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Teresa Bazała

Uroczysta Inauguracja Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego 2013
i Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej zedstawił przybyłych
gości, wśród których byli: Arkadiusz Ignasiak – konsul Republiki Czeskiej we Wrocławiu,
Igor Wójcik – pełnomocnik
Marszałka Województwa do
spraw współpracy z Republiką
Czeską, Wojciech Murdzek –
prezydent Świdnicy, Zygmunt
Nowaczyk – wiceprezydent
Wałbrzycha, Leszek Michalak –
burmistrz Żarowa, Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady
Miejskiej Bielawy. Z Republiki
Czeskiej przybyli przedstawiciele miast Hradec Kralove, Broumov, Javornik, Move Město

Henryk Hnatiuk, kierownik artystyczny XXI Międzynarodowego
Interdyscyplinarnego Pleneru Artystycznego

Polsko-czeski chór

nad Metuji i Červeny Kostelec.
Przybyło także wielu przedstawicieli organizacji społecznokulturalnych, instytucji kultury
działających na pograniczu
polsko-czeskim: Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej, Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, Towarzystwa Miłośników Dusznik i Bielawy,
Stowarzyszenia Ziemia Kłodzka, Fundacji Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, Fundacji Museion, Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
z Kłodzka, Ząbkowic Śląskich,
Kudowy Zdroju i innych miast.
W części artystycznej odbył
się koncert polsko-czeskiego
chóru pod dyrekcją Mirosła-

wy Briń i Romany Roškovej,
w którym wspólnie śpiewają
uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie oraz Szkoły Artystycznej
z Broumova. Zaprezentowała
się także orkiestra smyczkowa z Broumova, dyrygowana
przez Szczepana Přibyla i Rudolfa Vogla, dyrektorów szkoły
artystycznej w Broumovie oraz
balet młodzieżowy, kierowany
przez Helenę Ogriščenkovą.
Występy młodzieży polskiej
i czeskiej przyjęte zostały
z wielkim aplauzem przez 100osobową widownię. W dalszej
części Henryk Hnatiuk zaprezentował autorów i ich prace, poświęcone osobie bł. ks.

Balet Szkoły Artystycznej z Broumova

fot. J. Golak

21 lutego 2013 roku
w Świdnicy odbyła się uroczysta Inauguracja PolskoCzeskiego Roku Kulturalnego
2013, nad którą honorowy
patronat objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Uroczystość
rozpoczęła się mszą św. w katedrze świdnickiej, której przewodniczył biskup świdnicki ks.
prof. Ignacy Dec. Podczas mszy
św. koncertował chór polskoczeski i muzycy z Broumova.
Druga część uroczystej inauguracji odbyła się w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul.
Długiej, którą prowadził Julian
Golak, radny województwa
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Ks. bp. Ignacy Dec dziękuje młodzieży

Wystawa "Drogi prawdy, dobroci i miłości" - świadectwo bł. Ks. G. Hirschfeldera,
męczenika Ziemi Kłodzkiej

Młodzież z Broumova

Goście uroczystości

dzictwu kulturowemu pogranicza polsko-czeskiego między innymi przedstawienie
Szlaku św. Wojciecha w Polsce
i w Czechach. Następne spotkanie organizatorów odbędzie się w miesiącu kwietniu
w Novym Město nad Metują
w Republice Czeskiej.

Wspólna fotografia młodzieży z Ks. bp. Ignacym Decem

Teresa Bazała przyjmuje podziękowania za współpracę z dyrektorem Přibyla

fot. J. Golak

odbyło się spotkanie robocze,
podczas którego organizatorzy
przedstawili propozycje blisko
80 imprez społeczno-kulturalnych, które w 2013 roku odbędą się na pograniczu. Profesor
Konrad Czapliński z Zielonej
Góry zaproponował wydanie
albumu, poświęconego dzie-

fot. J. Golak

Gerharda Hirschfeldera, które
powstały podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego
Interdyscyplinarnego Pleneru
Artystycznego, który odbył się
w Kudowie Zdroju - Czermnej
oraz w Bystrzycy Kłodzkiej. Po
wspólnym posiłku, który przygotowała Restauracja „Imbir”,

Ziemia Kłodzka nr 224 / marzec 2013

6
Bp Ignacy Dec

Świdnica, 21 lutego 2013 r.

Wskazania do dobrej modlitwy
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2013
w katedrze świdnickiej
Drodzy Bracia i Siostry, organizatorzy i goście dzisiaj inaugurowanego w katedrze świdnickiej
Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego 2013. W Środę Popielcową, na progu Wielkiego Postu,
Chrystus zlecił nam spełnianie
uczynków miłosierdzia: jałmużny,
modlitwy i postu. Otrzymaliśmy
pouczenie, by uczynków tych nie
spełniać na pokaz, aby być widzianym i chwalonym, ale w ukryciu,
w dyskrecji, gdyż Bóg wszędzie
widzi i wynagradza każde spełnione dobro. W trakcie wielkopostnych dni są nam dodawane
kolejne wskazówki, w jakiej postawie spełniać te uczynki, które
kiedyś staną się dla nas przepustką do nieba, a dziś pogłębiają
naszą duchowość i przyozdabiają
szatę naszej osobistej świętości.
Dzisiejsze Słowo Boże przynosi nam kilka wskazówek dotyczących modlitwy, a więc jednego
z trzech wspomnianych uczynków pokutnych. Spróbujmy te
wskazania uporządkować i nieco
przeanalizować.
Bóg jest pierwszym, kto
nas kocha i kto nam pomaga
W modlitwie królowej Estery
jest potwierdzona prawda, że Bóg
jest pierwszym wspomożycielem
człowieka. Królowa modliła się:
„Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś
jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela… Wybaw
nas ręką Twoją i wspomóż mnie
opuszczoną i nie mającą nikogo
prócz Ciebie, Panie, który wiesz
wszystko” (Est 4, 17l. 17t.).
Czy my też tak uznajemy,
jak królowa Estera, że Bóg jest
naszym pierwszym i najważniejszym wspomożycielem?. Zauważamy, że u niektórych ludzi,
nawet katolików, tak nie jest. Są
tacy, którzy szukają najpierw
pomocy i wsparcia u różnych ludzi, a gdy jej nie znajdują, wtedy
przypominają sobie, że jeszcze
jest Pan Bóg i trzeba do Niego
zapukać. Pan Bóg nie chce być
na marginesie naszego życia, nie
chce, abyśmy Go traktowali jak

polisę ubezpieczeniową, tak na
wszelki wypadek, gdyby nam inni
nie pomogli, gdyby nas zawiedli.
Pan Bóg chce być pierwszy w naszych myślach, w naszym sercu,
w naszej miłości. Powiedział przecież: „Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37). A Jezus powiedział: „Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien” (Mt 10,37). Zatem, gdy
stajemy przed Bogiem do modlitwy indywidualnej czy wspólnotowej , miejmy zawsze świadomość, że zwracamy się do Kogoś,
kto jest naszym Stworzycielem,
naszym najlepszym Uzdrowicielem i Wspomożycielem – do Kogoś, kto na miłość ze swej strony,
oczekuje naszej miłości.
W modlitwie trzeba mieć
pamięć historyczną
Drodzy Bracia i Siostry, w modlitwie królowej Estery widoczna
jest jeszcze druga ważna cecha
człowieka modlącego się. Królowa miała świadomość, że Pan Bóg
w dziejach wysłuchiwał i wspomagał tak wielu ludzi: „Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty,
Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych,
ze wszystkich przodków ich na
wieczystą posiadłość i uczyniłeś
im tak wiele rzeczy według obietnicy” (Est 14, 1). Królowa przed
Bogiem wraca do historii. Widzi
działanie Boga w dziejach Izraela.
Drodzy Bracia i Siostry, gdy
modlimy się, winniśmy pamiętać,
że dołączamy do rzeszy pokoleń,
które kiedyś stawały przed Bogiem. Winniśmy pamiętać, czego
Pan Bóg dokonał w dziejach dla
ludzi. Dzisiaj chce się nas odciąć
od historii, nie tylko od historii
zbawienia, ale także od historii
Narodu, Ojczyzny. Niektórzy, uważający się za jaśnie oświeconych,
mówią nam, że nie pora rozdrapywać wydarzenia historyczne,
że historia jest niepotrzebnym
balastem, który należy zostawić
przed drzwiami teraźniejszo-

ści i przyszłości. A my oświeceni
słowem Bożym i zdrowym życiowym doświadczeniem mówimy
za Cyceronem i innymi wielkimi
bohaterami narodów, że historia jest „magistra vitae”. – „historia jest nauczycielką życia”. Jakże
ważny jest dla nas zapis działania
Pana Boga w naszej historii. Pan
Bóg pomagał naszym przodkom,
którzy się do Niego zwracali, jest
także dla nas hojny, łaskawy i pełen miłosierdzia.
Drodzy Bracia i Siostry, gdy
pielęgnujemy w sobie pamięć historyczną, to możemy zauważyć
jak wielkim błogosławieństwem
dla ludzi była wiara i modlitwa,
jak wielkie przynosiła owoce.
Gdy patrzymy i rozpamiętywamy
dzieła kultury, chociażby naszego
Narodu czy też narodu czeskiego,
czy innych narodów chrześcijańskich, to zauważymy, że największe dzieła ludzkiego ducha miały
inspirację wierzeniową, biblijną,
chrześcijańską. Nasza historia
należy do naszej narodowej kultury i jest w niej tyle śladów działalności Pana Boga, jak również
śladów wiary i modlitwy naszych
poprzedników w wierze.
Gdy dzisiaj uroczyście inaugurujemy Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2013, przypomnijmy, że o roli
kultury i historii tak wiele mądrych
słów wypowiedział bł. Jan Paweł II.
Z licznych wypowiedzi przytoczmy słowa powiedziane w Paryżu
2 czerwca 1980 r. w przemówieniu w UNESCO. Papież mówił tam
m.in.: „Jestem synem Narodu,
który przetrzymał najstraszliwsze
doświadczenia dziejów, którego
wielokrotnie sąsiedzi skazywali na
śmierć – a on pozostał przy życiu
i pozostał sobą. Zachował własną
tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród – nie w oparciu
o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu
o własną kulturę, która okazała się
w tym wypadku potęgą większą
od tamtych potęg”. Papież uczył
nas szacunku do historii i do narodowej kultury. Cieszymy się wszyscy, że na terenie Dolnego Śląska,

w ostatnich latach w naszej diecezji, są każdego roku obchodzone
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dni te mają mądre
i ważne hasło: „Bądźmy rodziną”.
Mamy świadomość jak bardzo jest
nam dziś potrzebna silna rodzina,
która jest obecnie w Europie, także
w Polsce, zagrożona, jak bardzo
jest nam potrzebna rodzina rodzin
w wymiarach kraju i w skali międzynarodowej. „Bądźmy rodziną” –
hasło to można realizować owocnie jedynie w wymiarze otwarcia
się na Pana Boga. Bóg może nas
uzdolnić do bycia rodziną.
Wróćmy jeszcze na chwilę do
dzisiejszego Bożego słowa.
Chrystus uczy modlitwy
wytrwałej
W naszej refleksji nie możemy pominąć przesłania dzisiejszej
Ewangelii, pouczenia Jezusa, dotyczącego także modlitwy. Wiemy,
że osnową tego przesłania jest
zachęta do modlitwy wytrwałej:
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam. Albowiem każdy,
kto prosi, otrzymuje, kto szuka
znajduje; a kołaczącemu otworzą”
(Mt 7,7-8).
W kontekście tej zachęty, możemy się zastanowić, dlaczego
Pan Bóg wzywa nas do modlitwy
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Romuald Piela

fot. A. Nieckarz

Order zasługi Rzeczpospolitej polskiej
dla Helmuta Goebla
Mieszkaniec Münster, który
urodził się i wychował w Szalejowie, przyjeżdżał do swojej
rodzinnej miejscowości, żeby
remontować zabytki. Swoją pasją zaraził kilkunastu Polaków.
Razem założyli Towarzystwo
Archanioł Michał, potem zakasali rękawy i zaczęli odnawiać
kapliczki i pomniki.
Cieszę się, że wspólnie
udało się nam zrobić tak dużo

– oceniał cztery lata temu, podczas otwarcia turystycznego
szlaku, oprowadzającego po
odnowionych zabytkach. Szalejów to wyjątkowa wieś. Drugiej
tak zasobnej w zabytki nie ma
w Hrabstwie Kłodzkim, a w Europie tylko hiszpański szlak
pielgrzymkowy w Santiago de
Compostela jest bardziej nasycony kapliczkami.

Helmut Gregor Goebel z synem Gregorem

Helmut Goebel, mieszkaniec Münster, dostał Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
Medal przyznany mu przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego w dowód uznania
za wieloletnią pracę na rzecz
ratowania zabytków Szalejowa Dolnego, wręczył Stanisław
Rakoczy, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Odbyło się to podczas spotkania noworocznego,
zorganizowanego przez wójta

Stanisława Longawę.
Niezwykle
sympatyczny
H. Goebel nie krył wzruszenia.
Dziękując, stwierdził że Szalejów Dolny traktuje jak swój
drugi dom, bo ma tam wielu
serdecznych przyjaciół.
- Trasę z Münster do Szalejowa pokonałem tyle razy, że
jak podliczyłem to wyszło 250
tys. km - stwierdził Goebel.
Jego wizyty w małej wiosce nie
miały jednak charakteru sentymentalnego czy turystycznego.

Helmut Goebel z przyjaciółmi z Towarzystwa Michał Archanioł

wytrwałej, dlaczego chce być długo proszony, dlaczego z naszymi
prośbami mamy do Niego pukać
i kołatać?. Przecież wiemy, że w relacjach między ludźmi niedobrze
jest, jeśli ktoś każe się prosić i to
długo, jak np. w ostatnich miesiącach ma to miejsce prośba do
KRRiT o przyznanie dla Telewizji
Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie: 2,5 mln podpisów w tej
sprawie, ponad 140 manifestacji,
marszów ulicznych. I dalej trzeba
kołatać. Ludzie czują się upokorzeni w swojej godności. A przysłowia
podkreślają, że wartość daru jest
większa, jeśli daje się go bez ociągania: „Dwa razy daje, kto prędko
daje”; „Jeśli możesz dać dziś, nie
czekaj do jutra”. Tak uważają mądrzy ludzie, a dlaczego nasza modlitwa do Pana Boga powinna być

niekiedy długa i wytrwała?. Odpowiemy następująco: jeśli niekiedy
Pana Boga trzeba prosić długo, to
nie dlatego, że lubi On być długo
proszony, ale dlatego, że dokonuje
się w ten sposób nasze duchowe
dojrzewanie. Zauważmy, że coś
podobnego może się dziać również między ludźmi. Dziewczyna
poproszona o rękę nie od razu się
zgadza na małżeństwo. Jeśli jest to
mądra dziewczyna, potrafi w taki
sposób odkładać swoją ostateczną decyzję, że czas ubiegania się
o nią będzie dla jej chłopca czasem wezwania do duchowego
dojrzewania. W naszej modlitwie
błagalnej do Boga winniśmy wyrzucać z siebie wszystko to, co nie
jest zgodne z Jego wolą. Pan Bóg
nie lubi narzucania Mu naszej woli,
która niekiedy bywa inna. Dlatego

Pan Jezus kazał nam mówić: „Bądź
wola Twoja jako w niebie tak i na
ziemi”, a Jezus modlił się w Ogrójcu: „Ojcze, jeśli można, oddal ten
kielich ode mnie, wszakże nie jako
ja chcę, ale jako Ty” (Mt 26,39).
Mamy jednak zapewnienie, że tak
jak ojciec nie daje synowi zamiast
chleba kamienia, a zamiast ryby –
węża, tak Ojciec w niebie daje to,
co dobre tym, którzy Go proszą.
W historii jednego z księży
zdarzył się następujący epizod.
Jako młodzieniec wyświadczył
starszej pani bezinteresownie
przysługę, o którą prosiła. Nie
przyjął od niej żadnej gratyfikacji. Ona olśniona uczynnością
chłopca, powiedziała, że będzie
się modlić za niego, aby znalazł
sobie dobrą dziewczynę na żonę.
Kobieta podjęła wytrwałą mo-

dlitwę. Jednakże Pan Bóg jej nie
wysłuchał, tak jak ona chciała.
Chłopiec odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Wstąpił do Seminarium i został księdzem. Kobieta
uświadomiła sobie, że Bóg ją jednak wysłuchał, chociaż nie wedle
jej scenariusza.
Zakończenie
Drodzy Bracia i Siostry, módlmy się w tej Eucharystii, abyśmy
otrzymali łaskę dobrej modlitwy,
aby na modlitwie zawsze było
nam dobrze, byśmy nasze prośby
kierowali do Pana Boga wytrwale,
ale zawsze z poddaniem się woli
Bożej. Bóg naprawdę wie co jest
dobre dla nas. Zaufajmy i prośmy,
a gdy zaraz nie otrzymamy, prośmy dalej, zdając się na jego mądrość i miłość. Amen.
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Ks. Norbert Zeman (1941-2013)
Śp. Ksiądz Norbert Josef Zeman od 1982 r. związał się aż
na 30 lat z Ziemią Broumovską,
bowiem wtedy przyjechał do
Ruprechtic na swoją pierwszą
parafię. Kiedy przyszła nadzieja
dla Czechów w 1989 r. - Rewolucja Aksamitna, był wielkim
optymistą i wierzył, że skończyła się już na zawsze druga totalitarna władza w jego życiu. Był
to szczególny okres, w którym o.
Norbert Josef Zeman żył bardzo
aktywnie - organizował od nowa
parafię i dekanat nachodzki. Odnowił także stary czeski zwyczaj,
organizowania pielgrzymek do
Wambierzyc. W 1990 r. został
wybrany radnym Rady Miejskiej
w Broumovie, w której pracował
przez całą kadencję.
Księdza Norberta Zemana
poznałem latem 1990 r. w Broumovie podczas przygotowań
do zorganizowania I Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dał się poznać od samego
początku jako człowiek bardzo
otwarty na współpracę Polaków i Czechów. Rozpoczęliśmy
regularną pracę, której efektem
były spotkania mieszkańców

Broumova i Ziemi Kłodzkiej,
przyczyniły się one do otwarcia,
do tej pory zamkniętych przejść
granicznych. Podpisywaliśmy
także wspólne petycje w tej
sprawie do rządów obu krajów.
Był człowiekiem, który aktywnie
angażował się w różnorodne
wydarzenia społeczno – kulturalne na pograniczu. Szczególnie te, które były organizowane

w Broumovie, Nowej Rudzie
oraz na przejściu granicznym
Tłumaczów – Otovice. Od jesieni
1990 roku przez kilkanaście lat
był współorganizatorem Polsko
– Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy
Rodziną”. Ks. Zeman zorganizował wiele spotkań i koncertów
w klasztorze oraz kościele pw.
Św. Piotra i Pawła w Broumovie.

Chętnie gościł Polaków i zapraszał do klasztoru. Będziemy
pamiętać w Polsce niezwykle
zaangażowanie o. Norberta Zemana na rzecz porozumienia
polsko-czeskiego i prawdziwej
solidarności międzynarodowej.
Bywał także w moim domu
w Nowej Rudzie, gdzie chętnie
poznawał życie typowej polskiej
rodziny.

Broumov, 2000 rok. Od prawej śp. Tomaš Kočička - pierwszy niekomunistyczny starosta Broumova, prof.
Zbigniew Kruszewski - dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej, śp. o. Norbert Joseph Zeman, Julian Golak.

Julian Golak

Posmrtná vzpomínka
Kněz Norbert Zeman (1941-2013)
20. února 2013 zemřel otec Norbert Josef Zeman (premonstraters)
Kněze Norberta Zemana
jsem potkal v létě roku 1990
v Broumově během příprav organizace I Polsko-Českých Dnů
Křesťanské Kultury. Od samého
začátku se jevil jako člověk velice otevřený ke spolupráci Poláků
a Čechů. Započali jsme pravidelnou spolupráci, jejíž důsledkem
byla společná setkání obyvatel

Broumova a Kladského pomezí,
které se přičinily k otevření, do
té doby uzavřených, hraničních
přechodů. V této věci jsme také
spolu podepisovali petice určené
vládám obou států. Byl člověkem,
který se bez váhání angažoval
v různých společensko-kulturních akcích v pohraničí. Zvláště
pak v těch, které se konaly v Bro-

umově, Nové Rudě, a také na
hraničním přechodu Tłumaczów
– Otovice. Od podzimu 1990 byl
po několik let pravidelně spoluorganizátorem Polsko-Českých
Dnů Křesťanské Kultury „Buďme
Rodinou”. Kněz Zeman byl organizátorem mnoha setkání a koncertů v klášteře a také v kostele
sv. Petra a Pavla v Broumově. Rád

hostil Poláky a zval je také do
kláštera. V Polsku budeme vzpomínat na neobvyklý zápal otce
Norberta Zemana, angažujícího
se ve věcech polsko-českého porozumění a pravé solidarity mezi
zeměmi. Pobýval také v mém
domě v Nové Rudě, kde rád poznával život obyčejné polské rodiny.
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„Zmiłuj się nade mną Panie, w swoim miłosierdziu, abym żył jak obiecałeś”.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 20.02.2013 r. odszedł do wieczności

o. Norbert Josef Zeman O.Praem.

Urodzony 10 lipca 1941 r. w Dušejovie.
Śluby zakonne w zakonie premonstratensów w Želivě złożył 30 kwietnia 1970 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1971 r. w Pradze.
W Diecezji Kralovehradeckiej pracował w parafiach w Hradec Králove,
Všestary, Probluzi, Ruprechticach, Broumovie i okolicy.
Do roku 2007 pełnił urząd rejonowego wikariusza wikariatu Náchod.
Pogrzeb śp. o. Norberta Josefa Zemana odbył się w sobotę
2.03.2013 r. w Broumovie.
Spoczął na cmentarzu parafialnym. Niech odpoczywa w pokoju!
Przyjaciele z Nowej Rudy

„Smiluj se nade mnou Pane,
pro své milosrdenství, abych byl živ jak jsi slíbil.”
S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme, že byl Nejvyšším Veleknězem
20. února 2013 na věčnost povolán

P. Norbert Josef Zeman, O.Praem.

Narodil se 10. 7. 1941 v Dušejově. Do řádu premonstrátů vstoupil 30. 4.
1970 v Želivě. Vysvěcen na kněze byl v Praze 26. 6. 1971. V letech 19711982 působil jako farní vikář (kaplan) v Hradci Králové a jako administrátor
farností Probluz a Všestary. V letech 1982-1985 byl administrátorem farnosti
Ruprechtice u Broumova. Od roku 1985 byl i administrátorem farností Broumov,
Heřmánkovice, Martínkovice a Šonov. V letech 1982-2006 byl soudcem
interdiecézního soudu v Praze. Od roku 1990 až do roku 2007 zastával službu
vikáře vikariátu Náchod. V letech 1999 až 2004 byl členem kněžské rady
královéhradeckého biskupství. V letech 2001-2010 pak členem liturgické komise
ČBK. Zemřel ve středu 20. 2. 2013. Ať odpočívá v pokoji!
Opat a spolubratři želivské kanonie, Benediktinské opatství Broumov,
Biskupství královéhradecké, Kněží náchodského vikariátu, Václava Adamová, sestra
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Podróż do Czechosłowacji

Weterani w otoczeniu członków poselstwa polskiego i oficerów czechosłowackich na
placu Staromiejskim w chwili powitania przez wojsko.

We wrześniu 1933 nadeszło
pod adresem Tow. Przyjaciół Weteranów pismo Rady Miejskiej
w Hradcu Kralovem (Czechosłowacja), zapraszające weteranów
na uroczystości, poświęcone
uczczeniu powstańców polskich,
którzy w tym mieście, dawniejszej
twierdzy austriackiej Koenigraetz,
byli internowani w roku 63-cim.
Prasa czeska w szeregu artykułów przypomniała owe chwile
sprzed lat 70-ciu, kiedy to Langiewicz po przejściu granicy
austriackiej został aresztowany,
a będący pod jego rozkazami
powstańcy zostali rozlokowani w twierdzach austriackich.
W Ołomuńcu było ich przeszło
1200, w Hradcu 930. Ludność
czeska niezwykle życzliwie odnosiła się do tragicznych jeńców
polskich i jak mogła, pomagała
im w ich ciężkim losie. Dostarczano im żywności, ubrań i pieniędzy, dopomagano do ucieczki poza granice, dokąd bardzo
wielu powstańcom internowanym udało się przedostać. Część
jednak pozostała dłuższy czas
w Hradcu, a kilku z nich nawet
tam dokonało swego żywota.
Pamięć o nich wciąż jeszcze
jest żywa wśród tamtejszych
Czechów i stąd zrodziła się myśl
uczczenia 70-lecia Powstania
Styczniowego na ziemi czeskiej.
Stowarzyszenie polsko - czechosłowackie z prezesem Petrofem na czele przygotowało
bogatą wystawę wzajemności
polsko - czeskiej, około której
zorganizowania wielkie zasługi
położył dr. Cisarz.
Wiadomość o przyjeździe delegacji weteranów polskich wywołała cały szereg podniosłych

uroczystości, na których byli
oni przedmiotem najserdeczniejszych, jakie tylko wyobrazić
sobie można, owacji. Pięciodniowy pobyt ich na ziemi czeskiej
był jednym wielkim pochodem
triumfalnym, podczas którego
odbierali hołdy iście królewskie.
Delegację polską stanowili
weterani: Malewski, Milczarski
i Świderski z Warszawy, Wandalli
spod Łomży i Tarnawski w zastępstwie Górskiego z Włocławka
- postanowiono bowiem, że ma
to być delegacja ogólnoweterańska. Prezes Stankiewicz, z powodu słabego stanu zdrowia, nie
mógł wziąć udziału w tej dalekiej
podróży. Przez cały czas podróży
weterani pozostawali pod opieką przedstawicieli Towarzystwa
Przyjaciół Weteranów z prezesem
mjr. Wąsowiczem na czele.

W PRADZE CZESKIEJ
Dnia 12 października stanęła
delegacja na granicy polsko - czeskiej, gdzie nastąpiło pierwsze
powitanie przez Polonię z Moraw
w osobach siedmiu przedstawicieli miejscowych organizacji
polskich i wicekonsula dr Synowieckiego.
Wieczorem tego dnia tłumy
publiczności witały naszych weteranów na dworcu Wilsonowskim
w Pradze. Przybyli przedstawiciele armii czechosłowackiej z gen.
Klecandą na czele, poseł Rzeczypospolitej minister Grzybowski,
attache wojskowy płk. Czerwiński i wielu innych przedstawicieli
władz. Na powitalne mowy odpowiedział Wandalli, który stał
się generalnym mówcą w imieniu
weteranów i w ciągu tych pięciu
dni przemawiał 12 razy. Z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Weteranów przemawiał jego prezes
trzy razy. Pod stopy weteranów
rzucano kwiaty, całowano ich po
rękach i wnoszono na ich cześć
niemilknące długo okrzyki.
Do delegacji polskiej przydzielono tak w Pradze, jak
i w Hradcu wyższych oficerów
czechosłowackich, którzy jej ani
na krok nie odstępowali, służąc
swoją pomocą. Byli to pułkownicy Sklenowsky w Pradze i Diedicz
w Hradcu. Ponadto całkowicie na
usługach delegacji był wiceprezes
Stowarzyszenia Polsko - Czecho-

Jan Mahaczek

słowackiego w Pradze dr. Michl
i prezes Rady Szkolnej w Hradcu
p. Sikaczek oraz były konsul czechosłowacki w Poznaniu inż. Matoušek.
Następny dzień upłynął na
złożeniu wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza i wizycie u Ministra Obrony Krajowej Bradacza
oraz na zwiedzaniu Pragi, przy
czym delegacja złożyła swe podpisy w księdze audjencjonalnej
nieobecnego w stolicy Prezydenta Czechosłowacji. W południe podejmowana była przez
gościnny dom pp. Grzybowskich,
wieczorem zaś przez Stowarzyszenie Polsko - Czechosłowackie
i Związek Oficerów uroczystym
bankietem.

2
1
3

W głębi grób Nieznanego Żołnierza w gmachu ratuszowym.
Minister Grzybowski (1), szef Sztabu Generalnego gen. Syrovy (2), prezydent m. Pragi dr. Baxa (3).
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Końcowe szeregi banderii, a następnie korowód samochodów z delegacją polską.
Na prawo pomnik Massaryka

Honorowy burmistrz m. Hradec Kralove Ulrich (1), prezes Tow. Polsko Czechosłowackiego Petrof (2), obecny burmistrz p. Pilniaczek (3)

W trzecim dniu weterani nasi
przed opuszczeniem Pragi zostali
udekorowani najwyższym orderem Lwa Białego, po czym odjechali samochodem do Hradca
Kralove.

Zwiedzono też resztki kazamat,
w których byli internowani polscy powstańcy.

W HRADCU KRALOVEM
Po drodze witała weteranów
owacyjnie ludność, zebrana na
rynku w Podjebradach. Na parę
kilometrów przed Hradcem oczekiwała delegację konna banderia, złożona z 40 jeźdźców w staroszlacheckich strojach czeskich
i wprowadziła triumfalnie korowód samochodów z weteranami
do miasta.

Przed gmachem Muzeum
zgromadziły się tłumy publiczności, kompania honorowa wojska ze sztandarem i orkiestrą.
Nastąpiły oficjalne przemówienia i resztę dnia aż do wieczora
spędzono na zwiedzaniu miasta. Wieczorem odbyła się uroczysta akademia przy udziale
doborowej publiczności, poświęcona powstaniu polskiemu,
następnie bankiet. Nazajutrz
zaś weterani znów w asystencji
przedstawicieli obywatelstwa
czeskiego złożyli wieniec na
grobie towarzysza broni z roku
1863 ś. p. Świerzawskiego, który tam zakończył swe życie.

Cmentarz w Hradcu Kralovem, na którym spoczywa oficer powstania styczniowego
śp. Stanisław Świerzawski. Jego grób zasłany wieńcami, złożonymi przez deputację
polską, posła Rzeczypospolitej Polskiej i Czechów.

W odwiedzinach
u Czecha uczestnika
Powstania Styczniowego
Na wiadomość, że w Kutnej
Horze, oddalonej o 60 km od
Hradca, żyje sędziwy obywatel
czeski, który w roku 1863 zgłosił
się do polskiego powstania, udała się do niego część delegacji
polskiej, celem odwiedzenia go,
gdyż nie mógł przybyć na uroczystości w Hradcu z powodu złamania nogi.
Jest to 93-letni były burmistrz
tego miasta Jan Mahaczek. Przed
70-ciu laty zgłosił się on do partii
Lelewela, do której na Morawach
werbowano ochotników i po długiej tułaczce w partyzantce został
aresztowany w Galicji, skąd po
kilku miesiącach więzienia odstawiono go do Czech.
Dzięki jego usilnym zabiegom
na stanowisku długoletniego

3

burmistrza miasta Kutnej Hory,
odrestaurowano dawną siedzibę
królów czeskich, pamiętną dla
Polaków tym, że na tym właśnie
zamku w roku 1471 został królem
czeskim obrany Władysław Jagiellończyk. Przy łożu czcigodnego
starca stanęli jego towarzysze
broni i udekorowali go Krzyżem
70-lecia.
TAM, GDZIE BYŁ INTERNOWANY LANGIEWICZ
Równocześnie druga połowa
delegacji udała się do pobliskiego Józefowa, w którego murach
dyktator Langiewicz internowany
był przez 8 miesięcy.
W mieście tym ufundowano
tablicę pamiątkową w Alei, która
nazwana została imieniem Langiewicza na pamiątkę tego, że
tylko po niej wolno było przechadzać się dyktatorowi polskiemu.
Artykuł przedrukowany z publikacji Żywe Pomniki Bohaterstwa
- Ostatni z 1863 roku. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół
Weteranów

Pod tablicą Langiewicza w Józefowie weterani Tarnawski i Świderski dawni Jego
podkomendni
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Dialog Kultur w Hradcu Kralove
W dniach 22-23 stycznia br. byłem zaproszony do udziału w konferencji pt. „Dialog kultur”, organizowanej co dwa lata (w tym roku
po raz siódmy) przez Katedrę Slawistyki na Uniwersytecie w Hradcu
Kralove. Całość przedsięwzięcia,
którym kierowała hradecka rusycystka Jana Kostincová, podzielona
została na trzy sekcje: Dialog kultur
w oczach lingwistów, związki między literaturami i związki międzykulturowe oraz dydaktyka, frazeologia, kulturologia. W trakcie obrad
wygłoszono kilkadziesiąt referatów
w językach: czeskim, rosyjskim,
polskim i słowackim. Uczestnicy
reprezentowali uczelnie w Pradze,
Brnie, Hradcu Kralove, Ołomuńcu,
Ostrawie, w Bratysławie, Nitrze, Pre-

szowie, Trnawie, w Lublinie (UMCS),
Opolu, Radomiu, Wrocławiu, Moskwie, Mińsku, a także Słowacką
Akademię Nauk i Czeskie Centrum
pro studium demokracie a kultury.
Zastanawiano się nad językiem jako takim, także w kontekście globalizacji i cywilizacji
obrazu, nad wzajemnymi oddziaływaniami poszczególnych
języków, problemami językowymi w zakresie biznesu, mediów
i świata reklamy oraz zawsze aktualną kwestią przekładu. Odnośnie
przekładu literackiego, to m.in.
polscy badacze przedstawili fragmenty bardzo szczegółowej analizy tłumaczeń „Kłębowiska żmij”
Mauriaca i „Akwarium” Suworowa.
Prof. Krzysztof Biliński z Wrocła-

wia skupił się na polsko-czeskich
kontaktach literackich w epoce
modernizmu, w tym na wczesnym
zainteresowaniu dziełem jednego
z największych czeskich poetów,
Otakara Březiny. W rozważaniach
nad piśmiennictwem rusycyści
mówili o książkach Rasputina, miłości w utworach Płatonowa, także
o zmianie wizerunku Gorkiego
jako pisarza, szczególnie autora
„Klima Samgina”. Jak ustalono,
beletrystyka rosyjskiego klasyka,
w przeciwieństwie do uprawianej
przezeń publicystyki, wolna jest
od elementów sowieckiej propagandy, a tytułowa postać wspomnianej powieści nie jest wzorowana na Stalinie. Niżej podpisany
odczytał esej pt. „Bliscy znani i nie-

znani – polscy pisarze sudeckiego
pogranicza – Marian Jachimowicz,
Olga Tokarczuk, Michał Fostowicz”.
Były też na konferencji prace
dotyczące dziedzictwa kulturowego, historii sztuki, muzykologii, np.
dzieje powstawania tej dziedziny
wiedzy na Słowacji, w kontekście
kształtowania się jej narodowej
i kulturalnej odrębności, również
złożonych oddziaływań czeskich.
Częścią programu była inscenizacja farsy Fiedorowa w języku
rosyjskim, dokonana przez tutejszych studentów pod kierunkiem
pracującej w Hradcu Rosjanki Galiny Kosych. Na zakończenie grupa
uczestników udała się z wycieczką
do świetnego Muzeum Wschodnich Czech.
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Bliscy znani i nieznani
Dla Polaka, jako tako zorientowanego w literaturze czeskiej,
zarazem uważnie pochylającego się nad mapą, prawdziwym
zaskoczeniem jest to, jak bardzo
wąski pas polsko-czeskiego pogranicza po stronie czeskiej usiany został miejscowościami związanymi z życiem wielkich tamtejszych pisarzy. W odległości od
kilku do kilkunastu kilometrów
od dzisiejszej granicy poruszali
się niegdyś B. Němcová, A. Jirásek, bracia Čapkowie, J. Škvorecký. Czy w podobnej odległości od Czech znajdują się miejsca
upamiętnione przez wybitnych
pisarzy polskich? Którzy z nich
mogliby, na tle sudeckich lasów
i połonin, stać się uczestnikami
pozaczasowego, wyimaginowanego dialogu? Wskazanie na taką
literacką korespondencję zdaje
się tym istotniejsze, że wzajemna
wiedza o kulturze obu naszych
narodów wciąż pozostaje - poza
wąskimi kręgami specjalistów
i hobbystów - bardzo niska i ma
raczej okazjonalny, wyrywko-

wy charakter. To także skromna
próba przeniesienia kulturowej
uwagi z narodowych metropolii,
z uznanych centrów na dialogiczny z samej swojej natury teren
stykających się ze sobą peryferii,
kresów obydwu krajów. Jeszcze
pełniejszy byłby zapewne obraz
z udziałem trzeciego partnera,
kultury niemieckiej, z którą my,
Polacy i Czesi w Środkowych Sudetach wciąż graniczymy, ale już
tylko poprzez historię.
W swoim wystąpieniu skupiam się na trójce znakomitych
polskich pisarzy, reprezentujących różne pokolenia. Znanej zapewne wszystkim, przynajmniej
z nazwiska, Oldze Tokarczuk, której praktycznie cała twórczość
została przełożona na język czeski, a która mieszkała w Wałbrzychu, a potem kilometr od granicy, w Krajanowie koło Nowej
Rudy, wałbrzyszaninie, Marianie
Jachimowiczu i samotniku z Międzygórza, kurortu u stóp Śnieżnika, Michale Fostowiczu. W twórczości, a także losach osobistych

ich wszystkich ujawnia się duch
otwartości, postawy dialogicznej
wobec innych kultur, społeczności etnicznych i wobec historii.
Marian Jachimowicz w swoim
bardzo długim życiu przeżył cały
prawie dwudziesty wiek i to na
tak niespokojnym terenie, jakim
były wielonarodowe wschodnie
ziemie dawnej Rzeczpospolitej.
Urodził się jako galicyjski poddany cesarza Franciszka Józefa II,
w małej wiosce Schodnica koło
Borysławia 12 maja 1906 roku.
Jego pierwszym latom szkolnym towarzyszył przyśpieszony,
poglądowy kurs historii współczesnej, przemarsze wojsk podczas pierwszej wojny światowej,
a także kozackie pogromy ludności żydowskiej. Wcześnie osierocony przez ojca, kowala, a wkrótce i matkę, zdany był na pomoc
starszego rodzeństwa. Dzięki
małżeństwu najstarszego brata
z Węgierką, znalazł się w Budapeszcie i został oddany na naukę
do pracowni preparującej zwierzęta. Panujący w tym warsztacie

reżim pracy i bieda uniemożliwiły mu realizację jego pierwszego artystycznego zainteresowania, jakim było malowanie.
Z czasem miejsce plastyki zajęła
poezja, jako mniej wymagająca
materialnie dziedzina twórczości. W stolicy Węgier młodziutki
Jachimowicz był bezpośrednim
świadkiem rewolucji Beli Khuna
w 1919 roku. Pięcioletni pobyt
w obcojęzycznym środowisku
sprawił, że językiem węgierskim
posługiwał się znacznie lepiej
niż polskim. Polszczyzna pozostawała jednak dlań czymś w rodzaju mowy świętej, związanej
z pamięcią zmarłej matki, co
doprowadziło w efekcie do usilnych starań o powrót do ojczyzny i świadomego wyboru tego
właśnie języka, jako narzędzia
wyrazu własnej liryki.
Powrócił w rodzinne strony
w roku 1922, mieszkał we Lwowie,
potem w Borysławiu. W latach
1924 - 1932 prowadził swój zakład preparatorski w Łomży, skąd
znów do Borysławia wygnała go
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Urodzony we Lwowie
w 1945 r., studiował historię, wiedzę o kulturze i muzealnictwo,
pracował w instytucjach upowszechniania kultury w Świdnicy i Wałbrzychu. Opublikował 14
zbiorów poezji, 3 ksiażki prozą,
kilka antologii. Jest też autorem
dramatów, szkiców literackich
i recenzji oraz redaktorem publikacji regionalnych. Najnowsza edycja książkowa to proza
poetycka „Opisanie małego
świata“ Kraków 2011. Mieszka
w Martínkovicach k. Broumova,
w Czechach.

pogłębiająca się wraz ze światowym kryzysem katastrofalna sytuacja ekonomiczna, ale też i stan
zdrowia, wynikająca z uprawianego zawodu choroba płuc (działanie arszeniku i pyłu gipsowego).
Borysław, jako centrum zagłębia
naftowego, dawał znacznie więcej możliwości znalezienia choćby sporadycznego zatrudnienia.
Jednocześnie umożliwił młodemu poecie kontakt z bardzo interesującym miejscowym środowiskiem artystycznym, jak również
z przybywającymi tutaj sezonowo
- z racji atrakcyjnego położenia
miasta we Wschodnich Karpatach
– twórcami z Polski centralnej.
Zasadniczą dla dalszego rozwoju
jego talentu okazała się dla Mariana Jachimowicza znajomość,
a z czasem przyjaźń, z mieszkającym w pobliskim Drohobyczu,
starszym o czternaście lat Brunonem Schulzem, który w tym
właśnie okresie publikuje zbiory
swojej genialnej prozy: „Sklepy
cynamonowe” i „Sanatorium pod
Klepsydrą”, jest jednym z najwybitniejszych w ówczesnej Polsce krytyków literackich, a także oryginalnym grafikiem. Do
przyjaciół Jachimowicza należą
wówczas także malarze: Marek

Zwillich, Anna Płockier, rzeźbiarz
i poeta Henryk Wiciński, poeci:
Juliusz Wit i Artur Rzeczyca oraz
fotograf Marek Holzman.
Po raz drugi w życie Jachimowicza wkracza wojna. Tym razem
o wiele boleśniej. Teren borysławsko-drohobyckiego zagłębia
zamienia się w istne inferno za
sprawą dwukrotnej okupacji sowieckiej, okupacji nazistowskiej
i banderowskiego ukraińskiego
nacjonalizmu. Poeta wspomina
później wielkie jak obrusy kałuże krwi na ulicach. Pod władzą
Niemców giną jego żydowscy
przyjaciele, także – w 1942 roku
– Bruno Schulz, zaś on sam, za
niemiłościwego
panowania
wschodniego
totalitaryzmu,
dwukrotnie ląduje w piwnicach
miejscowego KGB, szczęśliwie
wydobyty stamtąd przez żydowską protekcję. W 1944, pod
groźbą utraty życia, tak jak inni
Polacy zmuszony jest uczestniczyć w marionetkowym referendum w sprawie przyłączenia Kresów do Związku Sowieckiego…
Po wojnie następuje exodus
polskiej ludności, uchodźców
z zagłębia naftowego kieruje
się do zagłębia węglowego na
Dolnym Śląsku. Od roku 1945 aż
do śmierci Marian Jachimowicz
mieszka w Wałbrzychu (dziełem
przypadku niedaleko rodzinnego domu niemieckiego noblisty
Gerharda Hauptmanna). W tym
mieście przez lata łączy pracę zarobkową, najpierw jako kierownik biblioteki, później urzędnik
w instytucie górniczym, z twórczością literacką.
Mieszkając na prowincji, Jachimowicz nigdy nie miał się za
poetę prowincjonalnego. Sprawiała to jego artystyczna ambicja,
świadomość własnej wartości,
a także kontakt ze środowiskiem
ogólnopolskim. Sam uważał, że
tylko fatalny zbieg okoliczności
historycznych odebrał mu rząd
dusz na rzecz Tadeusza Różewicza. Ten ostatni zdążył zadebiutować tuż po wojnie, pierwsza
książka poetycka Jachimowicza
ukazała się zaś dopiero w roku
1957, po zelżeniu rygorów stalinizmu. Nie był to naprawdę pierwszy jego tom. Zrezygnował on
z publikacji gotowego już zbioru
wierszy, napisanych w większości
w okresie przedwojennym, jako
nazbyt tradycjonalistycznego,
pozostającego pod wpływem
estetyki młodopolskiej. „Ścieżka
konieczna” natomiast była książką już zupełnie inną, prezentacją
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własnej poetyki, choć wykształconej pod wpływem kontaktów
środowiskowych i lektury poetów awangardowych, przede
wszystkim Przybosia, jednak
zachowująca wobec nich pełną
autonomiczność. Stanowi zbiór
liryków charakteryzujących się
daleko posuniętą deformacją
elementów świata przedstawionego, olśniewającą metaforyką
i eliptycznością. Jest zapisem
nastrojów piętrzącej się wokół
autora grozy, ale i rozwijającej
się w tym czasie miłości.
Artystycznym zasadom objawionym w tym tomie, który
uważał za szczytowe swoje osiągnięcie, pozostał poeta wierny
do końca życia. Z czasem tylko
tok wiersza stał się nieco klarowniejszy, nasiliła się skłonność do
sformułowań
aforystycznych.
Wyjątek to wiersze, najogólniej
mówiąc, okolicznościowe, dotyczące spraw politycznych (ich
publikacja możliwa była dopiero
po 1989 roku) i te będące dialogiem ze zmarłymi i żyjącymi
przyjaciółmi.
Konsekwentnie
jednak autor unikał wpływów
i zachowywał językową lapidarność. Dobrze może zilustrować
postawę Jachimowicza, a także
wskazać na obszar źródłowy jego
idei i artystycznego poglądu na
świat, wypowiedź Františka Kupki: Do sztuki własnej – przynajmniej do tego, co uważamy za
sztukę w jej wyrazie materialnym
– dojrzewamy tylko usilną pracą,
polegającą na nieustannym wyborze, na nieustannym poszukiwaniu czynników odpowiednich
dla własnego wyboru (nie wyłącznie wrażliwością). Pochodzący ze środowiska robotniczego,
poddany surowemu rzemieślniczemu terminowaniu i wykonujący potem przez lata trudny
zawód preparatora, poeta słynął
z pracowitego cyzelowania formy wiersza.
Od młodości Jachimowicz
był agnostykiem, reprezentował humanistyczny stoicyzm,
który z biegiem lat nabrał spirytualistycznego zabarwienia.
Czuł mocną więź z Naturą, tą
spostrzeganą w przypadkowych
drobiazgach i tą absolutyzowaną
w pojęciu Kosmosu, także określającą granice ludzkiego życia
i doświadczenia. Człowiek, mimo
wszelkiej swojej małości, artysta
zaś w szczególności, jest odkrywcą i wyrazicielem świadomości
kosmicznej. Teksty Jachimowicza
pełne są przykładów współczu-

cia dla różnych form życia i wrażliwości społecznej, nie pozbawionego paradoksu i zamilknięć
dialogu z Istnieniem.
Opublikował 15 książek poetyckich (w tym trzy wybory
wierszy), tom szesnasty ukazał
się już po śmieci autora, w 2006
r.; prozę wspomnieniową „Mój
Paryż nad Dunajem, czyli rozmowy z milczeniem”, zbiór refleksji na temat twórczości „Śladami sensu”, przekłady Sandora
Petőfiego „Na wielkiej drodze.
Wybór poezji”. W czasopismach
literackich ukazało się kilka
jego esejów i dalsze przekłady
z poezji węgierskiej. W maszynopisie pozostał dramat „Dziedzictwo tyranozaura”. W roku
1971 wydano w Bratysławie,
w przekładzie na język słowacki, wybór wierszy Jachimowicza
„Keď hynu lesy”, skomponowany
przez samego autora.
W porównaniu z pozostającym pod koniec życia i po śmierci
poety w pewnym cieniu dziełem
Mariana Jachimowicza, całkowicie odmienne są losy twórczości
Olgi Tokarczuk. Debiutowała także jako poetka, ale prawdziwy
rozgłos i nagrodę wydawców
przyniosła jej pierwsza powieść,
mająca charakter fantastyczno-historycznej
przypowieści
„Podróż ludzi księgi” (1993 rok),
alegoryczny obraz poszukiwania
prawdy, sensu życia, ścierania się
filozoficznych i okultystycznych
poglądów. Z otchłani siedemnastowiecznej historii przeniosła się następnie do bliższego
współczesności
przedwojennego Wrocławia, ukazując – na
tle mieszczańskiej egzystencji
i zainteresowania spirytyzmem –
sylwetkę wrażliwej młodziutkiej
bohaterki, której udziałem staje
się kontakt z inną rzeczywistością („E. E.” 1995). Ten element
niezwykłości, tajemniczości, ekscentryczności poznania pozostaje jednym z zasadniczych rysów
prozy Tokarczuk. Z wykształcenia psycholog, przez wiele lat
wyznawczyni poglądów Junga,
oczytana w humanistyce i ezoteryce, nie zadowala się ściśle realistycznym opisem, wykraczając
także poza granice tradycyjnych
gatunków literackich. „Prawiek
i inne czasy” to w bajkowej nieco,
fantastycznej formie kunsztownie, poukładana mozaika kilku
wątków, będąca próbą stworzenia modelu rzeczywistości, jej
ukrytej struktury i charakteru
ludzkiego poznania.
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Najwybitniejszym utworem
pierwszego okresu twórczości
pisarki jest bez wątpienia „Dom
dzienny, dom nocny”, proza
ukształtowana w formie sylwy
domowej, ostentacyjnie biorąca
za ośrodek rzeczywistości własny dom autorki, zlokalizowany
na absolutnej rubieży, względnym odludziu, za to cechujący
się zróżnicowaną historią i szczodrze darzący tajemniczością,
szczególnie w swej nocnej, onirycznej sferze. Brak tutaj uporządkowanej i konsekwentnej
narracji fabularnej, natomiast
wiele inkrustujących całość opowieści, refleksów okolnego życia,
także życia przyrody, egzystencji przedmiotów, snów i filozofujących refleksji. Manifestacja
świata uwalnianego w świadomości autorki od krępujących go
stereotypów, wielobarwna saga
domostwa, miejsca człowieka
w przestrzeni i historii. Również
jedna z najważniejszych w polskiej literaturze powojennej
prób świadomego zakorzenienia
w Sudetach, podejmująca przy
tym głęboki dialog z ich poprzednimi mieszkańcami.
Tokarczuk bliski jest na płaszczyźnie społecznej feminizm,
poszczególne jej utwory pełne
są opisów kobiecego przeżywania świata, od sfery biologicznej,
poprzez rozbudowaną warstwę
psychologiczną, obecność w kulturze, aż po metafizykę (np. wątek
św. Kummernis w „Domu dziennym, domu nocnym”). Kobiety są
często bohaterkami jej krótszych
form prozatorskich, jak zbiór
opowiadań „Gra na wielu bębenkach” czy dłuższych nieco z tomu
„Ostatnie opowieści”. Interpretację mitologiczno-kulturową przynosi eseistyczna praca „Anna Inn
w grobowcach świata”, będąca
efektem zaproszenia pisarki do
współudziału w międzynarodowym projekcie. Opowiadania to
także reminiscencje licznych wojaży po całym świecie, będących
rezultatem udziału w rozmaitych
programach
stypendialnych,
licznych przekładów i rosnącego
także poza granicami Polski prestiżu. Zgodnie z wypowiedziami
samej pisarki, jej świadomość
twórcza jest wyraźnie spolaryzowana i cyklicznie przechodzi od
zadomowienia do podróży, od
swojskości do egzotyki.
Temu właśnie zagadnieniu,
tj. fenomenowi przemieszczania
się człowieka w świecie, a także
pasji zgłębiania odkrywanych

w tym świecie struktur poświęcona jest rozległa sylwa powieściowa pt. „Bieguni”, uważana
przez autorkę za najdonioślejsze
z jej dotychczasowych dokonań
literackich, zresztą wyróżnione
nagrodą Nike, do której uprzednio już wielokrotnie nominowano inne książki Tokarczuk. Tytułowi bieguni to sekta prawosławna, dla wyznawców której, sama
czynność przemieszczania się
w przestrzeni stanowi wartość
i ma uzasadnienie metafizyczne
(zmiana miejsca to uchylanie
się od ataków szatana). Całość
to rodzaj wielkiego sprawozdania pisarki z własnych zainteresowań i własnego niepokoju
poznawczego, który zaspokajają podróże, także podróże
w czasie, w historii, kulturze,
próba ogarnięcia i zrozumienia
własnej zmienności. Ostatnia
z opublikowanych dotąd przez
Olgę Tokarczuk książek, powieść
odwołująca się przewrotnie do
schematu fabuły sensacyjnej.
„Prowadź swój pług przez kości
umarłych…”, to powrót z szerokiego świata do krainy sudeckiego pogranicza, osiadłych tutaj
ludzkich oryginałów, ale przede
wszystkim głos autorki w kwestii
ekologii, sprzeciw wobec usankcjonowanemu tradycją i zwyczajami zabijaniu zwierząt. Kreacja
głównej bohaterki, starszej kobiety, żyjącej w zgodzie z naturą
i zafascynowanej ezoteryką, to
według słów samej autorki, próba wprowadzenia protagonistki,
rzadko pojawiającej się w polskiej prozie współczesnej, kobiety pozornie nieatrakcyjnej z racji
swego wieku, lecz obdarzonej
i obdarzającej głębszą wiedzą,
życiowym doświadczeniem. Jakkolwiek forma zaprowadzania
w swym otoczeniu sprawiedliwości, może wywoływać etyczne
kontrowersje.
Z biegiem lat Olga Tokarczuk
stała się w literaturze polskiej odrębnym zjawiskiem, początkowy sukces zawdzięczała trafnej
strategii pisarskiej, polegającej
na łączeniu w swoich utworach
stylu wysokiego ze stylem popularnym, czym zdobyła sobie
szeroką poczytność. Dla wielu
czytelników jej świat literacki
jest odkryciem w znaczeniu czysto poznawczym, wprowadzeniem w mało popularne arkana
nauki i paranauki, także płaszczyzną zetknięcia się z nową interpretacją znanego im świata.
Wrażliwa na zjawiska religijne

pisarka, nie jest chrześcijanką
i świat duchowy jej twórczości
może stawać się dla niektórych
odbiorców alternatywą wobec
stereotypowego pojmowania
rodzimej kultury, impulsem do
przemyślenia swojej tożsamości,
pretekstem do dyskusji. Jej proza mieni się rozmaitością form,
przy wrażliwości na szczegół,
zmysłowej wrażliwości i zdolności empatii, nie traci nigdy, nawet
w aprobującym zetknięciu z tym,
co z istoty irracjonalne, walorów
analitycznego myślenia.
O ile w wypadku Tokarczuk
sam los zdaje się popychać ją do
przodu, tak twórcze życie Michała Fostowicza-Zahorskiego upłynęło pod znakiem zewnętrznych
i wewnętrznych przeciwności,
choć po latach jego górskie odludzie stało się celem pielgrzymek
młodszych i starszych adeptów
mądrości i piękna. W bezpośredniej bliskości czeskiej granicy
znalazł się przyszły pisarz za
sprawą ojca, który wkrótce po
jego urodzeniu opuścił Warszawę i dotarł aż do Międzygórza,
by być jak najdalej od ośrodka
panoszącej się po wojnie nowej
władzy. Zresztą także w Warszawie jego rodzina była w pewnym
sensie na emigracji, przebywając
poza Rusią, gdzie było niegdyś
jej bojarskie gniazdo. Pisarzowi,
pozostającemu w latach studenckich pod wpływem młodzieżowej rewolty roku 1968,
bliskie były idee ruchu hippisowskiego, także poezja amerykańskiego nurtu kontrkulturowego,
zwłaszcza Gary Snydera oraz filozofia Wschodu. Kończąc uniwersytet, na znak nonkonformizmu,
odmówił pisania magisterium.
Powrócił na tę drogę w wieku już
mocno dojrzałym, podejmując
pracę akademicką na Uniwersytecie Zielonogórskim i po kilku
latach dochodząc do habilitacji.
Wykładał filozofię oraz historię
i teorię sztuki. Nie wykorzystywał też nigdy literackiej tradycji
rodzinnej, był krewnym znanej
w dwudziestoleciu międzywojennym pisarki Anny Zahorskiej
(pseudonim: Savitri).
Przekładał (poprzez j. angielski) Lao-Tsy, Mewlanę Dżalaluddina Rumiego i klasyczne
teksty Zen. Największą przygodą
Michała Fostowicza-Zahorskiego
był jednak William Blake. Tłumaczył i publikował jego teksty
(np. „Wieczna Ewangelia. Wybór
pism”, 1998, „Wiersze i pisma Williama Blake’a”, 2007). Z zapałem

prowadził egzegezę skomplikowanej symboliki plastycznego
dzieła wielkiego Anglika i jego
poezji. W swoim domu zgromadził świetną bibliotekę prac
z tego zakresu, w poszukiwaniu
materiałów wyjeżdżał za granicę. Stopniowo stał się jednym
z najlepszych na świecie specjalistów w swojej dziedzinie.
Ukoronowaniem tych wysiłków
okazała się monumentalna praca „Boska analogia. William Blake a sztuka starożytności”, która
wyszła w 2008 roku. Wkrótce po
opublikowaniu owego dzieła
swojego życia, pisarz zapadł na
zdrowiu i przedwcześnie zmarł
(2010). Dzieło, poprzez wykład
dokonań Blake’a, jest wielkim
przypomnieniem innego niż
panujące współcześnie pojmowania sztuki, będącej wielką
analogią ukrytej, niewyrażalnej,
ponadindywidualnej rzeczywistości, nie przekazującej informacji, nie uwieczniającej tego,
co potocznie traktuje się jako
realność. Sztuki, jaka była udziałem starożytności, jaka funkcjonowała w kulturach wschodnich,
która wynikała z intuicji mistyków i której nie sposób pozbawić znaczenia duchowego, która
nie wzbogaca o cokolwiek, lecz
przemienia. Poprzez tę książkę
Fostowicz-Zahorski pozwala po
wiekach przemówić swojemu
wielkiemu poprzednikowi, znajdując przy tym uzasadnienie
i oparcie dla twórczości własnej.
Rozwijająca się od lat sześćdziesiątych jego własna poezja
(„Posłowie”, 1980, „Genealogia”,
1982, „Schronienie”, 1984, „Owoc
ja”, 1990, „Wolna miłość”, 1996)
pod postawangardową, poróżewiczowską formą przynosiła
coraz częściej i coraz doskonalej
buddyjską perspektywę bytu,
tworząc w ten sposób jedną
z najbardziej interesujących
w polskiej poezji prób totalnej
rewolucji wobec tradycji i stereotypów („Rewolucja” to tytuł
ostatniego zbioru jego poezji,
z 2000 roku…), ustalając również
intrygujący poznawczo punkt
widzenia twórczości samego
Różewicza. Równolegle uprawiał
spontaniczną twórczość malarską, tworząc ekspresyjne abstrakcyjne formy, pokazane na kilku indywidualnych wystawach.
Tak pisał o nich Henryk Waniek:
Jego obrazy są zmaterializowaną
poezją. I jest w nich coś więcej.
Są to raporty z wnętrza materii;
jakichś ciał stających się lub prze-

Ziemia Kłodzka nr 224 / marzec 2013

15

Antonina Gromada

Upływający czas nie oddala Jej od nas
Zdroju przyznawana jest Nagroda im. Teresy Karch „JESTEM, BO
JESTEŚ”.
Jej tytuł mówi o tym, że Jestem Ja z moim człowieczeństwem, bo Jesteś Ty, który mnie
potrzebujesz i odwrotnie. Komitet przyznaje nagrodę każdego
roku tylko jednej osobie, która
z pasją realizuje swoje najgłębsze pragnienia niesienia pomocy innym, a także mieszka na
terenie miasta i gminy Kudowa
Zdrój lub pochodzi z tych okolic. Plakaty informują mieszkańców o terminie zgłaszania
kandydatur. Wnioski osobiście
roznoszą członkowie Komitetu do różnych instytucji i szkół.
Każda placówka zgłasza swojego kandydata. W bieżącym roku
będziemy przyznawać statuetkę
już po raz piąty. Kudowianie doceniają wielką rangę tej Nagrody. Nie jest łatwo nieść pomoc
systematycznie, bez oglądania
się na własne korzyści. To wielka
radość, że takich osób jest wiele
wśród nas.
Owi cisi bohaterowie są
kontynuatorami idei Teresy
Karch, streszczonej przez Nią
w słowach „Najważniejszy jest
człowiek”. Ukierunkowanie na
drugiego człowieka w poczuciu
poszanowania jego odrębności i potrzeb sprawia, że ciężar,
o którym mówi dobitnie wielka
pionierka w służbie dla innych
Matka Teresa z Kalkuty, nie jest
taki straszny, a nawet może wywołać uśmiech na twarzy.

„Ludzie są nierozsądni, nielogiczni
i zajęci sobą.
Kochaj ich mimo to.
Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą
ci egoizm i ukryte intencje.
Czyń dobro mimo to.
Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych
przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Staraj się mimo to.
Dobro, które uczynisz, jutro zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to”…

Urodziła się 6.06.1950 r.
w Kudowie-Zdroju. Ukończyła
pedagogikę specjalną w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracowała m.in. jako pedagog w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kudowie-Zdroju, Poradni Wychowawczo-Zawodowej
oraz w kudowskim gimnazjum.
Pracowała w Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta
Nowa Ruda. W 1991 r. powołała
do istnienia w Kudowie-Zdroju
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "KLIKA" im. T. Krach. W latach 20022006 była radną Rady Miejskiej
w Kudowie-Zdroju. Wyróżniona
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 r. oraz

honorowym tytułem "Przyjaciel
Młodego Człowieka" przez samorządy szkolne w KudowieZdroju. Zmarła po ciężkiej chorobie 25.01.2007 r. Na jej grobie
widnieje napis "Kochała Boga
i ludzi".
Całe
życie
przeżywała
w biegu, jakby pchana wołaniem księdza poety „spieszmy
się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”. Z wielkim poświęceniem toczyła bój o zachowanie godności osoby ludzkiej,
lojalności, prawdomówności.
Z ogromnym oddaniem podejmowała trud niesienia pomocy
tym, którzy na nią czekali. Otaczała ich wszystkich ogromną
troską i miłością. Potrafiła swym
wprawnym wzrokiem zauważyć
głodnych, opuszczonych starszych, samotnych, osaczonych
przez choroby, uzależnienia
czy lęki. Ileż ludzkich dramatów
dźwigała dzielnie ta skromna
kobieta na swoich barkach. Pozostawała cały czas w nasłuchu,
by oratorium zapisane przez
ludzki uśmiech i łzy wybrzmiało
pokrzepiająco dla osamotnionych serc. Wzbogaciła piękno
naszego krajobrazu gwarem
i śmiechem osób, które po raz
pierwszy zobaczyły park, góry,
poczuły zapach łąki i lasu.
Była powierniczką Potrafiła
słuchać. Nie poddawała się nigdy. Zawsze z dobrym skutkiem
rozwiązywała łamigłówki ludzkiego losu. Umiała zwyciężać.
Od 2009 roku w Kudowie

kształcających; szukających dla
siebie kształtów; jakiejś wygody;
być może definicji. Poezja trafia
w ciało. Ciało staje się poezją. Jak
w zawrotnej eucharystii piękna,
które nigdy nie zaznaje spokoju.
(„Fraza” 1/2011).
Oryginalnej sztuce towarzyszyła refleksja. FostowiczZahorski rychło stał się jednym
z najświetniejszych eseistów
swojego pokolenia, objawiając
zalety oryginalnego myśliciela,
poruszającego się swobodnie
w sferze zarówno wschodniej,
jak zachodniej filozofii i estetyki. Trzeba tutaj wymienić tom

„Świat bez prawdy” (wyd. II, poszerzone, 2009), którego trzon
stanowi rozprawa o poezji Bolesława Leśmiana. Autor tak określił jego zawartość: Bohaterami
poszczególnych szkiców są nieprzypadkowo dobrani artyści
i filozofowie, którzy spotykają się
na jednym rozdrożu pomiędzy
mitem a rozumem. Twórcy ci –
są wśród nich Blake, Baudelaire,
Leśmian, Wojaczek, a również
filozofowie, Kierkegaard i Nietzsche – wszyscy oni, mimo zasadniczych różnic, są pewnego rodzaju duchowymi dysydentami,
uciekinierami z utopii rozumu,

uciekinierami w odosobnienie,
często chorobę lub śmierć. Jednak to, co określić można jako
ucieczkę czy dewiację, patrząc
z innej strony, może się jawić
jako działanie twórcze, kreujące
suwerenny podmiot, niezależną od zewnętrznych wpływów
świadomość.
Przytoczone słowa pośrednio charakteryzują także samego
Fostowicza-Zahorskiego, w jego
podejściu do życia i twórczości.
Poszukuje on sensu poezji, przy
czym poezja pojęta jest najgłębiej, jako tajemnica świadomości
jednostki i ludzkości. Jest poetą

totalnym, tym, który pisze i tym,
który z pisania tworzy przedmiot
swojej medytacji, a ta podwójna praktyka wewnętrzna staje
się dlań sensem indywidualnej
egzystencji, wchłaniając inne aktywności. Mistrzowsko interpretuje przy tym myśl współczesną
i korzysta z przesłania różnych
religii. Można powiedzieć, że na
swój niepowtarzalny sposób,
w towarzystwie Williama Blake’a,
realizuje Drogę, o jakiej mówił
Lao-Tsy.
Tekst przygotowany na konferencję "Dialog Kultur na Uniwersytecie w Hradec Kralove".

Teresa Karch kochała ludzi „mimo
to” i właśnie, dlatego, upływający
czas nie oddala Jej od nas.
Więcej o Teresie Krach w książce Antonina Gromada "Z potrzeby serca.
Wspomnienie o Teresie Krach". Kudowa-Zdrój, 2011 r.
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Między lękiem a zachwytem
Pod koniec 2012 roku na rynku pojawiła się niezwykle cenna
książka będąca efektem ponad 10letnich badań naukowych. Na 440
stronach wywodzący się z Dzierżoniowa Tomasz Przerwa, opisał
sporty zimowe w śląskich Sudetach
i ich znaczenie dla regionu do 1945
roku.
Trudno w tym przypadku
przygotować recenzję książki –
a powodem jest tu jeden fakt.
Poza nielicznymi publikacjami nie
przystąpiono jak dotąd do kompleksowych badań nad opisanym
zagadnieniem. Autor prowadząc
kwerendę w polskich, niemieckich
i czeskich zbiorach archiwalnych,
bibliotecznych przejrzał możliwie
pełen zakres źródeł i opracowań,
dotyczący podjętej tematyki. Sam
wykaz bibliografii zajmuje 8 kartek.
Książka zawiera 4 bloki, podzielone z kolei na rozdziały i podrozdziały, w których dokonana została szczegółowa analiza każdego
przejawu zimowej aktywności – od
pierwszych zabaw na śniegu (sanie
rogate, łyżwy) po opis masowego
i wyczynowego sportowego zainteresowania „białym szaleństwem”
oraz jego wszelkimi odmianami.
Autor przedstawił proces rozwoju
towarzyszącej sportom zimowym
infrastruktury, bazy noclegowej czy
środków transportu publicznego.
Zawarł także wnikliwy opis związków i stowarzyszeń zajmujących
się tym rodzajem aktywności na
Śląsku. Całość – jak wielokrotnie zostało podkreślone ma być „wygodną soczewką poznawczą”, poprzez
którą przyglądamy się ówczesnemu społeczeństwu i przemianom
kulturowym. Praca zawiera mnó-

stwo ciekawostek. Z lektury dowidzieć się można na przykład to, że
pierwszym turystom karkonoskim
w porze zimowej „broda przymarzała do łóżka”, a „na wodzie
do mycia towarzyszyła warstwa
lodu”. Prymitywnych nart używali
w połowie XIX wieku robotnicy huty szkła „Józefina” (Szklarska Poręba) przy „przejazdach”
do pracy i z powrotem, a jedna
z pierwszych manufaktur wyprodukowała je ponoć w wadze…
40 kg! Z lektury książki wynika, że
typowo „rekreacyjne” użycie nart
(sprowadzonych w Karkonosze
ze Skandynawii) nastąpiło w 1885
roku. Przytoczona została relacja
z tamtego czasu, z której wynika
że kosztowało to „wiele krwawiących nosów, wiele głów z wieloma
sinymi guzami”. Ciekawe są też
opisy zapału nastoletnich chłopców, garnących się do zbaw na
śniegu i używających… klepek
bednarskich przywiązywanych do
butów czy skoku 9-letniego Günthera Meergansa (późniejszego
mistrza Niemiec) na odległość 25
metrów, za co otrzymał od zgromadzonej publiczności i organizatorów zawodów…czekoladę,
a od ojca…porządne lanie po powrocie do domu. W książce można znaleźć także opisy z czasów
umasowienia sportów zimowych
w okresie międzywojennym, gdy
z pociągów wysiadało na stacjach
śródgórskich miejscowości po
2000 narciarzy ze sprzętem. Część
z nich musiała jeździć wagonami
towarowymi.
Odnosząc się jeszcze do infrastruktury drogowej w górach T.
Przerwa podważa hipotezy o (pla-

nowanym) militarnym przeznaczeniu budowanych w latach 30. XX
wieku odcinków Drogi Sudeckiej
(tzw. „Austostrady Sudeckiej”), na
co miały wskazywać nagłaśniane
przy tej inwestycji hasła o jej znaczeniu dla rozwoju turystycznego.
Z drugiej jednak strony trudno
oczekiwać oficjalnego prezentowania jej jako drogi wojskowej!
Książka, mimo naukowego
charakteru, godna polecenia nie

tylko kręgowi krajoznawców, pasjonatów gór i sportów zimowych
czy przewodnikom sudeckim, ale
także szerszemu odbiorcy.
Tomasz Przerwa „Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe
w śląskich Sudetach i ich znaczenie
dla regionu (do 1945 r.)”. Oficyna
Wydawnicza ATUT-Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012.
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ks. Krzysztof Ora

List Apostolski Benedykta XVI
– Porta fidei zapowiadający rok wiary
Zostało mi powierzone przez
organizatorów konferencji zadanie
wprowadzenia nas w tematykę
dzisiejszego spotkania, na którym
gromadzi nas wdzięczność Opatrzności za dar osoby bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera.
Proszę pozwolić, że już na wstępie, zwrócę uwagę na wyjątkowo
trafną i jednocześnie interesującą
formułę konferencji. Jeśli weźmiemy pod uwagę jej tytuł, a także tematy wystąpień, których za chwilę
wysłuchamy, możemy zauważyć,
iż z jednej strony jest ona ukierunkowana na osobę bł. ks. Gerharda,
który, ze względu na czas w jakim przyszło mu żyć, należy już
do przeszłości, a z drugiej strony
nasze spotkanie nawiązuje mocno do teraźniejszości. Chciałbym
wytłumaczyć, że to wychylenie ku
współczesności odnajduję w tytule konferencji – odnaleźć drogi
wiary – nawiązującym wprost do
inicjatywy Ojca św. Benedykta XVI,
a dotyczącej ogłoszenia Roku Wiary. Dlatego należy powinszować
organizatorom i pogratulować
pomysłu, że konferencja nie ma
wydźwięku zawężonego wyłącznie do wymiaru historycznego, to
znaczy, nie jest ona jedynie powracaniem do przeszłości, ale w jej
formule, zamyśle i programie, a nawet w samym tytule spotykają się
ze sobą wyraźnie przeszłość i teraźniejszość, a nawet w pewnym sensie przyszłość. Jestem przekonany,
że to olbrzymi atut tego sympozjum, pomyślanego jako powiązanie tego co za nami, z tym co jest
i tym co nadejdzie. Skąd taka wysoka ocena? I myślę, że nie jest ona
zawyżona. Otóż, proszę zauważyć,
że często jesteśmy jako chrześcijanie postrzegani jako ci, którzy specjalizują się w rozpamiętywaniu
przeszłości, a niestety uchodzący
przy tym w oczach kreatorów dominujących trendów i podglądów
za pozbawionych pomysłów na radzenie sobie ze współczesnością.
Tymczasem, tak jak to dzisiaj sobie
z pewnością nieraz uświadamiamy,
my do przeszłości faktycznie chętnie wracamy, gdyż z niej czerpiemy
inspirację. Na jej przykładzie uczymy się, w tym przypadku wiary

i życia wiarą od tych naszych braci
i sióstr, którzy dali piękne i twórcze
świadectwo wierności Chrystusowi. To dlatego przywoływana przez
nas przeszłość, chcemy to mocno
zaznaczyć, ma w naszych oczach
walor wychowawczy, pouczający
i krzepiący. Oczywiście uświadamiamy sobie szczególnie dzisiaj,
w tym gronie, że z powracania
do osoby i życia Błogosławionego
Gerharda ma płynąć dla nas konkretne przesłanie, z którego możemy czerpać natchnienie i inspirację dla teraźniejszych i przyszłych
działań jako uczniowie Chrystusa.
Dlatego też, już na wstępie, do takiego odbioru dzisiejszej konferencji „Odnaleźć Drogi Wiary - 70 rocz.
śm. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera”
zachęcam, aby tym samym nie
była tylko formą uczczenia rocznicy śmierci niezwykłego kapłana,
ale przede wszystkim, by wspomagała twórcze spojrzenie na naszą teraźniejszość. Dokładnie idzie
o to, by korzystając z duchowego
dziedzictwa, z heroizmu wiary Błogosławionego Gerharda czerpać
natchnienie dla nas, dla naszych
działań, dla obecnej karty historii
Kościoła, nie zapominajmy, że nieustannie prowadzonego przez Ducha Świętego po drogach czasu. To
Duch Święty wzbudza w każdym
środowisku i czasie świadków wiary, którzy w głębszy i pełniejszy
sposób odczytują bieżącą sytuację
i być może widzą to, czego inni nie
chcą, nie potrafią albo nie mają
odwagi zauważyć.
Skoro wskazaliśmy na tę zależność przeszłości z teraźniejszością,
to należy powiedzieć, zaraz na
wstępie, że osoba i działalność bł.
Gerharda jest szczególnie aktualna
i interesująco harmonizuje z bieżącym papieskim zamysłem związanym z ogłoszeniem Roku Wiary.
Przypominamy sobie doskonale, że kapłańska i duszpasterska
posługa ks. Hirschfeldera była realizowana w okresie szczególnie
trudnym dla ludzi wierzących.
Przywołując w pamięci jego biografię, wiemy, że był nadzwyczaj
zatroskany o stan wiary powierzonych jego pasterskiej pieczy. Nie
tylko utwierdzał w wierze poprzez

posługę Słowa na ambonie, nie
tylko poprzez dzieło katechizacji
młodzieży, ale szczególnie wybijał
się jako obrońca wiary młodego
pokolenia. Życiorys bł. Gerharda,
wyraźnie wskazuje, że jego heroiczne zatroskanie o wiarę dzieci i młodzieży, szczególnie tych,
pośród których duszpasterzował,
było powodem jego zatrzymania,
aresztowania i ostatecznie osadzenia w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie przezd 70.
laty dobiegło końca jego ziemskie
życie. Naczelny duszpasterz dbający o dusze młodzieży Hrabstwa
Kłodzkiego zasłynął jako odważny
kaznodzieja, jako ten, kto nie miał
oporów, by nazwać zło po imieniu,
kto przedkładał troskę o stan wiary
młodego pokolenia ponad swoje
bezpieczeństwo. Przeszedł do historii jako ten, który nie zawahał się
w imię obowiązującej dyktatury
zdemaskować deprawatorów. „Kto
wyrywa wiarę z serc z młodzieży
ten jest zbrodniarzem” – czyż ten
fragment z kazania wygłoszonego
w Bystrzycy Kłodzkiej nie jest wymownym świadectwem jego wiary i zatroskania o wiarę drugich.
Odważnym stróżem wiary naszego czasu i trafnym analitykiem
kondycji duchowej współczesnego
świata jak i pojedynczego człowieka jest Benedykt XVI. Jemu zlecił
Chrystus zadanie umacniania braci
w wierze. To posłanie przychodzi
realizować papieżowi w czasie
szczególnym. Godząc się z prawdą,
że każde pokolenie uczniów Chrystusa napotyka na swoje trudności
i przeszkody, możemy powiedzieć,
że nasza epoka staje w sytuacji
wyjątkowej, w sytuacji wydawać
by się mogło nawet swego rodzaju schyłku wiary, uszczuplenia czy
też przerzedzenia się szeregów
wierzących, tych którzy utożsamiają się z Chrystusem żyjącym
w Kościele. Taki obraz odsłania się
nam zwłaszcza, gdy patrzymy na
Europę. Głosy pasterzy Kościoła,
na czele z Piotrem naszych czasów
nie pozostawiają złudzeń, w jakim
momencie historii się znajdujemy.
Proszę pozwolić, że w związku
z tym przytoczę kilka diagnoz, autorstwa wybitnych ludzi Kościo-

ła, które jak sądzę pomogą nam
jeszcze lepiej zrozumieć intencje
ogłoszenia przez Ojca Świętego
Roku Wiary, ale także pomogą nam
interpretować kluczowe przesłanie
tej inicjatywy.
Na początek wsłuchajmy się
w głos samego papieża. Na progu
2012 r. podczas spotkania z pracownikami Kongregacji Nauki
Wiary, bardzo klarownie, wręcz
może i dla kogoś zbyt dramatycznie stwierdził on, że na „szerokich
obszarach ziemi wiara narażona
jest na wygaśnięcie, jak płomień,
który nie jest podsycany”. Papież
mówił także, że stoimy w obliczu
głębokiego kryzysu wiary, utraty
sensu religijnego, które stanowią
największe wyzwanie dla dzisiejszego Kościoła. Podczas tego
spotkania stwierdził, że odnowa
wiary powinna być priorytetem
wśród zadań całego Kościoła.
Ciekawe, że jeszcze na kilkanaście
lat przed tą wypowiedzią Papież,
wtedy jeszcze jako kardynał kierujący pracami Kongregacji Nauki
Wiary, już liczył się z możliwością
scenariusza, w którym chrześcijaństwo stanie się w przyszłości
religią niewielkiej diaspory, rozproszonej w morzu zlaicyzowanego świata.
Inne, ale w swoim przesłaniu
zbieżne z papieskim spojrzenie na
aktualną sytuację, przedstawił już
śp. kard. Maria Martini. Włoski purpurat w jednej ze swoich ostatnich
publicznych wypowiedzi wspomniał o. Karla Rahnera, a który z kolei w opisie współczesnego chrześcijaństwa, posługiwał się porównaniem nawiązującym do tlącego
się drewna, którego płomień został
przyduszony przez popiół. Mając
przed oczyma ten obraz, kardynał
Martini dostrzegał w Kościele tak
ogromne warstwy popiołu nad
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płonącym drewnem, że często wywołują one wręcz uczucie zniechęcenia i rezygnacji. W jaki sposób na
nowo ożywić w nas ogień miłości?
– pytał naznaczony cierpieniem
emerytowany biskup Mediolanu
- Na początek musimy poszukać
płomienia. Musimy szukać tych
pojedynczych osób, pełnych bezinteresownej miłości osób jak Dobry Samarytanin, którzy posiadają
wiarę jak rzymski setnik, entuzjazm
Jana Chrzciciela, którzy nie boją się
nowości jak św. Paweł. Osób pełnych wierności i oddania jak Maria
Magdalena.
I proszę pozwolić, że przytoczę jeszcze jedno spostrzeżenie.
Jego autorem jest abp Jean-Claude
Perisset, zapewne dobrze znany
naszym gościom z Niemiec, gdyż
pełni tam misję nuncjusza apostolskiego. Pomijam przy tym fakt, że
za chwilę, przywołam słowa, które
były wypowiedziane w związku
z sytuacją Kościoła w Niemczech.
Wydaje mi się bowiem, że są one
aktualne wobec całego Kościoła,
zwłaszcza Kościoła w Europie. Nuncjusz mówił jakiś czas temu, że jeśli
Kościół chce przetrwać, musi się
zmienić przekaz wiary. Wiara musi
na nowo wzrastać w rodzinach,
inaczej możemy zamykać Kościoły.
Arcybiskup dodał, że jeśli dziadkowie nie zajmą się znowu swoimi
wnukami, jeśli rodzice nie zaczną
mówić o wierze, jeśli w rodzinach
nie będzie rozwijać się życie wiarą,
nie będzie żadnej przyszłości.
Jeśli weźmiemy pod uwagę
ogólne przesłanie powyższych wypowiedzi, to myślę, że zgodzimy
się co do tego, że ich wspólny mianownik dotyczy wiary i jej wręcz
krytycznej kondycji na obecnym
etapie historii. Wydaje się, że w takich okolicznościach ogłoszenie
Roku Wiary było i jest czymś szczególnie pożądanym, a nawet wyczekiwanym.
Zanim przejdziemy do Listu
apostolskiego Porta fidei, zapowiadającego to wydarzenie, nim
pokrótce poznamy jego zasadnicze przesłanie, to zwróćmy uwagę na sam tytuł listu. Porta fidei,
tłumaczone jako „podwoje wiary”,
jest stwierdzeniem zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich. W tej
Księdze Nowego Testamentu sformułowanie to jest użyte w interesującym kontekście. Otóż pojawia
się w związku ze zdumieniem
apostołów, którzy obserwują, jak
przez ich posługę i przepowiadanie, w szeroko otwarte bramy wiary
licznie wstępują poganie. Myślę, że
sam wybór tego fragmentu jako ty-

tułu jest swego rodzaju kluczem do
zrozumienia całego dokumentu.
Czyż w ten sposób papież nie przypomina i budzi nadzieję, że w świecie, w którym wydaje się, że wiara
gaśnie, możemy być jednak świadkami nowego jej rozkwitu, zdumiewającego wręcz powrotu wielu do
Boga? Ale jeśli do tego przywołamy
bliblijny kontekst terminu „porta fidei” odkryjemy, że i nam, współczesnym uczniom Chrystusa potrzeba
tej odwagi, jednoznaczności, zapału, radości głoszenia, która charakteryzowała apostołów.
O tym zdaje się właśnie pisać
papież, kiedy zwraca uwagę, że
od początku swojego pontyfikatu zależało mu, by dokonało się
odnalezienie dróg wiary. Samo
stwierdzenie „drogi wiary”, może
wydawać się nieco zagadkowe
i niejasne. Przynamniej powinno
nas to stwierdzenie zastanowić.
Uważna lektura listu apostolskiego
pomaga zrozumieć, że chodzi po
pierwsze o uznanie Boga, (to jest
swoisty moment znalezienia drogi), a potem idzie o coraz głębsze
poznawanie Go i ciągłe otwieranie
się na Jego miłość, którą objawił
nam w Chrystusie (przyjmowanie
tej miłości to kroczenie na drodze
wiary). Odnalezienie dróg wiary,
to także wyjście pełne entuzjazmu
i radości do świata, który zdaje się
żyć, tak jakby Bóg nie istniał albo
co najwyżej należał do mało interesujących tematów, które frapują
jedynie ludzi nie rozumiejących
i wystraszonych nowoczesności.
Przecież wiara była, jest i będzie
przekazywana poprzez rozentuzjazmowanych świadków Zmartwychwstałego. Wydaje się, że ten
misyjny wymiar przeżywania wiary,
przeżywa dzisiaj swoje słabości.
Jako chrześcijanie nazbyt często
jesteśmy jakby za zamkniętymi
drzwiami, ogradzającymi nas od
niekoniecznie przyjaznego świata.
Tymczasem papież wręcz domaga
się, by pasterze i wierni wyruszyli
w drogę, by w ten sposób wyprowadzić poprzez ich świadectwo innych ludzi z pustyni ku przestrzeni
życia.
Kiedy mówimy o tym papieskim posłaniu, to myślę, że na progu naszej konferencji uprawnionym staje się wskazanie na bł. ks.
Gerharda, który pomimo młodego
wieku, szedł pewnie drogą wiary.
Możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że dzięki Jego posłudze, pełnionej w takim stylu, przez porta
fidei, przez podwoje wiary do życia
w przyjaźni z Chrystusem przystępowali i chętnie liczni chłopcy

i dziewczęta. Kiedy śledzimy jego
aktywność duszpasterską widzimy,
że nie szczędził czasu i sił, by budzić
entuzjazm wiary w innych, by nim
innych zapalać. Ale jego siłą był żyjący Chrystus.
Papież Benedykt XVI w opublikowanym Motu priorio zwraca uwagę, że ogłasza Rok Wiary
wzorem Pawła VI, który w 1967 r.
w ten sposób upamiętniając męczeńską śmierć Apostołów Piotra
i Pawła, miał nadzieję, że poprzez
indywidualne i zbiorowe wyznanie wiary, przekazanej od Apostołów, Kościół podejmie wyraźną
świadomość wiary, aby ją ożywić,
oczyścić, umocnić oraz wyznać.
Nie wzbudza wątpliwości stwierdzanie, że papieżowi Benedyktowi
nie mniej zależy, by zaczynający się
niebawem Rok Wiary, który potrwa
od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla w 2013
r. był czasem dojrzałego, systematycznego namysłu nad treściami
wiary, tak by była ona potwierdzona i zrozumiana, ale by ostatecznie
prowadziła do konsekwentnego
świadectwa w innych warunkach
niż w przeszłości.
Papież w "Porta fidei" zwraca
uwagę, że Rok Wiary będzie okazją do upamiętnienia 50. rocznicy
inauguracji Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznicy ogłoszenia
Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Czytając uważnie list odkrywamy, że celem nie będzie jednak
świętowanie rocznic dla samego
świętowania, ale wskazanie przede
wszystkim na konieczność odnowy wiary. Natomiast zarówno dokumenty Soboru Vaticanum II jak
i Katechizm Kościoła Katolickiego,
zdaniem papieża powinny stać
się swego rodzaju przewodnikami
i busolą, wskazującymi właściwą
drogę formacji i poznawania tego
co, Duch mówi do Kościoła dzisiaj.
Przywołując bł. Gerharda
uświadamiamy sobie, że przecież
dysponujemy tymi samymi treściami wiary, co błogosławiony
Gerhard. Ale przed nami stoi to
zadanie, by te niezmienne treści
dzisiaj przekazywać w innym, zrozumiałym dla naszego pokolenia
języku Doświadczenie podpowiada, że nie wystarczą nawet najlepsze pomoce dydaktyczne, podręczniki, opracowania jeśli zabraknie
osoby, która będzie w stanie żywo,
interesująco, z zapałem przekazać
wydrukowane na papierze treści.
Nie straciły nic ze swej aktualności
słowa papieża Pawła VI, który mówił, że świat potrzebuje bardziej
świadków niż nauczycieli. Dlatego

Bł. Gerhard, jak zresztą wiele innych
mężczyzn i kobiet, których postrzegamy jako świadków wiary, mogą
pomóc nam właściwie zrozumieć
lekturę Listu Apostolskiego. O taką
wiarę, jaką rozpoznajmy u świętych
i błogosławionych należy zabiegać
i prosić.
Dalej papież pisze, że Rok Wiary będzie szansą na nawrócenie
się do Chrystusa. Benedykt XVI powraca tutaj do często przez siebie
głoszonego prymatu Boga w życiu
wierzących. Benedykt XVI kiedy zapowiadał ogłoszenie Roku Wiary,
powiedział, że „misja Kościoła, podobnie jak Chrystusa, to zasadniczo
mówienie o Bogu, przypominanie
o Jego najwyższej władzy, uświadomienie wszystkim, zwłaszcza
chrześcijanom, którzy zagubili swą
tożsamość, prawa Boga do tego, co
do Niego należy, czyli do naszego
życia”. Tak brzmiące słowa, a także
nr 6. Porta fidei mówiący o autentycznym i nowym nawróceniu do
Chrystusa, nie pozostawiają cienia
wątpliwości, że idzie o nadanie właściwego porządku swemu życiu.
Chodzi o uznanie Boga. To jest ten
podstawowy krok na drodze wiary:
uznanie, że należę do Boga, że swego życia, istnienia nie zawdzięczam
sam sobie, jestem jedynie gościem
na ziemi, istotą, która jest śmiertelna, która przemija, bo jest powołana do wieczności.
Z mojego punktu widzenia
wyjątkowy fragment listu stanową
słowa pochodzące z 2 Listu do Koryntian: „Caritas Christi urget nos”
czyli miłość Chrystusa przynagla
nas, co papież rozwija: miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Papież
zdaje się tłumaczyć, że miłość jest
tym koniecznym warunkiem apostołowania, którego Kościół aktualnie potrzebuje jak spieczona ziemia deszczu. Sam fakt znajomości
treści wiary jest dopiero wstępem
i najprawdopodobniej nie stanowi
wystarczającego pułapu, z którego narodzi się myśl o publicznym świadectwie. Papież pisze, że
znajomość treści, w które należy
wierzyć, nie wystarcza. Potrzeba
jeszcze otwartego serca, które będzie otwarte na łaskę. Benedykt XVI
zawraca uwagę, że zaangażowanie
misyjne wiernych, czerpie i będzie
czerpać swą siłę i moc z codziennego odkrywania miłości Bożej.
Wówczas, mając to żywe doświadczenie, postrzegamy swoją wiarę
jako źródło radości, a przekazowi
wiary towarzyszy entuzjazm, a nie
poczcie uciążliwego, narzuconego
obowiązku.
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PROGRAM OGÓLNOPOLSKICH OBCHODÓW PRZEWODNICTWA
TURYSTYCZNEGO GÓRSKIEGO KARŁÓW – KUDOWA ZDRÓJ

31.05- 02.06.2013
IMPREZA INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWA W RAMACH REALIZACJI
OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „AKADEMII PRZEWODNICKIEJ”
PIONIERZY PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO NA TERENIE OBECNEJ POLSKI
200-LECIE NADANIA PIERWSZEJ NOMINACJI PRZEWODNICKIEJ W SUDETACH

31.05.2013 PIĄTEK
14.00 - 15.00 - Zakwaterowanie
15.00 Wyście do schroniska na Szczelińcu Wielkim i 		
wręczenie okolicznościowych certyfikatów pod
tablicą pamiątkową Franciszka Pabla.
Prelekcje w schronisku:
prof. Krzysztof R. Mazursk:
„Historia przewodnictwa w Polsce”
Leszek Majewski:
„Pierwszy licencjonowany przewodnik”
Okolicznościowy poczęstunek i powrót.
18.00 Ośrodek Pod Szczelińcem
20-lecie Parku Narodowego Gór Stołowych - 		
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo.
19.00 Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania.
20.00 Ognisko – impreza integracyjna.

01.06.2013 SOBOTA
Dzień otwarty Szczelińca Wielkiego dla wszystkich
8.00 - 8.30
Śniadanie
Rajd Gwiaździsty: (trasa do wyboru)
Trasa nr 1. (ogólnodostępna)
9.00 Radków (pomnik Ducha Gór) – Rynek – Zalew
Radkowski – Wodospady Pośny – Pasterka – Karłów – 5 godz.
(18 GOT)
Trasa nr 2. (ogólnodostępna)
9.00 Kudowa Zdrój (Pijalnia) – Jakubowice – Błędne
Skały – Fort Karola - Karłów – 5 godz.
(18 GOT)
Trasa nr 3. (ogólnodostępna)
List apostolski jest impulsem,
by potraktować ten rok, jak powiedział przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella, jako
szansę, by na drodze wiary jaką
nieustannie idziemy, dać bardziej
wyraźne świadectwo i przyspieszyć kroku, który stał się niekiedy
zbyt powolny i znużony. Ten rok,
który niebawem rozpoczniemy
jest też zaproszeniem skierowanym pod adresem osób przeżywających trudności w wierze, bądź

uznających się za jej poszukujące.
Podzielając optykę Benedykta XVI,
który nazywa najbliższe miesiące
czasem duchowej łaski, należy żywić nadzieję, że stanie się okazją,
by odnaleźć utracony sens i „zrozumieć wartość przynależności
do wspólnoty”. To Kościół będący
wspólnotą, jest unikalną propozycją, która jest prawdziwym antidotum na jałowy indywidualizm
naszych czasów.
Czytając z uwagą papieski list,
nie możemy przemilczeć faktu,

9.00 Duszniki Zdrój (Pijalnia) – Łężyce – Skały
Puchacza – Narożnik – Fort Karola – Karłów – 5 godz.(16 GOT)
Trasa nr 4. (ogólnodostępna)
9.00 Szczytna - Batorówek – Skalne Grzyby – Niknąca
Łąka – Białe Skały – Fort Karola – Karłów – 5 godz.
(20 GOT)
Trasa nr 5. (dla uczestników spotkania)
9.00 Karłów – Fort Karola – Błędne Skały – Ostra Góra –
Machov – Karłów – 5 godz..
(18 GOT)
17.00 Obiadokolacja
Udział w imprezach z okazji XX-lecia Parku
Narodowego Gór Stołowych.

02.06.2013 NIEDZIELA
4.30
8.00
9.00
10.00
10.30
13.00
14.00

Wyjście na wschód słońca
na Szczeliniec Wielki.
Śniadanie.
Przejazd do Kudowy spotkanie pod Pomnikiem
Trzech Kultur.
Spotkanie z Bronisławem Kamińskim.
Przejazd do Pstrążnej, spacer do Machovskich
koncin, zwiedzanie kopalni Vilemina.
Obiad (Pstrąg w Pstrążnej)
Zakończenie w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego.   

Dodatkowych informacji udziela Park Narodowy
Gór Stołowych tel. 74 8661 436
e-mail: udostępnianie@pngs.com.pl

że zdaniem Benedykta zadawanie sobie pytań o wiarę, nie jest
ucieczką ze świata, jakąś formą
wyobcowania się, co raczej jest
znakiem poczucie odpowiedzialności za rodzinę ludzką
Proszę pozwolić na koniec tego
wprowadzenia, że ośmielę się, przyjąć tezę, że wszyscy już na tym etapie przeczuwamy, że nasz Błogosławiony – ks. Gerhard Hirschfelder
w pełni odkrył drogi wiary. To był
człowiek zakochany w Chrystusie,
przeżywający do końca z żywą wia-

rą spotkanie z Nim w Jego Słowie
i sprawowanych sakramentach. To
był kapłan porwany miłością Bożą,
którą chciał pomóc odkryć, tym
którzy realizowali zwłaszcza swoją młodość. Oby i nam dzisiejsza
konferencja i wstawiennictwo bł.
Gerharda pomogło uczynić zdecydowany krok naprzód na drodze
naszej wiary.
Wykład wygłoszony na Konferencji
"Odnaleźć drogi wiary". 70. rocznica
śmierci bł. ks. Gerharda Hirschfeldera
w Nowej Rudzie, 21.09.2012 r.
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Anna Chlebicka-Gałczyńska

Rozmowa z Lilą Kucfir

Lila Kucfir
Z zawodu bibliotekarka,
mieszkanka Goworowa. Poetka,
malarka, działalność społeczna
daje Jej radość. Redaguje Głos
Goworowa, który można także przeczytać w internecie. Jej
wiersze to czyste górskie kryształy, obrazy malowane słońcem
można zobaczyć na Portalu
Społeczności Lokalnej – Kłodzki
Kątek.

Na portalu, o którym wyżej,
już na starcie hasło: Trzeba
umieć patrzeć, żeby widzieć - daje
do myślenia. Wnoszę, że jest
ono dla Ciebie na tyle ważne,
żeby temat drążyć dalej. Jak ta
umiejętność wpływa na Twoją
filozofię codzienności, w czym
Ci pomaga, czego szukasz, co
chcesz dostrzec?
Każdy człowiek inaczej postrzega otaczający nas świat.
Jedni idąc na spacer, zbierają
kwiaty i liście. Zachwycając się
nad każdą roślinką, zastanawiają
się jak stwórca bogato nas wyposażył. Inni, po prostu idą... Nie
wiem czy moje widzenie świata
jest bardziej czy mniej ostre, czy
jest poprawne, czy też nie. Ono
po prostu jest ! Ale nie ukrywam,
że inspiruje mnie przyroda, dlatego często gości ona jako tło
w mojej twórczości malarskiej
i poetyckiej. Może w mojej złożonej psychice skorpiona bardziej
przeżywam to, co niesie nam los
i pisząc przelewam swoje refleksje na papier. Ludzie, którzy nie
zastanawiają się na co dzień nad
istotą rzeczy, na pewno mają łatwiej w życiu.

Jeśli poezja jest środkiem
samorealizacji, przeżywania
radości i smutków, którym
nadajemy słowną formę, to
wyłuskiwanie ich z banalności
codziennych zdarzeń, daje radość.
Zastanawiałaś się - co decyduje
o tym, że myśl, którą ubierasz w
słowo, jest już gotowa do tego,
aby podzielić się nią z innymi?
Dla mnie poezja to moje ja
w harmonii ze światem. A zatem
akceptacja tego co najtrudniejsze,
a przecież nieuniknione.
Wisława Szymborska – na
pytanie co to jest poezja – odpowiadała, że nie wie i trzyma się
tego jak poręczy. Nie wypada mi
- istocie stawiającej małe kroczki
na poetyckim polu, polemizować z noblistką. Nie wiem, czym
jest poezja, po prostu tkwi sobie
gdzieś w miejscu, gdzie w duszy
gra, czasem puka i prosi zapisz
mnie tu i teraz. Dla mnie wiersze
to obrazy słowem malowane,
pozwalające rozwinąć skrzydła
wyobraźni, na pobujanie w obłokach, na inne spojrzenie na pewne
zjawiska i rzeczy, na codzienność,
na miłość, na przyjaźń, czyli na życie, To też ucieczka od przestojów
życiowych, podzielenie się radościami i smutkami. Mój sposób
pisania przybiera różne formy, raz
piszę satyrycznie, raz lirycznie, na
biało albo rymuję. Jeśli jest to satyra czy limeryk, to sama treść narzuca rym i wtedy łatwiej trafia
do odbiorcy. Nie jestem skłonna
nic narzucać czytelnikowi - w stylu „co poeta miał na myśli”. Dobrze
jeśli zatrzyma się na chwilę, rozważy słowa i ich nowe znaczenie.
Czasami zamieszczam wiersze na
forum poetyckim, a interpretacja
czytelników samą mnie zaskakuje. Zastanawiam się, że w ten sposób można było spojrzeć na dany
tekst, im więcej interpretacji, tym
lepiej dla wiersza, wtedy jest on
niejako bardziej uniwersalny. Nie
ma tutaj jednak reguły. Refleksyjne wiersze piszę na biało, czasem
układają się miarowo. Wiem jak
trudno napisać dobry tekst, żeby
nie wiał rymami częstochowskimi,
zachował rytm, a jednocześnie
nie stracił nic z przekazu. Chyba
zaczęłam się za bardzo wgłębiać
w brzydko mówiąc „warsztatowe
arkana” pisania…

Jeśli z naszego dialogu
ma wynikać, że to ja chcę być
autorytetem w dziedzinie poezji, to
zaznaczam, że bardzo mi do tego
daleko. Rozmowa bez definicji
i recept jest już przyjemnością
samą w sobie. Przytaczasz
Szymborską. Jednym z wierszy,
który szczególnie wyróżniam,
to Radość pisania. Dlaczego ?
Jasny, piękny i taki przeźroczysty
w swej mądrości. Czytam właśnie
dokończoną biografię poetki –
Pamiątkowe rupiecie Anny Bikont
i Joanny Szczęsnej. Rozdział Dwoje
noblistów w jednym Krakowie
poprzedza fotografia, a na niej Szymborska i Miłosz na pogrzebie
Herberta. Ona zamyślona. Jego
twarz taki ma wyraz twarzy,
jakby chciał jej coś powiedzieć, coś
takiego, co jest pewnikiem i w tym
momencie nie znosi sprzeciwu,
czyli Miłosz maskujący hardością
lęki i niepewność, o których tak
wiele pisze Franaszek. Tych dwoje,
wcześniej ledwie tolerujących
swoje istnienie, stało się parą
dobrych znajomych. W roku 1993,
kiedy Miłosz został honorowym
obywatelem Krakowa, często
bywał u Szymborskiej i to on był
właśnie jednym z pierwszych
gratulujących jej Nagrody Nobla.
Nie chodzi o definicje czy
recepty. Każdy piszący czy też
inaczej realizujący się artystycznie czerpie swego rodzaju radość
z tworzenia. Nie porównuję się
tutaj do noblistki , ale też zdarzyło
mi się słowem namalować świat.

Wiersz nosi tytuł „Napisałam”, pozwól, że przytoczę: „napisałam
dziś// domek z ogródkiem// na dachu// jaskółki wiją gniazda// napisałam dziś// kota w ogrodzie//
siedzi na płocie ze słów// tyle// co
zechcę// napisałam dziś//ciebie//
okrągłymi literami// miłość zakwitła na ostrzu stalówki”, to z tomiku
Na krawędzi. Moim ulubionym
tekstem noblistki jest wiersz - Nic
dwa razy… . A oto co napisałam
zainspirowana tym jakże mądrym
tekstem - W tobie nadzieja: „Nic
dwa razy się nie zdarza// napisała
kiedyś Wisława// A ja błędy ciągle
powtarzam// życia ruchomym
obrazem// nie wiadomo za czyją
sprawą// i na próżno proszę na
klęczkach// odwołuję się do sumienia// dusza całkiem od grzechu wklęsła// ścieżka pragnień
stroma i kręta// mam zadyszkę
od trosk mnożenia// na twarz
padam raz potem drugi// ile jeszcze nie wiem na pewno// tak nie
chciałam złego obudzić-// minąć
kielich zatęchłych trucizn// żeby
ujrzeć znów życia sedno// w tobie
moja jedyna nadzieja// upadałeś
też wiele razy// żeby dotrzeć teraz
pośpieszam// tam gdzie takich
jak ja się zrzesza// by odnaleźć ojcowski azyl”
W poezji
Poświatowskiej
najbardziej trafia do mnie jej
myśl o ciszy „Cisza przyjacielu,
rozdziela bardziej niż przestrzeń.
Cisza przyjacielu nie przynosi
słów, cisza zabija nawet myśli.” Ta
myśl moim zdaniem nie wymaga
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komentarza, ale zapada głęboko w serce i umysł, przynajmniej
mój… .Czasem pod ich wpływem
tworzą się obrazy, które przelewam nie tylko stukając w klawiaturę, ale wodząc pędzlem po
płótnie. Maluję zwłaszcza to, co
mnie wycisza i uspakaja , czyli naturę, pejzaże, kwiaty. Kolorem oddaję nastrój chwili. Kiedy jestem
przygnębiona, dominują szarości.
Jeśli jestem nastawiona optymistycznie do świata, wtedy na
płótnie pojawiają się kolory żywe
i nasycone. Pewnie dlatego tak
cenię sobie impresjonizm, dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych momentów – nastroju danej
chwil i fascynuje mnie gra kolorów i światłocieni na obrazach.
Chociaż termin impresjonizm
odnosi się głównie do malarstwa ,
to czasem też określa nastrojową
poezję, oddającą stan zmiennych
przeżyć i odczuć, czyli… chwilo
trwaj. Lubię słuchać muzyki Maurice Ravela, jego utworów fortepianowych, a przede wszystkim
„Bolero”. gdzie bogata rytmika
przeplata się z harmonią. W tym
kontekście przytoczę jeden z moich nowszych wierszy pt. Szukając: „na polanie pod liściem leszczyny// jak orzeszek zawisłam na
chwilę// razem z trzmielem sobie
siedzimy// wysłuchując wrześniowych kwileń// wiatr niecnotazaszumiał w liściach// ocierając
się o mnie skrzydłem//sprawię
radość - jest do zdobycia// to co
gonisz co niedościgłe// dziś rozwieszam obłok na nici// pajęczyną babiego lata// możesz na niej
kroki policzyć// tylko naprzód
idź- się nie wahaj// sięgnij myślą
i zamknij w dłoni// ten zielony
okruch co błyszczy// z kroplą rosy
którą osłonisz// sen o szczęściu
szybko się ziści”
Wiersz - Napisałam - lekki,
krótki, zwięzły, a tak dużo
treści. Kiedy po raz pierwszy
wzięłam do ręki tomik - Na
krawędzi – szczególnie go sobie
zapamiętałam, a - Szukając
- aż prosi aby wziąć pędzel i tę
chwilę osnutą nitką babiego
lata, przenieść na płótno. Kolory
oczywiście byłyby tak, jak chcesz
- radosne, żywe i nasycone.
Poświatowska pisze cudnie, ale
mnie przygnębia. W tej ciszy
słyszę dla siebie tyle cierpienia.
Szymborska, przyznaję, nie
może nie inspirować, pod jej
wpływem powstało także kilka
i moich tekstów. Impresjonizm
– efemeryczny ekwilibrysta

sztuk wszelkich - pewnie jeszcze
przez stulecia będzie nastrajał
ulotnością i zwabiał ułudą.
Nie dalej jak tydzień temu
oglądałam impresjonistów
i postimpresjonistów w paryskim
Muzeum d`Orsay. Dwie godziny,
jakie wyznaczył nam na tę
duchową ucztę przewodnik, to
przysłowiowa kropla w morzu.
Biegałam więc po salach
z językiem na brodzie. Szukałam
oczywiście między innymi
Impresji C. Moneta, ale dopiero
po powrocie wyczytałam,
że znajduje się w Muzeum
Marmottan`a. Za to Katedry
w Rouen i inne jego obrazy
zrobiły na mnie szokujące
wrażenie. Przy Błękitnych
Tancerkach E. Degas`a,
gdzieś z oddali dolatuje
muzyka…, a może to tylko moje
złudzenie. Morza, mgły, obrazy
zatopionych katedr, to wszystko
co malowali impresjoniści,
zatrzymane chwile, wrażenia,
słychać w kompozycjach C.
Debiussy`ego. Wyobrażałam
go sobie przechadzającego się
po zaułkach Montparnassu,
podpatrującego malarzy – być
może to wtedy gdzieś usłyszał
i zaraz potem zapisał pierwsze
takty Światła księżyca, … albo
Arabeski.
Dziękuję za ciepłe słowa
o moim pisaniu. Zazdroszczę
Ci wyprawy w tak cudne miejsca i możliwości zetknięcia się
oko w oko z prawdziwą sztuką.
Takie zderzenie sprawia, że wyzwalają się w człowieku dobre
odruchy i od razu czuje się lepiej.
Ma czas na chwilę zadumy nad
pięknem. Ma możliwość zatrzymania w biegu, oderwania od
codzienności, gdzie dominuje
świat materialistyczny. Takim
zatrzymaniem jest pochylenie
się nad tekstem lub obrazem
i zastanowienie się, jakie emocje
ten wiersz czy obraz we mnie
wyzwala i czy w ogóle do mnie
przemawia. Ważne, aby ludzie
czasem znaleźli czas na to, by
dostrzec, co dzieje się w ich
wnętrzu. Łagodząc: „Kiedy mija
kolejne lato// pełne wydarzeń
nieokreślonych// nie wiem kogo
obwinić za to// że oddech szybki- że dotlenione// półkule skaczą skręcając zwoje// w fantazje
nowe w myśli szurnięte// gdy zapisuję te kartki swoje// przesympatycznym dziś atramentem//
nie wiem kto mi do kałamarza//
dołożył kroplę czystej czerwieni// zanurzam szybko stalówkę
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zdarzeń// żeby choć trochę zapis
zrumienić// nie myśląc o tym co
było szare// inkaustu biorę sporo
na pióro// zawijas stawiam z rozmachu żarem// tym pociągnięciem się delektując”.
Coraz częściej słyszy się
w mediach o promocji kultury
w przestrzeni publicznej
i o tym, jak pomóc jej w wyjściu
z prowincjonalności . Mówi się
o roli, jaką ma do spełnienia
młoda literatura. Podobno
Marek Krajewski i obraz Lwowa
w jego kryminałach trafił w niszę
literacką na Ukrainie. Wiedeń
otworzył swoim mieszkańcom
kluby czytelnika. W krakowskich
tramwajach czyta się Miłosza
i Szymborską. A przecież już 10
kilometrów za Warszawą czy
Wrocławiem jedyną atrakcją są
bary z piwem. Pytanie stawiane
najczęściej w dyskusjach to:
Czy i co można jeszcze coś
zrobić, mając takie, a nie inne
środki na kulturę, aby literatura
stała się ważnym elementem
naszej tożsamości? Czy w dobie
wirtualnych mediów jest to
jeszcze możliwe?
Coraz częściej przestrzeń
publiczną wypełniają działania
twórców, zarówno lokalnych
jak i uznanych. Myślę, że biblioteka jest miejscem, gdzie taka
działalność jest podejmowana i
mimo skromnych środków zdaje
egzamin . Właśnie tutaj zderzają
się i spotykają się różne środowiska artystyczne i ich odbiorcy,
Dzisiaj działalność biblioteki polega na zagospodarowywaniu
przestrzeni kulturalnej poprzez
organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wystaw, koncertów i innych zajęć twórczych . Te

działania pozwalają przyzwyczaić mieszkańców do obcowania ze sztuką , literaturą, twórczą
formą spędzenia czasu wolnego.
W małych środowiskach jest to
znacznie trudniejsze. Mieszkam
na prowincji, więc wiem jak
trudno jest przebić się, znaleźć
odbiorcę, kiedy trzeba rywalizować z przysłowiowymi „budkami z piwem. W społeczeństwie
obrazkowym nastawionym na
łatwy prosty i przyjemny odbiór,
coraz trudniej jest dotrzeć do
szerszych mas. W małym środowisku pisanie wierszy czy malowanie uważane jest za swojego
rodzaju odstępstwo od normy.
Internet sprawia , że ludzie mniej
czytają. Istnieje jednak większa
możliwość pokazania się na szerszym forum dla twórców z mniejszych miejscowości. Uważam, że
trzeba jak najbardziej promować
naszych polskich współczesnych
autorów. Wychodzić do potencjalnego odbiorcy w każdej formie. Będzie to między innymi
rozwieszanie tekstów w tramwajach, na forach internetowych,
organizowanie heppeningów,
wieczorów autorskich.
Dziękuję za rozmowę
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Ks. Alfred Beck
Macochą dla pamięci jest zapomnienie;
z biegiem czasu zaciera się pamięć czynów i wydarzeń,
o ile wiecznie żywymi znakami liter nie zostanie przekazanie
potomnym

książę Henryk Brodaty

Żaden z regionów naszego
kraju nie zmieniał oblicza przez
stulecia tak bardzo, jak Dolny
Śląsk. Ziemie te były kolejno jedną z dzielnic państwa polskiego,
częścią Królestwa Czeskiego,
monarchii austriackich Habsburgów, Prus, Rzeszy Niemieckiej i na
powrót Polski. Stanowiły zawsze
miejsce spotkań nie zawsze pokojowe kultur i narodów. Mało kto
z dzisiejszych mieszkańców województwa dolnośląskiego może
powiedzieć, że żyje tu z dziada
pradziada.
Dominująca liczebnie ludność
niemiecka została wysiedlona po
1945 r., wcześniej mieszkali tu także Czesi, przybysze ze wszystkich
zakątków cesarstwa austriackiego
i Niemiec, nawet osadnicy z dalekiego Tyrolu. Granice i ludzie
zmieniali się, zabytki – kamienne
ślady minionych epok zostały do
dnia dzisiejszego i dają znamienite świadectwo dziedzictwa kulturowego. W Dusznikach-Zdroju
spotykamy liczne pomniki, rzeźby,
płaskorzeźby, ozdobne portale,
budynki i ich fasady, okna, balkony, kraty, zabytkowe budownictwo świeckie i sakralne, cmentarze
i unikatowe nagrobki z XVI, XVII,
XVIII, XIX wieku. Na terenie Dusznik w drugiej połowie XX w. było
sześć kościołów, droga krzyżowa,
osiem cmentarzy oraz liczne figury wotywne w mieście i otoczeniu.
W Tajemnicach codzienności Dusznik-Zdroju opowiemy
o mieszkańcu Ziemi Kłodzkiej,
będącym wzorem szlachetności,
o jego życiu tak pięknym, że mogłoby posłużyć za scenariusz do
filmu. Wywodzi się z Wielisławia,
a swoją tułaczkę zakończył w Hirrlingen koło Rottenberga w Niemczech.
Dwadzieścia dwa lata temu
w 1990 roku na łamach magazynu
ziemi kłodzkiej „Blik" zamieściłem
dzieje parafii p.w. św. Apostołów
Piotra i Pawia w latach 1893-1993.
Nie dysponowałem wówczas
wszystkimi danymi o ks. Alfredzie

Becku. Latem 1994 r. uzyskałem
informację zamieszczoną w artykule „Grafschafter Bote" (relacja
dr Güntera Kronera, dawnego
mieszkańca Dusznik-Zdroju (Bad
Reinerz), mieszkającego w Rheinbreitbach). Chcę przedstawić
relacje polsko-niemieckiej historii w Dusznikach-Zdroju w 1945
roku, tuż po zakończeniu II wojny
światowej. Inspiracją stała się setna rocznica urodzin księdza Alfreda Becka, ostatniego niemieckiego proboszcza katolickiej parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Dusznikach-Zdroju.
Ksiądz Alfred Beck urodził się
31 marca 1895 r. w Nowym Wielisławiu (Neu Wilmsdorf), w pow.
Kłodzko. Kiedy miał 19 lat, wybuchła I wojna światowa. Zmobilizowany do wojska, przebywał na
frontach od 1914 do 1918 roku.
W tym okresie był kilka razy ranny,
a nawet zatruty gazem bojowym.
Za wzorową służbę i odwagę na
polu bitwy, został udekorowany
Żelaznym Krzyżem I klasy. Na skutek wstrząsających przeżyć, traumatycznych doznań, utraty wielu
przyjaciół i kolegów poległych na
wojnie, postanawia, jeśli przeżyje, swoje życie poświęcić służbie
Bogu. Tak też uczynił. 9 marca
1923 roku otrzymał święcenia kapłańskie w królewskiej katedrze
św. Wita w Pradze. Pierwszą posługę pełnił jako wikary w Ścinawce
Dolnej (Niedersteine). Potem głosił słowo Boże w Wambierzycach
(Albendorf). Latem 1926 r. został
przeniesiony do Dusznik-Zdroju
(Bad Reinerz), gdzie w krótkim
czasie dał się poznać jako poważny, cieszący się szacunkiem parafian kaznodzieja. Był zawsze blisko
tych, którym żyło się najtrudniej,
posiadał wyjątkowy dar łatwego
zjednywania sobie ludzi.
Osobiste doznania na frontach I wojny światowej, dramaty
ludzkie, wszechobecna, niepotrzebna śmierć, spowodowały, że
w 1931 roku napisał książkę „Wojenne Boże Narodzenie", w której

wspominał: te straszne przeżycia,
mogłem przetrwać jedynie, gdy
przeciwstawiałem im wartość najwyższą, a był nią sam Bóg.
1 lipca 1933 roku został proboszczem parafii dusznickiej. Wielu dawnych mieszkańców, których
spotykałem kilkadziesiąt lat temu,
zapamiętało księdza Alfreda jako
dobrego nauczyciela religii, łaciny,
greki i historii. Doktor Günter Kroner zapamiętał go również jako
gościa w ich domu, przy okazji rodzinnego muzykowania.
Tragiczne lata II wojny światowej wypełniły jego życie nowymi
zadaniami. Niósł pociechę duchową rannym żołnierzom przebywającym na leczeniu w szpitalu
i przystosowanych pensjonatach
na lazarety wojskowe, mieszkańcom Dusznik i przyległych do
gminy miejscowości, a także obcym robotnikom przymusowym,
jeńcom wojennym, pracującym
u rolników i w mieście. Organizował dla nich specjalne msze święte w pierwszą niedzielę każdego
miesiąca, o wyznaczonej porze.
W relacji byłego robotnika Polaka,
z miejscowości Wilków w powiecie bielskim Józefa Kegla, zatrudnionego u zamożnego gospodarza w Słoszowie od marca 1942 r.
do maja 1945 r. wynika, że ksiądz
Alfred zawsze potrafił dotrzeć do
człowieka, pocieszyć go i wspomóc, a to w tamtych czasach znaczyło bardzo wiele.
Druga wojna światowa obok
potwornych cierpień ludności
i ogromnych zniszczeń przyniosła
także cały szereg innych zjawisk,
będących jej następstwem. Jednym z nich były zmiany granic wie-

lu państw, a także transfery ludności na niespotykaną dotąd skalę.
Na konferencji w Poczdamie zapadły decyzje o przyznaniu Polsce
Ziem Zachodnich i Północnych,
a także o przesiedleniu z tego obszaru ludności niemieckiej.
Człowiek pozbawiony swej
lokalnej ojczyzny czuje się opuszczony i wyobcowany. Bóg dał
człowiekowi ojczyznę lokalną jako
wewnętrzny szkielet jego duchowego życia. Ludziom przesiedlonym przemocą z ich ojczystych
stron szkielet ten złamano, zabito
w nich ducha. W tej samej sytuacji
znaleźli się po II wojnie światowej
i Polacy i Niemcy.
Ksiądz Alfred Beck opuścił
w 1946 roku swoją parafię, ambonę
z wielorybem, z której głosił przez
długie dwadzieścia lat płomienne
kazania do wiernych, pięć kościołów, dwie kaplice, trzy cmentarze,
szkołę w której uczył, miasto i pozostałych w Dusznikach parafian.
Wszystko to przekazał polskiemu
księdzu Janowi Pieniążkowi.
Został duszpasterzem przesiedlonych w miejscowości Siegen,
a potem Altmorschen (pow. Melsungen). Wiosną 1953 r. stan zdrowia księdza Alfreda tak mocno się
pogorszył, że musiał zrezygnować
z działalności duszpasterskiej. Został bardzo dobrze przyjęty w parafii Hirrlingen koło Rottenberga
u zaprzyjaźnionego proboszcza,
gdzie w miarę swoich sił i możliwości starał się pomagać. Ksiądz
Alfred Beck zmarł w dniu swoich
77 urodzin w Wielki Piątek w Hirrlingen, w 48 roku kapłaństwa.
„Verba volant scripta manent"
- Słowa ulatują, pismo pozostaje.
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Droga Krzyżowa • Kreuzweg-Gebete • Křížová cesta
urodzony 17. 02. 1907
r. w Kłodzku (Glatz),
wyświęcony 31. 01. 1932
r. we Wrocławiu (Breslau),
aresztowany 1. 08. 1941
r. w Bystrzycy Kłodzkiej
(Habelschwerdt), zmarł
1. 08. 1942 r. w obozie
koncentracyjnym Dachau,
pochowany w KudowieZdroju-Czermnej,
beatyfikowany 19 IX 2010 r.
w Münster

Błogosławiony
ks. Gerhard Hirschfelder

narozen 17. února 1907
v Kladsku wysvěcen 31.
ledna 1932 ve Vratislavi pro
hrabstvi kladské (Pražska
arcidiecese) zemřel 1. srpna
1942 v koncentračním
táboře Dachau

Geboren am 17. Februar
1907 in Glatz geweiht 31.
Januar 1932 in Breslau
für die Grafschaft Glatz/
Erzdiözese Prag, Kaplan in
Grenzeck 1932-1939
Kaplan in Haberschwerdt
und Diözesanjugendseelsorger ab 1939, verhalten am 1.
August 1941, gestoeben am
1. August 1942 als Märtyrer
im KZ Dachau.

Chryste, mój Zbawicielu! Przed swoją męką poszedłeś z Apostołami na
Górę Oliwną. Tylko trzech z nich miało być świadkami Twojego cierpienia.
Powiedziałeś do nich: „Zostańcie tu, czuwajcie ze mną i módlcie się”. Ja
również jestem wybrany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to.
Taka jest Twoja wola, dlatego chcę pozostać na miejscu cierpienia, jak długo
zechcesz. Chcę czuwać jak wierny strażnik i modlić się wraz z Tobą.„Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech
się stanie”. Do służenia Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej Drogi Krzyżowej.
Panie, umocnij mnie oraz wszystkich niosących krzyż swoją odwagą.
Christus, mein Heiland! Ehe Dein Leiden begann, gingst Du mit
Deinen Aposteln auf den Ölberg. Doch Zeugen Deines Leidens sollten
nur drei von ihnen sein. Drei Worte sprachst Du zu ihnen: „Bleibet hier!
Wachet! Betet!” Auch ich bin augenblicklich von Dir auserwählt zu leiden. Herr, ich danke Dir dafür. Weil es Dein Wille ist, will ich am Orte des
Leidens bleiben, solange du willst. Wachen will ich als treuer Wächter
mit starker Tapferkeit, beten will ich mit Dir: „Herr, laß diesen Kelch an
mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!” Zu
dieser Aufgabe als Wächter will ich mir Kraft holen in Deinem Kreuzweg.
Herr, stärke mich und alle Kreuzträger mit Deiner Tapferkeit!
Kriste, můj Spasiteli! Dříve než započalo tvé utrpení, šel jsi se svými
apoštoly na Olivovou horu. Však svědky tvého hoře měli být jen tři z nich.
Tři slova jsi jim řekl: „Zůstaňte, bděte, modlete se”. Rovněž já jsem byl
tebou vyvolen, abych trpěl. Pane, děkuji ti za to. Protože je to tvá vůle,
chci zůstat na místě utrpení tak dlouho, jak chceš. Bdít chci pozorně, jako
věrný strážce a modlit se s tebou:„Pane, odejmi ode mne tento kalich, ale
ne má, nýbrž tvá vůle se staň”. K tomuto úkolu strážce chci čerpat sílu z tvé
křížové cesty. Posilni mě a všechny nositele křížů svou statečností.

1. Jesus wird zum Tode
verurteilt
Als der grimmige Haß der Pharisäer gegen Dich dem Pilatus
das Todesurteil auf die Lippen
zwingt, schweigst Du, Heiland
der Welt. Du weißt es, der Vater
will es so; drum brichst Du nicht
verzweifelt zusammen, sondern
sprichst auch hier ein tapferes:
„Vater, Dein Wille!” Christus, gib
mir die Tapferkeit, in jedem Leid
so zu sprechen wie Du!

2. Jesus nimmt das Kreuz auf
seine Schultern
Wie ein Verbrecher mußt Du, Christus,
Dein Kreuz selbst tragen. Mit echt
männlicher Tapferkeit nimmst Du es
auf Dich. Lehre mich, nicht zusammenzubrechen, wenn ein Kreuz mir
aufgeladen wird. Dir nachfolgen heißt
ja, nicht bloß sein Kreuz auf sich nehmen, sondern es tapfer tragen. Herr,
hilf mir dazu mit Deiner Gnade!

Stacja I. Pan Jezus skazany na śmierć
Zawzięta nienawiść faryzeuszy przeciwko Tobie zmusza Piłata do
wydania wyroku śmierci. Ty milczysz, Zbawicielu świata. Wiesz,
że taka jest wola Ojca. Nie załamujesz się w rozpaczy, ale mówisz
odważnie: „Ojcze, Twoja wola!”. Chryste, daj mi taką odwagę, abym
w każdym cierpieniu mówił tak jak Ty: „Jednak nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie”.

Stacja II. Pan Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona
Jak przestępca, musisz Chryste nieść swój krzyż. Z prawdziwie
męską odwagą bierzesz go na ramiona. Naucz mnie nie załamywać
się, kiedy i mnie krzyż będzie przygniatał. Naśladować Ciebie, to nie
znaczy jedynie wziąć krzyż na swoje ramiona, ale również odważnie
go nieść. Panie, dopomóż mi Twoją łaską!

I. Pan Ježíš odsouzen k smrti
Když tě krutá zášť farizeů vydává Pilátovi k potvrzení trestu smrti,
ty Spasiteli světa mlčíš. Víš, že je to Otcova vůle. Nezlomí tě to a i
teď pravíš: „Buď vůle tvá”. Kriste, dej mi sílu, abych statečně mluvil
v každém utrpení jako ty.

II. Pan Ježíš bere na sebe kříž
Jako zločinec máš, Kriste, sám nést svůj kříž. S pravou mužskou
statečností ho bereš na svá bedra. Nauč mě, abych neklesl pod
tíhou kříže. Následovat tebe, neznamená jen vzít kříž, ale statečně
donést. K tomu mi Pane pomoz svou milostí.
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3. Jesus fällt das erste Mal
unter dem Kreuze
Mit starkem Willen hast Du, Christus, das Kreuz auf Dich genommen; doch es drückt Dich zu Boden. Weil aber Dein Wille stark
war, stehst Du wieder auf, trägst
das Kreuz weiter aus Liebe zu
uns. Herr, mach unseren Willen
zum Kreuztragen ganz stark, damit wir wieder aufstehen, wenn
wir einmal gefallen sind!

4. Jesus begegnet seiner
Mutter
Jesus, Du wolltest, daß auch Deine Mutter Zeuge Deines Leidens
wurde. Nicht Du wolltest eine
Hilfe haben, sondern wir sollten uns im Kreuztragen durch
ihre Nähe getröstet fühlen. Sie
sollte als Leidträgerin uns Menschen im Leid verstehen lernen.
Himmlische Mutter, steh Du mir
zur Seite, wenn das Kreuz auf
meinen Schultern liegt!

Stacja III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod Krzyżem
Odważnie przyjąłeś, Chryste, krzyż na swoje ramiona, lecz on
przygniata Cię do ziemi. Z silną wolą powstajesz i niesiesz go dalej,
z miłości ku nam. Panie, daj nam tę niezłomną wolę do niesienia
krzyża, abyśmy po upadku znów mogli powstać!

Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Jezu, Ty chciałeś, żeby Twoja Matka była świadkiem Twojego cierpienia.
Ty nie potrzebowałeś jej obecności. To my potrzebujemy, niosąc krzyż,
czuć się Jej obecnością pocieszeni. Ona, pogrążona w smutku, uczy nas
jak przyjąć cierpienie. Matko Niebieska, bądź przy mnie, kiedy włożą
krzyż na moje ramiona!

III. Pan Ježíš padá prvně pod křížem
Odvážně bereš na sebe Kriste svůj kříž, ale on tě tlačí k zemi. Protože
však tvá vůle je silnější, vstaneš a neseš jej dál z lásky k nám. Pane,
učiň silnou naši vůli,abychom unesli kříž a opět vstali, i když jsme
jednou klesli.

IV. Pan Ježíš potkává svou matku
Ježíši, tys chtěl, aby i tvá matka byla svědkem tvého utrpení. Tys
nepotřeboval pomoci, ale abychom my unesli kříž, potřebujeme
útěchu tvé matky. Matko bolestná, nauč nás trpět. Nebeská Matko,
stůj při mně, když mě kříž tíží.

5. Simon hilft Jesus das
Kreuz tragen
Vielleicht hat die Mutter den
Simon zu Hilfe gerufen, vielleicht ist es auch in meinem Leid
die Gottesmutter, die mir den
leidenden Heiland zu Hilfe ruft.
Mutter, gib mir gewaltige Kraft
und starken Willen, daß ich Dich
nicht enttäusche, sondern als
wahrer Christ dem Heiland das
Kreuz tragen helfe!

6. Veronika reicht Jesus das
Schweißtuch
Eine Frau mit schwachen
Kräften, aber starkem Willen
hilft Dir, Christus, mit einem kleinen guten Werk; doch reicher
Lohn wird ihr zuteil. Christus, laß
mir den Mut zum Kreuztragen
nicht sinken! Der schönste Lohn
wäre mir die Rettung der Seelen. Lohne auch alle, die durch
Gebet und sonstige Liebe mir
helfen, das Kreuz zu tragen, mit
reichem Lohne!

Stacja V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż
Panu Jezusowi
Może to Matka Boża wezwała Szymona do pomocy. Może i w moim
cierpieniu wzywa Zbawiciela, żeby mi dopomógł. Matko, daj mi silną
wolę i wytrwałość, żebym Cię nie zawiódł, lecz jak prawdziwy chrześcijanin pomógł Chrystusowi nieść krzyż!

Stacja VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Słaba Kobieta z silną wolą pomaga Ci, Chryste, drobnym uczynkiem
i otrzymuje bogatą zapłatę. Chryste, pomóż mi nie tracić odwagi
w dźwiganiu krzyża. Najpiękniejszą zapłatą dla mnie będzie ratowanie cierpiących ludzkich dusz. Wynagródź również wszystkim
tym, którzy przez modlitwę oraz uczynki miłosierdzia pomagają
mi w niesieniu krzyża!

V. Šimon pomáhá Ježíši nésti kříž
Možná, že matka zavolala Šimona na pomoc. Možná, že i v mém
utrpení mi Matka Boží volá na pomoc trpícího Spasitele. Matko, dej
mi obrovskou sílu a pevnou vůli, abych tě nezklamal, ale jako pravý
křesťan pomohl Spasiteli nésti kříž.

VI. Veronika podává Panu Ježíši roušku
Slabá žena, ale se silnou vůlí prokazuje tobě, Kriste, dobrý skutek.
Za to ji čeká bohatá odměna. Kriste dej, aby neklesala moje odvaha
pod tíhou kříže. Největší odměnou by mi bylo spasení duší. Odměň
bohatě také všechny, kteří mi modlitbou a láskou pomáhají nésti
tento kříž.
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7. Jesus fällt das zweite Mal
unter dem Kreuze
Christus, die Menschen haben
versucht, Dir den Kreuzweg
zu erleichtern; doch bald fällst
Du wieder hin. Menschenhilfe
ist nichts, wenn Gott nicht hilft.
Und so flehe ich zu Dir, kreuztragender Heiland, hilf Du mir,
sonst breche ich zusammen und
werfe das Kreuz weg. Aber seit
Du das Kreuz getragen, ist kein
Leidträger ohne Deine Hilfe.

8. Jesus redet mit den
weinenden Frauen
Auf Deinem Kreuzweg, Christus, sorgst Du Dich noch um
andere leidende Menschen. So
muß auch ich, Dein Nachfolger,
ganz selbstlos werden, will in
meinem Leid auch der anderen
gedenken, die vielleicht noch
viel schwerere Kreuze tragen als
ich. Herr, erbarme Dich ihrer, gib
auch ihnen Trost und Kraft!

Stacja VII. Pan Jezus upada drugi raz pod Krzyżem
Chryste, ludzie próbowali ulżyć Ci w niesieniu krzyża, lecz znów
upadasz. Pomoc ludzka na nic się nie zdaje, jeżeli Bóg nie pomoże.
Dlatego błagam Cię, Zbawicielu, pomóż mi, bo inaczej załamię się
i odrzucę Twój krzyż. A przecież od chwili niesienia przez Ciebie
krzyża nie ma żadnego cierpiącego bez Twojej pomocy.

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące nad nim niewiasty
Na swojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych cierpiących. Ja, Twój naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę
pamiętać w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze
więcej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel także pociechy
i pomocy tym, którzy jej potrzebują!

VII. Pan Ježíš klesá podruhé pod křížem
Kriste, lidé se pokoušeli ulehčit ti tvou křížovou cestu, a přece opět
klesáš. Lidská pomoc není ničím, když nepomáhá Bůh. Proto tě
úpěnlivě prosím, pomoz mi, jinak se zhroutím a odhodím tento kříž.
Ale od té doby, co tys nesl svůj kříž, není trpících bez tvé pomoci.

VIII. Jeruzalémské ženy pláčí nad Panem Ježíšem
Kriste, na tvé křížové cestě se staráš ještě o jiné trpící. Tak i já, tvůj
následovník, se musím stát zcela nesobeckým. Chci vzpomenout
ostatních, kteří třeba nesou mnohem těžší kříže než já. Pane, smiluj
se nad nimi. Dej jim sílu a útěchu.

9. Jesus fällt zum dritten Mal
unter dem Kreuz
Kurz vor dem Ziele drückt Dich,
kreuztragenden Christus, das
Kreuz nochmals zu Boden. Alle
Kräfte scheinen Dir entschwunden zu sein; doch du willst dein
Opfer vollenden, willst nicht
liegen bleiben, sondern uns
noch größere Liebe zeigen. Herr,
mach immer mich bereit, aus
Liebe zu Dir und den Seelen
noch mehr zu leiden, wenn du
es willst!

10. Jesus wird seiner Kleider
beraubt
Endlich darfst Du den Kreuzesbalken ablegen, aber es kommen
neue Leiden. Man nimmt Dir Deine Kleider. Doch Deine Würde
als Gottessohn und Erlöser, Deine Königswürde kann Dir niemand nehmen, auch wenn Du
nackt unter Verbrechern stirbst.
Herr, wenn man mir auch meine
äußere Ehre nimmt, ich bleibe
doch Kind Gottes, Kämpfer Gottes, Priester Gottes, das kann mir
niemand nehmen. Laß mich dessen froh bleiben in allem Leid!

Stacja IX. Pan Jezus upada trzeci raz pod Krzyżem
Krótko przed celem znów powala Cię krzyż, który dźwigasz, Chryste.
Już trzeci raz krzyż ten przygniata Cię do ziemi. Zdaje się, że opuściły
Cię wszystkie siły. Jednak chcesz swoją ofiarę wypełnić do końca, a
nam okazać jeszcze większą miłość.
Panie, uczyń mnie zawsze gotowym, z miłości ku Tobie i ludziom,
jeszcze więcej cierpieć, jeżeli taka Twoja wola.

Stacja X. Pan Jezus obnażony z szat
Nareszcie możesz odłożyć krzyż, ale przychodzą nowe cierpienia.
Obnażają Cię z szat. Jednak Twojej godności Syna Bożego i Zbawiciela, Twojej królewskiej godności nikt Ci zabrać nie może, nawet jeżeli
obnażony umierasz pośród przestępców. Panie, jeśli i mnie pozbawią
zewnętrznej godności, pozostanę przecież dzieckiem Bożym, bojownikiem Bożym, Kapłanem Bożym. Tego nikt mi zabrać nie może!

IX. Pan Ježíš klesá potřetí pod křížem
Krátce před cílem tě tíha kříže opět tlačí k zemi. Zdá se, že tě
opouštějí všechny síly. Ty však chceš svou oběť dokončit. Nezůstáváš
ležet, ale chceš nám ještě projevit větší lásku.

X. Pan Ježíš je zbaven svého roucha
Konečně můžeš odložit těžký kříž. Přicházejí však nová muka. Jsi
zbaven ošacení, ale tvou vážnost, Syna Božího a Spasitele, tvou
královskou důstojnost ti nikdo nemůže vzít, i když zemřeš nahý mezi
zločinci. Pane, i když mi vezmou moji vnější čest, přece zůstanu tvým
dítkem, bojovníkem Božím, knězem Božím. To mi nikdo nemůže
vzít. Potěš mě v tomto utrpení.
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11. Jesus wird an das Kreuz
genagelt
Das Kreuz soll Dein Sterbebett
werden, von dem Du nicht mehr
loskommst, bis Du Deine Seele in
die Hände des himmlischen Vaters gegeben hast. So sind auch
wir Christen, und besonders wir
Priester mehr oder weniger ans
Kreuz geheftet. Laß mich das

12. Jesus stirbt am Kreuze
Drei schwere Stunden hängst
Du am Kreuze, ehe Dich der Tod
erlöste. Du hättest die Macht gehabt, ihn eher zu rufen, doch Du
wolltest Deine Liebe uns zeigen
bis aufs Letzte. So laß auch mich
im Leid ausharren, bis der Vater
mich davon befreit! Erst dann
wird auch mein Leid eine Freude
sein für Dich, eine rechte Buße
für meine Sünden und eine Dir
wohlgefällige Sühne für die
Sünden der anderen. Herr, gib
mir die Kraft und guten Willen
bis zum Letzten!

Stacja XI. Pan Jezus do Krzyża przybity
Krzyż ma stać się Twoim łożem śmierci, od którego nie możesz się
uwolnić, dopóki nie oddasz swojej duszy w ręce Ojca Niebieskiego.
My, chrześcijanie, a szczególnie my, kapłani, jesteśmy mniej lub więcej
do krzyża przywiązani. Pozwól mi pamiętać o tym w chwilach, kiedy
przyjdą nowe cierpienia i dodaj mi sił, bym wytrwał pod krzyżem!

Stacja XII. Pan Jezus umiera na Krzyżu
Trzy okrutne godziny wisisz na krzyżu, zanim śmierć Cię uwolni.
Mogłeś prędzej śmierć przywołać. Chciałeś nam jednak okazać Twoją
miłość do końca. Pomóż mi wytrwać w cierpieniach, aż mnie Ojciec
od nich uwolni! Dopiero wówczas moje cierpienie będzie radością
dla Ciebie, prawdziwą pokutą za grzechy moje i innych ludzi. Panie,
daj mi siły, bym wytrwał aż do końca!

XI. Pan Ježíš je přibit na kříž
Kříž se stává tvým smrtelným ložem, kterého se již nezbavíš,
pokud svou duši neodevzdáš do rukou nebeského Otce. Tak jsme
my, křesťané, a obzvláště my, kněží, více či méně připoutáni na
kříž. Nechť si to vždy uvědomuji, přijdou-li nová utrpení. Dej mi
statečnost, abych vydržel pod křížem.

XII. Pan Ježíš umírá na kříži
Tři těžké hodiny visíš na kříži, než tě smrt vysvobodí. Měl jsi moc ji
dříve přivolat, ale tys svou lásku k nám chtěl prokázat až do konce.
Dej, ať i já vytrvám v tomto utrpení, než mě vysvobodí Otec. Teprve
potom se stane mé utrpení pro tebe radostí, pokáním za své hříchy
i uspokojivým smířením za hříchy jiných. Pane, dej mi sílu a dobrou
vůli až do konce.

13. Jesus wird vom Kreuze
abgenommen
Nur ein Apostel hat unter dem
Kreuze ausgehalten und einige
fromme Frauen, darunter Du,
heilige Gottesmutter Maria. So
hilf auch mir, unter dem Kreuze aushalten, und steh mir bei,
wenn einst meine Sterbestunde
kommt. Schmerzensmutter, mache mich tapfer, jedes Kreuz zu
tragen; denn Du wirst mir auch
tragen helfen!

14. Der Leichnam Jesu wird
in das Grab gelegt
Dein Leichnam, Christus, wird
ins Grab gelegt, wo Du uns Dein
heiliges Antlitz auf das Linnen
zeichnest, das fromme Hände
über Dich breiten. Bald aber
kommst Du aus dem Grabe als
Sieger hervor. Heiland, laß es
mich stets als Trost empfinden,
daß hinter jedem Leid wieder
einmal die Freude kommt, hinter jeder Verdemütigung die
Erhöhung! Mache mich tapfer,
bis dahin auszuhalten!

Stacja XIII. Pan Jezus zdjęty z Krzyża
Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet wytrwało pod
krzyżem. Wśród nich i Ty, Matko Boża. Pomóż i mi wytrwać pod
krzyżem. Nie opuszczaj mnie, kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Bolesna, uczyń mnie odważnym znieść każde cierpienie,
pomóż mi w dźwiganiu krzyża!

Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu
Twoje martwe ciało, Chryste, złożono do grobu. Zostawiłeś nam
swoje święte Oblicze na płótnie, którym Cię pobożne ręce owinęły.
Wkrótce jednak powstaniesz z grobu jako Zwycięzca. Zbawicielu,
pozwól mi ciągle jako pociechę odczuwać, że po każdym cierpieniu
nastąpi radość, a po każdym upokorzeniu wywyższenie! Uczyń
mnie odważnym znieść wszystko!

XIII. Pan Ježíš sňat z kříže
Jen jediný apoštol vydržel pod křížem a několik zbožných žen, mezi
nimi ty, Marie Matko Boží. Pomoz i mně vydržet pod křížem a stůj při
mně, když jednou přijde i má hodina smrti. Matko bolestná, učiň mě
statečným, abych unesl každý kříž, vždyť i ty mi ho pomůžeš nést.

XIV. Pan Ježíš položen do hrobu
Tvé mrtvé tělo, Kriste, je dáno do hrobu, kde do plátna, kterým
tě zbožné ruce přikryly, otiskuješ svou zbožnou tvář. Brzy však
vyjdeš z hrobu jako vítěz. Spasiteli, nechť mi je útěchou, že po
každém utrpení přijde radost, po každém pokoření povýšení. Dej
mi statečnost, abych vše vydržel.
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Julian Golak

Opráva z XXIII Polsko-Českých Dnů Křesťanské

Kultury "Zůstaňme Rodinou".

XXIII Polsko-České Dny Křesťanské Kultury se konaly od 15.
srpna do 31. října 2012. Byly organizovány v 17 centrech v Polsku
(Bielawa, Boguszów Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdroj,
Jedlina Zdrój, Kudowa, Krzeszów,
Mieroszów, Nowa Ruda, Oleśnica,
Pieszyce, Sokołowsko, Stary Lesieniec, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Zabkowice) a také ve 4 na
české straně (Meziměstí, Červený Kostelec, Broumov, Neratov).
Organizátory slavnostního zahájení a zakončení Dnů byla partnerská města Zabkowice Slaske (29.
září) a Červený Kostelec (20. října).
V rámci Dnů se konalo 60 kulturních, turistických a sportovních akcí, konference a soutěže.
Proběhlo 8 koncertů, jichž se
zúčastnilo 15 sborů, 7 hudebních skupin, 5 tanečních skupin
a 3 divadelní představení, kterých se zúčastnilo asi 5000 lidí.
Bylo otevřeno 9 výstav, na kterých bylo představeno 25 umělců z Polska a České republiky,
kterých se zúčastnilo cca 1000
lidí. Konal se 10-denní Interdisciplinární mezinárodní umělecký

plenér, Přehlídka českých filmů,
výlet autobusem a pěšky do
okolí Jeseníku (PTTK Zabkowice,
Klub českých turistů), výlet polských a českých dětí do Osówki,
fotbalový zápas (Sokołowsko)
a pouliční běh v Meziměstí. Historický piknik v Zabkowicích,
Spartakiáda osob se zdravotním
postižením. Konaly se 3 turistické
závody v rámci Novorudzkého
ekologického podzimu. Konaly
se 4 konference, během kterých
proběhlo 30 přednášek (Fórum
Domácích Muzeí v Kudowě Zdrój,
"Společné Kulturní Dědictví"
(Nowa Ruda), cyklus přednášek:
"Učení Jana Pavla II jako tvůrčí
přínos k evangelizaci kultury"
(Świdnica), "Směrem k budoucnosti - místo Polska a České republiky na mapě Evropy 21. století“.
Prostor dostalo 30 přednášejících z Polska a České republiky.
Proběhlo 7 soutěží hlavně pro děti
a mládež, které byly zaměřeny na
podporu přírodního a kulturního
poznání pohraničí a náboženskou
poezii, nichž se v různých fázích
zúčastnilo 500 studentů. Organizátoři se připojili k Evropským

dnům dědictví, Roku seniorů.
Na organizaci akce se podílelo 32
institucí: knihovny v BoguszowieGorcích, Pieszycích, Zabkowicích,
Kulturní centra v Mieroszowě
a Bielawě, Centrum TurystycznoSportowe w Nowej Rudzie (Turisticko-sportovní centrum v Nové
Rudě), Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej (Nadace obnovy
novorudzké země), Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka
(Polsko-česko-slovenská solidarita),
Towarzystwa Miłośników Bielawy
i Duszniku Zdrój (Společnost milovníků Bielawy a Duszniku Zdrój),
Civitas Christiana, Akcja Katolicka,
PTTK Ząbkowice, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu (Státní vyžší odborná
škola ve Wałbrzychu), Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (Polsko-česká vědecká společnost),
Společnost Neratov v Čechách,
školy v Ząbkowicích, Nové Rudě,
Sokołowsku, Měziměstí, Máchově, Červeném Kostelci, Broumově.
Farnosti v Pieszycích, Neratově,
Nové Rudě, Kudowě Zdroji, Krzeszowě, Ząbkowicích, Bielawě i Boguszowě Gorcích. Polski Klub Eko-

Vážený pan Petr Mědílek
Starosta Města Červený Kostelec
Vážený pan
Julian Golak
Předseda Organizačního Výboru XXIII Polsko-Českých
Dnů Křesťanské Kultury
Vážené damy a panové,
Srdečně děkuji za pozvání na slavnostní zákončení XXIII Polsko-Českých Dnů
Křesťanské Kultury.
Letošní ročník oplýval mnoha zajímavými setkání a kulturními akcemi. S velkou
úctou se dívám na námahu a objem práce, které organizátoři znovu vynaložili na přípravu této akce. Množství zaangažovaných institucí a rozmanitost míst, ve kterých
se konají jednotlivé akce, je impozantní a svědčí o velkých organizačních schopnostech.
Polsko-České Dny Křesťanské Kultury už po mnoho let přitahují pozornost nadšenců
klasické hudby a duchovní reflekse. Organizované v rámci nich výstavy a koncerty
sbližují Poláky a Čechy žijící v pohraničí. Akce přispívá k dobrým polsko-českým
vztahům, které Dolnoslezské vojvodství rozvijí již mnoho let. Jsem přesvědčený, že
další ročníky budou rozvíjet dobré praktiky pro spolupráci našich států, samospráv
a vojvodství.
Chtěl bych organizátorům a účastníkům popřát další úspěšné projekty, angažující
regionální společnosti po obou stranách polsko-české hranice.
S úctou
podepsal Rafał Jurkowlaniec

logiczny (Polský ekologický klub),
Polsko-Czeski Klub Artystyczny
Art. Studio (Polsko-český umělecký klub Art. Studio), Klub Czeskich
Poetów (Klub českých básníků),
regionální samosprávy. Mnoho
akcí spoluorganizovali dobrovolníci v oblasti kultury. Výstavy: "Cesta ke svobodě" (v polštině a češtině) a výstava Polsko-České Dny
Křesťanské Kultury "Zůstaňme
Rodinou" byly prezentovány v Zabkowicích Slaských, Červeném
Kostelci, Oleśnicy a Wałbrzychu.
Důležitým momentem zakončujícím XXIII ročník Dnů byl koncert
Symfonického orchestru v Červeném Kostelci. Gratulační dopisy
organizátorům a účastníkům Dnů
zaslali: Maršálek Dolnoslezkého
Vojvodství - Rafał Jurkowlaniec,
vícemaršálek - Jerzy Łużniak a také
primator Wałbrzycha - Roman
Szełemej. Jednotlivých akcí XXIII
Polsko-Českých Dnů Křesťanské
Kultury se zúčastnili polští a čeští
konzulové, Marzena Królak - nová
polská generální konzulka Polska
v Praze a Arkadiusz Ignasiak - Honorární konzul České republiky ve
Vratislavi.

PRIMÁTOR MĚSTA WAŁBRZYCHA
Vážený pan Julian Golak
Organizační výbor Polsko-Českých Dnů Křesťanské
Kultury
U příležitosti zakončení letošní XXIII edice Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury, bych chtěl iniciátorům
a organizátorům této nadmíru důležité akce srdečně
blahopřát a popřát jim mnoho dalších let rozvoje této
aktivity, která má výjimečné místo na mapě dolnoslezských kulturních akcí.
Polsko-České Dny Křesťanské Kultury, spojují i mimo
hranice dva sobě blízké národy, připomínají historické vztahy polské a české společnosti, které i přes
uplynulá staletí mají stále pevný charakter. Akce
navazující na společnou minulost a křesťanský základ,
prohlubující současné vztahy mezi sousedními státy
a také budující bližší kontakty pro budoucnost, jsou
nedocenitelné, je to lokální vklad v širší proces evropské integrace.
Ještě jednou bych rád poděkoval za dosavadní výsledek práce Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury,
a doufám, že se tato jedinečná akce bude i nadále
rozvíjet a získávat čím dál větší, náležitou váhu.
S úctou
Roman Szełemej

tłumaczenie: Joanna Golak
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Andrzej Prasał

ORGANY DAWNEJ KAPLICY EWANGELICKIEJ W SŁUPCU

Znany organolog Wolfgang
J. Brylla na łamach miesięcznika
„Sudety” przedstawił krótko historię utraconych, a odnalezionych organów z dawnej kaplicy
ewangelickiej w Nowej RudzieSłupcu. Warto nieco bliżej przyjrzeć się interesującym dziejom
tego instrumentu i skorygować
dotychczasowe informacje na
jego temat.
Kaplica przy obecnej ulicy
Piwnej 5 wybudowana została
w latach 1903-1904. Początkowo wspólnota protestancka
w Słupcu nie była zbyt liczna, ale
górniczy charakter miejscowości
powodował, że osiedlało się tutaj
coraz więcej rodzin tego wyznania. Szkoła ewangelicka otwarta
została już w 1866 roku, a od 1874
roku nabożeństwa odprawiano
w niewielkiej kaplicy znajdującej
się w pałacu hrabiego von Pilati.
Skłoniło to parafię w Nowej Rudzie do budowy większej szkoły i kościoła. Kamień węgielny
położono 19 kwietnia 1903 r.
Wśród fundatorów znalazła się
m. in. wspomniana rodzina von
Pilati, do której należały kopalnie. Dużą pomoc okazało także
Towarzystwo Gustawa Adolfa,
zajmujące się wspieraniem budowy kościołów protestanckich.

Poświęcenie budynku odbyło
się 30 maja 1904 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz państwowych, duchowieństwo oraz duża liczba wiernych. O godz. 11.00 uczestnicy
zgromadzili się w pałacu, skąd
wyruszyli do nowej świątyni. Poświęcenia dokonał radca konsystorza dr von Haase z Wrocławia.
Liturgii przewodniczył superintendent Rudolf Palfner z Lądka,
a okolicznościową mowę wygłosił pastor Carl Herdtmann z Nowej Rudy. Nabożeństwo trwające
dwie godziny uświetnił noworudzki chór kościelny. Uroczystości zakończył obiad w Klesses
Gasthaus. Warto wspomnieć, że
oddanie do użytku nowej kaplicy zbiegło się z obchodzonym 1
maja 1904 r. jubileuszem 25-lecia
posługi duszpasterskiej pastora
Herdtmanna.
Na parterze budynku mieściły się sala lekcyjna oraz mieszkanie nauczyciela. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w nowym
pomieszczeniu już na Wielkanoc
1904 r. Na piętrze znajdowała się
kaplica, do której prowadziły obszerne schody. Była ona gustownie wyposażona i ładnie pomalowana. Za ołtarzem głównym,
ozdobionym obrazem Chrystu-

sa, znajdował się spory witraż. Po
przeciwnej stronie umieszczono
niewielką emporę przeznaczoną
na organy. Kaplica posiadała wąską wieżyczkę z jednym dzwonem. Wokół budynku znajdował
się ogród. Zorganizowano w nim
plac zabaw dla dzieci. Całość otaczało druciane ogrodzenie. Budynek robił na oglądających dobre wrażenie, nie tylko z powodu
swojego usytuowania, ale także
kunsztownego wykonania.
Początkowo świątynia nie
dysponowała organami. Od początku jednak noszono się z zamiarem zakupu takiego instrumentu. W piśmie z 26 września
1903 r. świdnicka firma Schlag &
Söhne przedstawiła propozycję
budowy 5-głosowych organów
z połączeniami typu Suboktav
i Superoctav. Ze względu na
niewielkie rozmiary empory, zaproponowano, by stół gry wbudowany był w bok szafy organowej. Rozwiązanie takie, zdaniem
firmy, było praktyczne i często
stosowane przy niewielkich instrumentach. Ponadto dostępna
wysokość (3,80 m) wymagała, by
największe piszczałki były gierowane (łamane). Z dokumentu
wynika, że gmina noworudzka
skłaniała się najprawdopodobniej do budowy instrumentu
podobnego do 5-głosowych organów z kaplicy parkowej w Morawie, wybudowanych w 1901 r.
Świdnicka firma przekonywała
bowiem pastora Herdtmanna,

że organy tamte, powstałe na
życzenie panny von Kramst,
dysponowały zbyt delikatnym
brzmieniem - nie posiadały połączeń oktawowych, a górny
manuał zamknięty był w szafie
ekspresyjnej.
W celu budowy nowego instrumentu założono specjalny
fundusz organowy. Z zachowanych rachunków nie wynika, że
dysponował on pokaźnymi sumami. Dla przykładu – w 1908
roku Związek Gustawa Adolfa
przekazał na jego rzecz kwotę
50 marek (30 kwietnia), a następnie 500 marek (16 maja). Instrument udało się ostatecznie
wybudować w 1909 roku jako
dar wotywny za 25 lat szczęśliwego związku małżeńskiego
podpułkownika Hansa Oscara
Friedricha Thurna i Charlotte
Helene z domu von Dresler und
Scharffenstein. Organy były
dziełem zakładu Schlag & Söhne
ze Świdnicy i zostały oznaczone
jako opus 860 tej firmy. Co ciekawe, w oficjalnym katalogu firmy
pod niemiecką nazwą Schlegel
(Słupiec), wzmiankowany jest
instrument, ale o 10 głosach,
wybudowany w 1908 r. i w dodatku dla kościoła katolickiego.
Kwestia tej pomyłki wymaga
jeszcze wyjaśnienia.
Pomimo uzyskania znacznej kwoty, postanowiono ograniczyć wielkość instrumentu.
Spowodowane to było małymi
rozmiarami empory organowej
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i koniecznością pozostawienia
miejsca dla chórzystów. Poświęcenia organów dokonał pastor
Herdtmann na Wielkanoc 11
kwietnia 1909 r. Organy posiadały 11 głosów rozłożonych na
dwa manuały i pedał. Traktura
rejestrów i gry była pneumatyczna. Powietrze dostarczał miech
magazynowy z pojedynczym
podawaczem o napędzie ręcznym. Stół gry wbudowany był
w lewy segment szafy – organista siedział bokiem, mając ołtarz
po prawej stronie. Wszystkie
głosy umieszczono w szafie ekspresyjnej. W związku z tym piszczałki prospektowe pozostały
nieme. W organach zastosowano tzw. system multiplex, w którym z kilku zestawów piszczałek
utworzono poprzez transmisje
i ekstensje kilkanaście registrów.
Mimo, że zostały one wypisane na tabliczkach rejestrowych
w stole gry, w rzeczywistości nie
istniały. Z punktu widzenia muzycznego nie było to zbyt wartościowe rozwiązanie, gdyż instrument ten posiadał jedynie 4
realne głosy. „Normalne” organy
przy tej dyspozycji liczyłyby 540
metalowych i drewnianych piszczałek. Organy w Słupcu miały
ich zaledwie 276. Dyspozycja
instrumentu przedstawiała się
następująco:

I manuał (C-f³)

urządzeń sterujących, przewodów pneumatycznych, a także
montaż, intonację, strojenie,
pakunek, transport i podróż.
Całkowity koszt drugiego głosu wynosił 260 marek. Okazało się, że piszczałki mogły być
umieszczone jedynie poza szafą organową - należało więc
wykonać dodatkową obudowę,
co podnosiło cenę odpowiednio o 52 i 42 marki. W piśmie z 4
marca 1910 r. właściciel świdnickiej firmy tłumaczył jednak,
że rozwiązanie takie jest dosyć
kłopotliwe i mało atrakcyjne wizualnie. Zaproponował
sprzedaż dotychczasowego instrumentu i budowę zupełnie
nowego. Do pisma dołączono
kosztorys na 4000 marek, dotyczący 14- lub 16-głosowych
organów typu multiplex z 9
realnymi głosami. Reinhold
Schlag odniósł się także do licznych niepochlebnych opinii,
dotyczących głosów kombinowanych i transmitowanych („in
einer Windlade kombinierte
und transmitierte Register”), m.
in. wypowiadanych przez prof.
Otto Wangemanna, a związanych z budową tego typu organów dla Paul-Gerhardt-Kirche
w Berlinie. Zdaniem Schlaga
złośliwe komentarze wynikały
z niezrozumienia idei tego typu

II manuał (C-f³)

Bordun 16’
Portunal 8’
Principal 8’
Salicet 8’
Gedeckt 8’ (z Bordun 16’)
Flöte 4’ (z Portunal 8’)
Octave 4’ (z Prinzipal 8’)
Dolce 4’ (z Salicet 8’)
Super-Octave 2’ (z Prinzipal 8’)
Manual-Koppel, Pedal-Koppel zu I, Pedal-Koppel zu II

Już po krótkim okresie użytkowania okazało się, że instrument nie spełniał oczekiwań
parafii. Na początku czerwca
1909 r. konieczna była wizyta
kierownika zakładu Schlag &
Söhne. Najprawdopodobniej
przyczyną
niezadowolenia
był zastosowany w organach
system muliplex, gdyż pastor
Herdtmann zaproponował dobudowanie dwóch realnych
głosów. W piśmie z 26 lutego
1910 r. świdnicka firma przedstawiła kosztorys takiej przebudowy z zastosowaniem głosów: Gambe 8’ oraz Quinte 2
2/3’. Koszt pierwszego wynosił
335 marek i obejmował wykonanie 20 cynkowych i 34 cynowych piszczałek, wiatrownicy,

Pedał (C-d¹)
Subbass 16’ (z Bordun 16’)
Dulciana 8’ (z Salicet 8’)

instrumentów i niedostrzegania, że 10 głosów, z których uzyskuje się 20 rejestrów, nie da 20
realnych głosów i brzmienia 20głosowego instrumentu.
Dokument z 26 lutego 1910
roku przynosi także cenne informacje o bieżącej działalności firmy Schlag & Söhne. Były
one najprawdopodobniej związane z jakimiś wcześniejszymi
uwagami pastora Hertdmanna.
W 1909 r. zakład wybudował
43 nowe instrumenty. Obecnie
montował organy we wspomnianym Paul-Gerhardt-Kirche
w Berlinie oraz przygotowywał
się do instalacji instrumentu
w kościele zamkowym w Oleśnicy. Poza tym, w warsztacie
wykonywano organy, m.in. dla
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kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich, kościoła
ewangelickiego w Lesznie
(z napędem elektrycznym) oraz
kościoła ewangelickiego w Prusicach. Każdego dnia opracowywano także nowe projekty,
ale tylko mała ich część była
realizowana. Zakład, z powodu
rosnącej konkurencji, zmuszony został także do znacznej obniżki kosztów produkcji.
Nie wiemy, jakie były dalsze
ustalenia dotyczące słupieckiego instrumentu, zwłaszcza, że
w dniu 14 maja 1911 r. zmarł
pastor Herdtmann. Z zachowanej po 1945 r. dyspozycji
wynika jednak, że parafia zdecydowała się na dobudowanie
głosu Gemshorn-Quinte 2 2/3’
w I manuale.
Po 1945 r. większość kościołów protestanckich na Ziemi
Kłodzkiej została opuszczona.
Zgodnie z przyjętymi ustawami całe mienie poniemieckie
traktowano jako własność Skarbu Państwa. Kaplica w Słupcu
przeznaczona została na budynek mieszkalny. Organy przekazano do odbudowywanego
ze zniszczeń wojennych ewangelickiego kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Translokacji
dokonał organmistrz Theodor

Böhme z Uniegoszcza. Z informacji uzyskanych od W. J. Brylli
wynika, że protokół przekazania wyposażenia słupieckiej
kaplicy nosi datę 19 maja 1958
roku Ten sam autor podaje, że
kościół św. Krzysztofa przekazany został na potrzeby religijne wrocławskiej ewangelickiej
mniejszości niemieckiej dopiero 18 grudnia 1958 roku, stąd
ostateczną datę montażu organów należy przesunąć na 1959
r. Potwierdza to relacja ówczesnej zakrystianki, która wspominała, że prace przy organach
prowadzone były zimą.
W dniach 17 lipca - 3 grudnia 1993 r. przebudowy instrumentu dokonał wrocławski organmistrz Antoni Szydłowski.
Z jego relacji wynika, że w instrumencie nie było wówczas
żaluzji, a piszczałki prospektowe głosu Principal 8’ grały.
Prawdopodobnie był to wynik
prac Böhmego. Antoni Szydłowski przesunął i powiększył
szafę organową, zainstalował
nowe wiatrownice stożkowe
(wykonane przez firmę Adama Wolańskiego z Lubania)
i wstawił 7 realnych głosów,
likwidując system transmisji.
Dźwięki słupieckich organów
rozbrzmiewają więc do dziś we
wnętrzu wrocławskiego kościoła św. Krzysztofa - ku większej
chwale Bożej i pożytkowi wiernych.
Źródła i literatura:

ARCHIWUM PAŃSTWOWE WE WROCŁAWIU. ODDZIAŁ W KAMIEŃCU
ZĄBKOWICKIM, Parafia Ewangelicka
w Nowej Rudzie, sygn. 37: Kirchbau
in Schlegel 1903-1911; BRYLLA W. J.,
Wrocławskie nabytki, „Sudety” (2012)
nr 3, s. 28-30; „Glatzer Zeitung” (1904)
nr 35, 37, 45; „Glatzer Zeitung” (1909)
nr 29-30; HEINZELMANN P., Geschichte der Evangelischen Kirche der Grafschaft Glatz, Breslau 19262, s. 45-46,
59; „Zeitschrift für Instrumentenbau”
29 (1909) nr 23, s. 871, 873.
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Georg Wenzel

Moje związki z Lasówką
Georg Wenzel
(ur. w 1928 r. w Altheide-Bad/
Polanicy-Zdroju) – bankowiec, samorządowiec, regionalista. Autor
i wydawca w 1991 r. monografii
Polanicy Heimatbuch Altheide
Bad, która była inspiracją i podstawą do opracowania pierwszego tomu książki Polanica Zdrój
wczoraj i dziś. Od 1990 r. wydaje
rocznik „Altheider Weihnachtsbrief” (Polanicki List Bożonarodzeniowy), poświęcony historii
i współczesnemu życiu miasta. Przodkowie ojca wymienieni
byli na Ziemi Kłodzkiej już w XVII w.; przodkowie babki Anny
Krause pełnili urząd dziedzicznego sołtysa Polanicy.
W 1945 aresztowany i wielokrotnie pobity na przesłuchaniach w więzieniu UB przy ul. Łużyckiej w Kłodzku. Wysiedlony,
za odmowę wstąpienia do FDJ, skierowany do kopalni uranu,
dzięki matce opuścił strefę radziecką i w 1947 r. osiedlił się
w Lingen, gdzie pokonał szczeble kariery, w międzyczasie studiując, został dyr. Volksbanku, który pod jego kierownictwem
znacznie się rozwinął. Wieloletni przewodniczący frakcji CDU
w radzie miejskiej i długoletni przewodniczący koła polaniczan
w Związku Kłodzczan.
Uznał jako katolik, że lekiem na zło jest odpłacanie dobrem.
G. Wenzel od wielu lat pomagał mieszkańcom ziemi kłodzkiej,
jeszcze na długo przed stanem wojennym, organizując transporty z żywnością i ubraniami dla domów dziecka, domów
opieki i szpitali. Po powodzi w 1998 r., z pomocą nadburmistrz
Lingen Ursuli Ramelow, zorganizował pomoc rzeczową i pieniężną dla poszkodowanych. W 1994 w uznaniu za działalność
charytatywną na terenie Kłodczyzny na wniosek kard. Gulbinowicza otrzymał wysokie papieskie odznaczenie Pro ecclesia
et Pontifice; za działania na rzecz zbliżenia Niemców i Polaków
odznaczony Krzyżem Zasługi RFN, honorowy obywatel Lingen
i Polanicy, Honorowy Ambasador Ziemi Kłodzkiej.
Zabiegał o przetłumaczenie na język niemiecki i publikację
artykułów o Lasówce prof. Jacka Suchodolskiego i o stuleciu
tamtejszego kościoła pióra ks. prof. Tadeusza Fitycha, mając
z Lasówką osobiste, rodzinne związki.
Henryk Grzybowski, Wenzel, Georg w: Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, tom 4 (Ś-Z), Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko 2011

Mój dziadek, Josef Wenzel,
jako młody człowiek przybył
w 1888 r. z Lasówki (Kaiserswalde) do Polanicy (Altheide). Ożenił
się z polaniczanką Anną Krause
i zbudował dom "Gasthaus zur
Weistritz" („Gospoda nad Bystrzycą”) z rzeźnią i salą restauracyjną (obecnie restauracja
„Caramba”). Małżonkowie mieli
11 dzieci, w tym trzech rzeźników i mój ojciec. Dziadek Josef

pochodził z rodziny od dawna
zasiedziałej w Lasówce, której
zamieszkanie jest udokumentowane od 1622 r., od dziewięciu
pokoleń w Lasówce i sąsiednich
miejscowościach: Kunštát (Kronstadt, Mostowice) Langenbrück,
Jadrná (Kerndorf, Bedřichovka)
Friedrichswald, Zelenka/Grünborn (Grünbrunn) i Trčkov/Trtschkadorf w dolinie Dzikiej Orlicy
(dziś te miejscowości po czeskiej

Szklany półmisek produkcji huty szkła w Lasówce z wizerunkiem huty.
Własność rodziny Wenzel.

stronie granicy tworzą wieś
Orlické Záhoří – przyp. tłum.).
Najstarszy przodek o nazwisku
Wenzel, którego akt ślubu znajduje się w księgach parafialnych kościoła w Orlickém Záhoří, to Michael Wenzel, urodzony
około roku 1600, drobny rolnik,
pełniący też urząd sędziego.
Przodkowie moi prowadzili
w bardzo trudnych warunkach
górskich małe gospodarstwa
rolne, niekiedy związane z prowadzeniem młyna lub tartaku.
Pracowali także w hucie szkła.
Od trzech pokoleń przodkowie
mojego dziadka Józefa dorabiali, trudniąc się dodatkowo
malowaniem na szkle według
wzorów sztuki ludowej. Nie-

które z tych obrazów na szkle
są dalej w posiadaniu naszej
rodziny. Z naszymi przodkami
blisko spokrewnione były m.in.
rodziny Rohrbachów, Donalków, Gewaldów i Beckerów.
Także w tych rodzinach malowano ręcznie miejscowe wyroby szklane.
Nie wszyscy jednak, którzy urodzili się w tych małych
górskich wioskach, mogli tam
znaleźć swoje utrzymanie. To
właśnie było powodem, dla
którego mój dziadek Josef Wenzel wywędrował do Polanicy,
aby zarobić na życie w nowo
powstającym uzdrowisku.
tłum. Henryk Grzybowski

Obrazek ręcznie malowany na szkle z Lasówki, około 1850 r.
Własność rodziny Wenzel.
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Henryk Grzybowski

Czy pomnik Mickiewicza w Polanicy należy
wywieźć do Kozłówki?
O Władysławie Tumkiewiczu i socrealizmie
Jest w Polanicy miejsce, które
w ciągu ostatnich stu lat służyło do demonstracji priorytetów,
zasług i poglądów politycznych.
Tym miejscem jest wzniesienie
wizualnie, zamykające główną
aleję parkową parku Zdrojowego1
w Polanicy-Zdroju, wiodącą od
pijalni wzdłuż Domu Zdrojowego. Sto lat temu na wzniesieniu,
o którym mowa i z którego radca
Georg Haase (1859-1931), właściciel uzdrowiska, przekazywał
swoją wizję członkom zarządu
gminy Altheide, usytuowano malowniczą fontannę. Haase zlecił
budowę nowego Domu Zdrojo-

wego, a rozbudowa rozległego
parku uzdrowiskowego świadczyła o dalekosiężnej wizji właściciela.
Po jego śmierci, w miejscu, gdzie
planował budowę uzdrowiska,
zarząd uzdrowiska wystawił mu
pomnik, którego projekt wykonał
znany artysta prof. Theodor von
Gosen. Było to wyobrażenie nie
tyle efeba, jak napisano w artykule, co Apollina, przewodnika muz,
z twarzą Georga Haasego, więc zarazem upamiętnienie radcy2, jednak w lekkiej formie, co idealnie
pasowało do uzdrowiska.
Wykonany z brązu pomnik zaginął ok. 1946 r. i przez pewien czas
Popiersie młodzieńca, 1932 r. Fragment
modelu pomnika ku czci Georga Haasego
w Polanicy-Zdroju, gips barwiony, wys. 60
cm, Muzeum Regionalne w Jaworze3.

Apollo z twarzą Georga Haasego, pierwszego honorowego obywatela Polanicy,
Theodor von Gosen, Altheide Bad/Polanica Zdrój, 1932.

pozostał sam postument. W 1955
r. odsłonięto tu rzeźbę Mickiewicza i Puszkina, wykonanego przez
Chaima Goldberga4, który później
zaznał światowej sławy jako malarz
Kazimierza Dolnego, będącego
symbolem żydowskiego „sztetl”,
lecz niezastosowanie cementu ze
żwirem było powodem kiepskiej
jakości pomnika. Jego nietrwałość
brała się z zastąpienia cementu
gipsem. Kiedy ubytki były nadto
widoczne5, a i nie trzeba było na
siłę demonstrować przyjaźni polsko-radzieckiej, wykluła się idea
zastąpienia sfatygowanego gipsu
granitem i rezygnacji przy tym
z wielkiego – niestety – rosyjskiego poety. Dlaczego granit, a nie
łatwiejszy do zdobycia i obróbki
piaskowiec? Bolesław Jaśkiewicz,
przewodnik sudecki i dziennikarz,
pamięta wypowiedź Włodzimierza Młotkowskiego (1902-1974),
wywodzącego się z mikołajczykowskiego PSL-u, wpływowego
wiceprzewodniczącego ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej.
Młotkowski zacytował słowa Stanisława Kozickiego (1876-1958),
sekretarza generalnego delegacji
polskiej na konferencji pokojowej
w Paryżu, zakończonej w 1919 r.

traktatem wersalskim, który ostatnie 12 lat swojego życia (19471958) spędził w Polanicy. Otóż
właśnie Kozicki, w napisanej w Polanicy książce Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów, wyraził swój
„podziw dla granitu słowa Mickiewiczowskiego”6. Wydaje się, że
obaj panowie, będący w różnym
stopniu w duchowej opozycji do
powojennego systemu, wymieniali wzajemne poglądy.
„Car” Młotkowski, będący
także autokratycznym przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej,
pilotował to przedsięwzięcie. Zdobycie granitu było niezwykle trudne, ale kiedy to nastąpiło, ze Strzegomia przywieziono aż trzy bloki,
a Młotkowski, jeden z założycieli
PTTK na ziemi kłodzkiej, zwrócił
się do sekretarza oddziału dolnośląskiego PTTK Zbigniewa Kukiza.
Ten poprosił zaprzyjaźnionego
z nim Stanisława Dawskiego (wtedy rektora PWSSP we Wrocławiu)
o wskazanie artysty. Dawski wskazał Władysława Tumkiewicza7. Jak
widać, nie było tu żadnego partyjnego polecenia.
Praca nad pomnikiem trwała
kilka lat od wystawy prac artysty
w Polanicy w 1965 r. Tumkiewicz
zaprojektował głowę posągu
z jednego bloku, korpus z innego, postument miał być optyczną
przeciwwagą i środkiem lepszej
ekspozycji. Odsłonięcie granitowego pomnika Mickiewicza nastąpiło 9 czerwca 1969 r. i przez 40
lat pomnik stał na tym wzniesieniu, aż do rewitalizacji parku, kiedy
podjęto decyzję i uchwałę Rady
Miejskiej o jego nowej lokalizacji.
Jednak w sierpniu ub. r. w „Euroregio Glacensis”8 opublikowano
list do redakcji, mający być uzasadnieniem zastąpienia pomnika
Mickiewicza (autorstwa Władysława Tumkiewicza) w parku Zdrojowym altanką9. O ile z główną tezą,
że miejsce, w którym stał pomnik
Mickiewicza, może być inaczej
wykorzystane, można się w zupełności zgodzić, to do listu wkradło
się nieco nieścisłości10, jednak

Ziemia Kłodzka nr 224 / marzec 2013

32

Pomnik Adama Mickiewicza, Władysław Tumkiewicz, Polanica-Zdrój, 1969.

największe zdumienie budzi samo
uzasadnienie przeniesienia jego
„kiczowatością” i politycznym zaangażowaniem twórcy.
Najpierw o samym twórcy
pomnika. Władysław Tumkiewicz
(1922-1977) studia plastyczne
rozpoczął w rodzinnym Wilnie11,
a w czasie okupacji przeżył wiele
dramatycznych chwil. Aby uniknąć wcielenia do Armii Czerwonej,
uciekł na Łotwę, a kiedy wrócił (po
aneksji Łotwy przez ZSRR) został
w 1941 r. wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec. Pracował niewolniczo w fabryce Opla
w Rüsselsheim (w powiecie Groß-Gerau, dzisiaj zaprzyjaźnionym
z powiatem kłodzkim), w której
w owym czasie produkowano
broń. W końcówce wojny, w ostatniej chwili, gdy Niemcy już zaczęli
rozstrzeliwać robotników, Tumkiewicz i inni więźniowie zostali
wyzwoleni przez aliantów. Przyjechał do Wrocławia, gdzie w 1948
r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych12, w 1953 r. obronił dyplom
w pracowni rzeźby wrocławskiej
PWSSP. Następnie prowadził zajęcia z rzeźby i kompozycji przestrzennej na Wydziale Architektury
Politechniki Wrocławskiej. Nie miał
tam dobrych warunków do pracy,
a wynikało to w dużej mierze ze
złych stosunków z kierownikiem
katedry rzeźby, Borysem Michałowskim. Dwukrotnie wywierano
na niego presję, żeby sam zwolnił
się z uczelni, czego nie zrobił ze
względów rodzinnych. Miał wówczas na utrzymaniu żonę i dwoje
małych dzieci13.
Po październiku 1956 w reakcji na schematyzm sztuki socrealizmu, Tumkiewicz porzucił pracę
w gipsie w zamkniętej pracowni.
Odszedł od scen rodzajowych,

szukając inspiracji w naturze, której piękno zawsze go fascynowało.
Zaczął odtąd rzeźbić w plenerze,
pracując nad serią głów rzeźbionych w kamieniu polnym. Wykorzystywał świadomie ekspresję zawartą w kształtach uformowanego
przez naturę granitu. W niewielkim
stopniu ingerował w formę rzeźby,
ograniczając się do zaznaczenia
rysów twarzy. Surowe, masywne
bryły emanują ukrytą w nich siłą14.
Później rzeźbił w twardych gatunkach drewna: w orzechu kaukaskim i tureckim. Zmiana tworzywa
spowodowała zasadniczą zmianę
stylu jego twórczości. W ciągu
kilku lat powstał nowy cykl rzeźb
„Impresje słowiańskie”, które były
otwartymi formami z nieregularnymi prześwitami, ze świadomym
podkreśleniem urody użytego
medium rzeźbiarskiego. Artysta
budował kompozycje wzdłuż osi
pionowej, celowo rozkładając akcenty pełnego profilu i wypełnionych powietrzem ażurów. Jest to
nawiązanie do kompozycji Henry’ego Moore’a Interior/Exterior
Forms (prace „wydrążone”). Sprawia to, że granice pomiędzy bryłą
rzeźby, a otaczającą ją przestrzenią są ledwie uchwytne i ujawnia
się wewnętrzna przestrzeń rzeźby.
Te drewniane rzeźby Tumkiewicza
powstały na pograniczu abstrakcji
organicznej i rzeźby figuratywnej, w stylu zapoczątkowanym
przez Henry’ego Moore’a i Barbarę
Hepworth. Dzięki temu krytycy
zaliczali artystę do pokolenia „nowoczesnych”15. Nie ma tu śladu
socrealizmu. Tumkiewicz nie był
wyjątkiem. Podobne inspiracje
czerpali zresztą z Moore’a tacy
polscy artyści jak Alina Szapocznikowa, Zdzisław Beksiński, Jerzy
Jarnuszkiewicz, Barbara Zbroży-

na czy wielka nieobecna polskiej
historii sztuki współczesnej Alina
Ślesińska, choć modzie na Moore’a nie uległ Jerzy Bereś16. Pierwszą
indywidualną wystawę dorobku
artysty otworzono w 1955 roku,
dwie kolejne po dziesięciu latach
we Wrocławiu i w Polanicy-Zdroju,
dwa lata później w Warszawie17.
Władysław Tumkiewicz jest autorem kilku wrocławskich pomników i jak wielu artystów owego
czasu, ma też między innymi „na
sumieniu” dzieło „zaangażowane”
– pomnik Karola Świerczewskiego
we Wrocławiu, który ustawiony
został i odsłonięty na dziedzińcu
I LO przy ul. Poniatowskiego 18 listopada w 1967 r. Kontrowersyjny
pomnik powstał z inicjatywy Jana
Rutkowskiego „Szymona”, komunisty, uczestnika wojny domowej
w Hiszpanii, przez półtora roku
(1945-1947) szefa Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego.
Pomnik ten w czynie społecznym
(a naprawdę w trybie nakazowym)
ufundowała młodzież i absolwenci szkoły, koło rodzicielskie i inne
instytucje. Tumkiewicz nie był zadowolony z pomnika i zamierzał
go poprawić18. Obecnie monument ulokowano w rupieciarni-lapidarium jednego z wrocławskich
cmentarzy, a szkole pozostała
mała tablica ścienna19. Z tego samego roku pochodzi Głaz Galla
Anonima, w pierwotnej postaci
wykonany przez rzeźbiarza Richarda Schipkego (1874-1932) przy
dzisiejszym placu Westerplatte.
Głaz narzutowy został przeniesiony na dziedziniec I LO, a w miejscu
brązowego medalionu Korpusu
Friesena umieszczono, wykonaną
przez Władysława Tumkiewicza,
tablicę z politycznym napisem poświęconym kronikarzowi. Kolejne
dzieło artysty, pomnik byłego już
patrona Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Oskara Langego, stoi na dziedzińcu uczelni,
przed klubem studenckim „Simplex”. Pomnik stanął 2 października 1974, w dzień przemianowania
dawnej WSE na Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego20.
Autor niniejszego tekstu był tego
świadkiem.
Wszystkie te granitowe monumenty wykazują podobieństwo.
Są surowe, ale czy emanują siłą?
Nie są to pomniki z mojej bajki.
Ale przed potępieniem Tumkiewicza przyjrzyjmy się chociażby
pomnikowi papieża Jana XXIII dłuta Ludwiki Nitschowej (wcześniej
przecież autorki warszawskiej „Syrenki”), odsłoniętemu na Ostrowie

Tumskim we Wrocławiu pół roku
po Świerczewskim, a rok przed polanickim Mickiewiczem. Mnie się
zdecydowanie nie podoba. Niektórzy przywołują go nawet jako
przykład absurdalnej szpetoty21.

Pomnik Papieża Jana XXIII, Ludwika
Nitschowa, Wrocław, 196822.

Sam socrealizm był ideowym
oraz propagandowym narzędziem
partii komunistycznych23. Liczyło
się ideowe zaangażowanie sztuki
w „walce o socjalizm”. Dzieła niosły
optymistyczne i natrętnie dydaktyczne przesłanie, ukazywały ludzi
pięknych i szczęśliwych oraz świat
idealny bez konfliktów i niepokoju.
Czy takim propagandowym dziełem jest Mickiewicz Tumkiewicza?
Ocenę pozostawiam Czytelnikowi.
Prof. Andrzej K. Olszewski zwraca
uwagę na „[..] błędne [..] widzenie
socrealizmu, szczególnie w szerszym
odbiorze społecznym, tworzenie mitów niezgodnych z rzeczywistymi
faktami. Są one wynikiem, jak i sam
socrealizm widzenia i osądzania
zjawisk wyłącznie w kryteriach politycznych.”24 Powszechnie i mylnie uważa się także (i pogląd ten
w części co najmniej zdaje się podzielać autorka artykułu), że socrealizm trwał do 1989 r. Tymczasem
zjawisko to zamyka się w przedziale zaledwie kilku lat, pomiędzy
1949 a 1956 r. (niektórzy twierdzą
nawet, że zamknął się wraz ze
śmiercią Stalina w 1953 r.) Andrzej
K. Olszewski pisze też: „Drugi mit
związany z socrealizmem jest dużo
groźniejszy. Nazwałbym go mitem
wyłącznego stylu dla całego PRL-u,
to zaś prowadzi do fałszerstwa historii. Tak niestety sądzi niemała
część społeczeństwa.”25
Fakt, że artysta popełnił rzeźbę
Świerczewskiego, nie może przekreślać oceny całej jego twórczości. Z całą pewnością nie można
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pomnika Mickiewicza określić słowami „pokraczna pozostałość nieudolnego sprzedajnego rzemiosła” lub „karykaturalnie koniunkturalny”, jak robi to autorka listu. Byłbym ostrożny w szafowaniu takimi
epitetami, które przypominają
wręcz komunistyczną propagandę wczesnych lat powojennych.
Sprawdza się tu niestety diagnoza
postawiona przez Katarzynę Liwak
-Rybak: „Z perspektywy ponad pięćdziesięciu lat realizm socjalistyczny
stanowi wciąż temat nieoswojony,
do którego tworzy się taką samą
nowomowę, jak w latach pięćdziesiątych XX stulecia tworzono wobec
ówczesnych zjawisk politycznych,
społecznych i kulturowych.”26 Władysław Tumkiewicz na taką ocenę
nie zasługuje, a pomysł wysłania
pomnika do Muzeum Socrealizmu
w Kozłówce, jest niedorzeczny.
Jako zwolennik podkreślania wielokulturowości ziemi kłodzkiej i jej
czesko-niemiecko-polskiego dziedzictwa – tym razem muszę wziąć
w obronę to ostatnie. Bo polanicki pomnik poety przez lata wrósł
w otoczenie, stał się częścią już tej
polskiej tradycji. A tradycji nie należy przerywać; tak robią tylko ci,
którzy nie zdają sobie sprawy z jej
znaczenia. Ja widzę ten pomnik
jako patetyczne przedstawienie
Wieszcza, które swą powagą mniej
jednak przystaje do uzdrowiskowego otoczenia, a bardziej do
panteonu.
Polityczna wymowa pomników dłuta tego twórcy, to kwesta czasu, nie charakteru. Wtedy,
oprócz mecenatu państwa oraz
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pomników mających podkreślać
polską obecność na Ziemiach
Odzyskanych lub bohaterstwo
robotniczych idoli, nie było innych
zamówień. Dopiero dziś możliwe
są, a nawet dominują, dzieła o innej tematyce, m.in. te dedykowane pamięci ofiar tamtego systemu,
przymusowych repatriacji z Kresów czy tak chętnie wystawiane
pomniki „papieskie”. Ale i Tumkiewicz ma w swoim dorobku wykonaną w 1970 r. w nefrycie podobiznę biskupa Nankiera27. Wbrew
sugestiom, artysta nie był pieszczochem systemu, skoro trzymał
się etatu na Politechnice.
Teraz pomnik Mickiewicza
usytuowany jest na obrzeżu parku
przy ul. Ogrodowej. Samo miejsce
nie jest może złe, choć i nie całkiem dobre, raptem 150 metrów,
ale zupełnie inna ranga miejsca.
W dodatku Mickiewicz, jakby
wstydliwie schowany. Czyżby nie
można było znaleźć miejsca przy
wylocie głównej alei parkowej,
albo na początku parku Leśnego,
nieumiejętnie posadowiony, bo
pozbawiony postumentu, o co zadbał wcześniej Tumkiewicz, zapadł
się w sobie, jakby z zażenowania.
Prof. Zbigniew Horbowy mówi, że
autor współczesnego rozwiązania
jeżeli był jakikolwiek autor, zupełnie nie wziął pod uwagę warunków ekspozycji rzeźby.
Szkoda, że w rewitalizacji parku Zdrojowego – skoro odlano
już pomniki Akiby Rubinsteina,
doktora Józefa Matuszewskiego28 i kuracjuszy na trawie – zabrakło miejsca na wspomniany

Pisownia nazw parków zgodna z: Słownik ortograficzny PWN, Zasady pisowni i interpunkcji, norma [82] 18.25, www.so.pwn.pl, także Porady językowe Instytutu Filologii Polskiej
UG, www.polonistyka.fil.ug.edu.pl, dostęp 6 grudnia 2012.
Na cokole polanickiego pomnika widniała inskrypcja: „Den Menschen helfen ist die schönste Pflicht. Dem Schöpfer und Förderer des Bades Altheide, Georg Haase zum Gedächtnis”
(Pomaganie ludziom jest najpiękniejszym obowiązkiem. Twórcy i mecenasowi Polanicy
Zdroju, Georgowi Haasemu na pamiatkę).
Popiersie młodzieńca jest obecnie wystawione na wystawie „1000 lat Wrocławia”, Muzeum
Miejskie Wrocławia / Muzeum Historyczne, Galeria wrocławskiej sztuki 1850–1945. Fot.
autor.
O Chaimie Goldbergu pisał Ryszard Grzelakowski, Ludzie i pomniki – przyczynki do dziejów
Polanicy Zdroju, część I „Nowa Gazeta Gmin”, nr 77/2010 z 6 sierpnia 2010, s. 28; część II,
„Nowa Gazeta Gmin”, nr 78/2010 z 22 sierpnia 2010.
Nietrwały gips był stopniowo wypłukiwany.
Stanisław Kozicki, Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów, S. Arct, Warszawa 1949, reprint
Wydawnictwo Wersus-Nauka, Ziębice 2012, s. 85.
Relacja Bolesława Jaśkiewicza.
Iwona Mokrzanowska, „Polanicki Mickiewicz w socrealu”, „Euroregio Glacensis” nr 34/57
z 2012 r.
Według jednych gustowną, dla innych kiczowatą właśnie.
Omówiono je w artykule: Henryk Grzybowski, „Posąg wzbudza kontrowersje” (wraz z niektórymi tezami), opublikowanym także w „Euroregio Glacensis” nr 1/57 z 2013 r.
Maria Jeżewska, Na pograniczu abstrakcji i realności. O Władysławie Tumkiewiczu, „Odra” T.
38 Z. 3 (1998), 131-132.
Liceum Plastyczne we Wrocławiu, ul. Piotra Skargi 23, Absolwenci 1948, nr 17. Władysław
Tumkiewicz, za www.zsp.wroclaw.pl; dostęp 6 grudnia 2012.
Maria Jeżewska, op.cit.
Ibidem.
Zbigniew Makarewicz, Wrocławskie rzeźby i rzeźbiarze wrocławscy, „Rzeźba polska”, 1986,
Orońsko.
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na początku pomnik Apolla, tak
wiążący się z historią uzdrowiska.
Posąg był dziełem profesora Theodora von Gosena z wrocławskiej
Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, którego kilka prac zachowało się we Wrocławiu, m.in.
rzeźba Chrystusa z pomnika na
dziedzińcu Ossolineum, Figura
Justitii na gmachu sądu i figurka
„Skrzypka” w Muzeum Narodowym. Autorka listu słusznie pisze
o wyjątkowości tego pomnika,
jeśli chodzi o formę i styl „w czasie
zatrutym zbrodniczą ideologią”.
Jednak pomnik Apolla z twarzą Haasego powstał w 1932 r. 29
jeszcze przed dojściem Hitlera do
władzy. Poza tym w Polanicy było
na pewno inaczej. Dyrektorem
uzdrowiska był tu Georg Berlit,
który potrafił zwrócić uwagę nawet Karin Göring na niestosowność noszenia w klapie nazistowskiego znaczka i skrytykować partyjnych towarzyszy za obłowienie
się na majątku zmuszonego do
emigracji żydowskiego lekarza
Hirschberga, za co ukarano go
sporą grzywną i poddano policyjnej kontroli. Ojciec Georga, Jean
Berlit (1848–1937), właściciel
i dyrektor kilku uzdrowisk w Hesji,
zdeklarowany socjaldemokrata,
będąc już w wieku 75 lat, przed
wyborami do Reichstagu zrzucał
z samolotu ulotki antyfaszystowskie. Sam zaś Gosen uczestniczył
od lat dwudziestych w spotkaniach kręgu „Monopolrunde” (lub
„Monopolring”, od kawiarni hotelu „Monopol”, gdzie m.in. się one
odbywały) – dość krytycznej wo-

bec nazistów grupy twórców30.
Szczyci się Gosenem Wrocław,
umieszczając w ratuszowej Galerii
Sławnych Wrocławian, szkoda, że
nie pamięta o nim Polanica. Dobrze, że choć na Zielonym Tarasie
Wielkiej Pieniawy eksponuje się
miniaturkę rzeźby Apolla z Polanicy.
O jeszcze jeden kamień trzeba
się upomnieć. Chodzi o głaz stojący od 1904 r. przy źródle Charlotty
(obecnie źródle Józefa), drugim
ważnym źródle polanickiego kurortu. Zdrój ten odwiercili konkurenci barona von der Goltza, popierani przez wielu mieszkańców,
przerażonych zamiarami wykorzystania dwutlenku węgla ze źródeł
– wyłącznie do produkcji suchego
lodu, niezbędnego w czasach bez
lodówek. Do odsłonięcia źródła
zaproszono wielką promotorkę
Polanicy na królewskich dworach,
księżniczkę pruską i księżną Saksonii-Meiningen Charlottę Hohenzollern, siostrę cesarza Wilhelma
II. Po wojnie kamień przeniesiono
do parku Szachowego, a przed
podjęciem rewitalizacji parku wywieziono na rumowisko-„lapidarium”, bazę MZK, dziś niedaleko
punktu przeładunkowego śmieci
komunalnych. A przecież, skoro
można było adaptować kamień
upamiętniający postać Adalberta
Koehly’ego, honorowego członka
Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) na pomnik Pamięci Przewodników Sudeckich i Ratowników Górskich, można wykorzystać
i kamień, będący świadkiem historii uzdrowiska.

16 Biogramy artystów. Paweł Freus: Alina Szapocznikow, Barbara Zbrożyna Ludmiła Stehnova,
Alina Ślesińska, Krzysztof Jurecki: Zdzisław Beksiński, Karol Sienkiewicz: Jerzy Jarnuszkiewicz, Małgorzata Kitowska-Łysiak: Jerzy Bereś, www.culture.pl, dostęp 6 lutego 2013.
17 Maria Jeżewska, op.cit.
18 Zygmunt Antkowiak, Pomniki Wrocławia. ZNiO Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
1985, ISBN 83-04-01953-1.
19 Andrzej Mincarz, Co można wyczytać z kamiennego palimpsestu, www.wroclaw.pl, 12
września 2012, dostęp 6 grudnia 2012.
20 Lucyna Wasylina, Pomnik Oskara Langego, „Forum Akademickie”, nr 2/1999.
21 Grzegorz Braun, Pięćdziesięciolecie pewnego porozumienia, „Polonia Chrystiana”, nr 28,
wrzesień-październik 2012, www.pismo.poloniachristiana.pl, dostęp 6 grudnia 2012.
22 Fot. Wikipedysta:Siliesiac, Wikimedia Commons.
23 Katarzyna Śliwińska, Socrealizm w PRL i NRD, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006,
ISBN 83-7177-417-6.
24 Andrzej K. Olszewski, „Między MDM a Minneapolis. O kilku mitach socrealizmu”, [w:] Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski (red.), Rzeźba w architekturze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, Materiały z konf., 22-23 lutego 2007, Warszawa , s. 45, ISBN
9788370725150.
25 Ibid., s. 48.
26 Katarzyna Liwak-Rybak, Socrealizm – fakty i mity, „Spotkania z Zabytkami” nr 5, 2009, s. 4,
ISSN 0137-222X.
27 Maria Jeżewska, op.cit.
28 Nie znałem osobiście Józefa Matuszewskiego, lecz ci, którzy go znali, mówią o nim jako
o dość eleganckim człowieku. Tymczasem Matuszewskiemu z pomnika założono buty dostawcy węgla.
29 Georg Wenzel, Das Denkmal und der Künstler –Theodor von Gosen, „Altheider Weihnachtsbrief“. Ausgabe 10 / Dezember 2006, s. 160.
30 Leszek A. Nowak, Doktor Keil z Frankensteinu albo nowy Kandyd, 2007 (maszynopis). Spotkania kręgu „Monopolrunde” odbywały się m.in. w kawiarni hotelu „Monopol”, Café Fahrig
i Schlosscafé (Petra Hölscher, Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau. Wege
einer Kunstschule 1791–1932, Kilonia, 2003, ISBN: 978-3-933598-50-9, s. 167).
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Jindřich starší Minsterberský (ziębický)

– zakladatel první kladské hraběcí dynastie (1448–1498)
Stať připomíná 550. výročí povýšení Jindřicha staršího, syna českého krále Jiřího z Poděbrad do stavu říšských knížat
a jeho nadání titulem hraběte kladského a vévody minsterberského (ziębického).1 Jindřichova vláda v hrabství,
s nímž spojil svůj další život, položila pevné základy k jeho dalšímu rozvoji a tři synové, kteří se narodili jeho manželce markraběnce Uršule Braniborské, představovali pro hrabství demograficky a právně vládce další generace. I když
tomu tak nakonec nebylo, neboť hrabství již v roce 1501 prodali knížata Albrecht, Jiří a Karel říšským hrabatům
z Hardeka (von Hardegg), poděbradská knížecí a hraběcí dynastie, založená Jindřichem starším, se v historickém
dění dalších staletí neztratila. Po Piastovcích a opavsko-ratibořských Přemyslovcích se stala třetí slezskou knížecí
dynastií, jež vymřela olešnicko-minsterberským knížetem Karlem Fridrichem roku 1647. – Knížeti Jindřichovi Minsterberskému byla věnována pozornost již několika historiky, jak je patrné i ze seznamu literatury uvedené za statí;
přesto je vhodné si jeho osobnost a činy krátce připomenout.
Před 550 lety, dne 7. prosince 1462, potvrdil císař Svaté říše
římské Fridrich III. knížeti Viktorinovi z Poděbrad a Kunštátu
jeho říšský knížecí stav a tituly
vévody minsterberského a hraběte kladského (povýšení mu
udělil poprvé 5. srpna 1459
listinou vydanou v Brně). Uvedená důstojenství zároveň
rozšířil na mladší Viktorinovy
bratry, Jindřicha staršího, tehdy
čtrnáctiletého (narozeného 15.
5. 1448), a jejich nevlastního
desetiletého bratra Hynka (Jindřicha mladšího), narozeného
v druhém manželství Jiřího
z Poděbrad s Johanou z Rožmitálu (17. 5. 1452 v Poděbradech). Povýšením Jindřicha staršího na říšského knížete a kladského hraběte byl dán počátek
ke vzniku dynastie, která bude
v budoucnu vládnout v českém
Kladsku a k němu přiléhajícímu
slezskému Minsterbersku. Cesta k zrození nové dynastie byla
nastoupena.
V roce 1465 udělil český
král třem svým zmíněným synům Minsterberské vévodství,
Kladské hrabství a třetinu Opavského vévodství jako česká
léna. Znamenalo to, že všichni
synové v uvedených územích
vládli společně (tedy v nedílu).
V budoucnu se mohl stát zakladatelem první kladské hraběcí dynastie kterýkoliv z nich.
Podmínkou pro to bylo, že po
otcově smrti si bratři Viktorin,
Jindřich starší a Hynek (a také
jejich bratr Boček, který nebyl
pozdvižen mezi říšská knížata,
neboť byl považován za slaboduchého, a zůstával proto

v panském stavu) majetek rozdělí. Skutečným hrabětem se
potom stane ten, který hrabství
obdrží jako svůj podíl na otcovském dědictví.
Český král Jiří z Poděbrad
zemřel v nevysokém věku necelých 51 let 22. března 1971;
jeho synové se již po roce setkali na poděbradském hradě,
aby si majetek rozdělili. Stalo
se tak 9. března 1472. Zatímco Viktorin dostal Opavské
vévodství, Jindřich starší dostal
Kladské hrabství a Minsterberské vévodství. Nejstarší Boček (říšským knížetem nebyl)
a nejmladší kníže Hynek získali
z otcovského majetku různá
česká panství. Brzy na to se Jindřich starší ujal v Kladsku a také
v sousedním Minsterbersku
vlády a již 29. dubna 1472 přijal
hrabství v léno od Vladislava II.
Jagellonského, po smrti Jiřího
z Poděbrad zvoleného českými
stavy za krále. Král potvrdil
všechna privilegia hrabství
a vyzval many ke složení vazalského slibu. Kladští manové to
neprodleně učinili již 3. května
1472. Poprvé v kladské historii tak neskládali slib věrnosti
českému králi, ale vlastnímu
autonomnímu panovníkovi –
kladskému hraběti.
Dosednutí knížete Jindřicha
staršího na hraběcí trůn přineslo tehdejší kladské správní
autonomii v rámci Českého
království, zcela ojediněle
obohacené hraběcím titulem,
také důležitý státoprávní ráz.
Jeho podstatou byla existence
a vláda vlastní dynastie, která sice byla v lenním vztahu

k českému králi, ale požívala
četná práva suveréna, ne nepodobná stavu slezských knížat.
Nový hrabě věnoval mnoho sil
správnímu a územnímu dotvoření hrabství. Ke znaku hrabství
v podobě dvou šikmo či kose
vedených zlatých pruhů na červeném poli, shodně opakovaných na orlích křídlech v klenotu, a právu razit mince, které využíval již král Jiří, přidal Jindřich
starší další instituty a instituce.
Autonomii hrabství dotvořil
zřízením kladských register,
které představovala zemské
desky a navazovala na původní
manské knihy. Sloužila k evidenci majetkoprávních úkonů
mezi kladskou šlechtou a hrabětem a jeho many potvrzovala
nezávislost hrabství v evidenci
svobodného majetku na zápisech v českých zemských deskách. Kladská registra byla vedena česky a českými listinami
byla udělována manská léna,
neboť úředním jazykem kladské
kanceláře byla čeština. Vládnoucí hrabě využil institut manské
soustavy, aby udělováním manství českým vladykům posiloval
v Kladsku český živel. Ostatně
mnozí z nich působili ve funkcích u Jindřichova kladského
dvora a čeština se také stala
jeho jednacím jazykem.
K dosavadnímu úřadu kladského královského hejtmana,
který se stal zemským hejtmanem a představitelem hraběte
vůči manům, přibyla hraběcí
kancelář – nejvyšší správní orgán hrabství. Začala působit na
kladském hradě v únoru 1473
a v jejím čele stanul jako první

kancléř Klemes z Jakšonova.
Hejtmanem Kladského hrabství
byl tehdy Hanuš Welfl z Varnsdorfu, schopný úředník, voják
a diplomat, který ač Němec
a katolík, spojil svůj život trvale
s husitským králem; souběžně
byl i hejtmanem slezského Minsterbersku.
Jedním z cílů, které považoval Jindřich starší se důležité, byla stabilizace kladského
teritoria a jeho vymezení vůči
království. Hrabství mělo sice
od počátku své území, avšak na
okrajích narušené předchozím
vývojem. Pro fungující správu
bylo nutné přesně určit, kam
moc hraběte sahá. Kníže Jindřich Minsterberský se proto
od počátku vlády nad hrabstvím, jejž považoval za jádro
politickomocenské základny
svého rodu, věnoval konsolidaci
a zvětšení jeho území. Poměrně
rozsáhlé Broumovsko, jež bylo
do roku 1260 součástí Kladska,
a sousední Policko se mu sice
do hrabství začlenit nepodařilo
(král Vladislav II. mu dovolil připojit obě území k hrabství jen
po dobu vlády poděbradských
knížat nad Kladskem), ale jinak
již byl trvale úspěšný. V roce
1477 navrátil do hrabství panství Homole a městečko Dušníky, které byly od roku 1392
již tři čtvrtě století součástí
hradeckého kraje. V případě
Homolska vracel Jindřich starší
část původně kladského území
nazpět, zvětšenou však o Levínsko, jež kdysi bylo součástí
náchodského panství, než bylo
v rámci Hradecka spojeno s Homolskem v nový správní celek.
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Využil tak skutečnosti, že kladské Homolsko s českým Levínskem a Náchodskem sám vlastnil. V roce 1479 navrátil Jindřich
starší do hrabství panství Mezilesí, které patřilo od dob krále
Václava II. téměř po dvě století
pod církevní jurisdikci, takže
doposud nebylo z právního
hlediska součástí hrabství,
i když leželo v jeho území. Jen
doplňkový ráz mělo rozhodnutí dynasty přičlenit ve stejném
roce ke Kladsku dvě drobná
manství – Březovou a Slaný,
čímž byla náchodsko-homolská
hranice posunuta ještě blíže
k Náchodu. Z hlediska rodinné
situace a dynastických zájmů
ho k tomu úsilí nabádal nepochybně i fakt, že v roce 1476 se
mu narodil již třetí syn. Dostal
jméno Karel a v budoucnu se
měl stát jedním z nejvýznamnějších poděbradských knížat,
výrazně zapsaný do českých
státních dějin.
Obnova územního rozsahu
kladského regionu změnila dosavadní regresivní teritoriální
tendenci. Jindřich starší však
vrátil do hrabství pouze panství,
o jejichž původní příslušnosti
ke kladskému kraji nebylo pochybnosti, nepodařilo se mu
to trvale pouze u Broumovska.
Neztrácelo ani České království,
neboť hrabství zůstávalo jeho
součástí.
Konsolidované území hrabství, funkční správa a přehledné
právní vztahy nebyly jedinými
výsledky vlády knížete Jindřicha. Přestože byl minsterberským knížetem, učinil hrabství
středem svého rozsáhlého
panství rozprostírajícího ho od
předhůří Jeseníků a Rychlebských hor až do českého Polabí
a kladský hrad svou rezidencí.
Nebylo divu, neboť ve městě
v mládí mnohokrát pobýval se

svým královským otcem a mimořádně si je oblíbil. Postupně
nechal hrad nad městem upravovat na důstojnou rezidenci
vládnoucího hraběte a všestranně podporoval i kladské
měšťany. Zřejmě to byl také jeden z důvodů, proč přestoupil
z utrakvismu na katolickou víru.
Hrabství tím zbavil interdiktu
a poddaným výrazně ulehčil
život. Kladsko mělo být také
místem, kde bude kladský vládce posmrtně uložen. Založil proto – i jako doklad své konverze
– v roce 1475 na severovýchodě
za městem minoritský klášter
s kostelem zasvěceným sv. Jiří
a sv. Vojtěchovi a v něm nechal
zbudovat rodinnou hrobku.
V polovině osmdesátých let
nechal razit nové dvoustranné
haléře s poněkud větším obsahem stříbra. Mince nesla v averzu písmeno G (Glatz) a na rubu
stylizovanou podobu českého
dvouocasého lva.
Uvedené skutečnosti posilovaly sebevědomí kladské
šlechty a měšťanů a upevňovaly jejich vazby k české dynastii,
ale koneckonců i k Praze. Bývalé
bariéry mezi Kladskem a Čechami, vzniklé po vypuknutí husitské revoluce, již dávno zanikly.
Přičinil se o to kdysi český král
Jiří a nyní trend spolunáležitosti dotvářel svou činnou vládou
kníže Jindřich. Kladsko, ač bylo
krajem blízkým mentalitou
obyvatel slezskému prostředí,
opět patřilo státoprávní příslušností i politicko-společenskou
atmosférou k Čechám. Zároveň
mělo být nadále mostem ke
Slezsku, ke kterému Jindřich
postupně směřoval větší pozornost. Svého nejstaršího syna
Albrechta kvůli tomu dokonce
ve čtyřech letech zasnoubil se
sedmiletou olešnickou princeznou Barborou.
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Zájem kladského hraběte
Jindřicha o Slezsko se výrazně
zkomplikoval ve chvíli, kdy olomoucká smlouva z roku 1479
uzavřela desetileté česko-uherské válčení a potvrdila právně
faktické rozdělení České koruny
na dva samostatné politické celky. Zatímco ve vlastním království vládl nástupce Jiřího
z Poděbrad Vladislav II. Jagellonský, ve vedlejších korunních
zemích (Moravě, Slezsku a obou
Lužicích) vládl druhý český král
– uherský král Matyáš. Geopolitická pozice Kladska se zhoršila;
stalo se zase územím na hranici, netypicky vytvořenou mezi
dvěma částmi České koruny.
Jindřich starší se stal leníkem
obou českých králů. Matyáš
Hunyády, nazývaný Korvín, mu
potvrzoval vládu v Minsterbersku a Frankenštejnsku,1 kdežto
jeho panování v Kladsku spadalo nadále pod krále Vladislava
II. Pro něho však byl podstatně
tíživější fakt, že uherský král si
postupně podřizoval Slezsko
také majetkově. Jindřich se stejně jako další knížata bránil, ale
v hlohovské válce roku 1488,
kterou vedl proti Matyášovi společně s tchánem všech
svých tří synů Janem II. Zaháňským, o Minsterbersko přišel. Kladsko mu zůstalo jako jediná země, kterou ještě ovládal.
Až když v roce 1490 Matyáš
Korvín zemřel a Vladislav Jagellonský se stal opět jediným
českým králem, mohl Poděbrad
opět Minsterbersko připojit ke
své državě. Kladské hrabství
a Minsterberské knížectví, dva
základní články poděbradské
državy, přestaly být rozděleny mezi dvě „česká království“.
Avšak v roce 1495 po výměně
panství Poděbrady s králem
Vladislavem II. za Olešnické
a Volovské knížectví a po pro-

deji panství Litice na východě
Čech převážila v Jindřichových
državách slezská část. Když z finančních důvodů prodal roku
1497 i své náchodské panství,
stalo se Kladské hrabství jediným územím, které Jindřich
starší ještě v Českém království
ovládal. Hranice hrabství vůči
východočeskému Hradecku se
staly hranicí Poděbradovy moci
na území Českého království.
Na samém počátku 16. století se hrabství dočkalo nečekané změny. Zjevná finanční
krize, do níž se dostal nedávno
zemřelý kníže v důsledku dlouholetých válek s králem Matyášem, donutila jeho syny
Jiřího, Albrechta a Karla k prodeji hrabství. Měl jim přinést
prostředky na úhradu značných
dluhů. Knížata obětovala Kladsko, které bylo pro jejich otce
a strýce prostředkem vzestupu
mezi vysokou středoevropskou
aristokracii, aby uchránila slezská knížectví, jež jim ve státě
České koruny zajišťovala místo
mezi vládnoucími knížaty. Konec vlády Poděbradů v Kladsku přetrhl dosavadní dlouholeté vazby kladského regionu
k sousednímu Minsterbersku.
To se stalo pro jejich další dvě
generace novou „vlastí“, v níž
vznikla i nová knížecí sídla –
nedochovaný zámek v Minsterberku a především krásný frankenštejnský zámek, stojící dnes
také v ruinách.
Kladské hrabství jako samosprávná jednotka Českého
království ztrátu neutrpělo,
neboť také nový hrabě Oldřich
z Hardeka učinil z kladské země
svou hlavní rodovou základnu.
A jeho říšskému hraběcímu titulu mělo Kladské hrabství dodat více respektu a lesku.
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MIej odwagę być mądrym
Nie cichnie wrzawa wokół
G.M.O. W drugiej połowie grudnia 2012 roku wydawała się sięgać apogeum. Podpisanie przez
prezydenta ustawy zezwalającej
w naszym kraju na obrót nasionami G.M.O., wrzawy tej nie ucisza.
Na szczęście stwarza to możliwość
ponownego, spokojnego rozważenia problemu. Paradoksalnie,
teraz może to nawet okazać się
łatwiejsze i efektywniejsze niż dotychczas, bo obie strony odkryły
karty, ujawniły atuty. Argumenty
P.T. naukowca chwalącego prezydenta za taką kontrowersyjną bądź
co bądź decyzję - mające zarazem
uspokoić tą część społeczeństwa
jaka obawia się G.M.O., są merytorycznie tak kompromitująco miałkie, że nie wydają się zasługiwać na
polemikę, nawet ze strony tak szarego interlokutora jak autor niniejszej wypowiedzi. Audycja, w której
wspomniany naukowy autorytet,
„Expressis Verbis” skwalifikował
swoich oponentów jako obskurantów, powtarzana była przez TVN kilkakrotnie w dniach 20-23. 12. 2012 r.
Przy okazji wypada podziękować
TVN za bezkompromisowe obnażenie rzeczywistych kompetencji,
miejmy nadzieję niektórych tylko
pretendentów do statusu przedstawicieli nauki. Druga strona: przeciwnicy G.M.O. także nie grzeszyła
nadmiarem rzeczowości.
Wracajmy do meritum sporu.
Dla przerwania ciągu nieporozumień i niedomówień, a przede
wszystkim dla ułatwienia przeciętnemu słuchaczowi-czytelnikowi
zrozumienia istoty sporu, celowe
wydaje się ukazanie jego tła, objaśnienie niektórych terminów i wyjaśnienie wątpliwości. Pogarszanie
się w skali globu stanu zdrowia
ludności jest truizmem nie wymagającym uzasadnienia. Wystarczy
uświadomić sobie, że bez interwencji medycznych ludzie wyginęliby na naszej planecie w ciągu
kilku pokoleń. Przedłużanie się
przeciętnej długości życia „HOMO”
dowodzi tylko skuteczności opieki
zdrowotnej. Tyle i tylko tyle! Słabnie,
by nie powiedzieć zanika zdolność
prokreacji. Anomalie, najoględniej
określając - psychosomatyczne stają się - nieuniknioną codziennością.
Równocześnie: prenatalne zabiegi,

nawet chirurgiczne, coraz częściej
warunkują życie płodów. Wystarczy? Bezdyskusyjną wydaje się
więc być konstatacja, że najważniejszym problemem stającym
w XXI wieku przed rolnictwem,
jest radykalna poprawa walorów
żywności i pasz, jako głównej determinanty zdrowia.
Archaizmem okazało się dociekanie przyczyn pogarszania się
żywotności odrębnie dla poszczególnych gatunków. Dla przykładu:
u udomowionego bydła zanik
zdolności prokreacji przybiera
rozmiary katastrofy. Żyjące na wolności resztki europejskich żubrów,
przetrzebia gruźlica. Życie - to pojęcie współdziałania, wzajemnych
powiązań, uzależnień i uwarunkowań wszelkich jego form; pojęcie
wymagające traktowania i rozpatrywania jego problemów jako całości, obejmującej wszystkie jego
przejawy: od nanoorganizmów
przez wirusy i bakterie, wszystkie
rośliny i zwierzęta do naczelnych
włącznie. Harmonia współdziałania
tych niemożliwych do przeliczenia
form życia kształtowała się przez
epoki i ery niewyobrażalnie długie.
Kształtowała się „od zawsze”, „od
początku”. Zmieniała się ewolucyjnie w dostosowaniu do zmian tej
części środowiska, którą nazywamy „nieożywione” (geofizyczne?).
Dlatego zmiany, a tym bardziej
zmienianie właściwości (cech) nawet drobnego składnika tej całości,
wywierać musi wpływ na całość.
Wywołuje zmiany początkowo
niezauważalne, narastające powoli
aż do przekroczenia hipotetycznej
granicy „nasycenia”. Wtedy „powolne zmiany ilościowe przechodzą
w gwałtowne zmiany jakościowe”.
Tak twierdził XIX-wieczny, osławiony skądinąd filozof, niejaki Karol
„EM”. I w tym mógł mieć rację. I za to
chwała mu - o ile jest to jego autorska konstatacja, a nie zaczerpnięta
z pism helleńskich filozofów - czego
jako prowincjusz i wieśniak zweryfikować nie jestem w stanie. Niepodważalnym obowiązkiem nauki jest
jeżeli nie zupełne wykluczenie, to
zminimalizowanie niebezpieczeństwa pojawienia się nieprzewidywalnych zagrożeń. A więc możliwie
jak najwnikliwsze monitorowanie
zmian, uwidaczniających się w ko-

lejnych generacjach roślin i zwierząt, równocześnie niedopuszczanie do stosowania nowatorskich
metod „naukowo-badawczych”,
zmiany takie katalizujących.
Przejście ludzi od zbieractwa
i łowiectwa do pasterstwa i uprawy roli, uświadomiło im potrzebę
i równocześnie zapoczątkowało
poszukiwania sposobów zapewniających dostosowanie wytwarzania żywności do potrzeb zwiększającego się zaludnienia. Przez całe
tysiąclecia osiągano to głównie
przez wzrost powierzchni upraw
i liczebności stad zwierząt gospodarskich. Usiłowano też zwiększać
plonowanie roślin - dobierając do
zasiewów szczególnie dorodne
ziarno. Chów zwierząt usprawniano, kojarząc (rozmnażając) osobniki wyróżniające się korzystnymi
cechami. Ulepszanie jakościowe
było powolne. Zasoby gruntów
zdatnych do uprawy i zwiększania
chowu zwierząt, nie wymuszały
aż do XVIII wieku starań o zwiększanie efektywności produkcyjnej
rolnictwa. Groźbę głodu dostrzegł
wtedy Tomasz Malthus. Znaczący
postęp w efektywności rolnictwa
rozpoczął się dopiero pod koniec
XIX wieku, kiedy czeski zakonnik
Grzegorz Mendel odkrył podstawowe reguły dziedziczenia. W kolejnym, XX wieku dzięki zastosowaniu w praktyce doprecyzowanych
przez amerykańskiego biologa (genetyka) Tomasza Morgana zasad
przekazywania cech - zwielokrotniono plony roślin i wydajności jednostkowe zwierząt gospodarskich:
mleczność krów i szybkość zwiększania masy ciała przez zwierzęta
przeznaczane na ubój (zwłaszcza
drób). W zasadzie nie tylko osiągnięto równowagę pomiędzy podażą a popytem na żywność, lecz
zaistniały obawy nadprodukcji.
Ujawniły się równocześnie zjawiska, które trudno określić inaczej
niż bulwersujące. Zaślepienie dążeniem do maksymalizacji zysku, czyli po prostu pazernością, usiłuje się
maskować koniecznym „racjonalnym” zmniejszaniem kosztów. Za
cudowną metodę osiągnięcia tego
celu uznano taką zmianę genomu
gatunków, a więc również genotypu - w pierwszej kolejności roślin
uprawnych - jaka zabezpieczałaby

je przed chorobami i szkodnikami
oraz ułatwiała przystosowanie do
trudnych warunków fizjograficznych (gleba, klimat, ukształtowanie
terenu).
Opracowano technikę międzygatunkowego przenoszenia genów,
co nazwano inżynierią genetyczną. Ma to być metoda radykalnie
skracająca okres prac nad doskonaleniem cech i zapewniająca ich
przekazywanie kolejnym pokoleniom. Główną jej zaletą jest w praktyce równie radykalne zmniejszenie
kosztów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Przemilcza się
jednak analogiczne spotęgowanie
niebezpieczeństwa
wystąpienia
u modyfikowanych organizmów
cech o nieprzewidywalnym wpływie na ich przydatność do spożywania przez ludzi (żywność) i zwierzęta
(pasza). Rzecz w tym, iż na takich
samych celach „od zawsze” koncentrowane są prace właściwych instytutów naukowo-badawczych. W ich
wykonaniu prowadzone bez mechanicznych ingerencji w strukturę
genomu. Są to prace interdyscyplinarne, żmudne, wymagające od realizatorów najwyższego profesjonalizmu. Niedopuszczalne są przy nich
żadne„drogi na skróty”, żadne„przyspieszania”. Wymagana jest też najwyższa etyczna odpowiedzialność.
Chodzi przecież o zdrową żywność!
Zrozumiałe są przy tym wysokie ich
koszty. Chociaż te nie wydają się, nie
muszą być wyższe od genetycznej
modyfikacji organizmów. Tyle, że
koszty takich, nie naruszających
genomu naturalnych metod poza
materiałowymi, to pensje całych
zespołów najwyższej klasy specjalistów, a nie samodzielnie (samowolnie?) ustalane gaże nielicznych
menadżerów-innowatorów. Czy nie
w tym tkwi sedno sporu? Czy chodzi o stymulację postępu i rozwoju
czy określając - brutalnie - o„kasę?”.
Dalsze ułatwianie zrozumienia
innowacyjności G.M.O. wymaga
objaśnienia kilku terminów - zdaniem autora - kluczowych umożliwiających dzięki Internetowi - „wejście w temat”.
GEN: odcinek D.N.A. jednostka dziedziczności, tj. zdolności
przekazywania konkretnej cechy
kolejnym pokoleniom. Występować może w różnym nasileniu, co
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powoduje mniej lub bardziej wyraźne uwypuklenie danej cechy,
np. odporności rzepaku na słodyszka (owad mszczący kwiatostany),
predyspozycje krów do większej
lub mniejszej zawartości w mleku
białka lub tłuszczu.
GENOM: występujący w gametach haploidalny zespół pojedynczych chromosomów, zawierających geny wszystkich cech,
jakie wystąpić mogą w organizmie
danej rośliny lub zwierzęcia. Genom decyduje, jakie właściwości
danego gatunku przekazane będą
kolejnym pokoleniom.
GENOTYP: potencjał zespołu wszystkich genów organizmu,
zawartych w kompletnej diploidalnej liczbie par chromosomów,
właściwej dla zygoty danego
gatunku rośliny lub zwierzęcia.
Potencjał ten określa właściwości
organizmu, czyli cechy i zdolność
ich przekazywania kolejnym pokoleniom. Wyrazistość wystąpienia danej cechy zależna jest od
„działających zespołowo” genów
kumulatywnych, polimerycznych.
Wspólne działanie tych genów
ukierunkowane jest na ukształtowanie wyrazistości konkretnej cechy rośliny (np. odporności na suszę lub wymarzanie) albo zwierzęcia (na wysokiej zawartości białka
lub tłuszczu w mleku krów).
FENOTYP: wyraźnie dostrzegalne albo mierzalne cechy organizmu, będące efektem wspólnego działania genów i środowiska.
Określają one wygląd przedstawiciela danego gatunku. Fenotyp
świadczyć może o przydatności
użytkowej, nie przesądza jednak
o możliwości powtórzenia tej przydatności w potomstwie danego
osobnika: rośliny lub zwierzęcia.
MUTACJE: odmienności pojawiające się nagle w populacjach
gatunku, powodowane między innymi zmianą ilości chromosomów
właściwej danemu gatunkowi,
a więc także ilości genów - co wywołuje zmiany odmienności cech.
Mutacje mimo, że cechy przez nie
wywołane nie zawsze są korzystne, odgrywają jednak niemożliwą
do przecenienia, pozytywną rolę
w doskonaleniu roślin i zwierząt.
Umożliwiają „kierowanie ewolucją”
gatunków przez selekcję, dobór,
kojarzenie i rozmnażanie osobników w cechach korzystnie zmutowanych (odmienionych).
HODOWLA: udoskonalanie
w genomach roślin i zwierząt cech
korzystnych dla człowieka i utrwalanie zdolności przekazywania tych
cech na kolejne pokolenia.

UPRAWA ROŚLIN I CHÓW
ZWIERZĄT: wykorzystanie potencjału (możliwości produkcyjnych)
roślin i zwierząt, udoskonalonych
przez hodowlę. Zasadą dotychczas
uznawaną w pracach hodowlanych
za niepodważalny absolut jest:
poszanowanie harmonii współdziałania wszystkich organizmów,
tworzących jedną całość złożoną
ze wszystkich form życia na naszej
planecie, powiązanych wzajemnymi sprzężeniami zwrotnymi,
wzajemnie się uzależniających.
Oznacza to zachowanie nienaruszalności naturalnego, dotychczas
nierozpoznanego mechanizmu powstawania mutacji, jest warunkiem
bezpieczeństwa biologicznego. Inżynieria genetyczna - genetyczne
udoskonalanie organizmów burzy
zarówno tą harmonię, jak i zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi skutkami „gmerania”„w-przy”
genomach - genotypach.
Na koniec wreszcie argumenty
„za” i „przeciw” G.M.O. Stanowisko
zwolenników zilustrować można
przykładem wcale nie hipotecznym: w określonym rejonie warunki glebowe i geomorfologiczne
sprzyjają sadownictwu. Niestety
występujące nieregularnie wielomiesięczne susze są dla sadów zabójcze. Wprowadzenie do genomu
np. jabłoni genu sukulenta, np. agawy mogłoby problem rozwiązać, ku
ogólnemu zadowoleniu - bo to metoda prosta i rewolucyjnie szybka
w porównaniu z dotychczas stosowanymi przez właściwe branżowe
instytuty. A co najważniejsze, zdaniem autorytetów wspierających
G.M.O., absolutnie bezdyskusyjnie
bezpieczna. Czyżby? Nieuchronnie
jawić się przecież muszą pytania:
Jak zareaguje genom jabłoni
na wprowadzenie genu obcego
gatunku?
Czy tylko odrzuceniem, analogicznym jak odrzucenie przeszczepianego narządu? - to byłoby stosunkowo niegroźne.
Jeżeli zmienia walory odżywcze owoców? Jeżeli ingerencja w skomplikowaną strukturę
genomu spowoduje powstanie
nowych, być może toksycznych
lub semitoksycznych cech owocu? Przy obecnym stanie nauki
odpowiedź na takie pytania nie
jest możliwa. Nie jest też możliwe
określenie długości okresu kwarantanny zabezpieczającej przed takimi niespodziankami. Albo jeszcze
gorzej: czy „radosne” nowatorstwo
„inżynieryjno-genetyczne” nie spowoduje pojawienia się cech letalnych lub semiletalnych. Cechy te

37
powodują zamieranie płodów lub
martwe urodzenia dopiero wtedy,
gdy śmiercionośny gen zaistnieje
w gametach obojga rodziców. Czy
kiedykolwiek realne będą badania
potencjalnych rodzicieli na nosicielstwo takiego genu? Nie są to
katastroficzne rojenia z pogranicza
patologicznej konfabulacji. Historia zna wiele przykładów ginięcia,
nie tylko znamienitych rodów, ale
znikania całych cywilizacji o różnej
liczebności i o różnym znaczeniu
kulturowym i poziomie cywilizacyjnym. Przykłady takich zniknięć
to nie tylko Andy, nie tylko Afryka,
Bliski Wschód czy centralna Azja. To
także nasza, współcześnie odkryta
(przełom XX-XXI wieku) Podjasielska Trzcinica!
Teraz z innej beczki, także
współczesnej. Gdy przed kilkudziesięciu laty masowo zastosowano
antybiotyki - triumfowano: koniec
plag takich jak polio i tuberkuloza.
Tak! Opanowano zarówno porażenie dziecięce jak i gruźlicę. Ale
w ich miejsce pojawiły się niemal
równie groźne alergie. I to o zasięgu pandemii. Bezbronne są wobec
nich nie tylko organizmy młode.
Także dla dorosłych śmiertelne
okazują się coraz częściej użądlenia
owadów, dotychczas uważane za
niegroźne. Najistotniejsze zmiany
w ocenie zagrożenia, jakie stanowi
G.M.O. dla zachowania harmonii
życia na planecie Ziemia, wnoszą
wyniki badań uzyskane w ostatnich
dekadach przez uczonych amerykańskich, między innymi z Uniwersytetu Lawrence Berkeley. Okazało
się, że organizm ludzki, każdy z nas
jest ekosystemem pełnym siedlisk
mikroorganizmów, gatunków tak
różnych, jak różnią się formy życia
w dżungli subzwrotnikowej od form
występujących na Saharze, Gobi czy
w lodach Antarktydy. Liczba mikroorganizmów w ludzkim ciele jest 10krotnie większa niż ilość komórek
tego ciała! Łączna masa tych mikroorganizmów (ok. 1350 g) dorównuje masie ludzkiego mózgu.
Niemożliwe do przecenienia
działanie tych mikroorganizmów
polega m.in. na tym, że: pomagają trawić pokarm i przyswajać
substancje odżywcze, wytwarzają
witaminy i białka o działaniu przeciwzapalnym, których nie potrafi
wytworzyć nasz własny organizm,
wytwarzają naturalny krem przeciwdziałający pękaniu naskórka, co
mogłoby otwierać możliwości wnikania zakażeń.
G.M.O jest zapoczątkowaniem
majsterkowania przy systemie niewyobrażalnie skomplikowanym

i niemal nierozpoznanym, co wywołać może skutki odwrotne od
zamierzonych - spodziewanych.
Symptomatyczne jest przemilczanie - skutkujące jak cenzura - tych
wyników badań, jakie ukazują
odwrotną stronę G.M.O. Szacunek
dla adwersarzy i uznanie zasady
„ADIATUR ET ALTERA PARS” wymaga przedstawienia argumentów
entuzjastów G.M.O. Wspólnym
niestety mianownikiem wszystkich
uzasadnień jest zmniejszenie kosztów wytwarzania żywności, czyli po
prostu ZYSK, ale też chciwość i pazerność. Bez żenady wypowiadający się w TV rolnicy - i niestety nie
tylko rolnicy - używali argumentów
tylko ekonomicznych, starannie
omijając zagrożenia fundamentalne: biologiczne. Wspomniałem już
o osławionym filozofie Karolu „EM”
i obawiam się, że większość współczesnych (A.D.2013) autorytetów
z innymi systemami filozoficznymi
raczej kontaktu nie miała. Dla nich
nadal świadomość określana jest
przez byt, a cel uświęca środki.
Albo My albo... no właśnie? Albo
co? Już przywoływany Karol „EM” w jednym jednak miał chyba rację:
„powolne, niedostrzegalne początkowo zmiany ilościowe - wywołują
gwałtowne zmiany jakościowe”.
Zmiatają wszystko dotychczasowe. Uspokajanie: przecież od lat
korzystamy z G.M.O. i nic złego się
nie dzieje - jest żałosne. Bo o ironio
jednak dzieje się: rosną zyski inicjatorów-beneficjentów G.M.O. A co
potem? Choćby potop! Cynicznym
kłamstwem jest twierdzenie, że bez
G.M.O. głód wyeliminuje ludzi z naszego globu. Ale to już inny temat.
G.M.O nie zwiększa plonów.
Zmniejsza koszty - a to jest jedynie kamuflażem rzeczywistego
imperatywu aktywności innowatorów - jakim jest maksymalny
ZYSK! Możliwy do osiągnięcia
kosztem przemilczania zagrożeń,
kosztem przemilczania problemu jakości produktów żywnościowych, niezbędnych dla ludzi
i pasz dla zwierząt.
A może jednak znajdzie się
ktoś, kto posłucha inskrypcji z głazu, położonego przed nowym
gmachem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (mojej macierzystej uczelni), kto „odważy się
być mądrym”, kto wreszcie powie
„dość!” Uczelnia odmładza swoje
kadry, może ktoś z młodych Polaków zasłuży na upamiętnienie
SAPERE AUSO! Niekoniecznie jak
Konarskiego medalem, ale zapisem w annałach uczelni. Musimy
wierzyć, że się znajdzie.
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XV Festiwal Oblicza Teatru
23 lutego – 24 marca, Polkowice
Patronem honorowym tegorocznej edycji Festiwalu „Oblicza
Teatru” jest Jerzy Trela – wybitny aktor teatralny i filmowy.
W nurcie głównym Festiwalu
zaprezentowanych zostanie 14
spektakli. Ponadto w programie znajdą się przedstawienia
dla dzieci i młodzieży, wystawy, konkursy oraz przegląd filmów z udziałem Jerzego Treli.

Na polkowickiej scenie obejrzeć
będzie można m.in. „Się kochamy” ALE!Teatru z Warszawy z Edytą Olszówką, Lesławem Żurkiem
i Rafałem Cieszyńskim, „O północy przybyłem do Widawy, czyli
Opis obyczajów III” Teatru IMKA
z Warszawy z Tomaszem Karolakiem, Magdaleną Boczarską i Mikołajem Grabowskim, czy „Fredro
dla dorosłych – Mężów i Żon” Te-

atru 6.piętro, w którym wystąpią:
Jolanta Fraszyńska, Joanna Liszowska i Michał Żebrowski.
Wyjątkowym wydarzeniem w ramach XV Festiwalu „Oblicza Teatru” będzie premiera spektaklu
„Lustro” Leszka Mądzika i Sceny
Plastycznej KUL.
Organizator: Polkowickie Centrum Kultury www.pca.pl

„Kolory Tokio” wystawa fotografii Henryka Dumina
6 marca - 3 kwietnia, Jablonec nad Nysą

„KOLORY TOKIO” – fotografie powstałe podczas kilkutygodniowego pobytu studyjnego w li-

stopadzie i grudniu 2011 roku na
terenie aglomeracji miejskiej Tokio. Ekspozycja 38 fotogramów
przedstawia architekturę współczesną i tradycyjną, życie społeczne i duchowe mieszkańców
stolicy Japonii. Jedno z najnowocześniejszych społeczeństw
świata w stechnicyzowanej przestrzeni kultywuje tradycje tworzące zrąb tożsamości kulturowej

mieszkańców tego wyspiarskiego kraju. Ultranowoczesne gmachy sąsiadują z szintoistycznymi
chramami i świątyniami buddyjskimi regularnie odwiedzanymi przez tokijczyków podczas
codziennego zabiegania o byt.
Momenty refleksji i wyciszenia
przeplatają się z wielkomiejskim
gwarem. Tytułowa kolorystyka wielkomiejskiej metropolii

przepełniona jest akcentami
naturalnych barw ścian świątyń,
odcieniami tradycyjnych strojów noszonych przy specjalnych
ceremoniach i wszechobecnymi
akcentami natury.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu, www.
okis.pl oraz Eurocentrum
w Jabloncu.

KFrankofonia 2013
- Dni Krajów Francuskojęzycznych
1 marca - 6 kwietnia, Wrocław
.Międzynarodowa Organizacja
Frankofonii, ustanowiła 20 marca
Dniem Krajów Frankofońskich,
który jest okazją do odkrywania
kultury krajów francuskojęzycznych oraz języka francuskiego.
Program tegorocznych wrocławskich obchodów jest bardzo róż-

norodny: recital fortepianowy
Alberto Nosè, koncert piosenki
francuskiej w wykonaniu Zazy
Fournier, koncert szwajcarskiej
grupy Mama Rosin, spektakl
„Z piasku”, wystawy fotograficzne, pokazy filmów belgijskich,
francuskich, kanadyjskich, szwaj-

carskich i luksemburskich, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania, wykłady.
Organizator: Alliance Française,
www.alliance-francaise.pl/
wroclaw/pl
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Świdnickie Noce Jazzowe
23 marca – 26 kwietnia, Świdnica

Coroczna impreza przyciąga
wielu fanów muzyki jazzowej.
I Świdnickie Noce Jazzowe od-

były się w 1995 r. Zdaniem Artura
Janickiego były „swoistego rodzaju eksperymentem”. Pomimo
tego, że pomysł zrodził się wcześniej, pomysłodawca miał duże
wątpliwości, co do powodzenia
imprezy. Jak się później okazało, jego obawy zostały szybko

rozwiane. Coroczna impreza
przyciąga wielu fanów muzyki
jazzowej. Sięgając pamięcią do
poprzednich Nocy Jazzowych
ze stuprocentową pewnością
można stwierdzić, że i tym razem „prawdziwych” jazzmanów
nie zabraknie. Tego roku wystą-

pią między innymi: Dean Brown
Group, Funky Flow, Die Original
Blütenweg Jazzer, Fourth Floor.
Na swoje spotkanie autorskie zaprasza nas Urszula Dudziak.
Organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury www.sok.com.pl

Best of Musicals
7 marca, Wrocław
Tego wieczoru zachwycą Was
piosenki z musicalu „Rocky”,
z niezapomnianego „Dirty Dancing” oczaruje „Time of my life”.
Z największego przeboju ostatnich lat- „Thriller’a” usłyszycie
„Earth Song”, a z „Króla Lwa” poruszy do łez „Can you feel the
love tonight”.
Główną atrakcją Best of Musicals będą utwory z genialnego
„Mamma Mia”, które gwarantują
wieczór pełen wrażeń.
Artyści tworzący to widowisko

grali główne role w najbardziej
prestiżowych produkcjach musicalowych na londyńskim West
Endzie oraz w Wiedniu. Z całą
pewnością sprawią oni, że spektakl ten będzie dla wszystkich
wyjątkowym wydarzeniem na
długo pozostającym w pamięci.
JAE ALEXANDER- dyrektor muzyczny oraz dyrygent orkiestry,
to jedna z największych osobowości dzisiejszego świata musicali. Przez lata był on „prawą
ręką” samego Sir Andrew Lloyda

Webbera. Dyrygował największymi produkcjami musicalowymi
londyńskiego West Endu. Warto
wspomnieć m.in. o : „Kotach”,
„Pięknej i Bestii”, „Nędznikach”
czy „West Side Story”.
Jego wspaniałe aranżacje świadczą o niezwykłej umiejętności
wyczuwania emocji, a także wybitnym talencie dyrygenckim.
Organizator:
Agencja Artystyczna Promusica
www.promusica.pl

34. Przegląd Piosenki Aktorskiej
15-24 marca, Wrocław
Przegląd Piosenki Aktorskiej jest
jednym z najstarszych i najważniejszych polskich festiwali artystycznych. Zawsze był wydarzeniem artystycznym najwyższej
próby i tę klasę zachowuje do
dziś, choć od niedawna formuła
PPA zmienia się nieco, zyskując
wymiar międzynarodowy. Festiwal prowokuje premierowymi
produkcjami i pokazuje to, co
zaintrygowało wcześniej krytykę i publiczność w Europie i na

Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

świecie. Coraz częściej przedstawia nowe, światowe trendy muzyczne, interesujące formy, które
rodzą się na pograniczu muzyki
i teatru.
Przegląd Piosenki Aktorskiej
to dwa nurty: Główny i OFF,
Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki oraz koncerty w Klubie Festiwalowym.
Podczas Festiwalu świętować będziemy 90. urodziny Aliny Janowskiej, 60. Lecha Janerki, a gala

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

będzie inspirowana 100. rocznicą urodzin Jerzego Wasowskiego
Wśród zagranicznych gwiazd
pojawią się m.in. Meow Meow,
Asaf Avidan - izraelski artysta, poeta rocka, u nas znany z przeboju "One Day".
Cały program 34. Przeglądu Piosenki Aktorskiej znajduje się na
stronie: www.ppa.wroclaw.pl
Organizator: Teatr Muzyczny
Capitol www.teatr-capitol.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Kulturní program
březen 2013
Náš

22.3. 19:00

1. 3. 18:00

LETEM SVĚTEM

Cestopisná beseda. Seznámíme Vás s kulturou, životem, hudbou tří zemí.
Zajímavé povídání o Dominikánské republice, Keni a Thajsku, doplněné hudbou
a fotografiemi. Co potřebuje k vycestování a jakou část země kdy navštívit? To se
dozvíte právě u nás. Letem světem provází Kateřina Hladíková a Lydia Abaffyova.
Ochutnávka asijského čaje.
Konferenční sál infocentra Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
12. 3. 14:00

BESEDA SE ZÁSTUPCI MĚSTA

Přijďte si popovídat se zástupci města Broumova,
kteří si pro Vás připravili překvapení.
Konferenční sál infocentra Broumov.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s klubem seniorů. Vstupné: zdarma.
13. 3. 19:00

I N N E R S PA C E S
live jazzový večer

Mladý mezinárodní kvintet byl založen v roce 2009 na Akademii muzických
umění v polských Katovicích. Původně byli inspirováni polskými kapelami a
českou multižánrovostí. Tyto vlivy jsou v současné době doplněny skandinávskou
hudbou. Kapela byla několikrát oceněna na předních festivalech
a soutěžích v Polsku a má na kontě dvě desky.
ArtCafé. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 150 Kč / 100 Kč (pro členy klubu ArtCafé)
16. 3. 15:00

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA

Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha.
Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi,
nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem
a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno velké
dobrodružství.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

DVEŘE, ANEB PANE
VY JSTE NÁHODA
Divadlo Palace Praha

Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní
dcera, když vlastní dcera začne mít touhy odpoutat se od „rodinného krbu“ a
zkusit si svou vlastní cestu, když se vám práce stává rutinou a všichni kolem ní
nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny sousedky vás tupě sledují,
když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává potřebu něčeho zbytečného
– pak se může zdát, že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám ještě mnoho:
například naděje, protože ta nikdy neumře dřív než my. Úsměvná, konverzační
komedie o naději. O naději pro kterou není podstatný věk, a kterou nemohou
zastavit ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 180,-Kč

Náš

VÁCLAV

NECKÁŘ
Koncert legendy české hudební scény
Václava Neckáře se skupinou Bacily.
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: předprodej: 290,-Kč , na místě 350,-Kč
Předprodej vstupenek od 3. 12. 2012 v IC Broumov.

20. 3. 15:00

26. 3. 15:00

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

VELIKONOČNÍ JARMARK

Prodávané výrobky jsou dílem dětí z broumovských mateřských, základních škol
a Dětského domova. V rámci hudebního programu vystoupí Základní umělecká
škola Broumov se svými soubory, orchestry a kapelami.
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov.
20. 3. 17:30

TIP!

25. 3. 19:00

BROUMOVANKA

17. 3. 14:00

TIP!

HOVORY S HUDBOU

Setkání s profesorem Zdeňkem Kostkou, který již v loňském roce představil
publiku skladby velkých mistrů a poutavě pohovořil o jejich životních poutích.
Nyní nám představí domácí hudební scénu.
Sál kreslírna, klášter Broumov.
Pořádá: Klub seniorů a Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma

JARNÍ KONCERT ZUŠ BROUMOV

PŘIPRAVUJEME:

21. 3. 19:00

12. 4. 19:00

GERALD CLARK

Náš

TIP!

BLUES BAND
koncert v ArtCafé

DEKAMERON

Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark z Johannesburgu patří k předním
představitelům jihoafrické bluesové scény. Kromě skladeb v afrikánštině zpívá
Gerald Clark také klasické delta blues, známé skladby jako např. It Ain‘t You,
Black Water, Hallelujah, ‚m Going Mad, Black Horses, Stand By Me, Elandsbaai,
Come On Into My Kitchen, Stranger Blues, Easy Baby, It‘s Allright, Seen a
Woman Walking a další.
ArtCafé. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 180 Kč / 150 Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Strhující příběh o šestici lidí, kteří se snaží přežít všechny nástrahy osudu
se odehrává v nekonkrétním čase s nádechem současnosti. V klášterních
prostorech se setkávají výrazné lidské charaktery, které se snaží pochopit a
užít si život. Zamotané mezilidské vztahy, které se nevyhnou ani církevním
představitelům dodávají příběhu opravdovost a vytváří mimořádně silné emotivní
okamžiky při svém rozhodování o vlastním bytí. Hrají: Andrea Kerestešová, Jarek
Hylebrant, Michal Vaněk, Tomáš Dokoupil, Kristýna Slapničková a Petra Skálová.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 140,-Kč.

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

Více informací získáte na: www.broumov-mesto.cz

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Jarní a zároveň komorní koncert bude pestře zdoben sólovými výstupy i
komorními tělesy. Výstavní síň Staré radnice. Pořádá: ZUŠ Broumov.
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Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

DOMOV

Ano, už popáté uspořádali
obyvatelé našeho chráněného
bydlení Domov svůj vlastní
ples. A nutno přiznat, že se
v tom pomalu stávají mistry.
Letos na plese nechyběla výzdoba, profesionální předtančení, bohatá tombola, volba
krále a královny, občerstvení,
ale samozřejmě i nažehlené oblečení, dámská líčidla a krásné
účesy. O hladký průběh plesu
se starali diskžokej Milan a moderátor Marek (ten měl mimochodem tak zvučný hlas, že
ani nepotřeboval mikrofon).
I když ples Domova probíhá
v komorních prostorách naší
jídelny, pro jeho organizátory
jde o velkou kulturní akci.
Vždyť celá příprava leží na
nich, samozřejmě s pomocí

www.neratov.cz

PLESAL

- JIŽ

POPÁTÉ

asistentů. A nenechte se mýlit
– ačkoli se nemůžeme rovnat
vídeňskému plesu v opeře, i na
ten náš se skoro všichni hodili
do gala, a to včetně těch nejmenších, a mezi hosty jsme
kromě neratovských tanečníků
přivítali i návštěvníky z Pardubic, Prahy či Brna! Hudební výběr byl různorodý stejně jako
věk tanečníků, takže se vedle
sebe na parketě často sešlo poskakování s pokročilými tanečními figurami.
Správné kroky i ladné držení
si všichni mohli prohlédnout
při předtančení, které si pro
nás připravili naši přátelé
Broňa a Martin. Ve své choreografii se vyrovnali dokonce
i se sloupy ve středu naší jídelny. Po zaslouženém potlesku

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Šel přes řeku Cedron k hoře –
tak zní název pašijového koncertu, který v sobotu 2. března od 17
hodin odehraje v našem kostele
Slávek Klecandr, člen skupiny
Oboroh. Vstupné je dobrovolné,
doporučujeme teplé oblečení!
--Velikonoční jarmark plný
řemesel, výrobků lidí s postižením, domácích mazanců a chleba
přímo z pece připravují naše
chráněné dílny Kopeček. Zahraje
Sbor z hor, děti se mohou těšit
na divadélko. Jarmark se koná
v sobotu 23. března od 10 do 17
hodin v sídle dílen, velikonoční
atmosféra zaručena!
--Kopeček se představí i na velikonočních trzích v Praze.
--V březnu převezmeme výtěžek
adventního koncertu České
televize pro Neratov. Z předávání vznikne krátký pořad, o jeho
vysílání vás budeme informovat.

pak ještě těm nejvíce tancechtivým obyvatelům Domova
vysvětlili třeba kroky mamba.
Tanec nás nakonec zaujal
tak, že jsme z připravených
her stihli odehrát jen jednu,
tzv. židličkovanou. Po ní už
přišlo na řadu vyhlášení krále
a královny plesu – stali se jimi
moderátor a pilný tanečník
Marek a naše kamarádka
Laďka z Pardubic. Královské
sólo jim moc slušelo.
Fotky z celé akce najdete na
našem webu a na nástěnce
Domova v Neratově. My
mockrát děkujeme pořadatelům, hostům, všem, kdo přispěli do tomboly i našim
"předtanečníkům", a těšíme NERATOVSKÉ MAZANCE
se, až si za rok znovu zaplesá- Naše chráněná dílna Kuchyň
nabízí své mazance. Jsou domácí,
me. Už pošesté!
máslové, s rozinkami a mandlemi,
a vydrží dlouho vláčné. Cena půlPokud náš zpravodaj čtete pravidelně, možná víte, že pro vás jako měsíčník vychází už od července kilového mazance je 35 korun,
k mání budou na Velikonočním
roku 2010. Věděli jste ale, že jde o periodikum s mezinárodním dosahem?
Donedávna jsme to nevěděli ani my. Pak se nám ale jedna čtenářka svěřila, že ho na svých cestách jarmarku a po objednání i od
světem četla už v Asii i v Jižní Americe, ozvali se také fanoušci z Anglie. Moc nám lichotí, že vás středy 27. března v Neratově.
zprávy z Neratova zajímají i daleko za hranicemi, a že nás tak se světem pojí nejen linky skibusů Objednávejte na kuchyn@neratov.cz nebo +420 494 599 157.
a cyklobusů. Zdravíme čtenáře do všech koutů naší republiky i celého světa!

NOVĚ V NERATOVĚ V ASII I V AMERICE
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SOZIALMARIE! CO SE U NÁS

Cena SozialMarie, která se v Rakousku uděluje od roku 2005,
každý rok oceňuje nejlepší
sociálně inovativní projekty.
Letos svou oblast zájmu
rozšířila i o Českou republiku,
Maďarsko a další země
v okruhu 300 km od Vídně.
Pořadatel, nadace Unruhe,
tak chce najít projekty, které zajímavým způsobem řeší společenské problémy, a kromě
prestižního ocenění jim nabízí

i finanční odměnu. Nad českou částí ceny navíc převzala
záštitu paní Táňa Fischerová,
která přislíbila jeden vítězný
projekt podporovat.
To už je dost důvodů, proč
se o cenu ucházet. Přihlásili
jsme se s projektem obnovy
Neratova – tedy se vším, čeho
jsme za 21 let naší činnosti
dosáhli, od záchrany opuštěných budov a kostela přes přivedení nových obyvatel po

vybudování fungující sítě
chráněného bydlení a chráněných dílen a domovů pro
neratovské pěstounské rodiny.
Získat cenu nám můžete
pomoci i vy. Kromě té, kterou
uděluje odborná porota, je
totiž vyhlášena i cena publika!
O vítězném projektu se bude
rozhodovat hlasováním na internetu, a to od konce února
do 25. března.
Pokud se nám rozhodnete
dát svůj hlas, můžete tak učinit
na adrese sozialmarie.org
(přesný odkaz a český popis
projektu najdete na www.neratov.cz). Za prohlédnutí stojí
i další z celkem 308 přihlášených projektů. Ať už totiž
pomáhají dětem, migrantům
nebo lidem bez domova, jejich
činnost je velmi inspirativní.
Věříme, že mezi takové patří i naše sdružení, a předem
děkujeme za vaše hlasy!

Lákají vás naše pozvánky do
chráněných dílen Kopeček, rádi byste v nich někomu (nebo
sobě) pořídili něco hezkého
z keramiky, textilu či pedigu,
a navíc tak podpořili osoby
s postižením v jejich práci, ale
máte to k nám daleko? Nevadí, řadu věcí z Kopečku můžete koupit i na internetu!
Záleží jenom na vás, kterému serveru dáváte přednost.
Na www.alza.cz najdete naše
textilní kočky, andílky a panenky, a nově také slony,
vhodné i jako polštářek. Na
www.pracepostizenych.cz mají
naše hrnečky, keramické bábovky, ošatky, polštářky a slony. Stejný sortiment najdete
i na www.ctyrlistek.eu, klienti

Poštovní spořitelny tam navíc
mají slevu.
Pokud si nevyberete, prohlédněte si katalog přímo na
www.kopecek.neratov.cz. Tam
najdete nejširší nabídku, ačkoli
některé výrobky nám i tady

chybí – na aktualizaci katalogu
se teprve chystáme.
A jestli stále nevíte, co z tolika výrobků vybrat pro své
blízké,
využijte
nabídku
dárkových poukazů, které na
Kopečku mají!

KDE

VŠUDE NAJDETE "KUS

NOVĚ

V

NERATOVA"

NERATOVĚ

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci. Archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt:
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

DĚLO
V ÚNORU?

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením NFOZP chystá nový
projekt s názvem Srdcerváči.
Jeho cílem je ukázat a podpořit
práci lidí s postižením. Možná se
do něj zapojíme i my – ať už se
ale v projektu objevíme nebo ne,
rozhodně bude zajímavé sledovat
jeho průběh!
--Společnost Webnode, která nabízí program pro snadnou tvorbu
webových stránek, nám opět
poskytla balíček svých služeb na
rok zdarma. Protože nejsme žádní "ajťáci", velmi nám tím ulehčila práci. Děkujeme!
--Dostali jsme krásný mail od
pana Lojky z Litomyšle, v němž
vzpomínal, jak jako dítě Neratov
navštěvoval. A protože je pan
Lojka profesionální masér, nabídl
obyvatelům našeho Domova masáž zdarma. Mockrát mu za to
děkujeme!
--Stejně jako zbytek republiky
jsme v únoru stonali doslova
ostošest. Na dračku u nás šel
hlavně paralen, med a citrony.
--Podle předběžných výsledků našeho hospodaření jsme v loňském roce skončili v plusu! Je
to pro nás obrovský úspěch a znamení, že jdeme dobrým směrem!
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

Uzdrowisko Polanica Zdrój.
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlubą uzdrowiska jest woda mineralna
„Staropolanka”, uhonorowana godłem „TERAZ POLSKA”.

16

13
Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk - kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

11

Schloss-Park-Anlage in Między
lesie (Mittelwalde). Reste der
gotischen Burg mit dem Schwarzen
Turm und die Schlossresidenz im Renaissance-Barockstil. In einem Flügel
ist ein Hotel eingerichtet.
Międzylesie - hrad a zámek.
Zbytky gotického hradu s Černou
věží, renesanční dvůr a barokní
zámek. Jedno křídlo zámku je adaptováno na hotel.
Zespół zamkowo-pałacowy
w Międzylesiu. Pozostałości gotyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezydencją
pałacową. W jednym skrzydle urządzony jest hotel.

Die Glatzer Festung und die
Labyrinthe. Das wertvollste Werk
der neuzeitlichen Verteidigungsarchitektur in Polen aus dem 17. und
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier
gewaltige Bastionen und Kasematten, und mit dem Reiseleiter kann
man einen Teil der kilometerlangen
unterirdischen Miniergänge besichtigen. Von der Aussichtsplattform
genießt man eine herrliche Aussicht
auf das ganze Glatzer Land.
Kladsko - vojenská pevnost
a minérské chodby. Kladská pevnost je považována ze nejcennější
dílo novodobé obranné architektury 17. - 18. století na území Polska.
Spatříme zde mohutné bastiony
a objemné kasematy. Zpřístupně
na je také část několik kilometrů
dlouhého labyrintu minérs kých
chodeb. Z vyhlídkové terasy se
rozprostírá nádherný výhled na
Kladskou kotlinu.
Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny
ratusz w środku pochyłego pl.
Chrobrego, wielokrotnie przebudowywany. Obok w 1620 r. wzniesiono
wotywną kolumnę Maryjną w otoczeniu świętych. Przy wejściu do
ratusza widnieje barokowa studnia
z lwem z dwoma ogonami.
Der Ring in Kłodzko (Glatz).
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in
der Mitte des steil ansteigenden
Chrobry-Platzes wurde mehrmals
umgebaut. Daneben wurde 1620
die Mariensäule errichtet. Am Eingang ins Rathaus steht der barocke
Brunnen mit dem doppelschwänzigen Löwen.

Kladsko - náměstí. Kladská
radnice ze 16. století, umístěná
uprostřed svažitého náměstí B.
Chrobrého, byla mnohokrát přestavována. Vedle radnice stojí votivní
mariánský sloup. U vchodu do
radnice spatříme barokní kašnu se
sochou dvouocasého lva.

15

Most gotycki św. Jana na Młynówce w Kłodzku. Wybudowany
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał nienaruszony liczne powodzie dotykające
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda,
zaprawie z dodatkiem jajek. Kamienną balustradę wieńczy sześć
grup z figurami świętych.
Die gotische Brücktorbrücke
über dem Mühlgraben in Kłodzko
(Glatz) wurde 1390 errichtet und
verband die Sandinsel mit der Altstadt. Der Legende nach überstand
die Brücke unberührt zahlreiche
Überschwemmungen in der Stadt
dank dem Mörtel mit Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu beiden Seiten
der Brücke ist mit sechs Heiligenfigurengruppen geschmückt.
Kladsko - gotický most sv.
Jana na kanále Młynówka. Most
byl postaven v roce 1390 a spojuje
historickou část města s městskou
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních
soch.

Kurort Polanica Zdrój (Bad
Altheide). Hier gibt es fünf Heilquellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle„Staropolanka“, die
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA /
JETZT POLEN“ geehrt wurde.
Polanica Zdrój - lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět minerálních pramenů. Chloubou lázní je
stáčená minerální voda Staropolanka, která získala ocenění v soutěži
Teraz Polska.

17

Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki Zdrój (Bad Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin
ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym
uzdrowisku w Polsce) oparte jest
na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

18
Uzdrowisko Kudowa Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.
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Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort
in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.
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Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá
ma sudetského pohoří od Králic
kého Sněžníku až po Sněžku.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.
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Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

Muzeum prof. J. Wittiga w Nowej Rudzie. Dom-Muzeum prof.
Josepha Wittiga, wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, autora Kronik Nowej Rudy
i Słupca. Dom prowadzi Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej. Do
dyspozycji mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.
www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného nemeckého teologa, filosofa a spisovatele,
autora kroniky mesta Nowa Ruda.
Provozovatelem muzea je Nadace
obnovy Noworudska. V objektu je
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty.
www.domwittiga.ng.pl
Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
Das Haus der kreativen Arbeit nach
Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Haus wird von der Stiftung zur
Erneuerung der Region Nowa Ruda
geleitet.
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Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny rynek
z prostopadłymi ulicami i ratuszem
wzniesionym pośrodku w XIV w.
Obok znajduje się barokowa figura
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556
r. stanowi jeden z nielicznych przykładów autentycznych zabytków
dawnego sądownictwa.
Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní středověkým půdorys - centrální čtvercové náměstí s kolmo vedenými
ulicemi a radnicí postavenou v polovině 14. století. Vedle radnice stojí
barokní socha sv. Trojice z 18. století.
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém
náměstí, je jednou z mála původních
památek starého soudnictví.
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt). Hier ist das mittelalterliche, städtebauliche System
erhalten geblieben: der viereckige
Ring mit senkrecht verlaufenden Straßen und dem im 14. Jh.
errichteten Rathaus in der Mitte.
Daneben befindet sich die barocke
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18.
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins
der wenigen Beispiele der authentischen Denkmäler des früheren
Gerichtswesens.
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