Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze
Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie-Słupcu

Irena Rogowska, Horst Ulbrich, Petr Neuman,
Joanna Golak, Katarzyna Rima Katbeh

fot. Sławomir Kamieniarz

Ziemia Kłodzka nr 225 / kwiecień 2013

4
Teresa Bazała

Polsko-český sbor pod vedením Mirosławy Briń a Romany Roškové. Zpívají žáci z Městského komplexu škol č. 1 v Nowé Rudě
a Základní umělecké školy v Broumově.

Kostelce. Zúčastnilo se mnoho
představitelů sociálně – kulturních organizací působících
v polsko – českém pohraničí:
Polsko – česko – slovenské solidarity, Polsko – české vědecké společnosti, Společnosti
přátel Duszniku a Bielawy,
Sdružení Kladského pomezí,
nadace pro obnovu novoruské země, Polského turisticko
– vlastivědného společenství

z Kłodzka, Ząbkowic Śląskich,
Kudowy Zdroju a jiných měst.
V umělecké části programu
se konal koncert polsko – českého sboru pod vedením Mirosławy Briń a Romany Roškové, ve kterém společně zpívali
žáci z Městské školy č. 1 v Nově
Rudě a také z Umělecké školy
z Broumova. Vystoupil rovněž
orchestr z Broumova, který
řídili Szczepan Přibyl a Rudolf

fot. J. Golak

21. února 2013 se v Svídnici konalo slavnostní zahájení
polsko – českého kulturního
roku 2013. Čestným patronem
byl maršálek Dolnoslezského
vojvodství Rafał Jurkowlaniec.
Slavnost začala sv. mší ve Svídnické katedrále, kterou sloužil
svídnický biskup, prof. Ignacy Dec. Během mše vystoupil
polsko – český pěvecký soubor
a hudebníci z Broumova.
Druhá část slavnostního zahájení se konala v Sudeckim
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, kterou vedl
Julian Golak, radní vojvodství
a předseda Organizačního
výboru polsko – českých dní
křesťanské kultury, který představil hosty, mezi nimiž byli:
Arkadiusz Ignasiak – konzul České republiky ve Wroclawi, Igor
Wójcik – zmocněnec maršálka vojvodství pro spolupráci
s Českou republikou, Wojciech
Murdzek – primátor Svídnice,
Zygmunt Nowaczyk – viceprimátor Valbřicha, Leszek Michalak – starosta Żarowa, Leszek
Stróżyk – předseda Městského
zastupitelstva Bielawy. Českou republiku reprezentovali
představitelé Hradce Králové,
Broumova, Javorníka, Nového
Města nad Metují a Červeného

fot. J. Golak

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ POLSKO
– ČESKÉHO KULTURNÍHO ROKU 2013

Slavnostní inaugurace Polsko-českého kulturního roku 2013, která proběhla ve Svídnici, se zúčastnilo více než 100 osob. V
první řadě (zleva): Igor Wójcik – zmocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství pro spolupráci s Českou republikou, Arkadiusz
Ignasiak – honorární konzul České republiky ve Vratislavi, svídnický biskup Ignacy Dec, prof. Konrad Czaplński. Ve druhé řadě:
Helena Ogriščenková z Broumova, Jiří Kábrt z Červeného Kostelce a další.

Vogl, ředitel Umělecké školy
v Broumově, a také mládežnický balet vedený Helenou Ogriščenkovou. Vystoupení polské
a české mládeže stočlenné
publikum přijalo s velkým potleskem. V další části programu Henryk Hnatiuk představil
autory a jejich práce věnované
blahoslavenému knězi Gerhardu Hirschfeldovi, které vznikly
minulý rok během Mezinarodního interdisciplinárního
uměleckého pléneru, jenž
se konal v Kudowie Zdroju –
Czermnej a Bystrzycy Kłodzkiej. Po společném obědě, které připravila restaurace „Imbir”,
se uskutečnila pracovní schůzka, během které pořadatelé
představili navrhy téměř 80
společensko – kulturních akcí,
jež se v roce 2013 budou konat
v pohraničí. Profesor Konrad
Czapliński z Zielonej Góry navrhl vydání alba věnovaného
kulturnímu dědictví polsko
– českého pomezí, mimo jiné
představení Cesty sv. Vojtěcha
v Polsku a Česku. Další setkání pořadatelů se bude konat
v dubnu v Novém Městě nad
Metují v České republice.
Tłum. Grzegorz Ferenz
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fot. J. Golak

Společná fotografie mládeže se svídnickým biskupem Ignacy Decem

fot. J. Golak

Rudolf Vogel, zástupce ředitele ZUŠ Broumov, zahrál melodii „Góralu czy ci nie żal...“
a polsko-český sbor zazpíval píseň v polském jazyce.

Balet ZUŠ Broumov vzbudil velký zájem a potlesk obecenstva.

fot. J. Golak

Žáci Základní umělecké školy z Broumova

Mezi hosty nechyběli: honorární konzul České republiky ve Vratislavi Arkadiusz
Ignasiak, svídnický biskup Ignacy Dec, prof. Konrad Czapliński, kněz prelát Julian
Źrałko, primátor města Svídnice Wojciech Murdzek, bývalý poslanec Henryk
Gołębiewski, zástupce primátora města Wałbrzych Henryk Nowaczyk.

Projev Juliana Golaka na slavnostní inauguraci Polsko-českého kulturního roku
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Zofia Mirska - czerń i biel

Czerń i biel, antyteza i synteza, narodziny i śmierć – skrajności, kontrasty, dylematy, wątpliwości, porachunki, rozliczenia, zaduma…
Życie to balansowanie między dwoma biegunami. Bywa
czasem szare, czasem kolorowe. Im więcej ma odcieni, tym
więcej przynosi rozmaitych
doznań. Umiejętność odczytywania niuansów, ujmowania nieuchwytnych powiązań
i wzajemnych zależności jest
przywilejem poetów. Poszukują w zakamarkach pamięZofia Mirska
ci rzeczy utraconych i ciągle
się z nowymi obrazami,
Zofia wMirska
fia Mirska – urodzona
Twierdzyurodzona
koło Lwowa, mierzą
po maturze
w Cieplicach
i po studiach
zdarzeniami i uczuciami. Jak je
w TwierdzyŚląskich
koło Lwowa,
po ma- na Uniwersytecie
Wrocławskim
związana
z Kłodzkiem
wieloletni
powiązać,
jak je zatrzymać, jak
turze w Cieplicach
Śląskich
i po jako
pracownik kultury, nauczyciel języka polskiego.
je zrozumieć ciągle od nowa?
studiach
na
Uniwersytecie
WroPosiada odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.
Twórczość to poszukiwanie
cławskim
związana
z Kłodzkiem
Członek
Związku
Literatów
Polskich.
przemijania w teraźniejszości.
jako wieloletni pracownik kultuZofia Mirska utrwala okrury, nauczyciel języka polskiego.
Dotychczas wydała tomiki wierszy: chy codzienności, zmaga się
Posiada odznakę Zasłużoneod lat z przemijaniem. Stąpago Działacza
jeszcze
nie pada Kultury. Członek
1982
jąca
twardo po ziemi realistka
w jedną
stronę
drogi Polskich.
Związku
Literatów
w nawiasach ścieżek
nie ma innego świata
zanim stracę chwilę
o oddech wyżej
oderwane z pamięci
odchodzi i ulatuje
czerń i biel

1984
1985
1992
1998
2005
2008
2010
2013

Zofia Mirska

ISBN 978-83-62337-73-6

rze
ytecie
letni
.
y.

potrafi się cieszyć uśmiechem
mewy, spadającym liściem i rozkwitającym pączkiem kwiatu.
Zachwycający jest mały pieg.
Ulotność chwili w kolejnych jej
tomikach przybiera coraz doskonalsze formy. Niekiedy na
pomoc wezwany jest sam Homer, a we wcześniejszych wierszach np. Epikur, Kant.
Mam wrażenie, że poetka
z mijającym czasem się przekomarza i wyzywa go na pojedynek. Trzeba mieć dużo odwagi,
by chcieć się zapisać na drugie
życie, a jeszcze więcej, by dowiedzieć się, że „nie ma miejsc”.
Tylko człowiek wrażliwy
i dojrzały szuka odpowiedzi
na pytanie, czym jest miłość –
jak w wierszu „po małżeńskiej

kłótni”, próbuje także spojrzeć
na siebie z przymrużeniem
oka – jak w wierszu „gdybym”.
Może chwile odchodzą,
ale jednak nie ulatują, tylko
budują i wzbogacają nasze
doznania. Przyjaciele i poeci
nie całkiem odchodzą. Poznani ludzie, nasza codzienność,
przeczytane książki wracają
w jej wierszach i dostają nowe
życie. Niech tych źródeł inspiracji autorka znajduje jak
najwięcej. Niecierpliwie będę
czekać na jej każdy nowy
wiersz.
Zofia próbuje uchwycić
ciszę. Bo cisza to azyl, bo cisza to zamyślenie, bo cisza to
spotkanie – a może poezja to
brzmienie ciszy?

Zofia Mirska

Święto Świętych
Lecz kiedy umrę, powstanę znów, a ty wraz ze mną.
Taka jest Przyjaźń i Braterstwo: bez tego nie istnieje Człowiek.
(William Blake)

idę w dolinę grobów
by myć granity pamięci
otwieram zamkniętą skrzynię
obrazów, gestów, sytuacji
– już nigdy – niepojęte słowo, nieograniczone
jak rozszerzający się wszechświat
milcząc, siedzę nad grobem
bo życie to płomyk znicza
kto umyje mój kamień, wezwie światełkiem
strażnika ciemności? – odrzucam myśli
trzeba wstać, nakarmić bliskich
duchem pokoleniowych więzi
jeśli żywi nie zmienią tradycji
chcę wierzyć, że Wszyscy Święci
spłyną w ciszy posiedzieć
nad moją i twoją nieobecnością

czern i biel

pamięć

czern i biel

oko pamięci wiruje w czasie
w nocy stanu wojennego
otwiera się furtka
wchodzi mama potem ojciec
przynosi konserwę
z prasowaną wojskową słoniną
syn układa na lewej ręce
od dłoni po łokieć kromki
dorasta
psy łaszą się do nóg
nie ma-było-jest
wśród odbić i przedstawień
wraca bezpowrotny czas
bo pamięć jest cudowniejsza
niż w trwodze odgadywane jutro
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Klaudia Jurewicz

W poszukiwaniu ekologicznej energii
Energia ekologiczna to taka,
która występuje powszechnie
w przyrodzie, nie trzeba jej produkować, wystarczy ją odpowiednio zagospodarować. Od
niepamiętnych czasów ludzie
wykorzystywali energię wiatrową, na przykład dla jednostek
pływających w starożytnej Mezopotamii w 400 r p.n.e. Pierwsze wiatraki odkryli archeologowie z 900 r. p.n.e. Służyły do
mielenia zboża i nawadniania
pól. Wykonywano je z drewna,
niektóre części skrzydeł z płótna. W Europie wiatraki pojawiły
się w XII wieku. Po wielu udoskonaleniach wykorzystywano
ich pracę do czasu zastąpienia
maszynami w XIX wieku. Były to
piękne konstrukcje drewniane,
których zdjęcia umieszczano
nawet na pocztówkach.
Zaczęto natomiast zastanawiać się nad wykorzystaniem siły
wiatru do wytwarzania energii.
Pierwszą turbinę wiatrową
o wysokości 10 m zbudowano
w 1887 roku. Jej moc dochodziła
do 12KW. Początek dzisiejszych
elektrowni wiatrowych to rok
1957. Na Duńskim wybrzeżu
zbudowano turbinę (Johannesa
Jula), której generator miał moc
200 KW. Wirnik turbiny był trzypłatowy i posiadał mechanizm
kierunkowy.
Wyruszyliśmy w poszukiwaniu współczesnych turbin
wiatrowych. Dzięki uprzejmości
Pana Józefa Gorczyckiego zajechaliśmy na farmę wiatrową
w Lipnikach na Śląsku Opolskim,
aby w rozmowach z mieszkańcami i po własnych obserwacjach
badać aspekt ekologiczny tych

urządzeń. Naszymi rozmówcami
byli Stanisław Kuś sołtys Lipnik
i Ewa Glinka, na której polu stoją
wiatraki. Chcieliśmy ustalić: jak
elektrownie wiatrowe wpływają
na krajobraz, zdrowie mieszkańców i zwierząt oraz wędrówki
ptaków. Pytaliśmy o zakłócenia
w odbiorze telewizji, telefonów komórkowych i internetu,
a przede wszystkim o szum i hałas.
Wiatraki pracują w tym rejonie od 2011 r. W tym czasie nie
spotkano się z negatywnymi ich
oddziaływaniami na środowisko
i zdrowie mieszkańców. Mama
pani Ewy Glinki obserwowała
odloty dzikich gęsi , leciały nad
śmigłami wiatraka lub je omijały.
Pani Ewa studiuje w Niemczech
i mówi, że tam farm wiatrowych
jest bardzo dużo, obecnie najwięcej wiatraków stawia się nad
morzem, a nawet na morzu. Problem ochrony nietoperzy rozwiązano w ten sposób , że w godzinach nocnych (czas żerowania)
wyłącza się pracę wiatraków.
Nawiązaliśmy
współpracę
z Agnieszką Małczak, przedstawicielem Sp Energetyka Polska
z siedzibą w Krakowie, która przyjechała do Nowej Rudy, by spotkać się z członkami ekoklubów,
przeprowadziła również warsztaty edukacyjne „Elektrownie wiatrowe przyjazne środowisku”.
Na zakończenie spotkania przeprowadziłam z panią
Agnieszką krótki wywiad. Dowiedziałam się, że dyrektywy
unijne nakazują Polsce do 2020
roku wytwarzać 20% energii ze
źródeł odnawialnych. Zagospodarowana energia wiatru, słoń-

Farma wiatrowa w Lipnikach. W tle śmigło wiatraka przygotowane do montażu

Urządzenie pokazujące natężenie hałasu

ca i wody nie powoduje zanieczyszczeń powietrza, a jej zasoby się nie wyczerpują. Korzyści
z farm wiatrowych to ograniczenie emisji CO2 do atmosfery,
wpływ pieniędzy do budżetu
gminy, na której one stoją oraz
lokalne miejsca pracy. Elektrownie podnoszą atrakcyjność
danego obszaru, ponieważ najczęściej budowane są na równinach. Swoją potężną konstrukcją budzą ciekawość, ludzie zatrzymują się tu, aby sprawdzić
jak są zbudowane, posłuchać
czy hałasują. By uświadomić
mieszkańcom, na czym polega
praca wiatraków, prowadzone
są projekty w szkołach, rozmowy z mieszkańcami, pracownikami urzędów miast i gmin. Na
tych spotkaniach można obejrzeć pokaz o budowie i pracy
turbiny wiatrowej, posłuchać
odgłosów pracującego śmigła,
obejrzeć model wiatraka, porównać natężenie hałasu na
szkolnej przerwie z przejeżdża-

jącym samochodem i obracającym się śmigłem turbiny, która
stoi w przepisowej odległości
od terenów zamieszkałych.
W gminie posiadającej wiatraki zostały wyremontowane
drogi gminne, ponieważ o każdej porze musi być zapewniony
dojazd do turbiny, bez względu
na porę roku. Jeden wiatrak
potrafi zasilić ok 100 domów.
Postawienie takiego wiatraka
zajmuje tylko 2 dni przy optymalnych warunkach pogodowych. Natomiast cały proces
projektowania inwestycji do
pozwolenia na budowę trwa ok
5 lat. Wiatraków nie stawia się
na terenach objętych ochroną
przyrody, atrakcyjnych krajobrazowo, nie bliżej niż 200 m od
granicy lasu i 150 od liniowych
elementów przyrody. Ilość tych
urządzeń będzie wzrastać, ponieważ zapotrzebowanie na
energię elektryczną nie maleje,
a sposób jej wytwarzania jest
ekologiczny.
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Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder
– charyzmatyczny duszpasterz młodzieży

Ks. bp Ignacy Dec, ks. prałat Franz Jung

Słowo „łaska" pochodzi od
pochylić się, skłonić się, a w naszych realiach religijnych słowo
„łaska" oznacza, że Bóg w sposób
szczególny zwraca się do człowieka, który odpowiednio na to odpowiada. Szczególnie dotyczy to
osoby błogosławionego księdza
Gerharda Hirschfeldera.
Oddajmy głos wybranym
świadkom historycznym, którzy
osobiście poznali go i przebywali
z nim w dzieciństwie lub młodości. Następnie przytoczone zostaną wypowiedzi ludzi, którzy
analizowali jego życie i ich uwagi
zostały zanotowane. Również i te
głosy miały bardzo ważne znaczenie dla procesu beatyfikacyjnego, który odbył się 19 września
2010 r. Relacje świadków i tych,
którzy życie jego dokładnie poznali, umożliwią nam dotarcie
do źródeł, które przekonają nas
o „darze łaski duszpasterstwa
młodzieży" i o szczególności jego
charyzmatu.
Świadectwa tych, którzy
znali osobiście księdza Gerharda Hirschfeldera
Wilhelm Hanusch pisze:
W sposób mistrzowski potrafił on
zespolić w słowie zarówno element religijny jak i humorystyczny, co zyskiwało mu sympatię
zarówno ludzi młodych, jak i starszych (w: Gerhard Hirschfelder Ein Seliger für unsere Zeit - Franz
Jung, Marius Linnenborn, Dialogverlag, str. 11). W tejże książce
i na tej samej stronie czytamy:

Jego osobowość kapłańska emanowała niesłychaną aurą. Jego
głęboka pobożność, jak również
człowieczeństwo robiło na nas
dzieciach ogromne wrażenie. Pozostał w naszych sercach.
Marta Tauz z domu Obst podczas otwarcia procesu beatyfikacyjnego w dniu 19 września 1998
mówiła w katedrze w Münster:
„My, młodzi ostrzegaliśmy Go”, ale
odpowiadał „Dzieci, ja nie mogę
inaczej, gdy widzę co czyni się
przeciwko Kościołowi i godności
ludzkiej. Muszę to wyrzucić z mojego serca.”
Barbara Franke (2012), która zabiegała o przeprowadzenie
procesu beatyfikacyjnego, słuchała kazań kapłana Hirschfeldera.
Niesłychana aura promieniowała
od tego młodego mężczyzny. Był
skromny, a jednocześnie zdecydowany i wzbudzający zaufanie.
Nie tylko dlatego że głosił to, co
inni w tym czasie myśleli, ale nie
odważyli się wypowiedzieć publicznie.
Niesłychany był sposób,
w jaki wypowiadał on swoje
przekonania. Dominowały spokój i dobitność oraz siła wyrazu.
On jest jednym z nich. On jest
Glatzer (mieszkańcem Hrabstwa
Kłodzkiego, dodatek tłum.) i człowiek pozostający w sercach na
zawsze, charyzmatyczny, walczący za wiarę. (w: Kirche und Leben,
19.10.2010, str. 16, tekst: Michael
Bönte).
Ks. Augustin Hauffen (proboszcz parafii w Tscherbeney/

Czermnej) poprosił po dwóch
latach intensywnej pracy z kapłanem Hirschfelderem ks. wikariusza generalnego Hrabstwa
Kłodzkiego dr Franza Monse, aby
kapłana nie przenosić, ponieważ
nie spotkał tak sumiennego i oddanego pracy kapłana. W dodatku tak przyjemnej osobowości,
że traktuje się Go jak brata, (w:
Michael Hirschfeld: Leben - Leiden - Verehrung - Auf der Suche
nach dem besonderen. Franz
Jung, Marius Linnenborn, str. 86).
Należy przy tym nadmienić, że,
Ks. Augustin Hauffen nie przyjął
wikarego w roku 1932 z otwartymi ramionami. Być może z powodu jego urodzenia, jako że był
nieślubnym dzieckiem.
Świadectwa tych, którzy nie
znali osobiście księdza Gerharda Hirschfeldera, ale zajmowali
się badaniem jego życia.
Biskup Joachim Reinelt, rodem z Hrabstwa Kłodzkiego, do
roku 2013 biskup drezdeński,
stwierdził w swoim kazaniu podczas otwarcia procesu beatyfikacyjnego w dniu 19.01.1998: „Ze
wszystkich znanych nam relacji
o pracy Gerharda Hirschfeldera
z młodzieżą wynika, że był znawcą tej materii. To było jego charyzmą. Jest to być może darowana
zdolność. Ale w czasach silnego
zewnętrznego naporu zadanie to
było jednocześnie - stawką życia.
Mówi się o nim, że miał serce dla
dzieci i młodzieży. Dobre serce
jest zasadniczą kwestią, ono czyni
człowieka świętym. Serce kształtowane jest przez Ducha Świętego, o którym mówi nam dzisiejsza
Ewangelia. Jest to zaprzeczeniem
nienawiści, jest to nowo ukształtowane przez Ducha Świętego
serce. Znajdujemy w jego osobie zdolnego, młodego księdza”
(Franz Jung, Marius Linnenborn
i.in. str. 27).
Hans-Josef Joest, redaktor naczelny gazety kościelnej w Münster „Kościół i życie” („Kirche und
Leben”) pisze: Bardzo mocne
wrażenie robi procesja z darami
podczas uroczystości beatyfikacyjnej wraz z oryginałem modlitw
„różańcowych” Hirschfeldera, kielichem mszalnym i „jego fletem”.

Właśnie flet, który ten opiekun
młodzieży podarował później
dziewczynie z grupy młodzieżowej, potwierdza jego niespotykany talent zaszczepiania entuzjazmu. Potwierdza to również jego
„religijną muzykalność”. Kielich
mszalny jest symbolem księdza,
który prezentuje duchownego
wyrosłego z głębokich rozważań
nad listami św. Pawła Apostoła
napisanych w więzieniu. (HansJosef Joest w: Franz Jung, Marius
Linnenborn i.in. str. 46).
Kardynał Meisner stwierdził
w swoim kazaniu podczas uroczystości beatyfikacyjnych, że
wielu wówczas poddało się trendowi czasu, nie sprzeciwiając się,
usuwając się na bok, zasłaniając
się niekompetencją w tej materii. Odpowiedzią Hirschfeldera
na takie postawy nie była rezygnacja czy lamentowanie, ale
postawa oporu: „Właśnie teraz
– na przekór wszystkiemu”. Taka
postawa była cechą zdecydowanego, sympatycznego i pełnego
wigoru duszpasterza młodzieży.
Jego korzenie wyrosły z głębokiej więzi poczucia przynależności do Chrystusa”. Jego głębokie
umiłowanie Chrystusa i ścisły
związek z młodymi ludźmi, którzy zagrożeni byli przez ideologię
nazistowską, pozwalały mu zapomnieć o ostrożności i strachu. To
wszystko pozwalało mu, stając
przed młodzieżą i w jej obronie,
stwierdzić: „Wer der Jugend den
Glauben an Christus aus dem Herzen reißt, ist ein Verbrecher („Kto
wyrywa młodzieży z serc wiarę
w Chrystusa, jest zbrodniarzem”)
(Kardynał Meisner w: Franz Jung,
Marius Linnenborn i.in. str. 55).
Słowa biskupów Jgnacego
Deca i Dominika Duki
Bp. Dominik Duka w roku
2010 jeszcze biskup Königgrätz
(Hradec Kralowe), a później abp
i kardynał w Pradze powiedział
w swoim wywiadzie: osobowości
w rodzaju kapłana Gerharda Hirschfeldera uświadamiają nam, że
prawdziwi i szlachetni ludzie są
zarówno w narodzie czeskim jak
i niemieckim. (Franz Jung, Marius
Linnenborn i.in. str. 83).
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Prof. dr Hugo Goeke stwierdził w swoim kazaniu w Habelschwerdt w Bystrzycy Kłodzkiej
w dniu 8.10.2011. Przegrywając
był zwycięzcą. On dojrzewa i sam
siebie przezwycięża. Nie miał on
potrzeb materialnych, nie tryskał
zdrowiem, nie przywiązany był
do wartości materialnych, do posiadania dóbr, nie miał potrzeby
używania wolności. Będąc dojrzałym i czystym człowiekiem,
całkowicie wzorującym się na
Jezusie Christusie żyje i cierpi
za bliźnich. Tak więc jego droga
krzyżowa staje się drogą do wyzwolenia, prowadzącą do podźwignięcia się. Każdy, kto pojmie drogę cierpienia Gerharda
Hirschfeldera i cierpienie Jezusa
Chrystusa, ten odkryje w swoim
własnym cierpieniu momenty
wyzwalające, które dodadzą mu
siły kroczyć swoją drogą w ufności i odwadze. Oby więc nasza
droga życia miała choć trochę
z życiowej „drogi Hirschfeldera”
(Franz Jung, Marius Linnenborn
i.in. str. 79/80).
Po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego Norbert Gellrich
– członek wspólnoty Hrabstwa
Kłodzkiego pisał: „Gerhard Hirschfelder był księdzem, który
walczył o wiarę, a w szczególności o młodzież. On mobilizował

ludzi do oddania się Duchowi
Bożemu i sprzeciwianiu się duchowi czasu, narażając własne
życie na niebezpieczeństwo.
Nieugięta postawa człowieka kroczącego zgodnie ze swym
powołaniem czynią go wzorem
dla wszystkich ludzi. Jego troska
o wiarę młodzieży i bezkompromisowa postawa, czynią z niego
patrona młodzieży całej Europy”
(w: Franz Jung, Marius Linnenborn i.in. str. 37).
Argumenty przemawiające
za tym, że Gerhard Hirschfelder
był charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży
Głębokie przywiązanie do
Chrystusa było źródłem przywiązania do dzieci i młodzieży.
Z tego też wynika jego radość
z wiary, wyrażająca się w jego
wesołym usposobieniu i serdeczności.
Matczyne wychowanie w duchu pobożności sprawiło, że
swoją drogę życiową pojmował
jako płynące od Boga wyzwanie
do posługi.
Jego zdolności do wspólnej
zabawy, muzyki, tańca i teatru
rodziły chęć przebywania wśród
ludzi.
Jego pochodzenie jako nieślubnego dziecka pobudziło go
do odważnego wybierania miej-
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sca właśnie na przodzie, a nie
chowania się do tyłu. Wypracował w sobie zdolności kierownicze, podczas studiów był rzecznikiem studentów.
Praca w katolickim ruchu
młodzieżowym Quickborn sprawiła, że stał się człowiekiem
dojrzalszym i odpowiedzialnym
(Prof. dr Goeke, str. 3,4 - określenie Quickborn - wywodzące
się od tytułu ówcześnie bardzo
znanego zbiorku wierszy pisanych gwarą, pióra znanego niemieckiego poety i pisarza Klausa Grotha (1819-1899) z roku
1852 - symbolizuje żywotność
i pulsującą siłę młodzieńczego
ducha i młodzieńczej witalności”. Quickborn była to twórcza
i nowoczesna organizacja młodzieżowa. Wycieczki na ojczyźniane łono natury ukształtowały
w nim przywiązanie do przyrody i miłość do ziemi ojczystej (Heimat). Związek z naturą
i ludźmi nie opuszczały go do
końca jego życia w obozie koncentracyjnym.
Posługa kapłańska, postawa
dobrego duszpasterza były radością jego życia. Pierwszorzędną
sprawą było dla niego przekazywanie młodzieży wartości
chrześcijańskich: wiary, nadziei
i miłości, ufności w opatrzność

Bożą; Na drugim planie była walka z narodowymi socjalistami.
Docenianie pracy przez
pierwszego proboszcza - Augustina Hauffena – dodawało mu
siły do niespotykanego zaangażowania. Świadomość, że młodzież z jego parafii jest przy nim,
niezmiernie go wzmacniała.
Motto: razem jesteśmy silniejsi, dodaje mu siły do gromadzenia całej młodzieży z Hrabstwa Kłodzkiego na wspólnych
pielgrzymkach na Marii Śnieżnej
(Maria Schnee) i w Wambierzycach (Albendorf). On dodaje
siły młodzieży, a młodzież jemu.
W ten sposób chronił on młodzież od narodowych socjalistów.
Myśl podsumowująca biskupa prof. dra Ignacego Deca:
„Jako biskup świdnicki pragnę wyrazić ogromną radość
z beatyfikacji sługi Bożego Gerharda Hirschfeldera. Ten kapłan,
który posługę duchową wypełniał na Ziemi Kłodzkiej, staje się
naszym wspólnym czesko-niemiecko-polskim orędownikiem.
Wierzę w to, że błogosławiony
Gerhard Hirschfelder stanie się
nowym pomostem pomiędzy
Polską, Niemcami i Czechami.”
(w: Franz Jung, Marius Linnenborn i.in. str. 60).
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Obiekty architektury uzdrowiskowej
w Dusznikach-Zdroju
„Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to, odwaga ma w sobie moc geniuszu...”

Johann Wolfgang Goethe

Ziemia Kłodzka - wiedzieć
więcej, dawne i obecne hotele,
pensjonaty i sanatoria, obiekty architektury uzdrowiskowej
w Dusznikach Zdroju - pensjonat „Doktorhaus” (Dom Lekarza).
Książka dr Angeliki Marsch
„Śląskie kurorty i zdroje dawniej i dziś” umożliwia Polakom
mieszkającym w tychże miejscowościach uzdrowiskowych
zaznajomić się z historią uzdrowisk na Śląsku, architekturą,
lecznictwem, życiem codziennym dawnych mieszkańców
i gości kuracyjnych. Dla mnie
stała się inspiracją do przypomnienia genezy dusznickiego
uzdrowiska nowemu pokoleniu
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej,
które mało ma wiadomości
o tym co było tu 200 lat temu.
Architekturze
przypadała zawsze szczególna rola
w kształtowaniu przestrzeni
uzdrowisk. Zabudowa wprowadzana w środowisko naturalne
stawała się nowym, istotnym
elementem krajobrazu. Znana
opinia F. L. Wrighta, że dobra
architektura może podnieść
jedynie wartość krajobrazu,
winna tu być uzupełniona innym poglądem tego samego
autora, mianowicie, że budy-

nek nie powinien być najważniejszym akcentem pejzażu,
zaś najlepiej jest, gdy stanowi
on fragment, integralną część,
motyw organiczny krajobrazu.
Historyczna architektura zdrojowa była integrowana z otoczeniem w sposób intuicyjny.
Decydowała o tym skala, dobór
materiałów i form. Najstarsze
znane obiekty zdrojowe na Śląsku miały proste bryły i dwuspadowe dachy naczółkowe
lub łamane. Bywały murowane
o klasycystycznym detalu, niekiedy wykonane w konstrukcji
szkieletowej, czasem drewnianej. Drewniana była zwłaszcza
architektura budowana na wzór
alpejski, popularny od połowy
XIX wieku. Budowę dusznickiego uzdrowiska przejął architekt
królewski Karl Gottfried Geisler
(1754-1823), uczeń K. G. Langhansa i Pohlmmana, urzędnik
budowlany Kamery Wojennej
i Dominalnej we Wrocławiu.
Działał na terenie Dolnego
Śląska i Opolszczyzny, jako
samodzielny architekt i wykonawca zleconych projektów.
Kierował się średniowieczną
maksymą: musi być precyzyjnie
przemyślany projekt, kto zleca
i finansuje, gdzie, kiedy, z czyją pomocą, czemu ma służyć.
Kiedy się otrzyma odpowiedź

1) Widok ogólny zdroju rys. Endlera z 1805 roku. 2) Widok ogólny zdroju z 1869 roku.
rys. J. Weber, na pierwszym planie u dołu pensjonat „Doktorhaus”. 3) Widokówka
z pensjonatem „Doktorhaus” 1926 r. Foto. Kleiner. 4) Front pensjonatu „Doktorhaus”
z 1943r . Foto Langner. 5) Logo apteki H. Prudisza z 1938 r.

Autor artykułu Ryszard Grzelakowski

na te pytania, można zaczynać
budowę. Na początku XIX wieku powstały zaczątki dzielnicy
kuracyjnej w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej w kierunku
południowo-wschodnim,
od
historycznego średniowiecznego miasteczka. Na dogodnym
terenie, na płaskim dnie doliny,
w zakolu rzeki założono prostokątny plac, centrum zdroju.
Łącznie wybudowano siedem
obiektów, zaczynając w 1802
roku od pensjonatu „Doktorhaus” nr 4, następnie Salonu
(obecnie Dworek Chopina) nr
2, budynku inspektora zdroju
(Inspektionshaus) nr 7, obiektu
łazienek nr 6. Pozostałe zabudowania „Zimny Zdrój” nr 1,
traktiernia nr 3, pawilon wody
mineralnej „Ciepłe Źródło” nr
5, realizowano w latach 18031805. Królewski budowniczy
tak zorganizował pracę, że
kompleks obiektów zdrojowych
zrealizowano przed terminem,
pierwszy pensjonat na placu
zdrojowym „Doktorhaus” został
oddany do użytku w ostatniej
dekadzie sierpnia 1802 roku,
następne były łazienki oraz inspekcja zdrojowa, w połowie
września zakończono budowę
domu towarzyskiego Salonu
(obecnie Dworku Chopina). Na
początku października odbył
się uroczysty koncert zorga-

nizowany z okazji pierwszego
etapu budowy kurortu. Udział
w uroczystości wzięli przedstawiciele rejencji wrocławskiej,
powiatu oraz burmistrz Dusznik (Reinerz) von Sweinichen,
radni: Zulich, Kincel, Swiederau
i Zimmermann, architekt Chrystian Geisler, proboszcz dusznicki Weidlich oraz liczni mieszkańcy. Ta pierwsza zabudowa
zdrojowa powstała na życzenie
króla Prus. Po przeprowadzonych oficjalnych badaniach
chemicznych wód mineralnych,
wcielenie w życie królewskiego
zalecenia o organizacji zdroju
na wzór ówczesnego uzdrowiska lądeckiego, podjął się minister do spraw Śląska hrabia
Hoym. To on zainicjował udzielenie miastu pożyczki w wysokości 12 tysięcy talarów na realizację inwestycji. Sam wniósł
na ten cel prywatną darowiznę
w wysokości 5 tys. talarów. Zasugerował władzom miasta
nabywanie gruntu w obrębie
uzdrowiska (jak podawała popularna „Gazeta Śląska” z 1804
roku, teren pierwszego zdroju
gmina zakupiła od miejscowych
rolników Aulicha i Kastnera).
Kontrakt na budowę kompleksu (czterech obiektów
zdrojowych) opiewał na kwotę 16 229 talarów i podpisany
został w dniu 21 grudnia 1801
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Widok parku zdrojowego, rys. Teller 1836 r.

roku przez wykonawców Georga Kreczmera i murarza Stillera
z Ebersdorfu (obecnie Stojków,
pow. Bystrzyca). Rzemieślnik
ten posiadał spore doświadczenie fachowe. W założeniu
przyjęto jednolitą kompozycję
planu, opartą o prostokątny
plac i symetrię układu. Zakres
działań i plany całości znalazły
poparcie w Kamerze Wojenno - Dominalnej, która pod
koniec lutego 1802 roku zgłosiła gotowość zapewnienia
królewskiemu budowniczemu
współpracowników i robotników budowlanych. Na wykonanie przed terminem zlecenia pozwoliła łagodna i ciepła
wiosna. Już w połowie marca
intensywnie przystąpiono do
budowy trzech obiektów na
placu zdrojowym: łazienek,
administracji i pensjonatu
„Doktorhaus”.
Budowniczowie, władze miasta i licznie
przybyli mieszkańcy, wzięli
udział w uroczystym położeniu
w dniu 6 maja 1802 roku kamienia węgielnego pod budo-

Dworek Chopina rys. J. Symindejew 1998 r.

wę Salonu - Teatru Zdrojowego, zwanego dziś powszechnie
Dworkiem Chopina.
Pensjonat „Doktorhaus” był
wówczas pierwszym nowoczesnym obiektem hotelowo
restauracyjnym, posiadającym
elegancki wystrój wszystkich
wnętrz. Decyzją tajnego radcy
zdrowia, naczelnego lekarza
doktora Blottnera, w obiekcie
zainstalowano aptekę zdrojową. Kolejną nowinką była decyzja o umieszczeniu w 1808
roku na dachu wieżyczki z zegarem bijącym godziny i kwadranse. W tym okresie na kuracji przebywało 120 rodzin,
o łącznej ilości 346 gości kuracyjnych. Ta niska frekwencja
wynikała z wojen napoleońskich. Już w następnym 1809
roku przybyło na kurację łącznie 716 osób.
W 1815 roku, w związku
z napływem kuracjuszy, dokonano modernizacji pensjonatu
„Doktorhaus”, „Inspectionenhaus” i łazienek, zwanych „Domem Zdrojowym”. W 1846 roku

Widok ogólny placu zdrojowego rys. z 1842 r. J. A. von Rasmäsler.

decyzją rządu królewskiego
nastąpiła modernizacja wszystkich obiektów znajdujących się
na terenie placu zdrojowego
oraz tuż obok. Rząd królewski przeznaczył na te działania
znaczące kwoty. W tym sam
roku powstała regularna linia
omnibusowa Kłodzko-Duszniki, działająca bardzo sprawnie
do 1905 roku. Od 1849 roku
trasę przedłużono do KudowyZdroju, a w drugiej połowie XIX
stulecia omnibus połączył się
z linią kolei austriackiej w Nachodzie. Linia ta działała do
1909 r. W 1848 r. wybudowano tuż przy parku zdrojowym
obiekt „Poczty Cesarskiej” (dziś
budynek przy ul. Wojska Polskiego 25).
Decyzja władz królewskich przyniosła pensjonatowi
w 1853 roku zwiększenie kubatury poprzez dobudowanie
dwóch wykuszy. Możemy te
zmiany zobaczyć na dawnej fotografii i starych widokówkach.
I już na zakończenie przypomnę, że pensjonat „Doktorhaus”
posiadał do maja 1945 roku 19
pokoi, ładną jadalnię, kuchnię,
centralne ogrzewanie, maleńką
werandę i ogródek od strony
ul. „Badestrasse” (obecnie Wojska Polskiego). Opłata za dobę
stanowiłaa umiarkowaną cenę
4.50 RM, obiad 1.50 RM, śniadanie i kolacja w granicach 1.50
do 1.73 RM. Właścicielką była
M. Oppitz.
Zagłada przyszła nagle

w dniu 10 maja 1945 roku, dwa
dni po podpisaniu kapitulacji
przez Niemcy i zakończeniu
II wojny światowej. Wydawało się, że straszny koszmar się
skończył, ale życie gotuje nam
niespodzianki. W zdroju znajdował się mały oddział kawalerii generała Własowa, będącego w służbie niemieckiej. W
obawie przed wkraczającymi
oddziałami Armii Radzieckiej
do miasta, postanowili ich na
jakiś czas zatrzymać, przez wysadzenie zgromadzonej w hali
spacerowej amunicji. Nic to
nie pomogło, zniszczono tylko
najstarsze budynki, pijalnię,
połowę hali spacerowej, trzy
pensjonaty w tym „Doktorhaus”
i uszkodzono świątynię. Były
też ofiary w ludziach. Uzdrowisko zostało okaleczone na długi
czas. Ze zniszczeń odbudowano kościół i na początku lat 60tych XX wieku część pijalni.
Pozostała tylko grafika i fotografia dawnych obiektów,
na której czas się zatrzymał.
Skojarzenie dawnych obrazów
z obecnym pejzażem potęguje
wrażenie. Widzimy, że jest inaczej.
Korzystałem z książek:
1. Balińska G. „Uzdrowiska dolnośląskie. Problemy rozwoju
i ochrony wartości kulturowej
do II wojny światowej”.
Wydawnictwo Politechniki
Wrocławskiej 1991
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TRADYCJE SZOPKARSTWA
A RUCHOME BETLEJEMY ZIEMI KŁODZKIEJ
„Nigdzie na świecie
Nie wydarzył się większy cud
Niż w tej małej stajni
w Betlejem;
tu stali się jednym:
Bóg i człowiek”

(Tomasz a Kempis (+1471),
O naśladowaniu Chrystusa).

Każda ignorancja, a zwłaszcza ideologia zaślepia. Sprawia
to także jej najnowsza - liberalna forma oraz jej konsekwencje,
m.in. w postaci wynaradawiającej integracji oraz desakralizacji
przestrzeni publicznej. Oświecenie to według niemieckiego filozofa Immanuela Kanta (1724–
1804) „uwolnienie się człowieka
z jego własnej, samemu narzuconej, niepełnoletności”. Owa
niepełnoletność’ to destrukcyjne duchowo-intelektualne
lenistwo i brak samodzielnego,
krytycznego myślenia. W konsekwencji jest to zezwolenie
na to, aby myśleli i decydowali
za nas inni. W każdej epoce żyć
– to dla człowieka znaczy myśleć (używać rozumu - jak już
przed prawie 2500 laty mawiał
Sokrates) i więcej być, strzegąc
ogólnoludzkich wartości. Z jednej strony nadal aktualnym jest
hasło oświecenia -„Sapere aude!”
(Miej odwagę, aby myśleć samemu!). Tylko w ten sposób możemy się z powodzeniem uwalniać od dominacji kolejnych
ideologicznych modeli w zakresie chociażby: religii, antropologii, tożsamości, integracji europejskiej i globalnej, postępu,
pokoju i życia społecznego (jak
m.in. homo sovieticus oraz homo
unionis europeisticus).
Z drugiej strony, gdy idzie
o interesujące nas szopki bożonarodzeniowe, to w definitywny
sposób do lamusa historii należy odesłać oświeceniowo-absolutystyczne zakazy cesarzowej
Marii Teresy (1740-1780) i Józefa
II (1764-1790), dotyczące budowania betlejemskich szopek
w obiektach publicznych i kościołach. Po roku 1750, jako kolejny wyraz degradacji szopek,
obowiązywał w habsburskim

imperium cesarski zakaz sprowadzania z zagranicy szopek
betlejemskich. Pod wpływem
masonerii, były one ironicznie
i pogardliwie określane mianem
tzw. „zabawek” norymberskich.
W kolejnych dekadach tego
półwiecza cesarskie dyrektywy
coraz bardziej dotkliwie ograniczały także i sam obchód Świąt
Bożego Narodzenia. Z kolei
w 1773 r. papież Klemens XIV,
pod naciskiem europejskich
dworów wrogich Kościołowi
i Towarzystwu Jezusowemu
rozwiązał nawet zakon jezuitów
– od ponad dwóch wieków zasłużonych promotorów bożonarodzeniowych szopek.
Należy podkreślić, że od
ponad czterech wieków betlejemskie szopki są w Europie i na
Śląsku nie tylko ważnym przejawem trydenckiej wizualizacji
wiary, ewangelizacji i apostolatu, jak też folkloru, etnografii,
sztuki sakralnej i ludowej oraz
rodzajem religijnego mini-teatru, który wzrusza, tworzy refleksyjny i familijny klimat, ale
też inspiruje i umacnia chrześcijańskiego ducha. W tej sytuacji musi zastanawiać i zdumiewać renesans oświeceniowej
retoryki, pielęgnowany przez
zwolenników kultury laickiej,
którzy nadal degradują szopki
bożonarodzeniowe i świadomie
zaliczają je do kategorii dziecięcych zabawek i ozdób świątecznych. Zarówno na sytuację
tego typu, istniejącą również na
Dolnym Śląsku, jak też na właściwe odczytanie i prezentowanie bożonarodzeniowych szopek, niechaj pełniejsze światło
rzucą chociażby niektóre fakty
ukazujące genezę i etapy dynamicznego rozprzestrzeniania
się betlejemskich szopek, nowoczesne monografie naukowe
oraz powojenny dynamiczny
współczesny ruch szopkarski
o wymiarze światowym.
Wielce
zastanawiającym
i wymownym pozostaje fakt, że
w Czechach – najbardziej zsekularyzowanym kraju Europy - nie
spotykamy się z tego rodzaju

praktykami. Wręcz przeciwnie,
szopki są tam nadal wytwarzane
przez rodowe i specjalistyczne
warsztaty rzeźbiarskie, m.in.
w Nachodzie, gdzie w roku 2000
wystawa szopek zorganizowana przez muzeum regionalne
liczyła ponad 1000 dzieł oraz
często odwiedzane i w dużej
liczbie prezentowane. Od 1925
r. istnieje k/ Hradec Kralove Trzebiechowickie Muzeum Szopki
Betlejemskiej (ale dopiero od
1984 r. jako wyspecjalizowana
i jedyna tego rodzaju placówka w Czechach i w Europie), a
w roku 2004 w Hradcu Kralove miał miejsce 17. światowy
kongres Przyjaciół Szopek. Co
więcej, od kilkunastu lat na plakatach wielu czeskich miast, jak
i na licznych stronach internetowych naszych pobratymców,
znajdujemy systemowo opracowane obwieszczenia zarówno
o całomiesięcznych i bardzo bogatych programach obchodów
Świąt Bożego Narodzenia (realizowanych w poszczególnych
miastach), a także o praktycznie
corocznych wystawach betlejemskich szopek. Przykładowo,
w ostatnim czasie dotyczyły one
takich placówek muzealnych
i miast, jak m.in.: Muzeum Jasełek w Kryštofovo Údolí (Góry
Łużyckie); Papírové betlémy muzeum papírových betlémů
w Zábrdí k/Husinca; Valašské
Meziříčí -Vernisáž výstavy Betlémy z muzejních i soukromých
sbírek (27 XI 2011); Wystawa
„Adwentowych szopek”, Brno 3
XII 2011 – 11 I 2012); w „Czeskim
Betlejem” - Nové Město n/ Metuje: wystawa pt. „ Půjdem spolu
doBetléma” - 1 XII 2012- 2 II 2013
r.; Police n/Metuje wystawa pt.
„Betlémy” 8 XII 2012 - 6 I 2013
r. itd..
Pojęcie i religijnokulturowa rola szopki
betlejemskiej
Boże Narodzenie – to w tradycji chrześcijańskiej święto
upamiętniające pełnię czasów,
tzn. pochylenie się Boga Miłości nad człowiekiem (zob. m.in.

Łk 2,4-7), co wyraża historyczny
fakt narodzin Jezusa Chrystusa
w Betlejem (Betlejem w języku
hebr. oznacza „dom chleba”).
Najstarsze historyczne wzmianki dotyczące liturgicznych celebracji tego święta pochodzą już
z 202 i 224 r.
Święta Bożego Narodzenia od wieków budzą wiele
pozytywnych emocji i postaw.
Biblijno-liturgiczny
motyw
Narodzenia Jezusa inspirował
sztukę, literaturę i muzykę religijną. Miał też wielki wpływ na
ludową pobożność i obrzędy.
Do dziś istnieje zwyczaj jasełek
(czyli religijnych przedstawień)
i szopek – religijnych mini- teatrzyków. Największe bogactwo
plastycznych wyobrażeń Bożego Narodzenia przyniosły czasy
nowożytne. Obok malarstwa
i rzeźby oraz religijnych misteriów bożonarodzeniowych (w j.
niem Weinachtsspielen) od połowy XVI w. jednym z cennych
przejawów przeżywania Bożego
Narodzenia jest rozpowszechniony zwyczaj stawiania szopek
bożonarodzeniowych.
Po pierwsze, bożonarodzeniowa szopka (w języku niemieckim - Krippe, a w języku
czeskim - betlemy lub jesličky;
również w gwarze polskich
górali jasła oznaczają żłób); co
więcej - nie tylko w języku polskim, obok szopki rozumianej
w sensie ścisłym oraz szerokim,
ma ona cały szereg definicji. Nie
mniej od średniowiecza jest to
przede wszystkim bardzo konkretny wyraz (plastyczno-misteryjny) chrześcijańskiej mistyki,
charyzmatu i apostolatu św.
Franciszka z Asyżu (1182-1226)
– pomysłodawcy i inicjatora nowej formy jasełek i szopki.
Szopka bożonarodzeniowa
– pośród licznych sposobów
wizualizacji fundamentalnych
prawdy wiary, jest to najbardziej
rozpowszechniona forma wizualizacji chrześcijańskiej prawd
o Wcieleniu Syna Bożego. Pierwotnie, niekiedy nawet przed
mszą świętą, najpierw adorowano na ołtarzach Dzieciątko Jezus
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zawinięte w pieluszki i ułożone
na sianie w kołysce lub w żłóbku (najstarsza tego typu znana
praktyka pojawiła się m.in. w XIV
w. w Austrii); od XVI w. w ramach potrydenckiej ewangelizacji szopka była dynamicznie
propagowana zwłaszcza przez
jezuitów, a także franciszkanów,
kapucynów i inne zakony; a od
2 połowy XX w. również przez
liczne narodowe i międzynarodowe stowarzyszenia kierowane przez ludzi świeckich (są
one swego rodzaju owocnym
pokłosiem apostolatu i ruchu
szopkarskiego zainicjowanego
w okresie międzywojennym
przez „Krippenpater“ - niemieckiego franciszkanina Siegfrieda
Schneidera OFM ur. 1894 zm.
1935).
Szopka bożonarodzeniowa
– to do naszych czasów, cenne
dzieło twórców ludowych oraz
profesjonalnych artystów rzeźbiarzy, malarzy i grafików.
Szopkarstwo – to jedna
z dziedzin historii sztuki i kultury
oraz etnografii, cel i pole działalności licznych specjalistycznych
muzeów oraz krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń.
Nic więc dziwnego, że do
dzisiaj publiczna (miejska), kościelna czy też domowa szopka
betlejemska, nie powinna być
ani redukowana do tzw. całorocznej atrakcji turystycznej
dostępnej w specjalistycznych
muzeach i słynnych miejscach
pielgrzymkowych, ani tym bardziej traktowana jako dziecięca
zabawka czy też tylko ozdoba
Świąt Bożego Narodzenia (nadal spotykana w naszych rodzinnych domach i parafialnych
świątyniach). Jej ciągle aktualne
przesłanie i znaczenie, celnie
i lapidarnie, przybliża nam chociażby Richard Kolb – duchowny
protestancki i uczony mieszkający w Monachium: „Szopka odgrywa w narodach ważną rolę,
podobnie jak domowy ołtarzyk
czy też kącik Pana Boga w codziennym życiu współczesnego
człowieka. W znacznie większym
stopniu niż wielkie świątynie
i uroczyste liturgie promieniuje
szopka tym, co my jako ludzie,
nadal koniecznie potrzebujemy
tzn. sensem naszego krótkiego
ziemskiego życia, skrywającym
się za tęsknotami i niepokojami
ludzkich serc oraz za perspektywą wieczności.”
W aktualnej sytuacji, kiedy
Boże Narodzenie stało się trwa-

jącym już od początku listopada „świętem” hipermarketów
i bajecznie rozświetlonych ulic,
Benedykt XVI zachęca do porzucenia fałszywych postaw, samowystarczalności oraz intelektualnej pychy, która uniemożliwia
nam dostrzeżenie bliskości osobowego Boga. Podczas Pasterki
2011 r. powiedział: „ten kto chce
wejść do domu Bożego w miejscu narodzin Jezusa, musi się
pochylić. Wydaje mi się, że przejawia się w tym głębsza prawda,
od której oczekujemy, by nas
poruszyła w tę Świętą Noc. Jeśli chcemy znaleźć Boga, który
ukazał się jako dziecko, musimy
zejść z konia naszego oświeconego rozumu”. Tenże papież
stwierdził że - ”Tyko tam, gdzie
jest Bóg, naprawdę zaczyna
się życie. Tylko gdy spotykamy
Chrystusa, Boga Żywego, poznamy sens życia./…/ Nie ma
nic piękniejszego jak poznać Go
i podzielić się Jego Przyjaźnią
z innymi” (z homilii inauguracyjnej wygłoszonej 24 IV 2005
r.). Ponadto często i z mocą Benedykt XVI podkreślał, że „Kto
nie daje Boga, ten daje zbyt
mało”. Podczas inauguracji swego pontyfikatu złożył wyznanie,
iż „Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego – absolutnie niczego z tych rzeczy,
dzięki którym życie jest wolne,
piękne i wielkie. Tylko dzięki tej
przyjaźni otwierają się na oścież
bramy życia. Tylko dzięki tej
przyjaźni wyzwala się naprawdę
wielki potencjał człowieczeństwa. Tylko dzięki tej przyjaźni
doświadczamy tego, co jest
piękne, i tego co wyzwala” (24
IV 2005 r.).
Nieprzemijająca aktualność
szopkowego przesłania niezwykle syntetycznie i lapidarnie
określił wybitny śląski poeta, mistyk oraz doktor filozofii i medycyny znany pod pseudonimem
Angelus Silesius (1624-1677).
Jego celny aforyzm przełożył
Adam Mickiewicz: „Wierzysz, że
Bóg się narodził w betlejemskim
żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie”.
Zarys dziejów szopek bożonarodzeniowych
330 r. - cesarzowa Helena
(255-328) poleciła, aby dla upamiętnienia narodzin Syna Bożego - Jezusa Chrystusa, w znajdującej się w Betlejem grocie,
wybudować marmurowy żłóbek. Inicjatywą zachwycił się św.

13
Hieronim (370-420 Betlejem)
i na swój sposób zaczął inscenizować narodziny Syna Bożego.
W roku 397 betlejemska grota
została przebudowana na stajenkę, w której umieszczono
rzeźby Świętej Rodziny oraz towarzyszących im pastuszków.
1223 – Greccio (k/Rieti i Rzymu), św. Franciszek z Asyżu,
„ojciec szopki” - po powrocie
z pielgrzymki do Ziemi Świętej
(1221 r.) zorganizował pierwszą
żywą szopkę, wygłosił kerygmatyczne kazanie, a o północy
celebrował mszę św., tzw. pasterkę.
XIII-XVI w. – od późnego średniowiecza (początkowo prawie
wyłącznie w żeńskich klasztorach) praktykowano bożonarodzeniowy zwyczaj umieszczania
dziecięcej kołyski z figurką Jezusa zawiniętą w pieluszki.

a od 1601 r. znana była w Niemczech (m.in. w Altötting - Bawaria).
1560 – Praga, w kościele oo.
Jezuitów – powstała pierwsza
czeska szopka kościelna.
XVI w. – trydencki postulat
wizualizacji prawd wiary (04 XII
1563 r.), w formie praktyki bożonarodzeniowych szopek, szybko
znajduje liczne realizacje także
i na północ od Alp.
1584 – Kłodzko, ołomunieccy
jezuici wznoszą pierwszą na ziemi
kłodzkiej szopkę kościelną (wcześniej niż we Wrocławiu!).
1592 r. Rzym – decyzja generała jezuitów (Tow. Jezusowe
założone w 1534, zostało zatwierdzone przez papieża w 1540 r.);
od 2 poł. XVI w. u genezy jezuickich szopek kościelnych tkwił
głównie zamiar uczynienia prawd
wiary bardziej zrozumiałymi dla

Praktyka bożonarodzeniowa do XVI w. na ziemi kłodzkiej: zawinięte w pieluszki
Dzieciątko Jezus lub Praskie Jezulatko eksponowane w przeszklonej skrzyni
(fot. ze zbiorów ks. bpa R. Hauke).

1372 r. - 14 marca w pielgrzymkę do Ziemi Świętej udała
się Brygida (Birgitta) Szwedzka
(1302-1373; w 1391 r. wyniesiona
do chwały ołtarzy), w sierpniu nawiedziła Betlejem, gdzie doznała
mistycznej wizji narodzin Jezusa.
Wizja stała się przełomem w kulturze chrześcijańskiej, który znacząco wpłynął na sposób przedstawiania przesłania Bożego Narodzenia. Jej objawienia zostały
uznane przez Kościół i były znane
w całej średniowiecznej Europie.
1478 r. - Neapol: pierwsza
szopka kościelna, a następnie domowa (presepe napoletano – jej
scenerią jest architektura Neapolu, albo krajobraz jego okolic);
praktyka tego rodzaju wkrotce
rozszerzyła się na Włochy, Francję
Austrię, Hiszpanię i Portugalię,

ludu. Został on odnotowany
m.in. w ich pisemnych relacjach
z 1586 r.. Z końcem XVI w. szopka
bożonarodzeniowa stała się już
ulubionym środkiem jezuickich
misji i ich systemu edukacyjnego, a także jedną z form teologii
polemicznej (oraz kulturowej reakcji na reformację M. Lutra i jej
wydanie w postaci kalwinizmu),
zwłaszcza po oficjalnej wypowiedzi generała zakonu Klaudiusza
Aquavivy (1580–1615) z 1592
r. Jako jednoznaczne zalecenie
swego najwyższego przełożonego, w swych zapiskach z 1619 r.,
odnotował je m.in. jezuita Philip
z Berlaymontu.
1621 – Neustift (płd. Tyrol),
kanonicy augustianie swej świątyni zbudowali największą szopkę kościelną.
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1622 – Kraliki (Pn-Wsch Czechy), pierwsza bożonarodzeniowa szopka powstała w tutejszym
sanktuarium maryjnym.
1635-48 – Góry Orlickie,
w licznych parafiach jezuici zainicjowali tradycję budowy szopek kościelnych.
XVII w. – po raz pierwszy
w obrębie kościołów, miejsc
pielgrzymkowych i klasztorów
powstają całoroczne szopki betlejemskie oraz tzw. szopki pasyjne (niem. Passionskrippen).
1752 – cesarski zakaz przywozu betlejemskich szopek,
a w 1772 r. nawet samych figurek oraz ograniczanie tradycji
szopek bożonarodzeniowych.
poł. XVIII w. – szopki kościelne istnieją już w większości parafii na obszarze Ziemi Kłodzkiej
i Gór Orlickich.
ok. 1780 – w reakcji na cesarski zakaz, betlejemskie szopki są stawiane w zamkowych
kaplicach oraz izbach wieśniaków i mieszczan (szybko rozpowszechniły się zwłaszcza dwie
jej formy: swobodnie komponowana i tzw. skrzynkowa oraz
szopka ruchoma i niekiedy nawet udźwiękowiona); powstają
szkoły rzeźbienia figurek oraz
manufaktury i centra produkcji
szopek, m.in. w: Tyrolu, Karkonoszach (k/ Frydlantu), w regionie Jesenika, Kralik...).
k. XVIII w. – powstają pierwsze ruchome szopki domowe
będące szczytem ludowej kultury (m.in. na: Ziemi Kłodzkiej,
Pogórzu Gór Orlickich, Pogórzu
Karkonoskim…).
XVIII w. – Włochy, cały ten
wiek, jest powszechnie uznawany za okres wszechstronnego

rozkwitu betlejemskich szopek.
Szopki wigilijne tworzone były
m.in. z ogromnej ilością figurek
wytapianych z wosku lub formowanych z terakoty, a ustawiano
je w scenerii ruin czy też grot.
XIX w. – umacniająca się
fascynacja mechaniką oraz wypracowana (pierwotnie tylko
dla betlejemskich szopek ruchomych) forma skrzynkowych lub
szafkowych mini-teatrzyków religijnych, w sytuacji pojawienia
się nowych trendów religijnych
(jak np. duchowość pasyjna)
posłużyła teraz za użyteczne
narzędzie, także dla animacji
zarówno kolejnych prawd wiary
chrześcijańskiej (m.in. scen życia
Św. Rodziny, Jezusa i Maryi), jak
też animacji scen dotyczących
pracy oraz odpoczynku i zabawy prostego ludu czy wreszcie
historycznych wydarzeń (w j.
polskim rzemieślnicze wszystkie
dzieła tego typu, w sposób mało
precyzyjny, określa się jednym
i tym samym mianem „szopek”,
chociaż w ich scenografii nie
znajdujemy już żadnego odniesienia do biblijnej tajemnicy Bożego Narodzenia (czyli ani groty,
ani szopki betlejemskiej).
k. XIX w. – bożonarodzeniowa szopka staje się towarem masowym; powstają liczne szopki papierowe; ponadto
do ich budowy coraz bardziej
wykorzystuje się już znacznie
rozszerzoną gamę materiałów
i form.
XX w. - szopkarstwo staje się
„sztuką 20-go stulecia”; a szopka
– to główny przedmiot kolekcji
prywatnych, jak też zbiorów wyspecjalizowanych w tym zakresie muzeów oraz temat licznych
prac naukowych, konkursów,

Występowanie szopek BN ma Śląsku XVIII/XIX w.; źródło: J. Lanz, Krippenkunst in
Schlesien, Marburg [1981], s. 4.

wystaw lokalnych, krajowych
i międzynarodowych oraz kongresów międzynarodowych.
XX w. - do dzisiaj w okresie
Bożego Narodzenia – w tzw.
szopkowych wioskach Tyrolu
(Krippendörfern; k/Innsbrucka:
Thaur, Rum, Axams, Inzing, Zirl)
odwiedza się rodziny mające
wyjątkowo wielkie, piękne czy
też cenne szopki betlejemskie.
1950 r. – w Rzymie powstała
Światowa Organizacja Twórców
i Przyjaciół Szopek (UN-FOEPRAE, jej pierwszym prezydentem był Włoch – Angelo Stefanucci, a w 2001 r. - pośród kolejnych - znalazł się doktor Vladimír Vaclík - jeden z czeskich
naukowców, specjalizujących
się na tym polu).
1990 r., 10 listopada Hradec
Kralove – po upadku komunizmu u naszych południowych
pobratymców
błyskawicznie
powstało czeskie „Stowarzyszenie Przyjaciół Szopek”, (w połowie 2003 r. liczyło ponad 700
członków,
zorganizowanych
w 16 oddziałach regionalnych;
od 1990 r. ukazują się w tam
dwa czasopisma popularnonaukowe, poświęcone wyłącznie
bożonarodzeniowym szopkom:
rocznik „Betlémy a betlémáři”
oraz kwartalnik „Zpravodaj
Příbramských betlémářů”).
2008 r. Częstochowa - na
tzw. fosach jasnogórskich corocznie powstaje Żywa Szopka
Jasnogórska, zajmując ok. 2,5
tys. m² powierzchni.
2012 r., 15 do 18 listopada,
w Innsbrucku – stolicy Tyrolu – miał już miejsce 19. z kolei
Światowy Kongres Szopek (po
raz trzeci w ich historii, zgromadzenie tego rodzaju, odbywało
się na terenie Austrii.
Czechy - najbardziej
znane i cenione ruchome
szopki betlejemskie
1855-1955 - Sklenařice (Vysoké nad Jizerou, Zach. Czechy) rolnik, ojciec wielodzietnej
rodziny Jáchym Metelka sen.
(1825-1902) był pomysłodawcą
i realizatorem pierwszej, prostej
ruchomej szopki (prawzoru dla
tworców swego rodu), papierowe figurki przemalowywali,
a szopkę rozbudowywali dwaj
jego synowie Václav st. i Václav
mł. (1894-1961); w 1967 r. zakupiło ją muzeum w Libercu; [była
budowana i udoskonalana przez
okres 100 lat; szopka narożna
o wym.: 6 x 3 mx h=1,5 m; 350

figurek; udźwiękowiona!; druga
wersja mniejsza: 2 m x 2m].
1870 - Týniště nad Orlicí, Johann Rouss z Pilnikowa.
1878 - Harrachov rolnik Hruška.
1871-1882 – Vamberk, František Neumann oraz cieśla i stolarz Dostál, Johann Heinisch.
1883-1913 – Jilemnice (Karkonosze), nauczyciel brat Václava st. Jáchym Metelka (18531940), wykonawca kolejnej
szopki ruchomej, w rodzie szopkarzy Metelka, b. zasłużonym
od 1853 r.; [wznoszona przez 30
lat, szopka narożna – swobodna
kopia rodzinnego prawzoru];
jest to najdoskonalsza szopka
ruchoma regionu Karkonoszy,
a od 1935 r. duma Muzeum w Jilemnici].
1878 -1914 - Jan Metelka
Kovárenský (1855-1924) ze Sklenařic (bratanek powyżej wspomnianych Metelka) zakupioną
szopkę pana Hruški rozbudował
i udźwiękowił czeskimi kolędami
(w 1914 r. szopkę o dł. ponad 7 m
i wys. 1,5 m - rozdzielił pomiędzy
swych czterech potomków).
1855-1918 - Jindrzychów
Gródek, twórcą pończosznik Tomáš Krýza (+1918), wpisana do
księgi rekordów Ginesa jako największa na świecie; [była budowana przez ok. 50 lat; wym.: 17
m dł. i h= 2 m, pow. 60 m2; 1.398
figurek].
1882-1926 - Třebechovice
pod Orebem, k/ Hradec Králové,) – „król czeskich szopek”
w sumie wznosiło ją aż trzech
twórców w tym rolnik Josef
Probošt (*1849 +1926), który inspirował się betlejemską
szopką L. Wittiga z Wambierzyc;
[budowana przez ponad 30 lat;
wym. 6,9 x 1,9 x h= 2,2 m, 2 tys.
elementów, 373 figurki]. Szopka
była już pięciokrotnie eksponowana za granicą (m.in. w 1967
r. na EXPO w Montrealu – miała
milion odwiedzin), a od 1999 r.
posiada rangę narodowego pomnika kultury czeskiej.
k. XIX w. - najbardziej dynamicznym regionem w dziedzinie ruchomych szopek bożonarodzeniowych (określanych w j.
niem. jako „Mechanische Geburten”, a w j. czes. „Mechanicke Betlemy”) było pogórze karkonoskie, w tym czasie istniało tam
ponad 100 tego typu dzieł.
1930/31 r. – Nachod, nauczyciel Jan Karpaš (+1946); [budowana przez kilka lat; wym.: 1,4 x
0,7 x h= 1m; 110 figurek].
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Třebechovice – betlejemska szopka J. Probošta, – „król czeskich szopek” ; (fot. z archiwum TMB)

1914-1944 - Olešnice w Górach 0rlickich, tkacz - rolnik Josef Utz (+1944, zginął tworząc
szopkę); [była budowana przez
ok. 30 lat; szopka pozostała nieskończoną ma wym.: 5 x 2 m,
h= 0,85 m; 45 figurek].
27 XI 2004 – Sušice - Muzeum Szumawy, najnowsza
z wielkich ruchomych szopek
jest efektem 4.028 pracy głównie dwóch artystów rzeźbiarzy
Karla Tittla (* 1954) i Pavla Svobody (* 1965) oraz kilku wolontariuszy; [wym.: 6 x 3,5 x 2,8 m,
16 m2, 300 figur w tym 150 ruchomych].
30 betlejemskich szopek
ruchomych ziemi kłodzkiej
do k. XVI w. w Hrabstwie
Kłodzkim, na wzór austriackiej tradycji, czczono Dzieciątko Jezus lub Praskie Jezulatko

umieszczane w skrzyneczce zabezpieczonej od frontu szkłem
(zob. Austriacki prawzór XIXnej szopki skrzynkowej; fot. ze
zbiorów ks. bpa R. Hauke).
1798 – Wambierzyce Śl. –
pustelnia za kaplicą Matki Bożej
Bolesnej, świecki brat pustelnik
Konrad Hilbig (lub Hilberg) buduje pierwszą na ZK betlejemską szopkę ruchomą (miała niewielkie rozmiary).
po 1880 - Boboszów k/Międzylesia, murarz i zdun Josef
Rotter (*1859) wraz z synem Josefem przetrwała do ok. 1944 r.;
[była budowana przez kilkanaście lat, wym.: 7 m x h= 1,5 m].
1850 - 1882 - Wambierzyce
Śl. - Longin Wittig (1824-1895,
zdolny rzemieślnik (skutecznie uprawiał aż 10 zawodów)
i najwybitniejszy przedstawiciel noworudzkiego szopkar-

Rozprzestrzenianie się szopek ruchomych w Hrabstwie Kłodzkim XIX/XX w.; źródło:
W. Großpietsch, „Mechanische Geburten” - Krippentradition in der Grafschaft Glatz
(Schlesien), Die Weihnachtskrippe 59(1994), 1994, s. 90.

skiego rodu (tradycję tę obok
ojca oraz wujka, pielęgnował
jego trzeci syn Hermann (18571932) oraz wnuk August Wittig
(1881-1967), syn Hermanna
i absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych; [powstawała ok. 28 lat; jest to betlejemska szopka szafkowa – stojąca
o wym.: 3,1 x h = 1, 35 + 1,2 m].
po 1862 r.- Wambierzyce Śl.,
kolejny tutejszy mieszkaniec
i rzemieślnik Josef Birke stał się
twórcą następnych trzech ruchomych szopek (jedna z nich
utrwalona pod nazwą „künstliche Geburt Christi” dotarła
aż do pustelni przy dawnym
trzebnickim klasztorze cysterek, gdzie cieszyła się wielką
oglądalnością.
1896-1916 - Kudowa-Z.,
Górna Czermna, rolnik, samouk rzeźbiarz i muzyk Franciszek
Stephan (+1953) [przez okres
20 lat wzorując się na szopce L.
Wittiga wytworzył oryginalną
podsufitową wiszącą szopkę
skrzynkową o wym.: 6 m x 1 x
h= 1 m; 250 figurek; 2 instrumenty organowe!].
(XX w.?) - Lewin Kłodzki,
całoroczna szopka (zajmowała jedną izbę; wykorzystano
mechanizm zegarowy i prawie
wszystkie figurki były w ruchu).
XIX/XX w. - w opinii berlińskiego badacza Waltera Gro-

ßpietscha, szopki ruchome
(których początki odnotowano
z końcem XVIII w. w trzech największych miejscach pielgrzymkowych: Wambierzyce Śl., Bardo
Śl. i Králíky – CZ k/Międzylesia,
niem. Grulich) bardzo szybko
znalazły wielu kontynuatorów
i rozprzestrzeniły się na całym
obszarze tego regionu. Stały
się one przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko
w miejscach publicznych, ale
także w domach prywatnych.
Na mapce ziemi kłodzkiej, sporządzonej dla przełomu XIX/XX
w. przez Großpietscha, znajdujemy aż 30 betlejemskich szopek ruchomych. Częściej występowały one w pn-zach części tego regionu. Zrealizowano
tam aż 20 prac tego typu. Przy
czym w regionie Wambierzyc
i Radkowa, autor odnotował
nieco większą częstotliwość ich
występowania, tzn. co najmniej
pięć szopek tego typu. Drugie
znaczące skupisko (trzech szopkarskich prac animowanych)
zasygnalizował on na obszarze
Lewina, Kudowy i tzw. Wielkiej
lub Niemieckiej Czermnej.
(XX w.? - ??) - Matka Boża
Śnieżna na Górze Iglicznej k/
Międzylesia, [zmodyfikowana
historyczna szopka kościelna
w krużgankach].
(XX w.?- ok. 1967 - Bardo Śl.,
obok prywatnego domu przy
pielgrzymim szlaku do górskiej
Drogi Krzyżowej [szopka domowa].
1967-70 - Bardo Śl., 00.
Redemptoryści [współczesna
szopka kościelna w krypcie
bazyliki; o wcześniejszej historycznej brak przekazów].
Szopki ruchome ziemi
kłodzkiej - warto to zapamiętać
Pobożność ludowa stanowi skarb Kościoła. „Religijność
ludowa z pastoralnego punktu

Wambierzyce - betlejemska szopka ruchoma L. Wittiga (fot. Ł. Struk)
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Betlejemska szopka skrzynkowa rodziny Stephan (fot. T. Fitych)

Franciszek Stephan (1881) - betlejemska podsufitowa szopka ruchoma z 1916 r.,
część miejska (fot. T. Fitych)

widzenia jest zjawiskiem skompilowanym na płaszczyźnie religijnej, historycznej, społecznej
i kulturowej, a także zdynamizowanym zarówno poprzez działalność duszpasterską hierarchii,
jak również społeczno-kulturową i ewangelizacyjno-apostolską aktywność wiernych świeckich”. Jedyną miarą i kryterium
w ocenie każdej z form pobożności chrześcijańskiej zarówno
dawnej, jak i nowej jest i zawsze
będzie - Ewangelia. Ponadto, jak
to podkreśla Jan Paweł II w liście apostolskim Vicesimus quintus annus, „Pobożność ta stale
potrzebuje ewangelizacji, aby
wiara, którą wyraża, stawała się
wciąż bardziej dojrzała i autentyczna” (VQA, 18).
Stąd to, podobnie jak liczne
przydrożne kapliczki ziemi kłodzkiej, tak i betlejemskie szopki
ruchome medytowane i z pasją
wytwarzane nawet przez całe
dziesięciolecia, były i są cennym
przejawem sacrum i pobożności
ludowej. Zwłaszcza w perspektywie historyczno-eklezjalnej,
ubogaconej przez pastoralną
ocenę zawartą w watykańskim
„Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” z 2003 r., należy
traktować jako cenne wyrazy
wiary wyrosłe w kontekście i na
bazie liturgii Kościoła katolickiego i do niej prowadzące. Co
więcej, Benedykt XVI w liście
apostolskim „Porta fidei” (z 11 X
2011 r.) zapowiadającym w Kościele katolickim rok wiary (11 X
2012 - 24 XI 2013), postulował
przypomnienie „historii naszej
wiary, w której” /…/ świętość
ochrzczonych „ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój
wspólnoty poprzez świadectwo

dla czermnieńskiego szopkarza
Franciszka Stephana, jak też
twórcy czeskiego arcydzieła
z Trzebiechowic (1926 r.) – „króla
czeskich szopek”. Zarazem jest
to największa i najstarsza szopka ruchoma w Polsce.
W sumie na prezentowaną
w Wambierzycach ekspozycję
prac dwóch Wittigów szopkarzy - Longina i jego syna Hermanna, składa się aż osiem prac
(mało precyzyjnie określanych
jednym wspólnym mianem szopek). Obok jedynej w tej kolekcji,
bożonarodzeniowej szopki Longinusa, kolejne siedem prac stanowią znacznie mniejsze dzieła
Wittiga juniora - Hermanna, powstały one po śmierci jego ojca.
Do dzisiaj w kompleksie ośmiu
szafkowych mini-teatrzyków religijnych znajdujemy ok. 800 figur, w tym 300 ruchomych. Kolejne animowane podstawowe
prawdy wiary chrześcijańskiej,
to dalsze wizualizacje, które dotyczą takich tematów religijnych
i świeckich jak: (A) tematy biblijne: rzeź niewiniątek w Betlejem;
Święta Rodzina pracująca w Nazarecie; 12-letni Jezus w świątyni; Ostatnia Wieczerza; droga
krzyżowa; (B) dogmaty maryjne:
objawienia maryjne w Lourdes;
(C) – praca i świętowanie miejscowej ludności: wiejscy muzykanci i ludowa zabawa oraz
miniatura śląskiej kopalni.
„Szopkarska perła numer 2”
ziemi kłodzkiej, a pierwsza dla
czeskiego zakątka – to ruchoma
szopka betlejemska Franciszka
Stephana z 1916 r.. Co więcej,
z takich oto względów może
być ona nazwana nawet europejskim unikatem: - była budowana przez 20 lat i stanowi
specyficzną postać domowego

swego życia” (PF, 13). Z powyższych względów ważnym jest
ponowne odkrycie, opracowanie i przekazanie współczesnym cennych materialnych
świadectw pobożności ludowej,
swego rodzaju „pomników i sejsmografów wiary”. Jedną z tego
typu kategorii świadectw stanowią betlejemskie szopki ruchome ziemi kłodzkiej.
Wambierzyce Śl. – to „Śląska
Jerozolima”, ośrodek kultu maryjnego trzech narodów (a obok
Barda Śl. jeden z dwu głównych
na ziemi kłodzkiej), rocznie
przybywało tu do 200 tys. pielgrzymów. W tutejszym parafialnym „muzeum wittigowskich
szopek”, pośrodku niewielkiej
sali (na parterze budynku), centralne miejsce zajmuje ruchoma szopka bożonarodzeniowa
Longinusa Wittiga z 1882 r.. Była
to jego kolejna ruchoma szopka, która osiągnęła już znaczne
rozmiary. Jest to – „szopkarska
perła numer 1” ziemi kłodzkiej.
Została wykonana z polichromowanego drewna. W górnej
części przedstawia ona bogatą
i różnorodną architekturę pałaców, domów i świątyń. W części dolnej, silnie kontrastuje
z nią prosta betlejemska szopka. W jej wnętrzu dostrzegamy
jednak centrum całego dzieła:
żłóbek z Jezusem, wokół którego znajduje się Maria, Józef
i zwierzęta oraz pasterze i Trzej
Mędrcy. Na atrakcyjność szopki,
w znaczący sposób wpływa niewidoczny dla oglądających prosty mechanizm zegarowy. Wprawia on w ruch figurki, co daje
efekt teatralnego widowiska,
z cennym ewangelicznym przesłaniem. Dojrzałe dzieło Loginusa stało się inspiracją zarówno

„kącika Pana Boga”, a została
udźwiękowiona przez 2 kolejne,
ciągle udoskonalane instrumenty organowe. Powstała w 100
lat po pierwszej betlejemskiej
szopce ruchomej znanej na
ziemi kłodzkiej i jako czwarta
spośród 30-tu znanych w tym
regionie. Jest najstarszą spośród
czterech historycznych szopek
ruchomych czesko-kłodzkiego
pogranicza. Po ok. 8 latach od
jej powstania w 1924 r. została
udźwiękowiona przez towarzyszący jej instrument organowy
- jako jedyna tego typu w tej
części Europy. Co więcej, drugi
instrument organowy z 1937
r., w 1938 r. był eksponowany
na wystawie sztuki ludowej we
Wrocławiu. Podobnie jak szopka ruchoma pustelnika Konrada
Hilbiga oraz Longinusa Wittiga
do wybuchu wojny była ona
corocznie odwiedzana przez co
najmniej ok. 300-tu kudowskich
pielgrzymów,
zmierzających
pątniczym szlakiem do Wambierzyc. Jako jedyna tego typu,
od 1916 r. aż do chwili obecnej
(czyli przez prawie 100 lat) jest
każdego dnia prezentowana
zwiedzającym w rodzinnym
domu swego twórcy.
Wambierzycka szopka bożonarodzeniowa
Longinusa
Wittiga liczy sobie już 131 lat,
a druga tego typu „perła Ziemi
Kłodzkiej” – szopka Franciszka
Stephana z Czermnej, osiągnie
niebawem 100-lecie swego
istnienia. Na poważne naukowe opracowania czeka nadal,
zarówno zasłużony na polu
szopkarstwa noworudzki ród
Wittigów i lądecki ród Klahrów,
jak też dwie najbardziej znane
i cenne ruchome szopki ziemi
kłodzkiej oraz ich autorzy.
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Wspomnienie o

ś.p. Januszu Telejce
(1.09.1954 – 15.01.2013 r.)

fot. R. Jański

15 stycznia 2013 roku zmarł po długiej chorobie Janusz Telejko, który był
między innymi wicedyrektorem Radia Rodzina. Znany był w Polsce jako
poeta. Jego wiersze, szczególnie po tragicznej śmierci córki Natalii były
publikowane m.in. na łamach miesięcznika „Ziemia Kłodzka”. Ponadto
był dziennikarzem, scenarzystą, reżyserem i organizatorem ważnych
wydarzeń kulturalnych. Związany był przede wszystkim ze środowiskiem wrocławskim, ale bardzo
często przyjeżdżał także ze swoimi inscenizacjami do wielu miast i miasteczek na Dolnym Śląsku.
Przez kilka lat współorganizował kolejne edycje Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną” i w ramach tej międzynarodowej akcji wielokrotnie przyjeżdżał wraz z artystami Filharmonii
i Opery Wrocławskiej do Nowej Rudy, Kłodzka, Kudowy i innych miejscowości na pograniczu. Był
pomysłodawcą i dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowego Śląskiego Festiwalu Muzycznego
„Porozumienie” (1991-2002), autorem adaptacji teatralnej słynnej książki E. Hemingwaya pt. „Komu
bije dzwon” (1992) oraz kilku kantat m.in. „Święta Jadwiga Śląska”, „Wrocław – miasto spotkań”
(2009). Był scenarzystą i reżyserem koncertu plenerowego pn. „Wrocławski Turniej Tenorów”, który był
zorganizowany w 2008 roku we Wrocławiu i zgromadził kilka tysięcy widzów. Odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Jako dziennikarz zrealizował na
antenie „Radia Rodzina” cieszące się dużym zainteresowaniem „Rekomendacje kulturalne”. Był
także autorem popularnej letniej audycji „Wakacje z przyrodą”. Ponadto przygotował bardzo ciekawe
reportaże z Ziemi Świętej oraz z sanktuariów na Białorusi i Litwie.
Świętej pamięci Janusz Telejko swój pierwszy tomik poezji pt.
„Moje rozterki” wydał w 1995 roku. Osiem lat później ukazał się
W wierszu „Natalka” pisał po śmierci
zbiór jego wierszy pt. „Metamorfozy”. Jego wiersze są jakby
córki, bez patosu, to był jakby
wyciszone, bardzo osobiste i często dramatyczne, szczególnie
„krzyk stłumiony”, ale bardzo wyrazisty:
po tragicznej śmierci ukochanej córki, długo przeżywał jej –
przedwczesne odejście.

... i poleciała do nieba
modlitwa
wielka, żarliwa
i też ta cichutka,
a bukieciki kwiatów
po rosie zbierane
szeptały także „Pobłogosław Panie”.
Prosiły marzenia z pokorą we wzroku
uklękły „wszystkie nasze dzienne sprawy”
i chórem zabrzmiało ...Boże bądź łaskawy”.
A Pan Bóg skinął głową
i wyrzekł po chwili...
Będziesz Natalii.

Nowa Ruda 2.05.2000. Po koncercie w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie w ramach
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną". Janusz Telejko (pierwszy z prawej)
zorganizował i poprowadził koncert artystów scen wrocławskich.

Odszedłeś od nas, by odnaleźć w „innym świecie” swoją córkę, tego z całego serca Ci życzę.
Julian Golak
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szkoła w Budzowie – Domem Pasywnym
pasywnych nie jest problemem
skąd wziąć ciepło, ale jak pozbyć się jego nadmiaru.

Wójt gminy Stoszowice Marek Janikowski (drugi z prawej)

Przygotowując się do XXIII
Seminarium Uczniowsko-Studenckiego „Problemy Ochrony
Środowiska” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska Politechniki Łódzkiej, postanowiliśmy zapoznać
się z „Raportem o stanie środowiska w województwie dolnośląskim". Zaniepokoiły nas dane
o powtarzającym się w centrum Nowej Rudy corocznym
przekroczeniu stężenia w powietrzu pyłu MP10-155% normy. Zjawisko to spowodowane
jest używaniem przez mieszkańców nieodpowiednich paliw grzewczych.
Postanowiliśmy
zbadać
wpływ różnych sposobów
ogrzewania szkół na stan czystości powietrza. Najpierw według informacji Juliana Golaka
i uprzejmości Józefa Gorczyckiego dotarliśmy do budynku
pasywnego - szkoły w Budzowie. Naszym przewodnikiem
był wójt gminy Stoszowice
Marek Janikowski, który oprowadził nas po budynku i odpowiedział na nurtujące nas
pytania, czego dowodem jest
poniżej zamieszczony wywiad.
Czy szkoła w Budzowie jest
prawdziwą szkołą pasywną
i posiada jej cechy?
Marek Janikowski: Budynek pasywny według Instytutu Budownictwa Pasywnego
w Darmstadt ma zapotrzebowanie na energię pierwotną
15kw/m2. Nasza szkoła w Bu-

dzowie ma 3,16kw/m2, to znaczy że dzieci i sprzęt elektroniczny dają nam więcej ciepła,
niż jest to nam potrzebne do
podgrzania budynku.
Czyli szkoła nie korzysta
z żadnego źródła ogrzewania?
Jeżeli teraz na dworze mamy
-10°C, a szkoła pracuje normalnie, to urządzenie zwane rekuperatorem, które ma zdolność
odzyskiwania ciepła, wyrzuca
jeszcze ciepło na zewnątrz.
Kiedy szkoła została
wybudowana?
4 września 2012 roku została oddana do użytku.
Czy budynek korzysta
z alternatywnych źródeł energii?
Mamy pompę ciepła z trzema sondami pionowymi 100metrowymi, natomiast ta pompa ciepła podgrzewa głównie
wodę użytkową, ponieważ
nie opłacało się zainstalować
dość skomplikowanych urządzeń, odzyskujących ciepło,
które mamy w nadmiarze do
podgrzewania wody. Ta pompa ciepła jest też na wypadek
odchyleń od normy. Budynek
pasywny działa poprawnie każdego dnia, gdy odbywają się
lekcje. Gdy przychodzą ferie
zimowe, wtedy zaczyna brakować źródeł ciepła i żeby utrzymać temperaturę uruchamia
się pompa ciepła, która ogrzewa powietrze. Ma ona również
możliwość schłodzenia powietrza, gdyż często w budynkach

Czy pan jako wójt gminy jest
zadowolony z takiej szkoły?
Po tym dość krótkim półrocznym okresie, kiedy jeszcze
zmagaliśmy się z problemami
regulacji wszystkich urządzeń,
mogę powiedzieć, że jestem
zadowolony.
Temperatura
utrzymuje się na stałym poziomie. Nie mam problemów z zepsutym lub wygasłym piecem.
Nawet jeśli elektronika zawiedzie, to budynek ten jest tak
ciepły i szczelny, że temperatura w nim nie spadnie przez kilka
najbliższych dni.
Jak budynek jest
odizolowany od środowiska
zewnętrznego?
Ideą budynków pasywnych
jest to, że są one bardzo szczelne i ciepłe. Tutaj izolacja znajduje się, choć tego nie widać nie
tylko na ścianach, ale również na
podłodze i sufitach. Większość
ludzi na swoje domy daje 15
cm płyty styropianu, natomiast
tutaj mamy na dachu 40 cm, 36
cm na ścianach i 40 cm na podłodze, przy czym są to specjalne
pianki PIR, czyli najbardziej izolacyjny materiał budowlany, jaki
jest dostępny. W takim budynku
eliminujemy mostki termiczne.
Bardzo często w starych budynkach ciepło ucieka w miejscach, gdzie występuje grzyb.
Jest to spowodowane tym, że
jeśli gdzieś punktowo przechodzi powietrze, skrapla się para
wodna. Przykładem jest montaż
okien. Wszyscy najpierw montują okna, a dopiero później kładą
styropian. W sposób naturalny
dookoła ramy, gdzie nie ma
styropianu występuje mostek
termiczny. Żeby tego uniknąć,
okna montuje się na specjalnym kołnierzu, a tylko kołnierz
wkręca się w mur, czyli okno jest
zamontowane tam, gdzie styropian.
Do szkoły uczęszcza
170 uczniów. Czy ich ciągłe
wchodzenie i wychodzenie nie
sprawia problemu w utrzymaniu
temperatury?

Nie. Jednak przy takiej ilości dzieci, nie da się utrzymać
jednakowych parametrów. Gdy
170 dzieci siedzi w klasach, to
stopień wentylacji się podnosi,
do 1800 m3/ h. Natomiast na
korytarzu jest z tą samą prędkością wszystko wentylowane,
więc jak się wchodzi na korytarz jest wrażenie chłodu. Gdy
dzieci wychodzą na korytarz,
wszystko się normuje.
Jakie są koszty ogrzewania
tej szkoły?
Jeśli chodzi o ogrzewanie,
to np. w miesiącu lutym, kiedy
temperatura spada poniżej -10
stopni za 850 m2 płacę 100 zł.
To jest tak naprawdę koszt centrali wentylacyjnej. Wiatrak nie
ma dużej mocy i nie działa bez
przerwy, a w cyklach, np. co 15,
20 minut. W sezonie zapłacę
około 1000 zł, a normalna placówka musiałaby zapłacić około 30 000 zł. Do tego dochodzą
koszty płacy dla osoby zajmującej się paleniem w piecu. Dochodzą jeszcze koszty inwestycyjne. Ta szkoła kosztowała 3
mln 400 tys zł. Natomiast jeśli
mnie zapytacie ile kosztowałby standardowy budynek, to
nie ma prostej odpowiedzi.
Koszt wybudowania 1m2 standardowego budynku wynosi 3
tys zł, natomiast naszego 4 tys
zł. To jest około 15% więcej, co
przy ciągle wzrastających cenach energi może zwrócić się
maksymalnie po 7 latach. Cykl
życia budynku, jeśli określa się
dla niego biznes plan, sięga
nawet 80 i 100 lat. I nawet jeśli
koszty prądu wzrosną o 100%,
to ja za 6 lat będę mieć 200 zł
miesięcznie, za 12 lat 400 zł,
a ten co miał 40000 zł. będzie
mieć 80000.zł.
Czy są planowane inne
inwestycje tego typu w gminie?
Z tego co mi wiadomo, to
są jedynie budynki prywatne.
Jednak nie wszystkie budynki
gminne opłaca się budować
jako pasywne, np. świetlicę
wiejską, która jest używana
kilka razy w roku i nie jest stale ogrzewana. Natomiast jeśli
miałby to być nowy budynek
ośrodka kultury, nowy urząd,
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to na pewno w tej technologii.
Takich inwestycji za często się
w gminie nie robi, ale myślę
raczej o postawieniu paneli
fotowoltaicznych na szkole,
żeby na przykład sprzedawać
prąd i móc sobie zbilansować
rachunek.
Czy uczniowie chodzący
do tej szkoły wiedzą, jak działa
taki budynek pasywny? Czy
prowadzona jest edukacja
ekologiczna?
Musiałbym przyjść i zrobić
test, jednak prosiłem nauczycieli o coś takiego. Zanim sfinalizowaliśmy budowę tej szkoły,
sam rozmawiałem z dziećmi,
mieliśmy warsztaty na temat
odzyskiwania ciepła i co to jest
budynek pasywny. Rozmawialiśmy z dyrekcją i postanowiliśmy, aby nasza szkoła działała
właśnie w duchu ekologicznym.
Czy to prawda, że szkoła
pasywna w Budzowie jest
jedyną w Polsce?
Na razie jest to pierwsza
taka szkoła, ale z tego co wiem,
to budowana jest kolejna na
Mazowszu.
Czy budowanie takiej szkoły
nie wywoływało kontrowersji
wśród rodziców?
Oczywiście,
mówili, że
dzieci będą się dusić, będą
jak w termosie i nie będą miały czym oddychać. W klasie,
gdzie mamy normalną grawitacyjną wentylację, nauczyciel
otwiera okna i wyprasza dzieci
na korytarz, aby przewietrzyć
salę. Wentylacja ta nie zapewni
takiej samej ilości tlenu, jaką
dzieci zużywają podczas lekcji.
Nominalnie, potrzebna ilość
powietrza to 30m3/h/ osobę.
W klasie powinno być 30x30
= 900m3/h tlenu. Tradycyjna

Szkoła pasywna w Budzowie

grawitacyjna wentylacja nie
ma takiej wydajności. Paradoksalnie w tym szczelnym
termosie jest więcej powietrza,
niż w normalnej szkole, gdzie
okna można otworzyć. Tutaj
też są dwa okna, które można
otworzyć, ale nie powinno się
ich otwierać, gdyż zakłócają
cały system funkcjonowania
wentylacji.
Odwiedziliśmy jeszcze
dzieci w szkolnej świetlicy,
zwiedziliśmy malutkie, jedyne
pomieszczenie gospodarcze,
w którym znajduje się pompa
cieplna i z ciepłej przyjaznej
szkoły z żalem wyszliśmy na
zimową zawieruchę
Rozmawiali:
Adrianna Pęcak, Klaudia
Jurewicz i Jakub Gorlach z Ekoklubu „Drzewo życia”
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Młodzież z Nowej Rudy na Politechnice w Łodzi
Już po raz piąty młodzież
z Ecoclubes - „Drzewo Życia”
wzięła udział w Seminarium
Uczniowsko-Studenckim organizowanym przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Uczestnicy przedstawiali wyniki
swoich badań, eksperymentów
i obserwacji na temat: „Problemy ochrony środowiska". W tym
roku nasza młodzież przygotowała prace o niekonwencjonalnych źródłach energii.
Podczas sesji referatowej
Wojciech Arabucki, uczeń II klasy LO w Nowej Rudzie, omówił
wyniki prowadzonych przez
siebie badań na temat: „Odnawialne źródła paliw płynnych”.
Wśród 23 referatów jego został
uznany za najlepszy. Wojtek
otrzymał wiele gratulacji za wysoki poziom przekazu i dokładność badań
Wojciech Arabucki na temat
swojej pracy:
Tematem mojego referatu
było odnawialne źródło biopaliw, jakim są mikroglony
słonowodne. Opisałem w nim
badania, jakie we współpracy z uniwersytetem Wrocławskim przeprowadziłem na
śródziemnomorskich algach
Nannochloropsis salina. Jeden
hektar hodowli takich glonów
jest w stanie zapewnić do
120 tys. litrów paliwa rocznie
(kilkudziesięciokrotnie
więcej, niż hodowla tradycyjnych
roślin oleistych o tej samej
powierzchni). Wykazałem, że
badane przeze mnie algi, ze
względu na ogromne tempo
przyrostu biomasy oraz zawartość odpowiednich związków
chemicznych, nadają się do
produkcji biodiesla.
W sesji posterowej wystąpili Adrianna Pęcak i Jakub
Gorlach - uczniowie kl. II LO
w Nowej Rudzie. Celem ich
pracy było wykazanie związku
między sposobami ogrzewania
domów, a czystością powietrza.
W prezentacji „Budownictwo
ekologiczne, a budownictwo
konwencjonalne” określili zalety domu pasywnego i podali
dokładne ilości wysyłanych do
atmosfery zanieczyszczeń pod-

czas ogrzewania budynku węglem lub gazem. Wśród 38 prac
zdobyli II miejsce, a omawiany
temat wzbudził również zainteresowanie członków innych
komisji.
Jakub Gorlach na temat prezentacji badań:
W swoim wystąpieniu porównaliśmy emisję gazów powodujących kwaśne deszcze
oraz pyłów emitowanych do
atmosfery przez budynki szkolne Do porównania wybraliśmy
trzy szkoły o podobnych objętościach, dwie opalane paliwami
mineralnymi i jedną pasywną.
Obliczeń dokonaliśmy korzystając ze „Wskaźników emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw
dla kotłów o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW” podanych
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
oraz dzięki zebranym informacjom zużycia paliw w miesiącu
grudniu i styczniu przez wybrane szkoły. Posłużyliśmy się
również ogólnie dostępnymi
średnimi zawartościami siarki
w owych paliwach oraz średnimi ilościami popiołów ze spalania węgla i gazu ziemnego.

Wyniki:
- budynek ogrzewany węglem
kamiennym emituje 108 kg
CO2, 0,9 kg SO2, 0, 05 kg NO2
i 1,1 kg TSP miesięcznie na 1
ucznia.
- szkoła ogrzewana gazem
ziemnym emituje już tylko 0,
023 kg CO2, 0, 00000000009
kg SO2, 0, 00002 kg NO2 i 0,
00000006 kg TSP miesięcznie
na 1 ucznia
- szkoła pasywna emituje
jedynie 0, 001 kg CO2, 0,
00000000009 kg SO2, 0,
00003 kg NO2 i 0, 00000004
kg TSP miesięcznie na 1
ucznia.
Jak widać budynek pasywny
emituje znacznie mniej zanieczyszczeń, jest przyjazny środowisku. Również koszty uzyskania odpowiedniej temperatury
w szkole są znacznie niższe,
wynoszą jedynie około 100 zł
miesięcznie. Widoczna emisja
zanieczyszczeń bierze się jedynie stąd, że szkoła z oczywistych
względów wykorzystuje energię
elektryczną, dostarczaną przez
elektrownię. (oświetlenie klas też
wpływa na temperaturę w nich

panującą).
Najmłodsza uczestniczka
naszej grupy Klaudia Jurewicz- uczennica klasy III Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie
przedstawiła film zrealizowany
wspólnie z Jakubem Gorlachem
„Dom przyjazny środowisku”.
Pokazywał pierwszą w Polsce
szkołę ogrzewaną ciepłem wysyłanym do środowiska przez
organizmy ludzkie. Taka szkoła
została wybudowana w Budzowie koło Srebrnej Góry. Wśród
12 (5-minutowych) filmów nasz
otrzymał wyróżnienie.
Prodziekan Wydziału dr inż.
Jarosław Sowiński wręczając
nagrody, stwierdził, że: poziom
wszystkich wystąpień był wysoki, tematyka bardzo ciekawa,
prace badawcze przemyślane,
a jury miało trudne zadanie
w przyznawaniu nagród i wyróżnień. W seminarium wzięło
udział 286 uczniów z różnych
miast w Polsce.
Gratulujemy i dziękujemy
również Pani Danucie Hajzler,
która swoją wiedzą wspierała
uczniów reprezentujących Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie

Grupa z Nowej Rudy po ogłoszeniu wyników z Panią dr inż. Beatą Pawłowską Przewodniczącą Seminarium UczniowskoStudenckiego nasi laureaci. Od prawej: pani profesor, Jakub Gorlach, Klaudia Jurewicz, Adrianna Pęcak, Wojciech Arabucki
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Konrad Kazimierz Czapliński

fot. K. Czapliński

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze
Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie-Słupcu

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie-Słupcu

Wnętrze kościoła

Już w XVIII wieku zamieszkali tu pierwsi pustelnicy, w specjalnej pustelni obok świątyni.
Pierwszym znanym był Onufry
Roter (1687–1761) z Zakonu Minorytów św. Franciszka. W 1752
roku wybudowano drugą pustelnię tuż przy kościele, a w roku
1801 trzecią. W 1816 roku udekorowano ołtarz, a w 1819 roku pojawiła się ambona. W roku 1847
w kościele znalazły się relikwie
Pacyfikusa i Candydy – męczenników chrześcijańskich z okresu
rzymskiego.
W 1855 roku obok kościoła
powstała Droga Krzyżowa – poświęcił ją ks. Teuber ze Słupca.
Autorem obrazów na kapliczkach
był malarz Siegel z Ząbkowic
Śląskich. W 1880 roku na ołtarzu
ustawiono nową figurę Madonny,
wykonaną przez monachijskiego
rzeźbiarza Rücknera na polecenie
pustelnika Augusta Teubera. Starsza, barokowa rzeźba znalazła się
w sztucznej grocie obok kościoła.
Na początku XX wieku sanktuarium zostało wyremontowane, podobnie jak stacje Drogi
Krzyżowej. W związku z dużym
ruchem pątniczym Glatzer Gebirgsverein otwarło w 1909
roku na Górze Wszystkich Świętych schronisko Luckasbaude,
a w roku 1913 wieżę widokową
Moltketurm.

W latach 1885–1930 w pustelni przebywał pustelnik Anton Hertelt, znany jako brat Felix
(Frater Felix). Dzisiaj upamiętnia
go tablica pamiątkowa, wmurowana w ścianę kościoła.
W okresie powojennym
sanktuarium straciło na znaczeniu i powoli niszczało. W latach
80. XX wieku było już całkowitą ruiną z zawalonym dachem
i zniszczonymi ścianami. Zostało
odbudowane i ponownie konsekrowane dopiero w roku 1996.
W nowy ołtarz główny wmurowano relikwie św. Męczenników
rzymskich.
Od 2002 roku nosi tytuł Sanktuarium Ziemi Noworudzkiej.

fot. K. Czapliński

dynów. W 1680 roku mieszkańcy
Słupca postanowili wybudować
kościół jako podziękowanie za
ocalenie z zarazy, szalejącej na
Ziemi Kłodzkiej. W lipcu nadeszła
zgoda na budowę od arcybiskupa Pragi, a w listopadzie wyświęcono kościół ku czci Chrystusowego Świętego Krzyża, Jego
Najświętszej Bolesnej Matki Maryi Dziewicy i Jej gorzkim łzom,
św. Sebastianowi, św. Rochowi,
św. Karolowi Boromeuszowi, św.
Franciszkowi Ksaweremu, św.
Rozalii i jeszcze innym świętym
chroniącym przed zarazami.
Nowy kościółek był wybudowany na planie kwadratu, z rotundą zamkniętą kopułą.

fot. K. Czapliński

Góra Wszystkich Świętych
to najwyższe wzniesienie Nowej Rudy: 648 m n.p.m. Pobliski
Kościelec to 582 m n.p.m. Góra
Wszystkich Świętych podobnie
jak sąsiednia Góra Św. Anny, od
dawna przyciągała turystów
swoimi walorami widokowymi.
Zbudowana jest z czerwonego
spągowca i łupków. Bardzo charakterystyczne są ciosowe piaskowce o silnym czerwonawym
zabarwieniu. W 1680 roku na sąsiednim Kościelcu wzniesiono barokową kaplicę pielgrzymkową.
Miejsce od XVIII wieku stanowiło cel pielgrzymek – znajdował
się tutaj drewniany krzyż, być
może postawiony przez bernar-

Figura Matki Bożej Bolesnej
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Teresa Bazała

O minerałach i skamieniałościach Ziemi Kłodzkiej
Rozmowa z Jackiem Sobielą „Człowiekiem pozytywnie naładowanym”.

6.04.2013 r. Jacek Sobiela z młodzieżą Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie

W sobotę 6 kwietnia 2013
roku otrzymał Pan od uczniów
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie
tytuł „Człowieka pozytywnie
naładowanego”, który wręczają
oni ludziom z pasją. Pana pasją
jest zbieranie skamieniałości
i minerałów. Proszę powiedzieć
o sobie Czytelnikom Ziemi Kłodzkiej.
Z zawodu jestem technikiem
górnikiem. Przepracowałem w kopalni 9 lat. Mój ojciec organizował
pracę w kopalni po wojnie, a ja
likwidowałem Pole „Piast”. Pracę
znalazłem w ZPAS-ie jako lakiernik.
Mam żonę i dwie córki. Jesteśmy
szczęśliwą rodziną.
Kiedy zaczęła się Pana
kolekcjonerska pasja?
W szkole podstawowej nauczycielka geografii poprosiła nas
o przyniesienie kamieni z odbitymi
roślinami. Ojciec przyniósł mi kilka
okazów z kopalni. Już wówczas zainteresowałem się, jak one powstają. Wykonałem wraz z kolegą pięć
gablot z minerałami, jako pracę
dyplomową na zakończenie technikum. Najbardziej na rozwój moich
zainteresowań wpłynęło spotkanie
z panem Eugeniuszem Piotrowiczem, który w kopalni wykonywał
z minerałów pamiątkowe przedmioty. Pozwolił mi ciąć u siebie znalezione kamienie. Korzystałem z jego
pracowni i dużo nauczyłem się od
niego. To on rozbudził moją pasję.
Wiele z zebranych okazów przekazałem wówczas do tworzącego się
Muzeum Górnictwa. Po zawarciu
związku małżeńskiego musiałem
zaprzestać zbierania, ale tkwiło to
we mnie cały czas. Teraz, gdy córki
podrosły, mogę znowu powrócić do
swoich zainteresowań.

Jak zdobywa Pan nowe
minerały?
Przede wszystkim ich poszukuję. Te znalezione osobiście są
dla mnie najcenniejsze. Zbieram
je najczęściej jesienią na polach.
Rolnicy orząc, wydobywają je na
powierzchnię, a po deszczu mokre minerały są lepiej widoczne.
Bardzo lubię chodzić na wycieczki górskie. Staram się o Odznakę
Korona Ziemi Kłodzkiej, która
wymaga zdobycia 12 szczytów
pasm górskich Ziemi Kłodzkiej.
Jednak nie wszędzie można
je pozyskiwać, szczególnie na
terenach chronionych w Górach
Stołowych. Wcześniej zapoznaję
się z literaturą przedmiotu, czytam publikacje naukowe, dużą
pomoc stanowi internet. Do
wszystkiego dochodziłem sam.
Należałem też kiedyś do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi w Wałbrzychu. Wiele kamieni można znaleźć na hałdach
, między innymi noworudzkich.
Wydobywali je górnicy wraz
z węglem. Trudno dostępne są
dla kolekcjonerów kamieniołomy, jako że stanowią zamknięte
zakłady. Czasem znajduję je zupełnie przypadkowo. Zdobyte
doświadczenia nauczyły mnie,
gdzie należy szukać w skałach,
kiedy to z młotkiem i przecinakiem docieram do ciekawych
okazów.
Innym źródłem wzbogacania kolekcji są giełdy minerałów,
gdzie mogę wymienić lub zakupić ciekawe eksponaty. Nawiązuję też kontakty z kolekcjonerami
przez internet. Ceny minerałów
kształtują się od kilkuset euro do
kilkunastu tysięcy.

Jakie okazy można znaleźć na
Ziemi Kłodzkiej?
Zacznę od Wzgórz Włodzickich. Tutaj występują agaty, kryształy górskie, jaspisy.
W Górach Sowich można
znaleźć głównie turmalin, czarną
odmianę o nazwie schör, minerał
szlachetny. Na Lirniku koło Jugowa,
tzw. diamentowej górze występują kryształy górskie i baryt z rudą
żelaza, mika czarna, biotyt i jasna
muskawit. Na Przełęczy Woliborskiej występują serpentynity. Na
Pniakach po orkach można było
znaleźć kawałki skamieniałych
drzew z gatunku dadoksylon. Koło
hałdy występują w większości czarne dadoksylony. Przed laty Pan Piotrowicz ułożył z nich kilka pni, które
można zobaczyć przed sztolnią
Muzeum Górnictwa i w Ogrodzie
Botanicznym we Wrocławiu. Największy kawałek skamieniałego
drzewa ważył 350 kilogramów.
Miejscem pozyskiwania jest
także żwirownia w Bierkowicach.
Żwiry i piachy przyniesione tu przez
lodowiec zawierają fragmenty skamieniałych drzew z dużo starszej
epoki geologicznej.
Kamieniołom na zboczu Wapnicy w Dzikowcu odsłania jeden
z lepszych w Europie profili geologicznych górnego dewonu,
w którym występują amonity z rodziny clymentu oraz ortocerasy
i trylobity. Jest już niedostępny,
gdyż ma prywatnego właściciela.
Na terenie Bieganowa możemy
znaleźć odbite w mułowcu krople
deszczu, tropy gadów, łuski ryb, odciski pierwszych roślin szpilkowych.
W noworudzkim ratuszu znajduje
się znaleziony w kamieniołomie na

zaciszu odcisk datheosaurusa macrourusa.
Na wzgórzach Ścinawskich
znajdziemy wulkanity permskie,
chalcedonity, kryształy górskie,
ametysty, agaty. W Tłumaczowie
są moriony, stanowiące odmianę
kwarcu, w Suszynie chalcedony.
Jak Pana zainteresowania
przyjmuje rodzina?
Żona czasem cierpi, ale nie
przeszkadza. Hobby kosztuje. Córki
mają inne zainteresowania. W ciągu 20 lat zebrałem blisko 500 okazów skamieniałości i minerałów.
Są w moim domu wszędzie. Marzę, by je gdzieś pokazać publicznie, by w Nowej Rudzie powstała
moja galeria. Mam też inne zainteresowania. To turystyka górska
i fotografowanie natury, miejsc jak
najmniej dotkniętych cywilizacją.
Cieszę się również, że część mojej
kolekcji została opisana przez noworudziankę w pracy magisterskiej
„Taksonomiczna i morfologiczna
analiza szczątków bezkręgowców
z kolekcji Jacka Sobieli”, powstałej w 2008 roku na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Od
tej pory mój zbiór bezkręgowców
powiększył się o połowę. Chętnie
też spotykam się z młodzieżą, której prezentuję swoje zbiory.
Czego życzyć noworudzkiemu
kolekcjonerowi minerałów
Chciałbym długo żyć, jak najdłużej kopać minerały i powiększać
zbiory. Chciałbym też mieć swoją
galerię.
Życzę Panu tego z całego serca.
Dziękuję za rozmowę.
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Ks. Krzysztof Ora

Der apostolische Brief Benedikts des XVI-Porta
fidei als Ankündigung des Glaubensjahres
Durch die Organisatoren der Konferenz wurde
mir aufgetragen uns in die
Thematik der heutigen Zusammenkunft einzuführen,
zu der uns die Dankbarkeit
für das göttliche Geschenk
in der Person des seligen Kaplans Gerhard Hirschfelder
zueinander führt.
Erlauben Sie mir, dass ich
schon am Anfang Ihre Aufmerksamkeit auf die außergewöhnlich passende und
gleichzeitig
interessante
Form der Konferenz richte. Wenn wir den Titel und
die Themen der Vorträge
betrachten, können wir feststellen, dass sie einerseits
auf die Person des seligen
Kaplans gerichtet ist, der auf
Grund der Zeit in der er gelebt hat, zu der Vergangenheit gehört und andererseits
unser Treffen hier sehr stark
an die Gegenwart anknüpft.
Ich möchte erklären, dass
ich die Richtung zur Gegenwart im Titel der Konferenz
finde – Glaubenswege finden – knüpft direkt an die
Initiative des Heiligen Vaters
Benedikt XVI und betrifft die
Ausrufung des Glaubensjahres. Deswegen sollte man die
Organisatoren beglückwünschen und zu der Idee gratulieren, weil die Konferenz
keinen verengten Blick auf
das geschichtliche Ausmaß
reduziert, das heißt sie kehrt
nicht nur in die Vergangenheit zurück, sondern in der
Form und ihrem Programm
wie auch schon im Titel, das
Aufeinandertreffen der Vergangenheit und der Gegenwart, sowie im erweitertem
Sinne auch die Zukunft vereint. Ich bin überzeugt, dass
die Verknüpfung von dem
was war, was ist und was
kommen wird ein Trumpf
der Konferenz ist. Woher die
hohe Bewertung? Ich denke,
dass sie nicht zu hoch angesetzt ist. Bedenken Sie bitte,

dass wir Christen oft in den
Augen der Schöpfer dominierender Trends und Meinungen als in Erinnerungen
an Vergangenes leben und
ohne Ideen für die Bewältigung der Gegenwart beurteilt werden. Währenddessen
wird uns sicher oft bewusst,
dass wir tatsächlich gern in
die Vergangenheit blicken,
weil wir aus ihr neue Inspiration schöpfen. Dank der
Beispiele lernen wir zu Glauben und zu Leben von den
Schwestern und Brüdern,
die ein schönes und schöpferisches Zeugnis der Treue
zu Christus abgelegt hatten.
Deswegen also die zurückgerufene
Vergangenheit,
und das möchte ich unterstreichen, sie hat in unseren
Augen eine erziehende , belehrende und aufbauende
Rolle.
Selbstverständlich ist uns
bewusst ,vor allem heute in
dieser Gemeinschaft, dass
aus der Rückbesinnung auf
die Person und das Leben
des seligen Gerhards eine
konkrete Botschaft uns erreichen soll, aus der wir Anregung und Inspiration für die
heutigen und zukünftigen
Aufgaben als Schüler Christi
schöpfen. Aus diesem Grund
,schon am Anfang, möchte
ich zu solcher Aufnahme der
heutigen Konferenz unter
dem Titel „Glaubenswege
finden – 70. Todestag des
seligen Kaplans Gerhard Hirschfelder“ anregen, damit
sie nicht nur eine Form des
Gedenkens an den Todestag
des
außergewöhnlichen
Kaplans wird, sondern vor
allem den schöpferischen
Blick auf die Gegenwart
unterstützt. Genau geht es
darum, dass wir aus dem
geistigen Vermächtnis, aus
dem heroischen Glauben des
seligen Gerhards Anregung
schöpfen für uns, unser Tun
und für die gegenwärtige

Geschichte der Kirche. Lasst
uns dabei nicht vergessen,
dass der Heilige Geist in jeder
Gesellschaft und in jeder Zeit
Zeugen des Glaubens erweckt, die auf ihre Weise die
aktuelle Situation erkennen
und sie sehen wahrscheinlich
das, was andere nicht sehen
wollen, können oder Angst
haben es zu bemerken.
Da wir die Relation zwischen der Vergangenheit
und der Gegenwart aufgezeigt haben, muss man feststellen, dass sowohl die Person des seligen Gerhards, als
auch sein Wirken besonders
aktuell ist und auf eine interessante Weise mit dem päpstlichen Gedanken an dem
ausgerufene Glaubensjahr
harmonisiert.
Wir erinnern uns genau,
dass der priesterliche und
seelsorgerische Dienst des
Kaplans Hirschfelder in einer
für die Gläubigen besonders
schwierigen Zeit realisiert
wurde. Wenn wir an seine
Biographie denken, wissen
wir, dass er über den Glaubensstand seiner ihm anvertrauten Gemeindemitglieder überaus besorgt war. Er
hat sie im Glauben bestärkt,
nicht nur mit den Worten
von der Kanzel oder durch
das erteilen des Religion-

sunterrichts, sondern er tat
sich hervor als Beschützer
des Glaubens der jungen
Generation. Seine Biographie zeigt deutlich auf, dass
seine Sorge um den Glauben
der jungen Generation , besonders um die ihm seelsorgerisch anvertrauten, den
Grund für seine Verhaftung
geliefert hat, Internierung
und endlich für den Abtransport in das Konzentrationslager Dachau, wo vor 70
Jahren sein irdisches Leben
geendet hat. Der Seelsorger
bemüht um die Seelen der
Grafschafter Jugend ist als
mutiger Prediger bekannt
geworden, als derjenige, der
ohne Scheu das Böse beim
Namen genannt hat, der die
Sorge um den Glaubensstand
der Jugend über die eigene
Sicherheit gestellt hat. Er ist
in die Geschichte eingegangen als derjenige, der ohne
zu zögern, im Namen der
herrschenden Diktatur, die
Verbrecher demaskiert hat. „
Wer der Jugend den Glauben
an Christus aus dem Herzen
reißt, ist ein Verbrecher“ - ist
dieses Fragment aus einer
in Habelschwerdt gehaltenen Predigt nicht ein aussagekräftiges Zeugnis seines
Glaubens und der Sorge um
den Glauben Anderer.
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Ein mutiger Wächter des
Glaubens in unserer Zeit
und ein richtiger Analytiker
der seelischen Kondition der
heutigen Welt und des einzelnen Menschen ist Benedikt XVI. Von Christus wurde
er beauftragt die Brüder im
Glauben zu stärken. Diese
Botschaft ist für den Papst in
einer besonderen Zeit zu realisieren. Einverstanden mit
der Wahrheit, dass jede Generation der Schüler Christi
auf eigene Schwierigkeiten
und Hürden trifft, können
wir sagen, dass sich unsere
Epoche in einer besonderen
Situation befindet, man könnte meinen sogar in einer Art
des Verfalls des Glaubens,
Verdünnung der Reihen
der Gläubigen, die sich mit
Christus identifizieren in der
lebendigen Kirche. So ein
Bild eröffnet sich uns, wenn
wir auf Europa schauen. Die
Stimmen der Kirchenhirten mit dem Petrus unserer
Zeit lassen keine Zweifel in
welchem Moment der Geschichte wir uns befinden.
Erlauben sie mir, dass ich in
dem Zusammenhang einige
Diagnosen von berühmten
Kirchenmännern aufgreife,
die, wie ich meine, uns besser helfen werden die Intention der Ausrufung des Glaubensjahres durch den Heiligen Vater zu verstehen und
seine Schlüsselbotschaft zu
interpretieren.
Lasst uns die Stimme
des Papstes verinnerlichen.
Am Anfang des Jahres 2012
während des Treffens mit
den Mitarbeitern der Glaubenskongregation, stellte er
ganz klar, vielleicht für manche zu dramatisch, dass „der
Glaube auf den weiten Gebieten der Erde bedroht ist,
wie eine Flamme die nicht
genährt wird“. Der Papst sagte damals, dass wir im Angesicht einer tiefen Krise des
Glaubens und des Verlustes
des religiösen Sinnes stehen,
die die größte Herausforderung für die heutige Kirche
darstellt. Während des Treffens stellte er fest, dass die
Erneuerung des Glaubens
eine Priorität unter den Aufgaben der ganzen Kirche
sein muss. Interessant ist,
dass noch vor einigen Jah-

ren, vor dieser Aussage der
Papst, damals als Kardinal,
der die Arbeit der Glaubenskongregation geleitet hat,
schon mit der Möglichkeit
des Szenarios gerechnet hat,
in dem das Christentum der
Zukunft zu einer Religion in
der Diaspora im Meer einer
laizistischen Welt wird.
Einen anderen, aber in
seiner Botschaft nahe dem
päpstlichen Blick auf die aktuelle Situation stellte der
verstorbene Kardinal Maria
Martini dar. Der italienische
Würdenträger in einer seinen letzten öffentlichen
Aussagen erinnerte an Pater
Karl Rahner, der seinerseits in der Beschreibung des
heutigen Christentums den
Vergleich mit einem glimmenden Holzscheit benutzt
hat , der durch die Asche
zu ersticken droht. Mit diesem Bild vor den Augen hat
Kardinal Martini so große
Schichten Asche über dem
brennenden Holz der Kirche bemerkt, die das Gefühl
von Entmutigung und Resignation hervorrufen. Auf
welche Weise können wir
die Flamme der Liebe in uns
beleben? - fragte der vom
Leid gezeichnete emeritierte
Bischof von Milano – zuerst
müssen wir die Flamme suchen. Wir müssen die einzelnen Menschen suchen, die
voller selbstloser Liebe sind,
wie der Gute Samariter. Jene
die einen Glauben haben
,wie der römische Hauptmann. Jene, die über den
Enthusiasmus von Johannes
dem Täufer verfügen. Jene,
die keine Angst haben vor
dem Neuen, wie der heilige
Paulus. Menschen, die voll
Treue und Hingabe sind, wie
Maria Magdalena.
Erlauben Sie mir, dass ich
noch eine Anmerkung hinzufüge. Ihr Autor ist der Erzbischof Jean-Claude Perisset,
sicher sehr bekannt unseren
Gästen aus Deutschland, da
er dort als apostolischer Nuntius tätig ist. Dabei übergehe ich die Tatsache, dass ich
bald Worte zitieren werde,
die in dem Zusammenhang
mit der Situation der Kirche
in Deutschland ausgesprochen wurden. Es erscheint
mir, das sie gegenüber der

ganzen Kirche und vor allem
in Europa aktuell sind. Der
Nuntius sagte vor einiger
Zeit, wenn die Kirche eine
Zukunft haben soll, muss sie
die Vermittlung des Glaubens verändern. Der Glaube
muss aufs Neue in den Familien wachsen, sonst kann
man die Kirchen schließen.
Der Erzbischof fügte hinzu,
wenn die Großeltern sich
ihrer Enkel nicht annehmen
, die Eltern nicht anfangen
über den Glauben zu sprechen und wenn sich in den
Familien kein Leben im Glauben entwickelt, dann gibt es
keine Zukunft.
Wenn wir die allgemeine
Botschaft der vorgestellten
Aussagen
verinnerlichen,
dann meine ich, sind wir uns
einig, dass ihr gemeinsamer
Nenner den Glauben und
seine kritische Kondition in
dieser Geschichtsetappe betrifft. Es scheint, dass unter
diesen Umständen die Ausrufung des Glaubensjahres
besonders wünschens - und
begrüßenswert ist.
Bevor wir zu dem apostolischen Brief Porta fidei
übergehen, der das Ereignis
ankündigt und bevor wir
seine Hauptbotschaft erfahren, wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf den Titel
des Briefes lenken. Der Begriff Porta fidei übersetzt als
Pforte des Glaubens stammt
aus der Apostelgeschichte. In
dem Buch des Neuen Testaments wurde diese Formulierung in einem interessanten
Kontext benutzt. Es erscheint im Zusammenhang mit
dem Staunen der Apostel,
die beobachten wie durch
ihren Dienst und die Weissagungen zahlreiche Heiden in
die breit geöffneten Tore des
Glaubens hineintreten. Ich
denke, dass die Wahl dieses
Fragmentes als Titel eine Art
Schlüssel für das Verständnis
des ganzen Dokumentes ist.
Ob der Papst auf diese Weise
erinnert und die Hoffnung
weckt, dass in einer Welt, in
der scheinbar der Glaube
erlischt, wir doch Zeugen
seines neuen Erblühens und
erstaunlicher Rückkehr vieler Menschen zu Gott sein
können. Aber wenn wir dazu
den biblischen Kontext des

Begriffs „porta fidei“ hinzufügen, entdecken wir ,dass
auch wir als gegenwärtige
Schüler Christi den Mut, die
Eindeutigkeit, die Begeisterung, die Freude der Verkündigung, die die Apostel charakterisiert hat, nötig haben.
Darüber
scheint
es,
schreibt der Papst, wenn er
die Aufmerksamkeit darauf
richtet, dass er seit Beginn
seines Pontifikats einen besonderen Wert auf das Finden der Glaubenswege gelegt hat. Vielleicht ist der Begriff „Glaubenswege“ etwas
Fragwürdig und unklar, es
sollte uns zumindest nachdenklich machen. Die
aufmerksame Lektüre des
apostolischen Briefes hilft
zu verstehen, dass es erstens
um die Anerkennung Gottes
geht, (das ist der spezifische
Moment der Wegfindung )
und danach um das immer
tiefere Erkennen und das
immerwährende sich Öffnen
auf seine Liebe, die Er uns
in Christus offenbart hat (
das Annehmen der Liebe ist
das schreiten auf dem Weg
des Glaubens). Das Auffinden der Glaubenswege das
ist auch das enthusiastische und freudige hinausgehen in die Welt, die so zu
leben erscheint, als wenn
es keinen Gott gebe, oder
Er zumindest zu den wenig
interessanten Themen gehöre und nur die Menschen
frappiert, die nichts verstehen und Angst vor Neuerungen haben. Der Glaube
aber war, ist und wird durch
begeisterte Zeugen der Auferstehung übermittelt. Es
scheint, der missionarische
Charakter des Erlebens des
Glaubens erfährt heutzutage eine Schwächeperiode.
Allzu oft sind wir Christen
von einer nicht unbedingt
freundlichen Welt, wie durch
eine verschlossene Tür getrennt. Dabei verlangt der
Papst, dass die Hirten und
Gläubigen sich auf den Weg
machen, um durch ihr Zeugnis andere Menschen aus
der Wüste in den Raum des
Lebens zu führen.
Wenn wir über die päpstliche Botschaft sprechen,
dann denke ich, dass es berechtigt ist am Anfang unse-
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rer Konferenz auf den seligen
Kaplan Gerhard hinzuweisen, der trotz seiner Jugend
sicher den Weg des Glaubens
beschritten hat. Wir können
verantwortungsvoll sagen,
dass Dank seines Dienstes
und seines starken Glaubens
viele Jungen und Mädchen
durch porta fidei die Pforte des Glaubens gegangen
sind ,um in der Freundschaft
mit Christus zu leben. Wenn
wir seine seelsorgerische
Aktivität betrachten, sehen
wir, dass er keine Zeit und
Kraft vergeudet hat, um den
Enthusiasmus zum Glauben
in den Anderen zu wecken
und anzuzünden. Aber seine Kraft war der lebendige
Christus.
Papst Benedikt XVI zeigt
in dem publizierten Motu
priorio, dass er das Jahr des
Glaubens ausruft, Beispiel
nehmend an Paulus VI, der
1967 des Märtyrertodes der
Apostel Petrus und Paulus
gedachte und hoffte, dass
durch das individuelle und
kollektive Glaubensbekenntnis, die Kirche ein deutliches
Bewusstsein des Glaubens
aufgreift, um sie zu beleben,
erfrischen, bestärken und
zu bekennen. Zweifelsfrei
möchte Papst Benedikt, dass
das in kürze beginnende
Jahr des Glaubens, das am
11. Oktober diesen Jahres
beginnt und mit der Feierlichkeit des Christus Königs
in 2013 endet, eine Zeit der
reifen und systematischen
Besinnung auf die Quintessenz des Glaubens wird, und
letztendlich zum konsequenten Zeugnis unter anderen Gegebenheiten, als in
der Vergangenheit führt.
In Porta fidei zeigt der
Papst auf, dass im Jahr des
Glaubens das 50 – jährige
Jubiläum des 2.Vatikanischen Konzils und der 20.
Jahrestag des Katechismus
der Katholischen Kirche
begangen werden. Durch
das aufmerksame Lesen des
Briefes entdecken wir, dass
das Ziel nicht im Feiern der
Jahrestage liegt, sondern
vor allem in dem Aufzeigen
der Notwendigkeit der Erneuerung des Glaubens.
Sowohl die Dokumente des
2.Vatikanischen Konzils, als

auch der Katechismus der
Katholischen Kirche müssten nach der Meinung des
Papstes zu einer Art Führer
und Kompass werden, die
den richtigen Weg weisen
und erkennen lassen, was
der Geist heute der Kirche
sagt.
Sich den seligen Gerhard erinnernd, wird uns
bewusst, dass wir doch über
den gleichen Sinn des Glaubens verfügen. Aber vor uns
steht die Aufgabe den unveränderlichen Inhalt heute, in
einer für unsere Generation
verständlichen Sprache zu
übermitteln. Die Erfahrung
sagt uns, es reichen die besten didaktischen Hilfen,
Bücher und Monographien
nicht aus, wenn es an der
Person fehlt, die in der Lage
ist lebendig, interessant
und mit Begeisterung, die
auf dem Papier gedruckten
Inhalte zu vermitteln. Die
Worte Papst Paulus VI haben nichts an der Aktualität
verloren, der sagte, dass die
Welt mehr Zeugen als Lehrer braucht. Deswegen können der selige Gerhard und
viele andere Männer und
Frauen, die wir als Zeugen
des Glaubens ansehen, uns
helfen, die Lektüre des apostolischen Briefes richtig zu
verstehen. Um einen solchen Glauben, den wir bei
den Heiligen und Seligen
erkennen, sollten wir uns
bemühen und bitten.
Weiter
schreibt
der
Papst, dass das Glaubensjahr eine Chance auf die
Bekehrung zu Christus darstellt. Benedikt XVI kehrt
hier oft zu dem von ihm
propagierten Vorrang Gottes im Leben der Gläubigen
zurück. Als er das Glaubensjahr ankündigte, sagte er,
dass „die Mission der Kirche
ähnlich wie bei Christus,
grundsätzlich das Sprechen
über Gott ist, das Erinnern
an seine höchste Macht, die
Aufklärung aller, vor allem
der Christen die ihre Identität verloren haben , über
das Recht Gottes zu dem
was Ihm gehört, also unser
Leben “. So klingende Worte
,sowie die Nr.6 der Porta fidei, in der die Rede über die
authentische und neue Be-
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kehrung zu Christus ist, lassen keine Zweifel aufkommen, dass es um die richtige
Ordnung im unseren Leben
geht, nämlich um die Anerkennung Gottes. Das ist der
grundsätzliche Schritt auf
dem Weg des Glaubens: die
Anerkennung, dass ich zu
Gott gehöre, dass ich mein
Leben nicht mir selbst verdanke, dass ich nur ein Gast
auf dieser Erde bin, ein sterbliches Wesen das vergeht,
weil es zur Ewigkeit berufen
wurde.
In dem Briefausschnitt
haben aus meiner Sicht, die
aus dem Brief an die Korinther stammenden Worte einen besonderen Wert:
„Caritas Christi urget nos“
- die Liebe Christi treibt uns
an, vom Papst noch weiter
entwickelt: die Liebe Christi
erfüllt unsere Herzen und
erweckt uns zur Evangelisierung. Der Papst erklärt,
dass die Liebe eine notwendige Bedingung der apostolischen Tätigkeit ist, die in
der Kirche aktuell benötigt
wird, so wie die trockene
Erde den Regen braucht.
Allein die Tatsache, dass
wir den Inhalt des Glaubens
kennen ist nur der Anfang
und höchstwahrscheinlich
nicht ausreichend, um den
Gedanken über das öffentliche Zeugnis zu erwecken.
Der Papst schreibt, dass es
nicht ausreicht den Inhalt zu
kennen. Man braucht auch
das offene Herz, dass sich
der Gnade öffnet. Benedikt
XVI weist darauf hin, dass
das Missionsengagement
der Gläubigen seine Kraft
und Stärke aus der täglichen Entdeckung der Liebe
Gottes schöpft und weiter
schöpfen wird. Mit dieser
lebendigen Erfahrung sehen wir unseren Glauben
als Quelle der Freude und
die Glaubensübermittlung
wird vom Enthusiasmus begleitet ,ohne ein Gefühl von
beschwerlicher, aufgezwungener Pflicht.
Der apostolische Brief ist
ein Impuls ,um das Jahr als
Chance zu sehen auf dem
Weg des Glaubens, den wir
ununterbrochen beschreiten, ein deutliches Zeugnis
abzulegen und den Schritt,

der zu langsam und müde
geworden ist ,schneller
werden zu lassen, wie der
Vorsitzende des Päpstlichen
Rates für die neue Evangelisierung Erzbischof Rino
Fisichella gesagt hat. Das
Jahr, das wir bald beginnen
ist auch eine Einladung für
Personen , die Probleme im
Glauben haben, oder die
ihn suchen. Die Sichtweise
Benedikts XVI teilend, der
die kommenden Monate als
die Zeit der Seelengnade
bezeichnet hat, kann man
hoffen, dass sie zu einer Gelegenheit wird den verlorenen Sinn zu finden und um
„den Wert der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft zu verstehen“. Die Kirche als Gemeinschaft ist ein einzigartiger Vorschlag, ein echtes
Präventivmittel gegen den
unfruchtbaren Individualismus unserer Zeit.
Nach der aufmerksamen
Lektüre des päpstlichen
Briefes können wir nicht
über die Tatsache hinwegsehen, dass nach Meinung
Benedikts XVI die Fragestellung über den Glauben
keine Flucht von der Welt
ist, oder eine Form von Entfremdung, sondern ein Zeichen der Verantwortung
für die menschliche Familie.
Erlauben Sie mir am
Ende dieser Einleitung eine
These aufzustellen, dass wir
alle schon auf dieser Etappe vorausahnen, dass unser
seliger Kaplan Gerhard
Hirschfelder die Wege des
Glaubens im vollen Maße
entdeckt hat. Er war ein
Mensch, vertieft in der Liebe zu Christus, der bis zum
Ende mit dem lebendigen
Glauben die Begegnung mit
Ihm, in Seinem Wort und den
Sakramenten durchlebt hat.
Er war ein Priester von der
Liebe Gottes mitgerissen,
die er vor allem den jungen
Menschen zu entdecken
half. Die heutige Konferenz
und die Fürsprache des Seligen Gerhards möge uns
helfen den entschlossenen
Schritt nach vorne auf dem
Weg unseres Glaubens zu
machen.
Übersetzung:
Renata Ulbrich
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VERDIENSTORDEN DER REPUBLIK POLEN
FÜR HELMUT GOEBEL
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Helmut Goebel, Bewohner
von Münster, erhielt den Verdienstorden der Republik Polen. Diese Medaille – verliehen
vom Präsidenten Bronislaw
Komorowski in Anerkennung
seiner langjährigen Arbeit für
die Rettung der Niederschwedeldorfer Denkmäler – übergab ihm Stanisław Rakoczy,
Vizeminister im Ministerium
für Innere Angelegenheiten.
Diese Auszeichnung fand
während eines Neujahrstreffen statt, das durch den Gemeindebürgermeister Stanisław
Longawa organisiert wurde.
Der sympathische Deutsche
konnte seine Rührung nicht
verbergen und vergoss eine
Träne.
Indem er sich bedankte,
sagte er, dass Niederschwedeldorf sein zweites Zuhause
ist, denn hier hat er viele liebe
Freunde.
- Die Strecke von Münster
nach Schwedeldorf bin ich
so viele Male gefahren, dass
nach dem Zusammenrechnen
250 000 km daraus wurden –
sagte Goebel. Seine Besuche
in diesem kleinen Dorf hatten
jedoch weder einen senti-

mentalen noch touristischen
Charakter.
Der Münsteraner, der in
Niederschwedeldorf geboren
wurde und aufgewachsen ist,
kam in sein Heimatdorf, um
Denkmäler zu renovieren.
Mit seiner Leidenschaft hat er
mehr als ein Dutzend Polen
angesteckt. Gemeinsam haben sie den Verein Erzengel
Michael gegründet, krempelten die Ärmel hoch und begannen, die Bildstöcke und
Denkmäler zu erneuern.
- Ich freue mich, dass wir
gemeinsam in der Lage waren, so viel zu erreichen – sagte der sympathische Deutsche
vor vier Jahren, während einer
Führung bei der Eröffnung der
Denkmalstraße.
- Niederschwedeldorf ist
ein einzigartiges Dorf. Es gibt
kein zweites Dorf in der Grafschaft Glatz, das so reich an
Sehenswürdigkeiten
wäre,
und in Europa hat nur der spanische Pilgerweg von Santiago de Compostelo mehr Bildstöcke - sagte er.
[übersetzt von Irena Rogowska]
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Iwona Wirzewska

INNY ŚWIAT księdza Babiaka

W czwartek, 4 kwietnia
2013 r. w galerii sztuki pARTer
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji odbył się
wernisaż fotografii ks. Jerzego
Babiaka, zatytułowany „Inny
Świat. Na spotkaniu z autorem
zgromadziło się grono miłośników fotografii, przyjaciół oraz
rodzina.
Jerzy Babiak – ksiądz, salezjanin, dyrektor Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, od lat
realizujący wraz z młodzieżą
projekty misyjne w Afryce, Rosji
i Azji w KCKSiR już po raz piąty
dzielił się swoją pasją fotograficznego spojrzenia na świat.
Tym razem zaprezentowanych
zostało 50 fotografii wybranych
spośród kilkudziesięciu tysięcy
zdjęć. Prace te zasługują na miano najbardziej wyjątkowych dla
autora i są swoistego rodzaju
podsumowaniem dotychczaso-

wego fotografowania. Wystawa
zatytułowana „Inny Świat” jest
przełomem i zdecydowanym
przejściem autora z formy fotografii kolorowej do czarnobiałej. Ponadto w odróżnieniu
od poprzednich wystaw, ks.
Jerzy swoim pracom nie nadaje tytułów, pozostawia to
w gestii odbiorców. Fotografia
czarno-biała wydobywa ukryte
szczegóły, podkreśla tekstury,
formę, kształty, linie i kontrast,
jednocześnie działa na odbiorcę wyciszająco. Pozbywając
się ochronnej warstwy kolorów pozwala wydobyć istotę
fotografowanych
obiektów,
a przede wszystkim ludzi. Zdjęcia posiadają ujmującą głębię
oraz trudny do opisania urok.
To wszystko nadaje im ponadczasowego charakteru.
Fotografowanie jest dla
mnie najdoskonalszym sposobem bardziej wnikliwego
i głębszego obserwowania
świata i ludzi. W czasach, kiedy
jesteśmy tak bardzo "rozpędzeni, mijamy inny świat, który
przecież jest nasz". Chciałbym,
aby zawsze moje prace inspirowały do zastanawiania się nad
tym, że warto w życiu zatrzymywać się, warto patrzeć i warto myśleć, szczególnie o tym, że
jest inny świat, są inni ludzie,
którzy tak często na coś, bądź
na kogoś czekają – mówił ks.
Jerzy, który w realizacji swojej
pasji kieruje się myślą „Obserwuj, abyś dostrzegał. Fotografuj, abyś nie zapomniał”.
Warto dodać, iż autor fotografii jest laureatem 8. Wielkie-

go Konkursu Fotograficznego
magazynu National Geographic
Polska. Biorąc po uwagę fakt,
że spośród ponad 30 tysięcy
zgłoszeń Jury wyróżniło zdjęcie ks. Jerzego zatytułowane
"Mimo Wszystko", można z całą
pewnością stwierdzić, że prezentowane fotografie w KCKSiR
godne są polecenia zarówno

dla profesjonalistów, amatorów
jak i miłośników fotografii. Wyróżnione zdjęcie znajduje się
wśród prezentowanych fotografii w KCKSiR.
Wystawa w KCKSiR będzie
dostępna do 10 maja, wszystkich serdecznie zachęcamy do
oglądania tej niezwykłej galerii
zdjęć.
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indřich 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). 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
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v rámci Hradecka spojeno s Homolskem v nový správní celek.
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
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sedmiletou olešnickou princeznou Barborou.
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 prodeji 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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70 rocznica „wołyńskiej krwawej niedzieli”
Urodziłam się wołynianką,
18 dni przed wybuchem II wojny
światowej w Równem. Rodzice
pracujący w małym miasteczku
w Werbie koło Dubna (matka
nauczycielka, ojciec drogomistrz
w Urzędzie Gminy) rozpoczęli
wojenną wędrówkę, dzieląc los
wielu wołyniaków, aż do wysiedlenia i przesiedlenia na Ziemie
Zachodnie.
Rodziny naszej nie dotknęły
bezpośrednio straszliwe rzezie
dokonywane na Polakach w latach 1942-45, ale ogrom tragedii
i bestialstwa pozostał w ich pamięci aż do śmierci i tkwił mocno
w przerażonych oczach, kiedy
mogli już nam dorastającym dzieciom prawdę o tych zbrodniach
przekazywać. Słowo „Ukrainiec”
wywoływało niezmiennie tragiczne odczucie lęku i przerażenia.
Pamiętam jak w szkole
w Brzegu nad Odrą, gdzie zamieszkaliśmy po wojnie, starsze
koleżanki szeptały w zwartej
grupie o dramacie, który przeżyły
w swojej rodzinnej wsi – schowane w zakamarkach izby. Cudem
ocalały i były świadkami okrutnego mordowania całej reszty rodziny: rodziców, dziadków i rodzeństwa. Słuchałam tych zwierzeń jak
okrutnej bajki, porażona tragedią
tych biednych dziewczynek.
Z latami z opowiadań dorosłych, z lektur, które ukazywały się
powoli oficjalnie, ze spotkań z naocznymi świadkami dojrzewała
we mnie świadomość nieludzkich
zbrodni dokonywanych na niewinnych ludziach przez zdziczałą,
zaciekłą w swojej nacjonalistycznej idei bandę. Czy można o ojczyznę walczyć metodami, które
z góry skażą jej przyszłość.
Dziś wiadomo, że „Rzeź wołyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii
– nie tylko ze względu na okrutną,
dramatyczną śmierć 50-60 tysięcy
wołyniaków, ale przede wszystkim z powodu zapomnienia i lekceważenia ich śmierci, głównie
z powodów politycznych. Profesor Paweł Bożyk, wybitny ekonomista, osobisty doradca Gierka,
członek Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, autor kilkudziesięciu książek naukowych
i ponad 700 artykułów w wielu

językach, po przeprosinach Ukraińców przez prezydenta Kwaśniewskiego za operację „Wisła”,
ostro zaprotestował w artykule
dla Gazety Wyborczej: „wśród tysięcy osób zamordowanych przez
UPA w latach 1944-47 znalazła
się moja matka. Jej jedyną winą
było polskie pochodzenie (...). Do
tej pory ani mnie, ani innych nikt
nie przeprosił i nie życzę sobie,
by ktokolwiek przepraszał Ukraińców w moim imieniu”. Ten list
przedrukowało wiele polskich gazet. Polska nie może być skażona
przemilczaniem zła!
Na temat ludobójstwa na
Wołyniu napisano już wiele prac,
relacji świadków, wykonano
spisy pomordowanych, opisano sposoby morderstw. Wciąż
toczy się walkę o zachowanie
godnej pamięci ofiar. W wielu
miastach Polski, zwłaszcza tam,
gdzie zamieszkali przesiedleńcy z Wołynia, powstają pomniki
świadczące o wciąż żywej pamięci tych, którzy ocaleli. Ale
pokolenie świadków pomału
odchodzi. Młodzieży dorastającej w szkołach, gdzie zagubiono
wśród innych wydarzeń historycznych prawdę o Kresach i ich
smutnym końcu, winni jesteśmy
przekazywanie prawdy na ten
temat, a także wiedzy na temat
roli tej części naszej ojczyzny dla
polskiej kultury i nauki.

Działające od 1999 roku Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Wschodnich w Kłodzku stara się w miarę swoich sił
i możliwości to zadanie spełniać,
skupiając wokół siebie kresowiaków i ich dzieci, organizując
spotkania, konferencje, wykłady,
doroczne, tradycyjne spotkania
„opłatkowe”, pełne kresowej aury.
W Bibliotece Miejskiej utworzono
dział literatury poświęconej Kresom, rozpoczęto starania o poszerzenie programów szkolnych
o naukę o kresowych dziejach.
Z inicjatywy Towarzystwa i przy
jego wydatnym udziale odsłonięty został 26.05.2011 r. w Parku
Strażackim przy ulicy Traugutta
Pomnik Pamięci Pomordowanych
na Wołyniu w latach 1943-44.
Opiekę nad pomnikiem sprawuje młodzież z Gimnazjum nr 3
w Kłodzku, Towarzystwo posiada
i prezentuje przy wielu okazjach
swój pięknie wykonany sztandar.
Nad tymi wszystkimi działaniami
czuwa Zarząd Towarzystwa pod
przewodnictwem niestrudzonego Prezesa Tadeusza Szewczyka, ostatnio członka Komitetu
Organizacyjnego 70 Rocznicy
Wołyńskiej Krwawej Niedzieli,
uroczystości planowanej 11 lipca
2013 roku w Warszawie. W skład
Komitetu weszło szereg znakomitych osób z Janem NIewińskim
gen. Mirosławem Hermaszew-

Pomnik w hołdzie Polakom pomordowanym na Polskich Kresach Wschodnich w Kłodzku

skim, Prof. Lucyną Kulińską na
czele. Bogaty program obchodów przewiduje mszę świętą
w kościele Św. Aleksandra na
Placu Trzech Krzyży z udziałem
parlamentarzystów, następnie
Marsz Pamięci od Placu Trzech
Krzyży na Krakowskie Przedmieście, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na Domu Polonii,
okolicznościowe przemówienia,
prezentacje stowarzyszeń kresowych. O godzinie 16.00 Koncertem Pamięci – Oratorium Kres
Kresów Krzesimira Dębskiego zakończą się uroczystości na Placu
Zamkowym.
Tragedia Polaków na Kresach
Wschodnich winna być przywracana pamięci współczesnych pokoleń w imię lepszej przyszłości
i porozumienia w naszej części
Europy. Zaplanowane ludobójstwo Polaków powinno być ukazane w prawdzie, ukarane i potępione. I o to czyni starania większa część polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim żyjący
jeszcze dziś naoczni świadkowie
zbrodni i ich rodziny. Jestem wołynianką i choć dorastającą już
na Dolnym Śląsku, wychowana
zostałam w rodzinie korzeniami
wrośniętymi w historię i tradycję
Kresów. Dlatego dzieje kresowego bogactwa, a także tragedia lat
wojennych są mi tak bliskie.
Kłodzko, 5 IV 2013 r.
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zaprasza
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie
papierniczym mieści się Muzeum Papiernictwa, w którym
prezentowane są arkusze ze znakami wodnymi z całego świata,

różne urządzenia papiernicze,
zabytkowy sprzęt laboratoryjny
do badania właściwości papieru oraz wiele papierowych cudów. Każdy zwiedzający może
stać się mistrzem papierniczym
i zaczerpnąć własny arkusz wg
średniowiecznej techniki, który będzie doskonałą pamiątką
z pobytu w dusznickim młynie
papierniczym.
Przyjdź i zaczerpnij historii!
Muzeum Papiernictwa położone jest w Dusznikach-Zdroju
przy trasie międzynarodowej
E-67.

Willkommen im Papiermuseum in Bad Reinerz
Bereits vor 450 Jahren hat
man in Bad Reinerz mit dem
Schöpfen von Papier begonnen. Die von den hiesigen Meistern der Papierkunst hergestellten Papierbögen wurden
auch zur Erstellung von Dokumenten, zum Drucken von verschiedenen Werken und zum
Festhalten von zahlreichen
Informationen verwendet. Das
Gebäude der Papiermühle wurde im Verlauf der Jahre ausgebaut, verziert und entwickelte
sich zu einer Perle industrieller
Architektur.
In der historischen Mühle

befindet sich heute ein Papiermuseum, in dem Papierbögen mit Wasserzeichen aus
der ganzen Welt, verschiedene
Papiermaschinen, historische
Laborgeräte zur Untersuchung
der Eigenschaften von Papier
sowie viele Wunderwerke aus
Papier präsentiert werden. Jeder Besucher kann zu einem
Meister der Papierkunst werden und einen eigenen Papierbogen nach mittelalterlicher
Technik schöpfen, der zu einem
hervorragenden Andenken an
den Besuch im Reinerzer Papiermuseum wird.

Kommen Sie und schöpfen
Sie aus der Geschichte!
Das Papiermuseum befindet

sich in Bad Reinerz (Duszniki Zdrój)
an der internationalen Straße E-67
zwischen Prag und Breslau.

Muzeum papírenství v Dusznikach Zdroji vás zve
Před 450 lety bylo v Dusznikach zahájeno ruční čerpání papíru. Archy vytvářené zdejšími
mistry papírenského umění byly
využívány k výrobě dokumentů,
pro tisk vědeckých spisů, zapisování různých zpráv. Budova
papírny byla v průběhu let rozšiřována a zkrášlována, díky čemuž se stala perlou průmyslové
architektury.
Dnes se v historickém papírenském mlýně nachází Muzeum papírenství, ve kterém
jsou vystavovány archy papírů
s vodoznaky z celého světa,

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje
pro zkoumání vlastností papíru
a mnoho papírových skvostů.
Každý návštěvník se může stát
papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ - mówią o tym miejscu czciciele Matki Bożej z kraju
i zagranicy. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej jest głównym
sanktuarium Diecezji Legnickiej. Obecnie Diecezja Legnicka, w osobie bpa legnickiego
oraz kanclerza kurii legnickiej,
zatroskana o piękno krzeszowskiego sanktuarium, realizuje ze
środków europejskich renowacje zabytków na niespotykaną
do tej pory skalę. Największym
skarbem krzeszowskiego sanktuarium jest ikona Matki Bożej
Łaskawej. Datowana jest ona
na pierwszą połowę XIII wieku.
Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce. Cystersom prawdopodobnie podarował go fundator
klasztoru - książę świdnicko-jaworski Bolko I. 2 czerwca 1997
roku Sługa Boży Jan -Paweł II,
podczas wizyty w piastowskiej

Legnicy, ukoronował ikonę koronami papieskimi.
Wszystkim
Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu
Łaskawej Matki w Krzeszowie

doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.

EUROPÄISCHE -BAROCKPERLE. So wird das Kloster
Krzeszów/ Grüssau von Kunstund Denkmalexperten in der
ganzen Welt genannt. Dieses
Baudenkmal von höchstem
Rang, klassifiziert als Denkmal
der Klasse 0 auf der Liste des
Präsidenten der Republik Polen
und als Kandidat für die Liste
des Weltkulturerbes der UNESCO vorgesehen, befindet sich
in einem kleinen, malerisch gelegenen Ort am Fluß Zadrna/
Zieder, unweit von Kamienna
Góra / Landeshut in Niederschlesien in der Diözese Legnica
/ Liegnitz. Als Hauptattraktion
in Krzeszów/ Grüssau gelten

die monumentalen Kunstwerke der größten schlesischen
Barockkünstler: M. Willmann,
M. Engler und G.W. Neunhertz
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl
und G. Schrötter. Zur Gesamtanlage gehören die Basilica
minor „Mariä Himmelfahrt„, die
Josephskirche, das Mausoleum
der schlesischen Piasten, das
Kloster der Benediktinerinnen
und der Kalvarienweg von Krzeszów/ Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist
das Hauptsanktuarium in der

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Es ist das älteste
Marienbild in Polen. Es wurde
Zisterziensern wahrscheinlich
vom Fürsten des Fürstentums
Schweidnitz- Jauer Bolko I.
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf
Veranlassung des Heiligen Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade und die Begegnung mit Gott
und der Mutter unseres Herrn
Jesus Christus. Wir hoffen, dass
alle Besucher unvergessliche
Eindrücke von der Schönheit
dieser Perle der barocken Kunst
und Architektur mit nach Hause
nehmen.

EVROPSKÁ BAROKNÍ PERLA - tak jmenují Křešov znalci
kultury a umění z celého světa.
Je památkou třády „0”, nacházející se na prezidentské listině a
je také železným kandydátem
k umístění na listině UNESCO.
Křešov je to neveliké městečko,
které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory na Dolním
Slezsku, v Legnické diecézy. Nejdůležitější atrakcí Křešova jsou
monumentální díla největších
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

lmanna, M. Englera, J. W. Neunhertza, F. M. Brokofa, P. Brandla,
J. Schrottera. Komplet se skládá
z menší baziliki Nanebevzetí
NPM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastů, klášteru
sester benedyktynek, Křešovské
Kalorie.
HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom
místě mluví ctitelé Matky Boží
z kraje i ze zahraničí. Svatyně
Milostivé Matky Boží je hlavní svatyní -Legnické Diecéze.

Obecně Legnická Diecéze, zastoupená legnickým biskupem
a také kancléřem legnické kurie,
která se stará o krásu křešovské
svatyně, používá prostředků z
evropské unie k restaurování
památek doposud v tak nevídané škále. Největším pokladem
křešovské svatyně je ikona Milostivé Matky Boží. Datovaná je
na první polovinu XIII stol. Je to
nejstarší marijní obraz v Polsku.
Cystersům ho pravděpodobně
daroval fundátor kláštera - švid-

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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Młoda Moda. Studenci i Mistrzowie Wydziału
Tekstyliów Uniwersytetu Technicznego w Libercu
12 kwietnia - 7 maja, Jelenia Góra
Wystawa, rzadko w galeriach pokazywanej dziedziny
sztuki, projektowania ubioru.
Prezentacja prac studentów
i pedagogów Wydziału Tekstylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. W jeleniogórskiej
Galerii BWA będzie można zobaczyć projekty ubioru i tkaniny
pedagogów oraz poznać twórczość młodych projektantów
mody z libereckiej uczelni. Wy-

stawa będzie przeglądem form,
rozwiązań i pomysłów z dziedziny designu tkaniny i ubioru.
Różnorodność pokazywanych
projektów pozwoli nam zastanowić się, czym jest współczesny ubiór, jakie ma znaczenie
dla zwykłego człowieka i w jakim kierunku zmierza współczesna moda. Uczestnicy wystawy:
Jana Černá, Emilie Frýdecká,
Svatoslav Krotký, Zuzana Veselá.

Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu
Nysa oraz Miasta Jelenia Góra.
Organizator: Biuro Wystaw
Artystycznych, Jelenia Góra,
www.galeria-bwa.karkonosze.
com

Wystawa "Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones"
18 kwietnia - 29 maja, Wrocław

Wystawa fotografii “Bruno
Schulz – Klisza Werk – Transgresiones” to dwudziesta już
odsłona unikalnego eksperymentu twórczego nieformal-

nej żywieckiej grupy Klisza
Werk, założonej przez Mariusza
Kubielasa. Skupia ona, oprócz
jego najbliższego współpracownika Jakuba Grzywaka, także wieloosobowy zespół modeli-aktorów, którzy od 2009 roku
wspólnie inscenizują i utrwalają na kliszy fotograficznej parateatralne działania zainspirowane twórczością Brunona
Schulza. Nie są to jednak bynajmniej ilustracje do prozy tego
pisarza, lecz próby stworzenia
wizualnego i mentalnego ekwi-

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

walentu jego wizji. Wzbogaca
je krytyczna – estetyczna i historyczna perspektywa współczesności i transmedialna świadomość twórców projektu. Na
ekspozycję, wzbogaconą o rekwizyty rodem z drohobyckiego „Sanatorium pod Klepsydrą”
i ze „Sklepów cynamonowych”,
złożą się przede wszystkim
fotografie czarno-białe, wykonywane od 2004 roku metodą
określaną przez samych twórców „fotografią czystą, bezpośrednią”, a więc wolną od

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

jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu,
opartą wyłącznie na tradycyjnych manualnych procedurach.
Wystawę obejrzeć będzie można w Dolnośląskim Centrum
Fotografii.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
www.okis.pl; Dolnośląski Festiwal Artystyczny, www.dfa.okis.
pl; Muzeum Miejskie w Żywcu,
www.muzeum-zywiec.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Michał Bajor: Od Piaf do Garou
18 kwietnia, Jelenia Góra
Od Piaf do Garou”, to kolejny recital Michała Bajora, promujący nowy, podwójny album
z piosenkami francuskimi. Od
wielu lat publiczność Michała
Bajora prosiła o taką płytę i taki
koncert. Michał wychował się
na piosenkach z nad Sekwany.
W roku 1984 Wojciech Młynarski rozwinął te zainteresowania
i postawił kropkę nad „i” na dro-

dze estradowej artysty. Zaprosił
aktora do spektaklu muzycznego pt.: „Brel” w warszawskim teatrze Ateneum. Artysta zaśpiewa piosenki z repertuaru takich
znakomitości muzycznych jak
min.: Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert
Becaud, czy Garou. Wszystkie
w tłumaczeniach mistrza Wojciecha Młynarskiego i stylo-

wych aranżacjach Wojciecha
Borkowskiego. Opowie również
historie związane z wykonawcami i śpiewanymi piosenkami.
Koncert odbędzie się w Jeleniogórskim Centrum Kultury
o godz. 19.00
Organizator: Jeleniogórskie
Centrum Kultury, www.jck.pl

Koncert DOROTY MIŚKIEWICZ
20 kwietnia, Lubin
Dorota Miśkiewicz, to artystka
jednocześnie nostalgiczna, staroświecka i wiecznie poszukująca.
Jej znakiem rozpoznawczym są
nastrojowe, liryczne kompozycje
balansujące na granicy różnorakich gatunków muzycznych. Występowała z największymi gwiazdami: Cesarią Evorą, Tomaszem

Stańko, Grzegorzem Turnauem,
Ewą Bem, Nigel'em Kennedy czy
Anną Marią Jopek. Koncert odbędzie się w Centrum Kultury Muza
o godz. 18.00 i będzie promował
płytę artystki pt.: „ALE”.
Organizator: Centrum Kultury
Muza, www.ckmuza.eu

Recital Ireny Santor
21 kwietnia, Głogów
Irena Santor, niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej
Piosenki, nagrała ponad tysiąc
piosenek, z których wiele stało
się niezapomnianymi przebojami jak np. „Tych lat nie odda
nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma
dzikich plaż”, „Embarras”. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa
muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej artystkę
wielkiego formatu – ponadczasową. Znają ją wszyscy, w każdym

wieku, a jej piosenki są wciąż
aktualne i nadal brzmią z tą samą
ogromną siłą. Ten wyjątkowy
koncert największych przebojów
przeplatany będzie piosenkami z
najnowszej płyty „Kręci mnie ten
świat”, która spotkała się z entuzjastycznymi opiniami recenzentów, zdobywając jednocześnie
serce i uznanie publiczności. Artystce towarzyszy na fortepianie
Czesław Majewski, kompozytor,
pianista, dyrygent i aktor kabare-

towy. Popularność przyniosły mu
występy w telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipińskiej (pan Czesio)
oraz programach muzycznych
„Śpiewające fortepiany" (TVP2) i
„Singa Dinga" (TV Puls). Koncert
odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.
Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury w Głogowie, www.mok.
glogow.pl
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MANDALA PERFORMANCE FESTIVAL
26 - 28 kwietnia, Wrocław

Założeniem IX edycji Mandala Performance Festival będzie
otwarcie przestrzeni publicznej
do dyskusji na temat kanonów
przedstawiania ciała i jego este-

tyki w tańcu współczesnym i w
sztuce performance. Współcześni choreografowie unikają idealizacji ciała, chcą je pokazywać
takim, jakim jest. Zajmują się
społecznymi, filozoficznymi oraz
kulturowymi znaczeniami cielesności i „bycia ciałem". Interesuje
ich prezentacja cielesności realistycznej, dalekiej od ideału, a
nawet naturalistyczna reakcja na
zmęczenie, na słabość ciała. Nie
boją się pokazywania na scenie
brzydoty ciała czy jego ułomności. Autentyczna ekspresja ciała

jest tak samo ważna jak technika.
Ciało w tańcu postrzegane jest,
jako bezpośredni wyraz ludzkiej
natury, osobny, autonomiczny
byt. Ciało staje się podmiotem i
przedmiotem przedstawienia –
opowiada swoją własną historię.
Repertuar IX edycji festiwalu jest
bardzo różnorodny: brazylijski artysta Fernando Belfiore znajduje
punkt wyjścia swojego pokazu w
rytuale, Simon Tanguy zgłębia temat ciała, jako nośnika informacji,
przez które w każdym momencie
przepływa tysiące wiadomości.

Międzynarodowy kolektyw Pink
Mama Theatre z Berna analizuje
problem tożsamości i alienacji.
Ciało w ich spektaklach przedstawione jest, jako przestrzeń zapisu
wzorców zachowań i określonych
ról społecznych. Magdalena Tuka
w,,Cold Feet” łączy ruch, taniec ze
sztukami wizualnymi, z tekstem, a
Anita Wach jest bardziej didżejką,
niż tancerką.
Organizator: Biuro Festiwalowe
Impart, www.impart.art.pl

V Międzynarodowy Festiwal Muzyka Epok
1 - 5 maja, Duszniki Zdrój

Organizowany w dniach 1-5
maja festiwal ma na celu zapoznanie szerokiej publiczności z
muzyką, która łagodziła obyczaje i
kształtowała gusty Europejczyków

na przestrzeni blisko dwóch tysięcy lat. Z samego założenia „Muzyka Epok” stanowi swoisty wehikuł
czasu, który zabiera ludzi w różnym wieku, o różnym poziomie
wykształcenia i zróżnicowanym
statusie majątkowym w „kulturalną podróż w czasie”. Festiwal jest
szansą na zaistnienie dla młodych
artystów, których występy przeplatają się z koncertami uznanych
wirtuozów. Miejscem, w którym
odbywa się impreza jest zabytko-

wy Dworek im. Fryderyka Chopina
w Dusznikach Zdroju. Festiwal ma
na celu przedstawienie publiczności starej prawdy – „muzyka łagodzi obyczaje” i jest fundamentem,
który łączy całe narody. Podczas
czterech dotychczasowych edycji
Festiwalu na deskach dworkowej
sceny wystąpiło wielu wspaniałych artystów, m. in. Tomasz Strahl,
Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza, Krzysztof Meisinger,
Andrzej Ładomirski, Halina Frącko-

wiak, Zespół Tańca Dawnego Serenissima, Jerzy Salwarowski, Marek
Toporowski, Andrzej Jagodziński,
Henryk Miśkiewicz, Agnieszka
Wilczyńska, Czesław Bartkowski,
Adam Cegielski, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, Maciej Miecznikowski z zespołem i wielu innych.
Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu w DusznikachZdroju, www.mokis.duszniki.pl

XV Ogólnopolska Giełda
Kabaretowa PRZEWAŁKA
10 - 11 maja, Wałbrzych
Pierwsza edycja PRZEWAŁKI obyła się już 15 lat temu. Od
tego czasu, każdego roku, można nie tylko być świadkiem, ale
również wziąć udział w kabaretowych potyczkach. Jak zapewniają organizatorzy: "To nie
będzie ruletka – karty rozdamy
najlepszym! Czeka nas prawdzi-

wa wojna gangów". Gagsterami
tegorocznej edycji będą: kabaret
JURKI, kabaret WEŹRZESZ, Artur
Andrus z zespołem oraz sześć kabaretów konkursowych. W Jury
zasiądą: Aldona Jankowska, Dorota Barańska i Tadeusz Kwinta.
Organizatorzy zapraszają grupy
kabaretowe do wzięcia udziału

w XV Ogólnopolskiej Giełdzie
Kabaretowej „PrzeWAŁka”. Wybrani mafiosi zmierzą się ze sobą
10 i 11 maja 2013 roku w Hotelu
Maria w Wałbrzychu.
Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, www.wok.walbrzych.pl
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Thanks Jimi Festival: Preston Reed
1 maja, Wrocław

Jedną z gwiazd tegorocznego
Thanks Jimi Festival i Gitarowego
Rekordu Guinnessa będzie Preston Reed, fenomenalny amerykański fingerstyle’owiec. Jego
koncert odbędzie się w ramach

Fingerstyle Night. Poprzedni wrocławski koncert Prestona Reeda
był jednym z najważniejszych wydarzeń Festiwalu GITARA 2011. W
szczelnie wypełnionej Synagodze
pod Białym Bocianem publiczność
została wręcz oczarowana zarówno technicznymi umiejętnościami
artysty, jak i jakością jego kompozycji. Preston Reed wśród gitarzystów fingerstyle’owych wyróżnia
się tym, że posiada swój własny,
niepowtarzalny styl, cechujący się
bogactwem efektów perkusyjnych. Dzięki temu jego muzyka

brzmi jakby wykonywana była,
przez co najmniej kilkuosobowy
zespół gitarzystów i perkusistów.
Podczas Fingerstyle Night zobaczymy również Piotra Resteckiego, polskiego mistrza fingestyle’u.
Jego występ będzie ciekawym
wprowadzeniem do koncertu Prestona Reeda, gdyż repertuar Piotra
Resteckiego to przede wszystkim
własne kompozycje. Zatem cały
program koncertu Fingerstyle Night prezentować będzie różne gatunki muzyczne i dwa odmienne
spojrzenia na technikę fingerstyle.

Usłyszymy rockowo-bluesowe,
czasem transowe popisy Prestona
Reeda, nastrojowe ballady, trochę
funky i jazzu oraz aranżacje szlagierów muzyki popularnej, jak
na przykład osławioną już wersję
piosenki „Dziwny jest ten świat”
Czesława Niemena w wykonaniu
Piotra Resteckiego. Koncert odbędzie się o godz. 21.00 w Synagodze pod Białym Bocianem.
Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, www.gitara.
wroclaw.pl

Asymmetry Festival 5.0
2 - 4 maja, Wrocław
Konwent Asymmetry organizowany jest przez Ośrodek Działań
Artystycznych Firlej oraz Fundację
Eclectica w dniach 2-4 maja 2013
we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Konwent jest miejscem
spotkań Europejczyków ze Wschodu i Zachodu, umożliwiającym wymianę opinii, edukację kulturową
i muzyczną, a także wspólne przeżywanie wartości. Jest świętem
ludzi poszukujących twórczych
interakcji, czynnie tworzących
nową jakość. Głównym celem jest
utworzenie forum debaty o współ-

czesnej kulturze, wykorzystującej
potencjał nowych mediów i nowoczesnych modeli biznesowych
oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez utworzenie partnerstw między instytucjami kultury
i twórcami. W ramach wydarzenia
odbędą się prezentacje, warsztaty,
szkolenia, spotkania branżowe oraz
dyskusje na temat wpływu festiwalu na rozwój lokalny, roli nowych
mediów w kulturze, inwestycji
w przemysł kreatywny oraz prawa
autorskiego w dobie cyfryzacji.
Utworzona zostanie przestrzeń

targowa. Konwent to także scena
muzyczna, na której zaprezentują
się bardzo ciekawe zespoły, m.in.
z Estonii, Ukrainy i Polski. Ta część
zaprogramowana została wspólnie
z naszymi partnerami z zagranicznych festiwali muzycznych oraz
przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza. Koncerty będą
odbywać się w Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym.
Organizator: Ośrodek Działań
Artystycznych Firlej, www.firlej.
wroc.pl

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO
8 - 11 maja, Wrocław

Początkowo, jako Festiwal
Wizualnych Realizacji Około muzycznych, WRO poświęcone było
głównie prezentacji dzieł audiowizualnych w sztuce wideo i komputerowej, w instalacjach, performance i działaniach multimedialnych.
Następnie, od 1993 roku - już, jako

biennale - obok audiowizualności
eksploruje nowe strategie i terytoria cyfrowej komunikacji artystycznej. Stawia pytanie o postawę
wobec wszechobecności technologii, technosfery, o rolę artysty w
procesie przenikania się kultury
wysokiej i popularnej, globalnej i
lokalnej, komercyjnej i niezależnej.
WRO akcentuje rolę indywidualnych strategii artystycznych wobec
narzędzi sztuki z jednej i standaryzacji zjawisk współczesności z dru-

giej strony. Uznawane jest – przez
ekspertów i publiczność – za najważniejszy przegląd sztuki mediów
w Europie Środkowej. Osią festiwalu jest międzynarodowy konkurs
przedstawiający złożoność dzieł
sztuki współczesnej, uwzględniającej różne formaty i media. Uczestniczą w nim prace artystów uznanych
i debiutujących. Poza konkursem
festiwal prezentuje twórczość wybitnych artystów sztuki mediów; w
ubiegłych edycjach, m.in: Nam June

Paika, Billa Violi, Normana McLarena,
Jarona Laniera, Stelarca, Roberta
Cahena, Irit Batsry, Davida Larchera,
Antonio Muntadasa, Douglasa Davisa, Józefa Robakowskiego, Paula
Sermona, Jill Scott, Jeffreya Shaw.
Biennale WRO to również liczne
prezentacje i wydarzenia specjalne,
sympozja oraz wystawa.
Organizator: Fundacja WRO
Centrum Sztuki Mediów,
www.wrocenter.pl
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Kulturní program
duben 2013

4. 4. 18:00

13. 4. 15:00

VLADIMÍR VÁCLAVEK A PETR STANĚK

O SNĚHURCE

Hudební vystoupení a přednáška.
Výstavní síň Staré radnici. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se ZUŠ
Broumov. Vstupné: dobrovolné

Divadlo Kapsa, Andělská Hora
Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek vás zavede do smutného
království a bude vám povídat o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom
upovídaném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých
mužíčcích. Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

5. 4. 17:00
19. 4. 18:00

OCHUTNÁVKA ČOKOLÁD

LETEM SVĚTEM

V CAFÉ DIENTZENHOFER

10. 4. 19:00

Istanbul, Toskánsko a západní Umbrie
Cestopisná beseda. Víte, co znamená il Palio nebo Merhaba? Poznejte s námi
krásy Istanbulu a Bosporu. Turecká kultura je jedinečná! Toskánsko Vás okouzlí
historií, krajinou, vínem, sýrem a olivami. Podíváme se do Assisi do města,
kde se narodil svatý František. Zajímavé vyprávění s ochutnávkou vína
Chianti a bruschette s kořením a čerstvým olivovým olejem.
Přednáší: Kateřina Hladíková a italské překvapení.
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

GALERIE DŮM večer s kurátorem ArtCafé

20. 4. 13:00 – 14:30

Přijďte ochutnat výtečné čokolády a poslechnout si vyprávění
o její historii a výrobě. www.facebook.com/KlasterniKavarna
Kavárna broumovského kláštera.
Pořádá: Klášter Broumov servisní s.r.o.

Hlavním motivem otevření broumovské Galerie Dům, která je umístěna
v centrálním domku zahrady benediktýnského kláštera, bylo vystavovat kvalitní
současné umění. Kurátorka galerie Iva Mladičová promluví o díle autorů
prezentovaných galerií v roce 2012 - Ivan Pinkava, Petr Stibral, Vladimír Véla.
Dozvíte se, co Galerie Dům připravuje na letošní sezónu.
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Náš

TIP!

CESTA BROUMOVSKÝMI PARKY

4. ročník putování broumovskými parky a zahradami pro děti a rodiče.
Začátek: 13:00 – 14:30 v parku Alejka, ukončení: 18:00 v parku u Masarykovy
ZŠ v Olivětíně. Park Alejka, Klášterní zahrada, Schrollův park, Naše zahrada
2007, park u ZŠ v Olivětíně. Pořádá: DDM Ulita, město Broumov,
Masarykova ZŠ pracoviště Olivětín. Partneři: APRB, BESIP, EKOKOM,
Rodiče olivětínským dětem o. s., EDUMED s. r. o. Broumov.

DEK
AME
MEDVĚD
RON
12. 4. 19:00

21. 4. 14:00

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
24. 4. 19:00

SARAH TOLAR QUARTET (USA/CZ)
jazzový live večer ArtCafé

Koncert newyorské jazzové hvězdy Sarah Tolar – autorky, písničkářky a
interpretky, která je známa silnými jazzovými sklony, vřelými melodiemi a
emotivně naléhavými texty v oduševnělé interpretaci.
Během studií na slavné University of North Texas získala 1. cenu za „nejlepší
jazzovou zpěvačku“ této vysoké školy. Vystupuje pravidelně pro publikum v
New Yorku, Bostonu, Washingtonu, na Floridě, v Texasu a v Kalifornii, ale má za
sebou i čínské turné. Sál Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
TIP!
Vstupné: 180 Kč / 150 Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Náš
26. 4. 19:00

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.

Andrea Kerestešová,

Hrají:
Jarek Hylebrant, Michal Vaněk,
Tomáš Dokoupil, Kristýna Slapničková a Petra Skálová.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 140,-Kč.

Domácí soubor uvádí první ze dvou her, které pro letošek nově nacvičuje.
Statkář si přijel k vdově pro starý dluh, který zůstal po manželovi. Vdova, stále
žijící ve smutku a věrnosti k nebožtíkovi, dluh nemůže vyplatit a neoblomného
hrubiána se snaží vystrnadit ze svého domu. Ten se však nehodlá svých peněz
vzdát a s medvědí houževnatostí v domě setrvává. Krátká komedie těží z této
absurdní situace a skýtá velký prostor pro výkony představitelů hlavních postav.
Jednoaktovka „Medvěd“ je hrou o přetvářce, o lidských vášních a konečně
o tom, že láska je nevyzpytatelná.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,-Kč
30. 4.

ČARODĚJNICE

Od 16:30 Čarodějná škola na zahradě Ulity, v 18:40 společný průvod od Ulity
přes Mírové náměstí na Dětské hřiště. Zapálení ohně, doprovodný program –
Arven, Národ sobě, Ledvine stone, ZUŠ Broumov.
DDM Ulita, Dětské hřiště. Pořádá: DDM Ulita, město Broumov.

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

Premiéra komedie
,,Medvěd“ od A. P. Čechova v podání Divadla Broumov.
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JARMARK

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

BYL VELIKONOČNÍ, MRÁZ NEMRÁZ!

Teploměr ráno ukazoval minus
jedenáct stupňů. To samozřejmě není na horách nic neobvyklého. Jenže právě ten den, v sobotu 23. března, se konal náš
obvykle jarně laděný Velikonoční řemeslný jarmark.
Ten už několik let pořádáme
v chráněných dílnách Kopeček.
Ukazujeme na něm, jak může
být práce lidí s postižením krásná a kvalitní, zveme řemeslníky z okolí, nabízíme tematické
občerstvení včetně zeleného
piva. Nechybí ani doprovodný
program.
Letos si tak návštěvníci
kromě výrobků a příjemné
atmosféry mohli užít a prohlédnout pletení pomlázek,

paličkování, zdobení kraslic
a práci kováře, poslechnout
skvělý Sbor z hor a v loutkovém divadélku zhlédnout pohádku "O králi, kterému byla
zima". Ta k počasí skvěle pasovala – mráz a silný vítr totiž
vydržely celý den.
Přesto se na jarmark vypravilo na 800 návštěvníků a my
věříme, že toho nelitovali. Před
zimou je chránily zdi Kopečku
a pevný altán s teplomety, zahřát se mohli třeba čočkovou
polévkou s čerty.
Zájem byl nejen o hrnečky,
bábovky, košíky či textilní hračky z Kopečku, ale i o zboží ostatních stánků, třeba mýdla,
kroje či domácí sýry. A také

1 514 392,50

o máslové Neratovské mazance z naší chráněné dílny Kuchyň. Padesát se jich prodalo
během necelých dvou hodin,
druhá várka třiceti kusů zmizela do půl hodiny. Takový zájem nás moc těší a motivuje,
a i proto se už teď těšíme na
další jarmark!
--Poděkování
Mockrát děkujeme všem, kteří
k úspěchu letošního jarmarku
přispěli. Jsou to Jana a Marek
Nekvindovi, Nikola Hvodlíková, Lída Hamáčková, Pavlína Junková, Hanka Kotanidisová, Honza Miškovský, Veronika a Matouš Foglovi, Vanda
Dušková a Jana Štefková.

Ptáte se, co je to v titulku článku za šifru? Kdepak, nejde o nic tajemného. Naopak! Přesně tolik korun se totiž vybralo na adventním koncertu České televize pro naše chráněné dílny Kopeček – více než
1,5 milionu! Výtěžek přebraly naše předsedkyně Jana Němcová a vedoucí Kopečku Romana Bukáčková.
Z předání vznikl krátký pořad, který ČT1 vysílala v sobotu 30. března. Pokud Vám utekl, najdete
ho v archivu ČT, odkaz je i na www.neratov.cz v sekci Foto/Video.
Mockrát děkujeme všem, kteří na adventní koncerty a na rekonstrukci Kopečku přispěli. Budeme se
snažit, abyste se už na podzim mohli podívat do rozšířené košíkárny a nového obchůdku s výrobky, ať
už osobně, nebo zprostředkovaně s Českou televizí, která využití vybraných peněz přijede zkontrolovat.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!
Neratovský obchod má novou
otevírací dobu:
Po+Út 8.00-12.00 a 13.00-16.00
St 8.00-10.30
Čt+Pá 8.00-12.00 a 13.00-16.00
So 8.00-11.00
Ne zavřeno
--Už pilně domlouváme koncerty a divadelní představení na
jaro, léto i podzim. Samozřejmě
vás o nich budeme vždy včas
informovat v našem měsíčníku,
aktuální soupis najdete kdykoli
na www.neratov.cz pod odkazem
Chystané akce. Nechybí tam ani
termíny poutních mší. První
z nich se budou konat v květnu
v kostele na Vrchní Orlici
a v kapličce na Černé Vodě.
--Chráněné dílny Kopeček a Státní
hrad Litice nabízejí didaktický
program pro základní a střední
školy "Keramické řemeslo na
hradě Litice". Od 3. do 7. června budou na Liticích předvádět
zpracování keramiky, součástí
bude i prohlídka hradu. Nutné je
objednání předem, kontakty a další informace na www.hrad-litice.cz
nebo www.neratov.cz.
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PROŠEL

ČTVRTÝ

Foto: Petr Žitný

Velký pátek nám v Neratově
zpestřilo krátké divadelní představení. Secvičili ho obyvatelé
našeho chráněného bydlení, pomohli jim i děti a dospělí z Ne-

ratova. Celý Velikonoční týden
všichni pilně trénovali texty
písní i scénář hry Čtvrtý král.
Ta vypráví příběh čtvrtého
krále, který se vydal za Bet-

KOPEČEK I KUCHYŇ

Na Kopečku byli před Velikonoci v jednom kole. Napilno
měla hlavně košíkářská dílna,
která napletla stovky pomlázek
– jedna firma si jich objednala
dokonce 450! Další výrobky
Kopeček chystal na svůj jarmark a na pražské trhy společností ČEZ a ČSOB.
Ohánět se musela i naše Kuchyň. Mazance tam pekli skoro
každé ráno. Jak vidíte, námaha
stála za to, mazanec v ošatce
z Kopečku byl k nakousnutí!

PŘES CEDRON

SE

KRÁL

lémskou hvězdou. Šel z velké
dálky, proto do Jeruzaléma
dorazil o 33 let později, těsně
po ukřižování Mesiáše. Na své
cestě potkal mnoho poutníků,
stařenku
ztuhlou
zimou,
hladového chudáka, žíznivého
pocestného a jiné potřebné.
Všichni obyvatelé Domova
se svých rolí zhostili s velkým
nasazením a s nadšením vypověděli divákům celý příběh
krále Melknazara. Odměnou
jim byl nejen potlesk, ale také
podpora od návštěvníků kostela, kteří se k nim přidali při
zpěvu písní.
Zuzka Dobešová

V JEDNOM KOLE

SLÁVKEM KLECANDREM

NOVĚ

V sobotu 2. března proběhl
pod stmívající se střechou našeho kostela pašijový koncert
s úžasnou atmosférou. Slávek
Klecandr ze skupiny Oboroh
na něm na tři různé kytary zahrál písně z alba "Šel přes
řeku Cedron k hoře". Přidal
i skladbu Žalm 22 a zajímavě
zhudebněný Otčenáš. Tuto
modlitbu a z ní vytvořenou
píseň má Slávek prý spojenou
právě s Neratovem.

V

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.

CO

SE U NÁS
DĚLO
V BŘEZNU?

Do sídla evropských institucí
nás a zástupce dalších neziskovek
z našeho regionu pozval místopředseda evropského parlamentu,
pan Oldřich Vlasák. Za Neratov
do Štrasburku vyrazila Klára
Kadlecová, vedoucí Domova.
--Na cestu za členy Klubu neratovských andělů vyrazily letošní
"průkazky", perníkoví andílci.
Snad ke všem doletí v pořádku.
--V kuchyňce na Kopečku máme nový hrnec na polévku, využijeme ho hlavně na jarmarcích.
Vděčíme za něj Janě a Markovi
Nekvindovým. Kromě desetilitrového "smalťáku" nám darovali
i pytlík domácího kmínu, o Vánocích zase mouku. Děkujeme!
--Obyvatelé Domova si užívají
blahodárných účinků solné jeskyně. Za vstupenky do Jeskyně
Krystal Žamberk jsme moc vděční paní Chládkové.
--Společnost ČEPS nám daruje
50 000,- na vybavení našich chráněných dílen. Díky její štědrosti
pořídíme například novou várnici,
hrnce, žehličku či pracovní oděvy.
Společnosti patří náš velký dík!
--Na rekonstrukci Kopečku přispěje Nadace ČEZ 150 000,korun. Moc děkujeme!
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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.

21
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.

19
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.

23
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.

24
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.

28
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.

30

26
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.

31
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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.

33

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.

34

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.

35
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.

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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