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Wielka Gala 50 w Kłodzku

Władysław Zakrzewski poprowadził w czasie „Gali-50” chór oraz młodzieżową orkiestrę symfoniczną

17 maja w Sali Kłodzkiego
Ośrodka Kultury odbyły się dwa
wspaniałe koncerty w ramach
corocznego cyklu pn. „Dzieci –
Dzieciom”.
Głównymi bohaterami „Wiel-

kiej Gali 50” było dwóch starszych
panów: Władysław Zakrzewski
i Marian Ptak, którzy od lat prowadzą chór oraz młodzieżową
orkiestrę symfoniczną w Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesła-

wa Chrobrego w Kłodzku.
Wydarzenie jest tym bardziej
godne podkreślenia, ponieważ
chór i orkiestrę tworzą i wspierają ludzie całkowicie i bezinteresownie oddani kulturze. Ich

pasja przekłada się na zainteresowanie młodzieży, co skutkuje
znakomitymi koncertami i naturalną współpracą z młodym
pokoleniem mieszkańców Ziemi
Kłodzkiej.
Wieczorny występ „Kłodzkiej
Orkiestry Symfonicznej – LO 98”
był wydarzeniem kulturalnym na
pograniczu polsko-czeskim. Gościnnie wystąpili także: Miejski
Chór Mieszany „Lutnia” pod dyrekcją Witolda Jurana, Międzynarodowy Kameralny Chór Nauczycielski, „Chór z Gór” z Bystrzycy
Kłodzkiej pod dyrekcją Elżbiety
Kubicz.
W czasie tego koncertu zaprezentowała się także utalentowana młodzież z Państwowej
Szkoły Muzycznej z Kłodzka.
Julian Golak (wnioskodawca
przyznania nagrody kulturalnej)
radny Województwa Dolnośląskiego w czasie swojego wystąpienia przekazał Władysławowi
Zakrzewskiemu Nagrodę Kulturalną Marszałka za wybitne zasługi dla kultury Dolnego Śląska.

Julian Golak – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego był autorem
laudacji i wnioskodawcą przyznania Nagrody Kulturalnej Marszałka
w 2013 r. dla Władysława Zakrzewskiego. Oficjalne przekazanie
nagrody na ręce laureata radny województwa dokonał przed
rozpoczęciem koncertu
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Konrad Kazimierz Czapliński

Kamińskiego. Za jego czasów
oo. chrystusowcy dodali kilka
stacji tajemnic różańcowych
i wymienili bardziej podniszczone malunki.

fot. K. Czapliński

niająca pobyt w latach 1967
i 1968 biskupa Karola Wojtyły, późniejszego papieża
Jana Pawła II. Ukoronował on
miejscową figurkę 21 czerwca
1983 roku podczas uroczystej
mszy na Partynicach we Wrocławiu.
Sprzed kościółka na szczyt
prowadzi ścieżka, przy której
znajduje się 14 stacji Drogi
Krzyżowej w formie piaskowcowych krzyży z roku 1821
ufundowanych przez miejscowego proboszcza. Wskutek zniszczenia jej obrazów
pędzla artysty Tygla, w 1917
roku Reinsch wykonał nowe
według oryginałów. Po 1956
roku Droga Krzyżowa została
odnowiona przez ks. Henryka

fot. K. Czapliński

Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
na Górze Iglicznej

Na południowym, niedużym spłaszczeniu Iglicznej, 63
m poniżej właściwego szczytu,
stoi kościół pielgrzymkowy MB
Śnieżnej. Zarówno nazwę, jak i
powstanie wiąże się z ludową
rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem. Została ona przyniesiona
przez ówczesnego wójta Wilkanowa, z tradycyjnej dla mieszkańców tej wsi pielgrzymki
do Mariazell w 1750 roku jako
kopia czczonego tam posążku.
Wspomniana kopia umieszczona została pierwotnie na pniu
rozłożystego buku, a wkrótce
zbudowano dla czczonej figurki
drewnianą kaplicę na niższym
garbie Iglicznej. Od tego czasu
zaczęły do kaplicy przybywać
pielgrzymki, nasilone zwłaszcza po wojnach śląskich, gdy
zabroniono pielgrzymek do
Mariazell.
Burza w 1765 roku znisz-

czyła kaplicę i wywróciła buk
z korzeniami, tak iż musiano
wybudować nową, a po 1776
roku ufundowano jeszcze większą. Rosnąca sława tego miejsca wsparta licznymi łaskami
spowodowała podjęcie decyzji
o budowie nowego kościoła.
Dzięki sprawnym pracom grupy rzemieślników z pobliskiego
Wilkanowa dokonano poświęcenia jesienią 1782 roku. Po
dwóch latach gotowa była wieża od zachodu, a w 1821 roku
zdecydowano się wykonać przy
kościele osłonięte obejście z
uwagi na silne wiatry i surowy
klimat.
W prawym krużganku kościółka znajduje się niewielka
ruchoma szopka, wykonana
przez opiekujących się tym
miejscem oo. redemptorystów. Wewnątrz kościółka na
ścianie wisi tablica upamięt-

Plakat zapraszający na Uroczystość 30 rocznicy koronacji figury Matki Bożej przez
Jana Pawła II
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Tomasz Mazur

fot. T. Kandefer

Małe góry – wielka przygoda

Szczeliniec Mały

Wybierając cel wakacyjnych
podróży, warto rozważyć przyjazd w Góry Stołowe. Miejsce to
wciąż pełne jest zakątków, w których uciec można od wielkomiejskiego gwaru. Istniejący na tym
terenie od 20 lat Park Narodowy
Gór Stołowych chroni niezwykłe
walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca.
Dzieje Gór Stołowych są niezwykle skomplikowane. Ze względu na przygraniczne położenie
były one przedmiotem sporów
i wojen. Tereny te przechodziły
z rąk do rąk, stając się kolejno częścią Korony Czeskiej, Królestwa
Prus, Niemiec i Polski. Wydarzenia
te przyczyniły się do powstania
licznych obiektów historycznych,
które są niemymi świadkami minionych dziejów. Znajdują się
one zarówno na terenie Parku
Narodowego Gór Stołowych, jak
też w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Rozwój turystyki i niezwykła
popularność tego miejsca wśród
kuracjuszy przybywających do
pobliskich uzdrowisk są również
związane z wydarzeniami o charakterze militarnym. Ta intrygująca historia rozpoczyna się w obfitującym w niepokoje i wojenne
burze XVIII w. W tym okresie Prusy

i Austria prowadziły spory o Ziemię Kłodzką. Prace fortyfikacyjne
na górze Ptak, nieopodal Karłowa, w trakcie których wybudowany został Fort Karola oraz plany
budowy twierdzy na Szczelińcu
przyczyniły się znacząco do poznania Gór Stołowych. Wzniesione obiekty obronne w sierpniu
1790 r. wizytował następca tronu
pruskiego Fryderyk Wilhelm III
oraz sam król Fryderyk Wilhelm II
wraz z liczną świtą.
Odwiedziny króla Prus, a także
innych pruskich i zagranicznych
dygnitarzy oraz towarzyszące im
relacje zapoczątkowały masowy
ruch na Szczeliniec Wielki. Wraz
z postępującym w XVIII wieku rozkwitem „zdrojów”, reklamujących
w wydawnictwach uroki okolicy,
rozpoczęto udostępniać Góry Stołowe przybywającym turystom.
Do popularyzacji Szczelińca Wielkiego przyczynił się niewątpliwie
pewien skromny mieszkaniec Gór
Stołowych – ówczesny sołtys Karłowa – Franciszek Pabel. W czasie
obu królewskich wizyt pełnił on
rolę przewodnika, za co w 1813r.
otrzymał pierwsze w Europie,
oficjalne mianowanie na królewskiego przewodnika górskiego.
Wkrótce zwiedzanie Szczelińca
stało się tak modne i powszech-

ne, że wycieczka na tą górę zaczęła być niemal obowiązkowym
punktem programu wypoczynku
w uzdrowiskach.
Tak bogata historia odcisnęła
swoje piętno także w kamieniu.
W ostępach stołowogórskich lasów często napotkać można pozostałości dawnych kamiennych
kierunkowskazów, znaków granicznych i tablic pamiątkowych.
Liczne są również zachowane
krzyże i kapliczki dziękczynno
-chwalebne. Są one świadkami
bogatej i często dramatycznej historii tego regionu. Wędrując szlakami Gór Stołowych podziwiać
można także kunszt dawnych
rzemieślników, którzy wznosili
z kamienia istniejące do dziś urządzenia drogowe czy hydrotechniczne.
W trakcie wędrówek po Górach Stołowych warto zwrócić
uwagę również na przyrodę tego
miejsca. W występujących dziś
jedynie na niewielkich obszarach lasach bukowych odnaleźć
można wiele ciekawych roślin,
takich jak żywiec dziewięciolistkowy, czosnek niedźwiedzi,
zawilec gajowy czy złoć żółta.
Miejscami niezwykle wartościowymi z przyrodniczego punktu
widzenia są liczne w Górach Sto-

łowych doliny potoków. Na niewielkich fragmentach zachowały
się tam jaworzyny górskie, które
obfitują w rośliny runa, takie jak
pięknie kwitnąca miesiącznica
trwała. W lasach liściastych napotkać można także wiele gatunków chronionych, między
innymi wawrzynka wilczełyko,
parzydło leśne, kruszczyka szerokolistnego oraz niezwykły gatunek storczyka pozbawionego
chlorofilu (a więc nie posiadającego żadnych zielonych części)
- gnieźnika leśnego.
Zwiedzając Góry Stołowe
często docieramy do dużych obszarów łąkowych. Powstały one
w wyniku działalności człowieka,
stając się miejscem występowania wielu rzadkich i niezwykle
cennych roślin zielnych. Do najbardziej znanych należy pełnik
europejski, zwany różą kłodzką.
Od wielu dziesięcioleci jest on
symbolem Ziemi Kłodzkiej, a jego
cytrynowo-żółte kwiaty można
podziwiać na wielu stołowogórskich łąkach. Na łąkach podziwiać
można także ciemiężycę zieloną,
goryczuszkę czeską, gółkę długoostrogową oraz podkolana
białego. Dzięki działalności Parku
Narodowego Gór Stołowych ekosystemy łąk podlegają ochronie,
co zapobiega „zagarnianiu” tych
unikalnych zbiorowisk roślinnych
przez otaczające je lasy.
W Parku Narodowym Gór
Stołowych szczególnej ochronie podlegają również obszary
torfowiskowe. Największy z nich
– Wielkie Torfowisko Batorowskie chroniony jest już od wielu
dziesięcioleci, ale dopiero po
utworzeniu Parku Narodowego
podjęto zintensyfikowane działania, mające na celu ochronę
i przywracanie obszarów podmokłych i torfowiskowych w Górach
Stołowych. Niegdyś stanowiły
one nieodłączny element krajobrazu tej krainy. Wraz z rozwojem gospodarki zostały osuszone
i zalesione. Obszarami torfowiskowymi udostępnionymi dla
zwiedzających są: Niknąca Łąka
oraz Krągłe Mokradło. Znajdują
się tam specjalnie przygotowane
kładki oraz stanowiska edukacyjne, prezentujące szczegółowo
środowisko tych miejsc.
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Stołowych, dzięki obfitości spękanych bloków skalnych schronienie znajdują również liczne
nietoperze.
W trakcie wędrówek stołowogórskimi ścieżkami zaobserwować można wiele gatunków ptaków, m.in. orzechówki,
krzyżodzioby świerkowe, czyże,
paszkoty, dzięcioły zielonosiwe
i czarne, krogulce i siniaki. Nie-

kiedy napotkać można także
gniazdujące tu bociany czarne,
sóweczki, puchacze i pustułki.
Spośród pospolitych w Polsce
gatunków gadów, w Górach Stołowych występują: żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka
zwinka i padalec. Z rzadszych
płazów zaobserwować można
salamandrę oraz dwa gatunki
traszek – górską i zwyczajną.

fot. T. Kandefer

Rozległe lasy Gór Stołowych zamieszkiwane są przez
pospolicie występujące tu jelenie, sarny, dziki oraz lisy. Uważniejsi turyści zaobserwować
mogą niekiedy także borsuka,
łasicę lub gronostaja. Trudnymi do zaobserwowania i niezwykle rzadkimi, są małe ssaki
takie jak ryjówka malutka czy
ryjówka górska. Na terenie Gór

Skalne Grzyby

W Błędnych Skałach

Dzięki licznym szlakom turystycznym, zarówno pieszym jak
i rowerowym turyści odwiedzający Góry Stołowe mają możliwość
dotarcia niemal do każdego ich
zakątka. Sprawia to, że są one
zapewne mniej „dzikie i niedostępne”, jak przed dwustu laty,
jednak wciąż kryją w sobie wiele
tajemnic, do których odkrywania
zachęcamy!

fot. T. Kandefer

Małpolud na Szczelińcu

fot. T. Kandefer

fot. T. Kandefer
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Bateria nad Pasterką
– zapomniana kłodzka fortyfikacja
Rok temu Czytelnicy „Ziemi
Kłodzkiej” mogli przeczytać o nieznanym dotąd blokhauzie z 1778
r. w Szalejowie Górnym, dzieje
którego to fortu zatarły się w pamięci pokoleń na tyle, że był już
zapomniany conajmniej od połowy XIX w. Kolejnym takim mocno
zapomnianym obiektem, pochodzącym jednak z okresu nieco
późniejszego, a więc z lat 1790–
1795, kiedy to zbudowano system
znanych powszechnie umocnień
na ziemi kłodzkiej, jest Bateria nad
Pasterką (oryg. Batterie bei Passendorf)1. Przeczytamy zarówno
o powodach powstania kłodzkich
fortyfikacji, jak i ich porzucenia.
W tej niezwykłej okolicy, leżącej na terenie Parku Narodowego
Gór Stołowych, mamy do czynienia ze swoistą anomalią administracyjno-geograficzną – tutaj
odległe o 1,5 km Czechy znajdują
się na północy, a nawet północnym-wschodzie, natomiast Polska
na południu. Normalnie jest na
odwrót.
Fortyfikacje ziemi
kłodzkiej.Powód powstania:
kawaleryjskie zajazdy
W czasie wojny o sukcesję bawarską w latach 1778–1779 armie
unikały otwartych starć, działając
zgodnie z klasyczną, osiemnastowieczną strategią polegającą na
wymanewrowaniu wroga. Nie
było większych bitew. Przeciwnicy
pamiętali przecież wyniszczające
batalie wojny siedmioletniej. Teraz oddziały przeciwnych stron
prowadziły głównie rajdy na terytorium nieprzyjaciela, starając
się w serii ataków i kontrataków
utrudnić mu dostęp do dostaw
żywności i pasz. Część historyków
uznaje wojnę o sukcesję bawarską
za ostatnią wojnę gabinetową,
w której manewrom i rajdom towarzyszyły eskapady dyplomatów z misją od swojego władcy.
Wydarzenia w teatrze działań wojennych wzmacniały argumenty
dyplomatyczne.
Przypomnijmy, że w czasie
wojny o sukcesję bawarską Austriacy kilkakrotnie wkroczyli niespodziewanie na ziemię kłodzką:

W nocy z 5 na 6 sierpnia 1778
r. huzarzy austriaccy pod dowództwem mjra hr. Fryderyka von
Nauendorfa (późniejszego feldmarszałka) napadli pod Szczytną
na pruski transport żywnościowy
z 240 wozami mąki, paląc transport
i biorąc do niewoli 60 żołnierzy
22 października 1778 r. najechali na Bystrzycę Kłodzką, której
burmistrza, nakazawszy mu zbierać pieniądze, gonili od domu do
domu. Odchodząc zabrali katolickiego proboszcza Herrmana oraz
kapelana P. Ferdinanda2
17 stycznia 1779 wkroczyli
z feldmarszałkiem Dagobertem
von Wurmserem na czele, pod
osłoną nocy przez zaśnieżone
przełęcze, w pięciu kolumnach. Zaskoczony atakiem dwóch kolumn
garnizon w Bystrzycy Kłodzkiej pod
dowództwem młodego generała,
ks. Adolfa z Hesji-Philippsthal z 24
oficerami i 714 żołnierzami wzięto
do niewoli. W tym samym czasie
inne oddziały austriackie obległy
Fort w Szalejowie Górnym z 60
obrońcami. Po walce z przeważającymi siłami wroga i niepowodzeniu
odsieczy z twierdzy kłodzkiej, fort
został poddany, jednak jego obrona trafiła do traktatów o sztuce
fortyfikacji, przechodząc do historii
wojskowości. Wspomniał o niej bowiem Fryderyk II w pamiętnikach
Mémoires de la guerre de 1778. Fort
stał się wzorem dla wielu innych
fortów w całych Niemczech3. Capeller był potem komendantem
twierdzy srebrnogórskiej w latach
1787–1800.
O przebiegu tej niewielkiej
bitwy, rankiem 17 stycznia 1779,
kiedy to starły się dwie formacje
reprezentujące kawalerię i piechotę, w następstwie której Wurmser
wziął też do niewoli 15 oficerów
i 335 grenadierów z wysłanych
z Kłodzka posiłków – ogniskującej
w sobie odwieczny problem taktyki wojskowej, zagadnienie wyższości jednej z broni, jazdy lub piechoty – Czytelnicy jeszcze przeczytają.
Nie zapomnę napisać o pewnym
bohaterskim oficerze węgierskim,
którego poświęcenie przesądziło
o losie bitwy i o którym w jego ojczyźnie śpiewano później pieśni.

Wniosek i cel: ochrona
granic, ułatwienie przemarszu
oddziałów
Związanie sił austriackich przy
oblężeniu fortu uchroniło wtedy
przed atakiem twierdzę kłodzką.
Ta właśnie skuteczność oraz obawa
przed podobnym atakiem wpłynęły na podjęcie na początku 1790 r.
decyzji o budowie linii umocnień
po wewnętrznej stronie grzbietu G. Stołowych i G. Bystrzyckich.
Dwukrotnie wcześniej Austriacy
zdobywali Kłodzko, a musiano jeszcze pamiętać oblężenie Kłodzka
w 1760 r., kiedy dzięki sprowadzonej z Ołomuńca ciężkiej artylerii,
oddziały piechoty gen. Draškovića4
(głównodowodzącym był feldmarszałek Laudon5), przypuściły szturm
26 lipca 1760 r. i po kilku godzinach
zdobyły twierdzę, bronioną przez
pięć słabych batalionów, złożonych w większości z dezerterów
i przymusowo wcielonych mieszkańców hrabstwa kłodzkiego, dowodzonych przez Piemontczyka
ppłk Bartholomäusa d’O6. Nie sposób nie wspomnieć o wypadzie huzarów feldmarszałka Hadika, który
po niemal dwustukilometrowym
rajdzie na jeden dzień w październiku 1757 r. zajął Berlin (skorzystawszy z tego, że Fryderyk II udał
się z armią na południe) i uzyskując
235 tysięcy talarów kontrybucji,
wycofał się z niewielkimi stratami
własnymi7.
Z inicjatywy angielskiej – Anglikom bowiem zależało na zwarciu szeregów wobec wydarzeń we
Francji – 27 lipca 1790 r. podpisano
konwencję dzierżoniowską, która doprowadziła do zawieszenia
broni między Prusami a Austrią8.
Pomimo tego budowę fortyfikacji
na ziemi kłodzkiej postanowiono
kontynuować. Fryderyk Wilhelm
II, ponadto młody książę pruski
i następca tronu, późniejszy król,
Fryderyk Wilhelm III oraz pruscy generałowie wielokrotnie wizytowali
budowę fortów, co świadczy o wadze, jaką do tego przywiązywali. To
właśnie wtedy Pabel poprowadził
na Szczeliniec najpierw następcę
tronu 7 sierpnia 1790, kilka dni później 10 sierpnia 1790 samego króla.
O szczegółach budowy fortyfi-

kacji z pewnością Czytelnicy także
będą mogli przeczytać. W owym
czasie zbudowano w Kłodzczyźnie kilkanaście, bardziej lub mniej
znanych umocnień9, które należy
wymienić w dwóch grupach:
Okazalsze forty z grupy zachodniej, związane logistycznie z Twierdzą Kłodzką, zlokalizowane przy
zachodniej granicy Kłodzczyzny
w osi północny zachód – południowy wschód i budowane z zamiarem późniejszego przekształcenia
ich w stałą osłonę granicy, są najbardziej znane (oprócz Baterii nad
Pasterką): Fort Karola na krawędzi
góry Ptak, fort na Szczytniku, Fort
Fryderyka przy Kamiennej Górze,
Fort Wilhelma koło Huty. Ich budowę koordynował lub bezpośrednio
nadzorował major Bonaventura
von Rauch.
Drugą grupę, nazwijmy ją
północną, tworzyły umocnienia
zbudowane w celu zabezpieczenia przemarszu wojsk z rejonu
koncentracji w Górach Sowich
(ich sztab generalny znajdował się
w Budzowie koło Srebrnej Góry).
Budowle były zlokalizowane w obrębie Grzbietu Zachodniego i Garbu Golińca w Górach Bardzkich
i związane z Twierdzą Srebrnogórską: w Bożkowie, na wzgórzu Słup
koło Wilczy, w Wojborzu i „Czerwony Szaniec” nad Łączną. Budowę umocnień nadzorował major
von Rüchel10, którego tożsamość
również udało się ustalić. Zadbano także o zbudowanie mostów
i umocnienie przepraw przez rzeki: w Podtyniu na Nysie Kłodzkiej
i w Piszkowicach na Ścinawce.
W tym samym czasie na Twierdzy Kłodzkiej prowadzona była
rozbudowa kontramin (chodników
minerskich) oraz budowa kaponiery przed bastionem Jabłonka i oblicowanie Słoniczoła półbastionu
Orzeł11.
Jak to zwykle bywa, stratedzy
planowali wojny w oparciu o wcześniejsze kampanie, choć rozwój
techniki wojskowej burzył potem
dawne koncepcje. Tak też bawarska
wojna sukcesyjna sprzed kilkunastu lat była wyznacznikiem działań
podejmowanych przez obie strony.
O ile dla fortów zachodnich istotny
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był cel defensywny (ostrzeganie
i obrona), to celem umocnienień
północnych było ułatwienie ofensywy rozwijanej z rejonu koncentracji
w stronę ziem czeskich, stanowiących część cesarstwa austriackiego.
Ofensywa miałaby być powtórzeniem ataku Fryderyka II w sierpniu
1778 r. Bezpośrednio po wojnie
bawarskiej, około 1779 r., wokół
Twierdzy Kłodzkiej pogłębiono
przedrów przed płaszczem, a wokół
korony niskiej Fortu Owcza Góra,
oddalonego fortu pomocniczego
twierdzy kłodzkiej, wybudowano
płaszcz w postaci siedmioramiennej
gwiazdy, który został umocniony
skarpowymi kaponierami w kątach
kleszczy12. Zauważmy, że Prusacy
byli i tak spóźnieni w stosunku do
swego wroga z bawarskiej wojny
sukcesyjnej, bowiem już w 1780 r.
na rozkaz cesarza Józefa II, niedawnego przeciwnika króla Prus, rozpoczęto budowę twierdzy Josefov
dla ochrony wschodnich Czech,
zakończoną w 1787 r. Cesarz dobrze
pamiętał usilne próby Fryderyka –
podejmowane przez kilka miesięcy
od 5 lipca 1778 r. – przejścia Łaby
i wdarcia się w głąb Czech, skąd
niedaleko byłoby już do Wiednia.
Tym razem to jednak Austriacy, logistycznie i koncepcyjnie, wyprzedzili
Prusaków.
Projektant i budowniczowie
Ludwig Müller
Projektantem fortyfikacji był
Ludwig Müller (1734–1804), inżynier w stopniu kapitana. Po udziale
w wojnach śląskich i wojnie o sukcesję bawarską od 1779 r. pozostawał w garnizonie w Poczdamie,
gdzie został wykładowcą w powstałej w 1776 r. szkole inżynierów
wojskowych Marsana. W 1782 r.
opublikował dzieło Verschanzungskunst auf Winterpostierungen
(Sztuka fortyfikacji w warunkach
zimowych), następnie komplet
map z bitew wojny siedmioletniej
z uwagami o fortyfikowaniu stanowisk na polu bitwy. Na przełomie
lat 1792/93, jak podaje dr Martin
Klöffler w swojej pracy Ein vergessener Ingenieur, ein unrühmlicher
erster Krieg und ein zweiter Krieg,
der nie erklärt wurde. Des Ingenieurmajor Müllers Blockhäuser in der
Grafschaft Glatz13 (pol. Zapomniany
inżynier, niechlubna pierwsza wojna i druga wojna, która nigdy nie
została wypowiedziana. Blokhauzy
inżyniera-majora Müllera w hrabstwie kłodzkim), dla zabezpieczenia
ziemi kłodzkiej przed podobnym
jak w 1779 r. atakiem Austriaków,
powierzono mu zaprojektowanie
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Kapitan inżynier Ludwig Müller

Major Bonaventura von Rauch

i budowę fortów pod nadzorem
majora von Assmanna. Biorąc jednak pod uwagę datę królewskiego
rozkazu gabinetowego – 9 maja
1790 r., prace Maxa Tschitschkego14
i Ernsta Maetschkego15 – tę datę
należy przesunąć na 1790 r. Müller
– posługując się zapiskami saksońskiego inżyniera wojskowego J.H.
Tielkego, który wykorzystał raport
naocznego świadka z obrony zaprojektowanego przez inżyniera
porucznika Wolffa fortu w Szalejowie Górnym do oceny jego umocnień i wyciągnięcia wniosków teoretycznych16 – zaprojektował pięć
fortów i baterii na ziemi kłodzkiej,
od Pasterki i Fortu Karola do Fortu
Wilhelma17. Sam z Bystrzycy nadzorował budowę tego ostatniego
oraz Fortu Fryderyka koło Kamiennej Góry18.

wych będąc w latach 1796-1806,
już jako pułkownik, jej pierwszym
komendantem. Sporządzone przez
inż. kpt L. Müllera plany fortyfikacji
na ziemi kłodzkiej wykorzystywał
do szkolenia inżynierów19. Doszedł
do stopnia generał-majora20 i został potem komendantem Fortu
Prusy w Szczecinie, co szczęścia mu
nie przyniosło. Za zgodę na poddanie miasta w 1806 r. przez jego
gubernatora, generała-porucznika
Friedricha Gisberta von Romberga,
wielokrotnie słabszym oddziałom
francuskim (Francuzi – 800 lekkich
kawalerzystów i 2 działa, Prusacy,
w dodatku w bronionej twierdzy
– 5300 żołnierzy, 281 dział) 21, zwolniono go ze służby i w 1809 r. skazano na dożywocie w cytadeli Spandau, gdzie zmarł22. Bonaventura
był twórcą prawdziwej wojskowej
dynastii, której dziewięciu przedstawicieli w czterech pokoleniach
zostało generałami.

Bonaventura von Rauch
Johann Bonaventura Rauch
(1740–1814), z pochodzenia Bawarczyk, w 1777 r. jako kapitan
minerów wstąpił w służbę pruską,
przydając sobie szlachecki predykat von. Wziął udział w działaniach
wojennych 1778/1779 r., Niewykluczone więc, że już wtedy odwiedził Kłodzczyznę. Od 1788 r. był
wykładowcą w szkole inżynierów
wojskowych. 9 maja 1790 r. wyszło
z gabinetu króla pismo, skierowane do majora von Raucha (był on
bezpośrednio odpowiedzialny za
budowę fortów), w którym m.in.
polecono, aby „wszystko, co konieczne jest do umocnienia pozycji
w okolicach Szczytnej i Karłowa,
trzymać w pogotowiu”. Z rozkazem
gabinetowym w ręce, Rauch udał
się natychmiast do Szczytnej, skąd
pismem z 18 maja zażądał od ministra Śląska, hrabiego Karla Georga
von Hoyma (1739–1807), 1000 robotników (w tym 150-200 cieśli), 7-8
tysięcy kłód, desek. Po wywiązaniu
się z zadania w Karłowie przeorganizował szkołę inżynierów wojsko-

Gustaw Georg von Rauch
Najbardziej z nich prominentny, Gustaw Georg von Rauch
(1774–1841), późniejszy pruski
minister wojny (1837–1841) i honorowy obywatel Berlina, wtedy
jeszcze słuchacz szkoły inżynierskiej, otrzymał przydział do prac
fortyfikacyjnych na ziemi kłodzkiej,
gdzie przebywał od kwietnia 1790
do późnej jesieni 1796. W 1794
r. wziął udział w działaniach wojennych kiedy to wojska pruskie
pomagały Rosjanom w zdławieniu
insurekcji kościuszkowskiej. Polaków nie może to cieszyć, warto
więc wspomnieć o pozytywnej
stronie kłodzkiej praktyki młodego
kadeta. Gustaw Georg von Rauch
wprowadził naukowe podstawy
projektowania fortyfikacji; zbudował też m.in. twierdzę w Koblencji,
największą po Gibraltarze twierdzę Europy oraz Twierdzę Poznań.
W 1807 r. był szefem sztabu gubernatora Królewca, gen. von Rüchela,

o którym poniżej. Jako inspektor
twierdz w latach 1814–37 kierował
budową fortyfikacji pruskich na
trzech liniach obrony: Ren, Łaba
i Odra-Wisła23. Był reformatorem
korpusu inżynierów wojskowych
i oddziałów saperów. Na żądanie
cara Aleksandra I w 1822 r. inspekcjonował twierdze imperium rosyjskiego, a na prośbę cara Mikołaja
I (w którego koronacji na króla polskiego w 1829 r. uczestniczył jako
poseł pruski), również twierdz polskich w 1833 r. Odznaczony został
pruskimi orderami Czerwonego
i Czarnego Orła, rosyjskim orderem
św. Aleksandra Newskiego z brylantami.
Ernst von Rüchel
Jego
nazwisko
podaje
Maetschke w cytowanej pracy Die
Verteidigungsanlagen in der Grafschaft Glatz in den Jahren 17901792. Autorowi udało się ustalić, że
chodzi tu o urodzonego w Cieszeniewie koło Świdwina Ernsta Friedricha von Rüchela (1754–1823),
również uczestnika wojny o sukcesję bawarską 1778/1779. Był on ulubieńcem Fryderyka II, który w 1781
r. wezwał go do Poczdamu, tam
zlecił i nadzorował jego szkolenie,
osobiście ucząc go strategii i taktyki24. W 1787 r. następca Fryderyka
awansował von Rüchela do stopnia
majora, dając mu zadanie reorganizacji szkolenia kadetów, a w 1790
r., w obliczu wojny z Austrią, wysłał do pomocy w celu utworzenia
oddziału „wczesnego ostrzegania” (jakbyśmy to dzisiaj określili)
w hrabstwie kłodzkim. Za realizację
tego zadania Fryderyk Wilhelm II
odznaczył go najwyższym odznaczeniem Pour le Mérite i powołał na
stanowisko generalnego kwatermistrza25. Na tym stanowisku był
m.in. reformatorem funduszu wdowiego dla żon oficerów, edukacji
dzieci żołnierzy i zasad organizacji
kompanii inwalidów. Później wraz
z księciem Ludwikiem Ferdynandem Hohenzollernem należał do
kamaryli dworskiej, naciskającej na
niezdecydowanego króla Fryderyka Wilhelma III do rozpoczęcia
ponownej wojny z napoleońską
Francją. Jego błyskotliwą karierę przerwała klęska w bitwie pod
Jeną 14 października 1806 r., którą
współdowodził, w wojnie, o którą
zabiegał; kilka dni wcześniej zginął
sam książę26. W 1807 r. został mianowany gubernatorem Królewca,
odsunięty na żądanie Napoleona,
później także przez króla, który nie
tolerował jego dominującej osobowości.
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Rozalia von Rauch i Albrecht
Hohenzollern
Córka Gustawa, Rozalia von
Rauch (1820-1879), została w 1853
r. morganatyczną żoną księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna
(1809-1872) z Kamieńca Ząbkowickiego, rozwiedzionego z Marianną
Orańską. Ożenek z panną nierówną
stanem został jednak źle przyjęty
przez dwór króla i brata Fryderyka Wilhelma IV, co zmusiło księcia
do opuszczenia Prus i osiedlenia
się w Dreźnie, w wybudowanym
przez siebie pałacu Albrechtsberg
w dzielnicy Weisser Hirsch, dobrze
widocznym na wysokim brzegu
Łaby. Przebaczenie i pozwolenie
na powrót do Prus uzyskał dopiero
po wstąpieniu na tron kolejnego
starszego brata, Wilhelma I. Również książę Albrecht 24 września
1835 r. wszedł na Szczeliniec, przy
częściowym udziale Pabla (jak sam
przewodnik o tym pisze), a więc po
40 latach od prac fortyfikacyjnych,
prowadzonych w okolicy Karłowa
przez jego przyszłego teścia, który
od początku 1837 r. miał przejąć
obowiązki ministra wojny. Jednak
wtedy jeszcze książę o swojej drugiej żonie prawdopodobnie nawet
nie słyszał.
Lokalizacja baterii
Wróćmy jednak do Pasterki.
Kiedyś wioska była dużo większa,
a jej domy rozciągały się jeszcze
dalej w stronę Szczelińca. Rysunek
terenowy porucznika inżyniera C.J.
von Humberta z 1803 r. jest mylący,
zwłaszcza, gdy nie wiadomo, którą
drogę ten narysował. W stronę Karłowa prowadzi bowiem nie tylko
obecnie używana szosa biegnąca
wokół Szczelińca Wielkiego od zachodu, ale także dawna, dużo krótsza, droga terenowa po wschodniej
stronie Szczelińca Małego. O tym
trzeba się jednak dowiedzieć.
Droga ta na odcinku wznoszącym
się w górę jest „kocimi łbami”, co
wskazuje na dawne intensywne
zastosowanie militarne lub gospodarcze. Obecnie prowadzi tędy
szlak zielony. Na górze, po prawej
stronie szlaku, idąc od Pasterki, dostrzec można skalne wyrobisko – są
to dawne kamieniołomy, wytwarzające kamienie młyńskie. Wspomina o nich baron Leopold Zedlitz
und Neukirch w swojej pracy Die
Staatskräfte der preußischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III,
opublikowanej w Berlinie w 1828
roku. Po lewej stronie szlaku znajduje się ujęcie wody dla Pasterki,
a trochę dalej, za kamieniołomem,
stara kapliczka. Co ciekawe, Zedlitz,

Lokalizacja baterii na mapie satelitarnej z Google

który opisując Szalejów Górny –
obok wzmianki o potażarni i olejarni – pisze o pobliskiej atrakcji, Forcie
Oberschwedelsdorf, przywołując
jego obronę pod dowództwem
dzielnego kapitana von Capellera,
o późniejszej przecież Baterii nad
Pasterką nie wspomina.
Kilkadziesiąt metrów powyżej
ujęcia wody, czyli na południe od
niego, znajdziemy zarośnięte lasem szańce. Las jest tak wysoki, że
nie mogą być to okopy z którejś
z wojen z I poł. ubiegłego stulecia.
Po 220 latach niewiele z fortyfikacji
zostało, tylko fosy i wały ziemne.
Kiedy odkryłem ślady baterii, nie
byłem na początku pewien charakteru tego znaleziska27. Z podobnym problem można spotkać się
nieraz np. w Grecji. Trzeba wiedzieć
i mieć wyobraźnię, żeby dostrzec
ślady starożytnych budowli. Tutaj na planie sytuacyjnym samej
baterii, sporządzonym przez C.J.
von Humberta zaznaczono różę

Szkic terenowy baterii C.J. von Huberta

kompasową. Widoczna jest wspomniana droga, ale i jar potoku. To
myli, gdyż obecnie jest tam tylko
okresowy potok wzbierający przy
gwałtownych opadach, a możliwy
do wykorzystania po wykopaniu
studni. Odległy o kilkadziesiąt metrów jar innego potoku znajduje
się po stronie wschodniej. Aby
potwierdzić lokalizację baterii, należało ustalić jej orientację co do
północy. Zwróciłem się o pomoc
do specjalistów: Cezarego Mazura,
kartografa z Wrocławia (autora wielu map wydanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych) oraz Manfreda
Spaty, kartografa-historyka z Bonn,
który dwa lata wcześniej prowadził
poszukiwania śladów tych budowli obronnych na ziemi kłodzkiej.
C. Mazur zauważył, że na starych
mapach dłuższym ramieniem róży
kompasowej oznaczano północ.
Co więcej, na podstawie samej tylko mapy ustalił położenie baterii
z dokładnością do pięćdziesięciu
metrów. M. Spata przekazał moje
pytanie do dr. Martina Klöfflera,
który w 2010 r. opublikował artykuł
o Ludwigu Müllerze i jego fortach28.
Ten natychmiast przysłał mi plan
baterii w dobrej rozdzielczości,
gdzie widoczny stał się także napis
tę północ wskazujący. Po przesłaniu
przeze mnie fotografii, ten znawca
fortyfikacji potwierdził tę właśnie
lokalizację Baterii nad Pasterką.
Jak powstała i jak wyglądała
fortyfikacja koło Szczelińca Małego? Fort pochodzi z lat 1790-1795.
Nic na jego temat nie wspomniał
Franz Pabel – przewodnik i pomocnik majora Bonawentury von
Raucha w swoich wydanych pięć-

dziesiąt lat później wspomnieniach
zatytułowanych Kurze Geschichte
des Bekanntwerdung und AnlagenEinrichtung der Heuscheuer. Mitgebeilt von Heuscheuerfürer Schulzen
Franz Pabel (Krótka historia rozsławienia oraz ułatwienia zwiedzania
Szczelińca. We wspomnieniach
przewodnika po Szczelińcu, sołtysa
Franza Pabla). Zostały one opublikowane po raz pierwszy w 1843
roku (wydanie polskie z 1996 roku
w tłum. Zbigniewa Gdowskiego
nosiło tytuł Krótka historia uprzystępnienia Szczelińca). Prawdopodobnie fort rozebrano po 1813 r.,
wykorzystując powtórnie budulec,
stąd już wtedy zostało po nim niewiele więcej niż obecnie. Nowy kamienny kościół w Pasterce, również
dla mieszkańców Karłowa i Ostrej
Góry, zbudowano już wcześniej,
bo w 1787 r. Niezbędna była zgoda
praskiego konsystorza arcybiskupiego oraz zapewnienie wymaganej ilości drewna budowlanego
przez kamerę królewską, co skrzętnie zanotowano.
Fort dawniej i dziś: charakterystyka
Fort jest skierowany ramieniem na północ. Był to pojedynczy
fort łącznikowy, tzw. detaszowany
(wydzielony). Plan blokhauzu, wyrysowany przez porucznika inżyniera C.J. von Humberta w 1803 r.,
być może dla celów dydaktycznych
Szkoły Inżynierów Wojskowych
w Poczdamie, której komendantem w latach 1796-1806 był płk Bonaventura von Rauch. W schemacie
fortu bardzo wyraźnie widoczne są
dwie różne koncepcje budowy fortyfikacji: zgodnie ze starszym narysem bastionowym zbudowano
elementy obrony przeciwpiechotnej od strony wewnętrznej oraz
zgodnie z nowoczesnym wtedy
narysem poligonalnym29, dwie kaponiery osłaniające, zarówno obniżające się w stronę doliny przedpole, a ze swej drugiej, zewnętrznej
strony – zasieki na drogach dojazdowych30. Kaponiera to budowla
drewniana lub murowana, ukryta
w przeciwskarpie lub skarpie na
załamaniach wału (fortu, bastionu),
z której prowadzono ogień wzdłuż
fosy w obu kierunkach. Kaponiera
była połączona z wnętrzem obiektu (twierdzy, fortu) przejściem
(poterną) pod wałem; w przypadku konstrukcji przeciwskarpowej
także dnem rowu. Kaponiery przykrywały kazamaty (nazwane tak
od włoskiego casamatta, słowa
oznaczającego sklepione komory)
służące jako magazyn lub stano-
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Osadnictwo i główne szlaki komunikacyjne we wczesnym średniowieczu wg Jerzego
Lodowskiego i Jerzego Szydłowskiego. Oznaczone grody: 1. Niemcza,
4. Wrocław. Zaznaczono prawdopodobny zasięg zwierzchnictwa morawskiego.
Oprac. Edmund Małachowicz.

wisko obronne w czasie wojny. Na
dziedzińcu widać działobitnię, czyli
stanowisko ogniowe baterii składające się z odpowiednio przygotowanej platformy dla dział oraz rozbudowanych schronów dla obsługi, a także nisz służących do przechowywania amunicji. Bateria była
prawdopodobnie
wyposażona
w dwa sześciofuntowe działa (lub
haubice). W północno-wschodniej
części dziedzińca, przed wejściem
do północnej kazamaty, wydzielono toaletę. Bateria nad Pasterką
kontrolowała z jednej strony wąwóz potoku, a z drugiej drogę do
wioski. Od tyłu była zabezpieczona
zasiekami, bronionymi przez kaponiery.
Plan fortu wyskalowany jest
w prętach i stopach reńskich, szkic
lokalizacji w prętach. Wielkość tych
miar można wyliczyć z ustalenia,
że 1 mila geograficzna to 23 661
prętów reńskich. W takim razie
stopa reńska to 0,31385 m, z kolei
pręt reński, równy 12 stopom, miał
3,7662 m.
Z planu wynika więc, że bateria
w Pasterce miała wymiary w osiach
płn.-płd. i wsch.-zach. 30 m, a w osi
NE-SW 45 m. Położona była w odległości 5,5 prętów, czyli około 21
m od przebiegającej poniżej drogi.
Wejście ma szerokość 8 stóp (2,5
m). Kazamaty miały szerokość 9
stóp (2,8 m), a długość 3,5 prętów,
tj. 13,2 m. Szerokość murów przednich to 5,5 stóp (1,73 m), tylnych
1,5 stopy (0,5 m). Wymiary boku
dziedzińca to 3 pręty (11,3 m), czyli

miał on powierzchnię niemal 130
m2. Wielkość platformy baterii –
bok o długości 16 stóp, czyli o powierzchni 25 m2.
Dzisiaj z Baterii nad Pasterką
pozostały wyraźnie widoczne zarysy kaponier, fos (a właściwie krytych
dróg) i przedstoków (glacis), jednak
nie tak łatwo to odkryć. Widać miejsce, gdzie ongiś zlokalizowana była
odkryta działobitnia oraz drogę
dojazdową od strony łąki i dalej,
od starej drogi łączącej Pasterkę
z Karłowem. Byłem tam ostatnio
w niedzielę 5 maja 2013 r., próbując zrobić zdjęcia, co nie jest łatwe
z uwagi na zacienienie, a w dalszej
perspektywie niebo nad pobliską
łąką, przy którym czujniki światła
trochę głupieją. Towarzyszyła mi
m.in. związana rodzinnie z ziemią
kłodzką pisarka Monika Taubitz.
Przytoczyłem jej Pablowe, ludowe
wyjaśnienie etymologii niemieckiej nazwy Szczelińca: pożar lasu
wzniecony w połowie XVIII w. przez
niejakiego Taubitza, suszenie trawy wyrosłej na popiele, zbiór siana
(w jęz. niem. Heu). Monika zna dobrze historię kłodzkiej rodziny Taubitzów, ale już nie tak głęboko.
Fort miał za zadanie ostrzegać
przed atakiem sił austriackich za
pomocą ognia lub w tym przypadku – jak sądzę – strzałem z armaty, słyszalnym w Forcie Karola,
odległym o 1,9 km (bo to przecież
bateria). Ponieważ położony jest na
wysokości ok. 770 m n.p.m., odległość między Fortem Karola a Baterią nad Pasterką w linii prostej

do państwa wielkomorawskiego32.
W początkach XVIII w. na polecenie
Karola VI trakt oraz przebiegający
bardziej na południe Kręgielny
Trakt ulepszono, mogły więc tędy
kursować dyliżanse pocztowe do
Czech33. Po przyłączeniu ziemi
kłodzkiej do Prus oba trakty straciły
na znaczeniu, a po wybudowaniu
w 1870 r. Drogi Stu Zakrętów stały
się drogami leśnymi. W Borowinie
przy E67 pozostał kamień graniczny z 1576 r. z inskrypcjami cesarza
Rudolfa II, oznaczający granicę lasów królewskich. Także kilkadziesiąt metrów od baterii znalazłem
stary kamienny znak własności lasu
(albo drogowskaz?).
Fortyfikacje kłodzkie zostały
na życzenie króla obsadzone załogą już zimą 1790/1791. Byli to
żołnierze z kompanii inwalidów
z Paczkowa i Bystrzycy Kłodzkiej,
których co miesiąc zmieniano.
W Baterii nad Pasterką obsada wynosiła czterech ludzi (w większych
fortach załogi były dwunasto- lub

fot. H. Grzybowski

C.J. von Hubert, Plan Baterii nad Pasterką, 1803 r.

wynosi 1880 m (wg Google), nie
ma pomiędzy żadnych przeszkód
terenowych, można nawet założyć,
że przy wykarczowanym lesie (tak
jak to zrobiono pod Fortem Karola
na Lisiej Przełęczy), możliwa była
między nimi bezpośrednia łączność wzrokowa. Z pewnością ten,
kto wyznaczył położenie baterii,
znał relacje o pobycie w Machovie
głównodowodzącego i przyszłego
cesarza, Józefa II. W czasie wojny
siedmioletniej wizytował on granicę austriacką wzdłuż granicy śląskiej i 3 lipca 1766 r. przybył do Machowa z Božanova. Z powodu złej
pogody nie mógł kontynuować
podróży, spędził więc noc w domu
machowskiego sołtysa.
Bateria nad Pasterką strzegła
drogi wiodącej między Pasterką
a Karłowem, która dalej łączyła
się z Praskim Traktem, ale także
jego przedłużenia przez Ostrą
Górę i Machov do Czech. Praski
Trakt komunikował z sobą Fort
Karola nad Lisią Przełęczą i fort na
Szczytniku; był drogą o długości
12 kilometrów łączącym Borowinę
z Karłowem. Niekiedy podaje się,
że droga powstała prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu jako
ścieżka strażnicza państwa homolskiego31. Jednak pochodzenie traktu należy przesunąć do znacznie
odleglejszych czasów, do wczesnego średniowiecza, gdyż był to
główny szlak komunikacyjny ziemi
kłodzkiej, fragment starej i znanej
drogi handlowej, zwanej semita
Bohemica (pol. „czeski trakt”), która
wiodła z Ratyzbony przez Pragę,
Libice, Kłodzko, Niemczę i Wrocław
do Poznania, Gniezna i nad Bałtyk,
już w czasach jej przynależności

Kamienny znak własności lasu
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Pozostałości baterii. Widoczny zarys kaponier po lewej stronie.
Widok od strony prawej (północnej) kaponiery

dziesięcioosobowe), samą granicę
dzień i noc obserwowało tu dwóch
żołnierzy (podobnie w Forcie Fryderyka, w dużych umocnieniach
trzech)3435. Prusacy dobrze pamiętali nauczkę ze stycznia 1779 r.,
bowiem posterunki miały nakaz
patrolowania nawet przy opadach
śniegu (każdy fort miał dwie pary
karpli), a okoliczne gminy miały
zapewnić dojazd, uprzątając śnieg.
Forty co miesiąc wizytował oficer
z Kłodzka. Z uwagi na surowy górski klimat, warunki zakwaterowania i służby żołnierzy były bardzo
trudne. W dodatku pod karą rózg
nie wolno im było zużywać więcej
drewna opałowego, aniżeli mieli
przydzielone. Na początku 1798 r.
von Hoym (teraz już minister nie
tylko Śląska, ale i prowincji Prusy
Południowe, utworzonej z ziem
II i częściowo III rozbioru Polski),
zażądał od kłodzkiego radcy podatkowego Müllera rewizji sześcioletniego planu obsady fortyfikacji. Zwłaszcza dodatkowe ilości
drewna i świec podwyższały koszty
utrzymania. Ograniczono wtedy
załogę fortów zachodnich z 50 do
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W literaturze polskiej o fortyfikacji w Pasterce wspomnieli:
1. Piotr Adamski (pisząc o blokhauzie w Pokrzywnie)
w: Zapomniany fort w Górach Bystrzyckich, „Karkonosz”, Materiały Krajoznawcze zesz. 3, Studenckie
Koło Przewodników Sudeckich PTTK, Wrocław 1987
za: Ernst Maetschke, Die Verteidigungsanlagen in der
Grafschaft Glatz in den Jahren 1790-1792; in: „Graftschaft Glatz”, 1929, Nr. 6, S. 149-150,
2. być może Edmund Małachowicz w: „Fortyfikacje pasma Sudetów”, w: Fortyfikacja T. V, Twierdza
Toruń. Twierdze pruskie i niemieckie na północnych
i zachodnich ziemiach Polski, Warszawa-Kraków
1998, który wymienia blokhauzy w „Pastuchowie
koło granicy”, chyba że chodzi o Pastuchów koło
Jaworzyny Śląskiej.
„Leipziger Zeitung“, Sonnabend, den 7. Nov.1778.
Gerhard von Scharnhorst, Feldbefestigungskunst, Pl.
VIII, Fig. 7 und S. 352.
Josip Kazimir Drašković (1716-1765), wybitny chorwacki generał w służbie austriackiej, odegrał ważną
rolę w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763).
Gideon Ernst Laudon (1717–1790), austriacki feldmarszałek, głównodowodzący w wojnie siedmioletniej i bawarskiej wojnie sukcesyjnej, wojnach
przeciw Turcji.
Carl Ramshorn, Maria Theresia und ihre Zeit, Leipzig,
1861, Voigt & Günther, S. 326.
Andreas Hadik (1711–1790), późniejszy hrabia
i marszałek, mistrz „wojny podjazdowej”, zebrawszy
5000 huzarów z chorwackich i węgierskich regimentów pogranicznych, wysłał mniejszy oddział
głównym traktem, natomiast głównymi siłami przez
lasy przedostał się do Bramy Śląskiej w Berlinie (dziś
stacja metra Schlesisches Tor), polecając jak naj-

Pozostałości baterii. Widoczna lewa i prawa kaponiera. Widok od strony łąki

Co można zrobić dzisiaj?
Nie ulega wątpliwości, że bateria sprzed 200 lat może być atrakcją
turystyczną. Turystyka forteczna,
będąca formą turystyki militarnej,
rozwija się coraz intensywniej. Bateria ma ciekawe położenie w terenie, pod Szczelińcem Małym, na te-

renie parku narodowego; cechuje
ją atrakcyjność, formalna (niezwykłość w stosunku do codzienności),
poznawcza (informacja o technice
militarnej i przemianach cywilizacyjnych) i emocjonalna (element
tajemnicy i legendy), wreszcie filozoficzna (refleksja nad zmiennością
dziejów, wartością pokoju). Miłośnicy architectura militaris twierdzą,
że turystyka forteczna jest dowodem na to, iż istnieje popyt na autentyzm, niecodzienność i własne
odkrywanie37.Gospodarzem terenu jest Park Narodowy Gór Stołowych. Miejsce wymaga niezbyt
chyba kosztownych inwestycji, być
może wycięcia kilku niezbyt starych świerków w celu czytelnego
odsłonięcia przebiegu fos i kaponier. Choć to teren ochrony czynnej
i przebudowy ekosystemów – walory historyczne, moim zdaniem,
przeważają.
Niedaleko przebiegają szlaki turystyczne: niebieski i zielony.
Potrzebnych jest kilka drogowskazów i tablica (nawet przy trasie na
Szczeliniec) ukazująca Baterię nad
Pasterką w latach jej funkcjonowania z krótkim tekstem historycznym

o okolicznościach jej powstania. Informacja o lokalizacji innych fortów
ziemi kłodzkiej promowałaby ruch
turystyczny we wszystkich tych
miejscach. Z racji łatwego dostępu
i liczby odwiedzających Karłów,
zwiedzanie baterii mogłoby się cieszyć większym zainteresowaniem
niż daleko okazalszego, lecz trudno
dostępnego Fortu Wilhelma. Jeżeli komuś będzie na tym zależeć.
O tym, co może kryć ziemia – nawet
nie wspominam, by nie przyciągać
poszukiwaczy skarbów. Choć cudów nie należy się spodziewać,
załogę tworzyli prości żołnierze.
Wykopaliska nie będą potrzebne,
posłużyć się można nowocześniejszym narzędziem badawczym –
georadarem.
Tak więc jeszcze i dziś, gdy
zdawać by się mogło, że wszystko
zostało już odkryte – wokół nas jest
sporo miejsc kryjących tajemnice
i to w terenie dość mocno eksplorowanym. I jak mówił Ryszard
Ochódzki, prezes klubu sportowego „Tęcza” w filmie Miś – to nie
jest nasze ostatnie słowo. Na ziemi
kłodzkiej są jeszcze nieznane miejsca do odkrycia.

więcej podpalać na ostatnim odcinku. Pokonując
zaskoczone bataliony garnizonowe zażądał 300 tys.
talarów okupu i tuzina par rękawiczek dla cesarzowej grożąc podpaleniem miasta i rabunkami. Część
okupu rozdał żołnierzom, resztę wysyłając Marii
Teresie. Przy odwrocie Hadik wymusił jeszcze 30 tys.
talarów od Frankfurtu. Zginęło 800 Prusaków, 400
wzięto do niewoli. Straty Austriaków: 40 zabitych
i rannych, w tym gen. Wolfgang von Babocsay.
Jedną ze stron konwencji, obok Austrii, Prus, Czech
i Holandii, była Polska.
Piotr Adamski, op. cit., rys. 1 na s. 21.
Ernst Maetschke, Die Verteidigungsanlagen... s. 150.
Jadwiga Bałazy-Weryho (red.) [et. al.], Twierdza
Kłodzka. Fakty i legendy, Centrum Informacji o Twierdzy Kłodzkiej i regionie, 1996.
J. Bałazy-Weryho op. cit.
Martin Klöffler: Ein vergessener Ingenieur, ein unrühmlicher erster Krieg und ein zweiter Krieg, der nie erklärt wurde. Des Ingenieurmajor Müllers Blockhäuser
in der Grafschaft Glatz, Festungsjournal Heft 1(36),
2010, Januar 2010, S. 46-58.
Max[imilian] Tschitschke, Die alten Befestigungsanlagen in der Grafschaft Glatz und Fort Wilhelm bei
Voigtsdorf, „Glatzer Heimatblätter, Zeitschrift des
Vereins für Glatzer Heimatkunde“, 6. Jahrgang Nr. 2,
Juni 1920, Voigtsdorf; S. 47-59.
E. Maetschke, op. cit.
Johann Gottlieb Tielke zawarł je w dziele: Unterricht
für die Offiziers, die sich zu Feld-ingenieurs bilden, oder
doch den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen,
durch Beyspiele aus dem letzten Kriege erläutert, und
mit nöthigen Plans versehen, Vierte Auflage, J.T.
Edlen von Trattnern, Wien 1785. Dzieło to zostało
przetłumaczone na polski i wydane jako Nauka dla
officyerow sposobiących się na inżenierow polnych,

albo chcących bywać z pożytkiem na kampaniach
przykładami z ostatniey Siedmioletniey woyny, obiaśniona z planami, przez Tielke, kapitana artylleryi...
w roku 1785 wydana. Edycya 4a, na polski ięzyk przetłumaczona, przez J. K., druk. P. Zawadzkiego, 1792.
Henryk Grzybowski, hasło Müller Ludwig [w:] Popularna encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. 4. (suplement), s. 298, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe,
Kłodzko-Nowa Ruda 2011, ISBN 9788362337361.
M. Tschitschke, op. cit.
M. Klöffler, op. cit.
Współczesne polskie odpowiedniki pruskich stopni
generalskich z tamtego okresu: Generalmajor (gen.
major) – gen. brygady, Generalleutnant (gen. porucznik) – gen. dywizji, General z dodatkiem rodzaju
broni np. der Infanterie (piechoty), Kavallerie (jazdy),
Artillerie (artylerii) – generał broni.
Napoleon pogratulował Muratowi pisząc: „Moje
gratulacje za zdobycie Szczecina. Jeśli twoja lekka
kawaleria zdobywa ufortyfikowane miasta, muszę
chyba rozwiązać saperów i przetopić moją ciężką artylerię”, za: Francis Loraine Petre, Napoleon’s Conquest
of Prussia 1806, Londyn, 1993 (1907). ISBN 1-85367145-2, s. 253.
Inni generałowie w pewien sposób „uniknęli” kary:
skazany na dożywocie Friedrich W. G. von Romberg
(1729–1809) zmarł przed odbyciem kary, a komendant Twierdzy Szczecin gen.-major Kurt Gottfried
von Knobelsdorff (1735–1807) jeszcze przed rozpoczęciem procesu.
Wolfgang Petter, „Rauch, Johann Gustav Georg
von“, in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 197198.
Olaf Jessen, „Rüchel, Ernst Friedrich Wilhelm Karl
Ferdinand Philipp von“, in: Neue Deutsche Biographie 22 (2005), S. 206-207.

25 Bernhard von Poten, Rüchel, Ernst von w: Allgemeine
Deutsche Biographie, Band 29 (1889), S. 434–438.
26 Ludwik Ferdynand Hohenzollern (1772–1806) był
jedynym członkiem dynastii Hohenzollernów, który
poległ na polu bitwy.
27 O poszukiwaniach Baterii zob. Henryk Grzybowski, Bateria nad Pasterką – kolejny zapomniany fort
na Ziemi Kłodzkiej, „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”; nr 49/2011 z 09-12-2011 (cz. 1), nr
50/2011 z 16-12-2011 (cz. 2)16-12-2011 i nr 51/2011
z 23-12-2011 (cz. 3).
28 M. Klöffler, op.cit.
29 Twórcą systemu fortyfikacji poligonalnej, w których główna linia obrony pokrywała się z narysem
wieloboku fortyfikacyjnego, był francuski teoretyk
fortyfikacji markiz gen. Marc Rene de Montalembert
(1714–1800).
30 M. Klöffler, op.cit.
31 Np. Waldemar Brygier, Tomasz Dudziak; Ziemia
Kłodzka. Przewodnik, Wydanie I. Pruszków 2010, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, ISBN 9788389188953,
s. 198.
32 Edmund Małachowicz, Architektoniczne ślady chrystianizacji Śląska w IX-X w., Portal Wiedzy PAN „Nauka”, nr 3, 2008, s. 163 i ryc. 1. na s. 162.
33 W. Brygier, T. Dudziak, op. cit., s. 198.
34 E. Maetschke, op. cit., s. 150.
35 P. Adamski, op. cit., s. 24.
36 Do 42 000 ludzi przy stanie osobowym 130 000 na
początku wojny francusko-pruskiej w 1806 r.
37 Przemysław Maćkowiak, Magdalena Maćkowiak,
Sylwia Graja-Zwolińska, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała, Jarosław Uglis, Formy popularyzacji
fortecznego dziedzictwa kulturowego, w: „Turystyka
Kulturowa”, nr 2/2013 (luty 2013), s. 5-31.

16 etatów (trzech podoficerów,
jeden kapral, 12 żołnierzy), natomiast z Pasterki żołnierzy w ogóle
wycofano. W 1806 r. całą obsadę
pozostałych umocnień przeniesiono do obrony twierdzy kłodzkiej,
a w 1807 r. fortyfikacje zostały na
zawsze opuszczone. Wtedy bowiem traktatem francusko-pruskim
zawartym 9 lipca 1807 r. w Tylży
oraz narzuconym przez Napoleona
układem paryskim z 8 września
1808 r. Prusy zmuszone zostały do
redukcji armii do 1/3 poprzedniej liczebności36, przy czym zabronione
zostało utrzymanie jakiejkolwiek
formy milicji lub rezerwy. Nie było
już żadnej możliwości dozorowania, ani finansowej, ani personalnej,
ale też i żadnej tego potrzeby wobec obrócenia się koła historii.
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Antonina Gromada

Upływający czas nie oddala Jej od nas

Teresa Karch (6.01.1950 –
25.01.2007) Nauczyciel, pedagog, logopeda, kurator sądowy,
Przyjaciel Młodego Człowieka,
radna, podróżniczka, przyjaciółka, koleżanka, założycielka
„KLIKI” - Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym.
Całe życie przeżywała w biegu jakby pchana wołaniem księdza poety „śpieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą”.
Z jakże wielkim poświęceniem
toczyła bój o zachowanie godności osoby ludzkiej, lojalności,
prawdomówności. Jakże z wielkim oddaniem podejmowała
trud niesienia pomocy tym,
którzy na nią czekali. Otaczała
ich wszystkich ogromną troską
i miłością. Potrafiła swym wprawnym wzrokiem zauważyć głodnych, opuszczonych starszych,
samotnych, osaczonych przez
choroby, uzależnienia czy lęki.
Ileż ludzkich dramatów dźwigała
dzielnie ta skromna kobieta na
ogromnych barkach swego intelektu i serca. Pozostawała cały
czas w nasłuchu, by oratorium
zapisane przez ludzki uśmiech
i łzy wybrzmiało pokrzepiająco
dla osamotnionych serc. Ubogaciła piękno naszego krajobrazu
gwarem i śmiechem osób, które
po raz pierwszy zobaczyły park,
góry, poczuły zapach łąki i lasu.
Była powierniczką! Zawsze
z szeroko otwartymi oczami słuchała całą sobą. Nie poddawała się nigdy. Zawsze z dobrym

skutkiem rozwiązywała łamigłówki ludzkiego losu. Umiała
zwyciężać! Była wyrafinowaną
twórczynią wizji życia osób
samotnych, chorych, uczniów
słabych w nauce, osieroconych
dzieci i wielu innych. Realizowała te wielkie plany budując przyszłość dzieciom, troszcząc się
dla nich o środki do życia, zabezpieczenie socjalne, zdrowotne,
a także o ich wykształcenie. Teresa współpracowała z różnymi
instytucjami: Sąd, Kuratorzy- 25
lat pełniła funkcję społecznego
kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale
Rodzinnym i Nieletnich, Policja,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna…
Nie były to spotkania sporadyczne, a systematyczna, wieloletnia praca na rzecz potrzebujących.
Teresa Karch przyszła na
świat 6 stycznia 1950 w Kudowie
Zdroju. Jej Rodzice to: Jadwiga
z domu Słowik i Jan Karch.
W czasie zdobywania gruntownego wykształcenia, m.in.
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie, kierunek pedagogika specjalna, zetknęła się z Kliką
– Stowarzyszeniem, które niosło
pomoc najbardziej potrzebującym i doświadczonym przez los.
Pracowała m.in., jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Kudowie Zdroju,
Była logopedą w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Kudowie Zdroju oraz pedagogiem
w kudowskim gimnazjum. Na
wniosek Urzędu Miasta Teresa
Karch została powołana do pracy w Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Miasta w Kudowie
Zdroju.
W 1991 roku powołała do istnienia w Kudowie Zdroju dzieło
swego życia: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „KLIKA”, działające do dzisiaj
pod nazwą: Nieformalne Stowarzyszenie „Klika” im. T. Karch

działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Teresa Karch w latach 20022006 była Radną w Radzie Miejskiej w Kudowie Zdroju.
Zdecydowała się na kandydowanie
do Rady w wyborach 2006 roku
i została wybrana przy poparciu
wielu mieszkańców miasta.
W 2003 roku Dolnośląski Kurator Oświaty nadał Jej stopień
nauczyciela dyplomowanego,
wtedy też otrzymała Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. Wyróżnieniem, które
ceniła sobie najbardziej był honorowy tytuł „Przyjaciel Młodego
Człowieka”, przyznany przez Samorządy Szkolne z terenu miasta
Kudowa Zdrój.*
Po ciężkiej chorobie Teresa
Karch zmarła 25 stycznia 2007
roku. Na Jej grobie widnieje napis, który jest streszczeniem Jej
życia całkowicie poświęconego
potrzebującym: KOCHAŁA BOGA
I LUDZI.
Nie potrafiłam zgodzić się na
to, by Teresa i Jej wrażliwość serca
odeszły w niepamięć, dlatego już
od 2009 roku w Kudowie Zdroju
przyznawana jest Nagroda im. Teresy Karch „JESTEM, BO JESTEŚ”.
Jej tytuł mówi o tym, że
Jestem Ja z moim człowieczeństwem, bo Jesteś Ty, który mnie
potrzebujesz i odwrotnie. Komitet Nagrody, który powołałam do
istnienia, przyznaje Ją każdego
roku tylko jednej osobie, która
z pasją realizuje swoje najgłębsze pragnienia niesienia pomocy
innym, a także mieszka na terenie miasta i gminy Kudowa Zdrój
lub pochodzi z tych okolic. Rozwieszane w mieście plakaty informują mieszkańców o terminie
zgłaszania kandydatur. Wnioski
osobiście roznoszą członkowie
Komitetu do różnych instytucji
i szkół. Każda placówka zgłasza
swojego kandydata. W bieżącym roku będziemy przyznawać statuetkę już po raz piąty.
Kudowianie doceniają wielką
rangę tej Nagrody. Nie jest łatwo
nieść pomoc systematycznie,
bez oglądania się na własne potrzeby i podjęty trud. To wielka
radość, że takich osób jest wiele
wśród nas.

Owi cisi bohaterowie są
kontynuatorami wizji Teresy
Karch streszczonej przez Nią
w
słowach „Najważniejszy
jest człowiek”. Ukierunkowanie na drugiego człowieka
w poczuciu poszanowania jego
odrębności i potrzeb sprawia, że
ciężar, o którym mówi dobitnie
wielka pionierka w służbie dla innych Matka Teresa z Kalkuty, nie
jest taki straszny, a nawet może
wywołać uśmiech na twarzy.
Mówi tak:
„Ludzie są nierozsądni,
nielogiczni i zajęci sobą.
Kochaj ich mimo to.
Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.
Czyń dobro mimo to.
Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych
wrogów.
Staraj się mimo to.
Dobro, które uczynisz, jutro
zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to”…
Dotychczasowi laureaci
Nagrody im. Teresy Karch
„Jestem, bo jesteś”
Maria Stachnik - 2009
Ewa Ziniak - 2010
Lidia i Marian Klauzowie - 2011
Kazimierz Ferenc - 2012

Nagroda im Teresy Karch
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Teresa Bazała

Słynny trębacz spod Monte cassino

Emil Czech
Urodził się 8 VIII 1908 roku
w Bobowej k. Stróża w nowosądeckim.
Od 1927 roku w służył w 1
Pułku Saperów Kolejowych
w Krakowie. Był uczestnikiem
walk w 1939 r. na odcinku Stryj,
Krupsko, Skulsko i Wodjatycze.
20 IX 1939 roku wraz ze swą
jednostką przekroczył granicę
węgierską. Na Węgrzech przebywał w obozie internowanych
żołnierzy wojska polskiego do
1940 r. Stąd, w ramach organizowanych przerzutów, poprzez
Jugosławię, Grecję, Turcję i Syrię przedostał się do Palestyny,
gdzie został wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich. 2 VIII 1941 r. drogą
morską z Aleksandrii w Egipcie przerzucony został wraz ze
swoją jednostką do Tobruku.
Walczył tam przez osiem miesięcy. Po zakończeniu kampanii
włoskiej przebywał w Anglii.
Do kraju wrócił w 1947 r., osiedlając się w Kłodzku. Podjął tu
pracę na PKP Kłodzko-Główne jako pracownik umysłowy.
W 1969 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 26 III 1978 r., był odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi z Mieczami, Medalem
Wojska Polskiego za walki w I.
1939-1945, Gwiazdą za Wojnę 1939-1945, Gwiazdą Afryki
i Italii, angielskim Medalem za
Obronę Imperium Brytyjskiego, pamiątkowym Krzyżem za
udział w walkach pod Monte
Cassino oraz odznaką SBSK
i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, nadanym
przez byłe władze PRL.

26 marca minęła 35 rocznica
śmierci Emila Czecha, słynnego
trębacza spod Monte Cassino,
który swoje powojenne życie
związał z Kłodzkiem. Do Kłodzka
przybył w 1947 roku z Wielkiej
Brytanii. Oczekiwała go tutaj
żona, z którą po raz ostatni widział
się w 1939 roku. Podjął najpierw
pracę w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, później w Polskich
Kolejach Państwowych. W 1963
roku przeszedł na zasłużoną
emeryturę. Wolne chwile poświęcał grze na trąbce, był członkiem
orkiestry kolejowej.
Autorem jednego z pierwszych powojennych artykułów
w prasie o Emilu Czechu, który powstał w maju 1975 roku,
w czasach kiedy Monte Cassino
było tematem tabu, był Bogusław Bieńkowski. Tak naprawdę
redaktor Bieńkowski nie wierzył,
że artykuł ujrzy światło dzienne.
Na szczęście trafił na redaktora
Jana Szatsznajdera z „Gazety Robotniczej”, który również walczył
pod Monte Cassino. Faktografia
przedstawiona w artykule była
zgodna z tym, co sam widział
i przeżył. To on doprowadził do
publikacji artykułu, który wywołał wówczas wielką sensację.
Obiecał także, że przygotowany
materiał opublikuje w swojej
książce „Drogi do Polski”. Niestety,
nie ma w książce nawet wzmianki
o Emilu Czechu.
Pan Bieńkowski spotkał po
raz pierwszy Emila Czecha podczas koncertu kolejowej orkiestry dętej, oczywiście z nieodłączną trąbką przy ustach. Było
to w domu Kultury Kolejarza
na ulicy Połabskiej w Kłodzku.
Młodego dziennikarza zafrapowała wówczas informacja, że
Emil Czech odegrał Hejnał Mariacki na Monte Cassino. Został
zaproszony do domu państwa
Czechów przy ulicy Mickiewicza
2. Mieszkali bardzo skromnie.
To co wszystkich uderzało w ich
mieszkaniu, to ściana z klatek kanarków, która przedzielała pokój.
Nieprawdopodobna ilość kanarków, od sufitu po podłogę. Pan
Czech wiedział jaką barwę głosu
ma każdy ptak, rozmawiał z nimi.
Zapytany przez gościa, dlaczego

hoduje kanarki, odpowiedział, że
to go uspokaja. Był trębaczem,
ciągle mu grało w duszy. Kanarki
były wielką atrakcją dla mieszkających tu dzieci.
Emil Czech jak wspomina
pan Bieńkowski – zdjął ogromną
walizkę z szafy, z której wydobył
swoje zdjęcie z Monte Cassino.
Następnie napisał na zdjęciu
dedykację imienną i podarował
mu tę fotografię. Takie zdjęcia
dawał wielu swoim przyjaciołom.
Był bardzo wzruszony, że w tych
czasach ktoś interesuje się żołnierzem walczącym w bitwie o Monte Cassino. Bardzo dokładnie,
wręcz jakby odtwarzał z taśmy
wideo, z zamkniętymi oczami, relacjonował swój szlak bojowy.
Oto fragmenty wspomnień,
zapisane przez redaktora Bieńkowskiego:
„Na przełomie lat 1940/41
dotarła do nas wiadomość, że
będziemy uczestniczyć w walkach pod Tobrukiem. Trudno jest
opisać radość, jaka zapanowała
w związku z tym w oddziałach.
Po przybyciu na miejsce zastaliśmy ponury widok. W porcie
dziesiątki zniszczonych i zatopionych statków... Walkę z wrogiem
utrudniał dokuczliwy upał. Temperatura powietrza dochodziła
do 50 stopni Celsjusza.”
„W 1943 r. strzegliśmy terenów roponośnych w Iraku. Nikt
nie wiedział, że będzie to nasze
ostatnie zadanie przed pamiętnym rokiem 1944. W kwietniu 1944 roku zapadła decyzja
o udziale w kolejnym szturmie
na klasztor 2 Korpusu Polskiego. Dzień natarcia oznaczono
literą „H”. 11 maja 1944r. o godz.

23.00 12.00 dział alianckich i naszych rozpoczęło ostrzeliwanie
wzgórza. Cała okolica była tak
zadymiona, że z trudnością rozpoznawaliśmy siebie. Ruszamy
do ataku. Każdy krok na dość nierównym i skalistym terenie jest
trudny. Trzecia Dywizja Strzelców
Karpackich naciera na masyw Albanetta, piąta – na tzw. Widmo.
18 maja 1944 roku o godz.
1030 do ruin klasztoru dociera por. Gurbiel ze swoją drużyną z 12 pułku ułanów. Oni też
pierwsi zatykają swój proporzec.
W samo południe na najwyższym
szczycie Monte Cassino załopotała polska flaga”.
„Po trudnym boju, wypoczywaliśmy w schronach. Sanitariusze opatrywali rannych.
Wtedy właśnie pojawił się por.
Woźniacki, adiutant naszego
dowódcy płk. Władysława Rakowskiego i mówi do mnie:
„Plutonowy Czech, ubierajcie się
szybko. Macie zgłosić się do dowódcy. Poszedłem. Płk Rakowski
zwrócił się do mnie ze słowami:
„Plutonowy Czech, macie do wykonania bojowe zadanie. Podjedziecie pod klasztor i pod polską
flagą odegracie Hejnał Mariacki.”
Otrzymałem trąbkę, tzw. cornet.
I wraz z kierowcą ruszyliśmy samochodem. W połowie drogi
pojazd zatrzymał się. Kierowca
zwrócił się do mnie z pytaniem:
„Panie plutonowy czy pan chce
żyć? Bo ja chcę. Dalej nie jadę.
Wysiadłem. Akurat w tamtym
kierunku jechał znajomy lekarz
por. Stanisław Szczeponek. Podwiózł mnie pod sam kościół, tak
że na miejscu byłem piętnaście
minut przed wyznaczonym cza-

Dom w którym mieszkał Emil Czech w Kłodzku
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Groby Emila Czecha i jego małżonki Marii na kłodzkim cmentarzu

sem. Podchodzę pod falującą na
wietrze flagę. Jestem wzruszony.
Nie wiedziałem czy potrafię zagrać ten hejnał należycie. Biorę
do ust trąbkę i zaczynam grać.
Przypomniałem sobie wówczas,
że muszę przerwać w pewnym
momencie i poczuć się tak, jakby
to mnie strzała tatarska przebiła
gardło. Wtedy właśnie zjawili się
skądś jacyś fotoreporterzy, amerykański i polski. To zdjęcie, które
mam, zrobił mi plut. Choma z 1
batalionu piechoty. Po odegraniu hejnału zameldowałem wykonanie rozkazu u dowódcy. Był
bardzo wzruszony. Gdy odchodziłem zatrzymał mnie jeszcze
na moment i powiedział: „Pamiętajcie plutonowy Czech, wasza
trąbka i wasz hejnał przejdą kiedyś do historii...” Władysław Choma w książce „III Dywizja Strzelców Karpackich" napisał: „W tym
strasznym, apokaliptycznym krajobrazie wyglądają zza kamieni
żołnierze 4. Batalionu, śmiertelnie zmęczeni, zarośnięci, brudni. W zapadniętych oczodołach
goreją tylko oczy nienaturalnym
blaskiem. I te oczy nagle potnieją, a później zaczynają cieknąć
z nich łzy, kiedy nad klasztorem
pojawia się polska, biało-czerwona chorągiew. Otwierają się ze
wzruszenia usta i coś tak łapie za
gardło, kiedy przez stargane wybuchami powietrze płyną z klasztoru dźwięki trąbki krakowskiego
hejnału. Nie sposób mówić spokojnie o tym momencie, kiedy
całą duszę człowieka widać było
w oczach. Ci zahartowani w wielu
ciężkich bojach żołnierze, otrzaskani na stokach Monte Cassino
z widokiem tak potwornej ilości
śmierci, rozmazali się jak dzieci,
kiedy po tylu latach tułaczki, nie

z radia, ale z niezdobytej dotąd
niemieckiej twierdzy, wśród padających gęsto pocisków, usłyszeli
sygnał hejnału - głos Polski. Pytali
mnie wtedy, gdzie ta Polska, kazali sobie na horyzoncie pokazywać kierunek." Z pamiętnej trąbki
spod Monte Cassino pozostał mu
tylko ustnik, gdyż była prawdopodobnie pożyczona. W pamięci autora artykułu pozostał Emil
Czech, jako dziarski mężczyzna,
zakochany w przyrodzie, bardzo
otwarty na ludzi, niezwykle sympatyczny, prawy i uczciwy. Państwo Czechowie nie mieli dzieci,
ale stanowili bardzo zgodne małżeństwo. Jeszcze w tym samym
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roku pan Bieńkowski, który był
drużynowym drużyn zuchowych,
zorganizował wieczór wspomnień
z Emilem Czechem przy kominku.
Pytań było bez liku, np. dlaczego
wybrał Kłodzko?, skąd wytrzasnął
trąbkę? Wieczór był bardzo wzruszający, a Emil Czech powiedział,
że nie zapomni tego do końca
życia. Pojawiła się wówczas koncepcja nadania imienia Emila Czecha, którejś z kłodzkich szkół lub
drużyn harcerskich. Niestety nie
została zrealizowana.
Emil Czech został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Było to dla niego
dużym zaskoczeniem, gdyż do tej
pory nie mógł za bardzo chwalić
się swoją przeszłością. Zapytany,
za co otrzymał ten order, odpowiedział, że za wzorową pracę w Polskich Kolejach Państwowych. Na
spotkaniu powiedział:„Dość często
powracam do swoich wojennych
przeżyć. Jestem zapraszany do zakładów pracy, szkół. Właśnie przed
panem byli u mnie harcerze z marynarskimi kołnierzykami. Mówili,
że XXX-lecie..., że szukają bohaterów." Później spotykał Emila Czecha podczas koncertów orkiestry
dętej, z okazji świąt państwowych.
W 1994 roku Ryszard Grzelakowski napisał w czasopiśmie
„Ziemia Kłodzka” w rocznicę bitwy o Monte Cassino artykuł pt.
„Hejnał mariacki na Monte Cassino”. Postacią tą zainteresował

się znacznie wcześniej, kiedy to
w pierwszym rzymskim wydaniu
książki „Bitwa o Monte Cassino”
z 1946 r., przeczytał o tym, jak ułani Czech i Wasylkiewicz własnym
ciałem zasłaniają swojego rannego dowódcę, rotmistrza Rędziejowskiego przed ogniem nieprzyjacielskim. Potem dowiedział się,
że Emil Czech mieszka w Kłodzku.
Z Emilem Czechem spotkał się
trzykrotnie. Pierwszy raz podczas
promocji książki „Monte Cassino", której egzemplarze podpisywał wtedy Melchior Wańkowicz.
Z ich rozmowy wynikało, że znają się z czasów bitwy. Emil Czech
wspominał mu potem o swoim
udziale w walkach, ale bez podawania szczegółów. Kim był i jaką
miał rolę w zdobywaniu klasztoru, dowiedział się z wywiadu
zamieszczonego w „Kurierze Polskim”. Drugie spotkanie nastąpiło
w rocznicę zakończenia wojny 9
maja 1969 roku. Emil Czech był
wtedy członkiem orkiestry kolejowej w Kłodzku, grał w niej przez
wiele lat. Po raz trzeci spotkali
się w Przychodni Obwodowej
PKP w Kłodzku, gdzie pracował
jako kierowca sanitarki. Umówił
się z nim na wieczór wspomnień
w Dusznikach Zdroju, ale do
spotkania nie doszło. Podarował
mu zdjęcie z autografem, które
opublikował w „Ziemi Kłodzkiej"
w 1994 roku, jako ilustrację do
rocznicowego artykułu.

Członkowie Zarządu Związku Karpatczyków 3 DSK w Londynie z Dyrekcją, Nauczycielami i uczniami Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1
w Nowej Rudzie im. płk. Józefa Sakala. 7.05.2013 r.
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Emila Czecha dobrze znali także kłodzczanie Leopold
Oleniuk i Adam Kuhnen. Ten
ostatni był autorem artykułu zamieszczonego w „Kombatancie”
w 2002 roku.
Adam Kuhnen z Emilem Czechem spotkał się kilkakrotnie na
zebraniach dawnego ZBOWiD-u.
Obiecał mu nawet znaczek pocztowy ze swoją podobizną, wydany w Londynie w 25 rocznicę
bitwy. Napisał też kilka artykułów
o Emilu Czechu do lokalnej prasy, z okazji 48 i 58 rocznicy bitwy
o Monte Cassino oraz 51 rocznicy
zakończenia II wojny światowej.
Apelował do władz Kłodzka, aby
zaopiekowały się grobem oraz
ufundowały tablicę pamiątkową.
Do napisania artykułów, które
powstały już po śmierci Emila
Czecha, czerpał informacje z archiwum ZBOWiD-u. Niestety nie
dysponował kserokopiami tych
dokumentów. Zwracał się także
do dowódcy 22 Brygady Piechoty Górskiej płk. Adama Mazguły,
by wojsko wystawiało wartę honorową przy grobie Emila Czecha
1 listopada i 18 maja. Uzyskał
aprobatę dowódcy.
Śp. Leopold Oleniuk z Kłodzka, żołnierz 7 pułku artylerii
przeciwpancernej, który walczył
pod Tobrukiem i Monte Cassono, spotkał pierwszy raz Emila
Czecha w 1937 roku w Rudkach.
Pracował on wówczas w policji.
Do drugiego spotkania doszło
w jednej z kawiarni w Egipcie, już
po zakończeniu bitwy o Tobruk.
Pod Monte Cassino słyszał o tym,
że generał Duch dał Emilowi rozkaz, by odegrał 18 maja na ruinach klasztoru Hejnał Mariacki.
W Kłodzku spotkali się w 1947
roku. Pan Oleniuk przyjechał 29
maja, Emil Czech był już tu wcześniej. Spotykali się kilkakrotnie
w gronie żołnierzy walczących
pod Monte Cassino. Pan Oleniuk
był nawet z Emilem Czechem
na spotkaniu z młodzieżą szkoły
górniczej w Nowej Rudzie, gdyż
chętnie chodził z prelekcjami
do szkół. Miał bardzo ładny głos,
który wszystkich zachwycał. Obydwaj panowie bawili się też na
zabawach, które lubili. Bardzo dobrze znały się ich żony. Jak sobie
przypominał, Emil chciał pojechać
na 30 rocznicę bitwy pod Monte
Cassino do Włoch. Nie otrzymał
jednak paszportu od władz komunistycznych. Po śmierci państwa
Czechów, którzy zmarli w marcu
1978 roku, wraz z ich znajomą
z Rudek, opiekował się grobem.

Obecnie opiekę nad grobem państwa Czechów sprawuje
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju. 18 maja przy grobach
Emila Czecha i Leopolda Oleniuka w Kłodzku odbyła się uroczystość upamiętniająca 69 rocznicę
zwycięstwa Polaków w bitwie
o Monte Cassino. Hołd poległym
i zmarłym Karpatczykom oddali
żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oraz poczty
sztandarowe dwóch szkół z ziemi
kłodzkiej noszących imiona bohaterów bitwy o Monte Cassino:
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju oraz Miejskiego Zespołu
Szkół Nr 1 im. płk. Józefa Sokola
w Nowej Rudzie. Podpułkownik
Wojciech Łyszkiewicz odczytał
życiorys Emila Czecha, a o godz.
12.00 odegrany został nad jego
grobem hejnał mariacki. Na mogiłach obu żołnierzy złożono wieńce i zapalono znicze.
W przyszłym roku obchodzić będziemy 70 rocznicę bitwy
o Monte Cassino. Może właśnie ta
rocznica stanie się okazją do upamiętnienia tej ważnej w naszych
dziejach postaci, człowieka niezwykle szlachetnego i skromnego, który odtrąbił światu polskie
zwycięstwo pod Monte Cassino.
Winni są to Emilowi Czechowi
mieszkańcy Kłodzka oraz całej ziemi kłodzkiej. Może któraś ze szkół
przyjmie imię Emila Czecha? Oby
tak się stało. Emil Czech w pełni
zasłużył sobie na to, by być postacią bardziej znaną na ziemi kłodzkiej.
Na koniec warto też wspomnieć, że w lutym tego roku powstało w Kłodzku Stowarzyszenie
Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich Karpatczyk, którego prezesem został wybrany płk Adam
Mazguła. Stowarzyszenie stawia
sobie za cel podtrzymywanie
i promowanie historii, tradycji
i czynów bojowych polskich jednostek wojskowych, a w szczególności Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich i 3 Dywizji
Strzelców Karpackich, walczących
pod Tobrukiem i Monte Cassino.
Będzie naturalnym następcą i kontynuatorem działań organizacji
kombatanckich:
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” w Warszawie oraz Związku
Karpatczyków 3 DSK oraz Związku
Tobukczyków w Londynie, jako że
większość ich członków odeszła
na wieczną wartę, a żyjący mają

już coraz mniej sił do działania.
Na zaroszenie stowarzyszenia
oraz dowództwa 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
w Kłodzku w dniach 5-7 maja gościły delegacje Związku Karpatczyków w Londynie w osobach
prezesa Stefana Mączki, sekretarza Kazimiery Janoty-Bzowskiej
oraz płk. Zdzisława Pichety prezesa Związku Tobrukczyków.
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Bogusław Bieńkowski „Hejnalista
z Monte Cassino”, „Gazeta Robotnicza”
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Święto 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. 6.05.2013 r.

Warta honorowa przy grobie Emila Czecha. 18.05.2013 r.

Przy grobie Leopolda Oleniuka . 18.05.2013 r.
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Elżbieta Gargała

55-Lecie pracy twórczej S. Olszamowskiego

Stanisław Olszamowski jest
przede wszystkim rzeźbiarzem, ale
też maluje, tworzy elementy wystroju wnętrz i meble. Był uczniem
Horno – Popławskiego i Dunikowskiego. Był pierwszą osobą w Sokołowsku, która mówiła o Kieślowskim.
Wciąż ma w centrum Sokołowską pracownię. Kiedyś była ruchliwa, pełna odwiedzających osób,
artysta stale coś robił. Teraz niestety
przeniesie się do Wałbrzycha, ponieważ zdrowie nie pozwala mu
już pracować.
Starałem się uszanować każdego człowieka, który przychodził do
pracowni – wysłuchać - mówi.
Stanisław Olszamowski urodził się w Kijowie, w ówczesnym
Związku Radzieckim, gdzie przed
rewolucją kupili ziemię i osiedlili się
dziadkowie artysty – Polacy. Czas
był taki, że zachęcano Polaków do
kupowania ziemi na tamtym terenie i organizowania gospodarki.
Dziadek pana Stanisława miał cukrownię.
- Kijów to najpiękniejsze miasto
na planecie – mówi dzisiaj Stanisław Olszamowski.
Ojciec pana Stanisława był na-

uczycielem biologii. Po wybuchu
wojny walczył w Wojsku Polskim
i dlatego rodzina miała prawo repatriacji. W 1946 roku przyjechali do
Wrocławia.
Studia na wydziale rzeźby zaczynał we Wrocławiu, potem przez
2 lata studiował w Gdańsku u Stanisława Horno – Popławskiego. Jako
student wygrał konkurs na rzeźbę
o tematyce Ziem Odzyskanych.
Dzięki temu znany rzeźbiarz wziął
go do pomocy przy realizacji własnej rzeźby.
Profesor mieszał gips, ja rzeźbiłem - mówi ze śmiechem. Ponieważ zachwiał autorytet wykładowcy, musiał pojechać do Gdańska.
Zmiana wyszła mu na dobre, dyplom zrobił we Wrocławiu.
Po skończeniu studiów dostałem stypendium osiedleńcze
do Wałbrzycha i mieszkanie. Przez
lata byłem nauczycielem plastyki
w liceum i instruktorem sekcji plastycznej w GDK. W 1968 roku wraz
z żoną Barbarą państwo Olszamowscy przenieśli się do Sokołowska.
Barbara Olszamowska założyła
pracownię rzemieślniczą – rzeźba
w tynku, w drewnie. Przez 12 lat
wspólnie urządzali wnętrza miejsc
publicznych oraz elewacje budyn-

ków, które wciąż można oglądać.
Wystrój pamiętanej przez starszych
wałbrzyszan restauracji Albatros to
ich wspólne dzieło, elewacja Mieroszowskiego Centrum Kultury,
ściany, witraże, wszystkie meble,
rzeźby zamku Chojnik, restauracja
Milenium w Mieroszowie, bar Jaga
w Sokołowsku, restauracja Patria
w Karpaczu.
- Te 12 lat to było cudo – wspomina pani Barbara. - W Partii była
Piwniczka Breugla, Staszek rzeźbił
postacie z Zabaw Dziecięcych. Robiliśmy wszystkie meble. Byliśmy
niezależni – dodaje.
- To była wielka przygoda –
mówi pan Stanisław.
- To było cudowne, że nic się
nie powtarzało, każde wnętrze było
inne – mówi pani Barbara.
- Ile było lokali, tyle interpretacji
żony i mojej – z równym entuzjazmem potwierdza pan Stanisław.
Stanisław Olszamowski tworzył
rzeźby głównie w drewnie. Te które
ma najbliżej siebie w wałbrzyskim
mieszkaniu, choć nieduże bryłą,
mają w sobie rys monumentalny.
Taka jest np. głowa marszałka Piłsudskiego. Postać panny cechuje
smukłość i lekkość. Głowa dziecka
pokazuje całą jego kruchość. Jak
opowiada pani Barbara, Stanisław
Olszamowski robił portrety pokazujące dusze człowieka.
- Obraz jest jednocześnie muzyką, najpierw sobie śpiewam –
mówi pan Stanisław.
Przy wjeździe do Mieroszowa
stoi pomnik Gross-Rosen autorstwa Stanisława Olszamowskiego. Na cmentarzu w Mieroszowie
u szczytu Alei Zasłużonych jest wyrzeźbiony przez niego orzeł i głowy
żołnierzy. W Sokołowsku większość
ozdób na tyłach elewacji oraz we

wnętrzach obiektów jest autorstwa
Olszamowskiego, np. Ściana z płaskorzeźbami w Białym Orle.
- W Sokołowsku trzy osoby
robiły elewacje rzeźbione: Pacanowski, Olszamowski i dwa domy
ja – dodaje pani Barbara.
W sali posiedzeń ratusza można oglądać malarstwo naścienne .
Jestem dumny z pracy w II LO
– mówi on sam. Wspomina także
nauczyciela muzyki z liceum na
Starym Zdroju, Józefa Klonowskiego, którego portret chciałby jeszcze
wyrzeźbić.
Barbara Olszamowska robiła
także ceramikę, biżuterię ze srebra,
miniatury malarskie, portrety, pejzaże, rzeźbiła. Malowała na jedwabiu i witrażowo zdobiła szkło.
- Kultura to jest człowieczeństwo, rywalizacja o miejsce gatunku ludzkiego w świecie. Bez kultury, bez nauki nie ma cywilizacji
– mówi dzisiaj z perspektywy długiego twórczego życia Stanisław
Olszamowski. Uważa, że kultura
i przemysł powinny się wzajemnie
uzupełniać. - Kultura tworzy duszę
dla materialnego ciała – mówi. Kiedy pytam o hierarchię ważności,
mówi, ze obecność żony była i jest
najważniejsza. Potem wymienia
wrażliwość na pejzaż, na kolor i na
człowieka, kiedy sie go portretuje.
A także wrażliwość na formę.
W maju prace z pracowni i galerii w Sokołowsku zostaną zinwentaryzowane, udokumentowane
i zmagazynowane w pomieszczeniach ZGKiM w Mieroszowie.
Budynek w Sokołowsku będzie
gruntownie remontowany. Władze
Mieroszowa zapewniają, że potem
utworzona zostanie stała ekspozycja prac artysty w Mieroszowskim
Centrum, Kultury.
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Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

o jednej kłodczance

Krystyna
Toczyńska-Rudysz
Ur. 12 sierpnia 1939 r.
w Równem na Wołyniu, mieszkanka Kłodzka od 1951 r.
Honorowy Obywatel Miasta Kłodzka, historyk sztuki,
długoletni, zasłużony dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej
(1972-2001), animatorka życia
kulturalnego Kłodzka, autorka
wielu wystaw historycznych,
popularyzatorka
dziejów
ziemi kłodzkiej. Bohaterka
spektaklu "My Kłodczanie"
21.05.2013 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Krystyna Toczyńska-Rudysz
urodziła się na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Pochodzi
z rodziny inteligenckiej. Pierwsze
miesiące i lata jej życia przypadły
na czas wojny, którą rodzice –
Jadwiga i Aleksander Toczyńscy
– wypędzeni z własnego domu,
przeżyli na tułaczce, w bydlęcych
wagonach, kątach wiejskich chałup, schronach i zimnej stolarni
z klepiskiem. Ostatnie dni wojenne zastały ich w Strzyżowie
(koło Jasła). Pierwsze więc wspomnienia własnego rodzinnego
domu pochodzą już z okresu
powojennego, z miejscowości
Brzeg, gdzie rodzice osiedlili się
w październiku 1945 r. Pod Brzegiem w Michałowie zamieszkała
pozostała rodzina: dwie ciocie
– wdowy po oficerach, którzy
zginęli w Katyniu oraz ukochana
babcia, Jadwiga. Dom w Michałowie, prowadzony przez babcię,
był ukochanym miejscem pobytu
całej rodziny. To właśnie Babcia
zaszczepiła w młodej, wówczas
niespełna ośmioletniej Krystynie,

poszanowanie i miłość do przedmiotów z minionych epok.
W Brzegu ukończyła 4 klasy
szkoły podstawowej. Dalszą edukację przez 3 lata kontynuowała
w Dzierżoniowie, dokąd rodzina
przeprowadziła się, a od 1951 r.
w Kłodzku, gdzie ojciec został powołany na stanowisko dyrektora
Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych. Kłodzko stało się od tej pory
jej miastem zamieszkania, nauki
i pracy. Tu w 1959 r. ukończyła
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, a następnie
rozpoczęła studia uniwersyteckie
we Wrocławiu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W 1963 r.
uzyskała stopień magistra historii
sztuki. Jako stypendystka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Kłodzku, w 1964 r. podjęła pracę w nowoutworzonym Muzeum
Ziemi Kłodzkiej. Rozpoczęła od
stanowiska młodszego asystenta,
wiążąc się z tą placówką na niemal całą swą karierę zawodową,
z przerwą w latach 1965-1972,
kiedy to została Powiatowym
Konserwatorem Zabytków przy
Wydziale Kultury PPRN w Kłodzku. Trzeba podkreślić, że było to
pierwsze w Polsce stanowisko
konserwatora na szczeblu powiatowym. Swoją pracą wniosła duży
wkład w rozwój opieki nad zabytkami dawnego powiatu kłodzkiego. Z jej inicjatywy przeprowadzono remonty szeregu zabytków
architektury i liczne konserwacje
zabytków ruchomych. Była współorganizatorem „Izby Pamięci”
i „Lapidarium” w pomieszczeniach
twierdzy kłodzkiej oraz głównym
organizatorem Muzeum Pamiątek
po Festiwalach Chopinowskich na
Górze Pustelnika w Dusznikach
Zdroju.
W ramach współpracy z Powiatowym Komitetem Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, którego była sekretarzem,
uczestniczyła w pracach związanych z uporządkowaniem na
cmentarzu komunalnym kwatery
grobów pomordowanych jeńców i więźniów twierdzy, ustawianiem nagrobków i pomnika.
Należała też do Zarządu Powiatowej Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK.
W maju 1972 r. powołana

została na stanowisko dyrektora
Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Funkcję tę pełniła do czasu przejścia
na emeryturę w 2001 r. Ten blisko
30-letni okres pracy zaowocował
wieloma sukcesami osobistymi
oraz placówki, którą kierowała.
W 1976 r. uzupełniła wykształcenie, kończąc Podyplomowe
Studium Muzeologiczne UJ Wydział Filozoficzno-Historyczny.
Niezwykle trudny był początkowy etap pracy, w związku z prowadzonym remontem dawnego
konwiktu jezuickiego, przeznaczonego w 1971 r. na siedzibę
Muzeum. Blisko 15-letni okres
pracy, wypełniony kierowaniem
remontem, opieką nad zabytkami ulokowanymi tymczasowo
w dworze w Jaszkowej Górnej,
prowadzeniem z małym zespołem pracowników normalnej statutowej działalności, a wreszcie
aranżowaniem wnętrz, urządzaniem magazynów i gabinetów
– uwieńczony został sukcesem
ponownym otwarciem w 1986 r.
placówki. Pełna zaangażowania,
zawsze energiczna, zarażająca
też swą pasją współpracowników, sprostała zadaniu, pomimo
ustawicznych kłopotów finansowych. Z okazji uroczystego
otwarcia Muzeum, które odbyło
się w dniach 6-7 grudnia 1986
r., zorganizowana została m.in.
wystawa o dziejach Kłodzka pt.
„Oblicze miasta” oraz ekspozycja
poświęcona twórczości Wacława
Brejtera, pierwszego dyrektora.
Dwudniowa uroczystość przyciągnęła ogromną rzeszę ludzi,

czekających od dawna na „swoje
muzeum”. Od tej pory rozpoczął
się nowy etap działalności, bogaty w pomysły, wciąż nowe atrakcyjne formy popularyzacyjne,
koncerty, konferencje i inne działania interdyscyplinarne. Rokrocznie organizowano po kilka
wystaw czasowych, w 1990 r. powstała stała ekspozycja prezentująca muzealną kolekcję zegarów,
a w 1996 r. poświęcona historii
i teraźniejszości szklarstwa ziemi
kłodzkiej. Dyrektor Krystyna była
pomysłodawczynią, koordynatorką i komisarzem wielu wystaw
oraz autorką tekstów do katalogów. Zawsze dbała o estetykę
wydawnictw
towarzyszących
imprezom muzealnym. Ważną
i wartościową inicjatywą było
utworzenie wydawnictwa muzealnego „Zeszytów Muzeum Ziemi
Kłodzkiej”, którego pierwszy numer ukazał się w 1986 r. Na jego
łamach prezentowana jest tematyka związana z historią, sztuką
i przyrodą ziemi kłodzkiej.
Kolejne, nowe przedsięwzięcia w latach 90. XX w. były dowodem, że Muzeum stało się centrum wiedzy o regionie. W 1991
r. zainaugurowany został cykl
spotkań i wystaw pod hasłem
„My, Kłodzczanie”, prezentujący
zasłużone sylwetki mieszkańców Kłodzka. W 1992 r. organizując „obchody klahrowskie”,
w związku z przypadającą rocznicą śmierci i urodzin wielkiego
rzeźbiarza dawnego hrabstwa
kłodzkiego okresu baroku – Michała Klahra Starszego, Muzeum
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współczesne szkło artystyczne
na tle historii i tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej” oraz za
monografię, powstałą staraniem Muzeum „Kłodzko. Dzieje
miasta”. Sukcesy placówki, to
oczywiście wynik pracy całego
zespołu, ale też efekt kreowania
oblicza placówki przez Dyrektora
i prowadzenia właściwej polityki
kadrowej. Uwieńczeniem pracy
twórczej w Muzeum pani Krystyny była niezapomniana wystawa
„Dom w zwierciadle minionego
wieku”, inspirowana pasją aranżowania wnętrz i własnymi przeżyciami związanymi z dawnym
domem pełnym rodzinnego
ciepła. Wystawa ta również uhonorowana została wyróżnieniem
ministerialnym w konkursie „Na
najciekawsze wydarzenie muzealne roku”.
Na czas jej pracy zawodowej przypadło wiele wartościowych inicjatyw społecznych. Była
współzałożycielką Społecznego
Komitetu Odnowy Fary Kłodzkiej,
którego działalność zaowocowała pracami konserwatorskimi
we wnętrzach kłodzkiej świątyni. Współpracowała z Towarzy-

stwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
Towarzystwem Miłośników Ziemi
Kłodzkiej, Polskim Towarzystwem
Historycznym oddział Kłodzko
oraz z Fundacją Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, m.in. przy urządzaniu Domu Wittiga w Nowej
Rudzie-Słupcu.
Za działalność na rzecz Muzeum, a tym samym na rzecz
Kłodzka, promując je poprzez
profesjonalny i atrakcyjny dorobek naukowo-popularyzatorski,
uhonorowana została w 2001
r. przez władze miasta tytułem
Honorowego Obywatela Miasta
Kłodzka.
Przejście na emeryturę nie
oznaczało przerwania aktywności, tak zawodowej, jak i w sferze
społecznej. W 2002 r. była radną
I kadencji Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego,
uczestnicząc
w pracach Komisji Kultury, Nauki
i Edukacji. W latach 2003-2005
ściśle współpracowała z Muzeum
Ziemi Kłodzkiej w ramach polsko-czeskiego komitetu obchodów upamiętniających wybitną
postać średniowiecza – arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Jako
członek Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Niemieckiej była organizatorką wielu wystaw w Kątach
Bystrzyckich w gospodarstwie
agroturytycznym Gottwaldówka,
m.in. poświęconych twórczości E.
Fuchsa, dawnej śląskiej koronce.
Aktualnie pracuje nad scenariuszem wystawy w Domu Klahra
w Lądku Zdroju. Od 2011 r. jest
członkiem Rady Muzealnej Skansenu w Pstrążnej, uczestniczy też
w międzynarodowych spotkaniach propagujących ideę rozwoju muzeów domowych przy
gospodarstwach agroturystycznych. Jest też członkiem Stowa-

rzyszenia Muzeum „Wapiennik”
w Starej Morawie.
Nadal zajmuje się również
działalnością wydawniczą – głównie jako autor koncepcji i tekstów
w publikacjach wydawanych
przez TPP-N. Nie przerwała też
swej twórczości publicystycznej
– wiele pisze o zabytkach regionu i kulturze na łamach lokalnych
czasopism.
Krystyna należy do osób,
które potrafią przez całe swe życie realizować pasje. Do jednych
z milszych wspomnień związanych z jej pracą w Muzeum należy jego tworzenie, aranżowanie.
Także każde jej mieszkanie, które
urządzała sama, z mężem lub córką Barbarą – to małe dzieła sztuki,
ze smakiem, ciepłem, poczuciem
estetyki. Inteligentna, dowcipna,
towarzyska, ale też kiedy wymaga tego sytuacja – wymagająca
i krytyczna wobec siebie i otoczenia.
Kocha koronki, książki i podróże. Zwiedziła wiele krajów,
m.in. Egipt, Austrię, Niemcy, Francję, Szwecję. Przez 4 lata (20062010) była mieszkanką Wiednia.
Kocha też spotkania z przyjaciółmi. Wśród licznych zajęć
zawsze potrafi znaleźć dla nich
czas. Z sympatią mówi o „wianuszku różańcowym” – jak nazywają swoje towarzystwo równie
kreatywne przyjaciółki, z którymi
przyjaźni się od lat: Zosia, Renia,
Bożena, Maja i Basia. Niezwykle
towarzyska, szybko potrafiąca
zjednać sobie nowych znajomych, prowadzi otwarty dom, do
którego z przyjemnością zaprasza znajomych. A ponieważ natura nie poskąpiła jej także talentu
kulinarnego, nic dziwnego, że
wizyty te są niezapomniane dla
jej gości.

fot. T. Gmerek

zainicjowało nowy cykl pn. „Spotkania muzealne”. Drugie spotkanie z tego cyklu poświęcone
zostało problematyce związanej
ze szklarstwem ziemi kłodzkiej
(1996), trzecie zaś zdrojom ziemi
kłodzkiej (1999). Przedsięwzięcia te – o szerokim spektrum
popularyzacyjnym, łączące różnego rodzaju działania: wystawę
w oparciu o zbiory z konferencją,
koncertami, odczytami – miały
szeroki zasięg oddziaływania.
W muzealny cykl włączały się
także inne placówki i szkoły, proponując własne imprezy związane z popularyzowaną tematyką.
Ranga Muzeum dzięki temu rosła, czego dowodem były liczne
listy, gratulacje, a także nagrody
i odznaczenia, które odbierała
dyrektor Krystyna. Najważniejsze z nich, to przyznawane przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki
w konkursie ogólnopolskim „Na
najciekawsze wydarzenie muzealne roku”. Muzeum w latach 90.
XX w. otrzymało kilkakrotnie tę
nagrodę za wystawy: „Oczy czasu”, „Michał Klahr Starszy i jego
theatrum sacrum”, „Park Narodowy Gór Stołowych”, „Kłodzkie
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Spotkanie "My, Kłodczanie" w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 21.05.2013 r.
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XV Przegląd FilmowY „Kino na Granicy”

Uczestnicy Kina na Granicy przed Teatrem Adama Mickiewicza w Cieszynie
w oczekiwaniu na seans filmowy

Kino na Granicy to przegląd
filmowy organizowany w polskim i czeskim Cieszynie już
od piętnastu lat przez Stowarzyszenie "Kultura na Granicy"
i czeskie stowarzyszenie Občanské sdružení "EducationTalentCulture".
Festiwal to przede wszystkim filmy, ale także ludzie
i miejsca. Tegoroczne Kino na
Granicy zaprezentowało bogaty program, bo aż 120 filmów,
którym towarzyszyły spotkania
z reżyserami, aktorami i innymi ważnymi osobistościami
filmowego świata. Poseansowy wolny czas wypełniały na

dziedzińcu cieszyńskiego zamku koncerty i wystawy umiejscowione w obiektach kultury
w Cieszynie.
Tematami
przewodnimi
tegorocznego przeglądu była
twórczość Słowaka Petra Solana, Czecha Miroslava Ondřička
i jego syna Davida Ondřička,
Polaka Jerzego Stuhra. Obok
tego na ekranach kin pojawiły
się filmy muzyczne i filmy poruszające temat „rzeki“. Dla tych,
którzy mają filmowe zaległości,
pokazano również najważniejsze najnowsze produkcje.
Wśród pokazów nowych filmów widzowie zobaczyli m.in.

Spotkanie z twórcami filmu "Europa Środkowa idzie na wolność" (2012) z reżyserem
Mirosławem Jasińskim na czele, 3.05.2013, Cieszyn.

Siedziba biura festiwalowego

takie filmy jak: Felix, Net i Nika
oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa (Wiktor Skrzynecki, 2012),
Lekarze (Tomasz Wolski, 2011),
Dva Nula (Pavel Abrahám,2012),
Yuma (Piotr Mularuk, 2012), Ve
stínu (Davíd Ondřiček), Wrocław
Václava Havla (Paweł Woldan,
2013), Mój rower (Piotr Trzaskalski, 2012), Wszytskie kobiety Mateusza (Artur „Baron“
Więcek, 2012), Bez doteku (Karel Chlupáček, 2013), Pokłosie
(Władysław Pasikowski, 2012),
e (Władysław Pasikowski, 2012),
eŠtěBák (Juraj Nvota, 2012),
Nasz Waszek. O sile bezsilnych
(Krystyna Krauze, 2012), Żywie
Białeruś! (Krzysztof Łukasiewicz,
2012), Europa Środkowa idzie
na Wolność (Mirosław Jasiński,
2012) i wiele innych.
Chcąc wyróżnić jedno
z ważniejszych spotkań tegorocznej edycji Kina na Granicy,
niewątpliwie z punktu widzenia
stosunków polsko-czesko-słowackich był to film Krystyny
Krauze Nasz Waszek. O sile bezsilnych (2012). Reżyserce udało
się pokazać Vaclava Havla jako
ikonę walki z komunizmem
i jego przyjacielskie kontakty
z polskimi opozycjonistami.
Film Mirosława Jasińskiego Europa Środkowa idzie na Wolność to obraz mało znanej jeszcze wspólnej historii najnowszej
Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Wieloletnia współpraca opozycjonistów z tych krajów, a m. in.
z Solidarności Polsko-Czesko-

Słowackiej zaowocowała przemianami politycznymi na przełomie lat 80. i 90 i m.in. powstaniem Grupy Wyszehradzkiej.
Wśród ludzi, których nie
można nie wymienić, a bez których nie byłoby Kina na Granicy
są Jolanta Dygoś – dyrektor przeglądu, Marcin Gil i Martin Novosad – dyrektorzy programowi
i wiele innych osób tworzących
to wspaniałe przedsięwzięcie.
Z osobistości świata kina wymienić można takich gości jak
aktorzy: Jerzy Stuhr, Ireneusz
Czop, Dźmitry Papko, Gabriela
Míčová; reżyserzy: Tomasz Wolski, David Ondříček, Artur „Baron“ Więcek, Sławomir Fabicki,
Juraj Nvota, Krystyna Krauze,
a także wielu innych.
W tak bogatym progamie,
każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Większośc uczestników
to jednak stali bywalcy Kina na
Granicy, którzy dzień zaczynali i kończyli w kinie, a krótkie
przerwy pomiędzy seansami
czy spotkaniami wykorzystywali na szybkie przemieszczanie
się z kina do kina. Nie można też
zapomnieć o klimacie przeglądu, który tworzą miejsca takie
jak Teatr Adama Mickiewicza,
Kino Piast, Kino Central, Dom
Narodowy czy wcześniej już
wspominany Klub Festiwalowy.
Choć tegorocznej edycji towarzyszyła „pogoda w kratkę“, odbyły się też projekcje pod wieżą
za cieszyńskim zamkiem.
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Zprávy z 15. filmové přehlídky
Kino na hranici
Kino na hranici je filmová
přehlídka pořádaná v Polském
a Českém Těšíně již 15 let sdružením "Kultura na Granicy" a českým občanským sdružením
"Education Talent Culture".
Tato událost není jen filmovou přehlídkou, ale také setkáním lidí, kteří pomáhají vytvořit neopakovatelnou atmosféru.
Letošní program festivalu byl
bohatý, protože 120 promítaných filmů doprovodily schůzky
s režiséry, herci a jinými důležitými osobnostmi filmového
světa. Jako každý rok se konaly
koncerty na nádvoří těšínského
hradu a výstavy v kulturních
prostorech v Cieszynie.
Hlavními tématy letošní
přehlídky byla tvorba Petra Solana, Poláka Jerzego Stuhra a Čecha Miroslava Ondříčka i jeho
syna Davida Ondříčka. Objevily
se rovněž hudební filmy týkající
se tématu „řeka“. Nechyběly nejdůležitější nejnovější filmy.
Z nových filmů měli diváci
příležitost podívat se na Felix,
Net i Nika oraz Teoretycznie
Możliwa Katastrofa (Wiktor
Skrzynecki, 2012), Lekarze (Tomasz Wolski, 2011), Dva Nula
(Pavel Abrahám, 2012), Yuma
(Piotr Mularuk, 2012), Ve stínu
(Davíd Ondřiček), Wrocław
Václava Havla (Paweł Woldan,

2013), Mój rower (Piotr Trzaskalski, 2012), Wszytskie Kobiety Mateusza (Artur „Baron“
Więcek, 2012), Bez doteku (Karel Chlupáček, 2013), Pokłosie
(Władysław Pasikowski, 2012),
(Władysław Pasikowski, 2012),
eŠtěBák (Juraj Nvota, 2012),
Nasz Waszek. O sile bezsilnych
(Krystyna Krauze, 2012), Żywie
Białeruś! (Krzysztof Łukasiewicz,
2012), Europa Środkowa idzie
na Wolność (Mirosław Jasiński,
2012) a mnoho dalších.
Na jedné z nejdůležitějších
schůzek letošního ročníku Kino
na hranici z hlediska polsko
– česko – slovenských vztahu
byl vyznamenán film Krystyny Krauze Nasz Waszek. O sile
bezsilnych (2012). Režisérce se
podařilo ukázat Václava Havla
jako člověka bojujícího s komunismem i jeho přátelské kontakty s polskými opozičníky. Film
Mirosława Jasińskiego Europa
Środkowa idzie na Wolność
představuje obraz málo známé
novodobé historie Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Dlouholetá spolupráce
opozičníků z těchto zemí, Polsko – česko – slovenská solidarita, vedla k politickým změnám
na přelomu 80. a 90. let, mimo
jiné ke vzniku Visegrádské skupiny.

Kostka XV. Kina na Hranici na těšínském náměstí

Účastníci filmové přehlídky Kino na hranici byli snadno rozpoznatelní podle
charakteristických tašek

Mezi lidi, které je nutno
uvést, protože by bez nich tento festival nevznikl, patří ředitelka přehlídky Jolanta Dygoś,
programoví ředitelé Marcin Gil
a Martin Novosad a mnoho dalších.
Z osobností světa filmu je
třeba uvést takové hosty, jakými byli Jerzy Stuhr, Ireneusz
Czop, Dźmitry Papko a Gabriela
Míčová, režiséři Tomasz Wolski,
David Ondříček, Artur „Baron“
Więcek, Sławomir Fabicki, Juraj
Nvota, Krystyna Krauze a mnoho dalších.
V bohatém programu si každý mohl najít něco pro sebe.

Většina účastníků začínala
a končila každý festivalový den
v kině a krátké přestávky mezi
filmy využívala ke schůzkám
nebo k rychlému přemístění
z kina do kina. Jak už bylo
zmíněno, nelze zapomenout
na neopakovatelnou atmosféru
během festivalu, kterou vytváří
místa jako divadlo Adama Mickiewicze, kino Piast, Central,
Dom Narodowy nebo dříve
zmíněný Klub Festiwalowy.
Během 15. filmové přehlídky
byly také promítány filmy u věží
za těšínským hradem.

Divadlo Adama Mickiewicze v polském Těšíně

Překlad: Grzegorz Ferenz
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Od ekoklubów przez ekodziałania
do rozwoju nowej rudy

Prezentacja ekoklubu "Źródło życia"

W 2012 roku Fundacja Odnowy
Ziemi Noworudzkiej zrealizowała z młodzieżą noworudzkich szkół
projekt „Szkoła Liderów Lokalnych”, dofinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Uczniowie wykonali wiele
zadań na rzecz ochrony środowiska naturalnego miasta
oraz edukacji ekologicznej
mieszkańców. Jednym z najważniejszych efektów projektu
było powstanie trzech nowych
ekoklubów w noworudzkich
gimnazjach: „Ślad Liścia” w Gimnazjum Nr 2, w Gimnazjum Nr

Przedstawiciele ekoklubu "Ślad liścia"

Magdalena Duszatyńska relacjonuje pracę ekoklubu "Drzewo Życia"

1 oraz „Źródło życia” w Gimnazjum Nr 3. Ten ostatni powstał
jako projekt gimnazjalny.
Działalność nowopowstałych ekoklubów została uroczyście zainaugurowana przeprowadzeniem wspólnej debaty,
którą zorganizował Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
w dniu 5 IV w sali konferencyjnej hotelu „Dwór Górny”.
Celem debaty było przedstawienie dotychczasowej pracy ekoklubów, wypracowanie
wniosków na przyszłość oraz pozyskanie pomocy merytorycznej
i finansowej na tę działalność od
lokalnych samorządów.
W pierwszej części przedstawiciele 4 ekoklubów dyskuto-

wali o skuteczności dotychczasowych działań oraz możliwościach na przyszłość, popartych
krótkimi prezentacjami i wnioskami. Prowadzenie przez młodych ludzi edukacji ekologicznej jest bardzo skuteczne, gdyż
najefektywniej oddziaływuje
się na rówieśników i dorosłych
przez dzieci i młodzież.
W drugiej części miała miejsce dyskusja z ekspertami, którymi byli Teresa Fereżyńska,
specjalista od edukacji ekologicznej, Julian Golak radny wojewódzki, wiceprzewodniczący
komisji ochrony środowiska,
Dariusz Chojecki radny powiatowy, dyrektor Miejskiego
Zespołu Szkół Nr 1, Bogusław

Frącek – wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie,
Roman Głaz przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą urządzeń
energetyki odnawialnej. Eksperci bardzo wysoko ocenili działania młodzieży. Odpowiadali na
pytania uczestników debaty,
którzy przybyli z 7 noworudzkich szkół. Była też możliwość
napisana swoich wniosków
i uwag w ankiecie ewaluacyjnej,
podsumowującej debatę. Wnioski jakie zgłoszono są praktycznie planem działania na najbliższą przyszłość.
Regina Wałęsa przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
zadeklarowała
zapraszanie

Eksperci debaty.
Od lewej Bogusław Frącek, Julian Golak, Teresa Fereżyńska, Dariusz Chojecki, Roman Głaz
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Sala obrad

Jakub Gorlach przedstawia idee ekoklubów

przedstawicieli ekoklubów na
posiedzenia Komisji. W związku
z ogłoszeniem 2013 roku Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody, kluby
zorganizują kampanię edukacyjno-promocyjną na rzecz kultury oszczędzania wody. Będą
też badać wodę w naszych
rzekach i opisywać ich stan,
a wyniki zaprezentują na sesji
uczniowskiej w listopadzie.
Zaproponowano też, by ekoklubom powierzyć opiekę nad
stacjami pomiaru pyłu zawieszonego, które miasto zamierza
zainstalować w szkołach.
Debata została zgłoszona
do tegorocznej edycji konkursu XIX Sejm Dzieci i Młodzieży.
Uczniowie Jagoda Kossak i Patryk Małogurski, którzy przygotowali i prowadzili debatę
zostali zaproszeni do Sejmu RP,
gdzie wezmą udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu 1 VI.
Jako młodzi posłowie i posłanki
przegłosują uchwałę, dotyczącą
działań młodzieży na rzecz ekorozwoju swojej małej ojczyzny.
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Działania ekoklubów są kontynuowane w 2013 roku poprzez
realizację projektu „Akademia
Regionalna”, ponownie dofinansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego w ramach zadania: „Wsparcie dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
poprzez wzmocnienie postaw
obywatelskich wśród młodzieży
z terenu Dolnego Śląska. Inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym”.
W ramach sesji letniej Akademii uczestnicy odbyli warsztaty w ośrodku edukacyjnym
Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie nauczyli się badać
wodę oraz poznawali osobliwości przyrodnicze. Będą zdobywać odznakę PTTK Turysta
Przyrodnik, opisywać obiekty
przyrodnicze, wędrować szlakami i ścieżkami edukacyjnymi.
Zorganizują w mieście obchody Międzynarodowego Dnia
Ochrony Środowiska pod hasłem „Zaadoptuj rzekę” oraz rajd
turystyczny do Srebrnej Góry.

Przedstawicielki ekoklubu z Gimnazjum Nr 1

Uczestnicy obrady

Prowadzący debatę Jagoda Kossak i Patryk Małogrski

Dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania: Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska. Inicjatywy lokalne o
charakterze edukacyjnym.
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Z dziejów Kłodzka.
Od Kosmasa do… powodzi w 1997 roku
Od 15 grudnia 2012 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej można
obejrzeć nową, dużą wystawę opowiadającą o ponadtysiącletniej historii Kłodzka. Na
potrzeby tej swoistej podróży
poprzez wieki zagospodarowane zostały wiekowe podziemia
muzealne oraz pomieszczenia
parteru, dotąd nie udostępniane publiczności! Mamy nadzieję, że zarówno aranżacja
wystawy, prezentowane eksponaty, specjalnie skomponowana ścieżka dźwiękowa, pokazy
multimedialne oraz publikacja
katalogu towarzyszącego ekspozycji wpłyną na jej atrakcyjność.
Chcą zachęcić do odwiedzenia wystawy pozwolę sobie
krótko, na łamach niezmiennie
gościnnej „Ziemi Kłodzkiej”,
oprowadzić Państwa po tej najnowszej propozycji kłodzkiego
muzeum, gorąco zapraszając
do bezpośredniej kontemplacji
ekspozycji pt. „Z dziejów Kłodzka”.
Zwiedzanie rozpoczynamy
od „przekroczenia” dawnej,
nieistniejące już Bramy Mostowej i zejścia do muzealnych
podziemi. Tu, w pięknych, tajemniczych, pełnych zakamarków i korytarzy muzealnych
piwnicach zainscenizowane zostało życie gospodarcze miasta
w średniowieczu – można obejrzeć m.in. lady handlowe, piekarnię, folusz sukienniczy czy

browar i … posłuchać gwaru
miasta.
Po opuszczeniu podziemi,
już na parterze, naszym oczom
jako pierwsza ukazuje się ekspozycja poświęcona Arnoštowi z Pardubic, niezmiernie
zasłużonej dla Czech i ziemi
kłodzkiej postaci. Podążając
dalej przechodzimy do dużej,
o niezwykłej urodzie sali, gdzie
urządzone zostało skryptorium – miejsce przeznaczone
w średniowiecznym klasztorze

dla zakonników zatrudnionych
przy przepisywaniu ksiąg. Tu,
oprócz replik średniowiecznych
pulpitów,
zaprezentowano
ważne dla Kłodzka, oryginalne
lub w postaci faksymile, najstarsze dokumenty i kodeksy
pergaminowe oraz kopie używanych w średniowieczu materiałów piśmienniczych - pióra
do pisania, kałamarze, tabliczki
woskowe, rylce, noże do cięcia
i wyrównywania stron.
Dalej, krok po kroku, przechodząc do kolejnych sal, poznamy dzieje miasta w XVI,
XVII, XVIII, XIX i XX w. Niewątpliwą atrakcją wystawy są m.in.
kielich i patena z około połowy
XIV w. – pamiątki po Arnošcie
z Pardubic, mszał diecezji praskiej z pierwszej połowy XV w.,
rzadko eksponowany miecz katowski z końca XVII w., rzeźby
aniołów dłuta samego Michała
Klahra Starszego czy szereg akcesoriów życia gospodarczego Kłodzka z XVII, XVIII, XIX
i pierwszej połowy XX w. - kufle
cechu garbarzy, białoskórników,
bednarzy, kowali, dokumenty
władz miejskich, pieniądze zastępcze (notgeldy), karty pocz-

towe, meble, obrazy i grafiki.
Nie mamy wątpliwości, że sporą
atrakcją będzie, specjalnie wykonana na potrzeby wystawy,
duża makieta Kłodzka, pokazująca XVII-wieczne miasto, którego średniowieczne rozplanowanie i niezwykła architektura
w dużej mierze zachowały się
do naszych czasów.
Po wyjściu z pomieszczenia
prezentującego historię Kłodzka w XIX i pierwszej połowie XX
w. wchodzimy do … wagonu
towarowego - symbolu wielkiego powojennego exodusu,
zarówno ludności niemieckiej,
jak i polskiej. Tak rozpoczyna
się polska historia miasta, gdy
w 1945 r. takimi wagonami
przybywają do Kłodzka Polacy,
przesiedleni tu m.in. ze wschodnich terenów byłej Rzeczpospolitej czy z Syberii i Kazachstanu. W wagonie - specjalne
efekty sprawiają wrażenie
ruchu pociągu, a prezentacja
multimedialna pozwala wysłuchać wspomnień pierwszych
polskich osadników. Po opuszczeniu wagonu, wkraczamy do
ostatniej już sali ekspozycyjnej,
w której pokazano polski etap
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rozwoju miasta. Na planszach
przedstawione zostały najważniejsze momenty z życia kłodzczan, począwszy od lat 40. do
90. XX w. Tu zainscenizowana
została również sala widowiskowa dawnego kina „Warszawa”, powstałego w Kłodzku
już pod koniec 1945 r. Siedząc
w oryginalnych kinowych fotelach, zwiedzający mogą obejrzeć film o Kłodzku, powstały
w latach 50. XX w., w reżyserii
Roberta Stando, który, pokazując tragiczną sytuację budowlaną najstarszej, zabytkowej
części Kłodzka przyczynił się do
uratowania tego obszaru przed
całkowitą katastrofą budowlaną. A ponieważ niewątpliwym sukcesem powojennego
Kłodzka był rozwój środowiska
literackiego i plastycznego,
prowadzącego niezwykle prężnie przez całe dekady lat działalność artystyczną, edukacyjną i kulturalną, w specjalnych
ekspozytorach przedstawiono
sylwetki osób, których pasja, talenty i starania uczyniły

z Kłodzka swoisty kulturalny
fenomen.
Opuszczając wystawę warto choć przez chwilę zadumać
się nad trafnością słów znanego kłodzkiego poety Jana Kulki: „Jest moje miasto Kladsko,
Glatz, Kłodzko / przestrzeń historii / zamknięta w trzech nazwach” – którego fragmentem
poematu kończymy opowieść
o mieście należącym na przestrzeni ponad tysiąca lat do
Czechów, Niemców i Polaków,
o mieście jednakowo przez te
trzy nacje kochanym.
Miło nam poinformować, że
wystawa – Z dziejów Kłodzka –
została nominowana w XXXIII
Konkursie o Nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenie Muzealne
Roku „Sybilla 2012”. Do konkursu zgłoszono prawie 200 projektów, spośród których jury,
złożone z wybitnych specjalistów nauk humanistycznych,
dokonało wyboru najlepszych.
Cieszymy się, że znaleźliśmy się
w tym gronie.
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Madonna z Nowej Rudy - Słupca

Madonna, o której myślę,
objawiła się w pobożnych sercach swojego ludu, pozostała
jednak osobliwie zatajona dla
śląskiej historii sztuki. Kto przypuszcza, że w kościele wybudowanym dopiero w 1885 roku,
w miejscowości przemysłowej
Słupiec, która obcym przybyszom pokazuje tylko kopalnię
im. Johanna - Baptysty i swoje kamieniołomy czerwonego
piaskowca, znajduje się dzieło
sztuki z końca XIII lub początku
XIV wieku? Ja sam czciłem nabożnie świętą Panią, znajdującą się na filarze kościelnym od
czasów mojego dzieciństwa.
Potrafiła ona przemówić, potrafiła uśmiechnąć się, potrafiła też
czasem zrobić poważną minę,
jak opowiadano o Madonnach
z czasów Arnošta, pierwszego
arcybiskupa Pragi. Gdy później
studiowałem historię sztuki zadawałem pytania o wiek, styl,
pochodzenie czy nie jest choć

trochę spokrewniona z Madonnami Giowanniego Pisano, a może jeszcze bardziej ze
sławną Vierge dorěe z Amiens.
Wówczas postępowała tak, jak
to czynią mądre matki ze swoimi wykształconymi synami:
zaczynała drażnić się ze mną.
Poprzez moją starą ciocię powiedziała mi, że pochodzi ona
wyłącznie z okolic Kłodzka i że
została podarowana do Słupca
dopiero w roku 1885. Potem
sprawiła, że przeczytałem w starej Kronice Słupca, iż w roku
1385 pojawiła się na głównym ołtarzu kościoła w Słupcu
Madonna i to z tego samego
warsztatu, w którym Arnošt zamówił Madonnę do kłodzkiej
kolegiaty, „Madonnę z czyżykiem”. Zapomniałem już o słowach mojej cioci i powiedziałem do Madonny: „Jesteś więc
jedną z wielu arnosztowskich
Madonn!”. Ponieważ wiedziałem, że Arnošt mając w pamięci

młodzieńcze przeżycia w kościele parafialnym w Kłodzku,
doprowadził do wspaniałego
rozkwitu oddawanie czci Maryi w całych Czechach i Ziemi
Kłodzkiej, które nawet obecnie
nie całkiem przeminęło. Liczne
obrazy Madonny, liczne figury
Madonny. We wszystkich zamkach, warowniach i klasztorach.
Madonna uśmiechała się.
Kilka lat później znalazłem
w domu w Słupcu Madonnę,
o której mówił kronikarz. Nie
pochodzi ona wprawdzie z roku
1385, jest może o około sto lat
młodsza, ale była również piękna. Ochroniłem ją przed klocem
do rąbania drewna i ogniem
paleniska z powodu jej złego
wyglądu. W tym samym czasie potwierdził mi stary ksiądz
proboszcz, że Madonna z filara kościelnego przybyła do
kościoła rzeczywiście dopiero
w roku 1885. Ciocia miała więc
rację. Poza tym ksiądz powiedział, że Madonna rzeczywiście
pochodzi z Kłodzka. Tam stała
dziesiątki lat w gospodzie. Poza
tym uzmysłowiła mi Madonna
kilkoma cechami, że rok 1385
byłby zbyt późną datą, np. jej
zbyt rozrzucone fałdy odzienia, opadanie falbanki welonu
w stopniach, również brzegu jej
płaszcza, jej „nadzmysłowość”
(jak to mówią ostatnio historycy sztuki, mając na myśli, że
oczy matki i dziecka są błogo
wpatrzone w siebie nawzajem,
znajdują się poza obszarem
modlącego się ludu). Jest to
znak czasów przed i po roku
1300), dalej szata dziecięcia
(już kilka dziesięcioleci później
artyści mieli ambicję uformować nagie ciało małego Jezusa,
co im się w pewien sposób dopiero końcem XV wieku udało),
na koniec ptak w ręku dziecka,
którego miejsce zajęła później
„kula ziemska” lub „jabłko” znak godności cesarskiej.
Dopiero teraz zacząłem studiować dokładniej i baczniej
historię kłodzkich Madonn.
W wydawnictwie Stowarzyszenia Krajoznawstwa Kłodzkiego
znajduje się kilka wspaniałych

prac księdza Franza Alberta,
które wprawdzie w księdze
dużej historii sztuki tu i tam
są wymieniane, ale wcale lub
niedostatecznie wykorzystane,
szczególnie szkic o „Madonnie
z czyżykiem”, która, co można
udowodnić, była zamówiona
jeszcze przez Arnošta i jak mówi
podanie była kopią cudownej
Madonny, przed którą Arnošt
miał swoje młodzieńcze przeżycie. Znakiem szczególnym
Madonny był obecny ptaszek
(teraz na kolanach dziecięcia).
To wystarczało do spełnienia
ówczesnego pojęcia kopii.
W pozostałym skłania się ona
ku rozwijającej się sztuce: rodzaj budowy z bryły, równoległe, bez pionowego fałdowania
rękawów płaszcza; dzieciątko
już nagie. Wraz z nią związana
jest pewna data śląskiej historii
sztuki: ostatni okres życia Arnošta (* 1364); budowa kłodzkiej
kolegiaty. Jeśli jest to kopia
cudownej kłodzkiej Madonny,
to ona musiała posiadać znak
rozpoznawczy w postaci ptaszka. Jednak Cudowna Madonna,
czczona w Kłodzku od wieków,
posiada jako znak szczególny
kulę ziemską. Gdy dane mi było
obejrzeć ją z bliska, wówczas zauważyłem, że fałdy jej odzienia
posiadają „załamania”, charakterystyczne po roku 1450, a jej
oblicze nie posiada arystokratycznych cech okresu arnosztowego, raczej mieszczańską łagodność rozpoczynającego się
okresu późnogotyckiego. Pojawiła się wówczas we mnie myśl
czy stojąca obecnie w Słupcu
kłodzka Madonna, nie stała
pierwotnie na jej miejscu. Byłem nawet o tym przekonany.
Opatrzność, która na szczęście
czuwa też nad pracami naukowymi sprawiła, że w tym samym
czasie, w oddalonym tysiąc
kilometrów ode mnie mieście
Münster, ksiądz Franz Albert
badał relację arcybiskupa Arnošta o jego młodzieńczym przeżyciu. Nawiązałem z nim kontakt listowny i później miałem
wgląd do jego manuskryptów.
Historyczną metodą, w sposób
mistrzowski - tyle wolno mi tu-
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taj zdradzić - przeprowadził on
dowód, że opowiadanie Arnošta, które już dawno zaliczono
do „legend Hrabstwa Kłodzkiego", jest historycznym dokumentem o niezaprzeczalnej
prawdziwości i o najwyższym
kulturalno-historycznym oraz
religijno-historycznym znaczeniu. Z dokładnością i rzetelnością, których w takich sprawach
przed wiekiem XIX wcale nie
oczekiwano, obserwuje, rozważa i opisuje wielki biskup wieku XIV zdarzenie w kłodzkim
kościele parafialnym. Stał on
pewnej soboty, wraz z innymi
uczniami podczas „Salve Regina” przed Madonną. Prawdopodobnie pod wrażeniem słów:
„Skieruj swoje miłosierne oczy
na nas” spojrzał na Madonnę.
Jednak jej oblicze odwróciło
się od niego. Prawdopodobnie dlatego, że brat Zakrystian
chciał od strony zakrystii oczyścić i ozdobić figurę na niedzielę, a nie zwrócił uwagi na to, że

chłopcy byli jeszcze w kościele.
Oczywiście należałoby znać ludzi XIV wieku, aby zrozumieć,
że pobożny chłopiec dojrzał
całkiem sam nadnaturalną stronę całego zajścia i pomyślał ze
skruchą o swojej grzeszności.
Widział figurę z odwróconą od
niego nie tylko głową, ale Matka święta odwróciła się od niego nawet plecami. Jednak Dziecię Boże - ku jego pociesze - nie
odwróciło się od niego. Dopiero po wielu łzach i modlitwach
oblicze Matki Boskiej zwróciło
się znowu ku niemu!
Zdarzenie to miało miejsce
około roku 1320. Kłodzki kościół
parafialny, liczący około 120 lat
był wówczas jeszcze drewnianą
budowlą. Arnošt zaręcza, że Madonna stała nad ołtarzem głównym. On sam założył fundację,
ze środków której powstał
później kościół z kamienia.
W roku 1485 zapadła się jednak
„przednia część sklepienia”, zabiła kilku kleryków i zniszczyła
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prawdopodobnie ołtarz, jak
również grób Arnoszta. Z tego
okresu pochodzi kłodzka Cudowna Madonna. Figura, którą
widział Arnošt została usunięta.
Dokąd? - Jeśli nie została całkiem zniszczona - możliwe jest,
że figura miała tylko pewne
uszkodzenia - wówczas powinna być do rozpoznania, według
danych zawartych w szkicu.
Musiała to być Madonna, którą
można tak obrócić, że „widać jej
tył głowy i część pleców", natomiast oblicze dziecięcia jest nadal widoczne. Taki przypadek
nie był z pewnością zbyt częsty,
zwłaszcza wśród kłodzkich Madonn; około roku 1320 nie było
chyba w murach Kłodzka więcej
takich Madonn, tylko ta jedna.
Krótko i zwięźle: Stojąca obecnie w Słupcu Madonna z Kłodzka posiada wszystkie cechy
tego okresu i w swojej szczególnej formie odpowiada w tak
wyrazisty sposób przypadkowi
arnosztowskiego przeżycia, że

musi być ona ową pierwotną
Cudowną Madonną z Kłodzka.
Figura ma wysokość 1,23
m; od około 45 lat pokryta polichromią, wcześniej „całkiem
pozłocona” (ślady widoczne
jeszcze na brzegach tylnej strony); prawe przedramię odłamane i źle uzupełnione; korona
z drewna (na płaskiej głowie),
prawdopodobnie
wykonana
w XIX wieku; tylna strona płasko obrobiona; w zakrytym zagłębieniu karteczka: „A. Monse,
rzeźbiarz dekorator z Kłodzka”
(dyplom obywatelski 1840,
śmierć 1854); ślady poprzedniego okrycia. Mistrz piekarstwa
Anton Wache, dziadek dwóch
księży z Hrabstwa Kłodzkiego,
nabył na licytacji to dzieło, pochodzące z kłodzkiej rupieciarni (1830-50?). Stało ono ponoć
wcześniej jakiś czas w kościele
u Franciszkanów.
tłumaczenie:
Sabina Zawada - Guzara

NASZA PAMIĘĆ O LUDOBÓJSTWIE DOKONANYM
NA POLAKACH PRZEZ OUN-UPA NA KRESACH
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
Sejmik Województwa Dolnośląskiego na sesji w dniu 23 maja 2013 roku przyjął specjalną uchwałę w związku z 70-tą rocznicą zbrodni
ludobójstwa, dokonanej na Polakach przez ukraińskie oddziały UPA ( w Województwie Wołyńskim).
W sesji Sejmiku wzięli udział także kombatanci i przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających żyjących świadków tamtych strasznych
wydarzeń. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego została przyjęta jednogłośnie. Szczepan Siekierka – przedstawiciel Stowarzyszenia
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w swoim wystąpieniu przed Sejmikiem podziękował Radnym za jednomyślne przyjęcie
uchwały, która jest hołdem wyrażonym wszystkim pomordowanym.
W latach 1939-1947 na terenach województwa wołyńskiego
i pod koniec tego okresu także na
terenie województw Małopolski
Wschodniej, z inicjatywy i za sprawą nacjonalistów ukraińskich,
dopuszczono się masowych mordów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Zamordowanie
w okrutny sposób około dwustu
tysięcy niewinnych, bezbronnych
ludzi – od dzieci i kobiet po starców – było ludobójstwem w pełnym tego słowa znaczeniu.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa hołd pomordo-

wanym Polakom i obywatelom
RP innych narodowości oraz potępia haniebną zbrodnię ludobójstwa.
Tą zbrodnią nie obciążamy
Narodu Ukraińskiego. Wraz z
licznymi na Dolnym Śląsku środowiskami Świadków tamtego
czasu i tamtych miejsc, Sejmik
zachowuje wdzięczność i pamięć
o tych Ukraińcach, którzy z narażeniem życia pomagali i ratowali
sąsiadów.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego uznaje za niedopuszczalne wszelkie próby re-

latywizowania historii, w tym
honorowania, usprawiedliwiania
czy rehabilitowania ludobójców
z OUN i UPA, a także stojącej za
tą zbrodnią haniebnej ideologii i
jej autorów.
Sejmik wyraża przekonanie,
że dla teraźniejszości, a zwłaszcza dla przyszłości niezbędne jest
ujawnienie, opisanie i nazwanie
tego strasznego zła, zwłaszcza
tam, gdzie się to dokonało.
Prawda i nasza pamięć mogą
sprawić, że taka zbrodnia się
nie powtórzy nigdy, a winni jej
zbrodniarze będą ukarani.

Sejmik uznaje za konieczne
uczczenie pamięci oddziałów
polskiej samoobrony, które stanęły do nierównej walki z siłami
ukraińskich nacjonalistów i których działania uchroniły przed
mordem dziesiątki tysięcy ludzi,
dawnych obywateli II Rzeczpospolitej, przeznaczonych do wymordowania przez OUN i UPA.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego popiera starania środowisk
kresowych o ustanowienie przez
Parlament RP dnia 11 lipca Dniem
Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa
OUN i UPA.
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Franz Jung

Der Selige Gerhard Hirschfelder
– ein begnadeter Jugendseelsorger

Bp Ignacy Dec, Pralat Franz Jung

Das Wort „Gnade“ kommt von
sich geneigen, sich einem zuneigen und für unsere Glaubenswelt
bedeutet das Wort Gnade, dass
Gott sich einem besonders zuwendet und er auch dementsprechend darauf antwortet. Das gilt
in besonderer Weise wohl auch für
Kaplan Gerhard Hirschfelder.
Lassen wir zunächst einige
Zeitzeugen zu Wort kommen, die
Kaplan Gerhard Hirschefelder persönlich gekannt und erlebt haben
als Kinder und Jugendliche. Dann
werden Zitate folgen von Menschen, die über sein Leben sich
Gedanken gemacht und diese
niedergeschrieben haben. Auch
diese Aussagen waren enorm
wichtig für die Seligsprechung am
19.09.2010. Aus den Berichten der
Zeitzeugen und derer, die sein Leben intensiv wahrgenommen haben, finden wir die Quellen dafür,
das Kaplan Gerhard Hirschfelder
ein „begnadeter Jugendseelsorger“ und was sein besonderes
Charisma war.
Das Zeugnis derer, die Kaplan Gerhard Hirschfelder persönlich kannten
Wilhelm Hanusch schreibt:
Er verstand es meisterhaft,
das Fromme und Heitere in erbaulichem Wort zu bringen, und
dies hat ihn bei Jung und Alt so
beliebt gemacht (aus: Gerhard Hirschfelder – ein Seliger unserer Zeit
– Franz Jung, Marius Linnenborn,
Dialogverlag Seite 11).
Robert Hantsch berichtet im

gleichen Buch auf gleicher Seite:
„Er strahlte eine priesterliche
Persönlichkeit aus. Seine tiefe
Frömmigkeit, aber auch mitfühlende Menschlichkeit machte auf
uns Kinder einen tiefen Eindruck.
Wir haben ihn in unser Herz geschlossen.“
Martha Tautz geb. Obst berichtet im Dom zu Münster bei der
Eröffnung der Seligsprechung am
19.09.1998:
„Wir haben ihn als Jugendliche
gewarnt.“ Er aber antwortete: “Kinder, ich kann nicht anders, wenn
ich sehe, was sich gegen die Kirche
und gegen die Menschenwürde
tut, ich muss es vom Herzen loswerden.“
Barbara Franke (+2012), die
den
Seligsprechungsprozess
intensiv und unerbittlich einforderte, hat Kaplan Hirschfelder in
Predigten erlebt. Eine spannende
Ausstrahlung sei es gewesen, die
von dem jungen Mann ausgegangen sei. Eigentlich bescheiden und
doch eindringlich und Vertrauen
erweckend. Nicht nur, weil er häufig das aussprach, was viele in jener Zeit nicht. Diese Flöte, die der
Seelsorger später einem Mädchen
seiner Jugendgruppe schenkte,
charakterisiert sein Talent zu begeistern und bezeugt – mit einem
modernen Bild gezeichnet – seine
außerordentliche „religiöse Musikalität“. Der Messkelch schließlich
steht für den Priester, der aus tiefen Deutungen der Paulinischen
Briefe im Gefängnis Visionen eines
Priesterbildes entwickelte. (Hans –

Josef Joest in: Franz Jung Marius
Linnenborn a.a.O. S 46).
Kardinal Meisner in seiner
Predigt bei der Feier der Seligsprechung: Viele sind damals dem
Trend der Zeit erlegen, machten
nicht mehr mit, gelangten ins
Abseits, hielten sich heraus und
verschanzten sich hinter ihren
Zuständigkeiten. Die Antwort
Gerhard Hirschfelders war aber
nicht Resignation oder Lamentieren, sondern seine „Jetzt erst
– recht - Mentalität“ ließ ihn zu
einem forschen , sympathischen
, schwungvollen Jugendseelsorger werden. Seine Wurzeln lagen
in einer überaus tiefen Christusverbundenheit und Nähe. Seine
Christuserfahrenheit und seine
tiefe Liebe und Verbundenheit
zu den jungen Menschen, die
von der Naziideologie bedrängt
wurden und durch sie gefährdet
waren, ließen ihn alle Vorsicht
und Angst vergessen, um sich
im Totaleinsatz vor sie zu stellen,
indem er sagte: „Wer der Jugend
den Glauben an Jesus Christus
aus dem Herzen reißt, in ein Verbrecher“. (Kardinal Meisner in:
Franz Jung, Marius Linnenborn a.
a. O. S. 55)
Worte von Bischof Dec
und Duca
Bischof Dominik Duka, 2010
noch Bischof von Königgrätz und
später Erzbischof und Kardinal von
Prag sagte in einem Interview:
Aufrichtige und wahrhaftige Persönlichkeiten wie Kaplan
Gerhard Hirschfelder machen bewusst, dass es echte und gerechte
Menschen sowohl in der tschechischen als auch in der deutschen
Nation gab und gibt. ( Franz Jung,
Marius Linnenborn a. a. O. S. 83)
Prof. Dr. Hugo Goeke, Münster
sagt in seiner Predigt in Habelschwerdt/Bystrzyca Kłodzka am
08.10.2010:
Gerade im Verlieren gewinnt
er. Er reift und gewinnt sich selbst.
Er lebt nicht mehr mit etwas, nicht
mit kraftstrotzender Gesundheit,
nicht mit dem bisher ihm Vertrauten, nicht mit Besitz und Freiheit.
In reifem und reinem Menschsein
und ganz in der Nachfolge Jesu

lebt und leidet er von jetzt an für
andere.
So kann sein Kreuzweg zum
Erlösungsweg werden, die sich an
ihm aufrichten. Wer wie Gerhard
Hirschfelder seinen Leidensweg
annimmt und den leidenden Jesus an seiner Seite weiß, der mag
in seinem Leid Erlösungsspuren
entdecken, die ihn ermutigen, den
Weg zuversichtlich und tatkräftig
bis zum Ende zu gehen. So möge
unser menschlicher Lebensweg
immer auch ein wenig von einem
„Hirschfelder-Weg“ an sich haben.
(in: Franz Jung, Marius Linnenborn
a. a. O. S. 79/80)
Der priesterliche Dienst, ein
gute Hirte zu sein erfüllt ihn mit
tiefer Freude. Der Jugend die christlichen Werte zu vermitteln: Glaube – Hoffnung - Liebe, Vertrauen
in Gottes Vorsehung steht an erste
Stelle, dann erst der Kampf gegen
die Nationalsozialisten.
Die Anerkennung seiner Arbeit durch den ersten Pfarrer Augustin Hauffen, der ihm ein Vaterersatz war, verhilft ihm zu enormem
Einsatz.
Er weiß die Jugend seiner Gemeinde hinter sich und das macht
ihn stark.
Das Motto: Gemeinsam sind
wir stark, gibt ihm Kraft, die Jugend
der Grafschaft Glatz zu Wallfahrten
nach Maria Schnee und Albendorf
zusammenzuführen. Er macht die
Jugend stark, die Jugend macht
ihn stark. Damit hielt er sie auch
vom Nationalsozialismus fern.
Schlußgedanke von Bischof
Prof. Dr. Ignacy Dec:
„Als Schweidnitzer Bischof
möchte ich unsere große Freude
über die Seligsprechung des Diener Gottes Gerhard Hirschfelder
ausdrücken. Diese feierliche Erklärung trägt dazu bei, dass der Kaplan, der seinen geistlichen Dienst
in der Grafschaft Glatz übernahm,
zu unserem gemeinsamen tschechisch-deutsch-polnischen Fürsprecher wird. Ich glaube daran,
dass der Selige Gerhard Hirschfelder eine neue Brücke zwischen
Polen, Deutschland und Tschechien wird.“ (aus: Franz Jung, Marius Linnenborn a.a.O. Seite 60).
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Elżbieta Gargała

fot. E. Gargała

Promocja tomiku „On i ja”

Prowadzący spotkanie Stanisław Zydlik, Wiesława Kamińska i czytająca wiersze z nowego tomiku aktorka Małgorzata Olkowska

fot. E. Gargała

Wiesława Kamińska jest
osobą powszechnie znaną ze
swojej pracy w muzeum i aktywności kulturalnej, jako or-

ganizatorka spotkań literackich
Grupy Poetycko – Artystycznej
„Errato” i współorganizatorka
imprez Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział w Wałbrzychu,
jako uczestniczka
pracy twórczej w miastach
sąsiednich, także u sąsiadów
Czechów. Otrzymała nagrodę
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Nic więc
dziwnego, że zaproszenie do
ogrodów przyjęło 130 osób.
Pokazała swoim gościom nową

W święcie uczestniczyli rodzina i przyjaciele autorki

twarz – poetki. Spotkanie poprowadził i wspomniał ową
wczesną młodość i początki
pracy Wiesławy były dyrektor
muzeum w Wałbrzychu, Stanisław Zydlik. Wiersze z debiutanckiego tomiku czytała
aktorka Małgorzata Olkowska,
a pociągającym szeptem saksofonu wabił, koił, zniewalał
Kazimierz Łohunko „Solt”.
„Wiesława poezję bardziej
po prostu lubi niż na nią liczy”,
napisał we wstępie Krzysztof
Żółtański. I to lubienie, i tę ra-

dość zaproponowała autorka
licznym gościom. Jej niespożyta
energia tryska fontanną z coraz
to nowej nieprzewidzianej strony. „Przez ciebie szukam siebie”,
pisze w wierszu Nigdy i „zaszywamy się w sobie i rozmawiamy
o tajemnicach wszechświata”,
to z wiersza Madonna.
Tomik „On i ja” powstał dzięki stypendium twórczemu prezydenta miasta. Okładkę zaprojektował i fotografiami wypełnił
wnętrze Jarosław Michalak.

fot. E. Gargała

Wspomnienia z wczesnej
młodości, rodzinne fotografie, czytanie wierszy, życzenia
i mnóstwo kwiatów. W czwartek, 16 maja w muzealnych
ogrodach Albertich w Wałbrzychu odbyła się promocja nowo
wydanego tomiku poezji Wiesławy Kamińskiej, zatytułowanego „On i ja”.
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Něco z historie Slánského mostu
a Kladského pomezí
(Nadpis použít při každém
novém pokračování, pouze
měnit číslo seriálu – je totožné
s č. stránky. Podle místa možno
použít i 2 stránky na jedno číslo
seriálu)
Předkládaný dokument byl
zpracován běloveským kronikářem pro připomenutí mladým
čtenářům, kteří popisované
události nepamatují. Také kladští
Češi a jejich potomci, kteří doposud žijí ve značném množství na
Náchodsku, si rádi zavzpomínají.
„My z Čech jezdíme nakupovat do Polska a vy nám tady
vykládáte, že za hranicemi byli
Němci a také Češi“, ptají se někteří posluchači na mých přednáškách. Rád bych tedy pro naši
širokou čtenářskou obec celou
záležitost blíže vysvětlil. Letem
světem se dotknete dávné historie a podíváte se na některé
fotografie, které s tématem souvisí. Nutno předeslat, že tento
dokument nenahrazuje detailní
práci historiků. Má sloužit především jako obrazový dokument
poznání oblasti a jeho historie.
Z hluboké minulosti lze vystopovat, že naše území zmapoval již před 2 000 lety dávný
učenec Ptolemájos. Mapy sahaly
až k řece Labi, dále byla místa
pojmenována Budurgis - lesy,
kde žijí divocí lovci, barbaři. Římské výboje a obchody do našich
končin pak dokladují nálezy římských mincí v Rousínově u nedalekých Bohuslavic i na polském

Veduta Náchoda z roku 1536-37

území u Wolan.
Ve Zbraslavské kronice se lze
dočíst, že kníže Břetislav uspořádal roku 1038 výpravu vojska
o síle 10 tisíc mužů se 300 povozy za účelem zásobování vojska
a hlavně dopravení ostatků sv.
Vojtěcha z Hnězdna u Vratislavi
zpět do Prahy. Nejpřijatelnější
cesta vedla přes místa dnešního
Náchoda. V té době byl na řece
Metuji patrně pouze brod. Přes
toto území byla v minulosti
uskutečněna řada obchodních
cest i vedena řada výbojů v obou
směrech.
Pro tyto účely vládce země
dával pánům za vojenské
úspěchy a oblibu některá území
v léno - mimo jiné povinnosti do
užívání. Pánové pak přidělovali
rolníkům jednotlivé pozemky,
na kterých mohli hospodařit pro
svou obživu. Velkou část z výnosů z pěstování plodin pak odevzdávali rolníci pánům. Mimo to
měli povinnost k udržování cest,
brodů a mostů.
V prostoru Broumova, kde
vznikl hrad i klášter, byla utvořena hranice panství mezi územím
kolonizovaným mnichy z Břevnova a územím kolonizovaným
králem v Prusku. Na východ od
oblasti královského hradu ve
vlastnictví Hrona z Náchoda vzniklo panství s hradem Homole se
správním městečkem Levín. Přes
tato panství vedla cesta do Kladska. Druhá, méně schůdná cesta
od 12. století vedla přes Polici

Stará cesta na hranice

nad Metují do Broumova, o jejíž
zvelebování se zasloužili především mniši z benediktínského
kláštera v Broumově. Záměrně
byly udržovány úzké vchody do
země. Všude v okolí byly nebezpečné husté lesy a bažiny. Hustota osídlení představovala pouze
4-6 osob na km2. Až teprve Karel IV. nařídil vyčištění prostoru
kolem cest v šíři 30 m na každou
stranu.
Je to jeden z prvních dochovaných obrazů náchodského
zámku. Vpravo v pozadí již malíř
zachytil siluetu dalšího obranného hradu - Homole.
V těch místech již v dávných
dobách vedla cesta z Prahy do
Vratislavi. Ještě nedávno zde byl
pomocný betonový most, který
umožňoval přejezd přes bažinatou oblast. Navíc každoroční
povodně dokázaly zdržet obchodníky i vojsko na dobu až tří
týdnů, než byla cesta rolníky znovu očištěna a vyspravena hatěmi
z roští a dřevěnými kládami.
Hrad Homole S vrcholnou
kolonizací náchodského panství
na přelomu 13.-14. století rodem
Načeraticů (sem patřil i Hron
z Náchoda - doloženo roku 1254)
za účasti především českých kolonistů probíhalo obsazování na
nejzápadnějším kraji dnešního
Kladska. V tu dobu nedaleko za
dnešními hranicemi byl postaven hrad v majetku Jana (Ješka)
z Dubé - doloženo roku 1368.
Vzniklé městečko Levín se stalo

správním centrem panství Panewitzů včetně přilehlých vsí. Později se majitelé hradu střídali, za
husitských válek byl dobit husity
a stal se jejich výpadovým bodem do oblasti Kladska. Dokladem původní příslušnosti tohoto
území k náchodskému panství,
nikoli ke Kladsku je i to, že Levínsko patřilo v církevní správě k dobrušskému děkanátu. Cesta od
Prahy pak byla vlastně spojkou
k „jantarové stezce“, která byla
hlavní obchodní cestou od Baltu
až do Středomoří.
Česky psaným dokumentem z 12. července 1477 od syna
krále Jiřího z Poděbrad, Jindřicha
staršího, jako prvního hraběte
Kladska, získal homolské panství
v léno saský rytíř Hyldebrand
z Kauffundu. Když Homoli zdědil
jeho zhýralý a hrubiánský syn
Zikmund, vytvořil si zde opěrný
bod pro své loupeživé výpravy
do okolí. Proti obávané loupeživé bandě byla vyslána trestná
výprava, která Homoli pobořila.
Loupeživý rytíř Zikmund Kauffund byl při tom zajat a následně
ve Vídni popraven. V létě, kdy
jsou stromy zelené, si poblíž silnice z Chudoby do Kladska projíždějící turista ani nevšimne, že
zde býval slavný hrad Homole. V posledních staletích hrad
chátral a kámen z něho byl rozebírán jako stavební materiál.
Z hradu mnoho nezbylo a je nyní
pouze udržovanou turistickou
zajímavostí.
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Náčrtek staré české celnice

Trosky hradu Homole

Vraťme se k hranicím. Existuje zápis, že Jan Lucemburský
jel v roce 1313 přes Náchod do
Vratislavi. Zda už přes Metuji,
která byla považována za hranici, existoval dřevěný most nebo
ještě brod, není známo. První
zmínka o Bělovsi jako šosovní
vsi pochází z roku 1392. Zde
byly vytvořeny tři statky, z nichž
hospodáři a čeleď mimo jiné zajišťovali průchodnost cesty. Také
je známo, že Mikuláš Trčka z Lípy
udělil v roce 1430 místním právo
vybírat mýtné.
Za husitského období (141297) sídlil na Náchodě nějakou
dobu Viktorín, Žižkův hejtman.
Na hradě také sídlil Žižkův příznivec Jan Kolda ze Žampachu v letech (1437-56), jinak lupič, ale
i obnovitel města a hradu. Pro
neshody ale utekl před Žižkovými vojsky na Homoli. Roku
1477 bylo zaznamenáno oddělení náchodského panství od
Homole a území začalo osídlovat
pruské obyvatelstvo. Česky mluvící obyvatelé se začali stahovat
do vesnic kolem hranic. (Prusko
bylo součástí Německa).
Nutno si připomenout, že
v roce 1620 utíkal přes Náchod
do Pruska Fridrich Falcký. Údajně po něm zůstala v Náchodě na
Karlově náměstí ztracená podkova. V období let 1621-1789 bylo
území svědkem řady válek, které
přinesly mnoho útrap obyvatelům i ztrát na majetku. V roce
1799 přešla tehdy ještě dřevěný
Slánský most pro změnu ruská
vojska. Roku 1813 tudy jel car
Alexander a ruská vojska s 300
děly táhla na Paříž.
Mezi tím město Náchod
v roce 1601 v okolí Slaného zakoupilo 68 ha polí, 6 ha luk a 58
ha lesa. Po celou dobu německé
správy Kladska na uvedených

polnostech náchodští pracovali.
Byly zde tehdy 3 mlýny, pivovar,
polnosti a lesy. To vše zvýšilo
hospodářský ruch přes Slánský
most. Existuje zápis, kdy v roce
1631 Majdalena Janáková, vdova
po správci statku, v Náchodě na
radnici skládala účty z hospodaření. Z uvedených důvodů v 17.
století pak Vít Komínek stavěl
nový dřevěný most přes Metuji. Stržen a znovu postaven byl
most ještě několikrát.
Marie Terezie zdědila zadlužené Rakousko-Uhersko, došlo
k válce s pruským Fridrichem,
kterou ale prohrála. V roce 1742
byl sjednán Vratislavský mír,
který ovšem znamenal definitivní ztrátu Kladska jako území.
Původně české obyvatelstvo
bylo asimilováno nebo se odstěhovalo. Zůstala jen malá
část kolem českých hranic, tzv.
„Český koutek“ a obyvatelé byli
označováni „kladskými Čechy“.
V té době bylo přikročeno k vyměřování státních hranic, byly
zasazovány hraniční kameny
od Machova až k Borové a dál
k Orlickým horám. Státní hranici
střežil nejdříve rakouský „vojenský kordon“ a podle dvorského
dekretu od roku 1830 převzal
střežení hranic ozbrojený sbor
pohraniční stráže (Grenzwache).
Až po vzniku ČSR byla v roce
1920 vytvořena Finanční pohraniční stráž.
Na všechny tyto události pochopitelně neexistuje fotodokumentace a názorných věrohodných obrazů je poskrovnu.
O strážnici na řece Metuji
z dřívější doby není také dostatek informací. Dříve se celní odbavení odbývalo na hranicích
města Náchoda v budově zvané
Kutlof.

Dnes nazývaná „stará celnice“
byla postavena v roce 1831. Hned
na to v roce 1832 byly hranice
uzavřeny a v přilehlé stodole bylo
omezeně prováděno vykuřování
dopisů, mincí a zboží proti choleře. Na hraničních kopcích pro zajištění neprodyšnosti hranic byly
postaveny na dohled dřevěné
„čartáky“, obsazené občany, později vojskem. U každé celnice nesměla chybět hospoda pro kupce,
formany i vojsko. Vlevo stávala
kovárna, kde byli ošetřeni koně
i povozy po dlouhém putování.
Bokem od konce obce Slaný byla
postavena už v roce 1765 pruská
celnice nazývaná „zollamt“. Mezi
celnicemi bylo území nikoho. Za
vlastní hranici byla považována
řeka Metuje a pomyslná čára vedla středem Slánského mostu.

místo pro napřímení silnice na
hranice.
V knize Jaroslavy Janáčkové
„Živé prameny“ je zveřejněna
ukázka Bydelského rukopisu
z „Pašerovy zpovědi“. Celestýn
Bydelský, tkadlec a písmák z Trubějova, bydlel později v Bražci
a sepisoval z vypravování od starších osob různé příhody z okolí.
Ty pak zasílal spisovatelovi A. Jiráskovi, který je volněji zpracoval
v kronice „U nás“.
Z textu vyplývá, že sám Jan
Kopáček se syny pašoval. Ve staré chalupě se kolikrát sešlo až 40
pašerů. Z přijmů pak mohl postavit zmíněný obchodní dům. Ten
sloužil také jako hospoda, kde se
mimo sousedů scházeli a nakupovali vzájemně výhodné zboží
pašeráci z pruské i české strany.

Původní pruská celnice

Také na pruské straně nesměla chybět příhraniční hospoda. Ta byla cílem nebo zastávkou
na výletě do Chudoby mnoha
náchodským občanům a lázeňským hostům. Prostor u „Čejpovy hospody“ byl v roce 1945
svědkem odsunu tzv.“národních
hostí“ a úprku německého vojska
na západ, když se hroutila ruskoněmecká fronta. Hospoda byla
pro sešlost zbořena a uvolnila tak

Sám Kopáček vozil ve velkém laciné produkty až z Kladska. Z výdělku si pak mohl dovolit koupit pro
své syny v dražbě několik volných
usedlostí v Bražci. Tlupy pašeráků
pak chodily na různých místech
v běloveské části přes hranici přes
řeku Metuji a jejich prostřednictvím se cenově výhodné nebo
nedostatkové zboží dostávalo až
do Jaroměře a Hradce Králové,
ale i naopak do kladské oblasti.

Ziemia Kłodzka nr 226 / maj 2013

32

Pohled na kamenný Slánský most

Kopáčkův „obchodní dům“ ve Slaném

Obraz zachycuje „obchodní
dům“ ve Slaném č.109, postavený Janem Kopáčkem v roce
1868. Později firmu přejal příbuzný C. Schmidt a další majitelé.
Byla tam také vinárna. Na futru
dveří je dosud patrný monogram
J.Ph.K. 1868. V 70. letech byl obchod i hospoda zrušeny. V domě
nyní bydlí řada rodin.
Nelze zapomenout na další
mocenský boj o územní požadavky panovníků. I když první
pruští vojáci se objevili na našem
území na Broumovsku, prusko-

rakouská válka u nás vlastně
začala na Slánském mostě. Před
hrozícím střetem rakouští vojáci
most částečně pobořili. První
boj v prostoru hranic se udál dne
26.7.1866, při němž zemřel první
rakouský voják Josef Souček. Později mu byl postaven za starou
celnicí v Bělovsi pomník.
Vojenský střet vyvrcholil 27.7.
bitvou na Vysokově u Náchoda.
Boje se přesunuly přes Českou
Skalici, Josefov až k Hradci Králové. V Náchodě přímo se nebojovalo, pouze pruští vojáci dranco-

vali obchody, hospody i soukromé domy.
Po zkušenostech z minulých
období a osudu dřívějších dřevěných mostů byl v roce 1898 postaven nový, festovní kamenný. (za
2. světové války také označován
Němci jako Říšský).
Každoroční povodně dovedly
na běloveských lukách vytvořit
celé jezero. Teprve regulace Metuje v roce 1923 většinu povodní
omezila. Slánský most statečně
odolával povodním přes 90 roků,
než byl pro silnou kamionovou
dopravu nahrazen betonovým.
V období let 1904-05 Prusko
stavělo železnici z Kladska až do
Slaného za účelem spojení s lázeňským místem Chudoba a lacinou
dopravou černého uhlí ze slezské
pánve až do náchodských textilek.
Jednání s českou stranou pře-

Na pruské straně bylo také velké
stoupání, proto musely být zapojovány i dvě lokomotivy. Odváželo
se mimo osobní přepravu hlavně
dřevo a textilní výrobky ze Žakše.
První světová válka v letech
1914-18 znamenala u nás uzavření
hranic. Slánský most byl zahrazen
velkými kameny, aby byla zamezena podpora válčících stran válečným materiálem. Byl přestřižen
i telegrafní drát. Teprve po válce
byl přes most obnoven vzájemný
čilý ruch lázeňských hostů i výletníků. Brzy na to vzrostl i obchodní
ruch. Cesta od křižovatky na Hronov až na Slánský most byla vyasfaltována.
Aby byl lépe kontrolován „prostor nikoho“ hlavně kvůli pašování,
postavili Prusové v roce 1934 novou celnici několik desítek metrů
od Slánského mostu.

Stavba železničního viaduktu u Levína

Pomník Josefu Součkovi za starou celnicí

devším pro velké výškové rozdíly
a finanční poválečné těžkosti ČSR
mezi Slaným a Náchodem bylo
neúspěšné. Proto bylo uhlí ve Slaném překládáno na koňské potahy a převáženo do Náchoda, i když
koleje a dva viadukty byly stavebně dokončeny až k hranicím.

Hranice z české strany byly
v letech 1920-38 kontrolovány
českou celní a finanční stráží. Na
sklonku roku 1936 došlo k vytvoření Stráže obrany státu (SOS) z řad
vojenských složek i oddaných civilistů. Z uvedených důvodů byla na
české straně v roce 1937 také za-
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hájena stavba nové celnice. Kvůli
bažinatému terénu však byla posunuta více do vnitrozemí. Stavebně byla dokončena až v roce 1939.
Po dobu války nebyla mimo byty
používána.
Na pruské straně Bendovy
skály byla Prusy postavena kolem
roku 1935 dřevěná rozhledna.
Sloužila pro lázeňské hosty jako
vyhlídka, ale od roku 1936 zde
pruští vojáci v civilu pozorovali stavbu válečných opevnění na české
straně. Průsmykem kolem skály
vedla další používaná polní cesta
z pruské obce Březová do Náchoda. Do toho ale 15. března 1939

přišla okupace a německá vojska
se valila přes hraniční přechod do
Československé republiky.
Němečtí celníci ihned převzali
službu na hranicích. S nimi někteří čeští celníci. Společná služebna
byla zřízena na nové pruské celnici. Muži z Českého koutku měli
německé občanství a museli narukovat do Wermachtu. Řada lidí ze
Slaného, Březové i České Čermné
pracovala v náchodských textilkách, kam většinou denně přes
Březovou docházela. Každý z nich
musel mít průkaz, tzv. „Grenzausweis“. Pak bylo možno přecházet
hranici bez problémů v Bělovsi
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i u Březové. Průběh válek byl popsán v jiných pramenech. Ani na
Slánském mostě nebyly zaznamenány zvláštní události.
Od začátku února 1945 Němci
přikročili k urychlené stavbě železniční trati pro zásobování blížící
se fronty. Na stavbě se podíleli ruští
zajatci, dělníci z opravny leteckých
motorů v Katzau v obci Babí i ženy,
předem Židovky, z tábora v Žakši.
Stavba byla s potížemi dokončena do 20.4., dne Hitlerových
narozenin. Fotograf zachytil zatěžkávací zkoušku dřevěného
provizorního mostu. Trať byla použita do konce války jen na několik
civilních jízd a přejezd obrněného
vlaku.
To už silnice od Kladska byla
zaplněna proudem utíkajících
„národních hostí“, německých uprchlíků z dříve zabraných usedlostí
v Polsku i na Ukrajině, a německého vojska, převážně raněných.
Začátkem května 1945 to již byl
nepřetržitý proud vojska na všech
možných dopravních prostředcích, těžkých zbraní i pěšáků.
Po 5. květnu, po vyhlášení Pražského národního povstání, byli na
české straně hranic němečtí vojáci
odzbrojováni. Příslušníci SS ovšem
nechtěli zbraně odevzdat ani uniformovaným osobám, hasičům
a civilistům s páskami na rukávě.

Dne 9.5. k večeru (první den po
kapitulaci Německa) u hranic uzavírací německá pancéřová divize
vyprovokovala boj s přijíždějícími
sovětskými dělostřeleckými soupravami. Zničené německé tanky
si druhý den přišli prohlédnout
místní občané. Přestože česká celnice byla po boji značně poničená, Slánský most to odnesl pouze
několika škrábanci.
Dne 10. května 1945 v dopoledních hodinách na Slánském
mostě došlo k oficiálnímu vítání
sovětských osvoboditelů. Byli zde
přítomni náchodští představitelé
a přijel generál Zajončkovskij se
svým doprovodem. Po řadu dní
v létě pak proudilo přes hranice
kolem 40 tisíc německých zajatců
do zajetí přes Polsko do Sovětského Svazu. Podle mezinárodních dohod v Postupimi bylo ihned po válce celé kladské území
přiděleno Polské republice. Službu
na hranicích ale až do srpna 1946
vykonávali Rusové a čeští celníci.
V podstatě oficiálně přecházela
pouze sovětská vojska. Přesto Kladští Češi tajně přecházeli přes Velké Poříčí a v pásmu kolem České
Čermné za příbuznými za účelem
shánění potravin. Někteří dokonce
natrvalo utekli do Čech nebo až do
Německa.
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Wybrane obiekty architektury
uzdrowiskowej w Dusznikach Zdroju. cz. II

Pensjonat „Edenhall" grafika z prasy wrocławskiej z 1914 r. (kolekcja autora).

Pensjonat „Edenhall” został
zbudowany na początku lat
50-tych XIX wieku, było w nim
30 pokoi, jadalnia, kuchnia,
świetlica rekreacyjna, balkony,
garaże i spory ogród dla gości.
Trzykondygnacyjny,
nakryty
dachem dwuspadowym, o okapach wysuniętych na ozdobnych kroksztynach, ze szczytowym ryzalitem od południa
i drugim od zachodu, wspartym
na czterech filarach. Murowany
z cegły, cokół oblicowany wtórnie kamieniem, ganek wejściowy wtórny, okna bez obramień,
całość na planie prostokąta.
Oddalony nieco od ulicy po
stronie zachodniej, oddzielony
trawnikiem. Do 1946 r. należał
do Klary Bühme, potem służył
jako Dom Wczasowy Huty „Jedność” w Siemianowicach Śląskich, w latach 70-tych XX w.
został mocno przebudowany.
Obecnie nosi nazwę „Zielone
Sudety”. Zachowana ikonografia z końca XIX w. i początku lat
30-tych XX w. przedstawia ówczesny obraz obiektu.
Pensjonat i restauracja
„Schulhof" posiadały 10 pokoi.
Jest usytuowana vis a vis pensjonatu(„Edenhall) „Zielone Sudety” od strony północnej. Zbudowany został na przełomie
XIX i XX w. przez G. Thomasa.
W końcu lat 20-tych zmieniono nazwę obiektu na „Sybillenhaus”. Informator miejski z 1938

r. wymienia nazwę pensjonatu
jako „Günther”. Właścicielem
lub administratorem w tym czasie był Joahim Volkmer. Po 1946
r. obiekt przejęła administracja
Funduszu Wczasów Pracowniczych i utworzyła w nim klub
FWP „Kaprys”. Po transformacji
ustrojowej obiekt długo stał
nieużytkowany, po sprzedaży
w ręce prywatne, wykonano kapitalny remont. Obecnie trwają
prace wykończeniowe. Na fotografii z lat 1950-60 XX w. widzimy fasadę frontową obiektu od
strony wschodniej. Klub ten pamięta tylko starsze pokolenie
duszniczan, wielu z nich zdarło
w tym miejscu kilka par butów,
biorąc udział w codziennych
wieczornych tańcach i zabawach, organizowanych dla gości wczasowych, kuracyjnych
i miejscowej ludności, licznie
odwiedzających klub z racji doborowej orkiestry.
Dawny pensjonat „Louisenhof” to dziś dom mieszkalny byłych pracowników sanatorium
PKP, mieszczący się przy ul.
Chopina 10. Został zbudowany
na przełomie lat 50-60-tych XIX
stulecia. Przewodnik Miejski
i Zdrojowy z lat 90-tych XIX w.
podaje, że było w nim 30 pokoi, reklamowano dobrą kuchnię, wyjątkowo piękny ogród,
przyjmowano gości od maja
do początku października. Administratorem był J. Nouman-

n-Parzentny. W latach 1928-30
zmniejszono ilość miejsc do
18, czyniąc cały obiekt bardziej
luksusowym. Była tam kuchnia, jadalnia i ogród dla gości,
zarządcą obiektu był Georg Sivers. Wspomniany przewodnik
z 1938 r. przedstawia pensjonat
jako przychylny turystom i gościom kuracyjnym, poprzez stosowanie niewygórowanych cen
usług. Ostatnim administratorem do 30 maja 1945 r. był Julius Pawelczyk. W końcu 1946
r. w tym obiekcie ulokowano
biura dyrekcji Sanatorium Kolejowego, powstałego z inicjatywy Katowickiej Dyrekcji Kolei
Państwowych. Pierwszym dyrektorem mianowano dr med.
J. Korzonka, następnym szefem
sanatorium został doktor medycyny Tadeusz Krzyszkowski.
To on zadecydował, by biura sanatorium umieścić na parterze,
a pomieszczenia na I i II piętrze
przeznaczyć dla pracowników
zakładu.
Budynek zbudowano na
planie zbliżonym do kwadratu, z ryzalitami od wschodu
i zachodu, usytuowano go
bezpośrednio przy ulicy, po
jej zachodniej stronie, wolnostojący,
dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym, ryzalit
zachodni wyższy, murowany
z cegły, częściowo z kamienia,
wyższe kondygnacje szachul-

cowe, tynkowany, dach kryty
blachą, o okapach wysuniętych
i wspartych na ozdobnych kroksztynach.
Pensjonat „Hygiea” należał
ongiś do rodziny Augusta Heine, burmistrza Dusznik w latach
1828-32. To w jego willi w roku
1826 mieszkał hrabia Skarbek.
W 1874 r. willę rozbudowano
i całkowicie zmodernizowano,
dając nową nazwę „Hygiea”. Zajmowali się tym synowie dawnego właściciela. W latach późniejszych teren i pensjonat zakupił
zamożny restaurator i hotelarz
B. Liche, posiadacz sąsiedniego
obiektu „Park-hotel” . W latach
1946 - 2000 oba obiekty stanowiły Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe, obecnie sanatorium
„Zimowit”. Budynek zbudowano
w stylu barokowym, w latach
1914-1918 było w nim 35 pokoi.
Informator-przewodnik miejski
z 1938 r. podaje, że właścicielem
w tym czasie był H. Wittig. Budynek usytuowany jest powyżej
poziomu ulicy, po jego wschodniej stronie, cofnięty w głąb, oddzielony szpalerem kasztanowców, od zachodu kilka egzemplarzy starodrzewu. Po stronie
wschodniej i południowej trawiasty plac obrzeżony żywopłotem, dalej na południe korty tenisowe. Obiekt zbudowany jest
na planie prostokąta, z płytkimi
ryzalitami od południa, północy
i wschodu, i narożnym okrągłym

Pensjonat „Szulhof, Klub FWP „Kaprys” (archiwum Wiesława Lewickiego).
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Pensjonat „Szulhof, Klub FWP „Kaprys” (archiwum Wiesława Lewickiego).

Pensjonat „Hygiea” - dawna widokówka (kolekcja autora).

od południowego zachodu. Murowany z cegły podpiwniczony,
nakryty dachem mansardowym,
z trzecią kondygnacją w mansardzie. Całość tynkowana, cokół
licowany kamieniem, niektóre
elementy narożnego okrągłego
ryzalitu drewniane, dach kryty
blachą w dolnej połaci. Wnętrze
trzytraktowe, z korytarzem pośrodku, klatka schodowa w skraju północnym, schody konstrukcji mieszanej. Obecnie od roku
pensjonat posiada nowoczesną
windę, łącznik z sąsiednim pawilonem i przechodzi całkowitą
modernizację wnętrza.
Opisy budynków niech uzupełni informacja, jak wyglądało
życie kulturalne w uzdrowisku
na początku XX w. oraz w jego
drugiej połowie. Jak podaje
dr Jan Szadkowski w książce
„Uzdrowisko Reinerz”, wydanej
w 1912 r. w Poznaniu, w rozdziale „Rozrywki”: orkiestra złożona z 30 muzyków pod batutą
H. Paudlera grywa 2 do 3 razy
dziennie na promenadzie. Reflektor ustawiony na wieżyczce
dworca zdrojowego, oświetla
podczas wieczornych koncertów siłą 60 milionów świec
normalnych wierzchołki drzew
rejnerckich na kilka kilometrów
wokoło, nieraz nawet świetlana
jego struga sięga nisko przeciągających chmur, wywołując
efekt czarujący. Poza tym odbywają się wieczorami koncerty
symfoniczne, artystyczne, reuniony, iluminacje i różne zabawy, a 5 do 6 razy tygodniowo
mamy przedstawienia teatralne
w onym historycznym budynku,

gdzie w 1826 r. Fryderyk Chopin po raz pierwszy wystąpił
z koncertem. W dwóch salach
przeznaczonych dla czytelni,
wyłożonych jest 150 rozmaitych
gazet i czasopism, nadto biblioteka, składająca się z kilku tysięcy tomów, jest do użytku kuracjuszów. Także i ogrody tenisowe, krykietowe, huśtawki, staw
z gondolami, polowanie, rybołówstwo i jazda na osiołkach.
Dla rozrywki i pielęgnowaniu
dzieci podczas zabawy ustanowiono osobnego nauczyciela,
który urządza zabawy i kieruje
nimi.
Pod jego dozorem odbywają
się wycieczki w najbliższą okolicę i.t.p. zabawy. Kto niezależnie
od tego chciałby dzieci zabawić,
może to uczynić w parku Denglera, Holtei’a lub w pobliskim
lesie, otaczającym uzdrowisko.
Dla gości kuracyjnych zorganizowano 32 trasy wycieczkowe
pojazdami konnymi do pobliskich miejscowości (cennik każdej wycieczki zatwierdziła Rada
Miejska i pod nadzorem policji
jest przestrzegana).
Życie kulturalne w Dusznikach Zdroju w latach sześćdziesiątych XX w. opisała dość szczegółowo Wanda Tomaszewska
w swojej książce „Duszniki”, wydanej przez wydawnictwo Sport
i Turystyka w Warszawie w 1968
r. Oto kilka fragmentów! „Całe
Duszniki rozbrzmiewają pieśnią
i muzyką. Nie tylko w okresie Festiwali Chopinowskich. Jest pod
tym względem coś bardzo swoistego w tym mieście i uzdrowisku, bo przecież ilość imprez jest

zadziwiająca! Nie ma dnia, który by nie przyniósł jakiejś rozrywki kulturalnej, a często jest
ich w jednym dniu kilka. Stara
się o to dyrekcja PPU, Komisja
Zdrojowa, Zarząd FWP. Zawarto umowy roczne z Filharmonią Warszawską i Wrocławską,
Dolnośląskim Towarzystwem
Muzycznym, Związkiem Kompozytorów Polskich i Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków we Wrocławiu oraz „Estradą” wrocławską. Istnieje również
umowa na comiesięczne przedstawienia teatrów dramatycznych z Wrocławia, Wałbrzycha,
Jeleniej Góry. Odbywają się często odczyty organizowane przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Rozwoju Ziem
Zachodnich, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
i inne instytucje. Komisja Zdrojowa wysunęła hasło popularyzowania dobrej muzyki, zatem
w sali koncertowej odbywają
się koncerty orkiestry zdrojowej. Zespół ten o charakterze
kameralnym uzyskał I miejsce

na ogólnopolskim przeglądzie
uzdrowiskowych zespołów orkiestrowych w 1966 r.
W uroczym teatrzyku im.
Fryderyka Chopina mieści się od
roku 1959 Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Pełno tu zawsze wczasowiczów i kuracjuszy,
których ściąga zaciszne i urządzone ze smakiem wnętrze, duży
wybór czasopism (65 krajowych
63 zagranicznych), od czasu do
czasu wystawa któregoś z plastyków lub fotografów, bywają
też różne inne imprezy klubowe.
Poważną rolę w dziedzinie upowszechniania kultury odgrywają
również dusznickie biblioteki”.
Na tym kończę cytowanie tej
ciekawej publikacji. Wanda Tomaszewska wymienia jeszcze
dwie strony, ale to temat na inne
opowiadanie, które właśnie zamierzam przedstawić na łamach
czasopisma „Ziemia Kłodzka”.
Korzystałem:

D.R. Eysymont „Duszniki Miasto i Zdrój;
Studium Urbanistyczno-Historyczne
Tom I Katalog Zabytków, Wrocław 1992 r.

Pensjonat „Hygiea” - współczesne zdjęcie II Pawilonu Sanatorium "Zimowit”
(kolekcja autora).
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XXIV Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

REGULAMIN

Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach

o puchar Konsula Generalnego RP w Pradze i Konsula Honorowego RCz we Wrocławiu
Temat konkursu: Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) w Czechach i na Śląsku
I. Organizator:
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Ząbkowicach Śl.
2. Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
II. Założenia i cele:
1. Przybliżenie dziedzictwa kulturowego,
pogłębienie wiedzy historycznej,
geograficznej obu krajów.
2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów
między młodzieżą i współpracy
pomiędzy szkołami w rejonie
przygranicznym.
III. Uczestnictwo:
1. Uczniowie szkół średnich .
Maksymalna ilość uczestników z jednej
szkoły nie może przekraczać 3 osób.
IV. Zakres problematyki:
1. Geneza wojny trzydziestoletniej.
2. Defenestracja praska początkiem wojny
domowej w Czechach.
3. Bitwa pod Białą Górą i represje wobec
protestantów czeskich.
4. Albrecht Wallenstein – najwybitniejszy
dowódca wojsk habsburskich.
5. Oddziały polskie w działaniach
wojennych, szczególnie na Śląsku.
6. Działania wojsk szwedzkich
w Czechach, Morawach i na Śląsku.
7. Pokój Westfalski (1648 r.).
8. Skutki wojny trzydziestoletniej.
V. Forma konkursu
1. Eliminacje - test pisemny składający
się z 60 pytań zamkniętych. Na jego

rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut.
W wyniku testu eliminacyjnego zostanie
wyłonionych 10 finalistów z Polski i 3
finalistów z Czech .
W przypadku uzyskania przez uczniów
jednakowej ilości punktów przeprowadzona
będzie dogrywka w formie pisemnej.
2. Finał – test pisemny składający się
z 30 pytań otwartych i zamkniętych.
O ostatecznej kolejności finalistów decyduje
suma punktów z obu testów.
Punkty zdobyte w dogrywce nie są wliczane do
punktacji końcowej.
VI. Ocena:
Oceniać będzie jury powołane przez
organizatora.
VII. Nagrody
Wszyscy finaliści otrzymują nagrody
rzeczowe, szkoła , z której pochodzi zwycięzca
otrzyma puchar.
VIII . Terminarz.
Zgłoszenie uczestników do dnia
01.10.2012 r.
na a d r e s :
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl.
tel/fax 74 815-15-35
e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
Osoba odpowiedzialna : Teresa Adamczyk
Eliminacje wstępne i finał odbędą się
9.10.2013 r. o godz. 9.00
w Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl.
ul. Powstańców Warszawy 8b

Literatura:
1. Husa Vaclav Historia Czechosłowacji, Artia Praga 1967
2. Janaček Josef „Śmierć Wallensteina” wydawnictwo Śląsk, Katowice 1988
3. Janaček Josef „Dzieje Pragi”, Książka i Wiedza, Warszawa 1977
4. Heck R., M.Orzechowski M. „Historia Czechosłowacji”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969
5. Wisner Henryk „Lisowczycy”, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2004
6. Maroń Jerzy „Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne. , wyd.WAW 2008 r.
7. Popiołek Kazimierz „Śląskie dzieje” , PWN W-wa, Kraków 1976
8. Herzig A., Ruchniewicz M. „Dzieje Ziemi Kłodzkiej”, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocław 2006 r.
9. Bartkiewicz K. „Dzieje Ziemi Kłodzkiej w wiekach średnich” Ossolineum , Wrocław 1977
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XXII Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”
10, 15-17, 25, 26 maja, Wrocław, Kłodzko, Galowice, Łomnica
Główną ideą festiwalu „Maj
z Muzyką Dawną" jest prezentacja muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na kopiach instrumentów z ubiegłych epok i z wykorzystaniem dawnych technik
wykonawczych. Wszystkie koncerty festiwalowe odbywają
się w zabytkowych wnętrzach
budynków Wrocławia i Dolnego Śląska, m.in. w Ossolineum,
w Oratorium Marianum UWr czy
licznych kościołach. Obok utytułowanych artystów i zespołów

festiwal promuje młodych artystów - studentów i absolwentów
polskich i zagranicznych uczelni
muzycznych, zainteresowanych
muzyką dawną.
W ramach tegorocznej, XXII
edycji festiwalu usłyszymy między innymi jeden z renomowanych chórów niemieckich, Knabenchor Hannover w repertuarze motetów Jana Sebastiana
Bacha. Klika dni później Jacek
Kowalski, poeta i bard, zabierze
nas w muzyczną podróż do cza-

sów wypraw krzyżowych oraz
walk Powstania Styczniowego.
Studenci filologii angielskiej
UWr zaprezentują publiczności
dawną angielską muzykę dworską, a goście z Ukrainy – zespół
Lvivski Menestreli – wykonają
utwory z tabulatury lwowskiej
z XVI wieku.
Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki, www.okis.pl
Akademickie Stowarzyszenie
Kultury WAGANT

Via Cultura i Noc Muzeów
18 maja, Wrocław

Noc Muzeów i Via Cultura
w tym roku odbędą się tego samego dnia! Będzie to pierwsze
tego typu przedsięwzięcie w Polsce – prawdziwa doba kultury

w Europejskiej Stolicy Kultury!
Czym jest Noc Muzeów?
Możliwe, że muzeum często kojarzy się z nudą i smętnymi opowiadaniami przewodnika. Nic

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

bardziej mylnego! Oto mamy
nowy sposób na zwiedzanie tych
wspaniałych miejsc. Wrocławska
Noc Muzeów to wydarzenie, dzięki któremu w nieco inny sposób
możemy poznać historię. Nasze
zaproszenie kierujemy do wszystkich - w każdym wieku oraz
o różnych zainteresowaniach!
Zapraszamy na stronę: www.facebook.com/noc.muzeow.wroclaw
Co to jest Via Cultura?
Via Cultura to podróż wiodąca szlakiem oddolnych i instytucjonalnych
wydarzeń

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

kulturalnych oraz akcji o charakterze społecznym, artystycznym lub ekologicznym,
zlokalizowanych w różnych
punktach Wrocławia. Na podstawie mapy miasta z zaznaczonymi
miejscami działań kulturalnych,
podróżnik będzie mógł sam zaplanować swoją trasę. Więcej
informacji znajdziecie na www.
facebook.com/wroclaw2016
Organizatora: Wrocław Europejska Stolica Kultury
w 2016 roku

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Wystawa malarstwa
Małgorzaty Jojnowicz „REAKTYWACJA”
18 maja – 19 czerwca, Wrocław
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS zaprasza
na wystawę prac Małgorzaty Jojnowicz „REAKTYWACJA”.
Wystawa jest kompilacją
kilku abstrakcyjnych prac malarskich. Prace ukazują to, co interesuje autorkę najbardziej: kolor.

Nie znajdą tu Państwo barw pastelowych, rozbielonych, delikatnych. Tu kolor jest intensywny,
wzbudzający emocje. Subtelny
jest jedynie sam sposób nakładania farby olejnej, jej poszczególnych warstw – transparentnych,
przenikających się nawzajem,

dzięki czemu obrazy wydają się
być bardziej przestrzenne. Kompozycje abstrakcyjne, uwolnione
od skojarzeń z przedmiotem dają
widzowi wolność interpretacji.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki, www.okis.pl

Jarmark Średniowieczny na Zamku Grodno
18-19 maja, Zamek Grodno

W maju Bractwo Zamku Grodno wraz z Gminą Walim pragną zaprosić Państwa w swoje zamkowe

mury. Doskonałą okazją ku temu
będzie kolejna już odsłona Jarmarku Średniowiecznego. Odwiedzają-

cy będą mogli między innymi obejrzeć średniowiecznych rzemieślników przy pracy, a także nabyć ich
produkty. Będzie można wybierać
między innymi w miodach, historycznych ozdobach czy uzbrojeniu. Każdy powinien odnaleźć
na Jarmarku coś interesującego.
Całej imprezie będą towarzyszyć
zmagania członków grup rekonstrukcji historycznej z całej Polski.
Zaplanowane jest odbycie się
dwóch średniowiecznych turnie-

jów bojowych: rycerskiego (walczący w uzbrojeniu z okresu XIII-XV
w.) oraz turnieju wojów (wczesne
średniowiecze - czasy wikińskie).
Przewidziany jest również turniej
łuczniczy oraz inne konkurencje
z udziałem rekonstruktorów. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie oczywiście bitwa.
Organizator:
Bractwo Zamku Grodno,
www.jarmarksredniowieczny.pl

Międzynarodowy Festiwal
im. Henryka Wieniawskiego
24-26 maja, Szczawno-Zdrój
Międzynarodowe Festiwale
Wieniawskiego nawiązują do
dwukrotnych pobytów i koncertów Henryka Wieniawskiego,
jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków i kompozytora,
w latach 1855 i 1857 w Szczawnie Zdroju (wówczas Bad Sal-

zbrunn), na Dolnym Śląsku.
W tym roku w programie m.in.
"Kompozytorzy
romantyczni na jazzowo" w wykonaniu
"Krzysztof Herdzin trio", recital
skrzypcowy "Mistrz i uczniowie"Agata Szymczewska (skrzypce)
i uczestnicy warsztatów, spotka-

nie z Wandą Wiłkomirską oraz
występ najlepszych uczestników spotkania "Uczeń - Mistrz".
Organizator: Teatr Zdrojowy
im. Henryka Wieniawskiego,
www.teatr-zdrojowy.pl
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„Skrzypek na dachu” na dziedzińcu Zamku Topacz
24-26 maja, Bielany Wrocławskie

Megawidowisko
odbędzie się w wyjątkowym miejscu - na Dziedzińcu Zamku Topacz (Wrocław, Biela-

ny Wrocławskie, Ślęza 12).
Adaptacja powieści Szolema Alejchema opowiada o losach żydowskiej rodziny, wygnanej przez car-

skich oficerów ze wsi Anatewka.
Głównym bohaterem jest biedny mleczarz Tewje, który marzył
o bogactwie i targował się z Bogiem. Wrocławska inscenizacja
tego najsłynniejszego musicalu
świata jest tradycyjna, bliska
broadwayowskiemu pierwowzorowi – zachowuje to, co w tym
dziele jest najważniejsze, dodając to, czego widz oczekuje.
Atutem spektaklu jest monumentalna dekoracja, dwustuoso-

bowy zespół wykonawców, efektowne tańce (szczególnie piękna
scena wesela), orkiestra, która
porzuca operowy patos i przełamanie konwencji przez uteatralnienie scen dialogowych. Zobaczymy przedstawienie całkiem
niebłahe, dające rozrywkę, ale
i zmuszające do refleksji.
Organizator:
Opera Wrocławska,
www.opera.wroclaw.pl

6. Festiwal Reżyserii Filmowej w Świdnicy
1-6 czerwca, Świdnica

Kilkadziesiąt projekcji, konkursy, spotkania z reżyserami
i aktorami zaplanowano podczas
6. Festiwalu Reżyserii Filmowej.
Laurem za całokształt pracy

zostanie uhonorowany reżyser Janusz Zaorski, twórca takich filmów jak m. in.
"Uciec jak najbliżej", "Awans",
"Dziecinne pytania", "Baryton" czy "Pokój z widokiem na
morze", które będzie można
obejrzeć podczas tegorocznej edycji Festiwalu.
Twarzą tegorocznej edycji
Festiwalu będzie znana i lu-

biana aktorka, Małgorzata Kożuchowska. Aktorka odbierze
nagrodę "Kryształowego Dzika" przyznawaną za twórczą
współpracę aktora z reżyserem.
Przypomnijmy, że wcześniej,
nagrodę tę otrzymali: Katarzyna Figura, Bogusław Linda, Jan
Nowicki i Janusz Gajos.
O "Złotego Dzika", nagrodę dla
najlepszego reżysera, powalczą

w tym roku: Piotr Trzaskalski
("Mój rower"), Wojciech Smarzowski ("Róża"), Władysław
Pasikowski ("Pokłosie"), Leszek
Dawid ("Jesteś Bogiem") i Marcin Krzyształowicz ("Obława").
Organizator: Lokalna
Organizacja Turystyczna
Księstwo ŚwidnickoJaworskiewww.ks-j.pl

Leo Festiwal
1-6 czerwca, Wrocław

Podobnie jak w latach ubiegłych Orkiestra Leopoldinum
pragnie zaprosić Państwa do
nowych miejsc koncertowych
we Wrocławiu, połączyć ze sobą

różne dziedziny sztuki, bawić
lekkimi i podnoszącymi na duchu utworami, zaprosić na estradę najmłodsze pokolenie oraz…
dodać szczyptę humoru.
Kontynuując
umacnianie
więzi pomiędzy literaturą i muzyką, Radek Knapp, pisarz publikujący po polsku i po niemiecku, zgodził się przeczytać dla
nas fragmenty swoich utworów.
Oprawą dla literatury będzie

muzyka kameralna w wykonaniu znakomitych artystów Orkiestry Leopoldinum: zabawne
Sześć preludiów Jeana Françaix na 11 smyczków oraz Oktet
Georgesa Enescu, jego wczesne
arcydzieło, romantyczne w treści i epickie w formie.
Na koncert Orkiestry Leopoldinum z udziałem dzieci Małgorzata Podzielny przygotowała
swój chór do wykonania utwo-

rów Delibesa, Todda i Chilcotta.
Program zwieńczy seria piosenek ludowych od Peasant Songs
Panufnika po Clap Your Hands
Gershwina czy tradycyjną pieśń
afrykańską Rainsong.
Program znajduje się na stronie:
www.leofestiwal.pl
Organizator: Filharmonia im.
Witolda Lutosławskiego www.
filharmonia.wroclaw.pl

Ziemia Kłodzka nr 226 / maj 2013

40

Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA
1-8 czerwca, Wrocław
SIMCHA
jest
jednym
z trzech największych wydarzeń, poświęconych kulturze
żydowskiej w Polsce. Co roku
do Synagogi pod Białym Bocianem, serca wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku,
ściągają muzycy, artyści, wykładowcy oraz pasjonaci kultury
żydowskiej z Europy i Świata.
Między 1 a 8 czerwca w Sy-

nagodze pod Białym Bocianem
wystąpią Knoblauch Klezmer
Band z Berlina, Yiddish Twist
Orchestra z Lodnynu, Létající
rabin z Pragi, Klezmafour z Lublina oraz kantorka berlińskich
synagog Avitall Gerstetter, która wspólnie z Piotrem Rojkiem
i Chórem Synagogi pod Białym
Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, dyrektora Fe-

stiwalu, zainauguruje tegoroczny jubileusz. Otwarty koncert
finałowy „Simcha w Mananie”
należy do energetyzującego
Kiev Klezmer Band, który gościł
we Wrocławiu dwa lata temu.
Organizator: Fundacja "PRO
ARTE 2002", http://www.simcha.
art.pl

Boban & Marko Marković Orchestra
6 czerwca, Wrocław
Jedna z najbardziej podziwianych orkiestr świata, znana
z filmów Emira Kusturicy „Underground” i „Arizona Dream”.
Ich koncert odbędzie się w ramach znanego wrocławskiej publiczności Ethno Jazz Festivalu.
Zespół Bobana Markovića, będący kwintesencją bałkańskich

orkiestr dętych, pochodzący
z miejscowości Vladicin Han
(Południowa Serbia), ponownie zdobywa pozycję czołowego zespołu serbskiego (tytuł,
którym po raz pierwszy został
uhonorowany pod koniec lat
80-tych). Muzyka zespołu, prezentowana przez 15 –osobo-

wą orkiestrę, inspirowana jest
utworami cygańskimi, choć
skłania się też w stronę innych
muzycznych i kulturalnych korzeni, bliskich tradycji Romów.
Organizator: Ethno Jazz
Festival, www.ethnojazz.pl

Mag. der Germanischen Philologie

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und übersetzerin der deutschen Sprache

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair

mgr Jarosław Orłowski

Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii

tel. +43 681 102 442 92

jaroslaw.orlowski@chello.at
http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
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Kulturní program
květen 2013

1. 5. 15:00

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ SEZÓNY
Slavnostní zahájení nové sezóny v benediktinském klášteře.
t15:00 loutková pohádka v Zahradě*
Tři pohádky pro rošťáky v podání Loutkové scény
Dětem pro radost Náchod. Vstupné: zdarma
t18:00 koncert v klášterním kostele sv. Vojtěcha,
Jiří Stivín (příčná flétna, zobcová flétna a virginal)
s doprovodem Václava Uhlíře (varhany)
Klášterní Zahrada*, kostel sv. Vojtěcha Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 150,-Kč
7. 5. 18:30
KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Kostel sv. Petra a Pavla. Pořádá: ZUŠ Broumov
7. 5. – 30. 5. 8:00 – 16:00
CO NÁS BAVÍ IX Vernisáž 7. 5. 16:30
Devátý ročník výstavy výtvarných prací žáků olivětínské školy.
Výstavní síň na Staré radnici Broumov.
Pořádá: Rodiče olivětínským dětem a Masarykova ZŠ,
pracoviště Cihlářská
4. 5. 15:00

MATYLDA ZASAHUJE
aneb povídačky naší kačky

Divadelní agentura Praha.
Matylda je kachna domácí, která žije se svým sousedem
psem Barykem a ostatními zvířaty na venkovském dvorku.
Všem svým zvířecím sousedům ráda pomůže, ale hlavně
poradí. S Matyldou je to zkrátka jako s některými lidmi –
svými byť dobře míněnými radami spíš přivodí starosti a
někdy i uškodí. Určitě se budete smát Matyldiným nápadům,
budete napnutí, jak to všechno dopadne, zda zase nezpůsobí
víc škody než užitku a navíc se potěšíte hezkými písničkami.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 40,-Kč
4. 5. 19:30

VERONIKA RESSLOVÁ
CELODENNÍ PROMÍTÁNÍ V KINĚ BEZ VÝZNAMU
vernisáž výstavy

Veronika Resslová pochází z Jaroměře (1973),
v současné době žije v Praze. Roku 2004 zde absolvovala
Akademii výtvarných umění (sochařský ateliér prof. Jindřicha
Zeithammla). Ve své umělecké práci se zabývá prázdným
prostorem uvnitř architektury – v prostorovém, časovém
nebo světelném aspektu. Vytváří sitespecificmalby, instalace
a objekty, mající často efemérní charakter. V současné
době je doktorandkou Fakulty výtvarných umění v Brně. Pro
Galerii Dům připraví v letošním roce prostorovou instalaci
tematizující změny denního světla.
Výstava: 5. 5. - 16. 6. 2013
Galerie Dům v zahradě broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
8. 5. 14:00
MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ KONCERT V ALEJCE
Májové odpoledne s dechovou hudbou Broumovanka.
Občerstvení zajištěno. Park Alejka. Pořádá: Město Broumov
ve spolupráci s klubem seniorů a ČSŽ Broumov.
11. – 12. 5.

MISTROVSTVÍ ČR

V SILOVÉM TROJBOJI
Jediný nominační závod v republice na Mistrovství světa,
které proběhne na podzim v Praze.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska.
Pořádá: Pořádá Město Broumov s oddílem Powerliftingu
Broumov. Vstupné: Zdarma.

14. 5. 17:30
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Tato akce byla podpořena grantem Města Broumova.
Předprodej vstupenek: EDA Broumov.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Zakladní organizace ČSŽ Broumov ve spolupráci
se SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec
a Městem Broumov. Vstupné: 50,-Kč

24. 5. 20:00

15. 5. 19:00

Umělecký vedoucí a sbormistr:
Ladislav Šikut, Sólistka – soprán: Romana Rošková
Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov
Vstupné: Zdarma.

JIŘÍ ČERNÝ NA TÉMA PAVEL NOVÁK
večer v ArtCafé
Nestor české hudební kritiky a popularizátor hudby bude
vyprávět o legendárním zpěvákovi. V loňském roce jsme
mohli vychutnat poutavé povídání o Evě Olmerové.
Nenechte si ujít neméně zajímavé téma – Pavel Novák.
Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 100,- Kč / 70,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

17. 5. 18:00
Z BROUMOVA KOLEM ITÁLIE NA KOLE
Cestopisná beseda
Vyprávění Petra Pařila z dvou měsíčního cyklo-výletu
dlouhého 5426 km. Hlavním cílem bylo dostat se co nejjižněji
a prozkoumat všech 6 státu ze sedátka kola bez jakéhokoliv
jiného prostředku. Vyrazíme do nádherných RakouskoItalských alp, krásných měst a zajímavých situací …
Chybět nebudou zajímavé zážitky, nevyzpytatelná příroda
a příjemný kontakt s místními lidmi.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
18. 5. 8:30 do 13:00
JARNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ TRH v klášteře
Jara jsme se dočkali a je čas postarat se o naše zahrádky.
Přijďte si vybrat ze zajímavého a širokého zahrádkářského
jarního zboží. Nádvoří benediktinského kláštera v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: zdarma
18. 5. 8:45
ŠACHOVÝ TURNAJ
5. ročník otevřeného šachového turnaje v bleskovém šachu.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s šachovým oddílem
Slovan Broumov
19. 5. 14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
22. 5. 19:00

NAJPONK

večer v ArtCafé sál Kreslírna broumovského kláštera
NajPonk, vlastním jménem Jan Knop je „pianista značně
posedlý jazzem“. Provede vás poslechovým večerem plným
vybraných jazzových skladeb okořeněných poutavým
komentářem.
„Mezi jazzovými muzikanty a příznivci je NajPonk znám jako
sběratel jazzu s encyklopedickou znalostí prakticky všeho,
co se jazzu týká. Je považován za jednoho z největších
českých znalců tohoto žánru; však také na Ježkově
konzervatoři vyučoval svého času historii jazzu.“
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

NOC KOSTELŮ
Koncert Stěnavan

Pěvecký sbor má pestrý a rozsáhlý repertoár jak z oblasti
hudby světské, tak i hudby církevní.

25. 5. 15:00

ROCKOVÝ VODPAL

Hellmania, Imodium, Masterpiece,
Where is the food?, Mud From Heaven, Kluci
z marmelády, Arven, The. Switch.
Areál Dětského hřiště v Broumově.
Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 100,- Kč (předpr. IC Broumov), 150,- Kč na místě.
26. 5. 15:00

PRINC BAJAJA

Bílkovo kratochvilné divadlo
Loutková pohádka o princi Bajajovi,
který musel tři draky porazit, aby ke štěstí došel
a princeznu Slavěnu za ženu získal...
Pohádka nejen pro malé diváky v klášterní zahradě,
kterou otevíráme druhou sezónu Loutkové Zahrady.
Zahrada* benediktinského kláštera v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč
27. 5. 19:00

DVEŘE, ANEB PANE
VY JSTE NÁHODA
Divadlo Palace Praha

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

PŘIPRAVUJEME:

23. 5. 19:00

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY
Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Martin a Libor,

která se téměř každý večer promění díky třpytu večerních
šatů a pestrých líčidel v krásné ženy. Těšit se můžete na
Hříšný tanec, Jeniffer Lopez, Christina Aquileru, Dianu Ross
s Michaelem Jacksonem, Halinu Pawlowskou, Pavla Vítka,
muzikál Mama Mia, PSY s hitovkou Gangam Style, Hanu
Zagorovou nebo Tornádo Lue. Kopie daných zpěvaček jsou
někdy natolik věrohodné, že byste je sami nerozeznali od
originálu. Přijdtě se přesvědčit na vlastní oči.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 220,-Kč v předprodeji, na místě 250,-Kč

12. 6. 18:00

BONI PUERI
Český chlapecký sbor Boni pueri
z Hradce Králové se sbormistrem Pavlem Horákem
Kostel sv. Petra a Pavla
Pořádá: Město Broumov
Vstupné: 250,- Kč v předprodeji (IC – již zahájen),
270,- Kč na místě.

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.
* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

MĚSTO BROUMOV
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Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

Foto: Bohumír Zámečník

ZAČÍNÁ

NERATOVSKÁ "KONCERTNÍ SEZONA"

S jarem do Neratova dorazila
nejen poupata, zelená tráva
a první svatby v našem kostele
(o těch krátce píšeme na druhé straně), ale blíží se také první koncerty letošní sezony
a poutní mše svaté v okolních
kostelích a kapličkách.
Jarní "várku" koncertů zahájí v sobotu 4. května sbor
žamberského gymnázia Corale,
který již několik let vystupuje
na našem adventním koncertě.
Tentokrát si Corale pozvaly
hosta, pardubickou folkovou
skupinu Marien, která hrává
třeba i se známým Spirituál
Kvintetem. Určitě se tedy kromě skvělých písniček Coralí

a Marienu můžeme těšit také
na nějaké společné překvapení, a hlavně na příjemnou
atmosféru.
V květnu proběhnou i dvě
poutní mše – v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic (v neděli
19. května) a v kapli Navštívení Panny Marie na Černé Vodě
v Orlickém Záhoří (v neděli
26. května). Obě navíc oproti
předchozím letům nabídnou
něco nového. Kostel konečně
dostal novou střechu, v kapličce zase od loňského září visí
nový obraz Panny Marie od
akademické malířky Marie Potužníkové-Uhlířové.

Tím ovšem nekončíme!
V sobotu 1. června u nás vystoupí pražský vokální soubor
Marika Singers s koncertem
Andělé roku, v neděli 16. června se můžete těšit na Lanškrounský smíšený sbor. To
není na jedno jaro málo, co
říkáte?
Pokračovat samozřejmě budeme i v létě. Začneme hned
22. června vystoupením skupiny Hradišťan, domlouváme
i další koncerty na červenec.
Vše pak vyvrcholí srpnovými
poutními slavnostmi. V kalendáři si je můžete poznačit už
teď, konat se budou od 15. do
18. srpna.

VYHLAŠUJEME VELKÝ JARNÍ ÚKLID!

Velký jarní úklid, který bude trvat třeba až do podzimu, vyhlásilo vedení našeho sdružení. Uklízet
chceme venku i vevnitř, důkladnou prohlídkou projdou šuplíky v našem archivu a odkládací prostory
pod schody, ale také garáže, okolí budov či prostor kolem kontejnerů. Cílem není zbavit se prachu
a špinavých oken, ale hlavně všech nepotřebných a nepoužívaných věcí. Něco poputuje tam, kde to ještě
může být k užitku, něco do sběrného dvora. "Úklidem" projde i naše spotřeba energie či vody, hledat
budeme všechna místa, kde se jimi zbytečně plýtvá.
Co si od toho všeho slibujeme? Hlavně čistší Neratov a více prostoru pro potřebné věci, ale i rozumnější
spotřebu energií. Pokud rádi uklízíte, s vděčností uvítáme Vaši pomoc. Stačí se ozvat, domluvit termín
a přijet, práce se najde pro jednotlivce i větší skupinku!

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!
Srdečně vás zveme na dvoukoncert sboru žamberského gymnázia Corale a pardubické
folkové
skupiny
Marien.
Proběhne v sobotu 4. května od
15 hodin, vstupné dobrovolné.
--První letošní poutní mše svatá se
koná v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici
v neděli 19. května od 14 hodin.
A to už pod novou střechou!
--Poutní mše svatá proběhne také
v kapli Navštívení Panny Marie na Černé Vodě v Orlickém
Záhoří. Koná se v neděli
26. května od 14 hodin.
--S předstihem vás zveme na koncert, který chystáme na sobotu
1. června od 15 hodin. Vystoupí
na něm vokální soubor Marika
Singers. Zazní písně z muzikálů,
lidové i duchovní skladby. Vstupné dobrovolné.
--Neratovský obchod bude mít od
13. května rozšířenou otevírací
dobu, platnou do 30. června:
Po-Pá 8.00-12.00 a 13.00-17.00
So 8.00-12.00 a 13.00-15.00
Ne 10.00-15.00
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Z NAŠEHO

DOMOVA
Poté, co se v obývacím pokoji
Domova rozbil televizor, jsme
na internet umístili prosbu,
zda by někdo nemohl postrádat klidně i starší přístroj.
A hned druhý den stál před
kanceláří jeden ochotný dárce
a druhá televize se k nám vezla z Brna. Dárcům mnohokrát
děkujeme a jsme moc rádi, že
v Domově díky nim nepřišli
o své oblíbené pořady.
Také se nám konečně povedlo udělat novou hromadnou
fotku – ta poslední byla totiž
už dva roky stará. Výsledek
focení si můžete prohlédnout
přímo nad tímto textem.
Pěkná parta, co říkáte?

V chráněném bydlení Domov
v dubnu zaznamenali "ztráty"
i "nálezy". O co přišli a co
k nim přibylo?
Odešel Milan Lechner, dlouholetý obyvatel Domova, obě-

tavý zaměstnanec Kuchyně
a hlavně náš kamarád. Teď
bydlí u své rodiny a my mu do
dalšího života držíme palce.
Naopak k nám přibylo
hned několik nových televizí.

Až do německého Osnabrücku se rozjela výprava z Neratova. Sešli jsme se se zástupci
místní diecézní charity a jednali
o možnosti spolupráce na roz-

voji zázemí pro poutníky v Neratově, ale i o ustavení poutní
tradice z Osnabrücku k nám.
Čas si na nás našli také ve
spolkové nadaci pro životní

prostředí DBU, kde se řeč stočila na možnou podporu trvalé
udržitelnosti života v Neratově. V září na oplátku vyrazí
výprava z Německa k nám.

Pan Nekvinda (alias Tonda)
se v našem sdružení ujal role
jakéhosi operativního manažera. Už řadu let nám svými radami pomáhá zlepšovat hospodaření a propaguje výrobky našich
chráněných dílen, kde může.

Protože viděl, že nám jsou
jeho zkušenosti z manažerských pozic užitečné, rozhodl
se, že dá svojí pomoci řád.
Nyní ho tedy v Neratově
můžete potkat každý týden.
Radí nám, jak spolupracovat
s firmami a hledá pro nás
nové příležitosti. To vše dělá
dobrovolně, zdarma, ve svém
volném čase. Není divu, že
jsme mu za to vděční, i když
je na nás někdy hodně přísný.
Aby toho nebylo málo,
věnuje se Tonda ještě další
neziskové organizaci. Občanské sdružení PONS21, které
založil se svými přáteli, shání
peníze na stavbu školy v Indii.
A nejde o žádnou bláznivou
vizi – letos se začalo stavět!

Z NERATOVA

SEZNAMTE

Mohli jste na něj narazit v naší
výroční zprávě, kde je uvedeno
mezi členy naší Revizní komise
– jméno Antonín Nekvinda.
Právě to se teď bude v souvislosti s Neratovem objevovat
stále častěji.

SE:

DO

NĚMECKA

ANTONÍN NEKVINDA

NOVĚ

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 DUBNU?

Foto: František Vrbický
Dostali jsme archivní fotografii
neratovského kostela, kterou
v roce 1963 pořídil pan Vrbický.
--Kopeček získal certifikát BEZ
BARIÉR, který potvrzuje bezbariérovost celých dílen, příjezdové
cesty i parkoviště, ale také schopnost našeho personálu nabídnout
poučenou pomoc.
--Ve vzdělávacím centru společnosti Ergotep jsme se školili na téma sociální podnikání. Mluvilo
se také o společenské odpovědnosti firem a tzv. náhradním plnění. Prohlédli jsme si i Ergotep,
jehož úspěchy nás velmi inspirují.
--Svou práci na obnově Neratova
jsme představili na semináři Lidé a krajina. Úspěch měla naše
prezentace i neratovský klip, který jsme na závěr pustili. Organizátorům moc děkujeme za pozvání!
--S dubnem začala v Neratově
sezona svateb. S občerstvením
pomáhají i zaměstnanci naší Kuchyně, a svatební hosté si jejich
šikovnost nemůžou vynachválit!
--Máme nové zaměstnankyně –
personalistku a sociální pracovnici
Gábinu Mikuleckou a paní prodavačku Milenu Peškovou.
--Na stráni za Školou se našel svazek klíčů na žluté šňůře s nápisem
Takko. K vyzvednutí v obchodě.
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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
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.

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

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

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