
Wydawca: WYDAWNICTWO ZIEMIA K£ODZKA, SPCzS i OKiS Indeks: 383 864, ISSN 1234-9208

Luty/Únor/February 2011     Nr 200

Wydawca: WydaWnictWo Ziemia KłodZKa, SPCzS i OKiS indeks: 383 864, iSSn 1234-9208
Lipiec/Červenec/Juli 2013     Nr 228



Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką twórczością do historii niemieckiej literatury. 
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę. 
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci 
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol). 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturo-
wo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 7 miejsc noclegowych. 

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga

ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Ver-
fassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der 
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den 
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol). 

Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 

Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof
Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego 
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konse-
kwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.

W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu 
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata 
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech. 

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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Akcję porządkowania pol-
skich grobów na Ukrainie roz-
poczęła i prowadzi od 1999 
roku Telewizja Polska-Oddział 
we Wrocławiu. Celem  tej  akcji 
jest ratowanie zaniedbanych 
i w dużej części zniszczonych 
polskich cmentarzy na Wscho-

dzie, szczególnie na Ukrainie 
i Wileńszczyźnie .

Pierwszą akcją (14 lat temu) 
było porządkowanie cmen-
tarza w Kołomyi. Od  samego  
początku  akcję przywracania 
do dawnej świetności polskich  
grobów koordynowała Graży-

Julian Golak

MOgIłę PradzIada Ocal Od zaPOMnIenIa 
 

lityń. kościół Przenajświętszej Marii Panny, który został niedawno oddany kościołowi 
rzymskoikatolickiemu. Wcześniej komuniści zamienili go na dom kultury. obecnie 
kościół odzyskał już wieże, ale w środku wymaga generalnego remontu.

lityń. kościół PMP został wzniesiony w 1856 roku. na zdjęciu ks. Proboszcz przedstawia 
puste mury, których 50-osobowa parafia nie jest w stanie wyremontować.

zasław. Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego w asyście konsula 
generalnego RP krzysztofa Świderka oraz Dolnośląskiego kuratora oświaty Beaty 
Pawłowicz i radnego województwa Juliana golaka - składa wińce na polskiej mogile

Połonne. na zaniedbanym polskim cmentarzu pracowała młodzież z zespołu szkół 
Ponadgimnazjalnych z legnicy, którymi opiekowała się Beata stefanik. Pierwszy 
z lewej: Mer miasta Połonne stanisław Rozumowski, który z dużym uznaniem 
wypowiadał się o pracy polskiej młodzieży.

chmielnik. Pięknie odremontowany kościół rzymsko-katolicki. obok kościoła stoi 
okazały pomnik Jana Pawła ii.
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na Sondej – Orłowska, dzienni-
karka TVP Wrocław.  Od  1999  
roku  co roku wyjeżdża do pracy 
na cmentarze polskie na wscho-
dzie około 300 wolontariuszy.                                                                                                                 
Wyjazdy polskiej młodzieży ze 
szkół z terenu Dolnego Śląska na 
cmentarze polskie na  Ukrainie,  to 
akcja warta wyróżnienia. Młodzi 

ludzie nie  odpoczywają,  nie ba-
wią się, ale w czasie wakacji dobro-
wolnie angażują się w ciężką pracę 
na zaniedbanych polskich cmen-
tarzach. W 2011 roku uczestnicy 
akcji porządkowali aż 16 polskich 
cmentarzy na Ukrainie. 

W lipcu 2013 roku miałem 
osobiście zaszczyt odwiedzać 

Połonnne. zrujnowany pałac w Połonnym, który tylko z daleka wygląda okazale. 
kiedy nasze samochody podjechały bliżej zastaliśmy tylko ruiny.

odrestaurowany przez uczniów nagrobek odnaleziony na cmentarzu polskim.

Pałac w Połonnem kiedyś prezentował się okazale, ale to można zobaczyć już tylko 
na dawnych obrazach.

odnowione nagrobki na cmentarzu w zasławiu przez młodzież z gimnazjów nr 2  
i nr 3 w oleśnicy, którymi opiekowała się grażyna Żołędziowska.

odnowione nagrobki na cmentarzu w zasławiu przez młodzież z gimnazjów nr 2  
i nr 3 w oleśnicy, którymi opiekowała się grażyna Żołędziowska.
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porządkowane polskie cmenta-
rze w Winnickim Okręgu Kon-
sularnym. Wspólnie z Konsulem 
Generalnym RP, Krzysztofem 
Świderkiem oraz Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego, 
Rafałem  Jurkowlańcem odwie-
dziłem kilka cmentarzy polskich 

w miejscowościach: Połonne,  
gdzie prace porządkowe pro-
wadzi młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazialnych w Legnicy. 
Cmentarz w Litynii remontuje 
młodzież z gimnazjum w Czerni-
cy. Groby polskie na cmentarzu 
w Zasławiu odnawiają uczniowie 

aleksandrówka. W tej wsi mieszkają tylko 42 osoby, wszyscy mówią czystą polszczyzną. 
Pani redaktor grażyna orłowska-sondej jest tu przyjmowana jak najlepszyprzyjaciel. 
W domu stanisława i Hanny kozak cała polska delegacja zjadła kolację.

Uczniowie i nauczyciele z gimnazjum w Pszennie dziękują Pani szczepkowskiej, 
która od kilkudziesięciu lat pilnowała mogiły poległych legionistów w nowej Uszycy.

nowa Uszyca. Mogiła legionów. Młodzież z gimnazjum w Pszennej wraz z konsulem 
generalnym RP w Winnicy krzysztofem Świderkiem, Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem, kuratorem oświaty Beatę Pawłowicz i Radnym 
sejmiku Julianem golakiem złożyła wieniec z biało-czerwonych kwiatów oraz zapaliła znicze.

Mohylew. Rafał Jurkowlaniec - marszałek województwa dolnośląskiego z wielkim 
zainteresowaniem ogląda okazały pomnik Hrabiego ksawerego giżyckiego 
zmarłego 17.12.1895 roku. napis na pomniku: "Hrabia ksawery giżycki. Żył 73 lata. 
zszedł z tego świata 17 grudnia 1895 roku, pochowany 22 grudnia tegoż roku"

nowa Uszyca. Uczniowie z gimnazjum w Pszennie  koło Świdnicy odnawiają groby na 
polskim cmentarzu w nowej Uszycy pod opieką Moniki kornackiej-iwaniec  
i Jadwigi ostrowskiej.
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Jampol nad Dniestrem. na olbrzymim polskim cmentarzu w Jampolu pracowali 
studenci uczelni wrocławskich wraz z samorządowcami z sycowa. opiekunem grupy 
był Marian grabas.

Mohylew. Przez zarośla przedzieramy się do polskich grobów. Pomimo upływu 
kilkudziesięciu lat polskie pomniki przetrwały.

Jampol nad Dniestrem. najbardziej okazałym grobowcem na tym wielkim 
cmentarzu jest piękny pomnik zmarłego kompozytora i wiolonczelisty konstantego 
korwina-sarneckiego 1863-1911. W tym miejscu polska delegacja złożyła wieniec 
i zapaliła znicze.

Jampol nad Dniestrem. Wielki polski cmentarz został wybudowany nad rzeką 
graniczną Dniestr. Po drugiej stronie tej rzeki znajduje się Mołdawia.

z Gimnazjum nr. 2 i 3 w Oleśni-
cy. Cmentarz w Sławucie re-
montuje młodzież z Gimnazjum 
w Dziadowej Kłodzie. Na cmen-
tarzu w Szepietówce pracują 
uczniowie z Gimnazjum i Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Oleśnicy. 

W Nowej Uszycy udział w ak-
cji porządkowania cmentarza to 
zasługa młodzieży z Gimnazjum 
w Pszennej koło Świdnicy. Tam 
również nastąpiło odsłonięcie 
i poświęcenie symbolicznej mo-

giły Żołnierzy Wojska Polskiego. 
W Jampolu pracują studenci 
z Wrocławia i samorządowcy 
z Sycowa. 

Na cmentarzu  polskim 
w Berdyczowie prace porząd-
kowe prowadzi młodzież z Gim-
nazjum w Jaworze. Młodzi lu-
dzie z Dolnego Śląska walnie 
przyczynili się do odnowienia 
polskich grobów na Ukrainie, 
w 2013 roku pracowało tam 
ponad 750 wolontariuszy na 13 
cmentarzach.

nowa Uszyca. Ukraińcy - mieszkańcy tej miejscowości pod wrażeniem pracy polskiej 
młodzieży, przynosili na cmentarz, na którym pracowali polscy uczniowie ciepłe 
obiady. gościnność mieszkańców nowej Uszycy docenili wszyscy uczestnicy akcji 
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Pierwsza z lewej: Beata Pawłowicz 
Dolnośląski kurator oświaty osobiście dogląda prac prowadzonych na wschodzie.

Jampol nad Dniestrem. Wiele grobów i grobowców zostało poważnie uszkodzonych 
i zdewastowanych.
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Svého dědu si nepamatuji, 
zemřel, když mi byly 2 roky. Vše 
co o svém dědovi vím pochází 
z vyprávění mé matky nebo 
z hledání na internetu či z kroni-
ky města díky spolupráci s paní 
Olgou Mertlíkovou. Žádní další 
příbuzní, kteří by mi mohli cokoli 
o dědovi zajímavého říct, již ne-
žijí a ani žádné písemné památ-
ky na dědu nemám, kromě pár 
fotografií.

Můj dědeček Vladislav Če-
rych se narodil r. 1898 v Mitrovici 
na Sávě v dnešním Srbsku če-
ským rodičům. Rodina Čerychů 
vlastnila v Jaroměři mechanic-
kou tkalcovnu a přádelnu na re-

žné bavlněné tkaniny a v srbské 
Mitrovici vlastnila výrobnu ta-
ninu, což je extrakt z dubového 
dřeva používaný na činění kůží. 
Zřejmě proto se můj děda naro-
dil v Mitrovici a ne v Čechách, asi 
tam jeho otec nějakou dobu tuto 
výrobnu vedl.

Dětství strávil a školu vycho-
dil můj děda v Jaroměři, dále 
vím, že studoval pražské Vysoké 
učení technické, ale nikde jsem 
se nedopátrala, že by je dokončil. 
Pravděpodobně někdy kolem r. 
1917 rukoval jako důstojník ra-
kouské armády do první světové 
války, byl na italském bojišti a je-
ště během války se jako dvaceti-

letý v r. 1918 oženil s  mojí babi-
čkou Ludmilou, která byla o 5 let 
starší.

Po skončení první světové 
války se děda s rodinou usadil 
v Jaroměři, bydleli v domku, kte-
rý byl součástí areálu tkalcovny. 
V r. 1919 se narodila moje matka 
Milica a v r. 1921 její sestra Ale-
xandra. Manželství s mojí babi-
čkou trvalo pouhých 12 let, pro-
tože v r.1930 babička zemřela na 
spálu a děda zůstal na výchovu 
svých dvou dcer , tehdy 9-ti a 11-
ti leté, sám.

Jaká byla pozice mého 
dědy ve vedení jaroměřských 
továren moc nevím, myslím, že 
jeho účast ve vedení rodinného 
podniku byla velice krátká, pro-
kazatelně je v dokumentech 
zmiňován jen rok 1926. Dědovo 
směřování zájmů a aktivit bylo 
do úplně jiných oblastí než te-
xtilní nebo dřevařská výroba. 
Děda si nechal od svých strýců 
a bratranců, sám měl pouze se-
stru, vyplatit podíl na rodinném 
majetku a od té doby se věnoval 
kromě výchovy dcer pouze svým 
zálibám, cestování, veřejným ak-
tivitám a donátorství, i když jeho 
rodina bydlela stále v areálu to-
várny. Do chodu továrny již děda 
nezasahoval .  

Zmínila bych několik dědo-
vých aktivit, které mají vztah 
k Jaroměři.

První je ta, kvůli které jsme se 
zde sešli. Děda byl ten, který se 
postaral, aby měl p. Karel Kracík, 
jehož pamětní deska se tady dnes 
odhaluje, aspoň trochu důstojné 
stáří, když si sám za svého života 
nic neušetřil a svojí dobročinno-
stí zchudl. Aby se p. Kracík necítil 
ponižován finančními příspěvky, 
zval jej děda k sobě domů na 
obědy, kde dcerám, moji matce 
a její sestře, vyprávěl své zajíma-
vé životní příběhy. Dále jej děda 
šatil a platil za něj byt v Josefově. 
A pan Kracík mu byl za to patři-
čně vděčný. Opačně, když se můj 
děda vrátil z cest, kterých pod-
nikal hodně, tak naopak zval p. 
Kracíka, aby si přišel poslechnout 
jeho dojmy z cest. Věkový rozdíl 
mezi dědou a p. Kracíkem byl 
téměř 40 let, takže se nedá říct, 
že by děda a p.Kracík byli nějací 
přátelé spříznění věkem nebo 

stylem života. Ale děda si zřejmě 
vážil práce, kterou p. Kracík pro 
Josefov vykonal a rád mu ve stáří 
pomohl. Po smrti p. Kracíka dal 
děda na hrobce rodiny Kracíků 
zde v Josefově vztyčit náhrobní 
pomník s pravoslavným křížem 
a vyrýt upomínkový nápis a jeho 
nacionále.

Druhou osobou, kterou můj 
děda podporoval, byl soukrom-
ník Mikuláš Oborský, bývalý ru-
ský carský nadporučík, který se 
s Rusy a Ukrajinci už nevrátil zpět 
do Ruska a zůstal v Jaroměři. 
Přátelství mého dědy s p. Obor-
ským vzniklo zřejmě v rámci pra-
voslavné církve. Pana Oborského 
jsem poznala jako dítě, pamatuji 
se, že v mém dětství někdy na-
vštěvoval moji matku v Praze, 
a mne a mého bratra velmi za-
jímal. Bývala to u nás nejexoti-
čtější návštěva. Byl nepřehléd-
nutelný, holá kulatá hlava, úzké 
dlouhé kníry, mírně šikmé oči 
a přes velký počet let strávených 
v Čechách hovořil velmi špatnou 
češtinou. 

Po druhé světové válce byl p. 
Oborský v r.1950 vysvěcen za jáh-
na a kněze pravoslaví a v témže 
roce ustanoven duchovním 
správcem pravoslavné církve 
v Jaroměři – Josefově . Počátkem 
50. let byl politicky perzekvován 
a údajně i vězněn, ale nevím, kdy 
zemřel. Pochován byl v Josefově. 

Z aktivit, které děda vykonal 
přímo pro město bych zmínila 
nejdříve opravu pomníku v Jose-
fově v r. 1932. Byla to rekonstruk-
ce tehdy již 136 let starého obe-
lisku z r. 1796 na paměť knížete 
Karla z Ligne, o kterém je známo, 
že cituji ... byl ve své době vzo-
rem ušlechtilosti a uhlazenosti 
mravů a pro svůj duchaplný vtip 
byl vzácným a vyhledávaným 
hostem v nejvyšších šlechtických 
kruzích. Kníže Karel z Ligne bo-
joval proti Turkům r. 1790 pod 
generálem Suvorovem a proti 
Napoleonovi ve Francii v Cham-
pagne, kde r. 1792 padl jako 
třiatřicetiletý. Na obelisku byly 
původně výjevy ze života kníže-
te a nápisy ve 4 jazycích, česky, 
německy, francouzsky a latinsky, 
desky však po první světové vál-
ce zmizely. Dnes je portrét kníže-
te z obelisku uložen v Městském 

Milici Capkova

Můj dědeček
 

Vladislav Čerych
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muzeu v Jaroměři. Obelisk byl 
v Josefově několikrát přemísťo-
ván a věkem značně chátral. 
Děda se svolením odbočky svazu 
čsl. důstojnictva nechal obelisk 
opravit, ale již bez portrétů Karla 
z Ligne a nechal ho opatřit no-
vými měděnými tabulemi v če-
ském a  německém jazyce.

Další pomník děda nechal 
postavit v r. 1933 a to když 
město Josefov chystalo oslavu 
70. výročí, kdy byl v Josefově 
vězněn slavný polský generál 
Marián Langiewicz, revoluční 
generál, který v Polsku zorgani-
zoval neúspěšné povstání v osmi 
městech proti Rusům. Tento ge-
nerál byl krátkodobě vítězem 
pouze v městě Szydlowiec, ale 
celkově bylo povstání potlačeno 
a generál byl internován v Jose-
fově po dobu 8 měsíců v r. 1863 
a jak stálo na pomníku, .......mohl 
se zde procházeti. Právě v r. 1933 
se chystala návštěva polské vlád-
ní delegace do Hradce Králové 
a Josefova a tak město přichysta-
lo na uvítanou odhalení tohoto 
pomníku. Pomník tvořil zděný 
sloup s měděnou deskou s pol-
ským státním znakem a textem, 
vysvětlujícím okolnosti polského 
povstání.

Největší dílo na jehož zrodu 
se děda podílel a které zůstalo 
až do dnešních dnů, ale je ve 
značně zbědovaném stavu,  je 
pravoslavná kaple sv. Jiljí, která 
stojí mezi Jaroměří a Josefovem. 
Není mi moc známo, co přive-
dlo mého dědu k pravoslavné 
církvi, protože všichni členové 
rodiny byli katolíci, takže děda 
byl taková „černá ovce“ rodiny. 
Pravděpodobně, když studoval 
v Praze, seznámil se s Vladykou 
Gorazdem v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici, který 
jako pozdější biskup pravoslavné 
církve je zapsán v povědomí ve-
řejnosti jako ochránce parašuti-
stů po atentátu na Heydricha v r. 
1942.

Děda již v r. 1920 inicioval za-
ložení odbočky pravoslavné cír-
kve v Josefově – Jaroměři. Věřící 
se scházeli nejprve u mého dědy 
doma, později, jak jejich počet 
vzrůstal, si najali jednu třídu ve 
škole v Josefově. 12 let trvalo, 
než děda jako předseda a další 
členové spolku věřících  měli 
konečně projekt, souhlas úřa-
dů a finance a mohli 11. května 
1932 slavnostně položit základní 
kámen ke stavbě kaple. Slavnost, 
které se zúčastnilo 110 lidí, byla 

zakončena smutečními bohoslu-
žbami za Karla Kracíka.

Výstavba kaple trvala ne-
celých 5 měsíců a vysvěcena 
byla 28. září 1932 na svátek sv. 
Václava. Pozemek velikosti 299 
m2 věnovala obec, finanční 
náklady z poloviny platil můj 
děda a z druhé poloviny věřící, 
kteří ale mohli také svůj vklad 
odpracovat. Kaple ve své době 
byla poměrně bohatě vyzdo-
bena, v presbitáři byla barevná 
vitráž světce sv.Jiljí, barevná skla 
v oknech byla zapuštěna do olo-
va. Dále byl uvnitř pozlacený kříž 
a dvě ikony Bohorodice a Krista 
vyšívané zlatem a stříbrem a da-
lší drobné kostelní vybavení jako 
kalich, sedmiramenný svícen, 
kříž na procesí a pod. V 10 m vy-
soké válcovité věži s cibulovitou 
bání pobitou mědí byl umístěn 
zvonek z bronzu výšky 24 cm. 
Na výrobě inventáře se podílela 
řada místních řemeslníků. Kaple 
pojme až 120 osob. V okolí kaple 
byly vysazeny dřeviny a umístěny 
vlajkové žerdě.

Slavnosti svěcení kaple se 
zúčastnil Vladyka Gorazd a da-
lší církevní hodnostáři z Prahy 
a Brna, konalo se představení 
chrámového pěveckého sboru 

z Brna a josefovského kvarteta le-
sních rohů, které hrálo také státní 
hymnu. Svěcení kaple navštívilo 
také několik delegací např. z Chu-
dobína, Litovle a hlavně přišlo ze 
zvědavosti mnoho jaroměřských 
a josefovských občanů.

Kaple byla třikrát vykradena. 
Část inventáře zmizela za naci-
stické okupace, část po válce. V r. 
1967 byla kaple vymalována psa-
níčky s liliemi a pravoslavnými 
kříži, v r. 1969 byla přeložena 
prejzová střecha a v r. 1996 byly 
instalovány pozinkované okapo-
vé žlaby za ukradené měděné. 
V současné době využívají kapli 
pravoslavní občané ze širokého 
okolí, kterých je asi 30. 

Můj děda se před druhou 
světovou válkou podruhé oženil 
s Jihoslovankou Milenou Malin-
ger, odstěhoval se do Brna a jeho 
dcery, tj. moje matka a její sestra 
se za války vdaly a odstěhovaly 
se do Prahy. Děda v Brně stihl 
v rámci možností za války také 
podporovat pravoslavnou církev. 
Podílel se např. na výzdobě ko-
stela sv. Václava pod Špilberkem. 
Zemřel v prosinci 1948 ve svých 
50-ti letech a je v tomto kostele 
pochován.

Mag. der gerManischen Philologie

IReNa Rogowska
Vereidigte dolmetscherin  

und übersetzerin der deutschen sprache
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W czeskim Jaroměrzu - Jo-
zefowie, odległym kilkadziesiąt 
kilometrów od granicy z Polską 
w latach 1863-1865 był więziony 
dyktator Powstania Styczniowego 
gen. Marian Langiewicz. Był pilnie 
strzeżony w jednej z najpotężniej-
szych twierdz, zbudowanej przez 
cesarza Józefa II celem ochrony 
wschodnich Czech przed Prusaka-
mi. Twierdzę zaprojektował fran-
cuski inżynier wojskowy w służbie 
Habsburgów generał-major C-B 
Duchamel de Querlonde. Tworzy 
wraz z zabudową miejską kom-
pleks militarno-mieszkalny, zali-
czany do najwybitniejszych dzieł 
sztuki inżynierskiej XVIII w. 

Generał Marian Langiewicz 
był drugim dyktatorem powstania 
styczniowego. Urodził się w 1827 r. 
w rodzinie krotoszyńskiego lekarza. 
Studiował we Wrocławiu i w Pra-
dze języki słowiańskie, a w Berlinie 
przedmioty matematyczno-fizycz-
ne. Odbył obowiązkową służbę 
w wojsku pruskim. W 1860 r. wy-

jechał do Francji, gdzie zetknął się 
z entuzjastami Garibaldiego. Brał 
udział w wyprawie na Sycylię "ty-
siąca nieśmiertelnych", przeszedł 
całą kampanię włoską. Był jednym 
z instruktorów szkoły wojskowej 
w Genuii i Cuneo. Wezwany do 
Warszawy przez Centralny Komi-
tet Narodowy, został naczelnikiem 
województwa sandomierskiego, 
a potem krakowskiego. Dała się po-
znać jako dobry organizator. Zebrał 
i przeszkolił 3 tysiące powstańców, 
na czele których ruszył do walki 
z Rosjanami. Odniósł zwycięstwo 
pod Bodzentynem 23.01.1863 r. 
Otrzymał nominację na generała. 
Stoczył krwawe bitwy pod Staszo-
wem, Małogoszczą i Skałą. 11 mar-
ca 1863 r. ogłosił się dyktatorem Po-
wstania Styczniowego z ramienia 
białych. Po bitwach pod Chrobrzem 
i Grochowiskami przekroczył grani-
cę austriacką, gdzie został uwięzio-
ny. Przebywał w więzieniach w Kra-
kowie i Tyszniowcach.

Powodem uwięzienia Gene-

rała Mariana Langiewicza w Jose-
fowie (Josephstad) była nieudana 
ucieczka z Tyszniowic, zorganizo-
wana przez jego adiutantów oraz 
przyjaciół czeskich i austriackich. 
W staraniach o uwolnienie Langie-
wicza z więzienia brali udział Czesi, 
którzy powołali komitet niesienia 
pomocy Powstaniu, szczególnie hi-
storyk, publicysta, dyrektor Akade-
mii Handlowej w Pradze E. Tonner. 
W Pradze przebywali też adiutanci 
generała Łukasz Dobrzański, Zyg-
munt Borckhausen oraz Helena 
Pustowójtówna, którzy podejmo-
wali starania o zwolnienie z inter-
nowania i wyjazd do Szwajcarii. Ge-

nerał Langiewicz prowadził z nimi 
korespondencję. Obawiał się, że 
zostanie wydany Rosji lub Prusom, 
ale Gorczakow domagał się tylko, 
by był pilnie strzeżony w Austrii do 
końca powstania, a władze pruskie 
cieszyły się, że to Austrii, a nie im 
przypadło bezprawne przetrzymy-
wanie generała. Władze austriackie 
odrzucały podania Langiewicza 
o wyjazd do Szwajcarii. Stąd śledził 
też rozwój wydarzeń w Powsta-
niu. Prowadził korespondencję 
z Rządem Narodowym w sprawie 
rezygnacji z dyktatury. Krytykował 
działania „ciągłego wałęsania się 
oddziałów powstańczych.” Zalecał 

Teresa Bazała  

TaM, gdzIe był InTernOwany langIewIcz 

Weterani Powstania styczniowego Tarnawski i Świderski, dawni podkomendni 
generała langiewicza przed tablicą w Josefowie 15 października 1933 roku.

obecny wygląd twierdzy Josefov

Budynek komendantury, w którym więziony był gen. Marian langiewicz

aleja langiewicza na planie miasta Jaromer - Jaromierz. 

aleja langiewicza
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pospolite ruszenie,  które  jego zda-
niem pociągnęłoby masy. O swoim 
położeniu w twierdzy pisał: ,,Z po-
czątku wolno mi było przechadzać 
się poza wałami fortecy. Po kilku 
dniach odebrano tę wolność. Po-
zwolono chodzić po wałach, toteż 
co dzień siedziałem jedną godzinę 

na jednym ,,Kronchwerk”. Przed kil-
ku dniami i tę wolność odebrano. 
Pozostaje się zatem spacer po bru-
ku małego mierhaka, więc już teraz 
wolę wcale z domu nie wychodzić.”
-,,Pozdrawiam Was serdecznie M. 
23.5.63. (...) ,,Już dziesiąty tydzień, 
jak traktują jako zbrodniarza, nie 

wytoczywszy mi nawet procesu. 
Rząd łamie prawa zatwierdzone 
przez cesarza i nie pozwala nawet 
zanosić prośby, ażeby postąpiono 
wedle zatwierdzonych praw.”- Jo-
sefstadt 17.5.63.

Langiewicz był w Josefowie 
przetrzymywany przez Austriaków 
pod ścisłą strażą od końca kwietnia 
1863 roku do lutego 1865 roku. Był 
więziony w czteroskrzydłowym 
budynku, będącym siedzibą woj-
skowego sztabu. Od strony rynku 
zachowały się do dzisiaj na parte-
rze oryginalne kraty na oknach, 
o których wspominał generał Lan-
giewicz. ,,Okna mego mieszkania 
opatrzone są w żelazne kraty. Przed 
drzwiami stoi żołnierz na straży; na 
karabinie bagnet. W pięć dni po 
moim tu przyjeździe stawia się od 
godziny 81/2 z wieczora drugi żoł-
nierz przed moimi oknami.”- (...) ,,Na 
strażach bram fortecznych znaj-
dują się litografowane opisy mojej 
osoby, tak samo jak się to dzieje 
na listach gończych (Starkbrief). 

-,,Pozdrawiam Was serdecznie M." 
23.5.63. Opuścił mury twierdzy 
w blisko rok po upadku Powstania. 

15 października 1933 r. w 70 
rocznicę powstania została od-
słonięta w Josefowie tablica upa-
miętniająca nazwanie jednej z ulic 
Aleją Langiewicza, gdyż tylko po 
niej wolno mu było przechadzać 
się. Fundatorem tablicy był prze-
mysłowiec Vladislav Čerych. Napis 
w języku polskim brzmiał: ALEJA 
LANGIEWICZA MARIAN LANGIE-
WICZ, POLSKI REWOLUCYJNY 
GENERAŁ I DYKTATOR, BYŁ W JO-
SEFOWIE INTERNOWANY PRZEZ 
8 MIESIĘCY OD ROKU 1863 TUTAJ 
MÓGŁ SPACEROWAĆ Z OKAZJI 70 
ROCZNICY FUNDUJE VLADISLAV  
ČERYCH.

Aleja Langiewicza znajduję się 
pomiędzy rzekami Metują i Łabą. 
Dzisiaj jest przy niej kilkanaście 
domów i zakład handlowy. Tabli-
ca ufundowana przez Vladislava 
Čerycha zachowała się w Muzeum 
Miejskim w Jaromierzu. 

Budynek komendantury, w którym więziony był gen. Marian langiewicz

Początek alei langiewicza w Josefovie (dzisiaj ul. langiewicza)

olga Mertlikova dyrektor Muzeum Miejskiego w Jaromierzu, która udzielała informacji 
o zasobach muzeum i pobycie langiewicza w Twierdzy oraz losach tablicy z uczennicą 
gimnazjum nr 3 w nowej Rudzie Martyną kurasińską, która przygotowywała pracę na 
konkurs "Pamięć o Powstańcach i Powstaniu styczniowym".
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Andrzej Prasał

dIe Orgel In der ST.-anTOnIuS-kIrche In kaISerSwalde

Kaiserswalde/Lasówka ist ein 
malerisches Dorf im Gebiet 
des Glatzer Landes. Das wich-
tigste Objekt in diesem Dorf 
ist die St.-Antonius-Filialkirche 
im neoromanischen Stil (Fran-
ziskanerpfarrei in Bad Reinerz/
Duszniki-Zdrój). Sie wurde 
zwischen 1910 – 1912 gebaut. 
Anlässlich des 100. Jahrestags 
der Weihe der Kirche erschien 
in „Ziemia Kłodzka“ (Nr. 215, 
219) ein interessanter Artikel 
von Pfarrer Prof. Tadeusz Fi-
tych. Der Autor beschreibt die 
Geschichte des Dorfes und der 
Kirche und erwähnt auch die 
Orgel. 
Es lohnt sich, zu diesem Zeit-
punkt diese Informationen zu 
ergänzen und das Instrument 
näher zu betrachten, weil es 
ein sehr wertvolles Element 
der Kirche ist. Die feierliche 
Weihe der Kirche in Kaiser-
swalde wurde am 17. Septem-
ber 1912, unter zahlreicher Te-
ilnahme der Geistlichkeit und 
der Gläubigen, von Priester 
Hugo Geyer aus Ullersdorf/Oł-
drzychowice durchgeführt. 
Damals wurde die erste Eu-
charistie zelebriert. Die Zere-
monie ergänzte ein Kirchen-
chor, der eine Messe von dem 
Komponisten Ignaz Reimann 

(1820 – 1885) aus Rengersdorf/
Krosnowice sang. Außerdem 
spielte man auch ein Graduale 
und ein Offertorium von Josef 
Güttler (1841 – 1912), einem 
Lehrer und Chordirigenten im 
Ruhestand aus Langenbück/
Mostowice. Die Messe endete 
mit dem Lobgesang Te Deum 
und dem Segen mit dem Al-
lerheiligsten. In dem Gelegen-
heitsbericht („Der Gebirgsbo-
te“, 1912, Nr. 76) gibt es keine 
Erwähnung der Orgel oder des 
Harmoniums. Der Autor unter-
streicht, dass der Innenraum 
der Kirche noch nicht fertig 
war. 
Die Notwendigkeit der Installa-
tion einer Orgel war dringend, 
da die Kirche zum Ziel vieler 
Ausflüge wurde. Darüber hi-
naus besuchten die Bewohner 
der umliegenden Dörfer die 
Messen.
Schon am Anfang des Jahres 
1913 wurde berichtet („Der Ge-
birgsbote“, 1913, Nr. 22), dass 
die Kapelle zu klein ist, obwohl 
sich dort 200 Sitzplätze und 
mehr als 100 Stehplätze befan-
den.
Die Pläne, eine Orgel zu kaufen, 
gab es schon zum Zeitpunkt 
des Baubeginns der Kirche. Im 
Frühjahr des Jahres 1911 be-

richtete Pfarrer Karl Götz aus 
Langenbrück über den Fort-
schritt der Bauarbeiten und 
die notwendigen Ausgaben 
für die Ausrüstung der Kapelle 
in der Presse („Der Gebirgsbo-
te“, 1911, Nr. 24). Er beklagte 
zugleich, dass bereits der Preis 
der kleinen Orgel über 3 Millio-
nen Mark betrug, weil die Pre-
ise ständig stiegen. Aufgrund 
des Wetters in dem Bergdorf 
schloss man die Möglichkeit 
aus, ein damals beliebtes Har-
monium zu kaufen.
Die Orgel in Kaiserswalde ist 
das Werk des renommierten 
Orgelbetriebes Schlag & Söhne 
aus Schweidnitz/Świdnica. Sie 
ist ein für diese Firma typisches, 
kleines Instrument. 
Man sollte aber beachten, dass 
jede Orgel ein Unikat ist. Es gibt 
keine zwei identischen Instru-
mente auf der Welt. Auch ein so 
ein großer Betrieb wie Schlag & 
Söhne, der über viele Muster 
verfügt, musste ihre typischen 

Exemplare der Kubatur1, der 
Akustik und des Innenraums 
anpassen, mit Berücksichti-
gung des Platzes, wo sich das 
Werk befinden sollte. 
Wir kennen das genaue Datum 
der Installation des Instrumen-
tes nicht, es wurde als Opus 
1006 der Firma bezeichnet. Die-
se Zahl weist darauf hin, dass 
die Orgel wahrscheinlich im 
Jahr 1914 entstand. Im Februar 
dieses Jahres schuf der Betrieb 
ein Instrument für die Frauen-
kirche in Görlitz mit der Zahl 
1000. Man kennt aber viele Fäl-
le der Inkonsequenz der Firma 
Schlag & Söhne mit der Num-
merierung der Instrumente2. 
Außerdem erschien die Infor-
mation über den Bau der 1000. 
Orgel in der Fachpresse schon 
am Ende des Jahres 1913 („Ze-
itschrift für Instrumentenbau“, 
34, 1913, Nr. 8). In der Samm-
lung des ehemaligen Dekanat-
sarchivs des Erzbischöflichen 
Generalvikariats der Grafschaft 
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Glatz befindet sich eine Orgel-
karte aus Kaiserswalde vom 31. 
Mai 1944. Das Instrument ist 
auf das Jahr 1913 datiert. Aus 
dem Dokument geht hervor, 
dass die Orgel vor dem Krieg 
2-3 Mal in der Woche verwen-
det wurde. Der Autor konnte in 
der lokalen Presse leider nichts 
über den Orgelbau finden (was 
die Zweifel zerstreuen würde), 
obwohl man in den Zeitschri-
ften aus den Jahren 1912 – 
1915 suchte.

Die Orgel in Kaiserswalde hat 
zehn Stimmen auf zwei Ma-
nualen und einem Pedal. Die 
Anzahl der Metall- und Holzp-
feifen beträgt 486. Im Vergle-
ich: die Hauptorgel in Oliva 
(Danzig)/Oliwa (Gdańsk) hat 
94 Stimmen und 6300 Pfeifen, 
in dem Prospekt selbst gibt 
es bis zu 480. Außerdem hat 
so ein kleines Instrument wie 
in Kaiserswalde jedoch große 
Klangmöglichkeiten.
Die Orgelpfeifen befinden sich 
auf drei Kegelwindladen in 
einem Ganztonsystem mit der 
Einteilung von den Seiten C 
und Cis, mit den größten Pfe-
ifen in der Mitte. Die Register- 
und Spieltraktur sind pneuma-
tisch. Die Spannluft liefert der 
Lagerblasebalg mit doppeltem 
Fußantrieb. Der Spieltisch wur-
de zentral in das Orgelgehäu-
se gebaut (der Organist sitzt 
rücklings zu dem Altar). Die 
Orgel in Kaiserswalde hat eine 
für diese Zeit typische Klang-
disposition. Ihr Klang ist für 
liturgische Spiele (Begleitung) 

geeignet. Es fehlt jedoch die 
Stimme, die nicht nur den 
Klang erhellen, sondern auch 
verstärken würde. Das kann 
auch durch eine Super-Kom-
bination erreicht werden, die 
die obere zu der unteren Kla-
viatur eine Oktave höher trans-
ponieren würde. Der Mangel 
der erwähnten Lösungen war  
höchstwahrscheinlich durch 
die finanziellen Möglichkeiten 
des Investors verursacht. Die 
Disposition sieht wie folgt aus:
Die Orgel ist in einem guten 
technisch-musikalischen Zu-
stand. Eine gründliche Reno-
vierung erfolgte in den Jahren 
2008 – 2009. Die Arbeiten wur-
den von einem tschechischen 
Orgelbauer, Petr Strakoš aus 
Fritzendorf/Fryčovice (ne-
ben Friedeck-Mistek/Frýdek-
Místek) durchgeführt. Am 28. 
März 2009 installierte Petr Ber-

nat aus Ostrau/Ostrava in der 
Orgel ein geräuschloses und 
energiesparendes, elektrisches 
Gebläse der ungarischen Firma 
Könyves és Fia Kft. Die Mittel 
für die Renovierung stamm-
ten aus der Pfarreikasse und 
aus der unter den Bewohnern 
von Kaiserswalde organisier-
ten Sammlung. Nach dem Ab-
schluss der Arbeiten fand ein 
Konzert statt, das Petr Strakoš 
(Orgel) und Veronika Střálkova 
(Geige) gaben.

Übersetzung von Aleksandra 
Woźniak. Korrektur: Eberhard 
Scholz. Bearbeitung: Henryk 
Grzybowski. Die Übersetzung 
wurde von Georg Wenzel, Lin-
gen, Niedersachsen finanziert.

(endnotes)
1 Bauvolumen (Bemerkung  

1 von Eberhard Scholz)
2 Vermutlich Reihe der 

Auftragseingänge (Bemerkung  
2 von Eberhard Scholz)

1. Manual (c-f³) 2. Manual (c-f³) Pedal (c-d¹)
Prinzipal 8’ 
(teilweise im Prospekt)
Gambe 8’ 
Bordun 8’
Oktave 4’ 

Salicional 8’
Portunal 8’
Aeoline 8‘
Traversflöte 4‘ 

Subbass 16‘
Cello 8‘
Subbass 16‘
Pedal-Koppel I, 

Verbindungen: Manual-Koppel, Pedal-Koppel I, Pedal-Koppel 
II,Zusätzliche Ausrüstung: Windprobe, Kalkant
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51. Festiwal

Kudowa-Zdrój

21�-�24�sierpnia�2013

MONIUSZKOWSKI

godz.�19.00
Artur�Ruciñski
Robert�Morawski

godz.�21.00

godz.�11.00

godz.�12.00 Hejna³�Festiwalowy

godz.�14.30 Korowód�Moniuszkowski

Stanis³aw�Str¹czek

Ma¿oretek�z�Hronova
Stanis³awa�Moniuszki

godz.�19.00 Bedøich�Smetana�–�Prodana�nevesta
Moravske�Divadlo
Olomouc

Mistrzowski�Recital�Wokalny

Zespó³�Wokalny
„Affabre�Concinui”�/Poznañ/

Musztra�Paradna

Stanis³aw�Str¹czek

–�baryton
–�fortepian

z�udzia³em
Orkiestry�Reprezentacyjnej�Stra¿y
Granicznej�„Podhalañczycy”
pp³k�dr –�naczelnik
orkiestry,�I�kapelmistrz

/Czechy/
oraz

/Czechy/

>>>>>>>>>>

w�programie�m�in.�kompozycje�St.
Moniuszki

>>>>>>>>>>

Orkiestra�Reprezentacyjna�Stra¿y
Granicznej��„Podhalañczycy”
pp³k�dr –�naczelnik
orkiestry,�I�kapelmistrz

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

Teatr�Zdrojowy,

Teatr�Pod�Blach¹

Park�Zdrojowy

Balkon�Teatru�Zdrojowego

Teatr�Pod�Blach¹

ul.�Moniuszki�2

,�Park�Zdrojowy

,�Park�Zdrojowy

24�sierpnia,�sobota

Prezes�Moniuszkowskiego�Towarzystwa�Kulturalnego
w�Kudowie-zdroju

Dyrektor�Artystyczny�Festiwalu

Czes³aw�Krêcichwost Stanis³aw�Rybarczyk
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godz.�12.15 Andrzej�Kalinin
Piotr�£ukaszczyk

godz.�16.00 Rozmowa�o�Marii�Fo³tyn
Wanda�Ziembicka,�Piotr�Nêdzyñski

godz.�19.00 Koncert�Pamiêci�Marii�Fo³tyn
Stefania�Spaggiari
Ewa�Vesin
Orkiestra�Symfoniczna�Filharmonii
w�Hradec�Kralove
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Piotr�Nêdzyñski

godz.�21.30 Recital�wokalny
Mari�Kobayashi
Lidia�Dubois
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>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

-�tenor
-�fortepian

/W³ochy/�-�sopran
-�sopran

/Czechy/
–�dyrygent

Prowadzenie�koncertu�–
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Balkon�Teatru�Zdrojowego

Ods³oniêcie�tablicy�pami¹tkowej�pamiêci
Marii�Fo³tyn
Teatr�Zdrojowy

Balkon�Sanatorium�„Polonia”

Sala�Koncertowa

Teatr�Pod�Blach¹
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych 

czeSkI  fenOMen   budOwanIa  I  PrezenTOwanIa  
SzOPek  bOżOnarOdzenIOwych 
(TruTnOw  - wySTawy SzOPek z OkreSu 2001-2012)

 „Kto broni Boga, broni ludzi”.
(Benedykt XVI, przemówienie do  Kardynałów i Biskupów Kurii Rzymskiej 2012 r.)

Gdy człowiekowi odbierze się prawdę, wszelkie próby wyzwolenia go stają się całkowicie nierealne,
 ponieważ prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem marnie giną” 
 (Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio,  nr 90)

W przeszłości, pojęcie sa-
crum - jako bytu czy też uświęco-
nej przestrzeni (identyfikowano 
m.in. z religijnością, bóstwem, 
tabu i mitem), ale definiowa-
no je w zróżnicowany sposób. 
Nie mniej, codzienna ludzka 
egzystencja rozróżniała zasad-
niczo dwie sfery, przestrzenie 
naszego „bycia”. Przybliżają je  
dwa pojęcia sacrum i profanum. 
Dzieje ludzkiej cywilizacji ukazu-
ją, że umysł człowieka od dawna 
i powszechnie pojmował je jako 
dwa odrębne światy, pozornie 
nie mające ze sobą nic wspól-
nego (É. Durkheim, M. Eliade).  
Światowej sławy religioznawca 
Mircea Eliade w swej książce 
„Próba labiryntu” napisał, iż „na 
najbardziej pierwotnym (…) 
poziomie kultury, życie ludz-
kie było samo w sobie aktem 
religijnym – odżywianie, życie 
płciowe, praca, miały wartość 
sakramentu”. Jest tak do dzisiaj 
m.in. w ortodoksyjnym juda-
izmie. Współcześnie, wszędzie 
tam gdzie na skutek ideologii 
materializmu teoretycznego lub 
praktycznego oraz nihilizmu, 
zabrakło świadomości sacrum, 

a przynajmniej poszanowania 
wartości religijnych oraz auten-
tycznej duchowości i dialogu 
religijnego, tam niezwykle szyb-
ko wsączyła się „świadomość 
magiczna”, uderzająca w ludzką 
godność i wolność. Przejawem 
tego są pogańskie przesądy, 
zabobony, jako nieracjonalne 
i nielogiczne stereotypy zako-
rzenione w tradycji i kulturze.

Do dzisiaj, nic nie straciła 
na aktualności diagnoza naszej 
epoki, którą przed prawie 40-
tu laty sformułował Ks. kard. 
Karol Wojtyła i w 1976 r. w ra-
mach rekolekcji dla Kurii Rzym-
skiej i wygłosił na Watykanie. 
Powiedział On m.in.: „żyjemy 
przecież w epoce, w której cały 
świat deklaruje wolność sumie-
nia i wolność religijną. Żyjemy 
także w epoce, w której wal-
ka z religią, którą nazywa się 
„opium dla ludu” – ma toczyć 
się i dokonywać bez kreowa-
nia nowych męczenników. Tak 
więc programem epoki jest 
prześladowanie z zachowaniem 
wszystkich pozorów, że nie ma 
prześladowania, że jest pełna 
wolność religii. (…) Jednakże 
fakty wskazują wyraźnie na to, 
że walka z religią jest jak dotąd 
nienaruszalnym dogmatem 
tego programu. I wygląda na to, 
jakby najpotrzebniejszym do re-
alizacji „raju na ziemi” środkiem 
było odebranie człowiekowi tej 
siły, jaką czerpie z Chrystusa. 
Bo ta „siła” została zdecydo-
wanie potępiona jako słabość 
niegodna człowieka. Niegodna, 
a przede wszystkim niewygod-
na. Człowiek związany z tą siłą, 
jaką daje mu wiara, niełatwo po-
zwala się wcisnąć w anonimowy 
kolektyw”1.

Współczesna Republika Cze-
ska (zamieszkiwana przez ok. 

10, 4 mln mieszkańców) jest po-
wszechnie uznawana za najbar-
dziej zsekularyzowane - w skali 
całej Europy - państwo.  Niski 
stopień religijności, a zarazem 
niezmiernie wysoki stopień ate-
izacji i sekularyzacji wywierają 
znaczący wpływ na stan i kultu-
rę relacji społecznych oraz rze-
czywistą troskę o dobro wspól-
ne czeskiej społeczności. Znacz-
ny procent obywateli deklaruje 
się, jako ateiści, a aż 70 procent 
ludzi nie identyfikuje się z żad-
nym z wyznań chrześcijańskich. 
W Pradze, która w okresie reżimu 
komunistycznego była ‘głów-
nym schronieniem’ chrześcijan, 
aktualnie stanowią oni zaled-
wie 1 procent - na 1, 3 miliona 
jej mieszkańców.  Na skutek ak-
tywności ruchu „Los-von-Rom-
Bewegung” (z ok. 1900 r., jak też 
mitu wylansowanego w okresie 
czeskiego odrodzenia – husyta 
to patriota, a katolik kolaborant 
z habsburskim okupantem, do-
szło do powstania Kościoła na-
rodowego, a w latach 1918-1928 

Kościół katolicki opuściło ok. 1, 
5 miliona wiernych. Nie mniej, 
jeszcze na progu epoki reżimu 
komunistycznego 76% Czechów 
uznawało się za katolików. W la-
tach 1950-1951 władze komu-
nistyczne poprzez sfingowane 
procesy sądowe oraz uwięzienia 
biskupów i duchownych, jak też 
zamknięcie seminariów (i prak-
tykę numerus clausus), zajęcie 
klasztorów oraz internowanie 
10 tys. sióstr i 2 tys. zakonników, 
zadały Kościołowi katolickiemu 
kolejne głębokie ciosy i spowo-
dowały niepowetowane straty. 
Dzisiaj, do Kościoła katolickiego 
przyznaje sie zaledwie 13% Cze-
chów, a opinia publiczna - od 
prawie ćwierćwiecza - jest tam 
jednostronnie bombardowana 
kwestią restytucji majątku ko-
ścielnego2. Przy czym dla tożsa-
mości narodowej i chrześcijań-
skiej nie jest istotnym pytanie 
czy Czesi są wierzącymi, czy też 
nie, ale udzielenie odpowiedzi 
na fundamentalne pytanie: w co 
oni jeszcze wierzą?

Trutnov, tzw. stary ratusz

Trutnov: aranżacja wystawy szopek
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Przechodząc do zagadnie-
nia szopkarskiego apostola-
tu i twórczości, należy w tym 
miejscu podkreślić, że na ziemi 
czeskiej, już bez mała dziewięć 
wieków liczy sobie chrześcijań-
ska tradycja wizualizacji prawdy 
o Bożym Narodzeniu. Była ona 
skutecznie realizowana przez 
odmienne sztuki plastyczne. Na-
tomiast przed ponad stuleciem, 
konkretnie w 1908 r., drukiem 
ukazała się pierwsza naukowa 
książka poświęcona szopkom 
wznoszonym od ponad 350 lat 
w czeskich kociołach i sanktu-
ariach, a ponad 200 lat w rezy-
dencjach osób nobilitowanych 
oraz w domach prostego ludu. 
Książka nosiła tytuł  - O betlémech 
(Kulturně historická studie se 
zvláštním zřetelem k zemím ko-
runy svatováclavské a uherskému 
Slovensku), a jej autorem był Ka-
rel Procházka. Szopki bożonaro-
dzeniowe miały u swej genezy 
postać zakonnego apostolatu, 
wchodzącego w skład szeroko 
pojętej ewangelizacji i misji lu-
dowych. W wieku XIII szczegól-
ny rys nadali im franciszkanie, 
a w okresie 1560-1770 jezuici. 
Bożonarodzeniowe szopki sta-
nowią ważny fenomen kultury 
europejskiej, ale także i czeskiej. 
Przy czym w Czechach, tego 
typu kultura nie należy jedynie 
do chlubnej przeszłości. Czeskie 
szopki mają nie tylko swoją dłu-
gą, bogatą tradycję, ale i współ-
cześnie nadal budzą żywe za-
interesowanie. Świadczą o tym 
m.in. liczne badania naukowe, 
ekspozycje muzealne, ale tak-
że dynamiczna wytwórczość 
szopek czy też wznoszenie szo-
pek na głównych placach miast 
w okresie adwentu (zwłaszcza 
w Północnych Czechach i na 
Morawach). Bardzo często sta-
nowią one  zasadniczy punkt 

wielotygodniowych obchodów 
Świąt Bożego Narodzenia. Z ko-
lei te są organizowane wspólnie 
przez: lokalne władze, wydziały 
kultury, szkoły, zespoły muzycz-
ne i teatralne oraz duchownych 
różnych wyznań chrześcijań-
skich. 

Usiłując zrozumieć uderza-
jący swą dynamiką, zasięgiem 
i rozmachem czeski fenomen 
szopkarskiej twórczości i wy-
stawiennictwa (i to pomimo 
40-letniego propagowania 
przez reżim komunistyczny 
wojującego ateizmu; nota bene 
konfiskowano wówczas nawet 
małe pamiątkowe obrazki reli-
gijne przewożone przez granicę 
w prywatnym modlitewniku), 
należy podkreślić chociażby kil-
ka kluczowych faktów dotyczą-
cych szopkarskiej aktywności. 
Otóż zanim jeszcze doszło do 
oficjalnego upadku komunizmu 
(30 XI 1989 r.), to już w dniu 17 
listopada 1989 r. Stowarzysze-
nie Działkowiczów z Czeskiej 
Czermnej (k/Nachodu) zorga-
nizowało pierwszą wystawę 24 
bożonarodzeniowych szopek. 
Były one wytworzone w dwu 
przygranicznych wioskach 
Czeskiej Czermnej i Brzozowiu 
(z tej ostatniej eksponowano 
tam m.in. dzieło Eliasza Siegla 
ur. 1870 zm. 1915). Natomiast 
bezpośrednio po upadku ko-
munizmu w dniu 10 listopada 
1990 r. powołano do życia cze-
chosłowackie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szopek3 (aktualnie 
z siedzibą w Hradec Kralove; 
stan z 30.VI.2003 -700 członków 
w 16 oddziałach). W tym samym 
roku stało się  ono członkiem 
Światowej Federacji Przyjaciół 
Szopek. W roku 2001 Muzeum 
Powiatowe z siedzibą w Nacho-
dzie, z wielkim rozmachem zor-
ganizowało wystawę szopek, na 

której zaprezentowano ok. 1000 
tego typu prac. Mniej więcej od 
tego czasu, praktyka corocznych 
wystaw szopek bożonarodze-
niowych rozpowszechniła sie 
na polsko-czeskim pograniczu 
Północnych Czech. Z pewnością 
te młode tradycje jeszcze bar-
dziej umocniła i zdynamizowała 
XVII Międzynarodowa Wystawa 
Szopek, zorganizowana przez 
Czeskie Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szopek w Hradcu Kralove 
w 2004 roku.

Co więcej, liczne i nowocze-
sne prace badawcze Vladimíra 
Vaclíka (*1925)4, pozwoliły wy-
odrębnić i scharakteryzować aż 
18 głównych czeskich regionów 
szopkarskiej tradycji. Wśród nich 
znajduje się także piękna i nie-
zbyt od Kłodzka odległa ziemia 
trutnowska5.  W XIX w charakte-
rystycznym rysem czeskiej sztuki 
ludowej stały sie szopki ruchome 
(w j. czes. „mechanické betlémy” 
lub „pohyblivé betlémy”; a w j. 
niem. „Mechanische Geburten”). 
Na początku XX w., tzn. w szczy-
towym okresie zainteresowania 
i popularności tego typu szo-
pek, stały sie one swego rodzaju 
szopkarską specyfiką regionu 
Pogórza Karkonoskiego. W opi-
nii wybitnego znawcy tego cze-
skiego fenomenu, jakim jest Vla-
dimír Vaclík, jeszcze na początku 
XX w., jedynie na tym terenie 
funkcjonowało ponad sto szo-
pek ruchomych. Pomimo że kar-
konoskie szopkarstwo było po-
wiązane z rzeźbą w drewnie, to 
nie można tu zapomnieć o wy-
robach z papieru. Zwłaszcza po 
I wojnie światowej szopkarska 
twórczość otrzymała nowy im-
puls. Pod  wpływem dzieł cze-
skich malarzy Josefa Mánesa, 
Mikoláše Alše, a później także 
Josefa Weniga i Marie Fischero-

vé-Kvěchové powstawały dzieła 
nowego typu.

wystawy szopek mają 
w Trutnowie ponad dziesię-
cioletnią tradycję 

Wielu z nas zna przygranicz-
ne czeskie miasto Trutnov z po-
wodu ważnych wydarzeń jakie 
się tam rozegrały. To właśnie 
tutaj, w dniu 27 czerwca 1866 r. 
doszło do krwawej konfrontacji 
pomiędzy wojskami austriac-
kimi i pruskimi, znanej jako 
bitwa pod Trutnowem (niem. 
Trautenau)6. Było to jedyne zwy-
cięstwo austriackie w czasie tej 
siedmiotygodniowej wojny, ale 
okupione zostało wielkimi stra-
tami własnymi.

Trutnov – to powiatowe 
miasto w północnych Czechach 
(w kraju hradeckim), nad rzeką 
Úpa7. W XII w. powstała tu sło-
wiańska wieś Úpa. Leżała ona 
w miejscu dzisiejszego Górnego 
Starego Miasta. W 2004 r. licz-
ba jego mieszkańców wynosiła 
31.239 osób, zamieszkujących 
jego 21 dzielnic. Miasto jest waż-
nym węzłem tak kolejowym, jak 
i drogowym oraz siedzibą szere-
gu  zakładów przemysłowych. 
Aktualnie w Trutnovie znajduje 
się zarówno wiele obiektów za-
bytkowych, jak też i instytucji 
promujących kulturę podkar-
konoskiego regionu. Funkcje 
te doskonale realizuje m.in. 
Muzeum Pogórza Karkonoskie-
go. Zostało ono zlokalizowane 
w centrum miasta, w klasycy-
stycznej budowli wzniesionej 
w 1853 r.. Wcześniej w miejscu 
dzisiejszego muzeum wznosił 
się XVI-wieczny zamek należą-
cy do Christopha von Gendor-
fa. Od czasu wojny 30-letniej, 
po dewastacji spowodowanej 
przez Szwedów, aż do połowy 

Trutnov: szopka nachodzka

„Trutnovský betlém”  skrzynkowo-ramkowa szopka malarza Miloše Trýzny
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XIX w. był on używany jedynie, 
jako magazyn soli. W czasie póź-
niejszym była to także siedziba 
miejscowej szkoły.

Ważnym i wymownym kul-
turowym fenomenem – i to nie 
tylko w wymiarze Północnych 
Czech - jest fakt, że w Trutno-
wie od kilkunastu już lat z kon-
sekwencja, profesjonalizmem 
i rozmachem realizowane są wy-
stawy związane z tradycją Świąt 
Bożego Narodzenia (nota bene 
niekiedy nawet aż dwie równo-
cześnie, jak np. w roku 2011).  
To we wspomnianym już Mu-
zeum Pogórza Karkonoskiego,  
między innymi w okresie od 23 
listopada 2006 r. do 28 stycznia 
2007 r.,  zorganizowana zosta-
ła  kolejna wystawa szopek p.t.: 
„Půjdem spolu do betléma”. Na-
tomiast w 2011 r. w przestrzeni  
tegoż Muzeum miała miejsce 
już 10-ta z kolei,  tzn. jubileuszo-
wa wystawa. Zaprezentowano 
wówczas unikatową kolekcję 
ponad sześćdziesięciu szopek 
(w tym aż w połowie wypoży-
czonych, m.in. od 30-tu prywat-
nych kolekcjonerów). Stanowiły 
ją m.in. cztery szopki rucho-
me oraz  trzy duże „betlejemy” 
kościelne (w tym dwa, gdzie 
scenografię dopełniała nawet 
naturalnie płynąca woda). Jak 
możemy sobie wyobrazić, domi-
nantę wystawy stanowiły szopki 
kościelne. W tej kategorii prac, 
nie zabrakło dzieła  wybitnego 
podkarkonoskiego rzeźbiarza 
Františka Ulrycha z Čisté k/Ho-
rek.  Druga - z tego typu szo-
pek - została wypożyczona aż 
z odległego włoskiego kościoła 
św. Mikołaja w Bari. Natomiast 
trzecią z nich stanowiła kościel-
na szopka, lecz niepolichromo-
wana. Było to dzieło księdza 
proboszcza Františka Kocmana 
z Rovenska pod Troskami. Figur-
ki tego „betlejemu” mają wyso-
kość ok. 40 cm, a charakteryzują 

się delikatną i finezyjną rzeźbą 
twarzy poszczególnych postaci.

Eksponowane w muzeum 
bożonarodzeniowe szopki zo-
stały wykonane, niekiedy z rzad-
kich lub nietradycyjnych mate-
riałów, od różnych gatunków 
drewna począwszy, a na mode-
linie i korku kończąc. Przykła-
dowo szopka wykonana z ala-
bastru pochodziła z Hiszpanii; 
z korali powstała szopka Květy 
Konopkovéj, a ze szkła zostało 
skomponowane dzieło Hany Di-
višovéj. Natomiast ceramiczna 
szopka \Markéty Škopkovéj była 
nawet stylizowana na zastawę 
stołową. Z kolei aż 100 lat liczyła 
sobie  polichromowana szopka 
sporządzona z gipsu. Wreszcie 
z tektury zostały wytworzone 
kolejne trzy prezentowane tu 
szopki, a wyciął je lekarz Hynek 
Tišer z Jilemnice. Grupę papie-
rowych szopek powiększała 
kolekcja Tribučka, szopkarza 
z Żelaznego Brodu oraz składa-
ne papierowe szopki Vojtěcha 
Kubašty. 

Na wystawie swoje dzie-
ła zaprezentowali także znani 
i cenieni rzeźbiarze regionu 
Podkarkonoszy. Byli to kolejno:  
z Ponicka i samych Lomnic nad 
rzeką Popelkou - Josef Hraby 
(zbudował on dużą szopkę ma-
jącą ok. 3,5 m długości) i Josef 
Zajíc. Natomiast Jitka Dubska 
z Hrádek była autorką trzech 
miniaturowych szopek. Z Ko-
šova pochodzili dwaj twórcy: 
Josef Junka i František Mikule; 
a  ze Stružinc: Junka i Josef Dlo-
uhy (co więcej z tutejszej szkoły 
pochodził tzw. „Dětský betlém”, 
zbudowany przez jej uczniów). 
Inny zasłużony rzeźbiarz tego 
regionu František Mühl z He-
řmanic w roku 2005 wykonał 
szopkę ołtarzową, a kolejne jego 
dzieło powstało z 2009 r. Tenże 
autor znany jest również z fak-
tu rekonstrukcji wielkiej liczby 

- ponad 300 szopek. Natomiast 
we współpracy z łomnickim mu-
zeum powstały kolejne cenione 
jego dzieła: tzw.  „Betlém řeme-
sel“ i „Betlém národů“. Na wysta-
wie nie zabrakło nawet części 
szopki jego ojca wytworzonej 
w latach 60-tych XX w. (którą 
tenże rozdzielił czterem swym 
synom po ¼).  Grupę historycz-
nych szopek stanowiło tu dzieło 
Bíma ze Stružince z klasycznymi 
tzw. „králickými figurkami” i dom-
kami z pierwszej połowy XX w.  
oraz o sto lat starsza skrzynko-
wa szopka z okolic Karlowych 
Varów. Dalsze skrzynkowe i wi-
szące szopki były prezentowane 
w przestrzeni pierwszego piętra 
tego muzeum. 

Trutnowski ratusz - jubi-
leuszowa ekspozycja szopek 
otwarta w adwencie 2011 
roku Współczesny neogotycki 
kształt trutnowskiego ratusza 
(pierwotny wzniesiony został 
z końcem XVI w.) jest efektem 
jego przebudowy w następ-
stwie wielkiego pożaru miasta 
z 1861 r. W okresie powojennym  
budowla była siedzibą wielu 
instytucji, a dopiero od 1987 r.  
ratusz służy swoim pierwotnym 
celom. Jego reprezentacyjne 
sale są wykorzystywane przy 
rożnych uroczystościach, w tym 
także i na rzecz promocji kultu-
ry. Od pewnego czasu stało się 
już zdrową i cenioną tradycją, iż 
także na parterze trutnowskie-
go historycznego ratusza (przy 
placu - Krakonošově náměstí)8, 
w liturgicznym okresie adwen-
tu, prezentowane są dzieła 
twórców betlejemskich szopek. 
Przybliżają one zmieniające się 
z biegiem wieków, zarówno ich 
formy oraz interpretacje (nie 
tylko przez artystów ulubione-

go tematu Bożego Narodzenia), 
jak też udane próby zastosowa-
nych w tym celu wielu i bardzo 
zróżnicowanych materiałów. 
W konsekwencji corocznie od-
wiedzający są pozytywnie za-
skoczeni zarówno szerokim krę-
giem adresatów szopek bożo-
narodzeniowych oraz ich form 
i gabarytów. W dniach od 25 
listopada do 11 grudnia 2011 r. 
zorganizowano tu jubileuszową, 
tzn. dziesiątą z kolei  wystawę 
szopek. Z inicjatywy Pani Šárki 
Rotterovej  prezesującej stowa-
rzyszeniu „Centrum Wolnego 
Czasu” w ratuszu zgromadzono 
ponad 80 cennych i unikato-
wych szopek. Ekspozycję two-
rzyły zarówno stare – historycz-
ne, jak też i nowo wytworzone 
szopki. Obok klasycznych szo-
pek rzeźbionych w drewnie, jak 
też  drewnianych, ale zarazem 
polichromowanych, można było 
obejrzeć szopki gipsowe, papie-
rowe, szklane, piernikowe czy 
też wytworzone z masy solnej. 
Powstały one przy użyciu zróż-
nicowanych technik twórczych. 
Oglądano więc szopki skompo-
nowane z figurek rzeźbionych, 
poprzez wycinane, wyrzeźbione 
w kamieniu, wycięte z wełny, 
wyplatane, aż do szopek wy-
dmuchiwanych. Pośród innych 
cennych eksponatów znajduje-
my tu na przykład „Staročeský 
betlém” z Třebechovic (z kolekcji 
Bohumila Hladíka), „Havlovický 
betlém”  wykonany przez Josefa 
Vika (z prywatnej kolekcji Zden-
ka Pitaša) czy też XIX-wieczną 
ludową szopkę (ze zbiorów 
Podkarkonoskiego Muzeum). 
Ekspozycję tworzyły także  trzy 
- niewielkich rozmiarów - szopki 
szklane, pochodzące z kolekcji  
znanego trutnowskiego zbiera-
cza Jiřího Berana. 

Trutnov, szopka drewniana (bez polichromii)

Trutnov, Úpický betlém”  oraz „Havlovický betlém” (dzieło Josefa Vika)
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Poczesne miejsce wśród 
eksponatów miała współczesna 
„szopka trutnowska”. Została 
wykonana z lipowego drewna. 
Obok centralnej części, którą 
stanowi narodzenie Dzieciątka 
Jezus w Betlejem, zawiera ona 
charakterystyczne dla tego mia-
sta motywy architektoniczne. 
Jej twórcą jest znany nachodz-
ki rzeźbiarz Lubomír Zeman 
(*1954). Jest on nie tylko kon-
tynuatorem rodzinnej szopkar-
skiej tradycji, ale także autorem 
ponad 100 tego typu prac. Po-
siada on nie tylko własną wi-
trynę internetową (zob. www.
betlemy-zeman.cz), ale przede 
wszystkim pracownię rzeźbiar-
ską, w której nadal zajmuje się 
tworzeniem i sprzedażą szopek 
różnego typu i wielkości.

W trakcie trwania omawianej 
wystawy, we wtorek 6 grudnia 
2011 r. w przestrzeni pierwsze-
go piętra historycznego ratusza 
miał miejsce wernisaż mini wy-
stawy. Stanowiło ją kilkadziesiąt 
standardowych szopek wyci-
nanych z papieru. Zostały one  
nabyte w handlu detalicznym, 
a następnie w autorski sposób 
zmodyfikowane przez Vlastimi-
la Šubrta (*14 II 1934), byłego 
senatora (1996-1998), polityka, 
ekonomistę i pisarza. Na koniec 
autorskiego spotkania, uczest-
nicy wernisażu mogli sobie je 
wybrać i  jako dar Twórcy zabrać 
do swych domów. 

Trutnowski ratusz - wy-
stawa szopek prezentowana 
w adwencie 2012 roku  

W historyczno-kulturowym  
kontekście aktywności wysta-
wienniczej i szopkarskiej re-
gionu Karkonoskiego Podgó-
rza oraz sakralnej wrażliwości 
mieszkańców miasta Trutnowa, 
pragniemy spojrzeć i docenić 
tegoroczną ekspozycję cze-
skich „betelejemów”. W okresie 
od 30 listopada do 16 grudnia 
2012 roku, już po raz jedenasty 
w Trutnowie - w tutejszym  tzw. 
starym ratuszu - otwarto wysta-
wę tego typu. Kolekcja ekspo-
natów była zdominowana przez 
dwie kategorie prac. Bowiem 
obok szopek zaprezentowano 
tu również obrazy malowane 
na szkle, a poświęcone tematy-
ce Bożego Narodzenia. Inicja-
torem cennej ekspozycji po raz 
kolejny, był zarząd miejscowego 
stowarzyszenia Centrum Czasu 
Wolnego (w j. czes. „Středisko 
volného času”, zob.: www.svc-

trutnov.cz). Kolekcja prac uka-
zuje pielęgnowane tu od wielu 
dziesięcioleci postawy i zwycza-
je religijne, w tym bożonarodze-
niowe szopki. Ich cechę charak-
terystyczną stanowią zarówno 
plastyczne wyobrażenia lokal-
nych autorytetów i  osobistości, 
jak też i panoramy, nawiązujące 
do tutejszego krajobrazu oraz 
sceny wyjęte z życia codzien-
nego mieszkańców Trutnova. 
Osoby licznie odwiedzające wy-
stawę wynoszą jednoznaczne 
przeświadczenie, że zarówno 
tradycje bożonarodzeniowe, jak 
i twórczość szopkarska są w tym 
regionie bardzo żywe nadal 
i starannie kontynuowane. 

W sumie, wystawę tworzyło 
ponad siedemdziesiąt ekspo-
natów. Przeważająca ich część 
pochodziła z rodzinnych kolek-
cji, a tylko niektóre z depozytu 
Muzeum Pogórza Karkonoskie-
go w Trutnowie. Nie zabrakło tu 
dzieł współczesnych twórców, 
wykorzystujących cały szereg 
materiałów, jak m.in. drewno, 
szkło, papier czy też ciasto. 
W konsekwencji, znajdujemy tu 
m.in.: historyczne szopki skrzyn-
kowe, szopki - tryptyki, szopki 
stopniowe, szopki wykonane 
z kartek bożonarodzeniowych 
(autorstwa J. Vysoudila, także 
z 1900 r.), szopki drewniane 
(część z nich nie posiada poli-
chromii), a wreszcie także i szop-
ki papierowe, plecione, gipsowe 
czy też malowane na szkle, jak 
też niewielkich rozmiarów bożo-
narodzeniowe kompozycje. Były 
one tworzone spontanicznie 
przez zestawienie obok siebie 
kilku wolnostojących biblijnych 
postaci (klasycznych figurek 
bożonarodzeniowych). Ważną 
częścią omawianej wystawy  są 

szopki pochodzące z warszta-
tów współczesnych artystów, 
m.in. pani Jarmily Haldové. Nie 
zabrakło tu także wycinanych 
szopek i bożonarodzeniowych 
kartek akademickiego malarza 
Jiřího Škopka. Spośród zapre-
zentowanych prac, w znaczący 
sposób, wyróżniają się, płytkie  
skrzynkowo-ramowe szopki, 
miejscowego artysty malarza 
Miloše Trýzny. Na jednej z nich 
dostrzegamy w krajobrazie 
Śnieżki dominującą wieżę  trut-
nowskiego ratusza. Artysta do  
minimum ograniczył krąg kla-
sycznych postaci betlejemskiej 
groty, uczestniczących w Ta-
jemnicy Wcielenia Syna Bożego. 
Przy czym na pierwszym planie 
umieścił on szereg miejscowych 
osobistości i funkcjonariuszy. Są 
to m.in.: nagrodzony kronikarz 
miasta – Antonín Just, prezes 
klubu seniorów - Miroslava Šafa-
řík, ekssenator - Vlastimil Šubrt 
oraz trutnowski burmistrz Ivan 
Adamec. 

Tenże twórca umieścił 
w swej szopce także szereg bez-

imiennych osób, jednoznacznie  
akcentujących ważne miejscowe 
osiągnięcia, radości i tradycje. 
Dla przykładu: postać w histo-
rycznym mundurze przypomina 
bogatą działalność klubu mili-
tarnych dziejów; kobieta w stro-
ju sportowym - przywołuje suk-
cesy sportowe tutejszych miesz-
kańców; postać budowniczego 
- nawiązuje do najważniejszej 
miejskiej budowy wzniesionej 
w kończącym się roku; myśliwy 
z rogiem - nawiązuje do trady-
cji miejscowej szkoły leśników. 
W szopce nie zabrakło ani ry-
cerza Trutnowa oraz symboli 
tutejszego górnictwa. Wreszcie 
na bożonarodzeniowej choince 
znajdujemy znaki miejscowych 
firm i lokalnej prasy. 

Omawianą wystawę dopeł-
niały także cenione w Czechach 
prace współczesne, m.in. tzw.  
szopki „płytkie” szopki skrzyn-
kowe. Były to prace znane pod 
nazwami „Úpický betlém”  oraz 
„Havlovický betlém”. Ta ostatnia 
szopka  jest dziełem Josefa Vika. 

Szkicowe refleksje
W sytuacji rozprzestrzenia-

nia się cywilizacji technologicz-
no-technokratycznej, odwie-
dzający trutnowskie wystawy 
szopek z pewnością byli uderze-
ni zarówno samym generalnym 
przesłaniem szopek (wizuali-
zacji Tajemnicy Wcielenia), jak 
też i bogactwem ich typów (od 
szopek kościelnych, poprzez 
skrzynkowe, jak też skrzynkowo-
ramkowe, płytkie zbliżone for-
mą do grubszej ramy obrazu po-
przez wycinane…”), a wreszcie 
zdrowym chrystocentryzmem 
życia współczesnych Czechów. 
Pragniemy przez to powiedzieć, 
że współczesne szopki miejskie, 
jak m.in. tzw. trutnowska, „na-
chodzka”,  czy też „nowomiejska” 

Trutnov: papierowa szopka (kolorowana), z wiejską scenografią

Trutnov: szopka wykonana z ciasta piernikowego
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(z Nowego Miasta n/Metują), 
w swym przesłaniu łączą swoje 
najważniejsze wydarzenia mia-
sta i regionu z historycznymi 
kulisami narodzin Dzieciątka 
Jezus w Betlejem. W ten sposób 
sacrum, przynajmniej w świa-
domości twórców i fundatorów 
lub współofiarodawców szopek, 
wpisuje się w kulturę, życie i pa-
noramę czeskich miast.

W taki oto sposób uzewnętrz-
nia się tu chrześcijański perso-
nalizm. Relacje między ludźmi, 
otwartość, bliskość, ciepło, zain-
teresowanie, chęć podarowania 
swego czasu, pomocy – to samo 
serce kultury chrześcijańskiej. Jest 
w nią wpisana nie tylko wymiana 
dóbr duchowych, ale także róż-
nobarwny i wielokształtny świat 
wzajemnych więzi i relacji. Ludzie 

pragną siebie nawzajem, bowiem 
każda osoba jest niepowtarzal-
nym dobrem i darem. Chcą sobie 
pomagać, być solidarni i chcą coś 
dla siebie znaczyć. Nie chcą zostać 
anonimową i bezkształtną masą.

Godnym podkreślenia jest 
tu również fakt, iż w gronie 
twórców, pasjonatów i mecena-
sów trutnowskich szopek, obok 
kobiet i mężczyzn profesjona-

listów (tzn. akademickich ma-
larzy, grafików i rzeźbiarzy…), 
znajdują się również liczni 
szopkarze amatorzy. W tym gro-
nie spotykamy zarówno dzieci 
i młodzież,  jak i dorosłych, i to 
reprezentujących bardzo zróż-
nicowane profesje. Nota bene 
zaangażowanymi na tym polu 
są tu m.in. politycy, pisarze, le-
karze, księża, itd.

(Endnotes)
1  Zob. K. Wojtyła, Znak, któremu sprzeciwiać się będą, Kraków 1976.
2  Zob. D. Vicha, Vztah české společnosti k církvi a křesťanství, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (2012) nr 32, s. 153-156.
3  Najstarsze w Europie stowarzyszenie tego typu powstało  już w 1863 r. w Barcelonie.
4  Z końcem lat 70. zaangażował się na rzecz zorganizowania pierwszego w Czechach profesjonalnego muzeum szopek w Trzebiechowicach (Třebechovicích pod Orebem, k/

Hradec Kralove), które otwarto w 1984 r.. Jest on autorem takich oto książek i monografii: Lidové betlémy v Čechách a na Moravě, Praha Vyšehrad, 1988; Chrámové betlémy 
v Čechách a na Moravě, Praha  Vyšehrad 1990; České betlémy, Praha  Integra 1994; Encyklopedie betlémů, Ústí nad Orlicí  Oftis, 1999; Kdo je kdo mezi betlemáři na konci 
20. století, Ústí nad Orlicí  Oftis 2000; Co nevíte o betlémech: umění betlémářské, Ústí nad Orlicí Oftis 2000; Betlémy jako ilustrace historické události i představ lidové 
zbožnosti, 2005; Vánoce v galerii, aneb, Půjdem spolu do Betléma: mezinárodní výstava betlémů, Uherské Hradiště  Slovácké muzeum 2008; Listy z Kroniky českého betle-
mářství,   Ústí nad Orlicí  Oftis 2012.

5  Pełniejszy opis ruchu szopkarskiego w tym regionie opracował Vladimír Vaclík – zob. Lidové betlémy v Čechách a na Moravě, Praha Vyšehrad, 1988, s. 46-50; tenże, Co 
nevíte o betlémech: umění betlémářské, Ústí nad Orlicí Oftis 2000, s. 139-140.

6  Zob. M. Blazek, Die Schlacht bei Trautenau – Der einzige Sieg Österreichs im Deutschen Krieg 1866, Stuttgart 2012.
7  Rzeka Úpa przepływa przez miasto na odcinku aż 16 km, a jej przewyższenie na obszarze miasta osiąga 100 m. Przez rzekę wiedzie 19 mostów, 4 kładki i  7 jazów.
8 7 Zob. m.in. A. Just, J. Procházka, J. Šabacký, 700 let Trutnova. Jubilejní průvodce dějinami a přírodou města pod Krkonošemi, Trutnov 1959.

dOlnOślązaku - POkaż naM Swój albuM rOdzInny I... wygrywaj

,,Mój albuM rOdzInny – MOja hISTOrIa”

W trakcie konferencji prasowej 
z udziałem wicemarszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego Radosła-
wa Mołonia zaprezentowano ideę 
i regulamin konkursu "Mój album 
rodzinny - moja historia". 
Zdaniem wicemarszałka Mołonia 
konkurs ten wpisuje się znakomi-
cie w szeroko zakrojony program 
samorządowy "Tożsamość Dol-
noślązaków - unia wielu kultur" 
mający na celu umacnianie świa-
domości historycznej i tożsamości 

mieszkańców naszego regionu - 
udział w konkursie to działanie na 
rzecz budowy takiej tożsamości. 
W konferencji prasowej, która od-
była się w Dolnośląskim Centrum 
Informacji kulturalnej wziął rów-
nież udział koordynator konkur-
su, znany wrocławski dziennikarz 
i animator mediów redaktor Woj-
ciech Romanowski.
- Chciałbym aby prace ukazywały 
dawne życie Dolnoślązaków i były 
dla wielu osób swoistym senty-

mentalnym powrotem do prze-
szłości, podkreślił Romanowski.
Dla autorów najlepszych nadesła-
nych prac przewidziano atrakcyj-
ne nagrody finansowe.
Konkurs Mój album rodzinny – 
moja historia będzie trwać do 15 
października br. włącznie.
Nadesłane prace oceniane będą 
pod kątem wartości dokumental-
nej, ale też estetycznej i plastycz-
nej. Mogą mieć charakter tradycyj-
ny lub zostać nadesłane w formie 

prezentacji multimedialnej. 
Najciekawsze albumy , w całości 
lub we fragmentach opublikowa-
ne zostaną w wieńczącym konkurs 
albumie w postaci dostępnego 
bezpłatnie e-booka. 
Prace można nadsyłać drogą 
elektroniczną na adres: mojal-
bumrodzinny@okis.pl lub złożyć 
osobiście w celu zeskanowania 
w Ośrodku Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu, Rynek–Ratusz 24

Na uczestników czekają następujące nagrody:
I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

Ze szczegółami konkursu  można zapoznać się na stronie:
www.mojalbumrodzinny.pl
www.facebook.com/pages/Mój-Album-Rodzinny-Moja-Historia

Projekt pod honorowym patronatem  wicemarszałka woje-
wództwa  dolnośląskiego Radosława Mołonia 
Organizatorem zadania jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu oraz Samorząd Województwa
(Ośrodek Kultury i Sztuki wyraża zgodę na bezpłatną publikację 
powyższej informacji we wszystkich rodzajach mediów)
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Każde miasto, będące 
przez stulecia środowiskiem 
życia jego mieszkańców, 
skupia w sobie niezliczone 
wysiłki swych najlepszych 
i najdzielniejszych obywateli, 
skierowane na upiększenie 
oraz zaadoptowanie do po-

trzeb praktycznych i ducho-
wych całych pokoleń. Praca 
ta, w ciągu wieków wykony-
wana przez ludność jednolitą 
na ogół pod względem naro-
dowym i ściśle dzielnicowym, 
a wykazującą zasadniczo jed-
nakowe podłoże psychiczne, 

nadaje wspólnemu dziełu 
cały szereg cech swoistych, 
ale i odrębnych. Tworzy in-
dywidualny charakter mia-
sta, odzwierciedlający w nim, 
jak w soczewce, w idealnym 
streszczeniu i artystycznej 
syntezie wyraz ducha jego 
mieszkańców. Im duch ten 
bogatszy i wznioślejszy, im 
energia jego prężniejsza, tym 
wybitniejsze wyciska znacze-
nie na fizjonomii  miasta, daje 
też pełniejszy obraz, działają-
cy na uczucie i wyobraźnię 
widza, ulegającego czarowi 
piękna w tym obrazie zaklę-
tego. Dlatego nie wszystkie 
miasta przemawiają do du-
szy turysty jednakowo, nie 
tylko w treści, ale w napięciu 
i bezpośredniości swego wy-
razu. Bywają zaś i takie, które 
od razu jak Duszniki-Zdrój 
za serce chwytają swą cichą 
i rzewną melodią, tłumioną 
może przez szum jadących 
ulicami samochodów,1ecz 
słyszaną wyraziście w zacisz-
nych zakątkach, gdzie życie 
przycichło w zadumie. Mia-
sta takie o bogatej w prze-
życia przeszłości, szlachetne 
w swym nieraz sponiewiera-
nym dostojeństwie, posia-
dają atmosferę przedziwną, 
nieuchwytną, przemawiającą 
wprost do duszy turysty. Są 
one nie tylko zbiorowiskiem 
dzieł o pięknych liniach 
i kształtach, nie tylko ekra-
nem wspomnień, wydarzeń 
historycznych,1ecz przede 
wszystkim skarbnicą ducha 
zamierzchłej przeszłości, 
oczyszczonego w fali czasu 
ze wszystkich powszednich 
i przyziemnych trosk i kłopo-
tów, ducha skrystalizowane-
go w swych wzlotach najwyż-
szych.

Po północnej stronie uli-
cy Kłodzkiej, parcele nr 11 

i 13 od ponad 700 lat nale-
żą do jurysdykcji kościelnej. 
Manuskrypt z datą 1367 r. 
przechowywany w praskim 
archiwum arcybiskupim, za-
wiera zapis o zbudowaniu 
pierwszego kościoła muro-
wanego na miejscu dawne-
go drewnianego. Kościół ten 
powstał wzdłuż ulicy, jego 
prezbiterium to południowa 
kaplica obecnego kościoła. 
Na przełomie XVII  i XVIII w. 
świątynia okazała się za mała 
i wymagała kapitalnego re-
montu. Władza kościelna 
i parafianie zdecydowali się 
na budowę nowego kościo-
ła, a wiosną I708 r. położono 
kamień węgielny pod budo-
wę nowego kościoła para-
fialnego, dla którego urząd 
cesarski w Wiedniu przekazał 
nieodpłatnie drewno, a za-
możny kupiec ząbkowicki, 
Kasper Ludwig Gruber opła-
cił wszystkie roboty murar-
skie przy kościele. Autorem 
projektu świątyni był Lorenz 
Meyser z Kłodzka. W tym 
czasie na przyległej posesji 
nr 15, należącej również do 
kościoła, zbudowano muro-
waną plebanię, stajnie i sto-
dołę, uporządkowano ogród 
warzywny i sad. Budowa no-
wego kościoła trwała 22 lata. 
Ukończono ją w końcu kwiet-
nia 1730 roku, poświęcono 
w dniu odpustu, patronów 
Św. Apostołów Piotra i Paw-
ła 29 czerwca 1730 r. Ksiądz 
proboszcz Johan Franz Hey-
nel był zapewne szczęśliwy, 
patrząc na całość. Barokowy 
styl kościoła urzeka każdego 
swoim wyglądem, jest naj-
bardziej wyeksponowanym 
obiektem w mieście. Efekt 
ten uzyskuje poprzez wznie-
sienie terenu. Świątynia 
zbudowana jest z kamienia 
i cegły, oddzielona od ulicy 

Ryszard Grzelakowski

zIeMIa kłOdzka-wIedzIeć  wIęcej - zObacz  
I POznaj ObIekTy dawnegO I ObecnegO śwIaTa 
ulIcy kłOdzkIej - cd. 
 "Kto czyta i podróżuje, żyje dwa razy" Umberto Eco

zniszczony przez pożar obiekt kościoła (rysunek nie znanego autora z 1844 r.)
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murem oporowym i poprze-
dzona szerokimi schodami. 
Ustawiona jest nietypowo, 
na osi północ - południe, z fa-
sadą i wejściem od południa. 
Wzniesiona na planie zbliżo-
nym do krzyża łacińskiego, 
z wieżą przy południowo-za-
chodnim narożniku i anek-
sem z przeciwnej strony fasa-
dy. Od wschodu - kaplica na 
planie zbliżonym do kwadra-
tu i zakrystia. Korpus przykry-
ty dachem dwuspadowym, 
trzykondygnacyjną wieżą ze 
spiczastym hełmem. Wnętrze 
jednoprzestrzenne, z pre-
zbiterium niższym od kor-
pusu, sklepione kolebkowo 
z lunetami. W południowej 
części nawy chór muzyczny 
ze sklepieniem krzyżowym. 
Fasada z wysuniętym przed-
sionkiem, trzyosiowa i dwu-
kondygnacyjna ze szczytem 
nawiązującym formą do trój-
kąta. Profesor Robert Becker 
w swojm opracowaniu "Die 
Pfarrkirche" podaje informa-
cje o wymiarach budowli. Cał-
kowita długość fasady 29,20 

m, wysokość nawy  24,15 m, 
szerokość 13,60 m, całkowita 
długość przestrzeni wnętrza 
35,80 m, szerokość empory 
organowej 13 m.

Świątynia mocno została 
zniszczona w czasie wielkie-
go pożaru miasta w dniu 22 
lipca 1844 roku. Całkowi-
tej zagładzie uległo 66 do-
mów, w tym obiekty plebanii 
i szkoły, szpitala, więzienia, 
ratusza. Kronika straży ognio-
wej w Szczytnej odnotowała, 
że miasto płonęło ponad 
10 dni. Odbudowę kościoła 
rozpoczęto w 1847 r. zakoń-
czono w 1858 roku. Najpierw 
odbudowano szkołę katolic-
ką, potem plebanię. Zadanie 
to powierzono architektowi 
Kurtowi Suckov. Obiekty są 
usytuowane na posesji nr 15 
i nr 22. Oba posiadają podob-
ną formę architektoniczną - 
jednopiętrową z dwuspado-
wym dachem.

Wnętrze kościoła posiada 
bogate wyposażenie, m.in. 
barokowy ołtarz główny po-
chodzący z około 1730 r., 

dzieło znakomitego rzeźbia-
rza Michała Koesslera z figu-
rami z lat 17I7-1725.Znajduje 
się w nim obraz przedstawia-
jący "Pożegnanie Apostołów 
Piotra i Pawła" - dzieło wy-
bitnego czeskiego malarza 
Piotra Brandla (1668-1735) 
z ok.1730 r. Pozostałe ołtarze 
pochodzą z lat 1720-1725, 
1780 oraz z początku XIX 
stulecia. Najcenniejszy ołtarz 
14 Wspomożycieli pochodzi 
z około 1720 r. Umieszczony 
w Kaplicy Zmarłych, zawie-
ra figury Madonny z Dzie-
ciątkiem i Wspomożycieli.  
Chrzcielnica z 1560 r. jest 
ozdobiona finezyjnym orna-
mentem. Prospekt organowy 
z 1780 r., liczne obrazy, rzeź-
by, meble, naczynia liturgicz-
ne i paramenty pochodzą 
z XVIII i XIX w. Na szczególną 
uwagę zasługuje oryginalna 
barokowa ambona. Posiada 
ona kształt wieloryba z roz-

wartą paszczą. Figury wyko-
nał w 1732 roku sławny rzeź-
biarz śląski Michał Klahr.

Na cmentarzu przyko-
ścielnym znajdują się liczne 
nagrobki i epitafia renesanso-
we, barokowe i klasycystycz-
ne, w tym wielu zasłużonych 
oficerów polskich, żołnierzy 
napoleońskich, zmarłych na 
początku XIX w. podczas ku-
racji w Dusznikach Zdroju.

Posesje należące do 
kościoła od kilku wieków 
były miejscem działalności 
duszpasterskiej, kulturalnej 
i oświatowej, społecznej i do-
broczynnej. Chór kościelny 
powstał w 1594 r., teatr szkol-
ny funkcjonował od powsta-
nia szkoły w 1620 r., szpital 
założono w 1575 r. O działal-
ności kościoła parafialnego 
po II wojnie światowej napi-
szemy w następnych nume-
rach  miesięcznika "Ziemia 
Kłodzka".

Widok ogólny miasta od strony zachodniej w 1889 r.

Fragment ul. kłodzkiej z widokiem na kościół (1962 r.)ziniszczony przez pożar budynek szkoły (rysunek z 1844 r. - autor nieznany)
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Odwiedziłaś Kłodzko po paru 
latach nieobecności. Przywiozłaś 
nam fabularyzowaną autobio-
grafię męża - najpierw kłodzkie-
go, a od 1977 roku - łomżyńskie-
go poety - Jana Kulki. Książka 
Pod dobrą gwiazdą  ukazała się 
w roku 2011, nakładem Barbary 
Kulki. Ale zanim  ujrzała światło 
dzienne z jej wydaniem wiązało 
się wiele problemów.   

Rzeczywiście, ostatnio by-
liśmy w Kłodzku  w maju 1997 
roku, na zaproszenie Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej w ramach spo-
tkania „My, Kłodzczanie”.

Jan, decyzją Rady Miejskiej, 
otrzymał tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta Kłodzka”, bar-
dzo sobie cenił to wyróżnienie.  

Po dziesięciu latach od 
śmierci Jana udało się opraco-
wać powieść do druku  i zreali-
zować  jej wydanie. Jan dykto-
wał mi ją przez ostatnie cztery 
lata swojego życia. 

Akcja powieści rozgrywa się 
w Kłodzku, ale z pewnością mo-
głaby się wydarzyć w każdym 
innym miejscu opisanym w la-
tach 60. i 70. XX wieku.  

Oczywiście książka ukazała 
się dzięki wsparciu sponsorów, 
za co jestem im bardzo wdzięcz-
na. O wszystkich trudach i nie-
powodzeniach, jakie trafiały się 
po drodze do wydania książki, 
szybko się zapomina. 

Promocji książki w Saloniku 
Prasowym Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Kłodzku 
towarzyszyła wystawa  wspo-

mnieniowa złożona z dokumen-
tów, które  skrzętnie pielęgnujesz. 
Przywiozłaś je w jednej niedużej 
walizce i tubie - podobnych roz-
miarów.

Chciałam przypomnieć 
i przybliżyć 45 lat pracy twórczej 
Jana Kulki. Jan był człowiekiem 
bardzo pracowitym i nazbierało 
się tego sporo: zarówno publika-
cji książek, czasopism, w których 
ukazywały się wiersze, fragmen-
ty prozy. Wiele tekstów literac-
kich zostało przetłumaczonych 
i ukazało się poza krajem. 

Był  niestrudzonym działa-
czem kultury, organizował licz-
ne sesje literackie, jubileusze 
czy wystawy,  pisał recenzje do 
katalogów.  Sporo zdjęć z cie-
kawymi ludźmi pióra, teatru. To 
tylko telegraficzny skrót tego, 
co Jan dokonał. Opowiedzieć 
całe życie poety na sześciu plan-
szach i w kilku gablotach nie jest 
rzeczą łatwą. 

Książka nie powstałaby bez 
Twojego udziału. Jan  był już 
wtedy bardzo chory. Jak dobrze 
pamiętam, on dyktował, ty zapi-
sywałaś  jego wspomnienia na 
maszynie. 

Jak już wspomniałam zapi-
sywałam tekst na maszynie wa-
lizkowej REMINGTON, gdyż jesz-
cze wtedy nie mieliśmy kompu-
tera. Większe fragmenty były już 
wcześniej zapisane  w maszyno-
pisie, na licznych kartkach. Pod-
czas dyktowania Jan dodawał 
swoje dodatkowe myśli.

Książkę nosił w sobie przez 

20 lat, najtrudniej było napisać 
pierwsze zdanie, a potem  już 
było łatwiej. Tak się złożyło, że 
byłam przez 26 lat sekretarką 
u mistrza Jana, przeszłam dobrą 
szkołę życia. Robiłam każdą ko-
rektę kolejnego tomiku wierszy.

Akcja powieści  toczy się 
w latach 1958 – 1970. Są to cza-
sy, o których my, Polacy chętnie 
zapomnielibyśmy. Twój mąż 
postąpił odwrotnie, jakby na 
przekór losowi, odnotował je, nie 
ukrywając, że nie było mu łatwo. 
I jak podkreślałaś, niczego nie 
żałował. 

Właśnie dlatego napisał 
tę książkę, żeby nic nie uległo 
zapomnieniu. Chciał zostawić 
świadectwo, ślad tamtej epoki, 
oddać atmosferę, która wtedy 
panowała w „szarych” smutnych 
czasach, w tym trudnym dla bo-
hatera okresie. 

W autobiografii opowiada 
także o tych bardzo trudnych dla 
niego kolejach losu. Podczas pro-
mocji książki ktoś z publiczności 
zapytał o imię głównego boha-
tera, dlaczego Baryt? Odpowie-
działaś jednym zdaniem. Baryt, 
to kamień, który się nie ściera. To 
daje do myślenia.

Mimo wielu porażek zabrał 
ze sobą bagaż doświadczeń, 
które potem realizował w swo-
ich dalszych życiowych planach. 
Odwołam się do słów Jana: 
„W Kłodzku przeżyłem swoje 
najpiękniejsze doświadczenia 
literackie i życiowe: miłość i roz-
pacz, radości i klęski.”

Rozpoznając w wydawnic-
twie szereg postaci z kłodzkiego 
środowiska, przypominamy sobie 
związane z nimi historie. Jednak 
najwięcej  wspomnień poświę-
conych jest Ewie. Czy zdarzyło 
się tak, że w Łomży pojawiała się 
ona w waszych rozmowach?

Oczywiście – Ewa to Anna 
Zelenay. Została nieuporząd-
kowana spuścizna literacka po 
Annie.

Jan nosił się z zamiarem 
wydania większej całości o ży-
ciu i twórczości Anny, ale ciągle 
coś stawało na przeszkodzie.   
Ukazały się wiersze zebrane 

w Wydawnictwie „Ossolineum” 
w 1975 roku z posłowiem Jana 
-„Samotność zwielokrotniona” 
i monodram  „Łakoma krasy 
świata”, recytowany przez ak-
torów scen polskich. Jest jesz-
cze sporo niedokończonych, 
zaczętych pomysłów. Wszystko 
spisywałam i jest w domowym 
archiwum.    

Kilka fragmentów poświęca 
autor Kłodzkiej Galerii BWA i jej 
dyrektorowi.

Tak, to było ważne miejsce 
dla miasta i kultury, trochę ma-
giczne, skupiało i przyciągało 
zdolnych twórców, często za-
czynających swoją  artystyczną 
drogę.   

Wszystko jednak zależy od 
ludzi, którzy podchodzą do 
swojej pracy z pasją, tak też  
było i w tym przypadku.

Lata, o których pisze Twój 
mąż, były dla rozwoju kultural-
nego naszego miasta bardzo 
ważne. Kłodzko w tym czasie 
rozsławiły na całą Polskę Wio-
sny Poetyckie.  Jan Kulka wraz 
z Anną Zelenay i wieloma inny-
mi  kłodzkimi twórcami był ich 
współorganizatorem.

Tak, słynne Kłodzkie Wiosny 
Poetyckie należały do najpopu-
larniejszych imprez literackich 
w kraju. Uczestniczyli w nich 
niemal wszyscy znaczący pol-
scy poeci, literaci i krytycy. Jan 
wspominał, że dla miasta było 
to prawdziwe święto. Spotka-
nia  poetyckie odbywały się też 
poza Kłodzkiem, w Polanicy, 
Dusznikach. Zaangażowanych 
w to wielkie przedsięwzięcie 
było wielu ludzi: zarówno pra-
cowników kultury, grafików 
i zaprzyjaźnionych osób, które 
towarzyszyły poetom na spo-
tkaniach (zawozili swoimi sa-
mochodami i gościli w swoich 
domach).      

W Łomży przeżył podobne 
lata świetności. Zorganizował, 
z Twoją pomocą, sesję naukową 
poświęconą Czesławowi Miło-
szowi.

Sesja literacka „Być poetą” po-
święcona Czesławowi Miłoszowi 
w 1981 roku (dwudniowa)  była 

Anna Chlebicka-Gałczyńska  

rOzMOwa z barbarą kulką - żOną  POeTy  jana kulkI 
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jedną z wielu, które się odbyły 
w Łomży.  Był pomysłodawcą se-
sji poświęconych : Janowi Kocha-
nowskiemu (1984 r.), Feliksowi 
Bernatowiczowi (1986 r)., Miting 
Poetycki; „Poeci na rzecz pokoju” 
(1986 r.), sesja - 3 Maj (1991r)., 
„Poeta pyta świat milczy” - po-
święcona Stanisławowi Grocho-
wiakowi (1992 r.) i ostatnia sesja 
(trzydniowa) Łomża - Wilno (Cela 
Konrada) poświęcona Adamowi 
Mickiewiczowi.

Między kolejnymi sesjami, 
spotkaniami w szkołach, powsta-
wały wiersze, opowiadania, eseje 
i ostatnie dzieło – powieść. 

Wspominałaś, że wasz dom 
w Łomży był salonem artystycz-
no-literackim. Gościliście w nim 
wybitne osobistości  ze świata 
literatury, sztuki i kościoła.

Tak, zazwyczaj zapraszani 
goście na spotkania: literaci, 
aktorzy, plastycy wstępowali 
do nas na herbatę, która często 
przeciągała się długo w noc. 

Jakoś wszystkim wygodnie 
było na naszej zabytkowej ka-
napie, a czasami i trzeba było 
posadzić gości na podłodze, 
bo wszystkie miejsca powyżej 
były zajęte. 

Mieliśmy wspólnych znajo-
mych, było miło posłuchać no-
wych wieści ze świata kultury, 
tym bardziej, że nieczęsto wy-
jeżdżaliśmy z Łomży. 

W naszym domu bywa-
ło tak wiele znakomitości, że 
trudno byłoby wszystkich wy-
mienić: począwszy od poetów, 
malarzy, którym Jan organizo-
wał spotkania i wystawy.

Mogę jedynie wspomnieć 

o pani Zofii Kucównie, którą 
gościliśmy w środę popiel-
cową. Z obiadu zostały tylko 
ziemniaki, więc zapukałam do 
sąsiadki po wsparcie, a ta dała 
mi garnek zupy szczawiowej  
i tak ugościliśmy panią Zofię, 
która powiedziała, że dawno 
nie jadła tak domowego obia-
du.

Z aktorów był jeszcze pan 
Władysław Kowalski, któremu 
tak dobrze siedziało się na na-
szej kanapie, że chciał odwołać 
spotkanie w domu kultury, na 
które czekała zniecierpliwiona 
publiczność. Jeszcze ciekawsze 
spotkanie było ze Zbigniewem 
Zapasiewiczem ( podczas sesji 
poświęconej Miłoszowi). Pan 
Zbigniew w dowód wdzięcz-
ności za smakowity posiłek, 
wygłosił dla zebranych gości 

jeden ze swoich słynnych mo-
nologów.   

Przed Tobą nowe edytor-
skie zadanie: autobiograficzne 
wspomnienia męża dotyczące 
okresu katowickiego.

Czeka mnie kolejne podej-
ście literackie. Jan dyktował 
mi początek pierwszej części 
powieści, w większości jest to 
bardzo rozsypane. Przede mną 
sporo pracy, mam nadzieję, że 
podołam i „Obrazy z rozbitego 
lustra” (taki będzie tytuł) uda 
mi się złożyć w całość...

Życząc Ci, aby tym razem 
zamierzenia  związane z jej 
edycją udało się zrealizować 
bez nieprzewidzianych niespo-
dzianek, dziękuję za rozmowę.

Dzięki Stowarzyszeniu "Archa-
nioł Michał" odrestaurowano w la-
tach 2012-2013, wielkim wkładem 
pracy tę historyczną bramę. Histo-
ryczną, bo ma związek z jednym 
z najsłynniejszych mieszkańców 
Hrabstwa Kłodzkiego Arnoštem 
z Pardubic.

Szalejów Dolny jest drugą 
najstarszą wsią w Hrabstwie 
Kłodzkim, a pierwsze wzmianki 
o niej są w jednym z praskich do-
kumentów z 25.11.1269 r. Wieś 
należała do braci Renczco i Nyco-
laus z Glubocz. Arnošt z Pardubic, 
którego ojciec był kasztelanem 
na zamku w Kłodzku, kupił Sza-
lejów Dolny 7.02.1350 r. W dniu 
5 listopada 1350 podarował ten 
majątek zakonowi Augustianów 
w Kłodzku, w którego posiadaniu 
znajdował się przez kolejne 250 
lat. Pierwszym przeorem był Jan 
z klasztoru Roudnice nad Łabą 
od 1350 aż do śmierci w 1382 r. 
Arnošt został 21.11.1344 pierw-
szym arcybiskupem Pragi. Cesarz 
Karol IV wezwał go do Budziszyna 
(Saksonia), gdzie właśnie rezy-
dował. Arnošt z Pardubic zmarł 
nagle na zamku biskupim koło 
Roudnice nad Łabą 30 czerwca 
1364 r. Zgodnie z jego wolą został 
pochowany w kościele Joannitów 
(kościele parafialnym) w Kłodzku. 
Nagrobek wykonała grupa arty-

stów skupiona wokół Piotra Par-
lera z Pragi.

We wrześniu 1597 r. kłodzki 
klasztor Augustianów został prze-
kształcony w Kolegium Jezuickie. 
Przeor Jan V. Wawrzyniec Millmann 
z Kłodzka jako prepozyt w latach 
1545-1568 zbudował boczne wej-
ście do kościoła w Szalejowie Dol-
nym. Nad wewnętrznymi drzwia-
mi jest data 1556, nad drzwiami 
zewnętrznymi dobudówki 1560. 
Powyżej znajduje się loża patro-
nacka, w której chętnie zasiadała 
rodzina barona Münchhausena. 
Mur wokół całego terenu kościoła 
został zbudowany w 1564 r. Z ma-
łego cmentarza i małego wejścia 
do kościoła z 1567 r. korzystali 
przede wszystkim mieszkańcy 
dolnej części wsi.

Jesek z Pardubic tak się wyróż-
nił podczas oblężenia Mediolanu 
w 1158, że jemu i jego rodowi 
został nadany herb, przedstawia-
jący pół białego rumaka na czer-
wonym polu. Przeor Wawrzyniec 
umieścić ten herb w zworniku 
obramowania drzwi i chciał tym 
samym obwieścić, że słynny Arne-
stus w 1350 roku był właścicielem 
Szalejowa Dolnego. Jest to jedyny 
herb w Hrabstwie Kłodzkim, znaj-
dujący się poza kościołem.

Brama jest wpisana do rejestru 
zabytków kategorii pierwszej.

Obszar pomiędzy kościołem, 
a ścianą cmentarza nie ma drena-
żu. Tak też woda z rynien ściekała 
do najniższego punktu, do furtki 
i podmywała ją. Firma Piotra Wa-
nata z Wrocławia ustabilizowała 
i odrestaurowała w 2012 r. ob-
ramowanie z piaskowca. Firma 
Adriana Nieckarza w latach 2012 
2013 zajęła się instalacją kanału 
odpływowego i ułożeniem rur 
o przekroju 10 cm i długości 56 
metrów wzdłuż ogrodzenia. Odre-
staurowano profesjonalnie drogę. 
W przejściu odnowiono duże płyty 
ze stołowogórskiego piaskowca. 
W ścianach uzupełniono ubytki, 
otynkowano je i pomalowano. Do 
istniejących otworów dopasowa-
no nową drewnianą zasuwę. Zro-
biono nowe drzwi na wzór tych 
dawnych. Do wykonania nowej 
bramy użyto wysuszonego drew-
na dębowego. Jako, że nie mo-
głem takiego znaleźć w Hrabstwie 
Kłodzkim, poszukałem go w West-
falii. Z pomocą firmy A. Nieckarza 
drewno transportowano 900 km 
na Śląsk. Firma Brillux z Munster 
podarowała środek do ochronny 
drewna.

Na wzór pierwotnych drzwi, 
firma A. Nieckarza zrobiła nowe. 
Okucia były kute ręcznie i nada-
wały się do ponownego wykorzy-
stania. Przed zawieszeniem nowej 

bramy kamieniarz odrestaurował 
obramowanie z kamienia natu-
ralnego, zwieńczone zwornikiem. 
Konserwator Tomasz Ryfa odre-
staurował zwietrzałe litery i znaki. 
W dniu 25 maja stolarze i ślusarze 
wspólnie osadzili i zamontowali 
bramę.

Ostatnia wojna światowa 
pozostawiła swój ślad na drew-
nie z Wielkiego Piątku 1945 roku. 
Wskazują na to zabarwione miej-
sca po odłamkach granatów. Z fi-
nansową pomocą patronackiego 
kraju związkowego Dolnej Sakso-
nii, Zrzeszenia Byłych Mieszkań-
ców Szalejowa Dolnego oraz wie-
lu prywatnych darczyńców udało 
się dokonać tej restauracji.

Całość została przeprowa-
dzona pod patronatem stowa-
rzyszenia "Archanioł Michał." 
Teraz osoby odwiedzające ko-
ściół, cmentarz i Trasę Pomników 
znów będą mogli przechodzić 
przez piękną furtkę.

Wspierała te prace Ochot-
nicza Straż Pożarna z Albachten 
i w związku z tym planuję wybrać 
się na swoją coroczną wycieczkę 
na Ziemie Kłodzką. W przyszłym 
roku, dla bezpieczeństwa odwie-
dzających, zostanie zamontowa-
na 25-metrowa poręcz. Trzeba 
będzie zrobić jeszcze kilka innych 
drobiazgów.

Helmut Goebel  

Mała braMa O wIelkIej hISTOrII w SzalejOwIe dOlnyM 
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U podnóża Gór Stołowych, na 
zachodnim skraju Kotliny Kłodz-
kiej, w monumentalnej bazylice 
Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny znajduje się maleńka go-
tycka statuetka Wambierzyckiej 

Królowej Rodzin.Wykonana oko-
ło roku 1380 w lipowym drewnie, 
polichromowana w XVII wieku, 
rzeźba przedstawia Maryję w ca-
łej postaci z Dzieciątkiem na 
prawej ręce i owocem granatu 

w lewej. Pan Jezus w lewej ręce 
trzyma gołąbka pokoju, a pra-
wą błogosławi owoc granatu 
z rozchyloną łupinką, ukazujący 
niezliczoną ilość pestek, które są 
symbolem ludzkości.

Maryję okrywa czerwona 
suknia i spięty pod szyją biały 
płaszcz, lamowany podwójnym, 
czerwonym paskiem i podbity 
błękitną podszewką. Spod sukni 
widoczne są czubki jej ciemnych 
pantofelków. Najświętsza Panna 
stoi na niewielkiej ciemnozielo-
nej podstawie i cokole w czer-
wono-niebieskie pasy. Gotycką 
figurę Madonny umieszczono na 
tronie nad ołtarzem głównym. 
Dwa anioły trzymają tarczę z na-
pisami w języku łacińskim: „Oto 
Matka Boża”, „Oto Matka Odku-
piciela”. Cała kaplica wypełniona 
jest rozmaitymi wotami.

Historia sanktuarium zwią-
zana jest z licznymi legendami. 
Jedna z nich mówi, że w roku 
1200 Jan z Raszewa odzyskał 
wzrok i ujrzał umieszczony na 
lipie wizerunek Najświętszej 
Dziewicy z Dzieciątkiem. W do-
wód wdzięczności w roku 1218 
ustawił pod lipą kamienny ołtarz, 
a w wieku XIII zbudowano tam 
drewniany kościółek z wizerun-
kiem Matki Bożej.

Fakty potwierdzają istnie-
nie parafii na przełomie XIV i XV 
wieku, a na początku XVI stule-

cia – późnogotyckiego kościoła. 
Podczas wojny trzydziestoletniej 
świątynia była wielokrotnie gra-
biona, a w roku 1645 spłonęła.

W latach 1705–1720 zbudo-
wano nową świątynię w stylu 
włoskiego renesansu z pięćdzie-
sięcioma sześcioma schodami 
z piaskowca, która zachowała się 
do dzisiaj.

W latach 1681–1706 powsta-
ła tu jedna z bardziej znanych 
kalwarii ze stu trzydziestoma 
figurami w dziewięćdziesięciu 
dwóch kaplicach ilustrujących 
poszczególne wydarzenia Męki 
Pańskiej. Na placu przed bazyli-
ką odkryto źródło, które zostało 
uznane przez ludność za cudow-
ne. Nazwano je źródłem Matki 
Bożej Wambierzyckiej. W pobli-
żu bazyliki znajduje się rucho-
ma szopka z XIX wieku z około 
ośmiuset figurkami.

Po zmianie granic po II woj-
nie światowej ruch pielgrzymko-
wy stale się rozwijał, a 17 sierpnia 
1980 roku odbyła się uroczysta 
koronacja figury, której dokonali 
w imieniu Ojca Świętego: kardy-
nał Wyszyński, kardynał Baggio 
(prefekt watykańskiej Kongrega-
cji do Spraw Biskupów), kardy-
nał Tomašek z Pragi i arcybiskup 
Henryk Gulbinowicz (gospodarz 
archidiecezji) w obecności trzy-
dziestu biskupów i licznie zebra-
nych wiernych.

Konrad Kazimierz Czapliński

SankTuarIuM waMbIerzyckIej królOwej rOdzIn
w bazylIce nawIedzenIa najśwIęTSzej MarII 
Panny w waMbIerzycach
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Bazylika Wambierzycka

ołtarz główny z figurą Matki Bożej królowej Rodzin iluminacja bazyliki
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„Do przygotowania dobrej 
sałatki ziemniaczanej z parowa-
ną kapustą trzeba mieć zawsze 
siedemdziesiąt dwa składniki” 
powiedziała mi ostatnio pewna 
starsza, miła mieszkanka Hrab-
stwa Kłodzkiego. Z takiej samej 
ilości cząsteczek składa się praw-
dziwy mieszkaniec Ziemi Kłodz-
kiej. A wrotycz jest jedną z tych 

cząsteczek. To działa jak cud. Na-
wet jeśli został zasiany w jakimś 
pokoleniu przed stuleciami, to 
oddziałuje  ciągle jeszcze w dal-
szych, również tam, gdzie już 
dawno o nim zapomniano lub 
z pewnych względów czuje się 
do niego wstręt.    

My, mieszkańcy Ziemi Kłodz-
kiej mamy wszyscy ze sobą pew-

ne podobieństwo. Pochodzi ono 
z różnych rzeczy, ale wywodzi 
się też z tego.

Był czas gdy rozkwitła miłość 
do Matki Jezusa w formie  wize-
runków wszelkiego rodzaju, we 
wszystkich miastach i wioskach, 
przy wszystkich drogach i ścież-
kach naszej małej ojczyzny. 
Kwitnie jeszcze teraz, ale często 
jest to trochę przywiędłe kwit-
nienie. Ja wiem, przy kwitnieniu 
i więdnięciu nie można się Bogu 
wtrącać. Zrobi to jak zawsze do-
brze. Ale tam, gdzie jeszcze coś 
kwitnie, ucieszy się, gdy my się 
cieszyć będziemy, że jeszcze coś 
kwitnie.

Ucieszy się On również, gdy 
ozdobimy kartki naszego ka-
lendarza tym wspaniałym kwie-

ciem. Ludzie z zewnątrz często 
nie wiedzą, jakie skarby my tu 
posiadamy. Nawet ludziom stąd 
niejedno wyda się nowe. Pisze 
się obszerne książki z dziedziny 
historii sztuki lub nawet wie-
lotomowe dzieła o oddawaniu 
czci Maryi, a nie wie się nawet, 
że pośrodku naszego Hrabstwa 
Kłodzkiego wytrysnęło jedno 
z najsilniejszych źródeł zarów-
no sztuki, jak i religii, a my po-
siadamy ciągle jeszcze nie tylko 
wiedzę o tym, lecz w naszych 
górach również studnię tego 
źródła ! O to powinienem się 
oczywiście mniej troszczyć. Pi-
szę o tym tylko dlatego, żeby 
wywołać choć małą radość 
w sercach mieszkańców tej zie-
mi, gdy o tym usłyszą. 

Matka Boska przybyła na 
Ziemię Kłodzką również z innej 
strony, ze strony Czech. Sto lat 
później znajdował się tam przy 
drodze, pod lipą obraz Madon-
ny.  I była to Hodigitria, prze-
wodniczka wskazująca drogę. 
Ślepiec, który podążał tą drogą 
odzyskał podobno wzrok znaj-
duje się jeszcze dzisiaj w Wam-
bierzycach, jak również pieniek 
owej lipy, ale już nie przy dro-
dze, lecz pośrodku wspaniałej 
świątyni Pańskiej, w Jerozolimie 
mojej radosnej młodości.

Bardzo chętnie chciałbym 
chociaż raz zobaczyć tą sny-
cerską robotę i nie okrytą, aby 
dokładnie rozpoznać po liniach 
i fałdach wiek tej relikwii, na co 
pozwolono mi w Bardzie, gdzie 
mogłem również usunąć kosz-
towne, jedwabne szaty. W Bar-
dzie stwierdziłem chyba jako 
pierwszy, że chodzi o relikwię 
z czcigodnej przeszłości, naj-
później z XII wieku. Przysłania-
jące odzienie zdjęto i pokazano 
rzeźbę w swojej pierwotnej, 
obcej nam obecnie piękności. 
W Wambierzycach chyba się to 
nie uda. Drewno wydaje się być 
znacznie naznaczone upływem 
czasu i byłoby raczej niemożli-
we zdjęcie ozdobnej szaty bez 

wyrządzenia szkody. Z tego po-
wodu wydaje się być obecnie 
niemożliwa pewna ocena wieku 
i rodzaju tej relikwii. Jest to Ho-
digitria, ale z pewnymi odchy-
leniami: Maria niesie dziecko 
na swoim prawym ramieniu; w 
lewej dłoni trzyma „kulę świata” 
(jabłko, znak godności cesar-
skiej) przed piersiami; dziecię 
sięga lewą dłonią po to jabłko; 
na prawej niesie ptaszka (jest 
to ważne, ponieważ wkrótce 
nastanie w Hrabstwie Kłodz-
kim czas Madonn z ptaszkami, 
a ptaszek posłuży do datowa-
nia!).

W starych kopiach szata 
okrywająca ma stożkowaty 
kształt, a przednia falbanka 
opada z obu stron w stopnio-
wych fałdach, bardzo wysty-
lizowanych, jak często można 
to spotkać na obrazach sprzed 
roku 1250. W Bardzie Nikopoia 
nosi koronę cesarską – modlo-
no się wówczas : „ bądź pozdro-
wiona cesarzowo ! Wambie-
rzycka Dziewica jest jak królo-
wa – był to czas, gdy pojawiło 
się powiedzenie „ Pozdrowiona 
bądź królowo”. Nie trwało też 
długo, a dano Hodigitrii w dłoń 
berło. 

waMbIerzycka najśwIęTSza MarIa Panna 

Tam, dokąd przyszłam z Dziecięciem Bożym,
ciemność stawała się jasnością,
a zatwardziałe delikatnym,
dzikość ludzi została przemieniona.
Wszystkie złe duchy musiały omijać
słoneczne przesłanie mojego oblicza
i ustąpić musiały wszystkie złe moce. 

Joseph Wittig

hrabSTwO kłOdzkIe kraj Maryjny 

Figurka Matki Bożej Wambierzyckiej
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Antonín Samek

SlánSký MOST echO
 

V roce 1946 byl z Náchoda 
rozšiřován násep pro samostat-
nou kolej do Chudoby. Z Nácho-
da v rámci mezinárodní pomoci 
do Českého koutku byly posílány 
zásilky jídla a ošacení pro nuzující 
kladské Čechy. Při ONV v Náchodě 
byl vytvořen Kladský komitét pro 
pomoc kladským Čechům a na-
vrácení kladského území do ČSR. 
Je třeba připomenout, že kladské 
území bylo Postupimskou doho-
dou přiděleno Polsku náhradou 
za část území u Běloruska. Proto 
jednání byla nakonec neúspěšná.

Dokonce již byla vydána turi-
stická mapa, kde byla železniční 
spojka do Chudoby zakreslena. 
Z jednání sešlo, v roce 1947-48 
ženijní oddíl z Pardubic vytrhal 
koleje a rozebral dřevěný provi-
zorní most.

Na hranicích se v roce 1946 
mnoho nedělo. Tehdy z obcí 

Čermná a Slaný uteklo asi (pod-
le Poláků) mimo přechod 25 
německých rodin (v podstatě kla-
dští Češi) i s dobytkem do Nácho-
da. Přes přechod Lázně Chu-
doba - Náchod oficiálně přešlo 
z Polska v roce 1946 (dle statistik 
pohraničníků) celkem 51 osob. 
V opačném směru šlo pouze o 13 
osob.

Po pogromu v Kielci v roce 
1946-47 Židé hromadně od-
cházeli z Polska. U nás malá část 
oficiálně přes přechod, velká část 
lesem přes hranice v úseku Bře-
zová - Česká Čermná. (Dle písem-
nosti Sudetské brigády Vojska 
pohraniční ochrany VOP).

Exodus Židů, nazvaný Akce 
Bricha (vichřice) byla podporo-
vána československým minister-
stvem zahraničí. V Náchodě byli 
Židé soustřeďováni v dřevěných 
barácích nad školami TGM, pak 

odváženi repatriačním vlakem 
do Bratislavy a odtud do tehde-
jší Palestiny. Hranice u nás přešlo 
odhadem 5 tisíc osob.

Hranice byly znovu přeměřo-
vány a následně od roku 1947 
byl na přístupných místech zo-
rán 5m pruh proti nežádoucím 
narušitelům hranice. Často byla 
orba obnovována. Polská strana 
zajišťovala ostrahu od roku 1946. 
(Tehdy šlo o zbloudilé Bandero-
vce a především o pašeráky.)

Na neschůdných místech byly 
nataženy ostnaté dráty. Je znám 
případ, že dvě běloveské ženy při 
sběru hub přešly ještě neoznače-
né hranice, byly zadrženy a po 14 
dnů musely v Chudobě drát peří, 
než je naše úřady vyžádaly zpět. 
Podél hranic na viditelných bo-
dech byly již v minulosti instalo-
vány dřevěné triangulační věže. 

Původně sloužily zeměměřičům 
a pak je využívala polská vojen-
ská ostraha. Od roku 1949 začaly 
dojíždět do náchodských textilek 
polské ženy. Jezdily v  autobu-
sech, které si textilky pronajímaly 
u náchodské ČSAD.

Od roku 1947 byly vystavo-
vány pro příbuzenské návštěvy 
propustky, tzv. „malý turistický 
styk“, pouze v malém okruhu 15 
km. V 60. letech došlo k mezi-
národnímu uvolnění a zvýšil se 
turistický ruch. (Snímek pochází 
z české celnice.) V roce 1957 byl 
odstraněn drátěný plot kolem 
hraničního přechodu. Mezinárod-
ní vztahy se postupně zlepšovaly 
a došlo k vzájemné výměně pře-
devším kulturních akcí. Náchod-
ská dechová hudba několikrát 
v lázních Chudoba uspořádala 
koncerty pro lázeňské hosty i ši-

Příprava podloží pro novou trať

Repatriační vlak na náchodském nádraží

nové vyměřování hranic

Přechod Židů i kladských Čechů přes hranice
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rokou veřejnost. I Polské soubory 
vystupovaly v Náchodě a dalších 
městech.

Na základě polsko-české tu-
ristické konvence se od 16. če-
rvna 1961 zvýšil turistický ruch 
na kladské území až k Otmucho-
vskému jezeru. Následně od 19.6. 
1964 byla poprvé zavedena spo-
lečná služba celníků na polské 
straně. V budově české celnice 
zůstaly pouze kanceláře českého 
celního deklarantu a několik bytů 
pro celníky.

V Bělovsi u Malých lázní po-
blíž hranic se zastavil v srpnu 
roku 1964 na své pouti americký 
"kovbojský vůz" rodiny Gilliso-
vých, tažený koňmi, jejichž maji-
telé konali cestu z Ameriky až do 
Moskvy. Zdrželo je vyjednávání 
při přechodu hranic, takže tábo-
řili celý týden v Malých lázních 
v Bělovsi.

Jen tak mimochodem pro-
dávali z vozu tiskoviny, ale hlavně 
džíny, které v té době byly u nás 
vzácností. Doprovázel je pravý 
americký bourák, takže se bylo na 
co koukat. V listopadu téhož roku 
se vraceli stejnou cestou zpět.

Další nezvyklou podívanou 

byla v roce 1975 dlouhá kolona 
amerických důchodců ve velkých 
karavanech, kteří v nich cesto-
vali opět do Moskvy. Při zdržení 
u vyřizování formalit obsadili na 
několik dnů řadu vedlejších ulic 
v Bělovsi. Snímek zachycuje již 
jejich cestu zpět na nové polské 
cestě u hranic.

V rámci mezinárodní hospo-
dářské pomoci v rámci RVHP 
(Rady vzájemné hospodářské 
pomoci) byly od roku 1955 do 
válkou zničeného Polska přes 
náš hraniční přechod dodávány 
zemědělské stroje, nákladní vozy 
Praga V3S, Liaz i autobusy zn. Ško-
da. To bývala silnice od železniční 
zastávky až k hranicím úplně za-
tarasena třebas nablýskanými 
kombajny.

Nečekanou událostí dne 21. 
srpna 1968 byl vpád vojsk Varša-
vské smlouvy do Českosloven-
ska. Hlavní proud sovětských sil 
s těžkou technikou sice překročil 
hranice ve Starostíně u Broumo-
va, ale v Bělovsi za závorami byla 
připravena další část polského 
vojska.

Naši občané u hranic proti 
vstupu protestovali, vyvěšovali 

transparenty s polskými nápisy 
a delegace českých představitelů 
přijížděla na hranice vyjednávat. 
„Neuznáme žádnou vládu usta-
venou pomocí okupantů“, znělo 
heslo před barikádou. Bylo urče-
no především pro polské vojáky.

Poblíž běloveské železni-
ční zastávky dokonce nadšenci 
z Okresní správy silnic postavili 
z vyřazených strojů barikádu. 
Další dvě podobné překážky byly 
postaveny v Náchodě u nádra-
ží a bývalé mlékárny na dnešní 
Běloveské ulici. Všechny ale mu-
sely být po několika dnech na 
základě jednání s velením vojsk 
odstraněny. Část polských vojen-
ských jednotek pak měla několik 
měsíců svůj vojenský tábor na lo-
uce v Bělovsi za českou celnicí.

Nezapomenutelnou podíva-
nou hlavně pro motoristické 
fanoušky byl přejezd účastníků 
rallye Monte Carlo. Již od roku 
1964 a pak vždy každý rok jedna 
část startovala v Oslu a druhá ve 
Varšavě. Závodníci se setkali na 
našich hranicích a odjížděli na 
vlastní závod v Monte Carlu.

Zvýšený turistický ruch si 
v roce 1970 vyžádal výstavbu 
nové zastřešené rampy s odba-
vovacími budkami pro celníky 
z obou stran. V roce 1966 pře-
kročilo hraniční přechod již obo-
ustranně 410 494 osob, 36 029au-
tomobilů, v čemž byly autobusy 
i nákladní auta. V roce 1971 byla 
stavebně ukončena první úprava 
celního prostoru.

Další zajímavou podívanou 
byla v roce 1972 přeprava přes 
hraniční přechod kabinového 
modulu kosmického programu 
Apollo 10, vyrobeného v na-
šich závodech, který putoval do 
Štětína. Těch nadměrných nákla-
dů prošlo přes hraniční přechod 
podstatně víc, rozložené cemen-
tové pece, frakční kolony a po-
dobně.

V polovině sedmdesátých let 
se v evropských zemích objevi-
la ohniska slintavky a kulhavky. 
Zpočátku byla kola aut myta 
pomocí ručního postřikovače. 
Později byla u závor instalována 
vana s dezinfekčním roztokem. 
Polská veterinární kontrola pro-

Čeští turisté začali jezdit do Polska

koncert dechové hudby szk RoH Tepna v chudobě

kovbojský vůz se těšil velkému zájmu

američtí důchodci na výletě po evropě
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váděla přísné kontroly a zaka-
zovala dovážet na území Polska 
veškeré potraviny živočišného 
původu. Zabavené potraviny šly 
nemilosrdně do kontejneru.

Celníci přihlíželi „Závodu 
družby“, který se v roce 1974 jel 
z Vratislavi do Hradce Králové. 
V květnu 1975 zde projížděla 
„Jízda vítězství“ automobilů, 

konaná z iniciativy českosloven-
ského Svazarmu na počest 30. 
výročí osvobození sousedících 
národů. Čas plynul, polská vojska 
byla stažena a dočasné obsazení 
republiky sovětskými vojsky se 
stalo trvalým. Život se postupně 
normalizoval a v mezinárodních 
stycích se opět obnovoval kul-
turní i turistický styk. Například 

náchodská dechovka se roku 
1984 zúčastnila natáčení česko-
polského filmu v Chudobě.

V létech 1981-85 se začal 
uskutečňovat dlouho připravova-
ný projekt nové silnice z Nácho-
da do Polska. Vedle kamenného 
Slánského mostu se začal jako 
první rýsovat nový betonový 
most přes řeku Metuji. Z těchto 
důvodů byl rozkopán a odvezen 
bývalý násep provizorní železni-
ce z hranic do Bělovse. Stavebně 
se připravoval prostor pro novou, 
rovnou a širokou mezinárodní 
silnici, nazvanou Polská ulice. 
Mohutné duté betonové panely 
byly ukládány na základy mostu 
pomocí dvou stavebních jeřábů.

Mezi tím se za provozu při-
stavovaly další budovy polského 
celního úřadu. Pro české celníky 
byly připraveny kancelářské pro-
story včetně technického zázemí. 
Pro namátkové kontroly nepocti-
vých turistů byla v hraničním pro-
storu postavena i montážní jáma, 
umožňující kontrolu vozidel při 
pokusech případného pašování 
nedostatkového zboží. Pod od-
bavovací rampou v oddělených 

buňkách byl kontrolován čilý turi-
stický ruch osobních automobilů, 
kamionů i autobusů. Pro cyklisty 
a pěší turisty byl vybudován vle-
vo od rampy samostatný chodník 
s odbavovacími budkami.

Díky stavebním úpravám 
z polské i české strany byl utvo-
řen důstojný hraniční prostor 
mezinárodního významu. Obo-
ustranné přejezdy hranic po-
kračovaly i ve večerních hodi-
nách. Například mnoho českých 
věřících cestovalo autobusy do 
Polska při návštěvě Papeže Pavla 
II. do rodné země. Hlavně pak po 
roce 1989 po změně režimu se vy-
tvářely fronty vozidel až k Nácho-
du. Na protilehlé straně celního 
prostoru bylo upraveno důstojné 
místo pro sochu vzájemné česko-
polské spolupráce.

Namátkové kontroly kamio-
nů odhalily pašování ve velkém. 
V kamionu za zadní řadou de-
klarovaného zboží odhalily 1 500 
lahví pašovaného zboží (Whisky 
Commander). Otevření kartonu 
ukázalo skutečný obsah, který 
neměl s deklarovaným zbožím 
nic společného.

Polská vojska na hranicích
Dezinfekční vana na hranicích

Barikáda poblíž železniční zastávky

stavba odbavovací rampy v hraničním prostoru stavební změny před hraničním prostorem
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Po roce 1989 jako houby 
po dešti vyrostly v hraničním 
prostoru dřevěné i pojízdné ob-
chodní stánky, kde Poláci naku-
povali nedostatkové a levnější 
zboží (hlavně alkohol). Na obou 
stranách hranic bylo postaveno 
několik „kantorů“ na vzájemnou 
výměnu peněz. I na polské straně 
se zvýšila nabídka populárního 
zboží. Našli se spekulanti, kteří 
přenášeli povolené množství 
výhodného zboží v upravených 
kabátech i několikrát za den. 
S postupným vyrovnáváním cen 
ale stánky začaly mizet. Nezvy-
klou akcí tohoto typu byla v roce 
2002 „vajíčková mánie“, která 
vznikla momentálním nedostat-
kem vajec v Polsku.

Ještě dříve po dlouhých 
jednáních s památkáři a zúčast-
něnými orgány byl nakonec 
v prosinci roku 1985 starodávný 
kamenný Slánský most rozbo-
urán.

Na nový most stejného názvu 
je pěkný pohled. V řece Metuji 
jsou ještě patrny základy starého 
mostu i poněkud níže po proudu 

provizorního dřevěného železni-
čního mostu z roku 1945.

Po 15 letech od kolaudace 
Slánský most nevydržel zvýšený 
nápor vozidel, hlavně kamionů. 
Byl přistavěn čtvrtý jízdní pruh 
mostu a provoz převeden na 
něj. Na poškozené části mostu 
byl beton až na nosné panely 
odstraněn. Byla provedena nová 
izolace a nosná vrstva betonu 
včetně asfaltového povrchu. 
I v běloveské části byla silnice 
rozšířena o čtvrtý jízdní pruh, 
neboť fronty kamionů ve dvou 
pruzích ve směru do Polska do-
sahovaly často přes Náchod až 
k Vysokovu.

Postupně s rozšiřováním 
atraktivního zboží na nových pol-
ských tržištích ve vnitrozemí se 
začaly vytvářet fronty osobních 
automobilů a autobusů z české 
strany. Vše komplikovaly příjezdy 
Poláků pracujících v zahraničí. 
Hlavně o velikonočních, duši-
čkových a vánočních svátcích se 
fronta osobních aut proplétala 
po celý týden i po vnitřních uli-
cích Bělovse.

Na Polské ulici směrem k hra-
nicím měla policie plné ruce práce. 
Došlo zde i k několika kolizím 
automobilů na křižovatce k mar-
ketu. Silně se zvýšil počet přepra-
vovaných „ojetých“ automobilů 
z Německa do Polska. Při čekání ři-
diči „odstrojovali“ rozbité díly a od-
hazovali je kolem silnice. Z hlediska 
celního odbavení těchto "vraků" 
nebyl na české straně žádný pro-
blém, protože se jednalo pouze 
o tranzit přes naši republiku a naši 
celníci potvrzovali pouze výstup 
do Polska. Časově velmi náročné 
bylo odbavení těchto aut polskými 
celníky, protože ti je vyclívali přímo 
na hraničním přechodu.

V roce 1997 byla přes hraniční 
přechod převezena 2 auta pro pa-
peže Jana Pavla II z Prahy do Pol-
ska. Na hranicích byl předložen 
diplomatický dokument o pře-
vozu. I na příjezdu z polské stra-
ny se tvořily fronty vracejících se 
automobilů. V roce 2003 na obou 
stranách (příjezd i výjezd) hranice 
překročilo 4 888 944 osob, 1 129 
728 osobních automobilů a 121 
116 nákladních vozidel. 

Česká republika dnem 
01.05.2004 vstoupila do Evropské 
Unie (EU). K půlnoci za všeobec-
ného veselí občanů odešli z hra-
ničního přechodu celníci a zůstali 
tam pouze příslušníci cizinecké 
policie. Snímek zachycuje davy 
radujících se lidí včetně starostů 
Náchoda Ing. Čtvrtečky a sta-
rosty Lázní Chudoba Ing. Kreci-
chwosta.

Tím byly ukončeny pravidel-
né prohlídky osob i všech vozidel. 
Celní odbavení se provádí ve vni-
trozemí. Po přístupu ČR k Schen-
genské dohodě ke dni 21.12.2007 
pak odešli z hranic i příslušníci 
cizinecké policie. Odbavovací 
budky na obou stranách včetně 
závor byly odstraněny. Krátce na 
to v srpnu roku 2009 došlo k bo-
urání rampy i vestavěných kance-
láří. Celní policie začala provádět 
jen namátkové kontroly na silni-
cích ve vnitrozemí.

Veškeré rekonstrukční práce 
na hraničním přechodu včetně 
posledního bourání objektů sto-
jících v někdejším celním prosto-
ru financovala polská strana. Na-

Pohled na zvětšenou odbavovací rampu odhalení pašovaného zboží

Bourání kamenného mostu

letecký pohled na hraniční přechod
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konec na sklonku roku 2011 byl 
celý prostor na hranicích rozko-
pán a upraven do konce května 
2012 do nové podoby. Pouze na 
poslední úpravě vozovky před 
fotbalovým mistrovstvím EURO 
2012 se podílely i firmy z České 
republiky.

I nadále je hraniční přechod 
silně využíván. Denně tudy pro-
jíždějí oboustranně stovky ka-
mionů i osobních automobilů. 
U nás vyrobené velkoobjemové 
výrobky tudy projíždějí až do 
Štětína a dále do zámoří. Něko-
lik kamionů sice před hranicemi 
stojí, ale to si šli řidiči koupit do 
Hypernovy svačinu.

Na polské straně zůstaly 
některé stavby jako například 
motoristické středisko a po roce 
1990 nově postavené dvě benzi-
nové pumpy. Po oboustranných 
frontách automobilů i chodců 
není ani památky. Jen k benzi-
nové pumpě zabloudí několik 
českých automobilistů koupit si 
poněkud levnější benzin.

Oboustranně zmizely ne-
vzhledné prodejní stránky. 

V prostoru staré zákruty cesty 
zůstal pouze „Kantor“ - středi-
sko výměny peněz. Vzadu je 
pak odstavné parkoviště pro 
kamiony.

Pokud by si chtěli čtenáři 
přečíst bližší informace, lze 
doporučit literaturu: Zbrasla-
vská kronika, nakladatelství 
Svoboda 1975, Praha, Klad-
ský sborník kolektiv, Hradec 
Králové 1996 a další, Pamětní 
kniha obce Běloveské, Vzpo-
mínky na Běloves, A. Samek, 
Náchod 2001, Výpisky z kroni-
ky příměstské části Běloves do 
současnosti, Przejście granicz-
ne w Słonem – Uwagi, Henryk 
Cholawski, 2012. Dále pak byly 
použity osobní vzpomínky A. 
Samka, Otto Macha a Henryka 
Cholawského i vyprávění El-
frídy Červené. Autoři fotogra-
fií: Otto Mach, Henryk Cholaw-
ski, Antonín Samek a starší fo-
tografie z archivu kronikáře A. 
Samka. Kompletní dokument 
s mnoha dalšími fotografiemi 
na požádání zašle autor: sa-
mek.beloves@seznam.cz 

nový betonový slánský most

Vracející se automobily z Polska

kompletní rekonstrukce vozovky na hraničním přechodu

Všeobecné veselí na hranicích

Bourání odbavovací rampy

Fronty automobilů u Hypernovy
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XII Międzynarodowy Festiwal 
im. Ignaza Reimanna w Wambie-
rzycach odbywał się pod kilko-
ma znamienitymi patronatami: 
Honorowym Ks. Biskupa prof. dr 
hab. Ignacego Deca oraz Starosty 
Kłodzkiego Macieja Awiżenia, Mu-
zycznym Akademii Muzycznej im. 
K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz 
Medialnym Radia Wrocław S.A.  

W piątek 19 lipca, jako wstęp 
do głównych uroczystości, wam-
bierzycki Chór „Cantus” zapre-
zentował się przed publicznością 
w czeskim Božanovie, w kościele 
o niezwykłej akustyce, brzmiąc 
bardzo uroczyście.

W sobotę, 20 lipca, publicz-
ność zgromadzona w Bazylice 
Wambierzyckiej wysłuchała 
koncertu organowego w wyko-
naniu Krzysztofa Latały, a także 
towarzyszącej mu na skrzypcach 
Judith Marii Kirfel. Następnie 
o godz. 21.00 na Kalwarii, w ra-
mach Apelu Maryjnego, odbył się 
wieczorny koncert chórów zakoń-
czony uroczystą iluminacją Bazy-

liki., która doskonale podkreśliła 
jej charakter. 

W niedzielę, 21 lipca o godz. 
11.00 rozpoczęła się uroczysta 
Msza Św. (z udziałem chórów) w  
intencji trzech narodów: Niem-
ców, Czechów i Polaków. Mszy Św. 
przewodniczył Ks. Biskup Adam 
Bałabuch. Koncert  finałowy  na-
tomiast rozpoczął się o godz. 
15.00 wykonaniem przez Chór 
„Cantus” z Wambierzyc „Hymnu 
Ziemi Radkowskiej”. Następnie 
każdy z obecnych chórów zapre-
zentował własny program.  Pierw-
szy – żywiołowy, niepowtarzalny 
i oryginalny chór „Basilica Can-
tans” z Wrocławia pod kierunkiem 
Mirosławy Jury-Żegleń. Kolejny 
– czeski chór SLAVOJ , który przy-
jechał na festiwal z Chrudim i pod 
kierunkiem Zdenka Kudrnki  wy-
konał program, w którym znalazł 
się utwór autorstwa m.in. Ignaza 
Reimanna. Po Czechach wystąpi-
ły nietuzinkowe Połączone Chó-
ry z Kolonii & Steinfeld  z  Köln 
(Niemcy) pod dyrekcją Zygmun-

ta Pchalka. Koncert zakończyli 
gospodarze, czyli wambierzycki 
chór CANTUS pod kierunkiem 
Stanisława Paluszka.

Wykonywane kolejno utwory 
wywoływały owacje i wzruszenie 
wśród licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Na zakończenie Chór 
„Cantus” wykonał „Hymn Ziemi 
Kłodzkiej”. W ramach podzięko-
wania za udział w XII Międzyna-
rodowym Festiwalu im. Ignaza 
Reimanna wykonawcy otrzymali 
z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Radków Jana Bednarczyka, ojca 
Alberta Krzywańskiego, a także 
Joanny Zyzda – Kusiakiewicz, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Radków,  piękne 
grafiki, wykonane przez Jarosła-
wa Jędrzejowskiego – artystę ze 
Ścinawki Dolnej, a także pisemne 
podziękowania, kwiaty i symbo-
liczne upominki. Podziękowanie 
otrzymała również obecna na Fe-
stiwalu praprawnuczka kompo-
zytora – pani Christel Kaven. 

Dziękujemy organizatorom, 

chórom, które swoją obecnością 
uświetniły Festiwal, a także zgro-
madzonej publiczności. 

Relację z niedzielnego kon-
certu można było usłyszeć w dniu 
imprezy w Radiu Wrocław, a ci, 
którzy do Wambierzyc nie przyje-
chali mogą materiały obejrzeć na 
stronie radia tj. www.prw.pl

A my już dziś zapraszamy Pań-
stwa do Wambierzyc za rok, na 
kolejny – XIII - Festiwal im. Ignaza 
Reimanna. 

XII Międzynarodowy Festiwal 
im. Ignaza Reimanna w Wam-
bierzycach jest zorganizowa-
ny w ramach mikroprojektu nr 
PL.3.22/3.3.02/12.03495 pn. “Mu-
zyka nie ma granic”. Mikroprojekt 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euro-
regionu Glacensis w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Cze-
ska - Rzeczpospolita Polska 2007 
- 2013 “Przekraczamy Granice”. 

chór z kolonii - steinfeld chór cantus z Wambierzyc

Joanna Zyzda-Kusiakiewicz

XII  MIędzynarOdOwy feSTIwal IM. Ignaza reIManna 
 

Bazylika Wambierzycka podczas koncertu organowegokrzysztof latała podczas koncerty
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Roman Głaz

InweSTycja w kOlekTOry SłOneczne 
 

Henryk Hnatiuk

łączy naS kulTura chrześcIjańSka
 

Inwestycja w kolektory sło-
neczne w celu pozyskiwania 
energii jest na dzień dzisiejszy 
najbardziej uzasadniona i zapew-
niająca nam zwrot poniesionych 
kosztów w czasie eksploatacji 
urządzeń wytwarzających cie-
pło, bądź energię elektryczną 
z promieniowania słonecznego. 
Słońce jest niewyczerpalnym, naj-
większym i najbardziej wydajnym 
dostępnym ludzkości źródłem 
energii. Dostarcza ono tyle ener-
gii, że gdybyśmy umieli ją wyko-
rzystać w pełni, nie musielibyśmy 
stosować innych źródeł energii.  
Zarówno biomasa, energia wod-
na oraz energia wiatru zaliczają 
się też do źródeł energii pośred-
nio zasilanych przez słońce. We-
dług szacunków każdego dnia 

słońce dostarcza energię 15 000 
razy przewyższającą nasze zapo-
trzebowanie. W czasie krótszym 
niż 30 minut słońce dostarcza na 
naszą planetę więcej energii, niż 
wynosi jej zużycie w ciągu całego 
roku. 

Często zastanawiamy się 
i wyszukujemy w internecie, jakie 
kolektory słoneczne powinniśmy 
zainstalować - płaskie czy próż-
niowe, zapominając o tym że to 
warunki montażu często nam 
narzucają wybór i typ kolektora. 
Ponadto sam typ kolektora powi-
nien nam wskazać doradca tech-
niczny, który dopiero po audycie 
na miejscu powinien nam zapro-
ponować optymalne rozwiązanie 
do naszych potrzeb. W ostatnim 
czasie nasz rynek zalewają dosta-

wy kolektorów importowanych 
z dalekiego wschodu, które bar-
dzo często odbiegają jakościowo 
i wydajnościowo od standardów, 
jakie są wymagane w technice 
solarnej, a w Polsce jest wiele firm 
produkujących i dostarczających 
od wielu lat produkty najwyższej 
jakości.  Od czerwca 2010 roku 
funkcjonuje program 45% dopłat 
do kredytów bankowych na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych 
do ogrzewania ciepłej wody użyt-
kowej i wspomagania centralnego 
ogrzewania. Mieszkańcy naszego 
regionu – czynnie uczestniczą 
w tym programie i już wiele insta-
lacji kolektorów słonecznych za-
montowano na dachach naszych 
posesji. Nawet w miesiącach zi-
mowych słońce podgrzewa wodę 
nawet do 50 stopni Celcjusza, 
a w okresie letnim mamy ciepłą 
wodę za darmo, oczywiście jak 
świeci słońce. Wysokość tego kre-
dytu sięga nawet 100% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
W ten sposób finansowany jest  
zarówno zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych jak i aparatura 
niezbędna do ich prawidłowego 
funkcjonowania. Kredyty oferowa-
ne są przez wybrane sieci banków, 
które oferują prostą i tanią pomoc 
finansową.  W praktyce kredyty 
z dopłatami są dostępne w 4,5 tys. 
placówek bankowych na terenie 
całego kraju.

Na dzień dzisiejszy inwesty-
cja w panele fotowoltaiczne do 
wytwarzania prądu jest jeszcze 
zbyt skomplikowana i nieopłacal-
na, ponieważ nie ma możliwości 
prawnych i technicznych aby 
w prosty sposób można było zała-
twić wszelkie formalności i wpiąć 
się do sieci elektroenergetycznej. 
Wystarczy przejechać granicę 
z naszym czeskim sąsiadem i zo-
baczymy potężne farmy foto-
woltaiczne. Czyżby tam inaczej 
słońce świeciło albo tańsze były 
baterie słoneczne? Otóż – nie. 
Tam po prostu stworzono praw-
ne i finansowe uwarunkowania, 
pozwalające wytwarzać energię 
elektryczną i odsprzedawać ją do 
sieci elektroenergetycznej. Ale 
to niebawem zmieni się i u nas. 
Prawdopodobnie do końca roku 
będzie podpisana odpowiednia 
ustawa. Komisja gospodarki przy-
jęła w pierwszym czytaniu Mały 
Trójpak energetyczny i wreszcie 
będzie możliwa nowelizacja pra-
wa energetycznego, której celem 
jest dostosowanie przepisów 
do prawa UE, aby uniknąć kar za 
nie wdrożenie dyrektyw o odna-
wialnych źródłach energii. Czyli 
na tworzenie małych elektrowni 
fotowoltaicznych musimy jeszcze 
poczekać, a na razie grzać  wodę 
słońcem, bo dofinansowanie jest 
najprawdopodobniej tylko do 
końca roku.

W dniach 25.08 – 04.09 br. 
w Kołobrzegu odbędzie się XXII In-
terdyscyplinarny Międzynarodowy 
Plener Artystyczny. To jedna z naj-
bardziej spektakularnych imprez 
organizowanych w ramach Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną 
– Zustame Rodinou”.

Pomysłodawcą i realizatorem 
pracy twórczej artystów pogra-

nicza polsko-czeskiego jest Pol-
sko-Czeski Klub Artystyczny „ART.
STUDIO” w Mieroszowie. Przez 10 
kolejnych dni powstaną prace au-
torów o odmiennej wrażliwości, 
wykonane różnymi technikami 
i w rożnych dziedzinach sztuki. 
W tegorocznym plenerze weźmie 
udział 14 osób – malarze, rzeźbia-
rze, fotograficy, poeci – po siedmiu 
artystów z Polski i Czech.

Podstawowym założeniem 
każdego pleneru są warsztaty 
i integracja środowisk twórczych, 
a przede wszystkim działanie na 
rzecz zbliżenia i porozumienia 
Polaków i Czechów w tworzeniu 
regionu życia, pracy i radości. 
Podczas plenerów spotykają się 
twórcy profesjonalni i nieprofe-
sjonalni, co umożliwia konfron-
tację własnych dokonań i poszu-

kiwań artystycznych. Wiadomo, 
że na rytm naszego publicznego 
życia kulturalnego korzystnie 
wpływa sfera kontaktów z zagra-
nicą. Bez wątpienia jest to istot-
ny nurt działań dla kultury i nie 
tylko. To właśnie kulturze i sztu-
ce przypada szczególne znacze-
nie w całokształcie stosunków 
międzyludzkich. 
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we-glaSS feSTIwal 2013  
VI POlSkO-czeSkIe SyMPOzjuM Szkła arTySTycznegO

1-15 lipca 2013, Szklarska Poręba (Pl), desná (cz),  
Mostek graniczny na rzece Izerze – Stacja Turystyczna Orle (Pl-cz) 

MIędzynarOdOwy feSTIwal OrganOwy  
chOrda auXIT

5-27 lipca 2013, wrocław i świdnica

W lipcu 2013 roku odbę-
dzie się Polsko-Czeskie Sym-
pozjum Szkła Artystycznego 
„E-glass Festiwal”. Festiwal 
organizowany od 2008 roku.  
W swoim założeniu jest plat-
formą łączącą spektakularną 
twórczość z zakresu szkła z upo-
wszechnianiem sposobów 
jego produkcji i unikalności  
w kontekście kreacji artystycz-

nej, wspartą o upowszech-
nianie edukacji ekologicznej. 
Jest on elementem wymiany 
i współpracy polsko-czeskiej  
w unikalnej dziedzinie twórczo-
ści szkła artystycznego. Miej-
sce jego realizacji to izerskie 
i karkonoskie pogranicze. Re-
gion ten posiada historyczne  
i trwałe tradycje produkcji szkła 
przemysłowego i artystycznego.  

W ramach Festiwalu E-glass od-
będą się pokazy artystyczne przy 
piecach hutniczych, otwarte dla 
publiczności warsztaty witra-
żowe i palnikowe, sympozjum 
dotyczące sztuki szkła i ekologii 
w przemyśle szklarskim oraz dys-
kusje panelowe.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury 
i Sztuki, www.okis.pl

To seria koncertów w Koście-
le Uniwersyteckim we Wrocławiu 
oraz w Katedrze Świdnickiej. 
Podczas wszystkich piątkowych 
i sobotnich wieczorów lipca 
w tych klimatycznych wnętrzach 
wykonana zostanie głównie mu-
zyka organowa, ale także skrzyp-
cowa, fletowa i wokalna. Usłyszy-
my młodych i bardzo zdolnych 
muzyków z Polski, Szwajcarii, 
Rosji i Korei Południowej. Zapre-
zentują oni festiwalowej publicz-

ności utwory z różnych epok, 
od renesansu przez roman-
tyzm aż po XX wiek. Koncerty  
z udziałem Piotra Damasiewicza 
zainaugurują Festiwal. Na na-
stępnych koncertach usłyszymy 
Orkiestrę Historyczną z Katowic, 
mezzosopranistki: Magdalenę 
Kulig i Marcjannę Myrlak oraz 
organistów: Floriana Knüpfera, 
Leydi Katheryne Ramirez Lo-
pez i Zuzannę Bator. Na koniec 
festiwalu z dwoma recitalami 

organowymi wystąpi gość spe-
cjalny – profesor Bernhard Haas, 
wykładowca Musikhochschule 
w Stuttgarcie i Monachium. Bę-
dzie to prawdziwe wydarzenie 
dla wielbicieli muzyki organowej 
– w Polsce rzadko występują or-
ganiści tej klasy.

Organizator: Fundacja wspie-
rania kultury muzycznej Chorda 
Auxit, www.chorda-auxit.pl

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

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.
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13. MIędzynarOdOwy feSTIwal fIlMOwy T-MObIle 
nOwe hOryzOnTy

18-28 lipca, wrocław

leTnI kurS gITary w krzyżOwej
26 lipca – 3 sierpnia, krzyżowa

XIV MIędzynarOdOwy feSTIwal bachOwSkI w śwIdnIcy
19 lipca – 4 sierpnia, świdnica

Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy T-Mobile Nowe Horyzonty 
to festiwal filmów wykraczają-
cych poza granice konwencjonal-
nego kina. W tym roku w progra-
mie znalazły się: konkurs filmów 
o sztuce, przegląd neobaroku 
francuskiego, retrospektywy (Wa-
lerian Borowczyk i Hans Jürgen 

Syberberg), cyberpunk, przegląd 
nowego kina Rosji, szwajcarskie 
dokumenty muzyczne, bezpłat-
ne pokazy plenerowe na wro-
cławskim Rynku oraz codzienne 
koncerty w Klubie Festiwalowym 
w Muzeum Miejskim w Arsenale, 
gdzie usłyszymy takie gwiazdy, 
jak: Diamanda Galás i Tomahawk 

z Mikem Pattonem; zagrają rów-
nież król drum’n’bass Roni Size 
w duecie z MC Dynamite oraz 
Rykarda Parasol w towarzystwie 
Meli Koteluk i Misi Furtak.

Organizator: Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty, www.noweho-
ryzonty.pl

Letni Kurs Gitary organi-
zowany jest w Krzyżowej od 

trzynastu lat. Jest to presti-
żowe wydarzenie muzyczne  
i edukacyjne. W ramach im-
prezy odbywają się warsztaty 
gitary klasycznej (prowadzone 
przez najwybitniejszych dy-
daktyków i wirtuozów z Polski  
i zagranicy), gitary akustycznej 

(w tym także gitary fingerstyle), 
elektrycznej, jazzowej, basowej, 
flamenco, a także tańca flamen-
co. W tym roku gośćmi w Krzy-
żowej będą cenieni pedagodzy  
i gitarzyści z Polski oraz zagrani-
cy: Carlos Piñana z Hiszpanii, Au-
striak Helmut Jasbar oraz Marek 

Pasieczny, Marcin Olak, Krzysz-
tof Pełech, Robert Horna, Piotr 
Restecki, Mirosław Drożdżowski  
i Michał Stanikowski.

Organizatorzy: Wrocławskie To-
warzystwo Gitarowe, MDSM Krzy-
żowa, www.gitara.krzyzowa.pl

XIV Międzynarodowy Festiwal 
Bachowski w Świdnicy to 17 dni 
muzyki, 29 koncertów i spekta-
kli, wielu znakomitych muzyków  
i niepowtarzalna atmosfera. Fe-
stiwal to także szansa, by prze-
konać się, jak brzmiała muzyka 
barokowa przed wiekami.   
Festiwal powstał w Świdnicy, bo 
wieki wcześniej kantorem w Ko-
ściele Pokoju był uczeń Jana Se-
bastiana Bacha. Dla Świdniczan 
to wystarczająco dobry powód, 
by zapraszać co roku światowej 

sławy artystów do koncertowania 
w dolnośląskich świątyniach. Mu-
zycy, którzy przyjeżdżają do Świd-
nicy, reprezentują nurt wykonaw-
stwa historycznego, posługujące-
go się odtworzonymi barokowy-
mi technikami gry i śpiewu.  
Przyjadą takie gwiazdy, jak: Giulia-
no Carmignola, zespół LE POEME 
HARMONIQUE, duet Vittorio Ghiel-
mi / Luca Pianca, dyrygent Fabio 
Bonizzoni, aktor Jan Peszek.  
Tegoroczny Festiwal to łącznie 
29 koncertów i spektakli w 5 cy-

klach: Musica universalis, Muzyka 
w liturgii, Bezsenność, Viola da 
gamba, Johann Sebastian.  
Oprócz tego tradycją festiwalu są 
Akademie Bachowskie, podczas 
których sławni muzycy prowadzą 
kursy mistrzowskie. W ramach 
akademii odbędzie się łącznie 
9 koncertów w dwóch cyklach: 
„Bach&breakfast”,„Koncerty na 
lunch”. 

Organizator: Fundacja im. Jana 
Sebastiana Bacha, www.bach.pl
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MęSkIe granIe 2013
27 lipca, wrocław

wySTawa fOTOgrafII STefana arczyńSkIegO – „chIny”
31 lipca - 31 sierpnia, wrocław

feSTIwal blueS nad bObreM
5-15 sierpnia, bolesławiec

Męskie Granie 2013 – ogól-
nopolska trasa koncertowa, któ-
rej inicjatorem i pomysłodawcą 
jest marka Żywiec. W wydarzeniu 
biorą udział czołowi polscy muzy-
cy oraz twórcy sztuk wizualnych. 
Pierwsza odsłona projektu miała 
miejsce w 2010 roku.

Celem projektu Męskie Granie 
jest zaprezentowanie twórczego 
oblicza polskiej sceny muzycz-
nej oraz zachęcenie słuchaczy 
do muzycznych eksperymentów. 
W tym roku artyści zaproszeni 
do projektu to: BRODKA + No-
sowska, O.S.T.R. + Michał Urba-

niak, 2Cresky Feat. Lach, Ballady  
i Romanse, Hey, HIFI BANDA, Ma-
ria Peszek, Patti Yang Group, Pink 
Freud, Soniamiki. 

Organizator: LIVE Sp. z o.o., 
www.meskiegranie.pl

Otwarcie wystawy fotografii 
Stefana Arczyńskiego pt. „Chiny” 
odbędzie się 31 lipca w Dolnoślą-
skim Centrum Fotografii „Domek 
Romański” Galerii OKiS – dokład-
nie w dniu 97 urodzin artysty. 
Na wystawie zaprezentowane 
zostaną fotografie z wyprawy do 
Chin, którą artysta odbył w 1959 

roku. Będzie to swojego rodzaju 
podróż – nie tylko w przestrze-
ni, ale także w czasie. Artysta na 
swoich fotografiach uwiecznił tęt-
niące życiem ulice wielkich miast, 
ludzi zajętych codzienną pracą.  
W centrum jego zainteresowania 
był człowiek, ale z dużą uwagą fo-
tografował także detale architek-

toniczne i naturę. Niezależnie od 
tego, co było tematem fotografii, 
za każdym razem uderza dokład-
nie wycyzelowany kadr oraz do-
skonałość techniczna prezento-
wanych prac.

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki www.okis.pl

Blues nad Bobrem to nie 
tylko koncerty, ale przede 
wszystkim jedne z największych 
warsztatów muzycznych w Pol-
sce, na których uczestnicy szli-
fują umiejętności gry na gitarze, 
harmonijce ustnej, perkusji oraz 
klawiszach pod okiem uznanych 
muzyków.

Podczas Festiwalu Blues nad 
Bobrem odbywa się kilka, a może 
nawet kilkanaście różnych im-

prez, które składają się na całość 
pod nazwą Festiwal. Głównym 
jego punktem są warsztaty. Wie-
czorami każdy może pochwa-
lić się swoimi umiejętnościami 
oraz pokazać to, czego nauczył 
się podczas codziennych za-
jęć, uczestnicząc w jam session. 
Oprócz warsztatów w ramach 
festiwalu każdego roku odby-
wa się pierwsza w Polsce msza 
w oprawie bluesowej, w której 

uczestniczą warsztatowicze ra-
zem z wykładowcami. Na za-
kończenia festiwalu ma miejsce 
koncert finałowy. W tym czasie 
z Dolnego Śląska i okolic ściąga-
ją setki bluesmanów, żeby móc 
rozkoszować się dźwiękami pły-
nącymi na żywo z wielkiej sceny.

Organizator: Stowarzyszenie 
„Blues nad Bobrem”, www.blu-
esnadbobrem.pl/
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XVII OgólnOPOlSkI feSTIwal fIlMów kOMedIOwych  
w lubOMIerzu

15-18 sierpnia, lubomierz

MIędzynarOdOwy feSTIwal kaMeralISTykI enSeMble 
IM. kSIężnej daISy

21 sierpnia – 2 września, wałbrzych, zamek książ

51. feSTIwal MOnIuSzkOwSkI
21–24 sierpnia, kudowa-zdrój

Festiwal organizuje spo-
tkania publiczności z twór-
cami jej ulubionych filmów. 
W Zaułku Filmowym prezen-
towane są tablice z nazwi-
skami aktorów goszczących 
w Lubomierzu, którzy osobi-
ście dokonają ich odsłonięcia. 

Festiwal przyznaje nagrody: 
Złote, Srebrne, Kryształowe 
i Brązowe Granaty. Ogłasza 
także konkurs na śmieszny film 
Kina Niezależnego „Zawlecz-
ka”. Imprezie towarzyszy wiele 
autorskich programów aktor-
skich, występów kabaretów  

i zespołów muzycznych oraz 
imprezy organizowane na ryn-
ku Lubomierza.

Organizator: Stowarzyszenie 
Miłośników Filmów Komedio-
wych, www.sami-swoi.com.pl

Festiwal poprzez połączenie 
mistrzowskich kursów muzycz-
nych i aktorskich dla młodych ar-
tystów oraz otwarte dla publicz-
ności koncerty muzyki poważnej  
i pokazy teatralne, stwarza moż-
liwość ukazania różnych gałęzi 
sztuki i zaprezentowania dzieł 
muzycznych i literackich w szer-

szym kontekście kulturowym. 
Misją Festiwalu jest propagowa-
nie nieznanego i rzadko granego 
w Polsce gatunku sztuki, jakim 
jest kameralistyka (zarówno 
dzieł dawnych, jak i najnowszych 
muzycznych i teatralnych). Do-
datkowym wydarzeniem Festi-
walu jest kurs piosenki aktorskiej 

prowadzony przez mistrza tej 
dziedziny – Zbigniewa Zama-
chowskiego.

Organizator: Wałbrzych, 
Zamek Książ, www.ksiaz.wal-
brzych.pl/ensemble-festival.
html

Koncert poświęcony śpie-
waczce i reżyserce Marii Fołtyn, 
międzynarodowy konkurs wokal-
ny oraz opera Bedricha Smetany 
„Sprzedana narzeczona” to tylko 
niektóre z wydarzeń tegoroczne-
go Festiwalu Moniuszkowskiego. 
Początek imprezy będzie poświę-
cony zmarłej w grudniu 2012 r. 
Fołtyn, która była założycielką 
Towarzystwa Miłośników Muzyki 
Moniuszki, a w latach 1978–1998 
pełniła funkcję dyrektora arty-

stycznego festiwalu w Kudowie-
Zdroju. W kolejnych dniach im-
prezy odbędzie się m.in. koncert 
zespołu Piotra Barona „Moniuszko  
i jazz”, występ orkiestry repre-
zentacyjnej Straży Granicznej 
„Podhalańczycy” oraz tradycyj-
ny „Korowód Moniuszkowski”, 
w którym udział wezmą uczestni-
cy festiwalu i mieszkańcy miasta. 
Festiwal zakończy opera Bedřicha 
Smetany „Sprzedana narzeczona”  
w wykonaniu Morawskiego Te-

atru Operowego z czeskiego 
Ołomuńca. Niemal równolegle  
z festiwalem w Kudowie-Zdroju 
odbędzie się II Międzynarodowy 
Konkurs Wokalny im. Andrzeja 
Hiolskiego. W ostatnim, finało-
wym etapie wokaliści wystąpią 
w towarzystwie orkiestry Filhar-
monii Sudeckiej.

Organizator: Moniuszkowskie 
Towarzystwo Kulturalne, www.
festiwalmoniuszkowski.pl
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Kulturní program
červenec 2013MĚSTO BROUMOV
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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

5. 7.  19:00 

ELVIS 
PRESLEY 
REVIVAL BAND
Open Air koncert

Nejlepší revival Elvise Presleyho pod širým 
nebem v klášterní zahradě a jeho nesmrtelné 
písně. www.elvispresley.cz
Zahrada* broumovského kláštera. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné:  210,- Kč / 180,- Kč předprodej

13.7.,  27.7.          

CESTUJTE S NÁMI V ČASE 
ANEB 800 LET 
BENEDIKTINŮ 
NA BROUMOVSKU           

Během této unikátní prohlídky se návštěvníci 
seznámí s největšími milníky historie 
broumovského kláštera  
a benediktinů. Všichni se můžou těšit, že 
potkají známé historické postavy a poznají 
zajímavou historii celého Broumovska. 
Navštivte výjimečné prohlídky k výročí 800 let 
příchodu benediktinů na Broumovsko. 

Rezervace na: prohlidy@broumovsko.cz, 
+420 733 739 726
Broumovský klášter. Pořádá: Klášter Broumov 
servisní s. r. o.

21. 7.  15:00 
Loutková Zahrada

JAK SE ČERTI ŽENILI
Klub loutkářů Úpice

Marionetová pohádka pro malé diváky 
v klášterní zahradě, kterou vám zahraje úpický 
soubor s dlouholetou tradicí.

Zahrada* broumovského kláštera. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 40,- Kč

MALÉ 
LETNÍ
DIVADLENÍ

23. 7. 2013  15:00 hod.

BRATŘI V TRICKU
Dva malíři - a nečekejte pouze chaplinovské 
vtípky s žebříkem přes rameno. Bratři v 
tricku v představení Malíři nechávají všechna 
komediální klišé za sebou a pozvedávají je do 
nové akrobatické formy. Tato show vykouzlí 
úsměv na tvářích dětí i dospělých.

KOUZELNÁ PERLA
Loutková pohádka v podání divadla Brum 
Broumov
Vstupné: 50,- Kč

23. 7. 2013  20:00 hod.

NEVYLÉČITELNÍ
Divadlo BEZ HRANIC, Praha

Tato hra je o mezilidských vztazích a také o 
tom v čem nám psychologie a psychokecy 
překážejí a v čem nám pomáhají. Hrají: 
Markéta Burešová, Jan Jakubec, Uršula 
Kluková, Tomáš Karger ( Tomáš Valík), Jan 
Bartoška, Šimon Pečenka.
Vstupné: 140,- Kč

24. 7. 2013  16:00 hod.

O STATEČNÉM 
ŠIMONOVI
Divadelní spolek The HADR, Praha

Šimon není lecjaký zahradník. Dokáže 
vypěstovat zlatá jablíčka, která mu ovšem 
vzápětí ukradne zlý obr. Aby je získal zpět, 
musí nástrahy a nakonec musí vymyslet, jak 
přemoct silného a mocného obra. 
Vstupné: 40,- Kč

24. 7. 2013  19:00 hod.

ROBIN HOOD
Divadelní spolek The HADR, Praha

Dobrodružný příběh plný zášti, intrik, zrady, 
ale i radosti, štěstí a lásky. Kdo zvítězí a komu 
krásná Mariana své srdce dá?  Vám na konci 
příběhu řekne Robin Hood.
Vstupné: 90,- Kč

25. 7. 2013  19:00 hod.

BENÁTKY POD SNĚHEM
Divadlo Kompanyje, Praha

Vtipný příběh založený na jemném vtipu a 
absurdních situacích. Hrají: Markéta Plánková, 
Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková/ Tereza 
Kostková, Petr Halberstadt / Radim Fiala 
Vstupné: 160,- Kč

26. 7. 2013  19:00 hod.

KUCHAŘKA 
A GENERÁL 
ANEB 
DRUHÁ MÍZA
Divadelní soubor Červený Kostelec
Komedie o ženě, která věděla, co chce 
a o muži, kterému ujel vlak. Hrají: Naďa 
Eflerová, Vlastimil Klepáček, Míla Hilmanová / 
Vlasta Seidelová

Vstupné: 60,- Kč

26. 7. 2013  21:30 hod.

MEDVĚD
Divadelní soubor Broumov

Medvěd je hrou o přetvářce, o lidských 
vášních a konečně o tom, že láska je 
nevyzpytatelná. Hrají: Michaela Šišková, Petr 
Hlavatý, Antonín Zelený. Režie: Petr Hlavatý
Vstupné: 50,- Kč

27. 7. 2013  16:00 hod.

O PRINCEZNĚ
HANIČCE
Divadlo M, Praha

Výpravná hudební pohádka o vílích 
kmotřičkách, které princeznu před čarodějem 
zachránily. Hrají: Milan Petrovský, Marie 
Petrovská, Vendula Mikulová a další. 

Vstupné: 40,- Kč

27. 7. 2013  19:00 hod.

CASANOVA 
A SPODNÍ PRÁDLO
Divadlo M, Praha

Lehce lechtivá hudební komedie o tom jaké 
trapasy se mohou přihodit při nechtěné 
záměně prádla. Hrají: Valérie Zawadská j.h., 
Milan Petrovský, Marie Petrovská, Alice 
Kovářová a další. 

Vstupné: 150,- Kč

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!
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HRADIŠŤAN ZAHRÁL NA "ZÁZRAČNÉM MÍSTĚ"

Ve čtvrtek 4. července od 19 ho-
din se v našem kostele uskuteční
koncert Vzpomínka na Petra
Nováka. Karel Kahovec, Viktor
Sodoma a George&Beatovens
na něm zahrají například písně
Náhrobní kámen, Svou lásku
jsem rozdal nebo Black is black.
Jednotné vstupné je 190 korun.

- - -
Ukázky lidových řemesel, hry pro
děti, divadélko, koncerty a prodej
výrobků chráněných dílen. To
vše nabídne Den otevřených
dveří na Kopečku, který v sídle
našich dílen v Bartošovicích chy-
stáme na sobotu 6. července.
Program začne v 10 hodin a potr-
vá až do večera. Partnerem akce
je společnost Servisbal Obaly s.r.o.

- - -
Vydat se s námi můžete na tři
poutní mše k svátku sv. Anny.
Ve čtvrtek 25. července od 14 ho-
din proběhne na Anenském Vr-
chu, v pátek 26. července od
18 hodin v kapličce na Nové Vsi
a v neděli 28. července od 14 ho-
din v kapličce na Hadinci.

- - -
V sousedních Bartošovicích se
20. července konají Ledříčkovy
hudební slavnosti. Zahrají ka-
pely z Hradce Králové i z Plzně,
přichystána je taneční zábava,
atrakce pro děti a jarmark. Více
na www.bartosovice.eu.

NOVĚ V NERATOVĚ
Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

ČERVENEC 2013

ZNÁTE JETÍKA?

Že je Neratov místo zázraků,
to lidé věděli už v 17. století
a  víme to samozřejmě i my.
Přesto neškodí si to občas při-
pomenout – tak, jako se to
stalo v sobotu 22. června, kdy
u nás vystoupila skupina
Hradišťan.

Už to byl pro mnohé z nás
splněný sen. Poslouchat nád-
hernou hudbu pod proskle-
nou střechou zachráněného
neratovského kostela byl velký
zážitek, zvlášť, když Hradi-
šťan zařadil do programu i du-
chovnější mariánské a cyrilo-
metodějské písně. Prostor naše-

ho kostela ostatně okouzlil
i  samotnou kapelu. Její členo-
vé při zpěvu občas zabloudili
pohledem k nebi prosvítající-
mu nad jejich hlavami.

Proč jsme ale na začátku
psali o zázraku? Na ten upo-
zornil vedoucí Hradišťanu, Jiří
Pavlica. Už několik dní před
koncertem ho totiž trápila
bolest zad a po příjezdu do
Neratova prý mohl jen stěží
vystoupit z auta. U nás ho ale
bolest postupně úplně přešla!
Před odjezdem si s sebou
proto nabral vodu z pramene
u kostela, aby mu blahodárné

účinky Neratova vydržely co
nejdéle.

Pan Pavlica ale určitě nebyl
jediný, kdo ten den alespoň na
chvíli zapomněl na své bolesti
a starosti. Na koncert přijelo
500 posluchačů a z jejich po-
kyvování do rytmu, bouřlivého
potlesku a společného zpěvu
závěrečné písně bylo jasné, že
je nadchl stejně jako nás. Výtě-
žek koncertu byl navíc věno-
ván na naše sociální aktivity.

Mockrát celému Hradišťanu
za úžasný zážitek děkujeme
a pevně věříme, že u nás ne-
vystupoval naposled!

www.neratov.cz

Jetík je příbuzný himálajského Jetiho, který se usadil v českých horách. Rád objevuje jejich krásy
a zároveň pomáhá Horské službě ČR. Učí děti (ale i dospělé), jak se správně a bezpečně pohybovat
po horách, jak se chovat k přírodě a jak na výletě nepřijít k úrazu. Dětem také nabízí tzv. Jetíkův
pas, do kterého mohou malí výletníci sbírat speciální razítka. Za každých 7 razítek získají odznak
a za 21 razítek postoupí do slosování o Jetíkovy ceny.

Nově se mezi Jetíkova místa zařadil i Neratov. V našem obchodě tak můžete dostat kromě našeho
neratovského turistického razítka i razítko Jetíkovo s podobiznou sněžného muže. Pro zájemce máme
i propagační materiály, všechny potřebné informace jsou ale k dispozici na www.jetik.info. Najdete tu
Jetíkovy rady, jak se chovat na horách, vědomostní kvízy, i seznam míst, kde můžete získat Jetíkův pas
a pustit se do sbírání razítek, odznaků a zážitků z hor!
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Lidové písně z Afriky, Španěl-
ska a Skandinávie za doprovo-
du velkých bubnů i klasické
skladby nabídl na svém kon-
certě v Neratově Lanškrounský
smíšený sbor se sbormistryní
Vladimírou Jetmarovou. Kon-
cert byl strhující a není divu, že
se na dobrovolném vstupném
vybralo neuvěřitelných 9000
Kč! Polovinu použijeme na
další opravy kostela, polovinu
sbor věnoval na povodně.

Celkem 23 dobrovolníků ze
společnosti ČEZ se v červnu
vypravilo do Neratova. Čekala
tu na ně kupa práce, které se

navzdory velkému vedru zho-
stili obdivuhodně! Napláno-
vali jsme jim malování zdí, na-
tírání oken a terénní práce na

V červnu naše sdružení oslavi-
lo malé jubileum – přijalo totiž
padesátého zaměstnance s po-
stižením. Stala se jím paní Ště-
pánka, která pracuje v našem
obchodě. Blahodárné účinky
práce v Neratově se dostavily
okamžitě, o několik dní pozdě-
ji totiž úspěšně složila závěreč-
né zkoušky na vysoké škole.

Padesátkou ovšem nekončí-
me, hledáme i další kolegy s in-
validitou (třeba do zahrady, od-
kud je i foto). Seznam volných
míst je na www.neratov.cz.

různých místech v Neratově
s tím, že budeme rádi, když sti-
hnou udělat alespoň polovinu.

Jejich nasazení nám ale
vyrazilo dech – za jediný den
totiž stihli vše, co jsme si pro
ně vymysleli, a dokonce jim
ještě zbyly síly na společné
sportování s obyvateli našeho
Domova.

I když u nás většina z nich
strávila jen jediný den, přinesli
nám spoustu radosti a energie
a zůstal za nimi pořádný kus
dobře odvedené práce. Moc
jim za to děkujeme a těšíme se
zase někdy na viděnou!

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.

Naše chráněné bydlení Domov
uspořádalo setkání opatrovní-
ků a přátel. Setkání bylo komor-
ní, hosté si spolu s obyvateli a za-
městnanci Domova pustili náš
klip a dokument Kamarádi, došlo
i na příjemné popovídání.

- - -
Příběhy o nezaviněných dluzích
některých obyvatel Domova se
dostaly až do Anglie. Jejich pře-
klad dojal pana Steva Smithe,
který nám na splácení dluhů
našich přátel věnoval 4000 Kč.
Mockrát mu za to děkujeme!

- - -
Na Kopeček opět dorazila "bri-
gáda" zaměstnanců společnos-
ti O2. Jezdí k nám už několik let
a vždy s sebou přivezou spoustu
sil, chuť do práce i dobrou nála-
du. Děkujeme!

- - -
Minulý měsíc jsme psali o tom,
že v Domově se usilovně spor-
tuje. Nepolevili ani v červnu, zku-
sili si petanque, fotbal a přehazo-
vanou, zasportovali si i  s dobro-
volníky z ČEZu.

- - -
Rotary Club Praha Staré Město
uspořádal dobročinnou aukci.
Její výtěžek 3000 Kč věnoval na-
šemu sdružení. Děkujeme!

- - -
Na začátku června u nás vystou-
pila skupina Marika Singers
z  Prahy s koncertem "Andělé
roku".

CO SE U NÁS
DĚLO

V ČERVNU?
ČEZ POMÁHAL V NERATOVĚ

50. ZAMĚSTNANEC S POSTIŽENÍM

KONCERT S TÓNY AFRIKY I ŠPANĚLSKA

Foto: Vendulka Malíková

Foto: Petr Žitný



40  Ziemia Kłodzka nr 228 / lipiec 2013

AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

drewniany kościół w kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św. 
Michała z 1710 r. We wsi znajduje 
się również kilka chat będących 
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w. 

holzkirche in kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

kamieńczyk - kostel. dřevěný 
kostel sv. Michala z roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-Park-anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-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 ada-
ptováno na hotel.

zespół zamkowo-pałacowy 
w Międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

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

die glatzer festung und die 
laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

kladsko - vojenská pevnost 
a minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. - 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

rynek w kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu 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 Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

Most gotycki św. jana na Mły-
nówce w kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

die gotische brücktor brücke 
über dem Mühlgraben in kłodzko 
(glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen 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.

uzdrowisko Polanica zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

kurort Polanica zdrój (bad 
altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, 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 minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

uzdrowisko duszniki zdrój. 
Uzdrowisko, które swym pobytem 
uświetnił F. Chopin oraz siedziba 
zabytkowej fabryki papieru. 

kurort duszniki zdrój (bad re-
inerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin 
ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

duszniki zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je historic-
ká papírna z počátku 17. století.
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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 die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

kudowa zdrój - lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Českou 
republikou, se opírá o využití zde-
jších pěti minerálních pramenů. 

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 monumen-
talne schody. 

Mariä heimsuchung - basili-
ka in wambierzyce (albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) - das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
- ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

wambierzyce - bazilika navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, 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.

uzdrowisko lądek zdrój. Le-
czenie 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 Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

kurort lądek zdrój (bad lan-
dek). Die Behandlung in Lądek Zdrój 
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort 
in Polen - basiert auf 7 Termalheilqu-
ellen. 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 na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

jaskinia niedźwiedzia w klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W osadach na dnie jaski-
ni 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. Jed-
na z nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

rezerwat „wodospad  wilczki” 
w Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad 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. 

naturschutzgebiet „wodo-
spad 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 Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze - vodopád na 
říčce wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

uzdrowisko długopole zdrój. 
Urokliwy kurort, znany z wyśmieni-
tej wody mineralnej „Długopolanka” 
rozlewanej w Szczawinie nieopodal 
Długopola Zdroju. 

kurort długopole zdrój (bad 
langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

długopole zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

kompleks pałacowo-parko-
wy 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 boż-
ków (ecker sdorf). 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 Umge-
ben, 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 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego 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 roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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große heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

Velká hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor - Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

ratusz w nowej rudzie. Na 
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

rathaus in nowa ruda (neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. 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”. 

befestigungen in Srebrna 
góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur 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 stej-
nojmenným 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.

wieża widokowa na wielkiej 
Sowie. Sztandarowa wieża wido-
kowa na Dolnym Śląsku - najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego 
typu. Umiejscowiona została 1015 
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę 
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę. 

aussichtsturm auf der wielka 
Sowa (hohen eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - 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. 

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.

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był w ta-
jemnicy. Do dziś wielu historyków 
spiera się co do przeznaczenia tych 
podziemnych i naziemnych obiek-
tów, 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 unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche 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.

Muzeum prof. j. wittiga w no-
wej rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. j. wittiga v 
nowé rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého 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 be-
deutenden 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 Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

bystrzyca kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

bystrzyca kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 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 (habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen 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 authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką twórczością do historii niemieckiej literatury. 
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę. 
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci 
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol). 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturo-
wo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 7 miejsc noclegowych. 

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga

ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Ver-
fassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der 
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den 
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol). 

Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 

Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof
Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego 
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konse-
kwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.

W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu 
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata 
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech. 

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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