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Dr hab. Maciej Szymczyk

śWIĘTO PAPIERU W dUSZNIKACH
W ostatni weekend lipca od-

było się XIII Święto Papieru. Ko-
ordynatorem imprezy była Agata 
Daniel, a pomógł nam ją popro-
wadzić Wojciech Heliński. Celem 
festynu jest popularyzowanie 
wiedzy o papierze, jego historii 
oraz znaczeniu we współczesnym 
świecie (a trudno sobie wyobra-
zić zwykły dzień bez papieru). 
Podczas imprezy popularyzujemy 
również dusznicki młyn, który na 
naszych oczach staje się jedną z 
największych atrakcji turystycz-
nych Polski. XIII edycja obfitowała 
w akcenty japońskie, dlatego na-
zwano ją „japońską trzynastką”. W 
sobotę wybitny artysta Yasu Su-
zuka przedstawił warsztat „Rein-
karnacja koszuli – nirwana koszu-
li. "Otworzyliśmy jego wystawę 
„Mandala wiatru …” oraz wysłu-
chaliśmy gry absolwentki japoni-
styki – Katarzyny Karpowicz – na 
japońskim instrumencie KOTO. 
Można było wykonać z papieru 

laleczkę KOKESHI oraz zabarwić 
arkusz metodą SHIBORI.

Minione Święto Papieru było 
bardzo gorące – żar lejący się 
z nieba dopiekł zwiedzającym, 
artystom, wystawcom oraz pra-
cownikom muzeum. Wzajemna 
życzliwość oraz ogromne zainte-
resowanie atrakcjami okazały się 
pomocne w przezwyciężaniu  nie-
dogodności. Oprócz warsztatów 
przygotowanych przez artystów 
i muzealników (m.in. czerpania 
papieru, barwienia arkuszy, dru-
kowania na drukarce „na korbę”, 
badania właściwości papieru), 
na zwiedzających czekało aż 60 
twórców pamiątek i przekąsek, z 
których większość ma ścisły zwią-
zek z Dolnym Śląskiem. 

Niespodzianką dla zwiedza-
jących okazały się konkursy: „O 
nagrodę Dyrektora Muzeum” – tu 
sprawdzaliśmy wiedzę o dusz-
nickiej papierni, oraz „O nagrodę 
Prezesa Mondi Świecie” (najwięk-

szej w Europie firmy papierni-
czej). Uczestnicy tego drugiego 
konkursu dźwigali papierową 
sztangę, rzucali na odległość kulą 
z papieru i rzucali do celu rolką 
– oczywiście papierową. Zabawy 
było przy tym bardzo dużo, a na-
grody cenne, m.in. e-booki, table-
ty, nawigacje satelitarne, parasole 
przeciwsłoneczne.

Marszałka Rafała Jurkowlań-
ca – honorowego patrona Święta 
– reprezentował radny Sejmiku 
Województwa Julian Golak. Gości 
festynu powitał również Starosta 
Kłodzki Maciej Awiżeń oraz Bur-
mistrz Dusznik-Zdroju Andrzej 
Rymarczyk. Wśród gości było wie-
lu artystów tworzących prace z 
papieru (m.in. Maria Diduch) oraz 
przyjaciół naszego muzeum (m.in. 
poprzednia dyrektor placówki Bo-
żena Schweizer-Makowska).

Święto Papieru jest dużym 
wydarzeniem medialnym. Na 
imprezę zapraszały media ogól-

nopolskie, regionalne i lokalne, 
a relacje „na żywo” były przeka-
zywane w Radiu Wrocław i ogól-
nopolskiej TVP INFO. Najbardziej 
jednak nas ucieszyło, że impreza 
spotkała się z uznaniem turystów. 
W XIII edycji uczestniczyło blisko 
8 tys. osób, które przy okazji zwie-
dziły Muzeum Papiernictwa.

Impreza mogła zostać zor-
ganizowana na takim poziomie 
dzięki pozyskanym dofinanso-
waniom: z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Powiatu 
Kłodzkiego i Gminy Duszniki-
Zdrój. Sponsorem branżowym 
była firma Mondi Świecie S.A., 
a fundatorami upominków dla 
zwiedzających Galeria Twierdza 
Kłodzko, Supermarket E-Leclerc z 
Kłodzka, Hurtownia Apak z Dusz-
nik-Zdroju. 

Kolejne Święto Papieru już za 
rok: 26 i 27 lipca 2014 r. Już teraz 
zapraszam wszystkich Czytelni-
ków „ Ziemi Kłodzkiej."

Dziedziniec  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-zdroju w czasie Xiii Śwęta Papieru. 
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Tegoroczne Święto Papieru miało 
bardzo wyraźny japoński rys. Głównie za 
sprawą Yasu Suzuki – fotografika, profe-
sora Kyoto University of Art and Design. 
Wystawa jego prac miała swój wernisaż 
w sobotę 27 lipca. Inspiratorem i komi-
sarzem wystawy jest prof. Jerzy Olek,  
artysta-plastyk i teoretyk sztuki zajmujący 
się fotografią i sztuką multimedialną. 
Yasu Suzuki podkreśla, że źródłem 
jego inspiracji jest wschodnia filozofia 
i duchowość. „Tematem moich fo-
tografii jest cykl, reinkarnacja, symbioza 
i pokój. Życie zrodzone z morza rośnie 
dzięki łasce słońca i istnieje w przyrodzie 
w symbiozie z innymi istotami, a w 
końcu powraca do Matki Natury. Swoją 
sztuką chciałbym wyrazić istotę tego 
cyklu i dotknąć nie widzialnego, lecz 

niewi-dzialnego” – pisze fotografik 
w katalogu wystawy. 
Żeby wykonać zdjęcia do serii „Mandala 
wiatru”, autor samodzielnie zbudował 
wielkoformatowy aparat otworkowy.  
Wykorzystał znaną już w starożytności 
technikę camera obscura, ale do wyko-
nania w aluminiowej płycie czołowej 
aparatu otworu w kształcie stożka 
(zwykły aparat ma w tym miejscu 
obiektyw) wykorzystał sterowane kom-
puterowo wiertło. Obraz uzyskany tą 
techniką charakteryzuje się miękkością, 
łagodnymi kontrastami, rozmyciem oraz 
pastelową kolorystyką. I takie są właśnie 
fotografie Yasu Suzuki. Efekt potęguje 
użycie papieru ręcznie czerpanego, 
wykonanego w starojapońskiej technice 
washi, specjalnie opracowanego przez 

artystę we współpracy z wytwórnią. 
Oprócz przepięknych fotogramów, Yasu 
Suzuki prezentuje też na wystawie cykl 
wykonanych z koszul „portretów”, który 
nazwał „Reinkarnacja koszuli – koszula 
nirwany”. Wśród prac znalazły się te, 
skomponowane z koszul, m. in. prof. 
Jana Miodka i Wojciecha Malajkata.  
Zanim nastała epoka taniej produkcji 
wielkoprzemysłowej, tkanina była 
czymś cennym. Ubrania nosiło się latami, 
naprawiając je i przerabiając, żeby dłużej 
służyły. Dziś kupuje się po prostu nowe, 
a stare wyrzuca. Yasu Suzuki postanowił 
tchnąć w koszule nowe życie, nadać 
im wartość poprzez przetworzenie ich 
w sztukę, wyabstrahowanie z nich ich 
piękna. Zostawia nienaruszony kołnierz 
i część z guzikami, a resztę przywraca 

do stanu pierwotnego, czyli do etapu 
czystej bawełny lub jedwabiu.  Używa 
do tego starojapońskich technik stoso-
wanych przy produkcji papieru washi 
(japoński papier ręcznie czerpany),  
a następnie nadaje materiałowi wybraną 
formę. 
Jeszcze przed wernisażem artys-
ta zaprezentował swój warsztat.  
Na oczach publiczności wykonał „por-
tret” z koszuli należącej do Korneliusza 
Pacudy, znanego dziennikarza i krytyka 
muzy- cznego. Przed przystąpieniem 
do pracy Japończyk zmówił buddyjską 
modlitwę, mającą nadać dziełu również 
odpowiedni duchowy wymiar.
Prace Yasu Suzuki będzie można 
oglądać w Muzeum Papiernictwa do 
końca wakacji.

SZTUKA YASU SUZUKI

MINISTERIAlNE OdZNACZENIA 
dlA dUSZNICKICH MUZEAlNIKóW

26 lipca minęło 45 lat od 
udostępnienia zwiedzającym 
pierwszych wystaw w „zabytko-
wym młynie papierniczym”. Od 
tamtego czasu dusznicka pa-
piernia – dzięki swemu pięknu 
– stała się jedną z największych 
atrakcji turystycznych Dusznik-
Zdroju i Dolnego Śląska. Prze-
prowadzone w ostatnich latach 
remonty znacznie zwiększyły 
potencjał turystyczny młyna, a 
w 2011 r. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej nadał papierni 
status Pomnika Historii. Obecnie 
prowadzone są rozmowy sonda-
żowe na temat możliwości wpi-
sania papierni na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO.

Podczas Święta Papieru 
w imieniu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Julian Golak, Radny 
Sejmiku, wręczył dusznickim 
muzealnikom odznaczenia Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dyrektor Maciej 
Szymczyk został odznaczony 
brązowym medalem Gloria Artis 
– Zasłużony Kulturze za realiza-
cję projektu, celem którego było 
nadanie dusznickiemu młynowi 
papierniczemu statusu Pomni-
ka Historii oraz koordynowanie 
licznych przedsięwzięć umac-
niających kulturalne i turystycz-
ne znaczenie Muzeum Papier-
nictwa. Jest autorem ok. 150 
opracowań naukowych i popu-

larnonaukowych, poświęconych 
historii papiernictwa, turystycz-
nemu znaczeniu dusznickiego 
młyna papierniczego oraz mu-
zealnictwa na Dolnym Śląsku.

Wicedyrektor Joanna Sere-
dyńska otrzymała Złotą Odzna-
kę „Za opiekę nad zabytkami”. 
Odznaczona od blisko 10 lat 
koordynuje liczne prace remon-
towe realizowane w zabytkowej 
papierni oraz nadzorowała pro-
gram konserwacji unikatowych 
zbiorów muzealnych. Ponadto 
nadzoruje obecnie realizowane 
inwestycje.

Nie są to pierwsze tak waż-
ne odznaczenia dla dusznickich 
muzealników. W 2008 r. Minister 
Kultury odznaczył poprzednią 
dyrektor – Bożenę Schweizer-
Makowską oraz samo Muzeum 
Papiernictwa srebrnym meda-
lem Gloria Artis. Na ziemi kłodz-
kiej złoty medal Gloria Artis 
otrzymała Violetta Villas. 

Odznaczenia honorujące 
osiągnięcia dusznickich muze-
alników, przyznane przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na wniosek Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, 
świadczą o uznaniu zarówno ze 
strony Ministerstwa, jak też Sa-
morządu Województwa dla re-
alizowanych w Muzeum Papier-
nictwa przedsięwzięć. Oby były 
zwiastunem dalszego wsparcia 
dla tej ważnej dla Dolnego Ślą-
ska instytucji kultury.

Julian golak wręczał Dyplom Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego yasu 
suzuki - profesorowi japońskiego uniwersytetu w kioto za prezentację na Dolnym 
Śląsku wystawy "Mandala wiatru. Fotografia otworkowa w świecie cyfrowym".

Maciej szymczyk został odznaczony brązowym medalem gloria artis – zasłużony 
kulturze za realizację projektu, celem którego było nadanie dusznickiemu młynowi 
papierniczemu statusu Pomnika Historii.
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Turysta jadący z Wielkopol-
ski, Dolnego Śląska, Opolsz-
czyzny, minąwszy Ząbkowice 
Śląskie, Kłodzko, doznaje nie-
zapomnianych wrażeń wzro-
kowych. Przed oczami rozpo-
ściera się cudowny krajobraz 
Kotliny Kłodzkiej. Dalej droga 

z Polanicy do Dusznik-Zdroju 
biegnie od Szczytnej obok rze-
ki Bystrzycy Dusznickiej, której 
dolinę otaczają prześwietlone 
słońcem wzgórza. Prawie jak 
na obrazach francuskich im-
presjonistów, polska Prowan-
sja. Przy wjeździe do Dusznik 

Zdroju widnieje wieża kościoła 
parafialnego pw. św. Piotra i 
Pawła, niżej samotny dom przy 
ul. Kłodzkiej 33, a z lewej masyw-
na bryła Muzeum Papiernictwa 
ul. Kłodzka 42. Pewien odcinek 
drogi międzynarodowej Kłodz-
ko - Nachod wchodzi w ulicę 
Kłodzką, na wysokości Muzeum 
zaczyna się obwodnica omijają-
ca Duszniki.

Nie wszyscy wiedzą, że od-
cinek od Rynku do Muzeum 
gromadzi najważniejsze za-
bytki architektury sakralnej 
i świeckiej Dusznik-Zdroju. 
Ulica Kłodzka 33, kamienica 
czynszowa - obecnie budy-
nek mieszkalny. Zbudowany  
w 1892 r. (data w elewacji fron-
towej), usytuowany w rozwidle-
niu dróg do Kłodzka i do kościo-
ła Świętego Krzyża na cmen-
tarzu komunalnym (rozebrany  
w końcu lat 60-tych XX w.). 
Zabudowa w tym miejscu wi-
doczna jest na planie miasta z 
1808 roku. Budynek usytuowa-
ny jest po północnej stronie 
ulicy, na wąskiej parceli między 
ulicą Kłodzką a szosą Duszniki 
-Kłodzko, wolnostojący, na pla-
nie wydłużonego prostokąta, 
dłuższym bokiem wzdłuż ulicy. 
Trzykondygnacyjny, podpiwni-
czony z kondygnacją strychu, 
nakryty dachem płaskim. Mu-
rowany z cegły, tynkowany. Ele-
wacja frontowa (południowa), 
czterokondygnacyjna, z czwartą 
kondygnacją, pół piętra stry-
chowego, kondygnacje oddzie-
lone profilowanymi gzymsami. 
Pięcioosiowa, w drugiej osi od 
lewej prostokątny otwór wej-
ściowy. Okna drugiej i trzeciej 
kondygnacji w profilowanych 
obramieniach. Świetliki stry-
chowe zdwojone, prostokątnie, 
umieszczone w osiach, o sfa-
zowanych faściowo wnękach 
okiennych. Nad drzwiami w 
tynku numer „243”, wyżej po le-
wej litery „JP” i data 1892. Drzwi 
wejściowe drewniane, dwu-
skrzydłowe płycinowe o podzia-

le kwaterowym w układzie od 
dołu. Wnętrze: jednotraktowy, 
w wyższych kondygnacjach z 
wąskim korytarzem, schody że-
lazne, dwubiegowe z zakrętem, 
od drugiej kondygnacji w górę 
ozdobna balustrada z giętych 
prętów o motywach esownic. 
Obiekt jest zabytkiem, ochronie 
podlega bryła i elewacje budyn-
ku oraz schody.

Ulica Kłodzka nr 42. Władze 
państwowe mając na uwadze 
poszanowanie dziedzictwa kul-
tury materialnej, w dawnym 
młynie papierniczym pocho-
dzącym z 1605 roku zorgani-
zowały w 1968 roku Muzeum 
Papiernictwa, które dziś po 45 
latach działalności śmiało mo-
żemy zaliczyć do największych 
atrakcji Dusznik-Zdroju. Mu-
zeum dla Dusznik jest tym, czym 
Wawel dla Krakowa, pamiątka 
historyczna i zabytek ilustrują-
cy dzieje papiernictwa. Obiekt 
wykonany głównie z drewna, 
wielokondygnacyjny, z dachem 
dwuspadowym, kryty malowni-
czym gontem. Szczególnie wy-
różnia się elewacja zachodnia, 
zwieńczona barokową ślimacz-
nicą, dającą całości  szczególny 
urok. W drugiej połowie XVI w. 
wyrabiano tu wysokiej jakości 
papier czerpany, za który wła-
ściciele otrzymywali nagrody 
i wyróżnienia od cesarzy oraz 
władzy królewskiej. W muzeum 
każdy może zapoznać się z hi-
storią papiernictwa światowe-
go, polskiego i śląskiego.

Stary młyn papierniczy w 
Dusznikach na Dolnym Śląsku z 
XVI wieku wzbudza niesłabnące 
zainteresowanie. Toteż istnie-
je wiele ciekawych opracowań 
wybitnych znawców tematu. 
Moje zainteresowania są innego 
rodzaju. Pragnę przedstawić syl-
wetki autorów i wizerunki, jakie 
tworzyli na przestrzeni od XVIII 
do XX wieku, eksponując wybra-
ną architekturę Dusznik-Zdroju 
w postaci elementu papierni. Bo 
piękno przyrody i architektury 

Ryszard Grzelakowski

ZIEMIA KłOdZKA - WIEdZIEć WIĘCEj. ZObACZ I POZNAj  
WybRANE ObIEKTy dAWNEgO I ObECNEgO śWIATA 
UlICy KłOdZKIEj W dUSZNIKACH ZdROjU

Widok ogólny miasta z Papiernią i kościołem pw. Św. krzyża na cmentarzu 
komunalnym. Foto. scholz 1896 r.

Fragment Papierni z kościołem pw. Św. krzyża, foto klieiner 1929 r.

"Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cele człowieka”
Moses Mendelsson
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przetrwało do dziś. Architek-
tura i artystyczne wytwory rąk 
ludzkich od najdawniejszych 
czasów fascynowały i podnie-
cały ludzką ciekawość. Tak roz-
powszechniona dziś turystyka, 
połączona ze zwiedzaniem, ma 
swoje początki w starożytności. 
We współczesnym rozumieniu 
datuje się od epoki Odrodze-
nia - humanistycznego zainte-
resowania człowiekiem, jego 
przeszłością i wytworami. Dzie-
je piśmiennictwa notują publi-
kacje z widokami miast niemal 
od narodzin druku i książek. Już 
bowiem w latach 1493-1494 
wydana została w Norymberdze 
sławna Kronika Świata Hartma-
na Schedla z 650 drzeworytami, 
przedstawiającymi widoki miast 
europejskich, a wśród nich Kra-
ków i Wrocław. Pierwsze wido-
ki Dusznik z uwzględnieniem 
młyna papierniczego pochodzą 
z pierwszej połowy XVIII w. Po-
wstały za sprawą Bernarda Wer-
nera. Werner nie był co prawda 
artystą, lecz zwykłym rysowni-
kiem widoków lub scenogra-
fem - jak sam siebie określał. F.B. 
Werner wszakże był nie tylko 
autorem widoków Śląska, lecz 
z pewnością też najbardziej ak-
tywnym europejskim rysowni-
kiem widoków w XVIII w. Pracu-
jąc dla wydawców z Augsburga, 
przemierzył w latach 1727-1737 
rozległe tereny Niemiec, Nider-
landów, Flandri, Włoch, Austrii, 
Węgier, Czechy, Moraw, Prus i 
Polski, sporządzając dla swo-
ich mocodawców rysunkowe 
pierwowzory dla wydawanych 
przez nich miedziorytniczych 
serii widoków miast.

W trakcie długoletnich po-
szukiwań udało się ustalić okrą-
głą liczbę 1400 różnych wido-
ków z ponad 740 miejscowości 
na Śląsku. Włączając w to rysunki 
kościołów, klasztorów, pałaców 
i innych budowli, otrzymaliby-
śmy około 3000 wedut. Do tego 
dochodzi jeszcze 1500 wido-
ków z ponad 700 miejscowości 
znajdujących się poza terenem 
Śląska. Kolejny rysunek Dusz-
nik z papiernią zawdzięczamy 
wydawnictwu OTTO Pompe-
jusa z Kłodzka, wykonany w/g 
Wernera plan Dusznik z 1860 r. 
Widok ogólny miasta od strony 
wschodniej z widokiem papier-
ni wykonał w 1819 r. Eduard He-
kert. Po nim w 1838 r. fragment 
miasta z papiernią, kościołem 
i ratuszem narysował Wilhelm 
Steinmetz. Później w latach 

1878-80 doszły pierwsze foto-
grafie wykonane przez A. Hüb-
nera z Kłodzka, Eduarda Rottera 
widok ogólny miasta od strony 
zachodniej z 1879 r. i Scholza z 
1896 r. - widok ogólny miasta od 
strony wschodniej, z papiernią 
na pierwszym planie. Przełom 
XlX i XX stulecia to panowanie 
widokówek, zaczynają się uka-
zywać pozycje przedstawiające 
wyłącznie obiekt papierni, w 
wykonaniu firmy Brono Hiller z 
Kłodzka. Były również inne, ale 
wymieniam tylko te pierwsze 
pozycje. Każdy obiekt i zabytek 
znajdujący się na dawnej foto-
grafii jest powiązany ze swoją 
epoką i udziela nam o niej hi-
storycznej informacji. Można go 
porównać do zwierciadła, w któ-
rym ta epoka znajduje odbicie: 
układy polityczno-społeczne, 
ideologie, stopień wiedzy, spo-
sób patrzenia i widzenia świata. 
W zwierciadle tym znajduje też 
swoje odbicie indywidualność 
twórcy, a niejednokrotnie i czło-
wiek, na którego zlecenie albo, 
za którego sprawą dzieło zosta-
ło powołane do życia.

Temat ikonografii Papierni i 
Muzeum Papiernictwa jest wy-
jątkowo bogaty. W jednym felie-
tonie niepodobna pokazać i opo-
wiedzieć wszystkiego. Obrazy z 
wizerunkami miasta, pierwsze 
jakie powstały, miesięcznik "Zie-
mia Kłodzka" zamieścił na swoich 
łamach w numerze czerwcowym. 
Do pokazania są jeszcze ilustra-
cje książkowe, grafiki, malarstwo, 
plakaty, pewna ilość dawnych 
widokówek i fotografii, wykona-
nych przez działające na terenie 
Hrabstwa Kłodzkiego firmy po-
ligraficzne oraz zainteresowane 
promocją swoich (zakładów, 
warsztatów, pensjonatów) osoby 
prywatne. Po II wojnie światowej 
wielu wybitnych polskich arty-
stów fotografowało i malowało 
obiekt „Papierni”, również grupa 
poetów dała wyraz zauroczenia 
tym historycznym miejscem w 
sympatycznych strofach. Opo-
wiemy o tych ciekawostkach w 
następnych wydaniach „Ziemi 
Kłodzkiej”.

Literatura:
1. D. R. Eysymont „Studium 

historyczno-urbanistyczne Dusz-
nik Zdroju. Tom I Wrocław 1992 r.

2. Angelika Marsch Fridrich 
Bernard Werner (1690-1776) 
Hamburg 1995.

3. R. Grzelakowski „Ziemia 
Kłodzka” nr 115 marzec 2000 r.

Widok Muzeum Papiernictwa od strony zachodniej, akryl 20x30 malował Jan 
Łukawski 2008 r.

Fragment ul. kłodzkiej 33, poniżej kościoła narożny dom pokryty roślinnością. 
Verlag Wilhelm Homan, Breslau 1903 r.

Fragment ul. cmentarnej (kreuzkirche) z budynkiem ul. kłodzka 33 po prawej 
stronie zdjęcia. Foto. kleiner 1935 r. 
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Piotr  Chrzczonowicz

Absolwent polonistyki Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Stypendysta Paryskiej Kul-
tury Jerzego Giedroycia. 
Poeta, członek Związku Li-
teratów Polskich. Inicjator 
sprowadzenia ziemi z pro-
chami Norwida z grobow-
ca w Montmorency  pod 
Paryżem na Wawel.
Uzyskał doktorat za pracę 
„Polska poezja emigracyjna 
w kontekście europejskim” 
na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
Obecnie przygotowuje 
pracę habilitacyjną ”Karol 
Wojtyła  jako przyczynek 
do postromantycznej ko-
munikacji społecznej”. 
Jest autorem tomi-
ków wierszy: „Przemija-
nie”  Elpresse, Wrocła-
w - 1 9 9 7 ,” Z a w i e r z e n i e ” -
Wydawnictwo Ziemia 
Kłodzka”-1998, ”Sens Ist-
nienia” - Wydawnictwo 
Ziemia Kłodzka” - 2002, 
”Sceny z życia” - Wydaw-
nictwo Ziemia Kłodzka 
”2004", Morskie psalmy-
”-Poeticon-Poznań-2008,” 
Drzewa mojej młodości” 
Wydawnictwo Politechni-
ki Koszalińskiej-2011 „An-
tologia poezji polskiej w 
języku greckim-Poeticon, 
Ateny 2010

Piotr Chrzczonowicz

NIEZNANy lIST jUlIANA TUWIMA
dO bOlESłAWA bIERUTA

 W dniach 6-7.08 2013 r. na za-
proszenie Prezesa Wydawnictwa 
Ziemia Kłodzka  i radnego woje-
wództwa  dolnośląskiego Julia-
na Golaka, organizatora wakacji 
edukacyjnych w Polsce dla dzieci 
i młodzieży z Białorusi z obwodu 
grodzieńskiego, wygłosiłem prelek-
cję poświęconą życiu i twórczości 
prawnuka Cypriana Norwida, poety 
Jerzego Kozarzewskiego.

Poznałem go podczas pobytu 
w Paryżu w 1992  roku, był moim 
przyjacielem i pierwszym recenzen-
tem moich wierszy.  Jego niezwykły 
życiorys, był bowiem  uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego, emisa-
riuszem Narodowych Sił Zbrojnych 
,żołnierzem Armii Krajowej, skaza-

 „Wielce Szanowny Obywatelu Prezydencie! 
Wiem, że dziś jeszcze lub jutro zobaczę się z Wami, mimo to piszę do Was ten list, który Wam 
osobiście wręczę lub go odczytam. Piszę do Was dla dwóch powodów:
1. nie mam zaufania dla swego krasomówstwa, a rozmawiając z Wami będę roztrzęsiony 
i wzruszony, jak nigdy jeszcze w życiu…..
2. wszystko w moim życiu było  najważniejsze, najistotniejsze , najgłębiej odczute –co pisałem, nie 
mówiłem.  Z procesem pisania wiąże się we  mnie, jak w każdym zresztą pisarzu stan podniesienia 
ducha, febry, natchnienia, stan wprost cieleśnie odczuwany…
To, z czym się do Was dzisiaj zwracam, jest sprawą wielką, chyba największą, jaką mi los na 
drodze życia  postawił, chodzi o uratowanie człowieka i jeszcze pięciu, bo byłoby potwornością 
prosić Was o łaskę dla jednego z pominięciem tamtych.  Żadnego z nich nigdy nie widziałem, o 
żadnym z nich do niedawna nie słyszałem.
Dwa tygodnie temu zwróciła się do mnie żona jednego ze skazanych na  śmierć  wyrokiem 
Wojskowego Rejonowego Sądu w Warszawie w dniu 6 sierpnia 1946 roku, pani Magdalena  Ko-
zarzewska, prosząc, abym moją interwencją u Was uratował życie jej męża, Jerzego Kozarzews-
kiego. Zgodziłem się  momentalnie, na ślepo, bez  namysłu, bo jakże inaczej??  Zgodziłem  się 
chociaż zieję nienawiścią do ideologii skazanych, chociaż zbrodnie ich są dla mnie jawne, chociaż 
wiem , że na skutek ich działalności ginęły i giną setki  ludzi.
Wiem  nawet, że gdyby mnie – interwenta - w łapy dostali, zamordowaliby mnie - czy oni sami czy 
ich poplecznicy bez żadnego pardonu, bo jestem dla nich Żydem i bolszewikiem.
O co jak o co , ale o sympatię dla skazanych nie można mnie posądzać.  Ale z tym większą pasją, z 
tym większym żarem przychodzę do Was, człowiek do człowieka, Polak do  Polaka, demokrata do 
demokraty i błagam Was o darowanie życia Kozarzewskiemu i pięciu innym skazanym. Od dwóch 
tygodni, tj. od chwili, gdy  przypadek sprawił, że mogę się przyczynić do uratowania tych ludzi, 
chodzę jak opętany. Nie boję się nawet  wyznania, że mnie jakaś mistyczna aura otoczyła…
Bo cóż to jest przeznaczenie poety. W tym ostatecznym najistotniejszym znaczeniu tego słowa? Jest 
to czynienie dobra . To dobro nazywa się czasem pięknem, czasem wiedzą,  czasem  prawdą.
To dobro 2 tysiące lat na próżno woła z Krzyża do ludzi… Powiedział kiedyś Dostojewski, że 
gdyby zbawienie świata zależało od uśmiercenia jednego dziecka, trzeba by z tego zbawienia  
zrezygnować. Ale to nie są dzieci . To są zbrodniarze. I trzeba ich ukarać, ukarać jak najsurow-
iej, ale nie  śmiercią. Bo śmierć da im najwyższe dostojeństwo, jakim jest legenda męczeństwa. 
Są to okazy zbłąkanego pokolenia. Takich jak oni można liczyć w Polsce na miliony... Naszą 
wspólną sprawą - Waszą prezydenta i moją poety i rządu sprawą - będzie olbrzymi  wysiłek , 
aby zbłąkanym, nie rozumiejącym nawet zbrodniczym w narodzie elementom, wskazywać drogi 
prawdy, wydobywać ich z sieci zastawionych na młodzież przez faszyzm.
Kozarzewski i pozostali skazani mają ponieść śmierć za zbrodnie, których dopuścili się rok temu… 
Kto wie, jaki przewrót nastąpił przez ten czas w tych zamroczonych umysłach? Kto wie czy pod 
kulami plutonu egzekucyjnego nie stanie jakiś  skruszony  grzesznik?

nym  na  śmierć w procesie pokazo-
wym „szpiegów Andersa”.

Jego życie uratował Julian Tu-
wim, pisząc i wygłaszając list inter-
wencyjny 30 sierpnia 1946 roku do 
prezydenta Bolesława Bieruta. List 
był wyrazem języka propagandy 
okresu stalinowskiego. Tuwim mu-
siał ukorzyć się przed ówczesnym 
prezydentem, dzięki czemu karę 
śmierci zamieniono na dziesięcio-
letnie więzienie polityczne dla Ko-
zarzewskiego i jego towarzyszy.

W latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku Kozarzewski wydał tomiki 
swoich wierszy, a w roku 1994 z rąk 
prezydenta Lecha Wałęsy otrzymał 
Krzyż Kawalerski  Orderu  Odrodze-
nia Polski.

Zmarł 1 lutego 1996 roku, spo-
czął na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. W roku 2000 jego 
żona Magdalena Kozarzewska wy-
raziła zgodę - jako prawnuka Nor-
wida – na otworzenie krypty z pro-
chami Norwida i sprowadzenie ich 
do Polski na Wawel.

Inicjatorem przedsięwzięcia był  
Śp. Dyrektor  Biblioteki Polskiej  i 
Prezes Towarzystwa Historyczno-
Literackiego w Paryżu  Leszek Talko 
i piszący te słowa, a podjął się tego 
dzieła Instytut Pamięci Narodowej 
w roku 2000. 

Poniżej treść listu jaki Julian Tu-
wim przedstawił w Belwederze 12 
września 1946 roku do Prezydenta 
PRL Bolesława Bieruta.
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Mój wróg polityczny Jerzy Kozarzewski (wnuk  Norwidówny w prostej  linii  rodzonego brata Norwida, Ksawerego i Marii  z Norwidów 
Łempickiej) jest poetą. Wśród jego wierszy znalazłem jeden wstrząsający, który  przepisuję: Egzekucja(pisany w styczniu 1944 roku)

                            „Tyżeś   to wybrał drogę, która mnie przywiodła
                             Pod bezimienną ścianę, skąd mnie śmieciem zbiorą.
                             Tyżeś  to wybrał  chwilę, bym nie widząc godła, umiał krzyż Twój powtórzyć 
                             (…)
   I zwieszam się nadzieją w próżni pocieszenia, że przyjdą po mnie lepsze zdrowsze pokolenia…
                            O daj mi Panie siłę w tej ostatniej chwili, bym umiał Ci zawierzyć(…)
                             I nie odchodząc z ziemi – ziemię opuścili
                            I odpłać mi pewnością wielkość zawierzenia a pytające słowa czystością milczenia
                            I dozwól, bym krwią obmył ciemną buntu  plamę. Amen”

Obywatelu Prezydencie!  Mój wróg polityczny Jerzy Kozarzewski jest poetą, a w swej poezji osiągnął nie lada wyżyny: proroctwo i 
skruchę zawczasu wizyjnie przeczuwalną… I chociaż w swej pokorze on zbrodniarz przeciw Rzeczypospolitej i jej narodowi, sam 
prosił Boga o zmycie plamy swego buntu własną krwią - to my dwaj – człowiek wyniesiony na najwyższą w  Ojczyżnie  godność i 
drugi człowiek -  ja poeta, my dwaj nie pozwolimy, aby ziemia polska splamiła się krwią człowieka, który się tak proroczo modlił i 
kajał.
Kula, która by zabiła Kozarzewskiego, rykoszetem uderzyłaby w serce każdego polskiego poety…
Jeszcze słówko natury osobistej : Rodzina pani Magdaleny Kozarzewskiej, żony skazanego i matki  maleńkiego dziecka niosła w 
czasie okupacji pomoc mojej nieszczęsnej  Matce Męczennicy, zamordowanej  póżniej   przez hitlerowców. Rodzina pani  Magdaleny 
nie znała osobiście ani  mnie, ani mojej Matki…
Z nieznanego grobu mojej Matki Męczennicy dołącza się głos do głosu syna: prosimy Was obydwoje o łaskę dla Jerzego Kozarzews-
kiego”

                                                                                        Julian Tuwim

Dzięki interwencji Tuwima  zamieniono  karę śmierci na dziesięć lat ciężkiego więzienia. Julian Tuwim był bardzo szczęśliwy, że 
interwencja powiodła się i 12 września do matki Jerzego Kozarzewskiego napisał przejmujący list:
„Wielce Szanowna Pani…
Z całego serca dziękuję za jej piękny, przejmujący list. Głęboko  wzruszyła  mnie wzmianka o mojej Matce  Męczennicy, zamor-
dowanej przez niemieckich faszystów...
Cała więc ziemia polska stała się grobem mej Najukochańszej Matki. W czasie mojej interwencji u Prezydenta Bieruta powołałem 
się m.in. na ten grób nieznany: że i stamtąd płynie prośba o darowanie życie synowi Pani. Bo wiedziałem, że gdyby żyła, to 
szedłbym  do Prezydenta z Jej błogosławieństwem.
Mam jednak prośbę do Pani, tylko jedną: przed  Krzyżem, reprezentującym wcieloną a umęczoną miłość, niech się Pani po-
modli za spokój duszy Adeli  Tuwimowej, mojej Matki – Żydówki, która mnie tak  wychowała, jak gdyby przeczuwała, że Jej syn 
będzie w przyszłości polskim poetą (…)”    
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O „Ich bin einmal abends durch 
eines der letzten Dörflein der Gra-
fschaft gegangen – ich will es gle-
ich offen sagen: es war das still und 
keusch versteckte Bielendörflein, 
aber vor dreißig Jahren. Da waren 
alle Wohnstuben erleuchtet, aber 
kein einziges Fenster verhängt. 
Man sah die Leute bei ihren letzten 
Arbeiten: beim Viehfüttern, beim 
Hosenflicken, beim Abendessen, 
beim Schnitzen und Künsteln oder 
auch bei Geigenspiel und Harmoni-
ka. Das war heimlich auf der Straße! 
Es war, als ob ganz Bielendorf eine 
einzige große Wohnstube wäre und 
Gottvater säße am Kachelofen und 
schaute zu.“ 

Dieser Text aus „Das lichte Bie-
lendorf“ mag als Einstieg für meine 
Überlegungen dienen, mich dem 
Leben und Werk Joseph Wittigs zu 
nähern.  

Es ist für mich ein sehr typi-
scher, einfacher und anrührender 
Wortlaut, ein Bekanntwerden mit 
Wittigs Sprachvermögen, bei dem 
er sich grundlegend von unserem 
oft anzutreffenden Kauderwelsch 
und der zunehmenden Anhäufung 
englischer Wörter, Redewendungen 
und Werbeformulierungen wohltu-
end abhebt.

Zum Beispiel findet die treffli-
che Kennzeichnung „keusch“ doch 
im heutigen Sprachgebrauch ke-
inen Platz mehr, und auch das ge-
genteilige „unkeusch“ ist in seiner 
Begrifflichkeit verschwunden.

Wenn ich nun verrate, daß me-
ine Mutter aus eben diesem Gra-
fschafter Dorfe in dem Quellgebiet 
der Biele stammt, so gebe ich damit 
einen ersten Hinweis auf mein inni-
ges Verhältnis zum Werke Wittigs. 
Die mit wenigen Sätzen aufgeze-
ichnete Empfindung des Dichters 
beim Gang durch das  zwischen den 
Bergen des Reichensteiner, des Bie-
len- und Glatzer Schneegebirges ge-
legenen engen, nur schwach besie-
delten Tals haben meine Großeltern 
mitgeprägt. Mein Großvater Franz 
Priesnitz, geb. 1876, und meine Gro-
ßmutter Theresia geb. Volkmer aus 
Neu-Bielendorf des Jahrgangs 1869, 
bewirtschafteten ein kleines Anwe-
sen und einen Sägewerksbetrieb. 
Sie zogen sechs Kinder auf, unter 
ihnen meine Mutter Josephine, geb. 

im Jahre 1912.
„Um so mehr überrascht war 

ich, als ich einmal in einem kleinen 
Grafschafter Gebirgsdorfe mit dem 
Schulzen über die Schönheit seines 
Dorfes und über die geistige und sit-
tliche Haltung der Dorfleute sprach. 
Es war Sonntag nachmittags; wir 
gingen auf halber Höhe des Berges 
und übersahen das ganze Dorf. Die 
Dorfleute nahmen die Feierstunden 
wahr und umschritten ihre Felder, 
die kurz vor der Reife standen. Da 
sagte der Schulze auf einmal: „Das 
hat alles der Schulmeister mit se-
inem lieben Wort gemacht!“

Diese Anmerkungen fand ich 
unter der Überschrift „Der Schulme-
ister von Altgersdorf“. Sie beziehen 
sich auf das langgezogene Straßen-
dorf meines Geburtsortes, und ich 
habe ebenfalls über vier Jahrzehnte 
die „Schulmeisterei“ betrieben. Auch 
zu dieser „Geschichte“ besteht ein 
persönlicher Bezug.

Joseph Wittig könnte nämlich 
meine Großeltern väterlicherseits 
als Geschäftsleute gekannt haben; 
denn während mein Großvater Au-
gust, geb. 1867, als Maurerpolier se-
iner Arbeit nachging, verkaufte me-
ine Großmutter Maria geb. Straube 
aus Winkeldorf, geb. 1877, in ihrer 
„Kolonial - Waarenhandlung“ die für 
das tägliche Leben benötigten Din-
ge. Daneben bearbeiteten sie eine 
kleine Landwirtschaft und schenk-
ten zehn Kindern, – darunter mein 
Vater Ernst, geb. 1910 –, das Leben.

Es hat eine gewisse Wahrsche-
inlichkeit, daß sich Joseph Wittig 
bei seinen mehrstündigen Fu-
ßmärschen von Bad Landeck über 
Karpenstein und Altgersdorf zu se-
inem Priesterfreund Heinrich May 
in Neugersdorf hier im Laden eine 
Erfrischung oder Stärkung gekauft 
hat; denn der Höhenweg mündete 
unmittelbar gegenüber unserem 
Geschäft beim „Exner-Bauern“ auf 
dem „Alten Weg“. Dieses Gedanken-
spiel zeigt eine weitere Hinwendung 
meinerseits zu Wittigs Erzählungen, 
weil er sie in meiner engeren heima-
tlichen Umgebung angesiedelt hat.

Ein dritter Beweggrund sei hier 
aufgelistet: Es ist die über zwei Jah-
rzehnte währende persönlich Be-
kanntschaft von meiner Frau und 
mir mit der Witwe Joseph Wittigs, 

mit Frau Bianca Wittig geb. Geisler, 
die uns gestattete, sie freundscha-
ftlich mit „Anca“ anzusprechen. Wir 
standen mit ihr in Briefkontakt und 
durften sie auch hin und wieder in 
ihrer traulichen Wohnung in Me-
schede und später in der Senioren-
residenz in Soest besuchen.

Es waren immer bewegende 
Stunden in Vertrautheit, Zuwen-
dung und Einfühlsamkeit. Wir ve-
rehrten sie und bewunderten ihre 
Glaubensstärke mit ihrer christli-
chen Vergebungsbereitschaft. We-
lch schwerer Lebensgang war ihr 
zugedacht: Wegen der Heirat mit 
dem exkommunizierten Priester 
wurde ihr die Tür ihres Elternhauses 
verschlossen; sie mußte den Tod ih-
res ersten Kindes „Höregott“ wenige 
Tage nach der Geburt hinnehmen; 
den Unterhalt und die Erziehung 
von weiteren drei Kindern mußte 

sie als „Alleinerziehende“ besorgen; 
nach dem Tod ihres Mannes – nach 
der Vertreibung 1946 – in Göhrde in 
der Lüneburger Heide 1949 stand 
ihr ein fünfzigjähriges Witwentum 
bevor.

Wir behalten sie in einem ehren-
den Gedenken, das sie durch meh-
rere freundschaftliche Widmungen 
in mehreren Büchern ihres Mannes 
an uns festigte.

Bei Zusammenkünften deut-
scher, polnischer und tschechischer 
Freunde Joseph Wittigs bei Sympo-
sien in Neurode kam ich auch mit 
dessen Nachfahren in Kontakt. Sein 
inzwischen verstorbener Sohn Dr. 
Johannes Raphael Wittig (*1929), 
Medizinalrat in Mainz, seine Toch-
ter Bianca Maria Schnee Prinz geb. 
Wittig (*1931) in Soest und der Sohn 
Professor Dr. Christoph Michael Wit-
tig (*1937), Chemiker an der Univer-

Günther Gröger 

MEIN PERSöNlICHER bEZUg  
ZUM lITERARISCHEN WERK jOSEPH WITTIgS 
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altgersdorf, allgemeine Dorfansich

günther gröger mit enkel.

sität Darmstadt, nahmen mit Fami-
lienangehörigen an den Tagungen 
teil. Ich besuchte die Vortragsve-
ranstaltungen in den Jahren 1997, 
1999, 2001, 2004, 2006 und 2008, 
fuhr 2012 nicht nach Neurode, steu-
erte aber ein drittes Mal eine eigene 
Ausarbeitung bei.

In diesem Jahr folgte ich zudem 
einer Einladung zum 7. „Joseph-Wit-
tig-Symposion“ in Königstein mit 
nur deutschen Teilnehmern unter 
der Leitung von Professor Dr. Josef 
Hainz von der Universität Frankfurt/
Main, wo der literarische Nachlaß 
Wittigs verwaltet wird.

Neben diesen persönlichen 
Beziehungen zählt aber vor allem 
die Übereinstimmung mit den in 
seinem Schrifttum niedergelegten 
Glaubenswahrheiten zum Funda-
ment der Bindung an sein Werk. Se-
ine sog. „narrative“ Theologie spricht 
mein Gemüt an, weil ich – wie er – 
im Glauben der katholischen Kirche 
stehe, wie er mit den Menschen 
meiner Grafschaft Glatzer Heimat 
gefühlsmäßig grundlegend ver-
bunden bin. Trotz durch die Vertre-
ibung erzwungener Abwesenheit 
aus dem Bieletal, die nun schon fast 
sieben Jahrzehnte andauert, gehöre 
ich nach wie vor diesem Menschen-
schlag an, fühle mich darin gebor-
gen, bin stolz auf die Muttersprache, 
spreche gern die Mundart, suche 
weiterhin die Verbindung zu me-
inen Heimatfreunden und besuche, 
so oft wie nur möglich, das geliebte 
Umfeld meiner Kindheit, die Erinne-
rung an die unbeschwerten, glückli-
chen Jahre im Hause meiner Eltern. 

Herkunft joseph Wittigs und 
sein lebensweg

Am 22. Januar 1879 wird Joseph 
Wittig als sechstes Kind des Zimmer-
manns und Maschinenmeisters Edu-
ard Wittig in Neusorge bei Schlegel 
geboren. Aufgrund seiner herau-
sragenden schulischen Leistungen 
bereitet ihn Pater Heinrich May im 
Pfarrhaus in Neugersdorf im Win-
terhalbjahr 1892 für die Aufnahme 
in die Untertertia des St.-Matthias-
Gymnasiums in Breslau vor. Dort 
legt er 1899 die Reifeprüfung ab und 
beginnt das Studium der Theologie. 
1903 erhält er die Promotion zum 
Dr. theol. und wird durch Georg Kar-
dinal Kopp zum Priester geweiht.

Ein Stipendium ermöglicht ihm 
einen zweijährigen Studienaufen-
thalt in Rom.

Nach seiner Rückkehr geht er 
zur Seelsorge nach Patschkau und 
1907 als Kaplan an St. Maria auf dem 
Sande in Breslau.

1909 beginnt er seine akade-

mische Lehrtätigkeit für Kirchen-
geschichte und Archäologie. Sein 
Buch „Das Papsttum“ erscheint 1913 
in einer Auflage von 18000 Exem-
plaren.

1915 bekommt er die Ernen-
nung zum Ordinarius für Kirchen-
geschichte, Patrologie und kirchli-
che Kunst und wird für die Jahre 
1917 und 1918 Dekan der Kath.-
theologischen Fakultät.

1922 veröffentlicht Joseph Wit-
tig sein Buch: „Herrgottswissen – 
Geschichten von Webern, Zimmer-
leuten und Dorfjungen“, ein Jahr 
später „Meine `Erlösten´ in Buße, 
Kampf und Wehr“ und schließlich 
1925 „Das Leben Jesu in Palästina, 
Schlesien und anderswo“. Diese 
drei Werke und einige Aufsätze wer-
den 1925 auf den „Index Romanus“ 
der verbotenen, für den Glauben 
schädlichen Bücher gesetzt.

Daraufhin bittet er am 13. März 
1926 um seine Emeritierung, der 
am 12. Juni die Exkommunizierung 
folgt.

Eine Woche später kehrt er in 
sein Heimatdorf Neusorge zurück, 
beginnt in der Nachbarschaft zum 
elterlichen Hof den Bau eines Wohn-
hauses und heiratet ein Jahr danach 
Bianca Geisler, die Tochter des Ha-
belschwerdter Bürgermeisters.

Es folgt eine rege schriftstelle-
rische Tätigkeit mit Zeitschriftenbe-
iträgen und Buchveröffentlichun-
gen, so z. B. „Der Ungläubige“, „Höre-
gott“ und zusammen mit Eugen 
Rosenstock das dreibändige Werk: 
„Das Alter der Kirche“.

Zwischen 1935 und 1937 erar-
beitet er die Stadtchronik von Neu-
rode und die Chronik der Gemeinde 
Schlegel. 

In vielen Dichterlesungen stellt 
er landesweit sein literarisches Werk 
dem Publikum vor. Seine Erkrankun-
gen werden zusehends gefährlicher. 
1945 erhält er die „Letzte Ölung“. 
Trotz all der Erschwernisse nach 
der Besetzung Neusorges durch 
die Rote Armee mit anschließenden 
wiederholten Plünderungen seiner 
Wohnräume und körperlichen Mi-
ßhandlungen arbeitet er an dem 
„Roman mit Gott“.

Im Frühjahr 1946 wird seine 
Exkommunikation aufgehoben, 
er aber mit seiner Familie kurz da-
nach in Viehwaggons vertrieben. 
Der Transport endet nach einem 
Zwischenaufenthalt in Altena in der 
Lüneburger Heide, in einem For-
sthaus in Göhrde. Dort verstirbt Jo-
seph Wittig am 22. August 1949 und 
wird 4 Tage später auf dem Friedhof 
in Meschede beigesetzt.
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Ojciec św. bł. Jana Paweł II 
w adhortacji apostolskiej „ Ecc-
lesia in Europa”napisał:   „(...) aby 
nigdy nie został zapomniany ten 
wielki znak nadziei, jaki stanowią 
tak liczni świadkowie wiary chrze-
ścijańskiej, którzy żyli w ostatnim 
stuleciu na wschodzie, jak i na za-
chodzie. Potrafili oni zrealizować 
w swym życiu Ewangelię, mimo 
wrogości i prześladowań, często 
aż po najwyższą próbę przelania 
krwi. Świadkowie, szczególnie ci, 
którzy ponieśli męczeństwo, są 
wielkim, wymownym znakiem, 
który mamy podziwiać i naślado-
wać. Potwierdzają oni żywotność 
Kościoła, jawią się jako światło dla 
Kościoła i dla ludzkości, ponieważ 
pozwolili zajaśnieć w ciemno-
ściach światłu Chrystusa...”( p.13 )  

Niewątpliwie jednym z ta-
kich znaków nadziei, o którym 
nie mogą zapomnieć szczególnie 
mieszkańcy Kłodzka, ziemi kłodz-
kiej, wierni diecezji świdnickiej 
jest postać bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera. Z pochodzenia Nie-
miec, z powołania chrześcijanin, 
szczególny świadek Chrystusa, 
kapłan – duszpasterz młodzieży, 
niezłomny obrońca prawdy i ko-
ścioła, ofiara represji i prześlado-
wań hitlerowskich, męczennik za 
wiarę. Jeden z owych nielicznych 
sprawiedliwych, którzy przeciw-
stawili się w tamtym czasie sys-
temowi nazistowskiemu, który 
odrzucał i poniewierał godnością 
oraz życiem człowieka.

Beatyfikacja ks. Gerharda z 19 
wrześniu 2010 r. pozwoliła pełniej 
rozczytać i zrozumieć znaczenie 
oraz wartość życia i posługi tego 
młodego kapłana dla współcze-
snego życia religijnego i społecz-
nego. Dała impuls „(...) aby nigdy 
nie został zapomniany ten wielki 
znak nadziei, jaki stanowią tak 
liczni świadkowie wiary chrześci-
jańskiej”, wśród których go odnaj-
dujemy.  

W wymiarze religijnym pierw-
szy błogosławiony z terenu die-
cezji świdnickiej jawi się nam dziś 
jako dar z nieba, jako światło dla 
kościoła, szczególnie lokalnego, 
jako znak wiary i nadziei, który po-
zwala zajaśnieć światłu Chrystu-
sa, także w ciemnościach współ-
czesnego czasu. Staje się dla ludzi 
XXI wieku przykładem, wzorem i 
orędownikiem w sferze życia reli-

gijnego i społecznego. Jest posta-
cią łączącą na płaszczyźnie wiary 
chrześcijańskiej Niemców, Pola-
ków i Czechów, o czym świadczą  
wspólnie przeżywane uroczysto-
ści, np.: 70 rocznica śmierci na-
szego błogosławionego 3 czerw-
ca 2012 r. w Kudowie – Zdroju 
Czermnej. Przewodniczył im arcy-
biskup Pragi Kard. Dominik Duka, 
prymas Czech, przy współdziale 
arcybiskupa Erwina Józefa Endera 
z Niemiec i Biskupa Świdnickiego 
Ignacego Deca, kapłanów i licz-
nych wiernych świeckich z Polski, 
Czech i Niemiec. Grób bł. ks. Ger-
harda jest w ciągu roku miejscem 
modlitwy i licznych pielgrzymek. 
Stają przy nim grupy młodzieży 
ze swymi wychowawcami, na-
uczycielami i katechetami, turyści 
odwiedzający słynną kaplicę Cza-
szek w Kudowie – Zdroju Czerm-
nej, kuracjusze korzystający z wy-
poczynku i leczenia w uzdrowi-
skach kłodzkich, rodziny i osoby 
indywidualne, wskazując na nie-
go jako skutecznego orędownika 
przed Bogiem w naszych ludzkich 
sprawach.  W roku 2011  do grobu 
błogosławionego pielgrzymowali 
w dwóch grupach kapłani diece-
zji świdnickiej,  upatrując w nim 
wzór i patrona codziennej posłu-
gi kapłańskiej. Swoją pielgrzymkę  
podejmują każdego roku klerycy i 
przelożeni Wyższego Seminarium 
Duchownego w Świdnicy, pro-
sząc go o wstawiennictwo przed 
Bogiem i potrzebne łaski na czas 
przygotowania do służby kapłań-
skiej. Od  2010 r.  przeżywanej 
uroczyście w miesiącu wrześniu 
rocznicy beatyfikacji towarzyszą  
„Dni Błogosławionego ks. Ger-
harda Hirschfeldera”, na które 
składają się: konferencja nauko-
wa, pielgrzymka szlakiem Błogo-
sławionego na ziemi kłodzkiej, 
konkursy dla dzieci i młodzieży,  
prezentacje, wystawy i uroczy-
sta Eucharystia dziękczynna za 
dar beatyfikacji. W okresie Wiel-
kiego Postu  ulicami miast ziemi 
kłodzkiej przechodzą liczni wierni  
przeżywając nabożeństwa drogi 
krzyżowej opartej o rozważania 
Męki Pańskiej, napisane przez 
kapłana męczennika w kłodzkim 
więzieniu, ucząc się od niego 
kroczenia przez życie „Królewską 
Drogą Krzyża”.

 W wymiarze społecznym bł. 

ks. Gerhard wpisał się w historię, 
ale także we współczesny krajo-
braz codziennego życia młodej 
diecezji świdnickiej, ziemi kłodz-
kiej, miast i małych miejscowo-
ści, stając się motorem licznych 
działań, a także patronem dzieł 
kościelno-społecznych. Ukazując 
te dzieła warto wspomnieć, że 
imię kapłana - męczennika nosi 
w Kłodzku jedna z sal Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesła-
wa Chrobrego, a także na mocy 
decyzji rady miasta ulica przy 
kościele Wniebowzięcia  N.M.P., 
nazywanym kłodzką katedrą, w 
której ks. Gerhard przyjął chrzest 
św., bierzmowanie i doświadczał 
jako dziecko i młodzieniec swo-
ich osobistych spotkań z Bogiem. 
Jego pobyt w kłodzkim więzieniu 
upamiętnia umieszczona na mu-
rze więzienia tablica pamiątkowa 
w 2011 r., poświęcona przez Jego 

Ekscelencję ks. Biskupa Ignacego 
Deca. Kolejne tablice upamiętnia-
jące jego życie i posługę odnaj-
dujemy także przy kaplicy zdro-
jowej w Długopolu Zdroju, gdzie 
odprawiał swoją Mszę św. prymi-
cyjną i w kościele parafialnym w 
Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie posłu-
giwał jako wikariusz. Szczególny 
wymiar hołdu dla  współwięźnia 
- kapłana miała pełna wzruszeń 
sztuka teatralna, przygotowana i  
grana kilkakrotnie przez osadzo-
nych w kłodzkim więzieniu dla 
uczestników I Dni ks. Gerharda 
Hirschfeldera. Stała się ona wy-
mownym głosem i przesłaniem 
więźniów, aby trwała pamięć i 
żywy był kult bł. ks. Gerharda.  

Na ziemi kłodzkiej został 
wytyczony, oznakowany i zain-
augurowany 24 września 2011r. 
pod przewodnictwem ks. Bisku-
pa Adama Bałabucha szlak piel-

ks. Dariusz Sakaluk

NIEZAPOMNIANy ZNAK NAdZIEI

Błogosławiony ksiądz gerhard Hirschfelder.
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Der heilige Vater, seliggespro-
chener Johannes Paul II. schrieb 
in der apostolischen Adhortation 
„Ecclesia in Europa“: 

„... dieses große Zeichen der 
Hoffnung, das so viele Zeugen des 
christlichen Glaubens bilden, die 
im letzten Jahrhundert im Osten 
und Westen lebten, sollte niemals 
vergessen werden. In ihrem Leben  
ist es ihnen gelungen das Evan-
gelium zu verwirklichen, trotz der 
Feindschaft und Verfolgung, oft 
bis zu der höchsten Probe, dem 
Blutvergießen. Zeugen, vor allem 
diejenigen, die das Martyrium 
erlitten sind ein großes,  vielsa-
gendes Zeichen, das wir bewun-
dern und nachahmen sollten. Sie 
bestätigen die Lebenskraft der 
Kirche, sie erscheinen als das Licht 

Priester Dariusz Sakaluk

UNvERgESSlICHES ZEICHEN dER HOffNUNg

für die Kirche und die Menschheit, 
weil sie ermöglichten, in der Dun-
kelheit dem Licht des Christus zu 
leuchten...“ (p.13) 

Eins dieser Hoffnungszeichen, 
das vor allem die Bewohner von 
Glatz, vom Glatzer Land,  die Gläu-
bigen der Schweidnitzer Diöze-
se nicht vergessen sollten ist die 
Person des seliggesprochenen 
Kaplans Gerhard Hirschfelder. Von 
Herkunft ein Deutscher, von Be-
rufung ein Christ, ein besonderer 
Zeuge des Christus, Kaplan – Se-
elsorger der Jugend,  standhafter 
Verteidiger der Wahrheit und der 
Kirche, ein Opfer der Repressionen 
und nationalsozialistischer Verfol-
gung, Märtyrer für den Glauben. 
Einer von den wenigen Gerechten, 
die damals gegen das NS-Regime, 

welches die Würde und das men-
schliche Leben ablehnte und mis-
shandelte, wiederstanden. 

Die Seligsprechung des Ka-
plans Gerhard am 19. September 
2010  ermöglichte die Bedeutung, 
den Wert des Lebens und den 
Dienst des jungen Priesters  für 
das damalige religiöse und gesell-
schaftliche Leben besser zu verste-
hen. Es gab den Impuls „.. es sollte 
niemals dieses große Zeichen der 
Hoffnung, das so viele Zeugen 
des christlichen Glaubens bilden, 
vergessen werden“ und darunter 
finden wir ihn auf.

In der religiösen Dimension 
erscheint uns heute der erste Se-
liggesprochene aus der Schweid-
nitzer Diözese als  ein Geschenk 
des Himmels, als ein Licht für die 

Kirche, vor allem für die lokale Kir-
che, als ein Zeichen des Glaubens 
und der Hoffnung, das dem Licht 
des Christus auch in der Dunkelhe-
it der jetzigen Zeit leuchten lässt. 
Er wird für die Menschen des XXI. 
Jh. ein Vorbild, ein Muster und  ein

Fürsprecher im Bereich des 
religiösen und gesellschaftlichen 
Lebens. Er ist eine Person, die auf 
der Ebene des christlichen Glau-
bens Deutsche, Polen und Tsche-
chen vereinigt. Davon zeugen die 
gemeinsam erlebten  Feier, wie 
z.B. der 70. Todestag des Seeligge-
sprochenen am 3. Juni dieses Jah-
res in Bad Kudowa – Tscherbeney. 
Die Zeremonie leitete der Erzbi-
schof von Prag, Kardinal Dominik 
Duka, Primas von Tschechien, bei 
Anteilnahme des Erzbischofs Er-

grzymkowo-turystyczny imienia 
Błogosławionego. Został on przy-
gotowany i oznakowany przez 
Fundację Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej, a obsługą i kształtowa-
niem ruchu pielgrzymkowo - tu-
rystycznego zajmuje się duszpa-
sterstwo turystyczne, działające w 
ramach Instytutu „Cultura Sacra”. 
Do tej pory zorganizowano piel-
grzymkę autokarową z Kłodzka 
do Bystrzycy Kł. i Kudowy Zdroju 
- Czermnej do grobu Błogosła-
wionego, a także pielgrzymkę 
nauczycieli diecezji świdnickiej 
na Górę Igliczną, śladami bł. ks. 
Gerharda. Szlak jest kolejnym 
narzędziem ukazywania i promo-
wania osoby księdza Gerharda, a 
także rozpoznawania bogactwa 
walorów przyrodniczych, religij-
nych i kulturowych ziemi kłodz-
kiej, pod jego duchowym  prze-
wodnictwem. Szlak przypomina 
nam, że historia, religia, kultura 
i współczesność są ze sobą ści-
śle związane, a miasta i regio-
ny  rozwijają się dzięki swoim 
wielkim patronom. Jest on także 
przypomnieniem pielgrzymek, 
które błogosławiony organizo-
wał w latach trzydziestych do 
sanktuariów w Wambierzycach i 
na Górę Igliczną. Trzeba koniecz-
nie wspomnieć, że na swojego 
patrona, co naturalne, obierają 
go duszpasterstwa młodzieży, 
gdyż to właśnie młodym oddał 

Wernisaż wystawy "Drogi prawdy, dobroci i miłości" w centrum inicjatyw Wiejskich 
w Ścinawce górnej 2.06.2013 r. Wystawę odwiedziło wiele zorganizowanych grup 
ze szkół, a nawet osoby przyjeżdżające z zewnątrz. Właścicielem wystawy jest  
Fundacja odnowy ziemi noworudzkiej, która chętnie udostępni ją do ekspozycji  
(tel. 509 100 183).

swą posługę kapłańską i życie. 
Patronuje on młodzieży spoty-
kającej się w ramach rekolekcji i 
spotkań przeżywanych  w domu 
w Wilkanowie, położonym u stóp 
Sanktuarium „Maria Śnieżna” na 
Gorze Iglicznej, a prowadzonym 
przez siostry Misjonarki Krwi 
Chrystusa. Błogosławiony jest 
także patronem Instytutu Cultura 
Sacra, który ma swoją siedzibę w 
Polanicy -  Zdroju, a którego za-
daniem jest ukazywanie i promo-
wanie dziedzictwa kultury religij-
nej we współczesnej przestrzeni 
życia kulturowego i społecznego.  
W ramach Instytutu przygotowy-
wany jest także film ukazujący 
historię życia Błogosławionego, 
a także program integracyjno-
edukacyjny dla osób starszych 
pt.: „Mocni ciałem – silni duchem”, 
którego współpatronem jest tak-
że bł. ks. Gerhard Hirschfelder.   

W 2011 roku odbył się Mię-
dzynarodowy Plener Artystyczny, 
podczas którego artyści skupieni 
w Mieroszowskim Polsko-Cze-
skim Klubie Artystycznym „ART.
STUDIO” pisali wiersze, malowali 
i fotografowali miejsca związane 
z życiem i działalnością Błogo-
sławionego Księdza Gerharda 
Hirschfeldera w Kudowie Zdroju 
Czermnej i Bystrzycy Kłodzkiej. 
Pokłosiem pleneru jest wystawa 
„Drogi prawdy, dobroci i miło-
ści. Świadectwo ewangelicznego 

życia błogosławionego księdza 
Gerharda Hirschfeldera” prezen-
towana od dwóch lat w różnych 
miejscach diecezji świdnickiej.    

Wszystkie wspomniane ini-
cjatywy i dzieła o charakterze 
religijno-społecznym  uświada-
miają nam, jak wiele dobra dzieje 
się poprzez wstawiennictwo oraz 
przykład życia i posługi naszego 
Błogosławionego. W tajemnicy 
świętych obcowania jest ciągle z 
nami, wspierając nas w codzien-
nym życiu.  

W Bulli Papieża Benedykta 
XVI ogłaszającej beatyfikację ks. 

Gerharda czytamy: „Był człowie-
kiem pokoju i pojednania, dzień 
po dniu wiodąc swoje życie ku 
spełnieniu, kiedy gorliwą, cno-
tliwą i hojną wiernie wypełnianą 
kapłańską posługą poprowadził 
młodych ludzi do Chrystusa”. 
Obyśmy także i my korzystając z 
orędownictwa błogosławione-
go ks. Gerharda stawali się ludź-
mi pokoju i pojednania, którzy 
poprzez swą codzienną pracę, 
posługę, świadectwo wiary   pro-
wadzą ludzi do Chrystusa. Niech 
także i nasze życie będzie nieza-
pomnianym znakiem nadziei.  
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win Josef Ender aus Deutschland 
und des schweidnitzer Bischofs 
Ignacy Dec, der Priester und vieler 
Gläubiger aus Polen, Tschechien 
und Deutschland. Die Grabstätte 
des selig gesprochenen Kaplans 
Gerhard ist während des Jahres 
ein Ort der Gebete und zahlreicher 
Pilgerfahrten. Es kommen hierher 
Jugendgruppen mit ihren Erzie-
hern, Lehrern und Katecheten, 
Touristen, welche die berühm-
te Schädelkapelle in Kudowa – 
Tscherbeney besuchen, Kurgäste, 
die sich zur Erholung und ärztli-
chen Behandlung in den Glatzer 
Kurorten aufhalten, Familien und 
individuelle Personen, deutend 
auf ihn, als einen wirksamen Für-
sprecher vor dem Gott in unseren 
menschlichen Angelegenheiten. 
Im Jahre 2011 pilgerten zum Grab 
des Seligen in zwei Gruppen Prie-
ster der Schweidnitzer Diözese, in 
ihm das Vorbild und den Schutz-
patron des täglichen, priesterli-
chen Dienstes sehend. Jedes Jahr 
machen dorthin eine Wallfahrt Kle-
riker und hochrangige Geistlichen 
des Priesterseminars in Schweid-
nitz, sie bitten um die Fürsprache 
vor Gott, um Gnade für die Zeit 
der Vorbereitung zum Priesteramt. 
Seit 2010 begleiten  jedes Jahr im 
September, der feierlich erlebten 
Seligsprechung „Tage des selig ge-
sprochenen Kaplans Gerhard Hir-
schfelder“ und dazu gehören: eine 
Konferenz, ein Pilgergang auf dem 
Pilgerweg des Seliggesprochenen 
im Glatzer Land, Wettbewerbe für 
Kinder und Jugendliche,  Präsen-
tationen, Ausstellungen und eine 
feierliche Eucharistie der Danksa-
gung für die Gabe der Seligspre-
chung. In der Fastenzeit gehen auf 
den Straßen des Glatzer Landes 
viele Gläubige, die den Gottes-
dienst des Kreuzwegs, basierend 
auf den Überlegungen der Pas-
sion, beschrieben vom Kaplan – 
Märtyrer im glatzer Gefängnis, von 
ihm das Gehen durch das Leben 
„den Königlichen Weg des Kreu-
zes“ lernend, erleben.

In der gesellschaftlichen Di-
mension schrieb sich der selig ge-
sprochene Kaplan Gerhard nicht 
nur in die Geschichte ein, aber auch 
in die jetzige Landschaft des tägli-
chen Lebens der jungen Schwe-
idnitzer Diözese, des Glatzer Lan-
des, der Städte und kleiner Orte, 
wurde zum Impuls einer Reihe 
von Aktivitäten und Schutzpatron 
kirchlich-gesellschaftlicher  Werke. 
Wenn wir diese Werke zeigen, sol-
lten wir auch erwähnen, dass den 
Namen des Priesters – Märtyrers 

einer der Säle in der glatzer Obe-
rschule, benannt nach Boleslaw 
Chrobry trägt, auch durch den Be-
schluss des Stadtrates eine Straße 
an der  Maria Himmelfahrt Kirche, 
genannt die Glatzer Kathedrale, in 
der Kaplan Gerhard getauft und 
gefirmt wurde, in der er als Kind 
und Jugendlicher persönliche 
Treffen mit dem Gott erlebt hatte. 
An seinen Aufenthalt im glatzer 
Gefängnis erinnert eine, im Jahr 
2011 an der Gefängnismauer an-
gebrachte Gedenktafel, geweiht  
von  seiner Exzellenz Herr Bischof 
Ignacy Dec. Weitere Gedenktafeln 
über sein Leben und das Prieste-
ramt finden wir an der Kurkapelle 
in Bad Langenau, wo er seine Pri-
mizmesse feierte und in der Pfar-
rkirche in Habelschwerdt, wo er 
als Vikar tätig war. Eine besondere 
Art der Huldigung für den Mitge-
fangenen – Kaplan hatte das voller 
Emotionen Theaterstück, vorbe-
reitet und mehrmals vorgeführt 
von den Häftlingen des glatzer 
Gefängnisses  für die Teilnehmer  
der „I. Tage des Kaplans Gerhard 
Hirschfelder“. Es wurde zu einer 
bedeutsamen Stimme und einer 
Botschaft für die Häftlinge, damit  
der Kult des Kaplans Gerhard le-
bhaft im Gedächtnis bleibt.

Im Glatzer Land wurde ein Pil-
ger – Wanderweg auf den Spuren 
des Seligen bereitet, ausgeschil-
dert und am 24. September 2011 
vom Herrn Bischof Adam Balabuch 
eingeweiht. Dieser Wanderweg 
wurde von der Stiftung zur Erneu-
erung des Neuroder Landes vor-
bereitet und ausgeschildert, aber 
mit der Gestaltung und Bedie-
nung des Pilger- und touristischen 
Verkehrs beschäftigt sich die To-
urismus – Seelsorge, die im Rah-
men des Instituts „Cultura Sacra“ 
handelt. Bis jetzt wurde eine Wal-
lfahrt von Glatz bis Habelschwerdt 
und Bad Kudowa – Tscherbeney 
zur Grabstätte des Kaplans orga-
nisiert und eine Pilger-Tour der 
Lehrer aus der Schweidnitzer Di-
özese auf den Spitzigen Berg, auf 
den Spuren des Seligen. Dieser 
Wanderweg ist ein weiteres Be-
ispiel für das Bekantmachen und 
die Förderung der Person des Ka-
plans, sich unter seiner geistigen 
Leitung auch mit der Natur, den 
religiösen und kulturellen Werten 
des Glatzer Landes vertraut zu 
machen. Der Pilgerweg erinnert 
uns daran, dass die Geschichte, 
Religion, Kultur und Gegenwart 
miteinander fest verbunden sind 
und dass die Städte und Regionen 
sich dank ihren großen Schutz-

patronen entwickeln. Es ist auch 
eine Erinnerung an Pilgerfahrten, 
die der Seliggesprochene in den 
30-er Jahren zu den Wallfahrtskir-
chen in Albendorf und auf den 
Spitzigen Berg organisiert hatte. 
Man muss unbedingt erwähnen, 
dass zu ihrem Schutzpatron, was 
selbstverständlich ist,  ihn  Seelsor-
gen für die Jugend wählen, denn 
vor allem der Jugend widmete er 
sein Priesteramt und sein Leben. 
Er beschützt die Jugend, die sich 
im Rahmen der Rekollektionen 
und Begegnungen im Versamm-
lungshaus in Wölfelsdorf, gelegen 
am Fuße des Sanktuariums „Maria 
Schnee“ auf dem Spitzigen Berg, 
geführt von den Missionsschwe-
stern vom Kostbaren Blut trifft. Der 
Seliggesprochene ist auch Schutz-
patron des Instituts Cultura Sacra, 
das seinen Sitz in Bad Altheide hat 
und zu  seinen Aufgaben die För-
derung des religiösen Kulturerbes 
in dem gegenwärtigen Zeitraum 
des kulturellen und gesellschaftli-
chen Lebens gehört. Vom Institut 
wird auch ein Film vorbereitet, der 
die Lebensgeschichte des Seligge-
sprochenen darstellt und ein Inte-
grations- und Bildungsprogramm 
für ältere Leute, unter dem Titel: 
„ein starker Körper – ein starker 
Geist“, dessen Mitpatron auch Ka-
plan Gerhard Hirschfelder ist.

Im Jahre 2011 fand das Tref-
fen: Internationale Kunst im 
Freien statt. Während des Tref-
fens, Künstler aus dem Polnisch-
Tschechischen Klub in Mieroszow 
„ART STUDIO“ schrieben Gedichte, 
malten und fotografierten Plätze, 
die mit dem Leben und der Tätig-

keit des seliggesprochenen Ka-
plans Gerhard Hirschfelder in Bad 
Kudowa, Tscherbeney und Habel-
schwerdt verbunden waren. Das 
Ergebnis dieses Treffens im Fre-
ien ist die Ausstellung „ Wege der 
Wahrheit, der Güte und Liebe. Das 
Zeugnis eines evangelischen Le-
bens des Seligen Kaplans Gerhard 
Hirschfelder“, seit zwei Jahren in 
verschiedenen Städten der Schwe-
idnitzer Diözese präsentiert.

Alle erwähnten Initiativen und 
Werke, die einen religiös-gesell-
schaftlichen Charakter besitzen 
machen uns bewusst, wie viel 
Gutes  dank der  Fürsprache  und 
dem Beispiel des Lebens und Wir-
kens unseres Seliggesprochenen 
geschieht. In der Gemeinschaft 
der Heiligen ist er ständig unter 
uns, unterstützt uns im täglichen 
Leben.

In der Bulle des Papstes Be-
nedikt XVI., welche die Selig-
sprechung des Kaplans Gerhard 
verkündete lesen wir: „er war ein 
Mensch des Friedens und der Ver-
söhnung, ein Tag nach dem ande-
ren brachte er sein Leben bis zur 
Erfüllung, indem er mit seiner eifri-
gen, tugendhaften, großzügig er-
füllten Seelsorge junge Leute zum 
Christus führte“.  Auch wir, von der 
Führsprache des seliggesproche-
nen Kaplans Gerhard Gebrauch 
machend, sollten Menschen des 
Friedens und der Versöhnung wer-
den, die durch ihre tägliche Arbeit, 
ihren Dienst und das Zeugnis des 
Glaubens den Weg zum Christus 
finden. Auch unser Leben soll ein 
unvergessliches Zeichen der Hoff-
nung sein.

Begegnungshaus in Wölfelsdorf, geleitet von den Missionsschwestern vom 
kostbaren Blut. Für gruppen und einzelpersonen, die den geist des glaubens 
vertiefen, die identität des Herzens finden und sich erholen möchten. 50 Betten. 
kontakt: Wilkanów 181, 57-500 Bystrzyca kłodzka, Tel.: 74 813 62 06, e-Mail: 
wilkanow@poczta.onet.pl

au
to

r: 
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21 IX 2013 r. (sobota) 

10.30 Otwarcie Forum 
10.45 Sympozjum „Badania i dokumentacja muzeów domowych

i kultury kulinarnej” 
Referaty: 
Ryszard Wojtkowski (Z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, 
Warszawa) 
Archiwa wobec kolekcjonerstwa i kolekcjonerów 

PhDr. Zora Mintalová-Zubercová, CSc. (Matica slovenská, Martin 
Możliwości rozwoju sieci muzeów domowych na Słowacji 

Dr Tadeusz Kania (Uniwersytet Śląski, Katowice–Cieszyn) 
Kolekcjonerstwo i miłośnictwo na Śląsku Cieszyńskim – od kolekcji
do muzeum 

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. 
(Slezská univerzita, Opava) 
Kulinaria w nowożytnych śląskich księgach sądowych 

Dr Anna Drożdż (Uniwersytet Śląski, Katowice-Cieszyn) 
Od produktu do symbolu – rola pożywienia w środowiskach
wielokulturowych 
Dyskusja 

13.00 Obiad 
14.00 Wyjazd do Radochowa i Kątów Bystrzyckich k. Lądka Zdroju
15.00 Panel „Doświadczenia muzeów domowych” 

Wprowadzenia i dyskusja: 
Renata Czaplińska, Karina Fuglińska 
Prezentacja domów „Skowronki” w Radochowie i „Gotwaldówka” 
w Kątach Bystrzyckich 

Jaroslav Petrů (Střední škola obchodu, služeb a řemesel, Tábor) 
Regionalne potrawy w dydaktyce szkół gastronomicznych na przykładzie 
szkoły w Taborze 

Andrzej Baniewicz (Wrocław) 
Dwa wieki tradycji rodzinnej Baniewiczów w zbiorach pamiątek 
– projekt rodzinnego muzeum, archiwum i medioteki 

Dr Wojciech Kondusza (Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, Legnica), Michał
Sabadach (Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, Uniejowice)
Uniejowicki zbiór pamiątek po Armii Radzieckiej i Wojsku Polskim 

Bernard M. Adamowicz (Legnica) 
Kolekcja „Jan Paweł II  w medalierstwie światowym”  

 
18.00 Wyjazd do Kudowy-Zdroju 
19.00 Spotkanie integracyjne

22 IX 2013 r. (niedziela) 

09.00 Wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego 
w Kudowie-Pstrążnej 

09.30 Warsztaty „Propozycje i perspektywy rozwoju sieci muzeów domowych” 
Zagajenia dyskusji: 
Bronisław Kamiński (PCzTN),  
dr Ryszard Gładkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) 
Stan i perspektywy rozwoju międzynarodowej sieci muzeów domowych

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek  
(Primátor M.  Opavy) 
Projekt wielojęzycznego słownika kulinarnego a możliwości 
transgranicznego finansowania projektów kulinarnych 

Mgr inż. Grzegorz Mendyka (Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, 
Wrocław) 
Materiały genealogiczne jako przedmiot kolekcjonerstwa 
Prace w zespołach roboczych 

12.00 Obiad regionalny 
Podsumowanie Forum

Miejsce obrad:
Hotel „Kudowa”, ul. Buczka 16: 21 IX do godz. 14.00
Domy „Gotwaldówka” (Kąty Bystrzyckie 23) i „Skowronki”
(Radochów – Skowronki 144):
21 IX godz. 15.00-18.00
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, ul. Pstrążna 14: 22 IX

Organizatorzy forum:
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
Słowacki Instytut Historyczny Maticy Słowackiej w Martinie

Sekretariat forum:
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
ul. Kuźnicza 49-55, 50-138 Wrocław, e-mail: pcztn@wp.pl
tel.: +48 71 375 25 27, tel. kom.: +48 695 919 768

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów ser-

decznie zapraszam do udziału w 
międzynarodowym VI Forum Mu-
zeów Domowych, które odbędzie 
się w dniach 21-22. IX 2013 r. w Ku-
dowie Zdroju. W załączeniu przesy-
łam program w wersji roboczej (w 
trakcie dalszych uzgodnień mogą 
nastąpić niewielkie zmiany).

Motywem przewodnim tego-

rocznego forum są już po raz trzeci  
"Tradycje i zabytki kultury kulinar-
nej".  Forum jest kontynuacją za-
inicjowanego w Kudowie-Zdroju 
cyklu spotkań, poświęconych 
tworzeniu, prowadzeniu i popula-
ryzacji "muzeów domowych", jako 
nowej formy ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

Uprzejmie informujemy, że ze 
względu na uzyskane dofinanso-

wanie od uczestników nie będzie 
pobierana opłata konferencyjna. 
Noclegi i wyżywienie od kolacji 
20. IX do obiadu 22. IX 2013 w ho-
telu „Kudowa”, który będzie bazą 
konferencji, można zamówić na 
warunkach podanych w formula-
rzu zgłoszeniowym.

Prosimy uprzejmie o przesła-
nie w terminie do dnia 10 IX 2013 
r. na adres pcztn@wp.pl załączo-

nego formularza zgłoszeniowego 
z dokładną informacją, które noc-
legi i posiłki chcieliby Państwo za-
mówić. Sposób płatności podamy 
przed konferencją.

Tel. kontaktowy: +48 695 919 
768

Z poważaniem
Dr Ryszard Gładkiewicz
Wiceprzewodniczący Zarządu
PCzTN

vI fORUM MUZEóW dOMOWyCH

vI forum Muzeów domowych 
„Tradycje i zabytki kultury kulinarnej” cz. III 

Kudowa Zdrój, 21-22 IX 2013 r.

PROGRAM
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Konrad Kazimierz Czapliński

SANKTUARIUM MATKy bOŽÍ bOlESTNÉ
v KOSTElE Sv. KATEŘINy AlEXANdRIjSKÉ 
vE STARyM WIElISłAWU

Současný kostel byl posta-
ven v 15. století a rozšířen v 16. 
století (zeď s bránou a okolím) a 
také v 18. století (mj. hřbitovní 
kaple).

Je to orientovaná 3-loďová 
stavba s vyčleněným presby-
tářem mnohostranně uzavře-
ným a srázovitým. Je pokrytý 
plechovou sedlovou střechou. 
Na ose je čtvercová věž, zako-
nčená pyramidovou kopulí. Věž  
lícuje s elevací a jen neznačně 
vystupuje nad střechu. V pres-
bytáři jsou křížové klenby s že-
brováním. Zachoval se barokní 
portál z 18. století, s reliéfem 
patronky a několik náhrobních 
kamenů z 18.–19. století na zdi 
presbytáře.

Uvnitř se nachází bohaté 
vybavení. Jeho nejcennějším 
elementem je gotická socha 
Matky Boží Wielisławské z 15. 
století. Pochází ze staršího ko-
stela. Představuje Matku Boží 
jako služebnici ve svatyni a je 
volnou kopií předlohy z mi-
lánské katedrály, s výraznými 
vlivy regionálního stylu. Od 
15. století je předmětem kultu, 
zvláště živého v 16.–17.století, 
kdy vesnice patřila jezuitskému 
kolegiu z Kladska. V současno-
sti se kult obnovuje. Socha byla 
mnohokrát přemalovávána, a 
pravděpodobně i měněna (šaty, 
šátek). Dřevěná, polychromova-
ná socha se nachází na hlavním 
oltáři. Další výzdoba, hlavně ba-
rokní a rokoková z 18. století, mj. 
rozsáhlý architektonický, dřeve-
ný, polychromovaný hlavní oltář 
a vedlejší oltáře, dřevěná poly-
chromovaná kazatelna, sochy a 
malby z 18. století, hlavně z okolí 
roku 1770 (některé o charakteru 
procesním). Většina elementů 
vybavení byla konzervována po 
roce 1977. Na zdech a klenbách 
skromná polychromie. Mnohé 
paramenty a liturgické nádobí 
z 17.–19. století a také kovaná 

farní kostel sv. Kateřiny – původní, dřevěný – existoval už v roce 1300. byl známý, byly mu přiznány různá privilegia díky 
bulle papeže bonifáce vIII. v roce 1428 ho spálili husité. Zbyla z něj údajně pouze socha Matky boží,  která se později 
stala kultovní, a vytvořila základ pro vznik Mariina svatostánku.

mříž z roku 1660.
Kostel obklopuje vysoká zeď 

s branou a kaplemi. Získává tak 
obranný charakter. Zeď vznikla 
nejpozději v druhé polovině 16. 
století, ale možná je dřívější. Ko-
stel patří ke skupině obranných 
svatostánků v centru Kladské 
země (vedle Żelazna a Krosno-
wic), z nichž má nejvýraznější 
obranný vzhled. Zeď je pokryta 
sedlovou střechou z břidlice, 
pod kterou je na vnitřní straně 
umístěný ochoz opřený na pro-
filovaných, dřevených sloupech, 
stojících na kamenné balu-
strádě. Na ochozu jsou kamenné 
epitafy a náhrobky a také souča-
sné zastávky Křížové cesty, dílo 
J. Grabowského, v místě starších 
maleb.

Chodby ochozu přerušuje 
značná, patrová budova brány 
z roku 1569, pokrytá stanovou 

střechou. Ve zdi je ještě druhá 
brána a branka do farnosti a 
také tři kaple na půdorysu čtver-
ce, dodávající obranný vzhled, 
zvláště z venku. Akcentují je ru-
stikované rohy. Mají půlkruhové 
portály, kulatá okénka a stanové 
stříšky kryté břidlicí. Od jiho-
východu, v linii zdi, stojí největší 
hřbitovní kaple sv. Barbory, po-
stavená kolem roku 1700 po epi-
demii a přestavená v 19. století. 
Z období přestavby pochází její 
současná podoba se schodko-
vými vršky, štíhlou věžičkou, jeh-
licovou kopulí a  rustikovanými 
elevacemi. Uvnitř barokní oltář, 
sochy a malby z 18. století.

Před vedlejším vchodem do 
kostela, v obvodu zdi, stojí ka-
menné sochy sv. Jana Nepomuka 
a sv. Jozefa – obě z 18. století.

Překlad Joanna Golak
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Ewa Chalecka

WRZESIEń Z KlASyKą

WRZEŚNIOWE KONCERTY DFM
14.09, godz. 12.00 – koncert z elementami warsztatu matinée

(Polanica, Teatr Zdrojowy, ul. Parkowa 2)
15.09, godz. 19.00 – Stabat Mater  (sanktuarium w Starym Wielisławiu)
28.09, godz. 12.00 – koncert z elementami warsztatu matinée 

(Polanica, Teatr Zdrojowy, ul. Parkowa 2)
29.09, godz. 19.00 – koncert kameralny niemieckiej muzyki barokowej

(kościół w Szalejewie Górnym)

W niedzielę (15.09) o godz. 19.00 
w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Starym Wielisławiu odbędzie się 
niezwykły koncert - Stabat Mater G.B. 
Pergolesiego. Ani miejsce, ani czas kon-
certu nie zostały wybrane przypadko-
wo. Piętnastego września kościół ob-
chodzi święto Matki Boskiej Bolesnej, 
nawiązujące do faktu duchowego 
współcierpienia Maryi z Odkupicielem, 
a to właśnie wizerunek Matki Boskiej 
płaczącej pod krzyżem był inspiracją 
dla kompozytora tworzącego dzieło. 
Stabat Mater to ostatni kompletny 
utwór krótko żyjącego G. B. Pergole-
siego (1710-1736). Komponując dzieło 
artysta poszukiwał nowych środków 
muzycznej ekspresji, czego słuchacz 
może doświadczyć choćby w VI części 
utworu - Vidit suum (fragment suge-
stywnie oddaje przedśmiertne wes-
tchnienia Jezusa na krzyżu). Stabat Ma-
ter zamówił książę Maddaloni, znawca 
stylu muzyki A. Scarlattiego. Pergolesi 
tak bardzo przejął się zadaniem, że tuż 
po ukończeniu partytury zdjęła go go-
rączka - nawrót choroby, która nieba-
wem stała się przyczyną jego śmierci. 
Jednym z powodów ogromnej popu-
larności utworu zwłaszcza w drugiej 
połowie XVIII w. jest sposób traktowa-
nia przez kompozytora harmonii - ar-
tysta zasłynął stosowaniem opóźnień 
i spowalnianiem oczekiwanego przez 
słuchacza rozwiązania akordów. In-
nym atutem jest styl kompozycji, okre-
ślony mianem „galant”, dla którego 
melodyjność i gracja stanowiły główne 
determinanty kształtu kompozycji. Za 
czasów Pergolesiego zarzucano jego 
melodiom zbytnią frywolność i prowo-
kacyjność. Jednak o ile pod względem 
melodycznym Pergolesi wyszedł poza 
pęta konwencji, o tyle jego warsztat 
kompozytorski osadzony jest na so-
lidnym gruncie muzyki barokowej. 
Zauważyć to można we wplecionych 
w konstrukcję fugach.

Podczas koncertu przed publicz-
nością wystąpią Aleksandra Kubas-
Kruk i Magdalena Kulig (mezzosopran) 
oraz grupa Bydgoszcz Baroque Ensem-
ble. Koncert poprowadzi Olgierd Łuka-
szewicz. Ciekawostką niedzielnego 
koncertu będzie instrument o nazwie 
teorba – to lutnia basowa, szarpany 
instrument muzyczny o długiej szyjce 
i podwójnej główce. Na instrumencie 
zagra doskonały muzyk - Anton Birula.

O kompozytorze:
Giovanni Battista Pergolesi należał 

do czołowych kompozytorów włoskiej 

opery komicznej pierwszej połowy 
XVIII w. Artysta pochodził z rodziny 
szewców. Charakteryzował się słabym 
zdrowiem - chorował na gruźlicę, miał 
też problemy z chodzeniem. Zaraz po 
ukończeniu szkoły w 1731 r. Pergolesi 
skomponował swoją pierwszą operę - 
La conversione e morte di San Gugliel-
mo. Dzieło odniosło tylko częściowy 
sukces, jednak młodym kompozyto-
rem zainteresował się książę Neapolu, 
Fernando Colonna Stigliano. Arysto-
krata zatrudnił artystę na swoim dwo-
rze jako maestro di capella. W 1732 r. 
Neapol nawiedziło trzęsienie ziemi, po 
którym arcybiskup poprosił Pergole-
siego o skomponowanie mszy pokut-
nej. Prośba zaowocowała serią kom-
pozycji religijnych na głosy solowe, 
chór i orkiestrę. Głównym, powstałym 
wówczas utworem był Stabat Mater. W 
świecie operowym kompozytor nigdy 
nie doczekał się uznania, za to w muzy-
ce kościelnej, m.in. dzięki Stabat Mater 
odniósł niezaprzeczalny sukces. 

Prowadzący:
Olgierd Łukaszewicz to znany ak-

tor filmowy i teatralny. Już w młodości 
działał w wielu teatrach studenckich, 
występował w Teatrze Stu. Ukończył 
PWST w Krakowie, po czym rozpo-
czął pracę w Teatrze Rozmaitości. Po 
pewnym czasie przeniósł się do War-
szawy. Aktor związany ze stołeczny-
mi teatrami: Dramatycznym (1970-
1973), Współczesnym (1973-1974), 
Powszechnym (1974-1986) i Studio 
(1986-1997). W 1988 r. przeniósł się do 
Wiednia. Na niemieckojęzycznych sce-
nach występował przez osiem lat, m.in. 
w Bonn. Po powrocie do kraju, w 1997 
r. został aktorem Teatru Narodowego, a 
w 2000 r. wrócił na scenę Teatru Współ-
czesnego. Od 2003 r. związany jest z Te-
atrem Polskim. Aktor był pomysłodaw-
cą i inicjatorem kilku niecodziennych 
akcji aktorów warszawskich scen, m.in. 
happeningu-posłania aktorów pol-
skich poświęconego pamięci Żydów 
(1999) oraz hołdu złożonego zesłanym 
na Sybir (2000). Zainspirował również 
Noc pielgrzyma – misterium teatralne 
ku czci Juliusza Słowackiego (2001).

Wykonawcy:
Aleksandra Kubas-Kruk – sopran, 

absolwentka wrocławskiej Akademii 
Muzycznej oraz wiedeńskiego Uni-
wersytetu Muzycznego. Brała udział 
w wielu kursach mistrzowskich u 
uznanych profesorów: T. Żylis-Gara, 
C. Richardson, I. Kremling, P. Tschaplik, 

M. Habela, S. Vittucci, R. Resnik. Artyst-
ka jest stypendystką Ministra Kultury i 
Sztuki, Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego, Prezydenta Miasta Wro-
cławia i Metropolity Wrocławskiego. 
Jest także laureatką licznych nagród 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów wokalnych, m.in.: Nagroda 
Specjalna na 48. Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym (Tuluza), I Nagro-
da i Nagroda Fundacji im. B. Sokorskiej 
dla Najlepszego Głosu Koloraturowego 
na VII Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym im. St. Moniuszki (Warsza-
wa), I Nagroda na Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym im. S. Kruszelnic-
kiej (Lwów), I Nagroda na VII Między-
narodowym Konkursie im. K. Szyma-
nowskiego (Łódź), I Nagroda i Nagroda 
Specjalna na IV Ogólnopolskim Kon-
kursie Wokalnym H. Halskiej-Fijałkow-
skiej (Wrocław), Nagroda Publiczności i 
Nagroda dla Najmłodszego Uczestnika 
Finału na III Międzynarodowym Kon-
kursie Wokalnym (Malmö), Nagroda 
Specjalna na XXXIX Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. T. dal 
Monte (Treviso). W 2009 roku została 
laureatką Teatralnej Nagrody Muzycz-
nej im. J. Kiepury w kategorii Najlepsza 
Śpiewaczka oraz Wrocławskiej Nagro-
dy Muzycznej (Muzyka Poważna). Od 
2008 r. jest solistką Opery Wrocławskiej. 
W czerwcu 2011 r. artystka zadebiuto-
wała w Teatrze Bolshoi w Moskwie – od 

tego czasu z nim współpracuje. Oprócz 
partii operowych wykonuje repertuar 
oratoryjny i pieśniarski koncertując w 
kraju i za granicą.

Magdalena Kulig - mezzosopran, 
absolwentka wydziału wokalnego 
wrocławskiej Akademii Muzycznej. 
Artystka występowała na licznych fe-
stiwalach i koncertach w Europie i Azji 
m.in. na Festiwalu Wratislavia Cantans, 
Międzynarodowym Festiwalu EuroSi-
lesia, Oper im Berg Festival Salzburg, 
Opern und Konzettage Ruhpolding, 
Kammeroper Schloss Rheinsberg 
International Festival zur Forderung 
junger Opernsanger oraz Schleswig-
Holstein Musik Festival. Jest laureatką 
wielu konkursów wokalnych, m.in. na-
grody specjalnej na IV Ogólnopolskim 
Konkursie Wokalnym im. Haliny Hal-
skiej we Wrocławiu (2007), laureatką 
sekcji barokowej konkursu wokalne-
go w Bolonii (2008), zdobywczynią III 
miejsca na Tiit Kuusik International Lied 
Competition w Estonii (2011). Za płytę 
Elegie w 2012 r. otrzymała Wrocławską 
Nagrodę Muzyczną.

Bydgoszcz Baroque Ensemble 
to grupa muzyków propagująca 
muzykę dawną, wykonywaną na in-
strumentach historycznych. Artyści są 
pracownikami instytucji kulturalnych i 
absolwentami Akademii Muzycznej w 
Bydgoszczy. 



18  Ziemia Kłodzka nr 229 / sierpień 2013

Inge Bulitz

śląSKI lETNI dZIEń W CZERWIEńCZyCACH
I W śWIĘCKU

U podnóża zachodniej czę-
ści Gór Bardzkich leży mała wio-
ska Czerwieńczyce. Pierwsza jej 
wzmianka pochodzi z 1347 r. Wieś 
przeżywała burzliwą historię. Wie-
lokrotnie  zmieniała się jej nazwa, 
jedna zastępowana była drugą, 
wojny pustoszyły miejscowość 
ogniem i mieczem. Po roku 1945 
ludność niemiecka została zmu-
szona do opuszczenia swej ojczy-
zny, podobnie jak na całym Śląsku, 
a w Czerwieńczycach osiedlili się 
nowi mieszkańcy, niektórzy z nich 
z terenów wschodniej Polski.

Wydaje się,  że ludzie wycią-
gnęli wnioski z historii – miej-
my nadzieję, że po wsze czasy i 
rozpoczną teraz wspólnie nowy 
rozdział życia. W każdym razie w 
Czerwieńczycach i w okolicy Pola-
cy i Niemcy są na dobrej drodze. 
Potwierdziła to uroczystość w dniu 
14 lipca 2013 r. z udziałem Koła 
Gospodyń Wiejskich przy wsparciu 
Niemieckiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego w Kłodzku. 

Przed południem zebrało się w 
tą piękną letnią niedzielę około 160 
wiernych (zwłaszcza z Czerwień-
czyc i Szalejowa Dolnego, spośród 
nich wiele kobiet w strojach ludo-
wych, jak i niemieccy goście. W 
XVIII-wiecznym barokowym ko-
ściele p.w. św Bartłomieja uczestni-
czyli w polsko – niemieckiej mszy 

św., podczas której wezwania mo-
dlitwy wiernych przeczytali w ję-
zyku polskim i niemieckim Renata 
i Horst Ulbrich z Niemieckiego To-
warzystwa Społeczno-Kulturalne-
go w Kłodzku. Po mszy św. sołtys 
Danuta Radzik i Horst Ulbrich po-
witali wszystkich obecnych w Sali 
Wiejskiej, gdzie spotkali się przy 
poczęstunku.

 Po spacerze przez wieś około 
60 osób udało się do gospodar-
stwa agroturystycznego państwa 
Ulbrichów, gdzie doświadczony 
w grillowaniu Joachim Straube z 
Niemieckiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego w Kłodzku 
kusił gości wspaniałymi zapacha-
mi, a do tańca przygrywał zespół 
muzyczny. Przy kiełbaskach, na-
pojach, śpiewie i tańcu czas mijał 
bardzo szybko. Tylko nadciągające 
czarne chmury były w stanie prze-
konać zebranych o mądrości przy-
słowia: „Trzeba skończyć, gdy jest 
najlepiej”

Jeśli postaramy się zachować 
w naszych sercach atmosferę tej 
letniej niedzieli, to możemy być 
pewni, że Pan wysłucha naszej 
modlitwy: Polacy i Niemcy są na 
dobrej drodze. Panie, pomóż nam 
przekazać to następnym pokole-
niom.

Tłumaczenie: Irena Rogowska inge Bulitz z Danutą Radzik-Dye - sołtyską czerwieńczyc.

czerwieńczyckie koło gospodyń Wiejskich.Uroczystość w sali wiejskiej w czerwieńczycach.

Mały przykład dobrej  polsko-niemieckiej współpracy i przyjaźni.
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EIN SCHlESISCHER SOMMERTAg IN ROTHWAl-
TERSdORf (CZERWIEńCZyCE) UNd SCHWENZ  
(śWIĘCKO)

Am westlichen Fuß des War-
thagebirges gelegen durchlebte 
das kleine Dorf Rothwaltersdorf 
seit seiner ersten urkundlichen 
Erwähnung im Jahr 1347 eine 
wechselvolle Geschichte. Mehr-
fach änderte sich sein Name, eine 
Herrschaft löste die andere ab, 
Kriege überzogen den kleinen 
Ort mit Feuer und Schwert. Nach 
1945 musste die deutsche Bevöl-
kerung wie in ganz Schlesien ihre 
Heimat verlassen und neue Be-
wohner, zum Teil Heimatvertrie-
bene aus Ostpolen, ließen sich in 
Rothwaltersdorf nieder.

Es scheint, dass die Men-
schen, hoffentlich für alle Zeit,  
aus der Geschichte gelernt ha-
ben, und nunmehr ein hoffnung-
svolles Kapitel des Zusammenle-
bens aufschlagen. In Rothwalter-
dorf und Umgebung jedenfalls 
sind Polen und Deutsche auf 
einem guten Weg. Dies zeigte 
auch eine mit Unterstützung des 
DFK Glatz durchgeführte Veran-
staltung der Dorffrauen am 14. 
Juli 2013. 

Am Vormittag versammelten 
sich an diesem wunderschönen 
Sommersonntag etwa 160 Gläu-
bige (vor allem aus Rothwalters-
dorf und Niederschwedelsdorf, 
darunter viele Frauen in Trachten 
sowie deutsche Gäste) in der im 

18. Jahrhundert barockisierten 
Kirche Sankt Bartholomäus und 
feierten eine polnisch-deutsche 
Messe, in deren Verlauf Renate 
und Horst Ulbrich vom DFK Glatz 
die Fürbitten in Polnisch und 
Deutsch vortrugen. Anschlie-
ßend begrüßten Frau Soutis und 
Horst Ulbrich die zu Kaffee und 
Kuchen Eingeladenen im Geme-
indezentrum Rothwaltersdorf.

 Nach einem Spaziergang 
durch das Dorf begaben sich 

Renata und Horst Ulbrich lesen die Fürbitten vor. 

Hl. Bartholomäus-kirche in Rothwaltersdorf.  Fest auf dem Bauernhof bei Familie Ulbrich.

etwa 60 Teilnehmer in bereits 
sehr aufgelockerter Atmosphäre 
zum Reiterhof Ulbrich, wo der 
grillerfahrene Joachim Straube 
vom DFK Glatz alsbald die  Gäste 
mit verführerischen Düften an-
lockte und die Tanzmusik Adam 
aufspielte. Mit Speis und Trank, 
Gesang und Tanz verging die 
Zeit wie im Fluge. Nur drohende, 
schwarze Gewitterwolken kon-
nten die ganze Gesellschaft von 
der Wahrheit des Sprichworts 

überzeugen: Man muss aufhören, 
wenn es am schönsten ist.

Wenn wir uns bemühen, die 
Atmosphäre dieses Sommerson-
ntags in unseren Herzen zu be-
wahren, können wir gewiss sein, 
dass der Herr die vorgetragene 
Fürbitte erhören wird:

Polen und Deutsche sind 
auf einem guten Weg. Hilf uns, 
die positive Entwicklung an die 
nächste Generation weiter zu 
geben. 
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Der Verein „Erzengel Mi-
chael“ hat in den Jahren 2012-
2013 mit viel Liebe und Arbeit 
dieses historische  Törchen re-
stauriert. Historisch deshalb, 
wie mit ihm einer der berühm-
testen Grafschafter  „Arnestus 
von Pardubitz“ verbunden ist. 
Niederschwedeldorf ist das 
zweitälteste Dorf der Gra-
fschaft Glatz und wird erst-
mals am 25.11.1269 in einer 
Prager Urkunde erwähnt. Es 
gehörte den Brüdern Renczco 
und Nycolaus von Glubocz. 
Am 07.02.1350 kaufte Arne-
stus von Pardubitz, dessen Va-
ter Kastellan auf der Burg von 
Glatz war, Niederschwedel-
dorf . Am 5. November 1350 
schenkte er den Besitz der Au-
gustiner Propstei in Glatz, der 
es dann 250 Jahre gehörte. 
Der erste Propst war Johan-
nes aus dem Kloster Raudnitz 
von 1350 bis zu seinem Tode 

1382. Arnestus wurde am 
21.11.1344 der erste Erzbi-
schof von Prag. Er war sehr er-
folgreich und berühmt. Kaiser 
Karl der IV. rief ihn nach Baut-
zen/Sachsen, wo er gerade 
residierte. Arnestus von Par-
dubitz starb unterwegs plöt-
zlich auf der Bischofsburg bei 
Raudnitz an der Elbe am 30. 
Juni9 1364. Seinem Testament 
gemäß wurde er in der Johan-
niter Kirche (Pfarrkirche) in 
Glatz beigesetzt. Das Grabmal 
schuf der Künstlerkreis um Pa-
ter Parler aus Prag. 

20 Pröpste hatten die Au-
gustiner in Glatz. Der letzte 
war Christophorus Kirmeser. 
Im September 1597 wurde 
das Glatzer Augustinerstift in 
ein Jesuiten-Kollegium umge-
wandelt. Der 17. Propst Johan-
nes V. Laurentius Millmann 
aus Glatz war als Praeposi-
tus  von 1545-1568 für Nie-

derschwedeldorf sehr aktiv. 
Er schuf den Seiteneingang 
zur Kirche. Über der Innentür 
steht 1556. Über der Außentür 
des Anbaues steht 1560. Oben 
ist die Patornats Loge, in we-
lcher auch die Familie des Ba-
ron von Münchhausen  gern 
saß. Die Mauer um das ganze 
Kirchengelände wurde 1564 
gebaut. Den kleinen Friedhof 
und Kircheingang benutzten 
hauptsächlich die Bewohner 
des Niededorfes. Er wurde 
1567 errichtet. 

Jesek von Pardubitz hat-
te sich bei der Belagerung 
von Mailand im Jahre 1158 so 
ausgezeichnet, dass ihm und 
seinem Geschlecht das hal-
be weiße Ross im roten Felde 
als Wappen verliehen wurde. 
Propst Laurentius setzte die-
ses Wappen in den Schluss-
stein der Türumrahmung und 
wollte damit kundtun, dass 
der berühmte Arnestus 1350 
Besitzer von Niederschwedel-
dorf war. Es ist das Einzige 
außerhalb einer Kirche in der 
Grafschaft Glatz. Das Törchen 
steht unter Denkmalschutz 
und ist in der Kategorie 1 ein-
getragen. 

Die Fläche zwischen Kirche 
und Friedhofsmauer hat keine 
Entwässerung. So drängte 
auch das Wasser der Dachrin-
nen zum tiefsten Punkt, das 
Törchen,  und unterspülte 
es.  Die Fa. Piotr Wanat aus 
Breslau hat 2012 die Sandste-
inumrahmung stabilisiert und 
restauriert.

Die Fa. Adrian Nieckarz hat 
in den Jahren 2012 du 2013 
den Einbau einer Entwässe-
rungsrinne und die Verlegung 
eines Wasserrohres  O 10 cm 
entlang des Zaunes von 56 Me-
tern geschaffen. Der Weg,  auf 
dem ein altes Wegerecht von 
fast 450 Jahren liegt, wurde 
fachgerecht wieder angelegt. 
Im Durchgang wurden einige 
große Heuscheuer-Sandstein-
Platten erneuert. Die Wände 
wurden neu gemauert, ver-
putzt und gestrichen. Ein neu-
er hölzerner Schubriegel wur-
de in die vorhandenen Löcher 

eingepasst.  
Nun kommen wir zum 

Wichtigsten, dem Holztor 
selber. Es wurde eine neue 
Tür geschaffen in Anlehnung 
an das Vorhandene. Für das 
neue Tor wurde lufttrockenes 
Eichenholz verwendet. Da ich 
in der Grafschaft Glatz nicht 
fündig wurde, fand ich es in 
Westfalen. Mit Hilfe der Fa. A. 
Nieckarz wurde das Holz 900 
km nach Schlesien transpor-
tiert.

Die Fa. Brillux in Münster 
stellte Material für den Schut-
zanstrich kostenlos zur Ver-
fügung. 

In Anlehnung an die ur-
sprüngliche Form wurde von 
der Fa. A- Niekarz ein neues 
Tor geschaffen. Der Beschlag 
ist handgeschmiedet und 
konnte wieder verwendet 
werden. Vor dem Einbau des 
neuen Tores restaurierte der 
Steinmetz die Natursteinfas-
sung mit  Schlussstein. Der 
Restaurator Tomsz Ryfa hat 
im Anschluss die verwitterten 
Buchstaben und Zeichen re-
stauriert. 

Am 25. Mai haben Tischler 
und Schlosser gemeinsam das 
Tor eingepasst und montiert.

Der letzte Weltkrieg hat 
am Karfreitag 1945 noch Spu-
ren in dem Holz hinterlassen. 
Darauf weisen die gefärbten 
Einschussstellen der Granat-
splitter hin. 

Mit finanzieller Hilfe des 
Patenlandes Niedersachsen, 
der Heimatgruppe Nieder-
schwedeldorf und vieler pri-
vater Spender konnte die 
Restaurierung der gesamten 
Anlage durchgeführt werden. 

Die Restaurierung erfolgte 
unter der Obhut des Vereins 
„Erzengel Michael“. 

Nun können die Besucher 
der Kirche, des Friedhofs und 
der Denkmalstrasse wieder 
durch das wunderschöne Tör-
chen gehen. 

Die freiwillige Feuerwehr  
Albachten  hat die Arbeiten 
unterstützt und plant deshalb 
den Jahresausflug in das Glat-
zer Bergland. 

Helmut Goebel  

dAS KlEINE TOR MIT dER gROSSEN gESCHICHTE
IN NIEdERSCHWEdEldORf 

Helmut goebel  
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Auf den ersten Blick ist Nie-
derschwedeldorf (Szalejow Dol-
ny) ein Dorf in der Grafschaft 
Glatz wie viele andere. In einem 
lieblichen Tal strebt ein gut und 
naturgerecht ausgebautes Flüs-
schen (Bystrzyca Dusznicka) der 
Glatzer Neiße zu. Am linken und 
rechten Ufer des Baches reiht 
sich Haus an Haus, nicht selten 
mit Garten und Blütenpracht 
vor und hinter dem Gebäude. 
Diese Gestaltung eines Dorfes 
erinnert an die planmäßige An-
lage deutscher Siedlungen im 
Gebirge und dessen Vorland, die 
sogenannten Waldhufendörfer. 
Auf den zweiten Blick, ergänzt 
durch die Lektüre der entspre-
chenden Artikel im Handbuch 
der historischen Stätten, Band 
Schlesien, wird klar, dass Nieder-
schwedeldorf (bezeugt 1269 in 
einer Prager Urkunde und damit 
eines der ältesten dokumentier-
ten Dörfer in der Grafschaft Glatz) 
auf eine nahezu 800jährige Ge-
schichte zurückschaut. Arnestus 
von Pardubitz, der berühmte 
erste Prager Erzbischof, der erste 
Kanzler der Prager Universität 
und enge Berater von Kaiser Karl 
dem IV. kaufte das Dorf etwa 
100 Jahre nach seiner ersten Er-
wähnung und schenkte den Be-
sitz dem von ihm gegründeten 
Augustiner – Chorherrenstift in 
Glatz. Die Augustiner entfalteten 
insbesondere im 16. Jahrhundert 
eine rege Bautätigkeit in Nie-
derschwedeldort und bewahr-
ten die Erinnerung an Arnestus 
, indem sie unter anderem das 
Wappen seiner Familie in eines 
der Tore der Mauer um das Kir-
chengelände anbringen ließen. 
Es wird Zeit, auf den eigentli-
chen Anlass dieser Zeilen ein-
zugehen. Weitere historische 
Auslassungen würden den 
Leser vielleicht ermüden oder 
gar den Ausspruch provozie-
ren: Der Autor möge aufhören, 
Eulen nach Athen zu tragen. 
Wer kümmert sich heute um 
die steinernen, manchmal auch 
hölzernen Zeugnisse der Ver-
gangenheit? Da ist zum Beispiel 
der Erzengel-Michael-Verein in 

Niederschwedeldorf mit einer 
ganzen Reihe aktiver Mitglie-
der, die sich um die Erhaltung 
der kulturellen Werte der Ver-
gangenheit verdient gemacht 
haben. Dies ist bemerkenswert 
, weil es sich nicht um ihre, son-
dern vor allem um deutsche und 
böhmische Geschichte geht. 
Und nicht zu vergessen: In und 
um Niederschwedeldorf ist 
Helmut Göbel seit Jahren uner-
müdlich tätig. Er hat die Re-
konstruktion und Erneuerung 
von Denkmälern, Kapellen und 
Wegkreuzen (Straße der Denk-
mäler) in seinem Heimatdorf zu 
seinem Lebenswerk gemacht. 
Angefeuert durch seinen En-
thusiasmus und unter seiner Re-
gie haben viele Dorfbewohner 
mitgeholfen, sein Lebensmotto 
„Denkmäler sind die geistige 
Botschaft der Vergangenheit“ 
in der Realität umzusetzen. Hel-
mut Göbel scheut sich aber auch 
nicht, seine guten Beziehungen 
zu polnischen und deutschen 
Institutionen und Firmen zu nut-
zen, um seine Ziele zu erreichen. 
Eines dieser Ziele war seit langem, 
das unter Denkmalschutz stehen-
de und seit Jahren nicht begeh-
bare Törchen zur Kirchenmauer 
wieder in den ursprünglichen Zu-
stand zu versetzen. Dazu mussten 
einige große Heuscheuer-Platten 
erneuert , die Wände neu gemau-
ert , verputzt und gestrichen wer-
den. Als Herkulesarbeit erwies 
sich der Einbau einer neuen Holz-
türe. Luftgetrocknetes Eichenholz 
wurde aus Westfalen beschafft, 
damit das Törchen wieder dem 
Originalzustand entspricht. Al-
lerdings zeigt das Holz nicht zu 
tilgende Spuren der neueren 
Geschichte. Die vom Einmarsch 
der Amerikaner in Münster zu-
rückgebliebenen Verfärbungen 
aufgrund eingeschlagener Gra-
naten wurden bewusst nicht be-
seitigt. Helmut Göbel nahm dies 
mit Humor und sagte: „Das Holz 
der neuen Türe hat unter den 
Amerikanern gelitten, ich habe 
noch russische Granatsplitter im 
Leibe. Beide haben das überlebt.“ 
Im Juli konnten endlich fast alle 

Arbeiten abgeschlossen werden. 
Großdechant Jung war gekom-
men, um das neue Tor einzu-
weihen. Als symbolische Geste 
durften alle Teilnehmer an der 
Feier zum ersten Mal nach langer 
Zeit durch das Tor gehen. Helmut 
Göbel dankte in einer bewegen-
den Ansprache allen Helfern. 
Die Ortssprecherin Frau Mariola 
Nakwasinska von Niederschwe-

deldorf , Frau Elisabeth Kynast, 
ein Vertreter der Stadt Glatz und 
Horst Ulbrich DFK Glatz richteten 
Grußworte an die Versammelten. 
Die Gruppe der Dorffrauen mu-
sizierten zum Ausklang der Feier. 
Möge das Tor auch in Zukunft ein 
kleines Zeichen für die Verbin-
dung zwischen Völkern, für die 
Öffnung von realen und virtuel-
len Mauern bleiben!

Hermann Handlos

ANMERKUNgEN ZU NIEdERSCHWEdEldORf  
(SZAlEjOW dOlNy) OdER ARNOST vON PARdUbITZ  
UNd HElMUT göbEl

einweihung der restaurierten Tores in niederschwedeldorf. es spricht Helmut goebel.

großdechant Franz Jung und Helmut goebel.
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Henryk Grzybowski  

jAK ANTON gOEbEl ZE STAREj bySTRZyCy
dO SZAlEjOWA dOlNEgO TRAfIł?

Wspomniane w tytule miej-
scowości oddalone są od siebie 
o niecałe 20 km. Dla młodych 
ludzi było to spore utrudnienie 
w czasach bez samochodów i 
Internetu. Młodzi poznawali się 
na tańcach w sąsiednich miej-
scowościach, a zawieranie zna-
jomości za pomocą ogłoszeń 
matrymonialnych nie do końca 
było w tamtych czasach właści-
we. Na szczęście funkcjonowali 
handlarze drewnem, bydłem 
czy końmi, którzy docierali jed-
nak dużo dalej. I tak Szalejów 
Dolny odwiedzał regularnie An-
ton Tschöpe  z Ocieszowa (dziś 
część Szczytnej). Sam drobny 
rolnik, chętnie handlował i 
chętnie pośredniczył. Co roku 
przyjeżdżał zimą, wszyscy więc 
znali jego małą bryczkę i konika 
nazywanego „Liskiem”. Pod sie-
dzeniem miał coś do ubrania, za 
sobą skrzynię z klapą zamykaną 
na wielką kłódkę, gdzie trzymał 
drewniane rzeźby i podobne 
atrakcje dla dzieci rolników – 
swojej „klienteli”. Często był w 
trasie cały tydzień. Spał wte-
dy w przygodnych gospodar-
stwach. Nie tylko on miał gości-
nę, również jego koń znajdował 
furaż i miejsce w stajni. Tschöpe 
jeździł w okolice Bystrzycy 
Kłodzkiej i do bogatych miej-
scowości wokół Kłodzka. Tutejsi 
rolnicy mieli urodzajne ziemie, 
dużo zboża, zatem też dużo 
słomy. Nie mieli jednak drewna 
na opał, w szczególności brako-
wało im długich kloców, które 
zimą parobkowie rozłupywali 
na mniejsze. Tschöpe zapisywał 
więc, kto i jakiego drewna po-
trzebuje, w jakiej ilości, a z dru-
giej strony, ile fur słomy ma kto 
na wymianę i z jakiego zboża. 
On też ustalał cenę. Kupującym 
i sprzedającym pozostawało 
uzgodnić terminy dostaw. 

Tschöpe nie zajmował się 
jedynie drewnem budowla-
nym. Jego sprzedaż limitowały 
odrębne przepisy, zawarte w 
„Regulacjach gminy Szalejów 

Dolny o pozyskaniu drewna 
budowlanego z lasów królew-
skich”, pochodzące z 15 grudnia 
1805 r.

Pewnego roku Tschöpe 
zjawił się u Ignatza Bartscha w 
Szalejowie Dolnym, akurat po 
świniobiciu. Kiedy próbował 
kiełbasy, rozmowa zeszła na zu-
pełnie inny temat. 

– Gospodarstwo potrze-
buje gospodarza – powiedział 
Bartsch – ja mam już 67 lat. 
Obaj moi synowie nie mają za-
miaru się żenić. August został 
kościelnym, a Franz pokochał 
pszczoły. Musimy wydać za mąż 
Teresę – dodał.

Tak się szczęśliwie złożyło, 
że Tschöpe tylko na to czekał. W 
zanadrzu miał pewnego kawa-
lera, którego znał od lat. Był nim 
28-letni (idealny – sam Tschöpe 
ożenił się w tym wieku!) Anton 
Goebel  ze Starej Bystrzycy, któ-
rego starszy brat otrzymał oj-
cowskie gospodarstwo, 80 mor-
gów. „Swat”, któremu właśnie 
brakowało nowego kapelusza, 
licząc na wynagrodzenie, udał 
się prosto do Goeblów do Sta-
rej Bystrzycy. Teraz już wszystko 
potoczyło się szybko.

Anton Goebel wyruszył 
więc do Szalejowa Dolnego 
konno, kierując się prastarą 
drogą pielgrzymią zwaną Ścież-
ką Anny (Anna-Steig). Jechał 
przez Szklarnię, Starą Łomnicę, 
Starków i Stary Wielisław. Ostat-
ni, dwukilometrowy odcinek 
szlaku prowadził już przez ma-
jętności Ignatza Bartscha. Kiedy 
tak kłusował przez jego grunty, 
musiał z pewnością pomyśleć:  
Jeśli Teresa jest tak samo atrak-
cyjna, jak te wielkie, równe pola 
z dobrą ziemią, coś dobrego z 
tego wyniknie. Gospodarstwo 
Bartscha było utworzone w cza-
sach kolonizacji ziemi kłodzkiej 
przed osadników z Frankonii, 
Szwabii i Turyngii, jeszcze przez 
rokiem 1296. Miało typową 
powierzchnię jednego łana , 
nadawanego przez zasadźcę  

Tą opowieścią rozpoczynamy druk kilku fragmentów z niemieckiej książki o Szalejowie Dolnym w celu przybliżenia 
historii miejscowości jej dzisiejszym polskim mieszkańcom, a także miłośnikom historii ziemi kłodzkiej.  
W oparciu o relację Helmuta Goebla  napisał i uzupełnił Henryk Grzybowski.

gospodarstwo goeblów od południa

kapliczka św. antoniego za obejściem goeblów, w tle kaplica św. Magdaleny

kapliczka morowa z 1733 r. okładka książki o szalejowie Dolnym
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osadnikom. Anton na szczęście 
nie słyszał, co przydarzyło się 
Johannesowi Lorenzowi, który 
w 1697 r. objął to samo gospo-
darstwo biorąc za żonę Katarzy-
nę Bihl, córkę Georga. Bo do-
kładnie to samo zamierzał teraz 
zrobić on sam. Mianowicie 150 
lat wcześniej w czasie epide-
mii dżumy gospodarstwo zo-
stało dotknięte nieszczęściem. 
Pierwszy zachorował i 13 listo-
pada 1714 r. zmarł Johannes, 
głowa rodziny, 10 dni później 
jego syn Kasper Lorenz, a do 
końca roku pozostali z jedena-
stoosobowej niegdyś rodziny. 
29 grudnia, jako ostatnia, zmar-
ła Maria Jockwerin, przybyła 
w międzyczasie z pobliskiego 
Starego Wielisławia, aby opie-
kować się osieroconymi dzieć-
mi. Ze względu na strach przed 
zarazą, wszystkie ofiary dżumy 
pochowano w ich własnym 
ogrodzie. Do dziś za gospodar-
stwem stoi przypominająca o 
tej tragedii barokowa kapliczka 
morowa pod wezwaniem św. 
Antoniego, którą w 1733 r., o 
czym świadczy data na kamie-
niu węgielnym, wystawił przed-
stawiciel kolejnej rodziny, An-
ton Heintze ze Starego Wielisła-
wia (od tej pory św. Antoni stał 
się patronem wszystkich rodzin 
zamieszkujących to gospodar-
stwo), dziedziczący majątek po 
ojcu, Melchiorze, który zakupił 
gospodarstwo po wymarciu ro-

dziny Lorenzów. Jest to najstar-
sza i największa kapliczka we 
wsi. Zupełnie możliwe, że wy-
konali ją ci sami budowniczo-
wie, którzy w latach 1731-1732 
zbudowali kaplicę św. Anny, a w 
1734 r. kaplicę św. Magdaleny. 
W czasie budowy kaplic byli na 
kwaterze i utrzymaniu sąsiadu-
jących gospodarstw. Wskazuje 
na to zarówno podobieństwo 
stylu jak i taki sam materiał, pia-
skowiec ze Szczelińca . 

Pozwólmy jednak działać 
Antonowi. Był to kawaler po-
kaźnej postury, a kary koń z 
pięknym siodłem i uzdą robił 
dodatkowe wrażenie. Musiała 
mu się też spodobać Teresa. 
Toteż umówili się niedługo na 
odwiedziny Teresy w Starej By-
strzycy wraz z rodzicami, Ignat-
zem i Johanną, wszyscy powo-
żeni przez stangreta Franza. 
Wszystko się udało, włącznie z 
tym, że Anton dostał wcale nie 
najgorszy dział majątku, bo-
wiem rodzina Goeblów, gospo-
darzyła tam już od 1560 r.

Kiedy jeździec pojawił się za 
niedługo w Szalejowie, miał ze 
sobą ogromny plecak. Był w nim 
serwis kawowy dla sześciu osób 
(czyżby to miało coś znaczyć?), 
dobrze zapakowany w wełnę 
drewnianą, żeby nie uszkodził 
się w czasie jazdy. Gdy tylko 
Anton delikatnie i starannie 
wszystko wypakował i ustawił 
na stole, Teresa podziękowała 

mu soczystym pocałunkiem. 
Od tej chwili byli już zaręcze-
ni. Ogłoszono zapowiedzi, a 
datę ślubu ustalono na 8 lutego 
1848 r. – zgodnie ze zwyczajem 
– w Szalejowie Dolnym, miej-
scowości panny młodej. 

Jako świadków na ślub po-
proszono rolników Franza We-
lzela z Łącznej i Kaspra Klara ze 
Starej Bystrzycy. Drużbą został 
cieśla Karl Olbricht, zarządzają-
cy szkołą w Szalejowie Dolnym, 
szeroko znany z pięknych mów 
wygłaszanych z dachów no-
wych budynków przy okazji sta-
wiania „wiechy”. Zorganizował 
piękne chłopskie wesele, sam 
w odświętnym ubraniu kroczył 
dostojnie do kościoła poprze-
dzając orszak i troszczył się tak-
że o wszystko inne. Anton i Te-
resa mieli potem szóstkę dzieci, 
w sam raz do serwisu, które co 
do jednego dobrze ożenili albo 
wydali za mąż. Jeden z synów, 
Isidor, dziadek autora tej opo-
wieści, ożenił się w 1887 r.

Anton był wielkim chwatem, 
toteż – gdy 9 kwietnia 1852 r. 
świat ujrzał jego syn Izydor – 
zbudował piękny, wielki i muro-
wany dom mieszkalny, a nie jak 
do tej pory z ciosanego drewna 
. Pokrył go także dachówką, nie 
jak dotąd, gontem. Dobrym 
wzorem i przykładem był mu ro-
dzinny dom w Starej Bystrzycy. 
W całym regionie bystrzyckim 
wiele domów miało mansardo-

we dachy, uzupełnione małymi 
naczółkami . W odróżnieniu od 
wszystkich domów po „gospo-
darskiej” stronie wsi (grunty po 
drugiej – północnej – stronie 
należały w większości do „do-
minium”, czyli dóbr rodziny von 
Münchhausenów) „obrócił” go-
spodarstwo, uważając, że okna 
obory powinny być skierowane 
na drogę, zatem na północ, a 
okna domu w stronę gór, czyli 
na południe, ku słońcu. Był tak-
że zapobiegliwy, bo już w 1864 
r., dochodzący wówczas ledwie 
do pięćdziesiątki i w pełni sił, 
zbudował okazały wycug , po 
tym jak rok wcześniej zatrudnił 
ceglarzy w gliniance za gospo-
darstwem.

Anton Goebel zmarł w 1889, 
Teresa w 1896 r. Ich potomko-
wie pozostali na gospodarstwie 
do wysiedlenia w 1946 r. Do 
tego czasu przez dokupienie 
gruntów powiększyło się ono o 
prawie 112 morgów (33,5 hek-
tara).

Taka to właśnie była histo-
ria Antona Goebla i jego Teresy 
ze wszystkim opowiedziana. 
W 1998 r. ich prawnuk Helmut 
dokonał gruntownej renowacji 
kapliczki św. Antoniego. Potem 
wziął się za pozostałe kapliczki 
we wsi. Następnie za kapliczki 
w bliższej okolicy, za te w dal-
szej.

1.   Helmut Goebel. „Wie Goebel-Anton aus Altweistritz 
nach Niederschwedeldorf kam”, w: Heimatbuch der 
Gemeinde Niederschwedeldorf in der Grafschaft 
Glatz/Schlesien,  Brinkmann-Patzelt, Georgsmarien-
hütte-Oldenburg, 2001, S. 344–345. ISBN 3-927099-
75-9.

2.  W księgach rodzinnych Radkowa widnieje zapis 
dotyczący zagrodnika Antona Tschöpego. Urodził 
się około 1800 r. w Ocieszowie, tam też zmarł przed 
1873 r. Małżeństwo z Marią Teresą Schießler (urodz. 8 
lutego 1807 w Skibinie, obecnie część Radkowa, i te-
goż dnia ochrzczoną w Radkowie, zm. 11 marca 1873 
w Ocieszowie) zawarł 17 lutego 1829 r. w Radkowie. 
Księgi metrykalne parafii Radków 1801-1860, film nr 
1048533, KB 1829, nr 009; za: genealogynet, www.
online-ofb.de, dostęp 2013-08-19. 

3.  Anton Goebel urodził się 15 sierpnia 1819 r. w Starej 
Bystrzycy. 

4.  Autor relacji podaje tutaj, że jeden frankoński łan = 
12 prętów = 96 morgów. Istotnie, miarą powierzch-
ni w ziemi kłodzkiej w ciągu epoki feudalnej – jak 
wszędzie na Śląsku - był łan (eine Hube). Jednak łan 
nie zawsze i nie we wszystkich okolicach był jednako-
wy – obejmował 60–200 morgów. W ziemi kłodzkiej 
łan dzielił się na 12 prętów (zagonów) po 5 morgów 
każdy. Ponieważ powierzchnia morga wynosiła około 
30 arów, łan kłodzki był równy około 18 ha, a jeden 
pręt równał się mniej więcej 1,5 ha; za: Leszek Barg, 
„Demograficzny rozwój Polanicy od połowy XIV do 

początku XX wieku”, w: Polanica Zdrój wczoraj i dziś, 
tom I (1347–1946), red. Henryk Grzybowski, Georg 
Wenzel; wyd. 1., Nowa Ruda-Polanica Zdrój 2006, 
s. 285, ISBN 83-88842-94-3. Morga oznaczała pole 
zaorane lub skoszone przez jednego człowieka od 
rana (Morgen) do południa.

5.  Zasadźca to w średniowieczu człowiek, który w imie-
niu pana feudalnego – właściciela ziemi, na podsta-
wie przywileju lokacyjnego organizował wydzielenie 
gruntów oraz sprowadzał potrzebnych nowej osadzie 
fachowców (m.in. młynarza, kowala, melioratora), 
potem zwykle zostawał dziedzicznym sołtysem lub 
wójtem (w przypadku miast).

6. Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf... op. 
cit. s. 42, 269-270.

7. Bale z grubo ciosanego siekierą drewna stosowane 
było od wieków do budowy kościołów i domów, 
głównie na Śląsku i Łużycach. Wykorzystywano z 
reguły sosny, rzadziej cisy. Przygotowywano je spe-
cjalnie na kilka lat przed wycinką poprzez spiralne 
odkorowanie, co prowadziło do wzrostu zawartości 
żywicy w pniu drzewa. Gwarantowało to naturalną 
ochronę przed szkodnikami i warunkami atmosfe-
rycznymi.

8. Dach mansardowy to typ dachu łamanego, w którym 
każda z połaci składa się z dwóch części: górnej, o 
mniejszym kącie nachylenia, oraz dolnej, stromej. 
Dzięki temu poddasze może być lepiej wykorzysta-
ne. Z kolei naczółki to niewielkie, trójkątne połacie 

umieszczone ukośnie w górnej części ścian szczyto-
wych.

9. Wycug to mniejsze gospodarstwo, gdzie gospodarz 
dożywał swych lat po przekazaniu gospodarstwa 
następcy. Takie rozwiązania stosowano tylko w bo-
gatych gospodarstwach, w biedniejszych wycużnik 
(dożywotnik) dysponował skromną izbą. Niekiedy, 
gdy nie sporządzono odrębnej umowy prawnej 
ufając przyrzeczeniom następcy, dochodziło do 
rozczarowań. Pamięć o zdarzeniach z lat klęski głodu 
(np. 1847), kiedy to wielu starych ludzi wyrzucano z 
domu, mobilizowała do zabezpieczenia sobie odpo-
wiednich warunków dożywocia.

10. Helmut Goebel z Szalejowa Dolnego, obecnie 
mieszkaniec Münster, był inicjatorem i przy udziale 
mieszkańców głównym wykonawcą renowacji licz-
nych kapliczek, figur wotywnych, pomników i krzyży 
przydrożnych z różnych okresów, które uratowano 
przed zniszczeniem i tym samym zachowano dla 
potomności. Dzięki temu 6 czerwca 2009 r. otwarto 
turystyczny „Szlak Pomników”. 11 stycznia 2013 r. H. 
Goebel został udekorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf… 
op. cit. s. 270.

12. Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf… 
op. cit. s. 42.

13. Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf… 
op. cit. s. 43.

Przypisy:
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W dobie kiedy w Europie i 
Polsce toczy się walka z krzy-
żem w przestrzeni publicznej, 
przed dwoma laty, w diecezji 
rzeszowskiej został zainicjo-
wany badawczo-pastoralny 
projekt, związany z obiektami 
małej architektury sakralnej pt. 
Kapliczka. Ksiądz Profesor, jak 
mi wiadomo jest jego autorem i 
zarazem kuratorem naukowym. 
Proszę nam wyjaśnić genezę i 
motywy  jego powstania. Ja-
kie obiekty małej architektury 
sakralnej stanowią konkretny 
przedmiot badawczy Waszego 
projektu?

Przedmiotem badawczym 
naszego projektu „Kapliczka” 
są wszystkie obiekty małej ar-
chitektury sakralnej: krzyże, 
kapliczki, figury, pomniki z ele-
mentami religijnymi, tablice i 
płyty wolnostojące z na-pisami 
zawierającymi treści religijne, 
a znajdujące się w miejscach 
publicznych (z wyłączeniem 
generalnie cmentarzy grzebal-
nych i cmentarzy przykościel-
nych (placów kościelnych), 
z uwzględnieniem jednak 
obiektów małej architektu-
ry sakralnej, upamiętniającej 
dawne cmentarze, mogiły, pla-
ce pokościelne i pocerkiewne, 
na obszarach przydrożnych, 
na rozstajach, na obszarach 
leśnych i górskich i na parce-
lach prywatnych (za zgodą 

właścicieli terenu i obiektu). 
W przeważającej części są to 
obiekty związane z Kościołem 
rzymskokatolickim, ale także, 
szczególnie w części południo-
wo-zachodniej diecezji rze-
szowskiej jest wiele obiektów 
wzniesionych przez wiernych 
obrządku greckokatolickiego. 
Greckokatolicka architektura 
sakralna znajduje się obec-
nie często na terenach nieza-
mieszkałych, w dawnych, nie-
istniejących już dzisiaj wsiach. 
Mała architektura sakralna na 
terenie diecezji rzeszowskiej 
jest różnorodna, zarówno w 
treści jak i formie, jest również 
duża różnorodność co do wie-
ku tychże obiektów – Na sku-
tek zniszczeń z powodu dzia-
łań atmosferycznych, ale także 
niestety i celowych przejawów 
wandalizmu, działaniach jed-
nostkowych i programowych, 
np. w okresie komunizmu, nie 
możemy pochwalić się zbyt 
wieloma obiektami o wielo-
wiekowej metryce. Niemniej 
spotkać tu można wiele cen-
nych obiektów pod względem 
zarówno wartości kulturowej 
jak i religijnej.

Jaki jest cel ogólny i szcze-
gółowy projektu „Kapliczka”?

Projekt posiada cztery cele. 
Każdy z nich jest rozbudowany 
i posiada cele pośrednie lub 
szczegółowe. Pierwszy cel to 
naukowo-badawczy. Zawiera 
on w sobie takie zadania jak 
rozpoznanie stanu i walorów 
małej architektury sakralnej, 
znajdującej się w granicach 
diecezji rzeszowskiej, następ-
nie dokonanie inwentaryzacji 
i opisanie stanu techniczne-
go obiektów. W ramach tego 
celu mieści się nadto okre-
ślenie położenia geograficz-
nego i środowiskowego oraz 
zgromadzenie pisanego, wi-
zualnego, ewentualnie nawet 
dźwiękowego i epigraficznego 
materiału źródłowego, doty-
czącego wyżej wymienionych 

obiektów. Ostatnim etapem 
jest zarchiwizowanie zgroma-
dzonego materiału badawcze-
go. Kolejny to cel edukacyjny 
(wiedza i umiejętność). Mieści 
się w nim zapoznanie miesz-
kańców, w tym szczególnie 
dzieci i młodzieży szkolnej z 
małą architekturą sakralną i 
przekazanie wiedzy o sztuce 
sakralnej, ludowej w formie 
rzeźby, obrazu, płaskorzeźby. 
W ramach tego celu pragnie-
my także dostarczyć pewne 
kwantum wiedzy o związku 
małej architektury sakralnej 
z takimi dziedzinami wiedzy, 
nauki i kultury jak: historia, hi-
storia sztuki, kulturoznawstwo, 
wiedza o społeczeństwie, kra-
joznawstwo, regionalizm. 
Zamierzeniem tego celu jest 
również wypracowanie umie-
jętności rozpoznania wartości 
architektonicznej, artystycznej 
i historycznej obiektów małej 
architektury sakralnej. Trzecim 
jest cel wychowawczy, którego 
zadaniem jest uwrażliwienie 
na piękno kultury regionalnej, 
również kultury religijnej, wy-
chowanie do szacunku wobec 
wartości kulturowych i kultury 
religijnej, a także kształtowanie 
postawy identyfikowania się z 
mikroregionem i jego tradycją 
religijną poprzez środowisko 
naturalne i wytwory kultury 
materialnej. Cel pastoralny ma 
prowadzić do uwrażliwienia 
na materialne znaki i symbole 
obecności Boga w przestrzeni 
życia publicznego i społecz-
nego, kształtowania postawy 
szacunku wobec obiektów sa-
kralnych, wzbudzenia poczu-
cia troski i odpowiedzialności 
za nie w swoim środowisku 
oraz do ożywienie ducha i 
form pobożności związanych 
z obiektami małej architektury 
sakralnej.

Przy pomocy jakich metod 
usiłujecie zinwentaryzować i 
przebadać pomniki małej ar-
chitektury sakralnej w diecezji 

rzeszowskiej?
Podjęte zadanie badawcze 

jest interdyscyplinarne, stąd 
też potrzeba zastosowania wie-
lu metod, by zinwentaryzować 
i przebadać pomniki małej ar-
chitektury sakralnej na terenie 
naszej diecezji. Obejmuje ono 
przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego, sporządze-
nie dokumentacji technicznej 
(w oparciu o podaną ankietę) 
i zapisanie tych informacji na 
nośniki elektroniczne. Kolejna 
metoda wymaga wdrożenia 
warsztatu historyka, ponieważ 
konieczne jest przeprowa-
dzenie kwerendy w lokalnych 
archiwach (parafialne, szkol-
ne, gminne, prywatne, itp.), 
w lokalnych muzeach, izbach 
pamięci i w zbiorach prywat-
nych. Równolegle prowadzo-
na jest kwerenda biblioteczna,  
uwzględniająca lokalną prasę 
religijną i świecką oraz publika-
cje książkowe dotyczące tere-
nu objętego badaniem. Wyniki 
kwerend są zapisanie w formie 
tradycyjnej (wydruk kompute-
rowy) oraz na nośniku elektro-
nicznym. Ten etap realizowany 
jest przez zespół historyków z 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz absolwenta kierunku tu-
rystyka, razem cztery osoby.

Czy może nam ksiądz Pro-
fesor przedstawić zasadnicze 
elementy karty inwentaryzacyj-
nej?

Karta zawiera kilka punk-
tów, które są wypełniane w 
trakcie gromadzenia informa-
cji na miejscu, gdzie znajdu-
je się badany obiekt. Są to: I 
Miejscowość, parafia, gmina, 
dekanat, powiat, diecezja, wo-
jewództwo; II Rodzaj obiek-
tu; III Czas powstania; IV Opis 
obiektu, zdobnictwo, znaki, 
napisy, wizerunki, otoczenie; 
V Zdjęcia (całość, detal, w oto-
czeniu; data, autor fotografii); 
VI Historia, zwyczaje, legendy, 
motywy fundacji, autor, warsz-
tat twórcy; VII Wymiary; VIII. 

OdKRyWANIE bOgACTWA  
MAłEj ARCHITEKTURy SAKRAlNEj NA POdKARPACIU

ks. prof. dr stanisław nabywaniec

Z ks. prof. dr hab. Stanisławem Nabywańcem z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
rozmawia ks. prof. dr hab. Tadeusz fitych.
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Aktualny właściciel obiektu, 
opiekun, udostępnienie, poło-
żenie na gruncie; IX Data spo-
rządzenia karty; X Kto sporzą-
dził kartę? XI Uwagi.

W jaki sposób Diecezja Rze-
szowska zamierza edukować 
swych wiernych do wrażliwości 
i pełniejszego zrozumienia tych 
kulturowych znaków duchowo-
ści i wiary? Jakie wybraliście 
formy publikacji czy też promo-
cji efektów swych badań?

Zamierzamy zorganizować 
sesje popularno-naukowe w 
kilku punktach diecezji (dla 
zaprezentowania wyników ba-
dań. Projekt przewiduje rów-
nież prace redakcyjne: korekta 
tekstu i wydanie drukiem w 
formie osobnych tomików, je-
śli nie dla każdego dekanatu, 
to ogólne opracowanie dla 
całej diecezji. Przewidziana 
jest także promocja publikacji. 
Przez kilka semestrów prowa-
dziłem wykłady dla studen-
tów studiów podyplomowych 
na temat dziejów regionu. W 
wykładach tych uwzględnia-
łem również tematykę małej 
architektury sakralnej na Pod-
karpaciu. W tym celu przy-
gotowałem materiały dydak-
tyczne do wykładów z zakresu 
kultury regionu. Być może uda 
się również przygotować ma-
teriały dydaktyczne dla ście-
żek edukacyjnych, obejmują-
cych religię, przyrodę, kulturę 
(plastyka i muzyka) i historię. 
Kapliczki, krzyże i figury przy-
drożne stanowią nieodłączny 
element krajobrazu nie tylko 
wsi, ale i miast, nawet tych pre-
tendujących do miana metro-
polii. Co więcej, obiekty małej 
architektury sakralnej usytu-
owane są nie tylko na obrze-
żach, czyli terenach niedawno 
przyłączonych do miast, ale 
również w ich centrach. Ważna 
jest zarówno ich funkcja litur-
giczna, jak też historyczno-
kulturowa. Dlatego też na po-
czątku 2010 r. dr Wioletta Za-
witkowska z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wystąpiła z propozycją inwen-
taryzacji wszystkich tego typu 
obiektów małej architektury, 
znajdujących się w granicach 
administracyjnych miasta Rze-
szowa, z uwzględnieniem po-
działu na osiedla. Wykonawca-
mi projektu realizowanego w 
latach 2010-2011, nad którym 
patronat objęli: Rektor UR, 
Biskup Ordynariusz Diecezji 

Rzeszowskiej oraz Prezydent 
Miasta Rzeszowa, byli studen-
ci i członkowie Kół Naukowych 
z dwóch kierunków: historii 
i kulturoznawstwa, zwłasz-
cza o specjalności animator 
kultury w regionie. W ramach 
projektu studenci przeprowa-
dzili wywiady z osobami na 
posesjach, których znajdują 
się kapliczki lub z tymi, którzy 
mieszkają najbliżej. Zebrano 
szczegółową dokumentację 
fotograficzną obiektów i opi-
sano większość z nich, zwraca-
jąc uwagę przede wszystkim 
na współczesną rolę kultową 
i odbywające się przed nimi 
uroczystości lub nabożeństwa 
religijne.

W związku z tym projek-
tem, również w 2010 r. wspól-
nie z dr Zawitkowską  zor-
ganizowaliśmy konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu Rzeszowa pt.: „Naj-
ładniejsza kapliczka mojego 
osiedla”, nad którym patronat 
również  objęli: Rektor Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 
Biskup Ordynariusz Diecezji 
Rzeszowskiej, Prezydent Mia-
sta Rzeszowa oraz Podkarpac-
ki Kurator Oświaty. Ogłoszenie 
listy laureatów oraz wręczenie 
nagród w poszczególnych ka-
egoriach odbyło się w Teatrze 
„Maska” w Rzeszowie podczas 
IX Papieskiego Spotkania Mło-
dych w ramach obchodów Dni 
Papieskich 18 X 2010 r. pod 
hasłem: Jan Paweł II – Odwa-
ga Świętości i Finał konkursu 
plastycznego zorganizowane-
go przez Podkarpackie Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie i Instytut Historii 
UR. Podczas tej uroczystości 
wygłosiłem referat Kaplicz-
ki Rzeszowa. Konkurs cieszył 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem i odpowiedziało na 
niego bardzo wielu uczniów, 
którzy pod opieką swoich 
nauczycieli i wychowawców, 
głównie plastyków, przygo-
towali niezmiernie ciekawe 
prace plastyczne, związane z 
małą architekturą sakralną na 
terenie Rzeszowa.

Gdzie w prasie katolickiej 
lub na forum internetowym 
można znaleźć szczegółowe in-
formacje o projekcie, efektach 
prac czy też o cennych obiek-
tach małej architektury sakral-
nej, jak i związanych z nimi 
praktykach religijnych?

Informacje takie można 
znaleźć na stronie interne-
towej diecezji rzeszowskiej. 
Mam jednak nadzieję, że w 
przyszłości uda się wykorzy-
stać doświadczenia, jakie ma 
w tym zakresie Ksiądz Profe-
sor. Wystawa, album i witryna 
internetowa  „Boże Młyny” są 
naprawdę znakomitym pomy-
słem i sposobem na dotarcie w 
ciekawy sposób do szerokiego 
odbiorcy. 

Gratuluję zatem Księdzu 
Profesorowi i jego zespołowi 
tak znakomitej formy promo-
cji małej architektury sakralnej 

z terenu Ziemi Kłodzkiej.

Bardzo dziękuję za wyrazy 
uznania. Z jakich etapów skła-
da się proces realizacji projektu 
„Kapliczka” i które z nich zostały 
już osiągnięte?

Proces realizacji projektu 
oraz jego wdrożenie obejmu-
je kilka etapów. Projekt jest 
realizowany  we współpracy z 
Diecezją Rzeszowską, dlatego 
też zacząłem go realizować 
od przedłożenia projektu i 
zatwierdzenie przez ówcze-
snego ordynariusza Bp. Kazi-
mierza Górnego – pomysło-
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dawcę i inicjatora projektu. 
Następnie przedłożyłem pro-
jekt i zapoznałem z zasadami 
jego realizacji księży podczas 
kongregacji duchowieństwa 
diecezji rzeszowskiej, jako ko-
ordynatorów projektu i odpo-
wiedzialnych za jego realizację 
w terenie. Księżą otrzymali in-
strukcję i wyjaśnienia w kwestii 
warsztatu badawczego. Pro-
jekt zakładał zorganizowanie 
w ramach każdego dekanatu, 
pod kierunkiem dziekana, ze-
społu koordynującego realiza-
cję projektu w dekanacie. We 
współpracy z księżmi dzieka-
nami zorganizowano w każdej 
parafii Parafialny Zespół Ba-
dawczy. Zespoły powstały w 
oparciu o osoby działające w 
organizacjach i stowarzysze-
niach parafialnych (Akcja Kato-
licka, KSM itp.), młodzież gim-
nazjalną, przygotowującą się 
do sakramentu bierzmowania 
lub przedstawicieli niektórych 
grup zawodowych: nauczycie-
le, przewodnicy PTTK, prze-
wodnicy górscy, leśnicy, pra-
cownicy parków narodowych 
i krajobrazowych, muzealnicy, 
lokalni historycy amatorzy. 
Koordynatorami zespołów w 
parafiach są księża, probosz-
czowie lub wikariusze czy ka-
techeci. Zespoły te przeprowa-
dziły prace terenowe w swoich 
środowiskach, co szczegółowo 
zostało przedstawione przy 
prezentacji metod pracy. Etap 
ten zamyka złożenie uporząd-
kowa-nych wyników prac ba-
dawczo-inwentaryzacyjnych z 
terenu w opisanej teczce lub 
skoroszycie u księdza dzieka-
na. Dziekani są odpowiedzial-
ni za złożenie teczek z doku-
mentacją z parafii u kierowni-
ka projektu. Kolejny etap prac 
to uporządkowanie materiału 
badawczego, wykonanego w 
terenie oraz uzupełnienie go 
o kwerendę przeprowadzoną 
w archiwach i bibliotekach o 
charakterze ponadlokalnym 
przez wspomniany zespół. 
Ostatni etap to złożenie mate-
riału źródłowego, zgromadzo-
nego podczas kwerendy ar-
chiwalnej, muzealnej i biblio-
tecznej w archiwum Diecezji 
Rzeszowskiej w Rzeszowie. 
W ostatecznym zamierzeniu 
zgromadzony materiał badaw-
czy posłuży wspomnianym 
publikacjom, może też uda się 
zorganizować wystawę ilustru-
jącą ciekawsze obiekty małej 

architektury sakralnej z terenu 
diecezji. Zebrany materiał słu-
ży również jako baza źródłowa 
do napisania prac magister-
skich i licencjackich z historii 
oraz z kulturoznawstwa.

Ile zespołów badawczych 
powstało i kim są ich członko-
wie?

Realizacją projektu zaj-
muje się zespół koordynują-
cy, pod moim kierunkiem – 4 
osoby oraz zespoły dekanalne, 
liczące po kilka osób każdy. 
Zespołami dekanalnymi opie-
kowali się Księża Dziekani. Ze 
swych zadań zespoły dekanal-
ne wywiązały się w większo-
ści przypadków znakomicie. 
W tym miejscu, jeśli Ksiądz 
Profesor pozwoli, chcę wyrazić 
podziękowanie wszystkim re-
alizatorom projektu na etapie 
dekanatów i parafii.

Czy w ramach projektu po-
wstały swego rodzaju pomoce 
i instrukcje dotyczącego termi-
nologii typów małej architektu-
ry sakralnej i ich zasadniczych 
elementów, które mogłyby 
wspierać osoby kierujące zespo-
łem badawczym?

Jak już wspomniałem, od-
były się spotkania podczas 
kongregacji księży z całej die-
cezji, w Rzeszowie i w Jaśle, 
podczas których Księża zostali 
zapoznani z podstawowymi 
zasadami realizacji projektu, 
terminologią, metodyką pra-
cy, a także otrzymali instrukcje 
i wzór kart informacyjnych.

W jaki sposób rozwiązaliście 
w Diecezji Rzeszowskiej kwestię 
źródeł finansowania tych in-
teresujących, ale i czasochłon-
nych badań?

Każde takie przedsięwzię-
cie wymaga pewnych nakła-
dów finansowych. Staraliśmy 
się je minimalizować. Głów-
nym jednak dotychczasowym 
wkładem jest praca własna. 
Mając obecnie to zaplecze, 
za-mierzamy wystąpić o dofi-
nansowanie w ramach współ-
pracy z instytucjami odpowie-
dzialnymi za promocję kultury, 
przede wszystkim w wymiarze 
lokalnym.

Proszę nam powiedzieć, na 
podstawie dotychczasowego 
stanu badań, jakie typy małych 
kalwarii oraz krzyży i kapliczek 
przydrożnych dominują w sa-

kralnym krajobrazie ziemi rze-
szowskiej?

W sakralnym krajobrazie 
Podkarpacia i diecezji rze-
szowskiej dominują kaplicz-
ki domkowe, szafkowe oraz 
wolnostojące krzyże. Współ-
cześnie wznoszone kapliczki 
szafkowe mają często szklane 
ściany, tak, iż są widoczne ze 
wszystkich stron. Dość często 
można napotkać figury usta-
wione na cokołach, przedsta-
wiające głównie postać Maryi 
lub Jana Nepomucena. Kolejny 
rodzaj to kapliczki wnękowe, z 
umieszczanymi we wnękach 
figurkami. Pewnym proble-
mem są zdarzające się przy-
padki zmiany formy i kształtu 
starych kapliczek podczas 
remontu. Obecni właściciele 
unowocześniają remontowa-
ne kapliczki, stosując współ-
czesne materiały budowlane, 
wyrównują dawne krzywizny, 
nierówności, przez co tracą 
one swój pierwotny wygląd.

Naszych Czytelników z pew-
nością zainteresują też spo-
strzeżenia Ks. Profesora, gdy 
idzie o szczególne nabożeń-
stwa, modlitwy, formy kultu i 
zwyczajów pielęgnowanych w 
otoczeniu obiektów małej ar-
chitektury sakralnej

Mała architektura sakral-
na Podkarpacia, w tym także 
diecezji rzeszowskiej, która w 
większości należy do tego wo-
jewództwa i regionu, nie jest 
może efektowna pod wzglę-
dem bogactwa materialnego 
czy wyszukanych form archi-
tektonicznych, wszak to daw-
na uboga prowincja austriac-
ka, zwana Galicją. Często też 
to co było cenne jako obiekt 
kultury religijnej, zostało zra-
bowane przez prywatnych 
kolekcjo-nerów, a wiele z nich 
znalazło się „jakimś cudem” w 
muzeach. Jest to natomiast, co 
uważam za jej największy wa-
lor, architektura bogata wiarą 
swoich fundatorów, twórców 
i właścicieli, niejednokrotnie 
od wielu pokoleń troszczą-
cych się o „swoją” kapliczkę 
lub krzyż. Obiekty te były i są 
jeszcze nadal, omodlone i ota-
czane głęboką czcią religijną. 
Z racji istniejących niegdyś 
wielowioskowych parafii, dla 
mieszkańców wsi, w których 
nie było kościoła, stanowiły 
lokalne miejsca kultu, szcze-
gólnie w maju i październiku, 

kiedy to przy kapliczkach od-
mawiano różaniec i śpiewano 
litanie oraz pieśni nabożne. W 
Wielką Sobotę księża przy ka-
pliczkach poświęcali pokarmy 
na stół wielkanocny. To przy 
tych kapliczkach kształtowała 
się pobożność ludu (nie mylić 
z pobożnością ludową ukazy-
waną jako tania i nie pogłę-
biona dewocja) i krzepła wia-
ra. Atmosferę tę zna świetnie, 
pochodzący z Podkarpacia, 
Pasterz diecezji świdnickiej, 
Ksiądz Biskup Profesor Igna-
cy Dec. Dzisiaj na skutek za-
gęszczenia sieci parafialnej i 
kościołów kapliczki i krzyże w 
mniejszym stopniu przydrożne 
pełnią tę rolę. Jednakże poboż-
ność „kapliczkowa” jest nadal 
żywa, o czym świadczą świe-
że kwiaty, zadbane obejścia, 
remonty, a także wznoszenie 
nowych obiektów. Szczegól-
nie Rok Jubileuszowy 2000 
ożywił aktywność wznoszenia 
krzyży jubileuszowych. W wie-
lu parafiach organizowane są 
procesje do kapliczek i krzyży 
w uroczystość i w oktawie Bo-
żego Ciała. Krzyże też niejed-
nokrotnie wyznaczają szlak 
lub tylko cel drogi krzyżowej 
w ple-nerze. Fenomenem 
ostatnich lat są też miniatu-
rowe kapliczki umieszczane w 
lasach i na szlakach turystycz-
nych w Beskidach, na Pogórzu 
i w Puszczy Sandomierskiej. 
Nierzadko też można spotkać 
i dzisiaj osoby pochylone w 
modlitwie i zatopione w du-
chowej refleksji przy tych sta-
cyjnych miejscach na drodze 
ludzkiego pielgrzymowania.

Jakie elementy przyrodnicze 
stanowiły najbliższe otoczenie 
krzyży i kapliczek przydrożnych? 
Jakie było przesłanie różnych 
gatunków krzewów i drzew sa-
dzonych w ich pobliżu?

Krajobraz duchowej kultu-
ry, której materialnym wyra-
zem są kapliczki i krzyże, do-
pełniany jest niejednokrotnie 
przez krajobraz przyrodniczy i 
kontekst geograficzny. Obiek-
ty małej architektury sakralnej 
niejednokrotnie umieszczane 
są w miejscach wyraźnie wi-
docznych – na naturalnych 
wzniesieniach lub nasypach, 
otaczają je często drzewa, w 
przypadku maryjnej treści 
obiektu są to głównie lipy, w 
przydomowych zaś kaplicz-
kach ich otoczenie stanowią 



27 Ziemia Kłodzka nr 229 / sierpień 2013

pielęgnowane ogródki kwia-
towe lub krzewy. Kapliczki 
maryjne zazwyczaj znajdują 
się w otoczeniu róż i krzewów 
różanych. Nie brak też w miej-
scach związanych z wodą – w 
pobliżu mostów lub na tere-
nach zalewowych figur św. 
Jana Nepomucena, tak bardzo 
znanego i czczonego na ziemi 
kłodzkiej.

Co Ks. Profesor uznałby za 
najcenniejsze osiągniecie lub 
godne polecenia doświadcze-
nie w obecnej fazie realizacji.

Mała architektura sakralna 
stanowi nieodłączny element 
pejzażu podkarpackich wsi, 
miasteczek, a także miast. Po-
siadają one niejednokrotnie 
dużą wartość kulturową. Wiele 
z tych obiektów oplatają nie-
jednokrotnie pogmatwane lub 
dramatyczne losy ludzkiego 
życia. Jednak ujęte one zostały 
w ramy ufnej, prostej lecz głę-
bokiej wiary. Kiedyś św. Paweł 
Apostoł będąc na Areopagu 
nawiązał do obecności wielu 
świątyń w Atenach, pomiędzy 
którymi przechodził, bo uświa-
domiły mu one fakt, że w Bogu 
żyjemy, poruszamy się i jeste-
śmy. Skoro Apostołowi tę myśl 
nasunęły pogańskie świątynie, 
o ileż bardziej wędrując po na-
szej, często twardej, skalistej 
ziemi możemy, spoglądając na 
te miniaturowe świątynie po-
święcone już nie nieznanemu 
bogu, ale Bogu osobowemu, 
Trójjedynemu, możemy sami 
doświadczyć tej prawdy, że w 
Bogu żyjemy, w Nim się poru-
szamy i w Nim jesteśmy.

Jak ocenia Ksiądz Profesor 
stan prac badawczych i prezen-
tacji małej architektury sakral-
nej w naszej Ojczyźnie?

Ta ocena to trudne zada-
nie. Nie można powiedzieć, że 
stan tych badań jest znikomy, 
ale również nie można uznać 
go za zadowalający. Często 
jest to efekt uboczny badań 
prowadzonych przez histo-
ryków, kulturoznawców, hi-
storyków sztuki, etnografów, 
architektów czy kulturoznaw-
ców, wszak jako przedmiot 
badawczy mała architektura 
sakralna jest fenomenem wie-
lowątkowym i interdyscypli-
narnym. Jako taki wymagałby 
zintegrowanych badań prowa-
dzonych przez różne środowi-
ska naukowe i kulturalne. Tak 

zintegrowanych badań inter-
dyscyplinarnych, które dałyby 
całościowy obraz badanego 
zjawiska w naszej Ojczyźnie 
się nie prowadzi. Zatem czę-
sto wyniki niejednokrotnie 
żmudnej i ciekawej pracy na-
ukowej dają obraz niepełny, 
niekiedy jednostronny. Nie 
można fenomenu, któremu 
na imię mała architektura sa-
kralna, sprowadzać wyłącznie 
do zjawiska kulturowego czy 
folklorystycznego, nie można 
też posłużyć się, nie mającym 
zresztą naukowego potwier-
dzenia, skrótem myślowym, że 
kapliczki i krzyże zajęły nie tyl-
ko w przenośni, ale i w sensie 
dosłownym miejsce dawnych 
kultów pogańskich. Są jednak 
prowadzone solidne badania 
nad małą architekturą sakral-
ną przez licznych naukowców, 
a także podejmowane przez 
amatorów i miłośników lokal-
nych dziejów i kultury. Zna-
ne i cenione są prace Urszuli 
Janickiej-Krzywdy, Ewy Śnie-
żyńskiej-Stolotowej, Tadeusza 
Seweryna, Franciszka Stolota, 
Feliksa Taroniego, Michała Wa-
lickiego, Wiktora Zina. Wśród 
młodego pokolenia badaczy 
warto tu wspomnieć dr Piotra 
Wypycha – badacza i znawcę 
małej architektury sakralnej 
z obszaru nad Pilicą, autora 
kilku opracowań, m.in. albu-
mu „Kapliczki i krzyże znad 
Pilicy” oraz współrealizatora 
programu „Pejzaż Wszystkich 
Świętych – rekonstrukcja kra-
jobrazu kulturowego”, a także 
dr Grażynę Holly zajmującą 
się krajobrazem sakralnym ob-
szaru Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i Otuliny. Swe-
go czasu na Wydziale Teologii 
KUL zostało obronionych kil-
kanaście prac magisterskich, 
poświęconych małej architek-
turze sakralnej w diecezji prze-
myskiej (w jej granicach sprzed 
1992 r.), przygotowywanych 
na seminarium z liturgiki pro-
wadzonym przez ks. dr Józefa 
Srokę w Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu. Również na 
Uniwersytecie Rzeszowskim 
pod moim kierunkiem została 
przygotowana jedna rozprawa 
dok-torska i jedna magisterska 
z historii – obie poświęcone 
problematyce małej architek-
tury sakralnej. W oparciu o ma-
teriał zgromadzony w ramach 
projektu „Kapliczka” zostały 
napisane dwie prace licen-

cjackie z kulturoznawstwa na 
temat kapliczek i krzyży przy-
drożnych. Problematyce ma-
łej architektury sakralnej po-
święciłem też nieco miejsca w 
swojej dwutomowej publikacji 
„Sprawa Obiektowa nr 1: Ko-
ściół przemyski w świetle akt 
rzeszowskiej bezpieki (1944-
1989)”, Rzeszów 2011. Wska-
załem w niej na niszczenie ka-
pliczek i krzyży przydrożnych 
przez władze komunistyczne 
oraz na ich obronę podjętą w 
diecezji przemyskiej pod du-
chowym przywództwem nie-
zmordowanego bojownika o 
wolność Kościoła w naszej Oj-
czyźnie, arcybiskupa Ignacego 
Tokarczuka.

Dolny Śląsk, w tym także i 
sama diecezja świdnicka, stoi 
jeszcze przed zadaniem pełne-
go odkrycia kulturowego bo-
gactwa, jak i samego przesła-
nia małej architektury sakral-
nej oraz zdynamizowanie tego 
typu badań, a nasi Czytelnicy 
są już w trakcie swych wakacyj-
nych urlopów i wędrówek jakim 
wskazaniem, radą i życzeniami 
podzieliłby się Ksiądz Profesor z 
potencjalnymi odkrywcami sa-
crum w polskim krajobrazie?

Odpowiem tu parafrazu-
jąc dość nieudolnie słowa na-
szego wieszcza narodowego: 
„ktokolwiek będziesz na piel-
grzymim szlaku, zechciej się 
przyjrzeć kapliczkom i krzy-
żom”, aby zobaczyć w nich 
piękno dzieła rąk ludzkich, 
otwartość umysłu ich twórców, 
ale przede wszystkim wiarę 
ludu tej ziemi, po której stą-
pają czy jadą podczas swych 
wakacyjnych urlopów, wędró-
wek i rajdów. Zatrzymajcie się 
przy nich na krótką modlitwę 
i zadumę. Frasobliwy Chry-
stus, Maryja o obliczu polskiej, 
wiejskiej dziewczyny, święty 
Jan Nepomucen w kapłańskim 
stroju pytają bowiem każdego 
przechodnia słowami umiesz-
czonymi na krzyżu w mojej ro-
dzinnej miejscowości „Czy i Ty 
miniesz mnie obojętnie?”.

W imieniu Czytelników i Re-
dakcji „Ziemi Kłodzkiej” gratu-
luję Księdzu Profesorowi wielu 
osiągnięć, w tym także i kom-
pleksowego projektu „Kaplicz-
ka” oraz jego interdyscyplinar-
nej realizacji, i uprzejmie dzię-
kuję za poświęconą nam uwagę 
i cenny czas.
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Bazylika WamBierzycka
Są na świecie miejsca religijnych kultów, które gromadzą wiernych nie-

zależnie od wyznania. Miejsca, które nazywamy świętymi. Do takich należy 
Bazylika – Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin.

Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków Ziemi Kłodzkiej, a zarazem jed-
no z najważniejszych sanktuariów kultu maryjnego w Polsce. Do górującej 
nad centrum Wambierzyc., monumentalnej bryły świątyni prowadzi 56 sze-
rokich schodów. Sam kościół posiada niezwykłą konstrukcję: jednonawowe, 
niewielkie, owalne wnętrze centralnego ołtarza otaczają zintegrowane z nim i 
między sobą krużganki z 11 kaplicami. Wnętrze świątyni, utrzymane w duchu 
baroku zdobią malowidła, obrazy i rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują 
dzieła Karola Sebastiana Flackera (1680 – 1746): ambona, będąca rzeźbiarską 
kompozycją wyrażającą słowa maryjnego hymnu Magnificat i ołtarz główny 
mieszczący cudowną figurkę Matki Boskiej. Krużganki okalające nawę zdobią 
dary wotywne w postaci charakterystycznych malowideł, które wraz z nagimi 
sklepieniami, ścianami izb i korytarzy tworzą atmosferę tajemniczości.  Mamy 
wrażenie, jakbyśmy przenieśli się w czasie do odległych wieków. 

Bazylika powstała na miejscu drewnianego kościoła z 1263 roku, w la-
tach 1695 – 1711.  Jej fundatorem był Daniel Paschasius von Osterberg. Obec-
ny kształt świątyni pochodzi z odbudowy przeprowadzonej w latach 1715 
– 1720.

WAMbIERZyCE
Niewielka, położona na tra-

sie Kłodzko – Radków wieś o 
małomiasteczkowym charakte-
rze. Pierwsza o  niej wzmianka 
pochodzi z 1263 roku i mówi o 
istniejącej tutaj drewnianej ka-
plicy. Dzisiejszy wygląd Wam-
bierzyce zawdzięczają religijnej 
pasji Daniela Paschasiusa von 
Osterberga (1634 – 1711),  wła-
ściciela wsi. Osterberg posta-
nowił stworzyć tutaj namiastkę 
Jerozolimy z czasów ewange-
licznych. 

Nad drogami prowadzący-
mi do jej centrum stoi 17 bram, 
a dnem doliny płynie strumień 
zwany Cedron. Nad niewielkim 
rynkiem góruje słynna Wambie-
rzycka Bazylika. Wieś otoczo-
na jest kalwarią stworzoną na 
wzgórzach o biblijnych nazwach 
Tabor, Syjon, Horeb, Góra Oliw-
na. Kalwaria liczy ponad 100 ka-
plic i kapliczek, znajdziemy tutaj 
także pustelnię, a w centrum wsi 
jedną z największych w regionie 
ruchomych szopek. 

Kalwaria
Kalwaria wambierzycka to 

80 kapliczek i 12 bram. To rów-
nież niezwykła pustelnia. Płyną-
cy przez wieś strumień nosi na-
zwę Cedron. nazwy okolicznych 
wzgórz wzięte zostały z Biblii: 
Tabor, Syjon, Horeb… Nawiązuje 
to w swojej symbolice do Jerozo-
limy czasów Chrystusa i sprawia, 

że miejscowość, będąca od XII 
wieku ośrodkiem kultu maryjne-
go, jest odwiedzana przez liczne 
pielgrzymki oraz turystów.

Ruchoma Szopka
Tradycyjne szopki były two-

rzone na okazję obchodów Bo-
żego Narodzenia. Przedstawiały 
betlejemską stajenkę, w której 
narodził się Jezus. Szopka wam-
bierzycka opowiada o wielu 
innych jeszcze wydarzeniach 
i scenach z życia chrześcijan. 
Mnogość detali, bogactwo 
barw, magia ruchu – szopka w 
Wambierzycach czaruje od po-
nad 150 lat. 

Pełna misternych, koloro-
wych i poruszających się figurek 
wambierzycka szopka została 
zbudowana przez Longina Wit-
tiga (1824 – 1895) i jego syna 
Hermana (1857 – 1932). Do 
dzisiaj eksponowana jest w ich 
dawnym domu w centrum wsi. 
Pierwsze drewniane figurki po-
wstały już w 1850 roku, ostat-
nie w końcowych latach życia 
Hermana. Sceny tematyczne 
szopki przedstawiają m.in. Rzeź 
Niewiniątek, Świętą Rodzinę 
przy pracy, 12 – letniego Jezusa 
w świątyni, Ostatnia Wieczerzę, 
Objawienie Matki Bożej w Lour-
des itp. Szopka wambierzycka 
składa się z 800 figurek, w tym 
300 ruchomych, napędzanych 
mechanizmem zegarowym. 

Bazylika Wambierzycka
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VamBericka Bazylika
Ve sevětě existují taková místa náboženských kultů, která shro-

maždují věřící nezávisle na jejich vyznání. Tato místa nazýváme sva-
tými. K těm patří i Bazilika – svatyné Matky Boží Vambeřické Královny 
Rodin.

Je to jedna z nejkrásnějších památek Kladského kraje a také 
jedna z nejvýznamnějších svatyní kultu Panny Marie v Polsku. K mo-
numentální svatyni, která se tyčí nad centrem Vembeřic, vede jed-
nolodní, nevelký oválný interiér centrálního oltáře, jenž je obklopen 
mezi sebou propojenými ochozy s 11 kapelami. Interiér svatyně je 
vyzdoben v barokním duchu četnými malbami, obrazy a sochami. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat dílu Karla Sebastiana Flacknera 
(1680 – 1746): kazatelna, která je socharškou kompozicí vyjadřující 
slova hymnu Panny Marie Magnificat a hlavní oltář, na kterěm stojí 
zázračná socha Matky Boží. Ochozy, které celou lod’ obklopují, jsou 
zdobeny votivními dary v podobě charakteristických maleb. Ty pak 
ve spojení s asketickou klenbou, stěnami komor a chodeb vytvářejí 
atmosféru tajemna. Když se nimi procházíme, máme dojem, že jsme 
se přesunuli v čase do dávných véků.

Bazilika vznikla na místě dřevěného kostela z roku 1263 a byla 
stavěna v letech 1695 – 1711. Jejím zakladatelem byl Daniel Pascha-
sius von Osterberg. Současná podobna chrámu je výsledkem rekon-
strukce, která proběhla v letech 1715 – 1720. 

vAMbEŘICE
Malé vesnička ležící na trase 

Kladska do Radkowa má výrazně 
městský charakter. První zmínka 
pochází z roku 1263 a hovoří se v 
ní o zde stojící dřevěné kapli. Za 
současnou podobu Vambeřice 
vděčí náboženskému zaujetí Da-
niele Paschasiuse von Osterberg 
(1634 – 1711), někdejšímu ma-
jiteli vesnice. Osterberg se totiž 
rozhodl zde vytvořit kopii Jeuza-
léma z doby evangelia.

Nad cestami, které vedou do 
centra, stojí 17 bran a v údolí teče 
potok zvaný Cedron. Nad ma-
lým náměstíčkem se tyčí slavná 
Vambeřická bazilika. Vesnice je 
obklopena kalváií vytvořenou na 
vršcích s biblickými jmény Tábor, 
Sión, Oreb a Olivetská. Klavárie 
se skládá z více než 100 kaplí a 
kapliček, najdeme zde rovněž 
poustevnu a v centru vesnice 
jeden z největších pohyblivých 
betlému v regionu.

Klavárie
Vambeřickou kalvárii tak 

tvoří 80 kaplí a 12 brán. Je zde 
rovněž neobyčejná poustevna. 
Potok, který teče přes vesnici, se 
jmenuje Cedron. Názvy okolních 
hor byly převzaty z Bible: Tábor, 
Sión, Oreb… Symbolicky navazu-
jí na Jeruzalém z doby Ježíše Kri-
sta a způsobují, že od 12. století 

je obec strědiskem kultu Panny 
Marie a je často navštěvována 
poutníky a turisty.

Phyblivý betlém
Tradiční betlémy byly vy-

ráběny u příležitostí oslav Vánoc. 
Představovaly betlémskou stáj, 
ve které se narodil Ježíš Kristus. 
Vambeřický betlém vypráví ne-
jen o narození Ježíška, ale ukazu-
je i mnoho dalších událostí a ob-
razů ze žvota křest’anů. Množství 
detaliů, bohatství barev, magie 
pohybu – betlém ve Vambeřicích 
okouzuje už více než 150 let.

Vambeřický betlém plný mi-
strně provedených, barevných 
a pohyblivých fihurek postavil 
Longin Wittig (1824 – 1895) a 
jeho syn Hermann (1857 – 1932) 
. Dodnes je vystaven v jejich sta-
rém domě v centru vesnice. Pri-
vní dřevěné figurky vznikly již v 
roce 1850, ty poslední ke knoci 
Hermannova života. Tematické 
scénky betléma zobrazují např. 
zabití neviňátek, svatou rodi-
nu při práci, 12letého Ježíška v 
chrámu, poslední večeři, zjevení 
Panny Marie v Lourdes atd. Vam-
beřický betlém se skládá z 800 fi-
hurek, z toho je 300 pohyblivých, 
poháněných hodinovým mecha-
nismem.  
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Basilika in WamBierzyce

Es gibt in der Welt Kultstätten, die die Gläubiger unabhängig von ihrem Glauben versammeln. Diesie warden als heilige Orte beziechnet.  
Zu diesien Stätten gehört auch die Basilika in Wambierzyce, die der Maria – Königin der Familien gewidmet ist.

Es ist eins der schönsten Denkmäler in dem Glatzer Land und zugleich eine der wichtigesten Marienkultstäten in Polen. Zu der prächtigen Kirche 
im Zentrum von Wambierzyce führt ein einschiffiger ovaler Innenraum des zantralen Altars, der von den inegrieten Galerien mit 11 Kapellen 
umgeben ist. Der Innenraum der Kirche ist im Barockstil errichten und Gemälden, Malereien und Skulputuren verziert. Besonders bemerken-
swert sind die Werke von Charles Sebastian Flacker (1680 – 1736): die Kanzel, die eine Skulpturkomposition ist und die Worte von Magnifikat zur 
Ehre von Maria ausdrückt, sowie das Hauptaltar mit der für Wunder berühmten Marienstatue. Die Galerien um das Schiff sind mit den Votivgaben 
in Form von charakteristische Malerien verziert, die stamt den nackten Gewölben eine geheimnisvolle Atmosphäre schaffen. Man hat den Ein-
druck, als ob man sich in die früheren Zeiten verstzt hätte.

Die Basilika enstand an der Stelle einer aus dem Jahre 1263 stammenden Holzkirche in den Jahren 1695 – 1711. Sein Stifter war Daniel Pas-
chasius von Ostenberg. Die heutige Form der Kirche ist ein Ergebnis des Umbaus in der Jahren 1715 – 1720.

WAMbIERZyCE

Ein kleines Dorf auf dem Weg 
von Kłodzko nach Radków mit 
einem Kleinstadtcharakter. Die 
erste urkundliche Erwähnung 
stammt aus dem Jahre 1268 und 
betrifft die hier vorhandene Holz-
kapelle. Das heutige Aussehen ver-
dankt Wambierzyce der religiösen 
Leidenschaft von Daniel Pascha-
sius von Ostreberg (1634 – 1711), 
dem ehemaligen Eigentümer des 
Dorfes. Er beschloss, hier eine Na-
chbildung von Jerusalem aus den 
evangelischen Zeiten zu schaffen.

Über den Wegen, die zum 
Zentrum füren, befinden sich 17 
Tore und unten im Tal fließt ein 
Bach, der Kidron genannt wird. 
Über dem kleinen Markt steigt 
die berühmte Basilika von Wam-

Mierienkulstätte und Pilgerort für Tausende Pilger, niederschlesisches jerusalem oder niederschliesisches Tschenstochau – 
das alles sind bezeichnungen von Wambierzyce, eniem kleinen Ort in der gemeinde Radków in der Region glatz. 
die architektonische Idee war eine Rekonstruktion von jerusalem zu lebzeiten von jesus Nazareth und so entstand ein 
heiliger und magischer Ort.

bierzyce empor. Das Dorf ist von 
einem Kalvarienberg mit Christi 
Leidensweg umgeben, errichten 
auf den Hüglen mit biblischen 
Namen Tabor, Zion, Horeb und 
Ölberg. Der Leidensweg hat über 
100 Kapellen und Bildstöcke, wir 
finden hier euch eine Einsiedelei 
und im Zentrum des Dorfes eine 
der größten beweglichen Krippen 
in der Region.

Klavarienberg
Der Kalvarienberg umfasst 80 

Kapellen und 12 Tore. Es gibt hier 
auch eine Einsiedelei. Der durch 
das Dorf fließende Bach heißt 
Kidron. Die Bezeichnungen der 
umliegenden Berge sind biblischer 
Herkunft: Tabor, Zion und Horeb. 

Es knüpft in seiner Symbolik an 
das Jerusalem aus der Ziet Christi 
und ist ein Grund dafür, dass das 
Ort, das siet dem 12. Jahrhundert 
eine Marienkultstätte ist, von den 
zahlreichen Pligern und Touristen 
besucht wird.

bewegliche Krippe
Die Krippen wurden der Tradi-

tion nach zu Wihnachten errichtet. 
Sie stellen den Stall von Bethlehem 
dar, in dem Jesus Christus geboren 
wurde. Die Krippe in Wambierzyce 
zeigt noch viele andere Ereignisse 
und Szenen aus dem Leben der 
Christen. Eine Vielzahl an Details, 
lebendige Farben, die Magie der 
Bewegung – die Krippe in Wam-
bierzyce verzaubert siet mehr als 

150 Jahren.
Diese an komplizierten und 

bunten mabilen Figuren reiche 
Krippe wurde von Longin Wittig 
(1824 – 1895) udn sienem Sohn 
Hermann (1857 – 1932) gebaut. Bis 
heute wird sie in ihrem ehemaligen 
Haus im Dorfzentrum präsentiert. 
Die erste Holzfiguren entstanden 
bereist 1850 und die letzten in 
den letzten Lebenjahren von Her-
mann Wittig. Die Szenen zeigen 
u.a. Kindermord von Bethlehem, 
Heilige Familie bei der Arbiet, den 
12 – jähren Jesus im Tempel, das 
Abendhmal und die Erscheinung 
von Mutter Gottes in Lourdes. Die 
Krippe besteht aus 800 Figuren, 
darunter 300 beweglichen mit 
einem Uhrmechanismus. 
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Akci uklízení polských hro-
bů na Ukrajině vede od roku 
1999 Polská televize – od-
dělení ve Wroclawi. Cílem této 
akce je záchrana zanedbaných, 
většinou zničených, polských 
hřbitovů na východ od Polska, 
zejména na Ukrajině a ve Wi-
leńszczyźnie (oblast, která v so-
učasné době leží u hranic Litvy 
a Běloruska).

První akcí (konala se před 
14 lety) bylo uklízení hřbitova 
u Kolomyja. Již od samého po-
čátku vede akci uklízení pol-
ských hrobů paní Grażyna Son-
dej – novinářka TVP Wrocław. 
Od roku 1999 jezdí každý rok 
pracovat na polské hřbitovy na 
východě kolem 300 dobrovol-
níků. 

Výjezdy polské mládeže 
ze škol z Dolního Slezska na 
polské hřbitovy na Ukrajině 
jsou akcí, která si zaslouží čest-
né uznání. Mladí lidé během 
prázdnin neodpočívají, nebaví 
se, ale dobrovolně přispívají 
svou těžkou prací na zaned-
baných polských hřbitovech. V 
roce 2011 účastníci akce ukli-
dili 16 polských hřbitovů na 
Ukrajině. 

V červenci roku 2013 jsem 
měl možnost osobně navštívit 
uklízení polských hřbitovů ve 
Winnickim Okręgu Konsular-
nym. Společně s Generálním 

konsulem RP Krzysztofem 
Świderkiem a také Maršalem 
dolnoslezského vojvodství 
Rafałem Jurkowlańcem jsem 
navštívil několik polských hřbi-
tovů ve městech: Połonne, kde 
uklízení vede mládež ze Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych v 
Legnici. Hřbitov v Litynii opra-
vuje mládež ze školy v Černi-
ci. Polské hroby obnovují žáci 
z Gymnázia 2 a 3 v Oleśnicy. 
Hřbitov v Sławucie opravuje 
mládež z Gymnázia v Dziado-
wej Kłodzie. Na hřbitovech 
v Szepietówce pracují žáci z 
Gymnázia a Zespołu Szkół Po-
nadgimnazialnych v Oleśnicy. 

V Nowej Uszycy proběhla 
akce uklízení hřbitovů záslu-
hou mládeže z Gymnázia v 
Pszennej u Świdnicy. Tam se 
konalo odhalení a posvěcení 
symbolického hrobu Żołnierzy 
Wojska Polskiego (Vojáků pol-
ské armády). V Jampolu pracují 
studenti z Wroclawi a samo-
správy ze Sycowa. 

Na polském hřbitově v Ber-
dyczowie vede úklidové práce 
mládež z Gymnázia v Jaworze. 
Mladí lidé z Dolního Slezska 
přispěli k obnovení polských 
hrobů na Ukrajině, v roce 2013 
tam na 13 hřbitovech pracova-
lo přes 750 dobrovolníků.      

                   
Překlad: Grzegorz Ferenz

Julian Golak

HROby PRAdědA ZACHRAň Od ZAPOMENUTÍ 

zaslaw. Rafał Jurkowlaniec, maršálel Dolno slezkého Vojevodství v doprovodu 
generálního konzula Polské republiky z lityni krzysztofa Świderka a také kuratora 
vzdělání - Beaty Pawłowicz a radného vojevodství -  skláda věnec na polském hrobě.

Polonne. na zanedbaným polským  hřbitově pracovala mladež ze střední školy 
v legnicy, o kterou se starála paní Beata stefanik. První zleva: starosta Polonne 
stanislaw Rozumoiwski, který mluvil velmi pozitivně o práci polské mládeže.
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Roman Głaz

PERSPEKTyWy I MOżlIWOśCI 
ROZWOjU fOTOWOlTAIKI

Fotowoltaika, o której pisali-
śmy już na łamach Ziemi Kłodz-
kiej  jest przetwarzaniem bezpo-
średnio energii słońca w energię 
elektryczną. Jej dynamiczny roz-
wój jest jeszcze hamowany po-
przez wysokie ceny paneli foto-
woltaicznych i stosunkowo małą 
sprawność w granicach 10%, ale 
tempo rozwoju nowych techno-
logii pozwoli w krótkim czasie 
na uzupełnienie tej chwilowej 
dysfunkcji baterii słonecznych. 
Wystarczy przejechać granicę z 
naszym czeskim sąsiadem i zo-
baczymy potężne farmy fotowol-
taiczne. Okazuje się, że zamiast 
hodować krowy, na łące można 
wybudować farmę fotowolta-
iczną i traktować to jako źródło 
całkiem niezłego dochodu. Oka-
zuje się, że zamiast elektrowni 
atomowej, jaka ma powstać w 

Polsce, wystarczyłoby postawić 
farmę baterii słonecznych o po-
wierzchni ok. 95 km2, co będzie 
równoważne wytworzonej ener-
gii. Niemcy (po Chinach drugi 
kraj na świecie) nie bez powodu 
zbudowali u siebie najnowo-
cześniejsze zakłady w Europie 
produkujące baterie słoneczne, 
tworząc przy tym kilkanaście 
tysięcy nowych miejsc pracy, 
bo za chwilę będą zaopatrywać 
inne kraje w wyprodukowane u 
siebie panele solarne. Instalacja 
fotowoltaiczna zintegrowana z 
budynkiem jest to  rzeczywisty 
kierunek rozwoju  paneli sło-
necznych i perspektywa rozwoju 
tej dziedziny. Dachówki solarne 
na budynkach, szyby przeźroczy-
ste solarne, nawet elewacje bu-
dynków pozwolą na zmniejsze-
nie kosztów instalacji systemu, 

a także zoptymalizowanie wyko-
rzystywania przestrzeni. Systemy 
fotowoltaiczne zintegrowane z 
budynkiem sprawiają, że instala-
cja nie zajmuje dodatkowej prze-
strzeni ponad tą, która i tak jest 
wykorzystywana przez budynek. 
Wreszcie zastosowanie baterii 
słonecznych zintegrowanych z 
budynkiem ograniczy niszczenie 
krajobrazu. System zintegrowa-
ny mniej rzuca się w oczy niż nie 
zintegrowany. Obecny cel, jaki 
stawiają sobie naukowcy w tej 
dziedzinie, to osiągniecie spraw-
ności na poziomie 20% w stosun-
ku do tradycyjnych systemów fo-
towoltaicznych oraz osiągnięcie 
niskiej ceny nowego systemu, 
tak aby cena energii fotowol-
taicznej była porównywalna z 
ceną energii z paliw kopalnych. 
Zatem bacznie przyglądajmy się 

poczynaniom naukowców i poli-
tyków, bo pojawienie się takich 
instalacji u nas będzie oznaczało, 
że dołączyliśmy do grona krajów 
proekologicznych.Niebawem 
to się zmieni u nas i prawdopo-
dobnie do końca roku będzie 
podpisana odpowiednia ustawa. 
Komisja gospodarki przyjęła w 
pierwszym czytaniu Mały Trój-
pak energetyczny i wreszcie bę-
dzie możliwa nowelizacja prawa 
energetycznego, której celem 
jest dostosowanie przepisów do 
prawa UE, aby uniknąć kar za nie 
wdrożenie dyrektyw o odnawial-
nych źródłach energii. Czyli na 
tworzenie małych elektrowni fo-
towoltaicznych musimy jeszcze 
poczekać, a na razie grzać  wodę 
słońcem, bo dofinansowanie jest 
najprawdopodobniej tylko do 
końca roku.

Paweł Golak

ROMAN głAZ CZEKA NA głOSy
Roman Głaz, od lat promujący odnawial-

ne źródła energii, znalazł się w gronie 10 fi-
nalistów konkursu „Euro Korzyści - podziel się 
swoją historią”, organizowanego przez telewi-
zję TVN. W niedzielę, 11 sierpnia mogliśmy zo-
baczyć go na żywo w programie „Dzień Dobry 
Wakacje” i usłyszeć dlaczego to właśnie on po-
winien wygrać II edycję telewizyjnego konkur-
su i zdobyć główną nagrodę. - Nie ukrywam, 
że teraz zależy mi na wsparciu mieszkańców 
poprzez głosowanie na moją osobę - mówi 
Głaz.

Głosowanie na mieszkańca Nowej Rudy 
nie tylko zwiększa szanse na wygranie przez 
niego tego konkursu. Wśród głosujących roz-
losowane zostanie 5 nagród po 2 504 zł. Lo-
sowanie już trwa. Tylko do 24 września masz 
szansę głosować. Chcąc to zrobić wystarczy, 
że wejdziesz na stronę eurokorzysci.tvn.pl i 
oddasz swój głos po zalogowaniu. Warto wie-
dzieć, że głosy można oddawać raz dziennie.
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WySTAWA fOTOgRAfII
STEfANA ARCZyńSKIEgO – „CHINy”

31 lipca - 31 sierpnia 2013, Wrocław

II MIĘdZyNAROdOWy KONKURS WOKAlNy 
IM. ANdRZEjA HIOlSKIEgO

17 - 22 sierpnia 2013, Kudowa Zdrój

Wystawa została otwarta do-
kładnie 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 przestrzeni, 
ale także w czasie. 

Artysta na swoich fotogra-
fiach uwiecznił tętniące życiem 
ulice wielkich miast, ludzi zajętych 
codzienną pracą. W centrum jego 
zainteresowania był człowiek, ale 
z dużą uwagą fotografował także 
detale architektoniczne i naturę. 
Niezależnie od tego, co było te-

matem fotografii, za każdym ra-
zem uderza dokładnie wycyzelo-
wany kadr oraz doskonałość tech-
niczna prezentowanych prac.

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

W daniach 17-22 sierpnia 
2013 roku w Teatrze Zdrojowym 
w Kudowie Zdroju będzie można 
śledzić zmagania uczestników II 
Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Andrzeja Hiol-
skiego. Myślą przewodnią twór-
ców Międzynarodowego Kon-
kursu Wokalnego im. Andrzeja 
Hiolskiego w Kudowie-Zdroju 
była i jest promocja młodych 
artystów oraz propagowanie 

muzyki wokalnej, również Stani-
sława Moniuszki. 

Patronem Konkursu został 
Andrzej Hiolski, wybitny polski 
baryton, legenda i znakomitość 
powojennych dziejów narodo-
wej sceny operowej. Wdzięcz-
ność należy się Spadkobiercom 
Patrona, którzy zgodzili się na ta-
kie uhonorowanie wielkiego pol-
skiego śpiewaka. Ten wyjątkowy 
Człowiek może – i powinien – 

być wzorem do naśladowania 
dla wszystkich artystów: praco-
wity, wszechstronny, skromny, 
kochający polską muzykę.

Organizatorzy Konkursu: 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu, dyrektor: Piotr Borkowski 
Akademia Muzyczna im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, JM 
prof. Krystian Kiełb
Więcej informacji: www.okis.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.

bOlESłAWIECKIE śWIĘTO CERAMIKI 2013
21 sierpnia – 25 sierpnia, bolesławiec

Bolesławiec słynie z wyrobów 
ceramicznych nie tylko na Dolnym 
Śląsku czy w kraju, ale także w Eu-
ropie, a nawet na świecie. Efektem 
uznania dla tradycji ceramicznej 
jest obchodzone co roku, zawsze 
w drugiej połowie sierpnia Bole-
sławieckie Święto Ceramiki. Jest to 
największa impreza regionu, która 
promuje Bolesławięc, jako stoli-
cę polskiej ceramiki. Tegoroczna 

impreza odbędzie się po raz dzie-
więtnasty. W tym roku na targach 
ceramicznych pojawi się ponad 
100 wystawców z Bolesławca i 
okolic, z kraju i zagranicy. Prezen-
tować i sprzedawać będą wyroby 
ceramiczne: użytkowe, artystycz-
ne oraz biżuterię. Powstanie Mia-
steczko Animacji Ceramicznych. 
Tradycyjnie zbudowany i rozpa-
lony zostanie widowiskowy piec 

ceramiczny. W piątek oficjalne 
otwarcie rozpocznie widowisko-
wa Parada Ceramiczna. Wystąpią: 
zespół LemON, Teatr AVATAR,  
Haydamaky, Hania Stach, Piotr 
Szczepanik i Arka Noego.

Organizatorzy: Bolesławiecki 
Ośrodek Kultury, Międzynarodo-
we Centrum Ceramiki. Więcej in-
formacji: www.swietoceramiki.pl
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51. fESTIWAl MONIUSZKOWSKI
21-24 sierpnia, Kudowa Zdrój

MIĘdZyNAROdOWy fESTIWAl KAMERAlISTyKI 
ENSEMblE IM. KSIĘżNEj dAISy
21 sierpnia - 2 września 2013, Zamek Książ

W pierwszym dniu imprezy 
oddany zostanie hołd zmarłej w 
zeszłym roku Marii Fołtyn; wybit-
nej śpiewaczce, reżyser opero-
wej, wieloletniej dyrektorce ar-
tystycznej festiwalu, Honorowej 
Obywatelce Kudowy. Podczas 
Koncertu Pamięci Marii Fołtyn 
wystąpi Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii w Hradec Kralove 
pod batutą Stanisława Rybarczy-
ka, a solistkami będą sopranistki 

Stefania Spaggiari (Włochy) i 
Ewa Vesin.  Wcześniej odsłonięta 
zostanie tablica pamiątkową de-
dykowana Marii Fołtyn.  

Wśród imprez festiwalowych 
usłyszymy dwa recitale wokalne: 
Mari Kobayashi (Japonia) i Artura 
Rucińskiego. Ponadto wystąpią 
zespoły: Piotr Baron Quintet z 
Wrocławia i „Affabre Concinui” z 
Poznania oraz Orkiestra Repre-
zentacyjna Straży Granicznej 

„Podhalańczycy”.  Ta ostatnia za-
prezentuje się w koncercie pro-
menadowym, musztrze parad-
nej, a także poprowadzi tradycyj-
ny już Korowód Moniuszkowski.

Organizator: 
Moniuszkowskie Towarzystwo 
Kulturalne w Kudowie-Zdroju 

Więcej informacji: www.festi-
walmoniuszkowski.pl

Festiwal poprzez połączenie 
mistrzowskich kursów muzycz-
nych i aktorskich dla młodych 
artystów oraz otwarte dla pu-
bliczności koncerty muzyki po-
ważnej i pokazy teatralne, stwa-
rza możliwość ukazania różnych 
gałęzi sztuki i zaprezentowania 
dzieł muzycznych i literackich 
w szerszym kontekście kultu-
rowym.  Festiwal został objęty 

Honorowym Patronatem przez 
Małżonkę Prezydenta RP Annę 
Komorowską. Utwory muzyczne 
i teksty teatralne prezentowane 
są publiczności w trakcie sześciu 
koncertów i dwóch pokazów, w 
komnatach dawnego majątku 
rodu Hochbergów, Zamku Książ 
w Wałbrzychu. 

Dodatkowym wydarzeniem 
Festiwalu jest kurs piosenki ak-

torskiej prowadzony przez mi-
strza tej dziedziny – Zbigniewa 
Zamachowskiego.

Organizatorzy: Miasto Wał-
brzych, Zamek Książ, Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.  
Więcej informacji: www.ksiaz.wal-
brzych.pl/ensemble-festival.html

REgAłOWISKO bIElAWA REggAE fESTIWAl 2013
22 sierpnia – 24 sierpnia, bielawa

„Tradycyjnie ostatni weekend 
sierpnia to czas kiedy u podnóża 
Gór Sowich wybrzmiewać będą 
dźwięki muzyki reggae. 

Po raz piętnasty w Bielawie 
odbędzie się festiwal Regałowi-
sko i kolejny raz będzie gościł 
najciekawszych wykonawców z 
zagranicy oraz czołówkę polskich 
artystów.

Rok temu impreza bardzo 
wysoko ustawiła poprzeczkę 
zapraszając rewelacyjnych arty-
stów, którzy na trzech scenach 

prezentowali swoją twórczość. 
Skład tegorocznej edycji nie po-
zostawia wątpliwości, że impreza 
jest jednym z najważniejszych 
punktów na mapie festiwali reg-
gae w Polsce.

Regałowisko nie zmienia 
miejsca i jak co roku fani reggae 
będą bawić się na terenie OWW 
Sudety w dniach 22-24 sierpnia. 
Trzy sceny i ponad trzydziestu 
artystów są gwarancją, że każ-
dy miłośnik jamajskich brzmień 
znajdzie coś dla siebie. Wystąpią 

m.im.: CAPLETON, ALBOROSIE, 
ISRAEL VIBRATION, JAH SHAKA, 
PROTOJE, KABAKA PYRAMID, IBA 
MAHR, RANDY VALENTINE, SENTI-
NEL, U-CEE, STEPPA STYLE, KING-
STONE SOUND, MORTAL KOMBAT 
SOUND, DUBS TILL DAWN.

Organizator: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 
w Bielawie
Więcej informacji: 
www.regalowisko.pl

Roman Głaz

PERSPEKTyWy I MOżlIWOśCI 
ROZWOjU fOTOWOlTAIKI
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fESTIWAl POdRóżNIKóW TRZy żyWIOły W bOlKOWIE
30 sierpnia - 1 września, bolków

WROCK fOR fREEdOM
31 sierpnia, Wrocław

W ostatni weekend sierpnia 
2013 rusza 10. Festiwal Podróż-
ników Trzy Żywioły na zamku 
w Bolkowie. Czterdziestoletnia 
przygoda z górami czterokrotne-
go zdobywcy Everestu – Ryszarda 
Pawłowskiego; Mustang, buddyj-
skie serce Himalajów Piotra Gaw-
rzyała; Chiny z dala od wielkiego 
miasta laureatki tegorocznych 
Travelerów Anny Jaklewicz i pełne 
humoru, niedalekie Wyspy Owcze 
Marcina Michalskiego – to tylko 
wierzchołek żywiołowej góry lo-

dowej. Impreza, która potrwa od 
30 sierpnia do 1 września 2013 
(piątek – niedziela), jak zwykle 
pełna będzie pokazów reportaży 
z podróży, warsztatów Akade-
mii Podróżowania Trzy Żywioły, 
najlepszych filmów dokumental-
nych i pokazów konkursowych 
“Żywioły OFF”. Do tego świet-
na atmosfera bez zadęcia, luz, 
ognisko i mnóstwo najlepszej na 
świecie, żywiołowej publiczności! 
Ubiegłoroczne Żywioły odwiedzi-
ło ponad tysiąc osób! Festiwal od-

bywa się na dziedzińcach zamku 
Bolków (ok. 60 km od Wrocławia). 
Noclegi będą możliwe na polu 
namiotowym zorganizowanym 
na zamku oraz na dodatkowym 
polu namiotowym nieopodal, a 
także w kwaterach prywatnych, 
pensjonatach i hotelach.

Organizatorzy:
Klub Podróżników Trzy Żywioły 
Stowarzyszenie Czysty Świat
Więcej informacji: www.3zywio-
ly.pl

Koncert upamiętniający 
XXXIII rocznicę powstania Soli-
darności. WROCK for Freedom, 
organizowany tradycyjnie już w 
legendarnej Zajezdni Autobu-
sowej przy ul. Grabiszyńskiej, w 
miejscu, gdzie w sierpniu 1980 
roku rodziła się wrocławska "So-
lidarność".

Gwiazdą kolejnej edycji fe-
stiwalu będzie najbardziej znany 

muzyk Bałkanów, Goran Bregović 
w towarzystwie słynnej już Orkie-
stry Weselno – Pogrzebowej. W 
Zajezdni wystąpi również zespół 
Zakopower, którego album pt. 
"Boso" uzyskał status podwójnej 
platyny, a tytułowy utwór za-
władnął listami przebojów naj-
większych rozgłośni radiowych 
w kraju. Na wROCK for Freedom 
zagra też De Press, grupa uzna-

wana za prekursora polskiego 
punk rocka z domieszką folku. 
Formacja powstała w 1980 roku, 
a ich najbardziej znany przebój to 
piosenka "Bo jo Cie kocham".  

Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Kulturalnych Nasze Mia-
sto Wrocław. Więcej informacji: 
www.wrockfest.pl 

lEgNICA jAZZ dAy: lESZEK żądłO 
EUROPEAN ART ENSEMblE

5 września, legnica

Leszek Żądło - saksofonista, 
flecista i kompozytor jazzowy 
polskiego pochodzenia, za-
mieszkały na stałe w Niemczech. 
Studiował kierunki muzyczne 
w Krakowie, Wiedniu i Grazu, 
obecnie wykłada na uczelniach 
muzycznych w Würzburgu i 
Monachium. Pierwszy zespół, 
Leszek Żądło Ensemble, założył 
w 1972 roku, a w 1983 r., już w 
Niemczech, pod jego kierunkiem 
rozpoczął działalność Polish Jazz 

Ensemble. Muzyczny dorobek 
Leszka Żądło to ponad 80 płyt, 
w których nagraniu uczestniczył, 
nagrania radiowe i telewizyjne, 
liczne koncerty, także charyta-
tywne (m.in. w celu organizowa-
nia pomocy dla Polaków pod-
czas trwania stanu wojennego), 
organizacja warsztatów dla mło-
dych muzyków w Niemczech i w 
Polsce. Leszek Żądło był trzecim 
i ostatnim partnerem życiowym 
znanej polskiej aktorki Barbary 

Kwiatkowskiej, znanej między 
innymi z filmów "Ewa chce spać" 
i "Jowita". Długoletni przewodni-
czący Stowarzyszenia na Rzecz 
Porozumienia Niemiecko-Pol-
skiego, promującego inicjatywy 
społeczno-kulturalne. Koncert 
odbędzie się w kręgielni Kome-
ta.

Organizator:
Legnickie Centrum Kultury
Więcej informacji: www.lck.art.pl
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fESTIWAl fIlMOWy HOMMAgE A KIEślOWSKI 2013
6 września – 8 września, Sokołowsko

WRATISlAvIA CANTANS
6 - 15 września, Wrocław

Podczas tegorocznej edycji, 
w ciągu trzech dni, zaprezento-
wane zostanie ponad 40 projekcji 
filmowych i kilkanaście wydarzeń 
towarzyszących. Osią programo-
wą 3 edycji Sokołowsko Festiwal 
Filmowy Hommage a Kieślowski 
2013 będzie film "BIAŁY" ze zna-
nej na całym świecie trylogii "Trzy 
kolory", a tematem przewodnim 
doboru filmów i przewidywanych 
paneli będzie: wolność, miłość i 
samotność. W programie znajdą 
się nie tylko filmy fabularne i do-
kumenty Krzysztofa Kieślowskie-

go, ale także europejskie filmy, 
które „dialogują” z dziełami na-
szego patrona. W programie zna-
lazły się filmy Agnieszki Holland, 
Mariusza Grzegorka, Pawła Łoziń-
skiego, Jacka Bławuta, Marcina 
Latałło, Bartosza Konopki, Pawła 
Borowskiego, Pawła Hejbudzkie-
go, Marcina Bortkiewicza, Davida 
Ondříčka i Grega Zglińskiego oraz 
filmy młodych twórców polskie-
go kina. Projekcje filmowe odbę-
dą się w Kinoteatrze Zdrowie oraz 
na 2 wielkoformatowych plene-
rowych ekranach projekcyjnych. 

Między projekcjami filmowymi 
odbędą się wykłady i panele 
dyskusyjne z udziałem twórców 
filmowych, ekspertów i gości 
specjalnych. Do współtworzenia 
festiwalu zostali zaproszeni przy-
jaciele i dawni współpracownicy 
reżysera, znawcy jego twórczo-
ści, filmoznawcy i krytycy, a także 
filmowcy.

Organizator: In situ Fundacja 
Sztuki Współczesnej. Więcej in-
formacji: www.insitu.pl

W 2013 roku Festiwal zwraca 
się w stronę południa Europy i nosi 
wiele mówiącą nazwę "Podróż do 
Włoch". 

Jest to nawiązanie do wizerun-
ku Italii sprzed wieków, kiedy to 
kraj ten był kolebką muzyki i sztuki, 
a wizyta w nim była uznawana za 
obowiązek artystów i intelektuali-
stów.

Usłyszymy m.in. kantaty Bacha 
i Haendla w wykonaniu Il Giardino 
Armonico – barokowego zespołu 
założonego przez Antoniniego – 
dyrektora artystycznego festiwalu. 
Nowy dyrektor zaprosił także dyry-
genta Petera Neumanna z zespo-
łami Kölner Kammerchor i Colle-
gium Cartu-sianum. W programie 
festiwalu znajdzie się też „La Betu-

lia liberata” Mozarta – po raz pierw-
szy we Wrocławiu wystąpi grająca 
na instrumentach historycznych 
orkiestra B’Rock. Usłyszymy też 
wirtuozkę gry na harfie podwójnej 
– Margret Köll.

 
Organizator: Filharmonia Wro-
cławska. Więcej informacji: 
www.2013.wratislaviacantans.pl

WySTAWA ROdZINA bRUEgHlóW. 
ARCydZIEłA MAlARSTWA flAMANdZKIEgO

23 lipca - 30 września, Wrocław

Miasto Wrocław gości naj-
większą jak dotąd wystawę w 
Polsce, poświęconą artystycznej 
dynastii Brueghlów. To wyjątko-
we wydarzenie pozwoli na obej-
rzenie dzieł z prywatnych kolekcji 
z całego świata, niedostępnych 
lub nigdy wcześniej nie wystawia-
nych. Ekspozycja zostanie zapre-
zentowana w Pałacu Królewskim. 

Mamy okazję - po raz pierwszy 
w Polsce - zobaczyć dzieła arty-
stów, cenionych od wieków przez 
kolekcjonerów i osiągających do 
dzisiaj najwyższe, jak na dawne 
malarstwo, ceny. Jednak to nie 
zawrotne ceny decydują o war-
tości tej wystawy, tylko znaczenie 
prezentowanych na niej dzieł w 
historii malarstwa europejskiego 

XVI, XVII i początków XVIII wieku. 
Twórczość Flamandów to istotna 
tradycja i niewyczerpany poten-
cjał kultury europejskiej. 

Organizator: Galeria Miejska 
we Wrocławiu, Muzeum Miejskie 
Wrocławia, Stowarzyszenie Art 
For Public. Więcej informacji: 
www.galeriamiejska.pl
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Kulturní program
září 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

4. 9.  19:00 

ArtCafé

ERIKA KERTÉSZ DUO
AtrCafé po prázdninách začíná 

koncertem jedné z nejlepších maďarských jazzových zpěvaček, 
mladou a hudebně velmi nadějnou Eriku Kertész. Vystoupí v doprovodu 
holandského kytaristy Davida Reschofsky.

Sál Kreslírna Benediktinského kláštera v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč / 140,- Kč (pro členy Klubu ArtCafé)

7. 9.  10:15, 11:15, 13:15., 14:15. (prohlídky začínají v časech)

Prohlídky kláštera

CESTUJTE S NÁMI V ČASE
aneb 800 let benediktinů na Broumovsku

Nenechte si ujít výjimečné prohlídky broumovského benediktinského 
kláštera, při kterých se budete moci setkat s historickými postavami 
a seznámit se s největšími historickými milníky celého Broumovska. 

Benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Klášter Broumov

8. 9.  14:00

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

21. 9.  13:00 

ODPOLEDNE S BURČÁKEM V KLÁŠTEŘE
Stánky s burčáky z benediktinských sklepů a místních vinoték, 
delikatesy a pochutiny k vínu, příjemná atmosféra.
Benediktinský klášter v Broumově.

23. 9.  19:00 

MANŽELKA SE 
NEPŮJČUJE
DS Zdobničan Vamberk

Komedie o tom, co může způsobit jediná lež starého mládence Jana 
Plachého.

Ten, chtíc se vyhnout flámování a běhání za děvčaty, uzavřel se třemi 
spolubydlícími v lázních hloupou sázku o manželství. Jaký kolotoč 
setkání a neuvěřitelných situací tato lež a sázka způsobí, si sám 
nedovedl ani ve snu představit.

Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 60,- Kč

28. 9.  09:00 

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI

09:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Prodej regionálních produktů a produktů z okolí

09:30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OD KOSTELA SV. VÁCLAVA
Sv. Václav s družinou svou cestu na Mírové náměstí započne u kostela 
sv. Václava v Broumově

10:00 JAZZ GENERATION
Kapela o 9 muzikantech stylově opřená o nejrůznější formy jazzu

13:30 KONCERT ZUŠ BROUMOV
V rámci bloku ZUŠ Broumov se Vám představí žáci a jejich práce ze tří 
oborů, a to hudebního, tanečního a výtvarného

15:00 KOCOUR MODROOČKO
Divadlo Krapet, Praha
Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět!

16:00 ZA VĚTREM

18:00 KAMELOT Koncert Folk&Country.

9:00 - 16:00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ 
SLAVNOSTÍ
Výstavní síň na Staré radnici Broumov

Mírové náměstí Broumov. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s APRB, o. s. a ZUŠ Broumov

28. 9.  10:30, 13:30, 15:30 (prohlídky začínají v časech)
Prohlídky kláštera

SVATOVÁCLAVSKÉ PROHLÍDKY S LOTRANDEM
Prohlídky v doprovodu mladého loupežnického synka Lotranda, 
který všem návštěvníkům povypráví o životě sv. Václava, 
patrona českých zemí. 

Benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Klášter Broumov

29. 9. 14:00   výstava: 18. 8. - 29. 9. 2013
komentovaná prohlídka výstavy

ONDŘEJ MALEČEK
Galerie Dům

Malíř Ondřej Maleček (1977) absolvoval VŠUP v Praze (P. Nešleha, S. 
Diviš). Od počátku své tvorby paralelně inklinuje svým zájmem k poezii 
(Vladimír Holan, Ivan Wernisch, Ivan Blatný), k próze, především ke 
klasikům českého romantismu a románového místopisu (K. H. Mácha, 
K. Klostermann) stejně jako k tradičním pohádkám. Neoromantické 
ohlasy tvoří podstatnou součást jeho hravé malířské poetiky.

Výstava se uskuteční za finanční podpory Min. zahraničních věcí. 
www.galeriedum.cz. Zahrada* Benediktinského kláštera v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!
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NERATOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI 2013

V sobotu 24. srpna od 16 hodin
u nás již počtvrté přivítáme dět-
ský pěvecký sbor Radost Praha.
Přijďte si jejich krásný zpěv po-
slechnout spolu s námi! Vstupné
dobrovolné.

- - -
S předstihem zveme na koncert
Brněnského kontrabasového
orchestru, který svým originál-
ním podáním jistě nadchne i ty,
kdo jinak vážné hudbě neholdují.
Koncert se koná v neděli 8. září
od 14 hodin, vstupné 170 Kč.

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

ZVEME VÁS!
SRPEN 2013

KOPEČEK OTEVŘEL SVÉ DVEŘE

Opět je tu srpen a s ním i nej-
významnější akce celého "nera-
tovského roku", naše poutní
slavnosti! Ty se konají o víken-
du, který je nejbližší svátku Na-
nebevzetí Panny Marie, tedy
15. srpnu. Letos proto slavnosti
začnou už ve čtvrtek 15. srpna
a potrvají do neděle 18. srpna.

Pro návštěvníky, kterých če-
káme na tři tisíce, chystáme ne-
jen duchovní program, ale
také koncert Filharmonie Hra-
dec Králové, klenoty české po-
ezie a hudby v podání Jarmily
Švehlové za doprovodu harfy
a flétny, a třeba i zpívání s pí-
sničkářem Jiřím Černým, vy-

stoupení Sboru z hor, poutní
koláče, jarmark řemeslných
výrobků s ukázkami řemesel,
atrakce pro děti, šermířské vy-
stoupení, divadlo našich přátel
s mentálním postižením a sa-
mozřejmě také "stálici" v podo-
bě charitativního Běhu naděje.

Postaráno bude i o jídlo a pi-
tí, naobědvat se můžete třeba
v naší jídelně, kde doslova na
vlastní kůži zažijete práci chrá-
něné dílny Kuchyň.

S výjimkou koncertu Filhar-
monie HK a vystoupení paní
Švehlové je na akce vstupné do-
brovolné. Lístky na placené
akce stojí 150 korun, vybrané

peníze využijeme na pokrytí
nákladů spojených s poutí.

Pokud byste nám s organi-
zací pouti rádi pomohli, bude-
te vítáni. Práce je u nás dost,
na oplátku vám nabídneme
ubytování, stravu i trochu
volného času na program,
který vás bude zajímat. Hlásit
se můžete na tel. 737403308 či
mail zdenka@neratov.cz.

www.neratov.cz

V červenci se v našich chráněných dílnách Kopeček konal první Den otevřených dveří. Akci
nám pomohla uspořádat společnost Servisbal obaly s.r.o. a její program byl skutečně bohatý – vy-
stoupila jarmareční kapela Klapeto-Morava, divadélko Štafličky, swingová kapela Pružná těla
a folkrocková kapela Happy to meet. Děti si mohly užít různých atrakcí, třeba skládání velkého
hradu z papíru, nechyběly samozřejmě ani ukázky řemesel, tedy kolovrátek, tkaní koberců, pletení
košů, kovář, řezbář nebo točení na kruhu, a také tematické občerstvení a žamberské pivo Kanec.

Akce se opravdu vydařila. Celkem dorazilo asi tisíc návštěvníků, a my věříme, že se jim u nás
líbilo. Snad jsme tak na Kopečku založili novou tradici a za rok si vše zopakujeme! Za pomoc s or-
ganizací upřímně děkujeme společnosti Servisbal, dalším partnerům akce a všem dobrovolníkům.

Foto: Jaromír Bílek

Pozvánka od sousedů
Kunštátský drvoštěp

V sobotu 17. srpna se v  sou-
sedním Orlickém Záhoří od
14  hodin předvedou nejlepší
"drvoštěpové" z Orlických a By-
střických hor. Závodit budou
třeba ve štípání sekerou a řezání
motorovou pilou. Registrace
účastníků do 13. srpna, více na
www.orlickezahori.eu.

Poděkování
Upřímně děkujeme všem
sponzorům pouti – obci Bar-
tošovice v Orl.h., společnos-
tem HLB PROXY, ERA,
HaS Lanškroun, Poštovní
spořitelně a České spořitelně.

Program poutních slavností:
Čtvrtek 15. srpna

10:00 mše svatá
17:30 růženec
22:00 adorace

Pátek 16. srpna
17:30 růženec
18:00 mše svatá
20:00 písničkář Jiří Černý
22:00 adorace

Sobota 17. srpna:
8:00 mše svatá v Rokytnici
poté pěší procesí do Neratova
13:00 šermířské vystoupení
14:00 Běh naděje
15:00 Sbor z hor
19:00 "Klenoty české hudby

a poezie"
22:00 adorace

Neděle 18. srpna:
10:00 poutní mše svatá
14:00 Filharmonie Hr.Králové

- - -

PODROBNÝ PROGRAM NA

WWW.NERATOV.CZ

Ačkoli je náš kostel zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie, na

konci července patřil svaté Klá-
ře. Právě o ní coby patronce

médií se tu totiž točil doku-
mentární film k výročí ČT.

Jako herci byli angažováni
obyvatelé našeho Domova,
žamberský ochotnický spolek,
páter Hoffmann z  Deštného
i několik z nás. Natáčení bylo
náročné a trvalo dlouho do noci.

Na předpremiéru se poje-
deme podívat do pražského
sídla ČT, a až půjde film do
vysílání, budeme vás o tom
samozřejmě včas informovat.
Těšte se s námi!

Narozeninová oslava, setkání
chalupářů a vzpomínka na mu-

zikanta Petra Nováka. To vše
byl koncert Karla Kahovce,

"Společně za úsměv" je grant,
kterým obchodní družstvo Kon-
zum pomáhá neziskovým orga-
nizacím v regionu. Letos o tom,
kam peníze půjdou, rozhod-
nou sami zákazníci Konzumu.

Přidat se můžete i vy. Stačí,
když na pokladně kteréhokoli
Konzumu přispějete 30 Kč na
jeden z projektů, a váš příspě-
vek mu zajistí i část ze 100 000
korun, které věnuje Konzum.
Přispívat lze až do 31. října.

Náš projekt má č.27 a chtěli
bychom u nás díky němu zřídit
místnost denního stacionáře

Viktora Sodomy a kapely
George & Beatovens, který se
v našem kostele konal 4. čer-
vence.

Pan Sodoma je dlouholetý
neratovský chalupář, a asi i pro-
to měl koncert krásnou přátel-
skou atmosféru. Dorazilo na
něj přes 300 posluchačů a spo-
kojení byli oni i účinkující. Pan
Sodoma nám navíc prozradil,
že koncertem oslavil své 68. na-
rozeniny. Vzhledem k výkonu,
který předvedl, bychom mu je
rozhodně nehádali!

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.

Jednoho večera k nám zabloudili
čtyři lidé s prosbou, abychom je
za práci nakrmili a nechali přespat
– dostali to za úkol v rámci tábo-
rové hry na kurzu Prázdninové
školy Lipnice. Pochopitelně jsme
je nenechali na holičkách, našla se
pro ně jak práce, tak i jídlo a mí-
sto k přespání. Ráno nás opustili,
ale za pár dní se i se zbytkem tá-
bora vrátili, aby nám předali 5 396
korun, které pro nás vybrali pro-
dejem květin a jahod a před-
stavením, které zahráli v Hradci.
Tak nevíme – kdo komu nakonec
víc pomohl? Za jejich dar jsme
jim každopádně moc vděční!

- - -
Na Kopeček i do Neratova se
zatoulala Toulavá kamera Čes-
ké televize a s ní pan Josef Mar-
šál. Co všechno u nás natočili, se
můžete podívat v pátek 23. srpna
od 18:25 na ČT 1.

- - -
Občanské sdružení Šangri-lla
z Vamberka se zapojilo do
sbírky látek pro naše chráněné
dílny Kopeček. Pokud máte do-
ma nepoužívané ložní prádlo či
trička, můžete je nosit či posílat
nejen do našich dílen, ale i do
sídla Šangri-lla. Více informací
najdete na www.sangri-lla.cz.

- - -
Slavili jsme svatbu Jany Piec-
kové a Filipa Němce. Novo-
manželům ještě jednou gratuluje-
me a přejeme hodně štěstí!

CO SE U NÁS
DĚLO

V ČERVENCI?

VZPOMÍNALI JSME NA PETRA NOVÁKA

"SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV" I PRO NERATOV

SVATÁ KLÁRA V NERATOVĚ

Foto: Petr Žitný

Foto: Marie Adámková

Foto: Petr Žitný

pro děti s postižením. Všem,
kdo nám na něj přispějí, moc-
krát děkujeme! A pokud by

vás zajímalo, kolik peněz už se
celkem vybralo, podívejte se
na www.konzumuo.cz/szu!

Foto: Konzum
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V sobotu 24. srpna od 16 hodin
u nás již počtvrté přivítáme dět-
ský pěvecký sbor Radost Praha.
Přijďte si jejich krásný zpěv po-
slechnout spolu s námi! Vstupné
dobrovolné.

- - -
S předstihem zveme na koncert
Brněnského kontrabasového
orchestru, který svým originál-
ním podáním jistě nadchne i ty,
kdo jinak vážné hudbě neholdují.
Koncert se koná v neděli 8. září
od 14 hodin, vstupné 170 Kč.

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

ZVEME VÁS!
SRPEN 2013

KOPEČEK OTEVŘEL SVÉ DVEŘE

Opět je tu srpen a s ním i nej-
významnější akce celého "nera-
tovského roku", naše poutní
slavnosti! Ty se konají o víken-
du, který je nejbližší svátku Na-
nebevzetí Panny Marie, tedy
15. srpnu. Letos proto slavnosti
začnou už ve čtvrtek 15. srpna
a potrvají do neděle 18. srpna.

Pro návštěvníky, kterých če-
káme na tři tisíce, chystáme ne-
jen duchovní program, ale
také koncert Filharmonie Hra-
dec Králové, klenoty české po-
ezie a hudby v podání Jarmily
Švehlové za doprovodu harfy
a flétny, a třeba i zpívání s pí-
sničkářem Jiřím Černým, vy-

stoupení Sboru z hor, poutní
koláče, jarmark řemeslných
výrobků s ukázkami řemesel,
atrakce pro děti, šermířské vy-
stoupení, divadlo našich přátel
s mentálním postižením a sa-
mozřejmě také "stálici" v podo-
bě charitativního Běhu naděje.

Postaráno bude i o jídlo a pi-
tí, naobědvat se můžete třeba
v naší jídelně, kde doslova na
vlastní kůži zažijete práci chrá-
něné dílny Kuchyň.

S výjimkou koncertu Filhar-
monie HK a vystoupení paní
Švehlové je na akce vstupné do-
brovolné. Lístky na placené
akce stojí 150 korun, vybrané

peníze využijeme na pokrytí
nákladů spojených s poutí.

Pokud byste nám s organi-
zací pouti rádi pomohli, bude-
te vítáni. Práce je u nás dost,
na oplátku vám nabídneme
ubytování, stravu i trochu
volného času na program,
který vás bude zajímat. Hlásit
se můžete na tel. 737403308 či
mail zdenka@neratov.cz.

www.neratov.cz

V červenci se v našich chráněných dílnách Kopeček konal první Den otevřených dveří. Akci
nám pomohla uspořádat společnost Servisbal obaly s.r.o. a její program byl skutečně bohatý – vy-
stoupila jarmareční kapela Klapeto-Morava, divadélko Štafličky, swingová kapela Pružná těla
a folkrocková kapela Happy to meet. Děti si mohly užít různých atrakcí, třeba skládání velkého
hradu z papíru, nechyběly samozřejmě ani ukázky řemesel, tedy kolovrátek, tkaní koberců, pletení
košů, kovář, řezbář nebo točení na kruhu, a také tematické občerstvení a žamberské pivo Kanec.

Akce se opravdu vydařila. Celkem dorazilo asi tisíc návštěvníků, a my věříme, že se jim u nás
líbilo. Snad jsme tak na Kopečku založili novou tradici a za rok si vše zopakujeme! Za pomoc s or-
ganizací upřímně děkujeme společnosti Servisbal, dalším partnerům akce a všem dobrovolníkům.

Foto: Jaromír Bílek

Pozvánka od sousedů
Kunštátský drvoštěp

V sobotu 17. srpna se v  sou-
sedním Orlickém Záhoří od
14  hodin předvedou nejlepší
"drvoštěpové" z Orlických a By-
střických hor. Závodit budou
třeba ve štípání sekerou a řezání
motorovou pilou. Registrace
účastníků do 13. srpna, více na
www.orlickezahori.eu.

Poděkování
Upřímně děkujeme všem
sponzorům pouti – obci Bar-
tošovice v Orl.h., společnos-
tem HLB PROXY, ERA,
HaS Lanškroun, Poštovní
spořitelně a České spořitelně.

Program poutních slavností:
Čtvrtek 15. srpna

10:00 mše svatá
17:30 růženec
22:00 adorace

Pátek 16. srpna
17:30 růženec
18:00 mše svatá
20:00 písničkář Jiří Černý
22:00 adorace

Sobota 17. srpna:
8:00 mše svatá v Rokytnici
poté pěší procesí do Neratova
13:00 šermířské vystoupení
14:00 Běh naděje
15:00 Sbor z hor
19:00 "Klenoty české hudby

a poezie"
22:00 adorace

Neděle 18. srpna:
10:00 poutní mše svatá
14:00 Filharmonie Hr.Králové

- - -

PODROBNÝ PROGRAM NA

WWW.NERATOV.CZ

Ačkoli je náš kostel zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie, na

konci července patřil svaté Klá-
ře. Právě o ní coby patronce

médií se tu totiž točil doku-
mentární film k výročí ČT.

Jako herci byli angažováni
obyvatelé našeho Domova,
žamberský ochotnický spolek,
páter Hoffmann z  Deštného
i několik z nás. Natáčení bylo
náročné a trvalo dlouho do noci.

Na předpremiéru se poje-
deme podívat do pražského
sídla ČT, a až půjde film do
vysílání, budeme vás o tom
samozřejmě včas informovat.
Těšte se s námi!

Narozeninová oslava, setkání
chalupářů a vzpomínka na mu-

zikanta Petra Nováka. To vše
byl koncert Karla Kahovce,

"Společně za úsměv" je grant,
kterým obchodní družstvo Kon-
zum pomáhá neziskovým orga-
nizacím v regionu. Letos o tom,
kam peníze půjdou, rozhod-
nou sami zákazníci Konzumu.

Přidat se můžete i vy. Stačí,
když na pokladně kteréhokoli
Konzumu přispějete 30 Kč na
jeden z projektů, a váš příspě-
vek mu zajistí i část ze 100 000
korun, které věnuje Konzum.
Přispívat lze až do 31. října.

Náš projekt má č.27 a chtěli
bychom u nás díky němu zřídit
místnost denního stacionáře

Viktora Sodomy a kapely
George & Beatovens, který se
v našem kostele konal 4. čer-
vence.

Pan Sodoma je dlouholetý
neratovský chalupář, a asi i pro-
to měl koncert krásnou přátel-
skou atmosféru. Dorazilo na
něj přes 300 posluchačů a spo-
kojení byli oni i účinkující. Pan
Sodoma nám navíc prozradil,
že koncertem oslavil své 68. na-
rozeniny. Vzhledem k výkonu,
který předvedl, bychom mu je
rozhodně nehádali!

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.

Jednoho večera k nám zabloudili
čtyři lidé s prosbou, abychom je
za práci nakrmili a nechali přespat
– dostali to za úkol v rámci tábo-
rové hry na kurzu Prázdninové
školy Lipnice. Pochopitelně jsme
je nenechali na holičkách, našla se
pro ně jak práce, tak i jídlo a mí-
sto k přespání. Ráno nás opustili,
ale za pár dní se i se zbytkem tá-
bora vrátili, aby nám předali 5 396
korun, které pro nás vybrali pro-
dejem květin a jahod a před-
stavením, které zahráli v Hradci.
Tak nevíme – kdo komu nakonec
víc pomohl? Za jejich dar jsme
jim každopádně moc vděční!

- - -
Na Kopeček i do Neratova se
zatoulala Toulavá kamera Čes-
ké televize a s ní pan Josef Mar-
šál. Co všechno u nás natočili, se
můžete podívat v pátek 23. srpna
od 18:25 na ČT 1.

- - -
Občanské sdružení Šangri-lla
z Vamberka se zapojilo do
sbírky látek pro naše chráněné
dílny Kopeček. Pokud máte do-
ma nepoužívané ložní prádlo či
trička, můžete je nosit či posílat
nejen do našich dílen, ale i do
sídla Šangri-lla. Více informací
najdete na www.sangri-lla.cz.

- - -
Slavili jsme svatbu Jany Piec-
kové a Filipa Němce. Novo-
manželům ještě jednou gratuluje-
me a přejeme hodně štěstí!

CO SE U NÁS
DĚLO

V ČERVENCI?

VZPOMÍNALI JSME NA PETRA NOVÁKA

"SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV" I PRO NERATOV

SVATÁ KLÁRA V NERATOVĚ

Foto: Petr Žitný

Foto: Marie Adámková

Foto: Petr Žitný

pro děti s postižením. Všem,
kdo nám na něj přispějí, moc-
krát děkujeme! A pokud by

vás zajímalo, kolik peněz už se
celkem vybralo, podívejte se
na www.konzumuo.cz/szu!

Foto: Konzum
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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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