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Jerzy Pokój

urOczySta SeSja SejmIku  
w pOlanIcy-zdrOju

Już po raz czwarty spotyka-
my się na uroczystej Sesji Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskie-
go z okazji Święta Wojewódz-
twa. Ustanowiliśmy je po to, by 
umacniać tożsamość regionalną 
mieszkańców Dolnego Śląska. 
By integrować wokół tego, co 
w naszym regionie wyjątkowe. 
By prezentować jego kulturalne 
bogactwo i różnorodność. By 
wyróżniać i honorować osią-
gnięcia naszych mieszkańców. 
Aby promować nasze gminy i 
powiaty.

W ubiegłych latach byliśmy 
na Zamku Książąt Piastowskich 
w Oleśnicy, na Zamku Książ w 
Wałbrzychu i w Teatrze im. He-
leny Modrzejewskiej w Legnicy. 
Dzisiaj gościmy w Teatrze Zdro-
jowym w Polanicy-Zdroju. To 
jedno z ważniejszych miast na 
mapie Kotliny Kłodzkiej. Miej-
sce, które w szczególny sposób 
doświadczyło burzliwej historii 
naszego regionu. Historii, z któ-
rą coraz bardziej się oswajamy; 
która coraz częściej staje się 
spoiwem pomiędzy wszystkimi 
ludźmi, których los kiedykolwiek 
związał z naszą piękną, tajemni-
czą, dolnośląską krainą.  Krainą, 
która zachwycała i inspirowała 
kolejne pokolenia Dolnośląza-
ków, niezależnie od ich narodo-
wości czy wyznania.

Dolny Śląsk, to nasze wspól-
ne dobro, wzrosłe na wspólnej 
pracy wielu pokoleń. W tym 
miejscu chciałbym jeszcze raz 
serdecznie powitać naszych 
gości honorowych z Dolnej Sak-
sonii, naszego regionu partner-
skiego. Historia naszych naro-
dów, losy naszych przodków, w 
sposób niezwykły związane są 
z Dolnym Śląskiem. Szacuje się, 
że od 20 do 25 % mieszkańców 
Dolnej Saksonii ma przodków, 
którzy przed rokiem 1945 miesz-
kali lub urodzili się na Dolnym 
Śląsku. Podobnie jak kiedyś nasi 
przodkowie na Dolnym Śląsku, 
tak i teraz kontynuujemy współ-
pracę i rozwijamy dobrosąsiedz-
kie stosunki pomiędzy naszy-
mi regionami, dając przykład i 
współuczestnicząc w budowa-
niu wspólnych filarów wciąż 
integrującej się Europy. Europy, 

która podobnie jak Dolny Śląsk, 
była i jest domem dla wielu na-
rodów, kultur i wyznań. W tym 
roku obchodzimy 20 rocznicę 
partnerstwa naszych regionów 
– Dolnego Śląska i Dolnej Sakso-
nii. Te 20 lat współpracy zaowo-
cowały na wielu płaszczyznach: 
Nagroda Kulturalna Śląska, Mię-
dzynarodowe Targi Informatycz-
ne CeBIT, wspólnie organizowa-
ne festiwale, koncerty, wystawy, 
konkursy dla dzieci i młodzieży 
czy wspólne inwestycje. Historia 
naszej współpracy, jak i historia 
Dolnego Śląska ukazują jedną, 
uniwersalną prawdę – dobro, 
rozwój i los naszego domu ro-
dzinnego, naszej ojczyzny – ma-
łej, regionalnej czy też dużej, eu-
ropejskiej, zależy od nas, przede 
wszystkim od naszej wspólnej 
pracy na jej rzecz. 

W dniu Święta Wojewódz-
twa w sposób szczególny wspo-
minamy Świętą Jadwigę Śląską 
– patronkę Polski i Śląska. To 
postać silnie związana z naszym 
regionem. Całe swoje życie 
poświęciła tej ziemi i jej miesz-
kańcom. Zasłynęła z wielkiej po-
bożności i czynów miłosierdzia. 
Obecnie Święta Jadwiga jest 
czczona jako patronka pojedna-
nia między narodami. To jej oso-
bie Papież Jan Paweł II poświęcił 
homilię wygłoszoną podczas 
mszy, odprawionej w 1983 roku 
we Wrocławiu: „W dziejach tych 
stoi ona jakby postać graniczna, 
która łączy ze sobą dwa narody: 
naród niemiecki i naród pol-
ski. Łączy na przestrzeni wielu 
wieków historii, która była trud-
na i bolesna. Święta Jadwiga 
wśród wszystkich dziejowych 
doświadczeń pozostaje przez 
siedem już stuleci orędownicz-
ką wzajemnego zrozumienia 
i pojednania, stosownie do 
wymagań prawa narodu, mię-
dzynarodowej sprawiedliwości 
i pokoju. Można powiedzieć, że 
to również za jej wstawiennic-
twem Stolica Apostolska mogła 
dokonać kościelnej normalizacji 
na tych ziemiach, które po dru-
giej wojnie światowej po wielu 
wiekach stały się znowu częścią 
państwa polskiego, jak za cza-
sów piastowskich”.Jerzy Pokój - Przewodniczący sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
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Titul čestného občana Dol-
ního Slezska – CIVI HONORARIO – 
to je nejvyšší titul, který uděluje od 
roku 2004 Sejmik Dolnoslezského 
vojvodství. 

Tento titul se uděluje těm, 
kteří svou prací a také občanským 
postojem přispívají k utváření 
regionální identity obyvatel Dol-
ního Slezska. Poctěny touto ce-
nou bývají osoby, které ovlivňují 
významný hospodářský rozvoj 
regionu a úspěšně působí v so-
ciálním a kulturním životě. V ne-
poslední řadě jsou to lidé, kteří 
přispěli ke zlepšení konkurence-
schopnosti Dolního Slezska, a také 
k podpoře regionu jak doma, tak 
v zahraničí.  

Usnesením Sejmiku Dolno-
slezského vojvodství ze dne 26. 
září 2013 obdrží titul Čestného 
občana Dolního Slezska CIVI HO-
NORARIO v roce 2013 známý re-
žisér a scénárista Waldemar Krzy-
stek.

 Waldemar Krzystek je po celý 
život spojen s Dolním Slezskem. 

Vystudoval obecnou školu v Leh-
nici a je absolventem Wroclawské 
univerzity. Od studentských let žije 
ve Wroclawi. Je autorem mnoha 
vynikajících filmů. 

Režíroval film „Malá Moskva“, 
který byl oceněný Zlatým lvem na 
33. festivalu polských celovečer-
ních filmů v Gdyni v roce 2008. 

Je také režisérem a scénári-
stou „80 milionů“, filmu, který byl 
polským kandidátem na Oscaro-
vou cenu. 

Když byl tázán na jednu ze 
scén z prezentovaného snímku, 
řekl:

Nezdá se mi,  že bych byl 
přísný režisér. Herci byli prostě 
odolní vůči pramenům vody, které 
na ně směřovaly. Ale později jsem 
snížil tlak na polovinu.   

Film „80 milionů“ je ve stylu 
akčního kina a představuje mladé 
generaci historii akce Solidarity.

Film představuje události 
z prosince roku 1981, kdy deset 
dní před zavedením Stranného 
práva účetní dolnoslezské „Solida-

rity“ Józef Pinior a Piotr Bednarz 
– podporováni mluvčím odboru 
Stanisława Huskowskiego – vzali 
z wroclawské banky 80 milio-
nů zlotých. Peníze pocházely ze 
spolkového účtu a měly přispět 
k utvoření odboru „Solidarita“. 

 Režisérovi se podařilo před-
stavit atmosféru 80. let XX století...

...zachytil energii, kterou ve 
společenství osvobodila „Solidari-
ta“.

Přednedávnem jsme mohli 
sledovat seriál o Anně German, 
natočený Waldemarem Krzyst-
kem, který lámal rekordy popula-
rity nejen v Polsku, ale i v Rusku. 
V jednom z rozhovorů řekl: Oče-
kával jsem úspěch v Rusku. Ale je 
překvapující, že seriál sledují také 
mladí lidé. Pochvala zpěvačku 
paradoxně přiměla ke změně my-
šlení o svojí historii. Úspěch seriálu 
v Polsku mě ale udivuje. Zapůsobil 
stejný mechanismus jako v Rusku. 
Všichni Poláci si myslí, že to je pol-
ská zpěvačka, a najednou slyšeli, 
že ruská. 

Waldemar Krzystel je také au-
torem mnoha vynikajících filmů 
jako: „Zwolnieni z życia”, „W zawie-
szeniu”, „Ostatni prom”, „Nie ma 
zmiłuj” nebo posledního díla (slajd 
14) „Fotograf”.             

Waldemar Krzystek je rovněž 
vynikajícím divadelním režisérem. 
Je autorem m.j. divadelních před-
stavení jako: „Ballada o Zakacza-
wiu”, „Wizyta starszej pani”, „Miłość 
na Madagaskarze”. 

Několikanásobně oceněný a 
vyznamenaný není jen v Polsku, 
ale i v zahraničí. Ve svých dílech 
často pojednává o lidech, událo-
stech a místech na Dolním Slezsku 
a příspívá významým způsobem 
k propagaci regionu v Polsku a 
v zahraničí. Jeho tvorba je také 
významným příspěvkem k utváře-
ní naší regionální identity. 

Darovací listinu a také sošku 
CIVI HONORARIO předává Pan 
Jerzy Pokój – Předseda Sejmiku 
Dolnoslezského Vojvodství.           

tłumaczenie: Grzegorz Ferenz

cIvI hOnOrarIO

Dámy a pánové, vážení ho-
sté, 

již počtvrté se setkáváme na 
slavnostní schůzi Dolnoslezského 
vojvodství u příležitosti svátku 
vojvodství. Vyhlásili jsme tento 
svátek, abychom posílili regio-
nální identitu obyvatel Dolního 
Slezska. Aby se sjednotili kolem 
toho, co je v našem regionu výji-
mečné, aby prezentovali jeho kul-
turní bohatství a rozmanitost, aby 
vyznamenávali a ctili úspěchy na-
šich obyvatel, aby reprezentovali 
naše obce a města. 

V minulých letech jsme byli na 
zámku Książąt Piastowskich v Ole-
šnici, na zámku Książ ve Valbřichu 
a v divadle Heleny Modrzejewské 
v Lehnici. Dnes vás vítáme v Zdro-
jowym divadle v Polanicy Zdrój. 
To je jedno z nejdůležitějších 
měst v Kladské kotlině. Město, 
které zvláště zažilo bouřlivou 
historii našeho regionu. Historii, 
na kterou si stále více zvykáme, 
která se často stává spojením 
mezi všemi lidmi, jež osud kdyko-
liv spojil s naší pěknou, tajemnou, 

dolnoslezskou krajinou. Krajinou, 
která okouzlovala a inspirovala 
další generace obyvatel Dolního 
Slezska, bez ohledu na jejich stát-
ní příslušnost nebo náboženství.  

Dolní Slezsko je naše spo-
lečné dobro, vzniklé společnou 
prací mnoha generací. Na tomto 
místě bych chtěl ještě jednou 
přivítat naše čestné hosty z Dol-
ního Saska, našeho partnerského 
regionu. Historie našeho národa 
a osudy našich předků jsou mi-
mořádným způsobem spojeny 
s Dolním Slezskem. Odhaduje se, 
že 20 až 25 % obyvatel Dolního 
Saska má předky, kteří se narodi-
li a před rokem 1945 bydleli na 
Dolním Slezsku. Stejně jako kdysi 
naši předkové na Dolním Slezsku, 
i my nyní pokračujeme ve spolu-
práci, rozvíjíme dobré sousedské 
vztahy mezi našimi regiony a 
zároveň dáváme příklad ostatním 
a účastníme se budování stále se 
integrující Evropy. Evropy, která 
stejně jako Dolní Slezsko, byla a 
je domovem mnoha národů, kul-
tur a náboženství. Letos si připo-

mínáme 20. výročí partnerství na-
šich regionů – Dolního Slezska a 
Dolního Saska. Těchto 20 let spo-
lupráce nám prospělo na několika 
úrovních: Slezská kulturní cena, 
Mezinárodní trhy informačních 
technologií CeBIT, společně po-
řádané festivaly, koncerty, výsta-
vy, soutěže pro děti a dospělé, 
nebo společné investice. Historie 
naší spolupráce, stejně jako histo-
rie Dolního Slezska, ukazují jednu 
univerzální pravdu – dobro, roz-
voj, osud našeho rodinného do-
mova, naší vlasti – malé, regionál-
ní, nebo velké, evropské – záleží 
na nás, zejména na naší společné 
spolupráci pro ni. 

V den Svátku vojvodství 
zvláště vzpomínáme na Svatou 
slezskou Hedviku – patronku 
Polska a Slezska. Je to osobnost 
silně spojená s naším regionem. 
Celý svůj život věnovala této zemi 
a jejím obyvatelům. Proslavila se 
z velké nábožnosti činu milosr-
denství. V současné době Svatá 
Hedvika je uctívána jako patron-
ka smíření mezi národy. Jan Pavel 

II. věnoval její osobě homilii před-
nesenou během mše ve Wrocla-
wi v roce 1983: „V těchto dějinách 
stojí ona jakoby hraniční postava, 
která spojuje dva národy: němec-
ký národ a polský národ. Slučuje 
v průběhu mnoha století dějiny, 
které byly těžké a bolestivé. Svatá 
Hedvika mezi všemi historickými 
zkušenostmi zůstává již po sedm 
století zastánkyní vzájemného 
porozumění a usmíření, v soula-
du s požadavky národních záko-
nů, mezinárodní spravedlnosti a 
míru. Je možno říct, že právě díky 
její přímluvě mohl Svatý stolec 
provést církevní normalizaci v 
těchto zemích, které se po druhé 
světové válce po mnoha stoletích 
staly opět součástí polské země, 
stejně jako během dynastie Pia-
stovců“. 

Teď se ujme slova náš spe-
ciální host – Prezident spolkové 
země Dolní Sasko – Pan Berdnard 
Busemann.                   

tłumaczenie: Grzegorz Ferenz

Jerzy Pokój

urOczySta SeSja SejmIku  
w pOlanIcy-zdrOju
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Honorowy Obywatel Dol-
nego Śląska – CIVI HONORARIO 
to najwyższy tytuł przyznawa-
ny od 2004 roku przez Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego. 

Tytuł ten przyznaje się oso-
bom, które swoją pracą oraz 
postawą przyczyniają się do 
kształtowania tożsamości re-
gionalnej Dolnoślązaków. Uho-
norowani tą nagrodą to osoby 
wywierające znaczny wpływ na 
rozwój gospodarczy regionu, 
działające z sukcesem na polu 
społecznym i kulturalnym. To 
wreszcie osoby, które wniosły 
wkład w podnoszenie konku-
rencyjności Dolnego Śląska, a 
także do promocji regionu za-
równo w kraju, jak i za granicą. 

Uchwałą Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 
26 września 2013 roku tytuł 
Obywatela Honorowego Dol-
nego Śląska CIVI HONORARIO 
w roku 2013 otrzymał uznany 
reżyser i scenarzysta - Walde-
mar Krzystek.

Waldemar Krzystek całe 
życie związany jest z Dolnym 
Śląskiem. Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w Legnicy, 

jest absolwentem Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Od czasów 
studenckich do dziś mieszka 
we Wrocławiu. Jest twórcą wie-
lu znakomitych filmów. Wyre-
żyserował m.in. "Małą Moskwę", 
nagrodzoną Złotymi Lwami na 
33 Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni w 2008 
roku. Jest reżyserem i scenarzy-
stą "80 milionów", filmu który 
był polskim kandydatem do 
Oscara. 

Zapytany o scenę, przed-
stawioną na zaprezentowanym 
zdjęciu, powiedział: Nie wyda-
je mi się, żebym był surowym 
reżyserem. Aktorzy byli po 
prostu nieodporni na strumie-
nie wody, które były w nich 
kierowane. Ale zmniejszyłem 
ciśnienie później, dałem tylko 
połowę.

Utrzymany w konwekcji 
kina akcji film „80 milionów" 
przedstawia młodemu poko-
leniu historię zrywu solidarno-
ściowego. Fabuła filmu przed-
stawia wydarzenia z grudnia 
1981 roku, gdy na dziesięć dni 
przed wprowadzeniem stanu 
wojennego, księgowy dolno-

śląskiej „Solidarności" Józef Pi-
nior wraz z Piotrem Bednarzem, 
wspomagani przez rzecznika 
związku Stanisława Huskow-
skiego – pobrali z wrocławskie-
go banku 80 milionów złotych. 
Pieniądze pochodziły ze związ-
kowego konta i miały pomóc 
w zbudowaniu podziemnych 
struktur „Solidarności". Reży-
serowi udało się odtworzyć 
atmosferę lat 80. XX wieku. 
Uchwycił bowiem energię, któ-
rą w społeczeństwie wyzwoliła 
„Solidarność".

Do niedawna w telewizji  
mogliśmy oglądać nakręcony 
przez Waldemara Krzystka serial 
o Annie German, bijący rekordy 
popularności nie tylko w Pol-
sce, ale również i w Rosji. W jed-
nym z wywiadów powiedział: 
Spodziewałem się sukcesu w 
Rosji. Ale zaskakujące jest to, że 
serial oglądają również młodzi 
ludzie. Paradoksalnie laurka dla 
piosenkarki stała się zaczynem 
do zmiany myślenia o swojej 
historii. Dziwi mnie natomiast 
sukces tego serialu w Polsce. 
Zadziałał ten sam mechanizm, 
co w Rosji. Wszyscy Polacy my-

ślą, że to polska piosenkarka i 
nagle usłyszeli, że rosyjska.

Waldemar Krzystek jest au-
torem między innymi tak zna-
komitych filmów, jak „Zwolnieni 
z życia”, „W zawieszeniu”, „Ostat-
ni prom”, „Nie ma zmiłuj” czy też 
ostatnie dzieło „Fotograf”. 

Waldemar Krzystek jest 
także wybitnym reżyserem te-
atralnym. Jest twórcą m.in. ta-
kich spektakli teatralnych jak 
„Ballada o Zakaczawiu”, „Wizyta 
starszej pani”, „Miłość na Mada-
gaskarze”. 

Wielokrotnie nagradzany i 
wyróżniany nie tylko w Polsce, 
ale również poza granicami 
kraju. W swojej twórczości czę-
sto opowiada o ludziach, wyda-
rzeniach i miejscach na Dolnym 
Śląsku, przyczyniając się w spo-
sób znaczny do promocji regio-
nu w Polsce i za granicą. Jego 
twórczość to również olbrzymi 
wkład w kształtowanie naszej 
tożsamości regionalnej.

Akt nadania oraz statuetkę 
CIVI HONORARIO wręczył Jerzy 
Pokój – Przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskie-
go.

cIvI hOnOrarIO

Waldemar krzystek na uroczystej sesji sejmiku odbiera tytuł ciVi HonoRaRio.
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Na uroczystej Sesji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
15.10.2013 r. w Polanicy-Zdroju 
wręczono Dolnośląską Nagro-
dę Kulturalną "Silesia" czterem 
osobom i dwóm instytucjom. 
Nagrody otrzymali: Roman 
Gileta, Henryk Hnatiuk, Ewa 
Maria Poradowska-Werszler i 
Agata Rome-Dzida. Wśród in-
stytucji znalazły się Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu 
oraz Filharmonia Dolnośląska 
w Jeleniej Górze.

muzeum Sportu
i turystyki w karpaczu
Muzeum od 1974 roku gro-

madzi i przechowuje zabytki w 
zakresie kultury fizycznej, tury-
styki i krajoznawstwa, informu-
je o treściach gromadzonych 
zbiorów, upowszechnia pod-
stawowe wartości historii, na-
uki i kultury polskiej, kształtuje 
wrażliwość poznawczą i este-
tyczną oraz umożliwia kontakt 
ze zbiorami. W pierwszej deka-

dzie XXI wieku przebudowano 
i zmodernizowano całą eks-
pozycję stałą, głównie siłami 
pracowników muzeum. Bar-
dzo powiększyły się też zbiory 
muzealne. Zgromadzono bar-
dzo cenne medale i paszporty 
olimpijskie, numery startowe 
i inne obiekty związane z ru-
chem olimpijskim. Zupełnie 
unikalną jest także powstała 
kolekcja medali z zimowych 
igrzysk olimpijskich poczyna-
jąc od roku 1936 po ostatnie 
igrzyska olimpijskie w 2010 r. 
W roku 2012 muzeum wzbo-
gaciło się o niezwykle cenny 
eksponat - oryginalny medal 
pamiątkowy z l Nowożytnych 
Igrzysk Olimpijskich w Atenach 
z 1896 r., najprawdopodobniej 
jedyny w polskich zbiorach, 
który eksponowany jest na 
wystawie stałej w części ,,Olim-
pijczycy z Dolnego Śląska”. Mu-
zeum zorganizowało kilkadzie-
siąt wystaw czasowych w kraju 
i poza jego granicami, wnosząc 

swój szczególny wkład w roz-
wój kultury Dolnego Śląska, 
promując region, a szczególnie 
Karkonosze.

Jednym z działań muzeum 
była organizacja wystawy 
„Szkło turystyczne i uzdrowi-
skowe - ze zbiorów muzeal-
nych”, gdzie partnerem było 
Muzeum Szkła i Biżuterii w 
Jabloncu nad Nysą. Drugim 
projektem przygotowanym 
przez muzeum była wystawa 
„Tadeusz Różewicz w Karkono-
szach”, eksponowana w Karpa-
czu i w mieście Reichenbach 
w Saksonii w Niemczech. Od 
początku swojej działalności 
muzeum przyczynia się do dy-
namizowania życia kulturalne-
go i kształtowania tożsamości 
regionalnej, aktywnie uczestni-
cząc w imprezach kulturalnych 
o zasięgu krajowym takich, jak: 
Europejska Noc Muzeów, Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa, Targi 
Książki Muzealnej i w wielu 
innych działaniach oświato-

wo - kulturalnych, prowadząc 
również lekcje muzealne. Suk-
cesem dyrekcji jest pozyskanie 
wielkiej życzliwości Tadeusza 
Różewicza, który przyjeżdżając 
na zaproszenie muzeum w Kar-
konosze, napisał wiele utwo-
rów inspirowanych tym szcze-
gólnym miejscem. Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu 
do końca 2012 roku zwiedziło 
łącznie 1.358.000 osób, nie li-
cząc frekwencji na wystawach 
organizowanych poza siedzibą 
tej instytucji kultury. Na trwałe 
wpisało się w życie kulturalne 
Dolnego Śląska.

Filharmonia dolnośląska 
w jeleniej Górze

Filharmonia Dolnośląska 
w Jeleniej Górze we wrześniu 
2013 roku rozpoczęła jubile-
uszowy 50-ty Sezon Artystycz-
ny. Jest instytucją, która od 
lat cieszy się opinią jednej z 
najprężniej działających i jed-
nocześnie jednej z najlepszych 

OdznaczenI
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Uroczysta sesja sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Polanicy-zdroju, 15.10.2013 r.
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filharmonii w Polsce. Od 1990 
roku dyrektorem Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 
jest Zuzanna Dziedzic, która w 
2012 roku otrzymała Odznakę 
Honorową Złotą – Zasłużony 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego.

W całej już niemal 50-letniej 
historii Filharmonii Dolnoślą-
skiej nie ma właściwie roku 
bez ważnych i wartościowych 
wydarzeń muzycznych. W je-
leniogórskiej sali koncertowej 
rozbrzmiewają najcenniejsze 
dzieła światowej literatury mu-
zycznej wszystkich epok. Jest 
miejsce na muzykę najróżniej-
szych gatunków. Odpowiedni 
poziom orkiestry sprawia, że 
chętnie koncertują z nią naj-
lepsi polscy dyrygenci i soli-
ści. Wśród osiągnięć zespołu 
jest też siedem nagranych 
płyt, m.in. z IX Symfonią L. van 
Beethovena, Oratorium Eliasz  
Mendelssohna, Pasją według 
Św. Jana, J. S. Bacha.

Stałe miejsce w programie, 
obok tradycyjnych, piątko-
wych koncertów symfonicz-
nych zajmują także popularne 
i cenione, cykliczne imprezy 
festiwalowe. Największe i naj-
słynniejsze festiwale organizo-
wane przez Filharmonię Dol-
nośląską, czyli Ogólnopolski 
Festiwal „Gwiazdy Promują”, 
czy międzynarodowe Festiwa-
le Muzyki Wiedeńskiej, mają 
już kilkunastoletnią historię. 
Do zestawu najważniejszych 
organizowanych tu muzycz-
nych wydarzeń zaliczyć należy 
też organizowany w trzyletnim 
cyklu Międzynarodowy Kon-
kurs Chopinowski dla Dzieci, 
który błyskawicznie zyskał wy-
soką rangę. 

Filharmonia Dolnośląska 
dba także o rozwój muzyczny 
i edukację najmłodszych po-
koleń słuchaczy. Od lat ogrom-
nym zainteresowaniem cieszą 
cię audycje umuzykalniające 
dla dzieci i młodzieży oraz cy-
kle koncertowe, tj. Niedzielne 
Poranki Muzyczne oraz Filhar-
monia Młodych.

Ogromnego znaczenia Fil-
harmonii dla miasta i regionu 
nie sposób przecenić. Dzięki 
niej stolica Karkonoszy prze-
stała być muzycznym zaścian-
kiem i bardzo często mówi się o 
Jeleniej Górze i Dolnym Śląsku 
w kraju i za granicą. Powodem 
do dumy są wspaniałe tradycje 
i osiągnięcia artystyczne orkie-

stry, a także niebanalne organi-
zacyjne osiągnięcia instytucji, 
która na przestrzeni ostatniej 
dekady przeżywa okres gwał-
townego rozkwitu. Regionalny 
status, dobre inwestycje, mo-
dernizacja obiektu i nowocze-
sna sala koncertowa przynio-
sły nowe możliwości rozwoju, 
które skutecznie udało się 
wykorzystać do zbudowania 
instytucji tętniącej prawdziwie 
koncertowym życiem.

roman Gileta
Poeta, prozaik, animator 

życia kulturalnego w Wałbrzy-
chu, w którym mieszka od 
1956 roku. Pomysłodawca i or-
ganizator wielu imprez literac-
ko-artystycznych, m.in.: spo-
tkań autorskich, muzycznych, 
plastycznych, biesiad i karczm 
piwnych. Laureat wielu nagród 
poetycko-prozatorskich „Zasłu-
żony Działacz Kultury”, Odzna-
czony Honorową Odznaką „Za-
służony Dla Kultury Polskiej”, a 
także nagród za działalność li-
teracko-artystyczną w tym na-
grody Prezydenta Wałbrzycha, 
Starosty Powiatu Wałbrzyskie-
go, Rady Miejskiej Wałbrzycha 
oraz  Wojewody Wałbrzyskie-
go. Zajmuje się poezją, prozą, 
sztuką poczty, Poezją Konkret-
ną oraz pisze ,,Haiku”.

Jego utwory znajdują się 
w wielu publikacjach zbioro-
wych, m.in. w "Prezentacjach", 
"Torze", "Witrynie", a także były 
tłumaczone na język czeski, 
francuski, węgierski, angielski 
i serbski.

ewa maria 
poradowska-werszler
Generalny kurator Festiwa-

lu Sztuki Włókna organizowa-
nego w Kowarach na Dolnym 
Śląsku, kierownik Galerii Tkac-
kiej „Na Jatkach” we Wrocławiu, 
a od 1991 r. prezes Fundacji na 
rzecz Rozwoju Wrocławskiej 
Tkaniny Artystycznej. Inicjator-
ka międzynarodowych bienna-
le: „Małe formy tkackie” w Jele-
niej Górze oraz tkaniny Inianej 
„Z krosna do Krosna", przewod-
nicząca Rady Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze. Inicjatorka 
i kurator 210 zbiorowych wy-
staw Sztuki Włókna na Dolnym 
Śląsku. Zorganizowała 68 indy-
widualnych wystaw i uczestni-
czyła w 360 zbiorowych wysta-
wach w kraju i na świecie.

Swój talent animatorski 
zaangażowała w rozwój dzia-

łań kulturotwórczych na Dol-
nym Śląsku, ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Ko-
wary, tworząc w nim Centrum 
Sztuki Włókna w formie letnie-
go uniwersytetu sztuki. Z po-
wodzeniem łączy ze sobą arty-
stów trzech generacji, których 
wzajemne relacje pobudzają 
wyobraźnię i nowe inicjatywy 
w zakresie sztuki wizualnej.

henryk hnatiuk
Działacz na rzecz społecz-

ności lokalnej, budujący mię-
dzypokoleniowe więzi spo-
łeczne promujące regionalną 
kulturę. Założyciel i choreograf 
ludowych zespołów pieśni i 
tańca ”Camela" i ,,Boguszów 
500”. Jest pomysłodawcą i orga-
nizatorem Międzynarodowego 
Biennale Ekslibrisu i Małej - For-
my Graficznej im. Henryka Graj-
ka. Założyciel Polsko-Czeskie-
go Klubu Artystycznego ,,Art. 
Studio”. Jest pomysłodawcą i 
organizatorem jednego z więk-
szych wydarzeń kulturalnych 
na pograniczu polsko-czeskim 
Międzynarodowych Plenerów 
Artystycznych odbywających 
się w latach 1992-2013. Zasłu-
żony Działacz Kultury, uhono-
rowany między innymi nagro-
dą Ministra Kultury i Sztuki, 
nagrodą Jędrzeja Cierniaka za 
działalność kulturalną w ma-
łych środowiskach i na wsi, me-
dalem Ministra Spraw Zagra-
nicznych Republiki Czeskiej za 
działalność na rzecz zbliżenia 
Polaków i Czechów, tytułem 
“Zasłużony dla Miasta Bogu-
szowa-Gorc” oraz „Zasłużony 
dla Powiatu Wałbrzyskiego”. 
Działalność Henryka Hnatiuka 
umożliwia mieszkańcom ma-

łych miast, miasteczek i wsi 
bezpośredni kontakt ze sztuką, 
Propaguje kulturę artystyczną 
i pielęgnowanie dziedzictwa 
kulturowego.

agata rome – dzida
Doktor historii sztuki, Pre-

zes Zarządu Fundacji Forum 
Staniszów, właściciel założenia 
pałacowo - parkowego w Sta-
niszowie, z którego autorka pu-
blikacji z zakresu historii sztuki 
współczesnej oraz życia arty-
stycznego Dolnego Śląska XlX 
i XX wieku. Od 2004 r. zajmuje 
się wraz z mężem rewitalizacją 
barokowego założenia pałaco-
wo -parkowego w Staniszowie, 
z którego uczyniła jeden z waż-
niejszych ośrodków kultury w 
Kotlinie Jeleniogórskiej. Jest 
pomysłodawczynią oraz orga-
nizatorką Festiwalu Muzykalia 
Staniszowskie oraz założycie-
lem Galerii Fundacji Forum 
Staniszów. Była kuratorem kil-
kunastu wystaw wyjazdowych, 
pomagając wejść lokalnym 
artystom na profesjonalny, 
międzynarodowy rynek sztuki. 
W roku ubiegłym w jednym z 
odrestaurowanych zabudo-
wań folwarcznych w Staniszo-
wie otworzyła Centrum Sztuki, 
będące miejscem prezentacji 
sztuki współczesnej oraz dzieł 
artystów z tzw. „kolonii arty-
stycznej" w Karkonoszach.
Otrzymała nagrodę Srebrnych 
Kluczyków za promowanie kul-
tury wysokiej w Pałacu Stani-
szów oraz nagrodę Liczyrzepy 
za budowanie atrakcyjnego 
wizerunku Gminy.

Henryk Hnatiuk i Roman gileta.
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28 października 2013 roku 
w dniu święta swojego patro-
na zmarł Tadeusz Mazowiecki 
- pierwszy niekomunistyczny 
premier Polski. Był skromnym 
człowiekiem, ale usłyszał o nim 
cały świat. 

Zawsze podkreślał, że jest 
katolikiem i gorącym zwolenni-
kiem przemian w Kościele. Nie-
zwykle ucieszyły go decyzje So-
boru Watykańskiego II. Polityką 
zaczął zajmować się już w 1948 
roku, kiedy został działaczem 
różnych organizacji katolickich, 
ale z PAX-u odszedł w 1955 roku 
na znak protestu.

Od 1961 roku był posłem na 
Sejm PRL z ramienia koła ZNAK. 
W latach 70-tych był szefem Klu-
bu Inteligencji Katolickiej oraz 
redaktorem naczelnym mie-
sięcznika WIĘŹ. Bardzo cenił ini-
cjatywy papieży: Jana XXIII oraz 
Jana Pawła II. W sierpniu 1980 
roku przyjechał do Gdańska i 
został na prośbę strajkujących 
głównym ekspertem rodzącej 
się "Solidarności". W stanie wo-
jennym był internowany. Brał 
udział w strajku w 1988 roku oraz 
został aktywnym uczestnikiem 
"Okrągłego Stołu". W obradach 
opowiedział się zdecydowanie 
za ponowną legalizacją NSZZ 

"Solidarność". Przylgnęło do nie-
go określenie "siła spokoju".

Został wybrany pierwszym 
niekomunistycznym premierem 
(podczas obrad Sejmu nazywa-
nego kontraktowym). Podjął się 
bardzo trudnych reform, dzięki 
którym jego rząd wyprowadził 
Polskę z absurdów realnego 
socjalizmu i wprowadził wolny 
rynek. Przez zaledwie 16 mie-
sięcy jego rząd zaproponował i 
skutecznie rozpoczął realizację 
głównych reform państwa w bar-
dzo trudnych okolicznościach.

Po latach został zgodnie 
uznany  najlepszym premierem 
RP (nawet przez swoich pracow-
ników, a także innych premie-
rów). W ostatnich latach pełnił 
rolę doradcy Prezydenta Polski 
Bronisława Komorowskiego.

Dobrze pamiętam trzy spo-
tkania z Tadeuszem Mazowiec-
kim. Pierwsze miało miejsce w 
Krzyżowej w 1989 roku, które 
przeszło do historii jako gest 
pojędnania polsko-niemiec-
kiego. Podczas mszy św. przed 
zrujnowanym pałacem (na znak 
pokoju) Tadeusz Mazowiecki 
i niemiecki kanclerz Helmunt 
Kohl wymienili serdeczny gest 
pojednania, który od tego dnia 
otworzył nowe przyjazne relacje 

Polaków i Niemców.
W 1990 roku podczas spo-

tkania działaczy "Solidarności" 
we wrocławskiej Hali Ludowej 
uczestniczyłem w niezwykłym 
wydarzeniu, podczas którego 
zaprezentowano nowemu pre-
mierowi Bogdana Zdrojewskie-
go - jako kandydata na prezy-
denta Wrocławia. Pamiętam, że 
w czasie tego spotkania, pierw-
szy niekomunistyczny premier 
został przyjęty entuzjastycznie, 
a Krzysztof Turkowski, znany hi-
storyk przedstawił mu w sposób 
niezwykle sugestywny czoło-
wych działaczy Komitetów Oby-
watelskich i Solidarności. 

Ostatni raz spotkałem Tade-
usz Mazowieckiego na pogrze-
bie Vaclava Havla w grudniu 
2011 roku w Pradze. Po uroczy-
stościach żałobnych w katedrze 
św. Vita, spotkaliśmy się w pol-
skiej ambasadzie, gdzie w gro-
nie kilku osób wspominaliśmy 
Vaclava Havla. Z tego spotkania 
zachowało się też niepublikowa-
ne do tej pory zdjęcie. 

W polskiej ambasadzie 
wspominaliśmy zmarłego V. Ha-
vla wspólnie z Lechem Wałęsą, 
Bogdanem Borusewiczem, Ja- 
nem Lityńskim, Henrykiem 
Wujcem, Petrem Pospichalem  

i Bogdanem Zdrojewskim.
Tadeusz Mazowiecki był wte-

dy w dobrej dyspozycji i chętnie 
wspominał swoje spotkania z 
Vaclavem Havlem, którego bar-
dzo cenił.

Zawsze był dla mnie wielkim 
autorytetem. Ceniłem szcze-
gólnie jego skromność i praco-
witość oraz niezwyky dar, który 
objawiał się w wielkim szacun-
kiem dla ludzi. Zawsze potrafił 
rozmawiać w spokoju i nigdy nie 
obrażał innych osób. Potrafił być 
także stanowczy i konsekwentny 
w działaniu.

Był jedną z najważniejszych 
postaci w najnowszej historii 
Polski i prawdziwym patriotą. 
Zasłużył się dla Wolnej Polski 
oraz uczciwie pracował nad od-
zyskaniem pełnej suwerenności. 
W sposób pokojowy przyczynił 
się do zbudowania pierwszej de-
mokracji w Europie Wschodniej. 
Pozostanie wzorem dla wielu 
polityków europejskich jak moż-
na skutecznie i w oparciu o war-
tości chrześcijańskie dążyć do 
wolności. Warto również pamię-
tać, że Tadeusz Mazowiecki jest 
autorem preambuły Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Julian Golak

wSpOmnIenIe
tadeusz mazowiecki (18.04.1927 -28.10.2013)

spotkanie w ambasadzie RP w Pradze, grudzień 2011 r. od lewej: Tadeusz Mazowiecki, Petr Pospichal, Jan lityński, lech Wałęsa, Julian golak.
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Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2013 r. byłem na Ukrainie. 
Autobusem z Wrocławia wyjecha-
łem o godzinie  17.  Zapłaciłem 
za przejazd w jedną stronę 140 zł. 
Autobus ukraiński (zegar od Wro-
cławia pokazuje czas ukraiński o 
jedną godzinę do przodu),  obsłu-
ga sympatyczna, jest wygodnie, 
po drodze kilka przystanków na 
herbatę i toalety. Kontrola na gra-
nicy trwała około 3 godzin, rano o 
godz. 6 znalazłem się we Lwowie.  
Była wczesna godzina , rześkie po-
wietrze, ale można wypić gorącą 
herbatę  lub kawę. Toalety czyste. 
Podjeżdżały autobusy na wyzna-
czone stanowiska nazywane „plat-
formami”. Kierunki: Tarnopol, Iwa-
no -Frankiwsk, Złoczów, Brzeżany, 
Przemyślany .  Iwano-Frankiwsk to 
dawny Stanisławów.  Gdy tylko za-
uważyłem tą nazwę , zaraz przypo-
mniała mi się sprzed lat   rozmowa 
z panem Bronisławem Chomą z 
Czermnej. Opowiadał mi że po-
chodził z okolic Stanisławowa i że 
Ukraińcy to miasto nazwali inaczej. 
Usiłował sobie przypomnieć tę 
nową ukraińską nazwę i wreszcie 
przypomniał  sobie: o już wiem, oni 
mówią… Sanfrancisko.  Autobusy 
jakieś mniejsze od naszych, nie-
które mocno zużyte. Pasażerowie 
z naszego autobusu z Wrocławia 
przesiadali się do tych busów i je-
chali  dalej. Ponieważ rozglądałem 
się na wszystkie strony  i zapewne 
robiłem wrażenie zagubionego, 
podeszła do mnie młoda pani 
jadąca z Wrocławia i zapytała czy 
może w czymś pomóc. Powiedzia-

łem, że sprawdzam odjazdy w stro-
nę Przemyślan. Chciała mi pomóc, 
powiedziała, że powróciła z Polski  
do rodziny pod Tarnopolem i za 
parę dni wraca do Polski, do pracy. 
Mówiła znakomicie po polsku, na-
wet ją za to komplementowałem. 
Powiedziała, że wyszła w Polsce 
za mąż za Polaka i że właściwie to 
ona czuje się prawie Polką. „No wi-
dzi pan, jak tu jest, to jeszcze 50 lat 
do tego, co jest w Polsce”. Była na-
prawdę wielkiej urody, jakiś Polak 
miał piękną żonę. Dzień zaczął się 
ładnie. Ledwie wychyliłem kubek 
kawy i zagryzłem  kanapką – razem 
8 hrywien, (przelicznik wymiany 
walut wynosił we Lwowie 1 zł = 
2,50 hrywny),  a już podjechał po 
mnie znajomy ks .Józef  Kuc z Du-
najowa.

przez Bóbrkę, Świrz, 
przemyślany
Pojechaliśmy na wschód przez  

Bóbrkę (jest tu bardzo ładny ośro-
dek Salezjanów z hotelikiem – wi-
doczny z daleka). W Świrzu zatrzy-
maliśmy się koło zamku. Przepięk-
ny zamek, takich nie ma na ziemi 
kłodzkiej, nie ma nawet takich na 
Dolnym Śląsku. Jest inny od tutej-
szych, sto razy piękniejszy mimo 
widocznego nadgryzania przez 
czas i brak troski. Przypomniałem 
sobie kudowian ze Świrza. Pan 
Żółtański opisywał kiedyś w Alma-
nachu Kudowskim swoje wspo-
mnienia z młodości.   Porobiliśmy 
zdjęcia, nie spotkaliśmy nikogo. 
Ruszyliśmy dalej w stronę Przemy-
ślan. Chciałem zrobić przyjemność 

dr Bogusławowi Burgerowi i przy-
wieźć jemu zdjęcie budynku sądu, 
w którym pracował jego dziadek. 
Zapytałem przechodzącego star-
szego pana, gdzie tu jest budynek 
sądu. Pokazał mi, że to ten, tuż 
obok. Nie wyglądał na przedwo-
jenny, więc ów Ukrainiec podpro-
wadził mnie dalej. Rozpytywał po 
drodze, w którym to budynku był 
przed wojną sąd. Wreszcie wskazał, 
że to właśnie tu. Zrobiłem kolejne 
zdjęcia. Ponieważ dr Burger zasta-
nawiał się czy mogą być jakieś mo-
giły dziadków na cmentarzu, więc 
poszedłem także na cmentarz. 
Cmentarze na Ukrainie wyglądają 
zupełnie inaczej niż w Polsce. Są 
totalnie zaniedbane i to wszystkie 
groby. Z trudnością pokonywałem 
wysokie dzikie krzaki , wszystko  w 
bardzo złym stanie. Groby polskie, 
nie są niszczone przez ludzi, ale 
przez czas. Nie znalazłem poszu-
kiwanych  grobów, rozejrzałem 
się jeszcze po Przemyślanach. Na 
pierwszy rzut oka, drugi trzeci  
– wszędzie wczesny Gierek. Miasto 
jest bardzo pięknie położone. Gdy 
odjedzie się kilkanaście kilome-
trów w stronę Dunajowa i obejrzy 
się do tyłu, to Przemyślany mają ja-
kiś wręcz biblijny wygląd.  Są pięk-
ną kolorową oazą na rozległym 
zielonym zboczu, jakby na jakichś 
ogromnych pastwiskach. Obraz 
zdecydowanie piękniejszy od rze-
czywistości. Po pół godzinie jazdy  
nie najgorszą drogą, dojeżdżamy 
do Dunajowa. Od Lwowa dzieli nas 
około 80 km. 

dunajów 
W 1424 r. miejscowość ta uzy-

skała prawa miejskie. Było to za 
czasów króla Władysława Jagiełły. 
Arcybiskupem lwowskim był wte-
dy Jan z Rzeszowa (ten, który prze-
niósł stolicę arcybiskupów z Halicza 
do Lwowa). Wielki biskup, przyjaciel 
króla, rządził archidiecezją większą 
terytorialnie od dzisiejszej Polski. 
Jeden z największych dostojników 
kościelnych i państwowych w dzie-
jach Polski. To on był ojcem założy-
cielem Dunajowa. Upodobał sobie 
to miejsce na terenową siedzibę 
arcybiskupów. Zanim utworzył to 
miasto, był proboszczem katedry 
na Wawelu, rektorem Akademii 
Krakowskiej, przewodniczył roz-
prawom sądowym z krzyżakami, 
dokonał chrztu Żmudzi, sprowa-
dził na Wawel chorągwie zdobyte 
na krzyżakach pod Grunwaldem, 
był doradcą króla. Można o nim 
pisać bez końca i kiedyś jeszcze 
do tego powrócimy. Wielki i święty 
człowiek. Jego następca arcybi-
skup Grzegorz z Sanoka wzniósł w 
Dunajowie zamek i prawie z tego 
Dunajowa nie wyjeżdżał, chyba, 
że tylko na synody do Lwowa. Ar-
chidiecezją zarządzał z Dunajowa.  
W 1470 r.  na zamku w Dunajowie 
schronił się wielki humanista wło-
ski Filippo Buonacorsi Kallimach, 
przebywał tu przez dwa lata i przez 
te dwa lata Dunajów był drugim 
po Krakowie ośrodkiem renesansu  
na terenach ówczesnej Rzeczypo-
spolitej wielonarodowościowej.  
Wówczas tu odbywały się  sławne 
Biesiady Dunajowskie na tematy 

Bronisław Kamiński

na zIelOnej ukraInIe

nabożeństwo w remontowanym kościele w Dunajowie. odprawia proboszcz ks. Józef 
kuc.

ivan stecko z żoną olą i wnuczkami - w smerekivce koło Dunajowa.
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filozoficzno-literackie. W 1474 r. 
Dunajów obronił się bohatersko i 
skutecznie przed kolejnym najaz-
dem Tatarów. Ks. Józef Kuc chce 
to wszystko upamiętnić i tworzy 
Muzeum Przyparafialne „Tunel” 
w przyziemiu kościoła. Z takiego 
Muzeum będą dumni i Ukraińcy 
i Polacy, a tatarski turysta będzie 
mógł się zdziwić, że jego przodko-
wie musieli stąd odejść z niczym. 
Wtedy ludność, która  chroniła się 
tu z okolicznych wiosek, modliła 
się w kościele i w cerkwi, a broniła 
się także w kościele, bowiem za-
mek i kościół łączył tunel. Po blisko 
590 latach od założenia miasta 
mogłem chodzić tędy, patrzeć na 
to, co jest i wyobrażać sobie, jako 
to drzewiej bywało.  Po 1945 r. 
Dunajów utracił prawa miejskie,  
jest wioską. Ale coś jednak zosta-
ło. Jest stary piękny zabytkowy 
kościół rzymsko-katolicki w stanie 
dobrym, piękna cerkiew greko-
katolicka, szkoła średnia (liceum 
ogólnokształcące), mały szpitalik 
utworzony z pozostałości jednego 
ze skrzydeł dawnego zamku. Sam 
zamek został zniszczony w czasie I 
wojny światowej. Budynek szpita-
la prezentuje się całkiem dobrze, 
wokoło stary park, sklep jeden, a 
w nim wszystko. Biednie, ale do-
syć ładnie, spokojnie i przyjemnie. 
Ksiądz Józef Kuc udzielił mi gości-
ny na plebanii, którą remontuje. 
Natychmiast wypuściłem się w 
teren, by łyknąć świeżego powie-
trza, zasięgnąć języka, przyjrzeć 
się ludziom jak żyją i z czego. Po-
szedłem pieszo do najbliższej wsi, 
która teraz nazywa się Smerekivka, 
a przed wojną nazywała się Wicyń. 
Urodziłem się w Wicyniu, jeszcze 
przed II wojną światową, do cen-
trum Dunajowa miałem około 3 
km, postanowiłem przejść  tą dro-
gę piechotą, tak jak za dawnych 
lat. Po drodze niegdyś były domy, 
teraz pusto, kawałek drogi wiedzie 
przez las. Szedłem samotnie i na-
gle  w oddali zauważyłem idących 
w moja stronę dwóch mężczyzn, 
na oko po  czterdziestce. Las, pust-
kowie, dwóch Ukraińców – ja źle 
ubrany, bo biała koszula, aparat 
fotograficzny u pasa, spodnie wy-
prasowane. Zaraz zaczęło mi się 
kojarzyć to i owo. Przyśpieszyłem 
kroku, szedłem pewnie jakby tro-
chę spiesząc się. Szedłem jedną 
stroną drogi, oni drugą.  Zrównali-
śmy się. I wtedy jeden odezwał się : 
sława Bohu. Odpowiedziałem tak-
że sława Bohu i powietrze jakby ze 
mnie wyszło. Poszli sobie, rozma-
wiając spokojnie. To już inny świat, 
a to co w nas zalega nie ma już 

tamtego kontekstu. Przeszedłem 
wieś tam i z powrotem i zajrzałem 
do domu, w którym urodziłem się. 
Ładny, może nawet najładniejszy, 
murowany pod blachą, nic nie po-
prawiany, ale ulegający zupełnej 
dewastacji. Jak tak dalej pójdzie, 
to niebawem zastanę puste ruiny. 
Dawny taras został zagracony ja-
kimś przytarganym wiatrołapem, 
budynków gospodarczych już 
nie ma. Mieszka w tym domu  sa-
motna starsza pani  z problemami 
zdrowotnymi. Jest bardzo dobra 
dla swoich współtowarzyszy, czyli 
kilku kóz zajmujących pomieszcze-
nia mieszkalne. Patrzy na nie  jak na  
osoby. W naszej rodzinie nie trak-
tujemy tego domu jako „naszego”,  
to jej dom. Postanowiliśmy nie po-
magać jej w jakimkolwiek remon-
cie, by inni Ukraińcy nie pomyśleli, 
że Polacy coś tu kombinują. Samą 
gospodynię traktujmy z sympatią. 
Potem poszedłem do mojego ko-
legi  z dawnych  lat, Ukraińca Iva-
na Stecko. Jest dwa lata ode mnie 
starszy, ukończył studia rolnicze, 
był agronomem i kimś odpowied-
nim naszego wójta. Jego żona jest 
pielęgniarką. Ostatni raz widziałem 
się z Ivanem 10 lat temu, był silny 
i sprawny; teraz  mocno pokrzy-
wiony , ledwo chodzi. Mówi, że ma 
uszkodzony chrebet (kręgosłup). 
Operacja jest bardzo droga,  za 
wszystko trzeba płacić. Potem – w 
innych wioskach - dosyć często 
będę słyszeć  o tej słabości opieki 
zdrowotnej na Ukrainie. Mają wy-
kształcone córki i bardzo sympa-
tyczne małe wnuczęta. Powodzi 
im się dosyć dobrze, ich dom nie 
różni się od naszych polskich do-
mów. Jedzenie mają zdecydowa-
nie smaczniejsze od naszego. Żona 
Ivana poczęstowała mnie winem  
zrobionym w domu z własnych wi-
nogron. Bardzo lubię wina, mogę 
powiedzieć , że wiem co piję, i to 
wino było najlepsze jakie ostatnio 
piłem. Po  około dwugodzinnej 
miłej gościnie  udałem się w drogę 
powrotną.  

niedziela w kościele 
na ukrainie
Ks. Józef ma dwa kościoły 

rzymsko-katolickie, oni tu mówią 
„rzymo-katolickie; jeden w Duna-
jowie i drugi w Pomorzanach od-
ległych  o ok. 6 km.  W niedzielny 
poranek jedziemy do Pomorzan 
na godz. 9-tą, potem o godz. 13 
–tej będzie nabożeństwo w Du-
najowie. Kościół w Pomorzanach 
pamięta czasy króla Jana III Sobie-
skiego, który tu przyjeżdżał. Piękny, 
z kamienia ciosanego, przed ko-

ściołem dzwonnica, na trzy dzwo-
ny. Wisi tylko jeden, i to ten ofiaro-
wany przez Jana III, odlany z armat 
zdobytych na Turkach. Zabytek 
najwyższej klasy, na dzwonnicy 
popękanej, grożącej zawaleniem 
się. Ksiądz zabiega o pomoc na 
jej umocnienie. Powoli schodzą 
się wierni. Rozmawiamy pod ko-
ściołem, nikt nie mówi po polsku, 
poza mną. Wszyscy się rozumiemy. 
Pomorzany były miastem , teraz są 
wioską licząca około 1050 miesz-
kańców. Jest kościół i cerkiew gre-
ko-katolicka. Ludzie zajmują  miej-
sca w ławkach (w cerkwiach nie 
ma ławek). W kościele półmrok, na 
ścianach duże zabytkowe obrazy 
olejne na płótnie, niektóre podziu-
rawione bolszewickimi  bagneta-
mi, - to ślady po wojnie. Przyszło 5 
mężczyzn,  6 kobiet, 3 ministrantów 
i ja. Organy milczą, zostały znisz-
czone w czasie wojny, Msza będzie 
bez akompaniamentu.  Z zakrystii 
wyszedł ksiądz z trzema ministran-
tami. Dzwonek, ludzie przeżegnali 
się. Mężczyzna około 50-letni  sto-
jący przede mną, przeżegnał się  
trzykrotnie. Prawosławny albo 
grekokatolik. Zapaliły się świa-
tła, ksiądz zaintonował „Pod Twą 
obronę Ojcze na niebie”. Śpiewają 
po polsku. Po jednej zwrotce już 
po ukraińsku: W imie Otcia i Syna 
i Swiatoho Ducha. Amiń. Potem 
wszystko po ukraińsku. Ministrant 
Nazar Kułyk , student ekologii  oraz 
zaocznie policji i prawa we Lwowie 
jest lektorem. Ks. Józef – polskiego 
pochodzenia, urodzony na Ukra-
inie, wykształcony w seminarium 
we Lwowie –mówi biegle po ukra-
ińsku. W modlitwie u początków 
nabożeństwa słyszymy:

Boże syl, Ty drzerelo wsjakoho 
blaha (Boże, Ty źródło wszelkiego 
dobra) napowny naszi sercja lu-
bowju do Twoho Imeni i daj nam 
zrostaty (wzrastać) u pobożnosti; 
zmicniuj w nas use (wszystko), 
szczo dobre i dbalywo berezy te  
szczo Ty zmicnyw. Czerez Hospoda 
naszoho Isusa Hrysta , Syna Twoho, 
kotryj z Toboju żywe i carjuje w jed-
nosti Swjatoho  Ducha, Boh nawiky 
wiczni. Amiń.

Powoli przyzwyczajam się 
do języka ukraińskiego w modli-
twach. Zaskoczenie przychodzi 
przy modlitwie powszechnej wier-
nych.  Kapłan wzywa do modlitwy 
za kościół, potem za papieża Fran-
ciszka ,za  biskupa  Mieczysława  i 
sprawujących władzę. Wypowiada 
modlitwę po ukraińsku i kończy po 
polsku „Ciebie prosimy”. A wierni 
odpowiadają po polsku: „wysłu-
chaj nas Panie”. Gdy wypowie „Tebe 

prosymo”, wierni odpowiedzą po 
ukraińsku. Więcej słów w języku 
polskim jest wtedy, gdy ktoś z 
wiernych o to szczególnie prosi. 
Nie wiem jak reagowałby papież 
Franciszek, słuchając takich mo-
dlitw, ale nasz Jan Paweł II byłby 
na pewno wzruszony wobec takiej 
powszechności kościoła, o którą 
zabiegał. Wszystkie pieśni były 
śpiewane po polsku: zapamięta-
łem, że śpiewano: „Pod Twą obronę 
Ojcze na niebie”, „Kłaniam się Tobie 
Przedwieczny Boże”, „Niechaj bę-
dzie pochwalony”, „ Pobłogosław 
Jezu Drogi”. Ogłoszenia parafialne 
po ukraińsku , na końcu  błogosła-
wieństwo  po ukraińsku : 

– Nechaj błagoslowyt  Was Boh 
Wsemogutnij Otec, I Syn I  Swiatyj 
Duch! Śpiewają bez towarzystwa 
organów, ładnie śpiewają  po pol-
sku,  lepiej niż w Polsce. U nas już 
ludzie coraz mniej śpiewają, a gdy-
by w naszych kościołach zabrakło 
organów, to byłaby tzw. klapa.

W kościele w Dunajowie  msza 
podobna jak w Pomorzanach, z tą 
różnicą, że Credo mówiono  po pol-
sku. Ks. Józef  wyjaśnił mi, że zawsze 
odmawia się Credo po ukraińsku, a 
tym razem było inaczej,  bowiem 
prosiła o to jakaś Polka. Dowiedzia-
łem się, że w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocnych przy-
chodzi do kościoła znaczna ilość 
greko-katolików, powracających z 
nabożeństwa w cerkwi. Wtedy Oj-
cze nasz i Credo mówi się w obu ję-
zykach, najpierw po polsku, potem 
po ukraińsku. Niezwykła jest rów-
nież kolęda po Świętach Bożego 
Narodzenia. Ks. Józef  ma niewielu 
parafian, ale ukraińscy  greko-ka-
tolicy również otwierają przed nim 
swoje drzwi i zapraszają do siebie. 
Warto  przypomnieć w tym miej-
scu, że ks. Jan Myjak, gdy chodził 
po kolędzie po kudowskiej Pstrąż-
nej – jeszcze w latach 70-tych,  to 
nie pomijał domów ewangelików. 
Wstępował, pozdrawiał, składał 
życzenia noworoczne. Ta liturgia w 
języku ukraińskim i modlitwy ludzi   
uświadomiły mi, że kościół rzym-
sko-katolicki na dzisiejszej Ukrainie 
nie jest kościołem polskim, lecz ko-
ściołem, a misją kapłanów nie jest 
szerzenie polskości, lecz wiary.  

z czego ludzie tam żyją
W ciągu paru dni odwiedziłem 

wiele wiosek. Byłem nie tylko w 
Dunajowie, Pomorzanach i Sme-
rekivce, lecz także w Kropiwnie, Żu-
kowie, Szpikłosach, Remizowcach, 
Woroniakach, Ciemierzyńcach, 
Krasnosielcach, Krasnopuszczy,  
Potoczanach, Białym i Buszcze. Z 
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miast zwiedziłem Przemyślany, 
Złoczów i Brzeżany. Interesowałem 
się, z czego ludzie żyją. Na wsi po-
winni żyć z roli, to dosyć proste. A 
jednak? Nie spotkałem ani jednej 
osoby, która by powiedziała złe 
słowo o kołchozach. Przeciwnie: 
wspominają kołchozy jak dom 
rodzonej matki. Wtedy, w kołcho-
zie była praca, były jakieś zarobki, 
można było przynosić także coś 
potrzebnego w domu,  choć  nie 
całkiem legalnie. Teraz nie ma koł-
chozów, nie ma pracy, nie ma pie-
niędzy i nie ma dawnego kombi-
nowania. I jakie to życie?  W bada-
nych przeze mnie wioskach ziemię 
pokołchozową rozdano ludziom 
po równemu na głowę w rodzinie, 
jak leci. W jednej wsi wypadło po 
2 hektary, w innej po pół hektara. 
Zależało od ilości pola i ilości miesz-
kańców. Rozdano nie na własność, 
ale w dzierżawę wieczystą. Pytam 
mieszkańca w jednej z tych wsi: ile 
pan ma pola, odpowiada 12 hekta-
rów. To pięknie, mówię, ma pan na 
tej świetnej ziemi niezłe plony i do-
chody. Co pan uprawia i sieje?

- Nic nie uprawiam i nie sieję. 
Wydzierżawiam to pole, 10 ha 
biznesmenowi ze Lwowa.  Sobie 
zostawiłem 2 hektary na potrzeby 
rodziny. On wydzierżawia tak od 
wszystkich.  Zapytałem ile panu 
daje od hektara? - 300 kg pszeni-
cy. – To dużo, czy mało, dopytuję 
się. – Nie mam  czym uprawiać 
tego pola, leżałoby odłogiem, a tak 
mam dla kur, gęsi, zwierząt i dla nas. 
– Jednak nic pan nie sprzedaje, to 
skąd pan ma na opłaty  za prąd 
elektryczny, na podatki, na ubra-
nie? - A no, jedzie się zarobić  w Ro-
sji albo w Polszy, albo w Czechach, 
Germanii. Czasami coś na miejscu 
zarobi się. – To marnie, myśli pan, że 
będzie lepiej? – Może będzie lepiej, 
ale na razie źle to widzę.   

Oprócz tych miast powiato-
wych zwiedziłem jeszcze Lwów. Na 
rynku handel na rozkładanych łóż-
kach (rozkładuszki). Jeszcze nie tak 
dawno , w początkach lat 90-tych- 
czyli około 25 lat temu -  mieliśmy 
tego pełno w Polsce. Może wzięli 
to od nas. I widać te 25 lat. Zauwa-
żyłem na rozkładuszce jakieś stare 
książki, zacząłem w nich buszo-
wać  i znalazłem jedną w języku 
polskim „Inteligencję kwiatów” , 
20 hrywien. Zabrakło mi, miałem 
dolary. Pani sprzedawczyni wska-
zała na bank tuż obok. Udałem 
się tam, żeby wymienić pieniądze. 
Podałem banknot niskodolarowy; 
Urzędniczka bankowa poprosiła 
mnie o paszport, który dokładnie 
skserowała, coś  odnotowała na 

kserokopii, zbadała banknot. Już 
myślałem, że mnie zamkną, ale za-
częła poszukiwać tabeli kursowej 
w komputerze,  potem sięgnęła po 
…kalkę i zaczęła wypisywać  coś w 
bloczku kwitów. Następnie w dru-
gim bloczku również przez kalkę. 
Boże, pomyślałem, kiedy to u nas 
tak było, już zapomniałem. Oba 
bloczki podpisałem, to wszystko 
poszło do okienka przelotowego i 
ja w ślad za tym musiałem przejść 
do następnego pokoju. Teraz 
młodziutka panienka raz jeszcze 
to wszystko badała i wypłaciła mi 
około 200 hrywien, czyli mniej wię-
cej równowartość 80 zł. Ponieważ 
na polu była zła pogoda, zbierało 
się na deszcz, więc już myślałem, 
że  rozkładuszkę pani zwinie. Cze-
kała. Powiedziałem jej, że odebra-
łem lekcję o odległości Ukrainy 
od Europy i jej to opowiedziałem 
. Serdecznie się śmiała;  podejrze-
wam, że była ta jakaś bardzo wy-
kształcona osoba, zachowująca się  
poprawnie pod względem praw-
nym i dorabiająca sobie książkami.   
W ogóle można powiedzieć, że ge-
neralnie jesteśmy bardzo podobni 
do Ukraińców. Różni nas – w sto-
sunku do Ukraińców – tylko  czas. 
Nie tak dawno, my także mieliśmy 
wszędzie rozkładuszki, szybko  o 
tym zapominamy i śmiejemy się z 
tego u innych. A ponieważ rzadko 
kto chce się szczycić swoim dzia-
dostwem, – to biedny, ale  dumny 
Ukrainiec   powiedział do mnie:  
my mamy pięć elektrowni atomo-
wych, a Polska ile ich ma? Zmusił 
mnie do patrzenia w podłogę. Każ-
dy chciałby mieć lepiej i więcej zna-
czyć, zwłaszcza w swoich oczach. A 
każdego ktoś chce dziobać. Ukra-
ińców nawet wielu dziobało, także 
Polacy,  historycznie rzecz biorąc; 
oczywiście, jeśli wyłączymy krwa-
we sprawy z ostatniej wojny  - do 
oddzielnego postępowania.  

Tym zaś wszystkim, którzy my-
ślą o kresach w kategoriach sien-
kiewiczowskich  i wydaje im się, 
że można iść za pługiem z głową 
odwróconą do tyłu  - trzeba  po-
kazać prawdziwe życie tych ludzi i  
nasze życie.  Wszystkie narody  eu-
ropejskie po II wojnie światowej , w 
tym Niemcy, Polska,  Rosja i wiele 
innych  muszą pogodzić się z tym 
,że utracone ziemie przestały być 
ich należnością, a wytworzyły zo-
bowiązania o charakterze kultural-
nym i najogólniej mówiąc ducho-
wym. Obyśmy tym obowiązkom 
sprostali. I  tym optymistycznym 
akcentem kończę relację z boga-
tych wojaży po jeszcze biednych  
ziemiach.

Parafianie z Pomorzan w 2013 r . i rząd od lewej: Wiktoria zator, Tatiana 
zator,katarzyna Łas, Mikołaj Pancyszyn, Maria Pancyszyn. W ii rzędzie od lewej: 
Witalij zator, Wołodymyr kułyk, Hałyna kułyk, andrij zator, Wasyl zator, olga Bodak, 
ks.Józef kuc, Wołodymyr Bojko, stefania grygoriewa, Wiktor grygoriew,  
Janina kolinczak, andrij Bogaczewski. zdjęcie wykonał nazar kułyk.

Pod sławnym pomnikiem w Hodowie koło Pomorzan, ufundowanym przez króla 
Jana iii sobieskiego na cześć 600 polskich husarzy, którzy w 1694 r. zwycięsko 
odparli najazd ponad 40.000 armii tatarskiej. Było to najbardziej spektakularne 
zwycięstwo w całej historii husarii. W bitwie wzięła także udział miejscowa ludność, 
dlatego pomnik jest chlubą Hodowa.
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Bo jak inaczej nazwać ten roz-
brzmiewający wielogłos. Wielu z 
nas, którzy tego dnia byli w kościele, 
zdało się, że to anielskie śpiewanie 
rozbrzmiewało spod ołtarza kościo-
ła p.w. Św. Antoniego w Pieszycach. 
Nie ma w tym moim stwierdzeniu  
odrobiny przesady, bo jak wybrzmiał 
chór z Novej Paki, to wszystkim mro-
wie po ciele rozeszło się i łezka wzru-
szenia w oku się zakręciła.

Było co podziwiać w tym ze-
spoleniu chóralnym. Tym razem 
prezentowało się 16 zespołów, nie 
zabrakło tych z bliska, z Dzierżonio-
wa, Piławy, Olesznej, Świdnicy, ale 
też z Wałbrzycha, Wrocławia, Kłodz-
ka i wreszcie z dalszych stron, bo po-
zostałe przyjechały z Czech, w tym z 
miasta partnerskiego z Novej Paki. 
Organizatorzy „Międzynarodowego 
Przeglądu Chórów Pogranicza Pol-
sko –Czeskiego”  tak przygotowali 
program, żeby wzmacniać dozna-
nia artystyczne.  Prezentowały się 
zatem zespoły, których członkowie 
traktują aktywność muzyczną jako 
pasję i współdziałanie we wspólno-
towości. Z jaką czułością i satysfakcją 
patrzyliśmy na ludzi, którzy za nic 
mają niedogodności i brak pełnej 
sprawności. Z zaciekawieniem 
słuchaliśmy ludzi dojrzałych, od 
których bił blask młodości. W miarę 
upływu czasu mieliśmy coraz więk-
szą ucztę duchową, rozsmakowy-
waliśmy się w rozbrzmiewających, 
w nawach kościelnych, dźwiękach. 
By pod koniec delektować się naj-
subtelniejszym wybrzmieniem 
muzyki chóralnej. W miarę upływu 
czasu atmosfera zagęszczała się, da-
liśmy się porwać małym znaczkom 
zapisanym na pięciolinii, które teraz 
stanowiły wielkie znaki odciskają-
ce znamiona w naszej duszy. Nie 
ważne kto był odbiorcą tej muzyki, 
meloman czy tzw. „zwykły zjadacz 

chleba”, wszyscy, powiadam wszy-
scy, czuliśmy to rozedrganie, smako-
waliśmy to śpiewanie, poddaliśmy 
się atmosferze. Przyznam się, że oso-
biście najlepiej lubię ten  moment, 
moment swoistego zapamiętania, 
który pozwala nam unieść się na 
fali artyzmu, dać się porwać wirowi 
i rozpłynąć  w czystym doznawaniu. 
A zawsze przyczynia się do tego 
upływ czasu, w jakim trwamy tego 
dnia i zagęszczająca się wraz z nim 
atmosfera nieuchwytnej chwili, 
jakiegoś czaru, który sprawia, że 
muzyki już nie słuchamy, a raczej ją 
czujemy, przyjmujemy intuicyjnie i 
ona jest w nas. Zabawne jest jak po 
zakończeniu koncertu wychodzimy 
wzbogaceni naszym doznaniem, 
często lekko oszołomieni, na takim 
swoistym artystycznym rauszu. A je-
stem przekonana, ze ktoś, kto choć 
raz doznał tego błogostanu, wie o 
czym mówię i zapewniam, nigdy 
tego nie zapomną.

Powiadam Państwu, że te do-
znania nas wzbogacają i uszlachet-
niają. I jeśli choć co piąty z nas prze-
żywa to samo co ja, to zwielokrot-
nione owe uczucia setkami osób, w 
sposób niebywały, zwielokrotnią te 
doznania. Muzyka chóralna ma w 
sobie niezwykłą szlachetność, mo-
numentalność i subtelność zarazem. 
Nie jest ulotna, ma takie mocne fun-
damenty, a ornamentyka dodaje jej 
blasku. Wszystkich chórów słuchali 
jurorzy: Grażyna Rogala - Szczerek  i 
Tadeusz Płaza – muzycy z wielolet-
nim doświadczeniem, z jednej stro-
ny charyzmatyczni, ale tez bezpo-
średni w obcowaniu z poszczegól-
nymi dyrygentami, nie szczędząc im 
cennych uwag i wskazówek, tak by 
wykonane przez chóry utwory były 
coraz lepsze, ciekawsze, bogatsze.

 Po takiej dawce muzyki at-
mosfera w kościele jest cudowna, 

wzajemna relacja poszczególnych 
zespołów jest bliska, a widać to na 
koniec, kiedy to wszyscy uczestnicy 
wspólnie zaśpiewali BARKĘ ulubio-
ny utwór polskiego Papieża bł. Jana 
Pawła II. Chórzyści stają się jednym 
ogromnym zespołem, którym dy-
ryguje jeden z dyrygentów, a drugi 
siada przy klawiszach. Nie pamię-
tam, ale wydaje mi się, że dyrygował 
Marek, a grała Małgosia Wiłkomir-
ska. Atmosfera staje się podniosła, a 
zarazem bezpośrednia, zwyczajna, 
bliska sercu, gdy pieśń wykonuje 
400-osobowy chór. To już tradycja, 
corocznie wszyscy uczestnicy za-
praszani są przez organizatorów na 
środek kościoła i w przestrzeni tuż 
u podnóża ołtarza tłocząc się, śpie-
wają wspólną pieśń, a brzmi ona tak 
mocno, że nasz PAPA tam w niebie 
uśmiecha się do nas i z rozrzewnie-
niem błogosławi nam wszystkim tu 
zgromadzonym. Równocześnie roz-
brzmiewa tradycyjne "sto lat", które 
śpiewamy wszyscy gospodarzowi, 
proboszczowi, ks. Prałatowi Edwar-
dowi Dzikowi, składając mu szczere 
życzenia w dniu jego święta, bo to 
imieniny Edwarda właśnie. Taki pre-
zent, wspólne świętowanie, i to też 
stało się tradycją. Ten moment jest 
równocześnie podziękowaniem za 
przyjęcie, przez gospodarza, nas, 
szczególnym pochyleniem się nad 
potrzebą każdego członka chóru, 
bo przyznać trzeba, że takiej gościn-
ności jak w kościele p.w. Św. Anto-
niego długo by szukać. 

I tak ze śpiewem na ustach, ze 
wzruszeniem w sercu, po blisko 4 
godzinach słuchania muzyki chó-
ralnej, delektowaniem się muzycz-
ną ucztą, bardzo mocno spóźnieni 
z mszą niedzielną, wszyscy razem 
udaliśmy się na lekki posiłek i do 
ciężkiej pracy warsztatowej. Przez 
następne 3 godziny, wspomniani 

jurorzy pracowali z dyrygentami 
nad rozwojem, nad repertuarem i 
sposobem pracy z zespołem.

Ta praca warsztatowa to jeden 
z najważniejszych elementów prze-
glądu, bo widać jej efekty. Z roku na 
rok podnosi się poziom prezentacji, 
a co za tym idzie, ranga imprezy. Bar-
dzo miłym akcentem, czyniącym 
Pieszycki Przegląd atrakcyjniejszym,  
jest nagroda publiczności – ufun-
dowana przez Burmistrza Pieszyc 
Mirosława Obala. W tym roku był to 
tablet. W plebiscycie publiczności, 
głosami osób zgromadzonych w 
kościele, nagroda przyznana została 
chórowi z Novej Paki. Podczas wrę-
czania tejże nagrody chór otrzymał 
tyle oklasków, że słychać było, że 
swoim perfekcyjnym wykonaniem 
repertuaru zachwycił wszystkich 
i sprawiedliwości stało się zadość. 
Rozstrzygnięciem plebiscytu i przy-
znaniem nagrody usatysfakcjono-
wani byliśmy wszyscy.

Tegoroczny przegląd zebrał 
wokół ołtarza setki osób. Nie było 
jeszcze w jego wieloletniej tradycji 
tak licznej reprezentacji i tak znamie-
nitych chórów. Widać naszą pracę, 
przygotowanie i pietyzm z jakim 
realizujemy Międzynarodowy Prze-
gląd Chórów Pogranicza Polsko-
Czeskiego.

Impreza rozwija się z roku na 
rok, coraz więcej i coraz lepszych 
wykonawców prezentuje się w Pie-
szycach, a to świadczy niewątpliwie 
o tym , ze impreza jest żywa i wciąż 
się rozwija.

Nova Paka i Bohuslawice to dwa 
miasta partnerskie, z którymi przy-
gotowaliśmy i realizujemy projekty 
finansowane przez Unię Europejską. 
W ramach tych projektów realizuje-
my szereg działań, w tym budowę 
Pieszyckiego Centrum Kultury.

Lidia Zakrzewska-Strózik

„anIelSkI GłOS w pIeSzycach”

chór z novej Paki.kościół św. antoniego w Pieszycach podczas Przeglądu chórów Pogranicza.
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Szkic historyczny
Karol I (1476 – 1536) był sy-

nem księcia Henryka I Starszego i 
jego żony - margrabianki Urszuli 
brandenburskiej oraz wnukiem 
założyciela rodu – Jerzego z 
Podiebradów (1420 – 1471), kró-
la Czech. 

Karol I urodził się w Kłodzku 
4 V 1476 r. Był piątym dzieckiem 
i czwartym synem pary książę-
cej. W dniu 6 I 1488 r. ożenił się 
w Głogowie z Anną (ok. 1480 
– 1541), córką Jana II, księcia ża-
gańsko – głogowskiego i Kata-
rzyny, córki księcia opawskiego 
Wilhelma z rodu Przemyślidów. 
W  chwili zawarcia ślubu małżon-
kowie byli jeszcze dziećmi, stąd 
faktyczne zawarcie małżeństwa 
nastąpiło dopiero w 1495 r. Karol 
i Anna mieli 12 dzieci. Po śmier-
ci ojca, Karol rządził wspólnie ze 
starszymi braćmi – Albrechtem i 
Jerzym. Rezydował początkowo 
w Kłodzku, a po śmierci Jerzego 
(1502) przeniósł się do Oleśnicy. 
Po śmierci Albrechta (1511) stał 
się posiadaczem całego ojcow-
skiego majątku, a od 1515 r. jedy-
nym męskim przedstawicielem 
rodu Podiebradów. W 1500 r. 
Podiebradowie sprzedali hrab-
stwo kłodzkie księciu Janowi 
opolskiemu, a w 1509 r. miasto 
Ziębice. W 1517 r. Karol I sprzedał 
Wołów i Ścinawę Janowi Thu-
rzo, młodszemu bratu biskupa 
wrocławskiego – również Jana. 
Pomimo tego, Karol I był ostat-
nim Podiebradem, którego zna-
czenie wychodziło poza Śląsk. 
Był też ostatnim Podiebradem, 
który posiadał znaczenie i pozy-
cję w polityce Królestwa Czech, 
rządzonego wówczas przez 
Jagiellonów czesko – węgier-
skich. W 1515 r. król Władysław 
Jagiellończyk mianował Karola 
swoim doradcą, a jego syn tę no-
minację odnowił. W 1519 r. został 
zwierzchnim wójtem Górnych 
Łużyc, w 1523 r. namiestnikiem 
Królestwa Czeskiego, w 1524 r. 
namiestnikiem Dolnego Śląska 
i dożywotnim starostą księstwa 
głogowskiego, w 1528 r. został 
mianowany przez cesarza Fer-

dynanda I Habsburga namiest-
nikiem Górnego Śląska. W 1532 
r. potwierdzono mu dożywotnio 
wszystkie sprawowane urzędy. 

Karol I odzyskał księstwo zię-
bickie z Ząbkowicami w 1514 r., 
a w latach 1524 – 1532 odnowił 
zniszczony w końcu XV w. za-
mek, do którego uroczyście się 
przeniósł w 1532 r., przenosząc 
równocześnie stolicę księstwa 
Ziębickiego do Ząbkowic. Była 
to pierwsza budowla o cechach 
renesansowych na Śląsku, za-
projektowana przez architekta i 
budowniczego zamku praskiego 
– Benedykta Rieda. Pod koniec 
życia tytułował się: Karol I, ksią-
żę ziębicki na Śląsku, w Oleśnicy 
i w Opawie, hrabia kłodzki, pan 
Kunštatu i Podiebradów, na-
miestnik Królestwa Czeskiego, 
namiestnik Dolnego i Górnego 
Śląska, zwierzchni wójt Łużyc, 
starosta księstwa głogowskiego. 

Zmarł w dniu 31 V 1536 r. na 
zamku w Ząbkowicach ( istnieją 
rozbieżności co do daty śmierci, 
niektórzy historycy podają dzień 
21 V ). Według Aeluriusa  zwłoki 
księcia w dniu 3 VI uroczyście 
przeniesiono z zamku do kościoła 
klasztornego o.o. Dominikanów, 
gdzie odprawiono mszę żałobną. 
Stąd kondukt ruszył do kościoła 
parafialnego, wówczas p.w. Naj-
świętszej Marii Panny, gdzie zno-
wu odbyło się nabożeństwo, po 
czym ciało złożono koło ołtarza 
głównego w krypcie książęcej, 
będącej jeszcze w budowie. Jego 
żona Anna mieszkała nadal na 
zamku w Ząbkowicach do 1538 
r., i w tym roku przeniosła się do 
Ziębic, gdzie zamieszkała w tak 
zwanym nowym zamku, gdzie 
zmarła w dniu 27 X 1541 r., a 2 XI 
została pochowana obok męża 
w krypcie książęcej. 

Opis i stan zachowania 
nagrobka

Nagrobek pary książęcej Ka-
rola I i Anny Żagańskiej jest dzie-
łem późnogotyckim. Postacie 
małżonków zostały przedstawio-
ne na płycie wierzchniej w pozy-
cji leżącej, z otwartymi oczami, 

Jerzy Organiściak

naGrOBek karOla pIerwSzeGO pOdIeBrada 
I anny ŻaGańSkIej w kOŚcIele paraFIalnym 
p.w. Św. anny w ząBkOwIcach Śl. 

zamek w ząbkowicach Śl.  w i poł. XVi w. wg. F.B.Wernera

J. langer, Płyta wierzchnia nagrobka karola i i anny Żagańskiej .
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oczekujące zmartwychwstania. 
Nogi zmarłych oparte są na 
dwóch lwach, które według śre-
dniowiecznej tradycji symbolizo-
wały pokonane zło. Posągi książę-
ce zostały opracowane w pełnej 
rzeźbie. Układ ciał jest naturalny, 
zgodny z prawami ciążenia i bu-
dową anatomiczną człowieka, 
z wyjątkiem wadliwego skrótu 
lewej ręki Karola I. Książę ma po 
lewej swojej stronie miecz, a po 
prawej misericordię. W prawej 
trzyma chorągiew z herbem zło-
żonym z jego herbu rodowego i 
herbów ziem rządzonych przez 
Podiebradów. Są to znaki panów 
z Kunštatu, księstwa ziębickiego, 
księstwa oleśnickiego, księstwa 
głogowskiego i hrabstwa kłodz-
kiego. W chwili śmierci Podiebra-
dowie rządzili tylko księstwem 
ziębickim i oleśnickim. Postać 
księcia jest ujęta statycznie, nato-
miast figura Anny żagańskiej, a w 
szczególności jej szaty oraz trzy-
many przez księcia proporzec 
herbowy wykazują silny ruch. 
Widoczny jest on w układzie 
płaszcza, który ma wydłużoną 

prawą połę, a lewą podciągnię-
tą do góry. Dynamizm tej części 
rzeźby silnie kontrastuje ze spo-
kojnym i dobrodusznym wyra-
zem twarzy księżnej. Nad głową 
Anny znajduje się herb księstwa 
żagańskiego. 

Na obu bocznych ścianach 
pomnika oraz na krótszym boku 
po stronie głów pary książęcej 
znajdowało się niegdyś łącznie 
14 tarcz herbowych. Obecnie 
zachowało się jedynie sześć po 
stronie figury księżnej Anny. Są 
to, wymieniając od strony stóp, 
herby: księstwa opolskiego, Ba-
warii, Sycylii, Badenii, księstwa 
ziębickiego i Lotaryngii. O tym, 
że pierwotnie były tutaj inne her-
by, informują napisy nad nimi, 
które wymieniają w tej samej co 
poprzednio kolejności następu-
jące herby: księstwa opolskie-
go, Saksonii, Turyngii, księstwa 
opawskiego i księstwa ziębic-
kiego oraz panów z Častolovic. 
Spośród brakujących zachował 
się jedynie herb księstwa opaw-
skiego leżący obok nagrobka. 
Należą one do przodków księż-

nej, podobnie jak nieistniejący 
dziś herb panów z Koldic, który 
znajdował się na krótszym boku 
pomnika. 

Na dłuższym boku obecnie 
przysuniętym do ściany kaplicy 
znajdowały się niegdyś, idąc od 
stóp do głowy: figury księcia, 
herby jego krewnych: Branden-
burgii, Bawarii, Mediolanu, Ba-
denii, Lotaryngii i Wirtembergii. 
Do tej grupy należał także herb 
Sycylii, umieszczony na krót-
szym boku na wysokości głowy 
księcia. Wymienione herby na-
leżą wyłącznie do krewnych Ka-
rola I od strony matki, ponieważ 
jego agnaci nie byli pochodzenia 
dynastycznego. Dziadek księcia, 
król Czech Jerzy z Podiebradów, 
wywodził się z rodziny szlachec-
kiej. Pomnik obiega łaciński na-
pis: Anno D. 1536 21 May O)byt 
Seriniss: P. Carolus Dux Monster-
berg: Ols: Troppe: Tschastalowicz: 
Duringen: Sachsen: Oppeln: 
Cymes Glazens: Sub hoc Lapide 
Sepultus. Anno D. 1541 28 Octo-
bris Obyt Illustr. Anna: Ducissa: 
Sagan: Conjux: Illustr: P. Caroli Hic 

Sepulta. Ulricus Statuarius Lapi-
cida ( W roku Pańskim 1536 dnia 
21 maja zmarł najjaśniejszy pan 
Karol, książę ziębicki, oleśnicki, 
opawski, castolovicki, turyński, 
saski, opolski, hrabia kłodzki. Pod 
tym kamieniem spoczywa. W 
roku pańskim 1541 dnia 28 paź-
dziernika zmarła najjaśniejsza 
Anna, księżna żagańska, małżon-
ka najjaśniejszego księcia Karola. 
Tu spoczywa. Ulryk rzeźbiarz i 
kamieniarz). 

Postacie Karola i Anny oraz 
tarcze herbowe wykonane zo-
stały z szarego piaskowca, pozo-
stałe elementy z czerwonego.

Reasumując, należy stwier-
dzić, że nagrobek ma formę 
zdecydowanie późnogotycką, o 
czym świadczy kompozycja peł-
noplastycznych figur i umiesz-
czenie tarcz herbowych na płycie 
wierzchniej i bokach tumby. 

Nagrobek pary książęcej Ka-
rola I i Anny żagańskiej jest dzie-
łem mistrza Ulryka, o czym mówi 
inskrypcja obiegająca pomnik, 
który według ząbkowickiego 
kronikarza Martina Koblitza po-

T. Blatterbauer, Pomnik nagrobny karola i i anny Żagańskiej 
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chodził z Żagania. Część badaczy 
utożsamia twórcę nagrobka z Ja-
nem Urlykiem z Ząbkowic, który 
występuje w źródłach wrocław-
skich w latach 1563 i 1565 jako 
architekt Jego Królewskiej Mości 
Króla Polski ( chodzi o Zygmunta 
Augusta) oraz w Krakowie w la-
tach 1557 – 1582. Utożsamienie 
obu postaci dzisiaj nie jest moż-
liwe z powodu braku danych o 
twórczości królewskiego archi-
tekta.   

Nagrobek został wykonany 
w 1544 r. i ustawiony w prezbite-
rium na krypcie książęcej przed 
ołtarzem głównym. W 1550 r. 
otoczono go żelazną kratą wy-
konaną przez ząbkowickiego 
kowala Adama Hübriga. 

W 1639 r. w związku z posta-
wieniem nowego ołtarza głów-
nego usunięto tę kratę, gdyż 
zajmowała zbyt dużo miejsca. 
Następny raz zajmowano się na-
grobkiem w latach 30. XVIII w. W 
dniu 4 VII 1735 r. przesunięto na-
grobek ze środka prezbiterium, 
znad krypty książęcej pod ścianę 
północną. Nagrobek przeszka-
dzał bowiem w prowadzeniu 
mszy świętej i udzielaniu komu-
nii. 

Następna zmiana miała miej-
sce w 1815 r., kiedy to nagrobek 
książęcy przeniesiono do kaplicy 
Kauffunga, gdzie znajduje się do 
dzisiaj. Należy również wspo-

mnieć, że we wrześniu 1864 r. 
została otwarta krypta książęca 
pod prezbiterium kościoła. Do-
czesne szczątki księcia Karola 
I i jego żony zostały złożone 
w dwóch nowych trumnach. 
Otwarcia krypty dokonano rów-
nież w latach 30. XX w.  

Stan dzisiejszy
Nagrobek pary książęcej 

znajduje się dzisiaj w kaplicy 
Wniebowstąpienia Pańskiego,  
zwaną też kaplicą Kauffunga. 
Została ona wzniesiona na rzucie 
pięciokąta i nakryta sklepieniem 
trójdzielnym, opartym na usta-
wionym na środku filarze  Po-
mieszczenie to jest bardzo ciem-
ne, posiada tylko jedno okno, 
w którym znajduje się witraż o 
motywach geometrycznych.. 
Pomieszczenie jest dzisiaj za-
niedbane, mimo, że znajduje się 
tutaj kilka cennych płyt nagrob-
nych. Kaplicę tę wybudowano 
w 1810 r. i  pełniła ona wówczas 
funkcję południowej kruchty. 

Pomnik grobowy księcia 
Karola I i jego żony jest w złym 
stanie. Posiada kartę obiektu 
zabytkowego, która znajduje się 
w biurze Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, o. zamiej-
scowy w Wałbrzychu, założoną 
w 1983 r., na podstawie której 
został wpisany do rejestru za-
bytków w październiku 1988 
r., nr rej. 451/22. W opisie stanu 

zachowania obiektu czytamy: 
nagrobek już z chwilą przeniesie-
nia do kaplicy Kauffunga został 
zdekompletowany. Ze względu 
na zbyt małą powierzchnię po-
mieszczenia nie zmontowano 
dwóch boków (obecnie dotyka-
ją do ściany), drobne fragmenty 
gzymsu leżą osobno. Cały mon-
taż nagrobka został przepro-
wadzony niestarannie (szerokie 
spoiny, krzywizny itp.), zmienio-
no wówczas najpewniej pozy-
cję lwów. Ponadto w figurach 
widoczne są różnej wielkości 
ubytki i obtłuczenia, brak prawej 
stopy księcia, obu dłoni księżnej, 

częściowo uszkodzone labry i 
korony przy tarczach. Podczas 
montażu uszkodzono również 
napisy, małe kreski oznaczają 
braki liter. 

Należy również wspomnieć, 
że 2 herby z nagrobka znajdują 
się w Muzeum w Ziębicach. Zna-
lazły się tam prawdopodobnie 
jeszcze w 1942 r. gdy miejscowy 
rzeźbiarz Henneck miał przepro-
wadzić jego restaurację i pozo-
stały do czasu obecnego.  Należy 
w tym miejscu zauważyć, że idea 
odrestaurowania i przeniesienia 
nagrobka nie jest nowa. Już w 
1915 r. ówczesny Konserwator 

 Płyta wierzchnia nagrobka karola i i anny Żagańskiej. (foto: J. langer)

ołtarz główny kościoła pw. św. anny, przed nim płyta krypty Podiebradów.  
karola i i anny Żagańskiej. (foto: a. koralewicz)  kaplica kauffunga (foto: J. organiściak)
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Zabytków Sztuki Prowincji Ślą-
skiej zalecił przeniesienie po-
mnika z kaplicy Kauffunga w 
inne miejsce i zabezpieczenie 
luźnych części, które od niego 
odpadły.  Nie zostało to jednak 
zrealizowane. Pod koniec 1940 r. 
kościół odwiedził radca budow-
lany Hertzog, który 7 grudnia 
tego roku napisał do konserwa-
tora o złym stanie zabytku. Kon-
serwator szybko podjął działania 
i już 10.01.1941 r., po wizycie na 
miejscu potwierdził, że zabytek 
jest w złym stanie. Wkrótce za-
lecił jego naprawę rzeźbiarzowi 
Johannowi Henneckowi z Ziębic, 
który miał uzupełnić brakujące 
elementy. Prace konserwatorskie 

miały być wykonane w 1942 r., 
bowiem w prasie lokalnej w dniu 
10 I 1942 r. pojawiła się na ten te-
mat notatka. Prawdopodobnie 
nie zostały wykonane, bowiem 
byłoby to dzisiaj widoczne. 

Warto dodać, że w 2005 r. 
grupa działaczy Klubu Regional-
nego Ziemi Ząbkowickiej przy 
Oddziale PTTK w Ząbkowicach 
Śl. podjęła próbę rozpoznania 
stanu nagrobka i opracowała 
stosowny raport o jego stanie. 
Z uwagi na jego wartość arty-
styczną i pogłębiającą się jego 
degradację, należy do tej sprawy 
powrócić. 
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……jak se polsky řekne 
radnice? Které kláštery na Bro-
umovsku postavil Dientzenho-
fer? 

A víš, že řeka Stěnava pra-
mení v Polsku, v Čechách pro-
téká  Broumovem, u Otovic 
opouští naši republiku a vrací 
se do Polska…….. Toto  je za-
znamenaná rozprava „mladých 
geografů“ ( vybraných žáků 9. 
tříd), které se účastní  zeměpi-
sné soutěže „Co víš  o česko-
polském příhraničí.“

   Dobře vědí, že dnes musí 

uspět, protože soupeří na vlast-
ní půdě a očekává se od do-
mácích 

dobré umístění.  Proto tolik 
znalostí, ale i starostí, že „urči-
tě“ něco opomněli ve školní a 
domácí přípravě. Nezapomněli, 
umístili se všichni nad oče-
kávání dobře. 

Dne 27. září 2013 se do Če-
rveného Kostelce sjeli žáci ze 
škol v Machově a Police nad 
Metují. Protihráči z polských 
škol byli studenti z Zabkowice 
Slaskie a Nowe Rudy. Celá so-

utěž se konala v překrásném 
malém sále Divadla J.K. Tyla 
v Červeném Kostelci.

Soutěž je netypická v loso-
vání dvojic. Záleží totiž velice 
na losu, který svede do dvojice 
jednoho žáka z české strany a 
druhého ze strany polské. Úko-
lem dvojice je domluvit se nad 
zadaným úkolem a dobře ho 
vyřešit.  Ani v této téžké  části 
soutěže  se vybraní žáci neztra-
tili.

Po ukončení soutěže jsme 
se všichni naobědvali v tamní 

školní jídelně a zájemci si ještě 
po obědě mohli prohlédnout 
školu, její výuku a procvičit si 
své znalosti na interaktivní ta-
buli.

     Děkujeme všem, kteří 
nám umožnili tuto soutěž zor-
ganizovat, věnovali ceny a za-
půjčili 

důstojné prostory pro ko-
nání této soutěže.. 

zwycięska para tegorocznego konkursu.Uczestnicy konkursu "co wiesz o pograniczu polsko-czeskim w cervonym kostelcu.

Dagmar Hanušova

SOutěž   „cO víš O čeSkO-pOlSkém pOhranIčí“



18  Ziemia Kłodzka nr 232 / listopad 2013

Po 8 maja 1945 r. w Altheide 
Bad (Polanicy-Zdroju) utwo-
rzono rosyjską komendanturę, 
która w okolicznych miejsco-
wościach wyznaczyła kilku 
rolników do zaopatrywania 
Rosjan w żywność. Codziennie 
pojawiał się mężczyzna, który 
odbierał to, co było zamawia-
ne wcześniej: mleko, śmieta-
nę, biały ser, jaja, drób, mięso, 
ziemniaki, mąkę, itp. Miało to tę 
zaletę, że chroniło nas od gra-
sujących w okolicach innych 
Rosjan i Polaków.

Polska rodzina Urbańskich 
mieszkała w Żywcu w Beski-
dach, blisko granicy moraw-
skiej. Mieli tam mały domek, 
krowę i pracowali na kolei, 
ojciec i trzech synów, którzy 
mieli niewiele więcej niż 20 lat. 
Wkrótce po zakończeniu wojny 
zamieszkali w młynie polowym 
w Szalejowie Górnym. Pod ko-
niec sierpnia 1945 r. dotarli do 
naszego gospodarstwa, gdzie 
wszystkiemu się przyglądali. 
Następnie do bramy przybili 
polską flagę. Jeden z nich po-
szedł do polskiego burmistrza 
Kaczmarka, który mieszkał u 

rzeźnika Kriestena. To był se-
zon żniw, więc o tej porze moja 
matka stała w stodole na wozie 
ze zbiorami i przerzucała sno-
py na górę. Mój ojciec był w 
polu, ładował zboże i zwoził do 
domu. 

Kiedy przyjechał burmistrz, 
matka i ojciec zaprosili go do 
kuchni. Tam napisał na kartce 
papieru „nr 62” (numer nasze-
go domu), a potem nazwisko 
Urbański. Dał tę kartkę Pola-
kowi i powiedział do moich ro-
dziców – „To jest od teraz nowy 
właściciel”. 

Te kilka słów oznaczało, 
że tym nieskomplikowanym 
i błyskawicznym sposobem 
zakończyła się 100-letnia era 
posiadania tego gospodarstwa 
przez rodzinę Goeblów. 

Kiedy matka płakała, ojciec 
już zastanawiał się, co czeka 
nas jutro. W międzyczasie trzej 
polscy chłopcy otworzyli na-
sze szafy i ubrali nasze ubrania. 
Po prostu powiedzieli, że to 
wszystko należy teraz do Pola-
ków, więc jeśli nie zrobią tego 
oni, przyjdzie ktoś inny i będzie 
to samo. Niedługo potem nade-
szła informacja, że Polacy mogą 

posiadać tylko 10 hektarów 
ziemiii. Dlatego wprowadziła 
się do nas jeszcze rodzina Kwa-
śniewskich i jeszcze ich krewni 
z Poznania (nie byli rolnikami). 
Dla naszych rodziców zabrakło 
już wtedy miejsca, musieli się 
więc przenieść do domu Ef-
fenbergera. Dostali tam pokój 
razem z 83-letnią babką Agnes, 
z domu Rathmann i z 65-letnim 
sąsiadem Amandem Heinem. 
Mój ojciec miał 57, a matka 59 
lat.

Właściwie nie było aż tak 
źle. Polacy mieszkający w go-
spodarstwie nie mieli pojęcia 
o prowadzeniu gospodarstwa, 
dlatego pozwalali matce i ojcu 
pracować i planować. W dodat-
ku nie potrafili się wzajemnie 
porozumieć, ani nie ufali sobie, 
toteż cały czas potrzebowali 
mojego ojca jako „rozjemcy” i 
stróża. Kiedy niemieccy rolni-
cy musieli wynieść się 5 marca 
1946 r., Polacy, którzy przecież 
nie znali się na maszynach rolni-
czych, zawołali mojego ojca, by 
ustawił im siewnik i inne urzą-
dzenia do uprawy roli. Matkę z 
kolei pytali, co zrobić, kiedy po-
jawią się problemy z bydłem. Za 

tę pracę rodzice dostawali arty-
kuły spożywcze. Było tak dopó-
ty, dopóki 11 września 1946 r. 
nie zmarła moja babka Agne-
siii. W następnym transporcie, 
23 października 1946 r., zostali 
wysiedleni także i moi rodzi-
ce. Trafili do Halle nad Soławą, 
do pokoju na poddaszu, gdzie 
nie mieli ani co jeść, ani czym 
grzać. Ojciec zmarł 13 czerwca 
1947  r., w dzień patrona naszej 
rodziny, św. Antoniego. Matka 
przeprowadziła się w 1955 r. do 
mnie, do Münster, gdzie zmarła 
8 lipca 1982 r. Nie zdążyła już 
ponownie zobaczyć swojego 
ukochanego Hrabstwa Kłodz-
kiego.

Swobodny przekład i opra-
cowanie Henryk Grzybowski

Źródło: 
Helmut Goebel. „Hofüber-

nahme Goebel. Haus-Nr. 62”, 
w: Heimatbuch der Gemein-
de Niederschwedeldorf in der 
Grafschaft Glatz/Schlesien, 
Brinkmann-Patzelt, Georgsma-
rienhütte-Oldenburg, 2001, S. 
374–375. ISBN 3-927099-75-9. 

Helmut Goebel

przejęcIe GOSpOdarStwa GOeBlów  
w SzalejOwIe dOlnym w 1945 rOku
kontynuacja publikacji fragmentów z niemieckiej książki o Szalejowie dolnym w celu przybliżenia historii miejscowości 
jej dzisiejszym polskim mieszkańcom oraz miłośnikom historii ziemi kłodzkiej. (3)

Dawne gospodarstwo goeblów (po lewej).
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Nagroda Literacka Europy 
Środkowej „Angelus” to przyznawa-
na corocznie nagroda ufundowana 
przez miasto Wrocław. Przeznaczo-
na jest dla pisarzy z tego regionu 
Europy podejmujących tematy 
istotne dla współczesności i zna-
jomości innych kultur. W tym roku 
uroczysta gala – prezentacja sied-
miu nominowanych do nagrody 
książek odbyła się we Wrocławiu 
w sobotę 19 października 2013 r. 
Zobaczyliśmy skrótową, lecz dra-
matyczną, czasami groteskową in-
scenizację wybranych fragmentów 
tekstu czytanego przez aktorów. 
Autorami widowiska w Teatrze 
Muzycznym „Capitol” byli Tomasz 
Mann (scenariusz i reżyseria) oraz 
Anetta Piekarska-Man (scenografia 
i kostiumy). Najbardziej zapamięta-
łem Błażeja Wójcika w prezentacji 
Morfiny i Magdalenę Kumorek w 
Muzeum porzuconych sekretów.

Od prezydenta Wrocławia Rafa-
ła Dutkiewicza nagrodę – statuetkę 
autorstwa wrocławianki Ewy Ros-
sano i czek na 150 tys. zł za powieść 
Muzeum porzuconych sekretów 
odebrała Oksana Zabużko. Z mniej-
szym uznaniem jurorów spotkały 
się ostatnio wydane książki Jerze-
go Pilcha, Szczepana Twardocha 
(szeroko komentowana Morfina), 
Andrzeja Stasiuka i, jak się dowie-
działem w kuluarach, powieść 
Ciemno, prawie noc Joanny Bator, 
nagrodzona niedawno Nagrodą Li-

teracką Nike. Za przekład Muzeum 
Katarzyna Kotyńska otrzymała 
„Angelusa” dla tłumaczy i nagrodę 
rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu w wysokości 20 tys. 
zł.

Oksana Zabużko jest poetką i 
powieściopisarką, tłumaczką i ese-
istką, wiceprzewodniczącą ukraiń-
skiego PenClubu. Ukończyła studia 
filozoficzne, obroniła doktorat z es-
tetyki. Otrzymała już wiele nagród 
w Niemczech, USA i na Ukrainie. W 
latach 90. przebywała w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie wykładała 
kulturę i literaturę ukraińską, a na 
stypendium Fundacji Fulbrighta i 
Fundacji Rockefellera była w Ha-
rvardzie.1 Do Wrocławia przyleciała 
z Londynu, tam na wieczorze autor-
skim podpisywała świeżo wydaną 
książkę.

Nagrodzona powieść Muzeum 
porzuconych sekretów, za którą pi-
sarka dostała „Angelusa”, o miłości, 
pamięci i tożsamości jest podróżą 
w czasie i przestrzeni, od dawnej 
Galicji po wschodnią Ukrainę. Bo-
haterka jest dziennikarką, która 
prowadziła wywiady w ukraińskiej 
prywatnej telewizji, sama wybie-
rała rozmówców i kierowała swoją 
karierą. Nowy właściciel wszystko 
zmienia, postanawia obsadzić ją w 
roli prowadzącej program dla na-
stolatków, prosząc nawet o fryzurę 
bardziej młodzieżową. Wywiady 

znikają, pojawiają się programy dla 
idiotów. Książka jest rozrachunkiem 
z ukraińską przeszłością i teraźniej-
szością. W opisie rodaków nie ma 
tematów tabu. Pisarka jest bezlito-
sna w obnażaniu stanu społeczeń-
stwa ukraińskiego i przeraźliwie ni-
skiej jakości elit politycznych i spo-
łecznych. To dowód, że nikt nie ma 
monopolu na prawdę i interpreta-
cję historii. Po wręczeniu nagrody 
i na konferencji prasowej Zabużko 
mówiła, że chciała pokazać, że rze-
czywistość nie jest tak oczywista, 
jak się wydaje, a świat tylko jedno-
wymiarowy. I to, że siła stereotypu 
w historii, ale i w naszym życiu jest 
ogromna. 

Na Ukrainie i w Stanach Zjed-
noczonych Zabużko wydała kil-
kanaście książek: powieści, tomi-
ków poetyckich, zbiorów esejów. 
Sławę przyniosła autorce powieść 
Badania terenowe nad ukraińskim 
seksem z 1996 roku, napisana w 
realistycznym i drapieżnym stylu, 
która – przetłumaczona na kilkana-
ście języków – zdobyła największy 
rozgłos. Uznana przez samą autor-
kę za „postkomunistyczną psycho-
analizę narodową” książka opisuje 
spustoszenia lat komunizmu i to-
talitaryzmu w ludzkiej psychice. To 
portret społeczeństwa skazanego 
na siermiężność i bylejakość, także 
w sferze prywatności i intymności. 
Została uznana pierwszym manife-
stem ukraińskiego feminizmu i naj-

bardziej wpływową książką okresu 
niepodległości Ukrainy po1991 r.2

Jej esej Sny o Europie to żarliwe 
i kontrowersyjne studium ukraiń-
skiego prowincjonalizmu jako źró-
dła kompleksów narodowych. Tę 
zaściankowość charakteryzuje spe-
cyficzna nekrofilia: "Nie ja pierwsza 
zauważyłam, że Ukraińcy potrafią 
kochać jedynie zmarłych" – mówi. 
Kulturą ukraińską rządzi martyro-
logia, kult zmarłego bohatera, a 
oczyszczającym rytuałem narodo-
wym jest pogrzeb. Czy Państwu to 
czegoś nie przypomina? Dzisiaj są 
organizowane uroczystości prze-
niesienia prochów poetów-dysy-
dentów z zapomnianych mogił na 
prestiżowy kijowski cmentarz. To 
kategoria "czczonych nieboszczy-
ków", którym pośmiertnie przyzna-
je się nagrody, choć „za życia nie 
dano im nic, nawet psiej budy”.3 

Fortynbras z eseju Kroniki we-
dług Fortynbrasa jest współcze-
snym intelektualistą, który obejrzał 
z zewnątrz, w sensie chronologicz-
nym, scenę tragedii. Dzisiejsza epo-
ka jest nie tylko postmodernistycz-
na i postkomunistyczna, ale – po 
Oświęcimiu, Katyniu, Sybirze – być 
może przede wszystkim post-tra-
giczna. Jak pisać muzykę po Au-
schwitz? A jak opłakiwać jednostkę, 
przy milionach straconych?

Jednym z nominowanych był 
Austriak z Salzburga, Karl-Markus 
Gauss i jego książka-esej W gąsz-

Henryk Grzybowski

„anGeluS” 2013 przyznany.  
na marGIneSIe wręczenIa naGrOdy

statuetkę oraz czek na 150 tys. zł odebrała oksana zbużko.
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czu metropolii, która jest niezwykłą 
podróżą po Europie, zwiedzaniem 
miejsc i wydarzeń zapomnianych 
i czasach, które minęły. Krytycy 
uważają Gaussa za erudytę, mistrza 
skojarzeń i dygresji, ale także stylu. 
Każda opowieść jest opowieścią-
szkatułką pełną ludzi, miejsc, idei, 
które wciągają i nie pozwalają odło-
żyć jego książki, dopóki do końca 
nie poznamy zawartości szuflady. 
Gauss uważany jest za mistrza 
opisu z literackim zacięciem, ale i z 
sympatią, małych narodów i grup 
narodowościowych, których w Eu-
ropie jest więcej, niż nam się wyda-
je i diagnozy ich problemów, wyni-
kających z historii, która nie była dla 
nich łaskawa. Gauss twierdzi, że to 
przede wszystkim oni strzegą te-
raz bogactwa europejskiej tradycji. 
Gdy znikną, będzie tak, jakby mo-
rze zabrało część lądu, na którym 
żyjemy. Połączenie naukowego po-
dejścia, relacji (także fotograficznej) 
z podróży oraz autorskiej refleksji 
pozwala czytelnikowi zrozumieć 
konflikty narodowe i polityczne, 
ale i przynosi mu także zaskakujące 
odkrycia. 

Ze źródeł dobrze poinformo-
wanych dowiedziałem się później, 
że Zabużko na finiszu o centymetry 
(bodaj dosłownie jednym głosem) 
wyprzedziła Gaussa. Może zwycię-
stwo Ukrainki to kolejny symptom 
triumfu literatury pisanej przez ko-
biety? Ale i dla kobiet – bo jak piszą 
krytycy – dziś głównie kobiety czy-
tają książki.

Spotkałem tam również inne-
go ukraińskiego poetę i prozaika 
– Jurija Andruchowycza. W 2006 
r. za powieść Dwanaście kręgów, 
również w przekładzie Katarzyny 
Kotyńskiej, otrzymał tę samą, co 
Zabużko, nagrodę. Przysłuchiwa-
łem się rozmowie pisarza z Sylwią 
Biernacką, inicjatorką założenia po-
lanickiego chóru „Bel canto”. Nieste-
ty chór, po trwających rok próbach 
i kilku koncertach, z których naj-
bardziej zapamiętamy wspaniały 
wspólny występ w Teatrze Zdrojo-
wym w Polanicy z rewelacyjną mło-
dzieżową orkiestrą symfoniczną z 
Telgte i trzema innymi chórami, w 
dniu ostatniego koncertu 16 lipca 
2013 r. zakończył swą działalność. 
Wcześniej nie wypadało przerwać 
prób z uwagi na koncert zespołu 
z miasta partnerskiego Polanicy. 
Później nie przewidziano chóru w 
budżecie na kulturę. I to dzieje się, 
uwaga – na „zielonej wyspie” – jak 
namiętnie ustami samorządow-
ców przedstawia się Polanicę. W in-
nych miastach – tych kryzysowych, 
spoza tej wyspy – chóry funkcjonu-
ją. Andruchowycz mówił, że jego 
pierwszym, niezrealizowanym ma-
rzeniem o sztuce, było śpiewanie. 
Gdy nie było już na to szans, zaczął 
pisać. 

Ten eseista i tłumacz to naj-
bardziej znany przedstawiciel „fe-
nomenu stanisławowskiego”, jak 
określono powstanie środowiska 
literacko-artystycznego skupione-
go wokół miasta Iwano-Frankiwsk 

(dawna nazwa: Stanisławów), 
które uważane było wcześniej za 
artystyczną prowincję. To miasto 
pełne tradycji. W stanisławowskiej 
kolegiacie w dzieciństwie modlił się 
poeta Franciszek Karpiński, autor 
kolędy Bóg się rodzi czy pieśni Kie-
dy ranne wstają zorze. Sienkiewicz 
rozsławił ją jako miejsce pogrzebu 
i wiecznego spoczynku małego 
rycerza ze słowami Panie pułkow-
niku Wołodyjowski! Larum grają… 
Tu odbył się ślub gen. Władysława 
Sikorskiego. Dawno temu byłem 
w tym mieście, ale lepiej poznałem 
je studiując dzieje obrazu MB Nie-
ustającej Pomocy ze Stanisławowa 
z tamtejszego kościoła gimnazjal-
nego, zwanego – od napisu na po-
sadzce – Ave Maria. Kiedy w 1946 r. 
stanisławowski katecheta ks. Ma-
rian J. Barg objął parafię w Polanicy-
Zdroju, przywieziony przez polskich 
osadników (ekspatriantów) wize-
runek zawiesił w prawym ołtarzu 
bocznym polanickiej świątyni pw. 
Wniebowzięcia NMP. W kwietniu 
2013 r. tam właśnie umieszczono 
relikwie Jana Pawła II i erygowano 
diecezjalne sanktuarium Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy. 

Był także obecny György Spi-
ró, w 2010 r. laureat „Angelusa” 
za Mesjaszy, książki o Andrzeju 
Towiańskim i jego sekcie, która 
demitologizuje polskie mity i od-
brązowia historię. To nie pierwsze 
dzieło węgierskiego pisarza na 
tematy polskie. Wcześniej napisał 
osnutą wokół postaci Wojciecha 

Bogusławskiego powieść Iksowie, 
z powodu której w Polsce został 
oskarżony o szarganie narodo-
wych świętości. Podobno 30 lat 
temu dzięki skargom w KC PZPR Je-
rzemu Robertowi Nowakowi udało 
się zablokować wydanie powieści 
i doprowadzić do zakazu wstępu 
pisarzowi do polskich bibliotek 
naukowych, gdzie miał prowadzić 
dalsze badania literackie.

Mimo olbrzymiego jesiotra z 
czerwonym kawiorem (podanego 
na raucie (dotarłem tam zresztą do-
piero po godzinie, po konferencji 
prasowej z laureatką) po raz kolejny 
stwierdziłem, że najlepsze menu 
przygotowuje Regionalna Szkoła 
Turystyczna w Polanicy. Przekonali 
się o tym chociażby radni i goście 
na uroczystej, październikowej 
sesji sejmiku województwa dolno-
śląskiego, połączonej z nadaniem 
tytułu Obywatela Honorowego 
Dolnego Śląska Civi Honorario i 
wręczeniem Dolnośląskich Nagród 
Kulturalnych Silesia. Sesja rozpo-
częła się koncertem Wiktora Ku-
zniecowa (skrzypce) i Anny Jadach 
(fortepian), która trzy lata temu wy-
stąpiła już w Polanicy na charterze 
Klubu Rotary. 

przypisy:
1. Wydawnictwo W.A.B
2. Ibidem
3. Adam Michnik, Ukraińskie losy, 
„Gazeta Wyborcza”, 27.01.2006
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Polsko-Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej w 
Bielawie odbywają się pod 
patronatem Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej - Leszka 
Stróżyka, Burmistrza Miasta 
- Ryszarda Dźwiniela oraz 
przy współpracy Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki, 
wszystkich bielawskich Pa-
rafii: pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, Miłosierdzia Bożego, 
Bożego Ciała i Ducha Święte-
go oraz Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczo-
ści, Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy.

W dniu 12 września 2013 
r., w Galerii „Korytarz” w Bie-
lawie, w ramach XXIV Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, odbył się werni-
saż wystawy Věry Kopeckiej z 
Broumova „Fotografia i haft”.

W wernisażu udział wzięli 
przedstawiciele władz mia-
sta na czele z Leszkiem Stró-
żykiem - Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Bielawy, radni 
naszego miasta, członkowie 
Zarządu Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy, mieszkańcy 
oraz koleżanki i koledzy au-
torki prac.

Wernisaż wystawy uświe-
tnił występ Barbary Pachury, 
która po raz pierwszy wyko-
nała piosenkę do wiersza z 
najnowszego tomiku Věry 
Kopeckiej pod tytułem „Za-
proszenie na wernisaż”. Do 
tego wiersza Barbara Pachu-
ra sama skomponowała mu-
zykę.

Po oficjalnym/powitaniu 
przybyłych gości i wysłucha-
niu śpiewu naszej lokalnej 
artystki, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy krótko 
przedstawiła sylwetkę Věry 
Kopeckiej. Artystka ukoń-
czyła studia z zakresu ma-
tematyki na Uniwersytecie 
Karola w Pradze. Następnie 
również w Pradze studiowa-
ła recytację, teatr, poezję i 
twórczość literacką. Należy 
do Wschodnioczeskiego Od-
działu Związku Pisarzy. Jest 
organizatorką Dni Poezji w 
Broumovie, a od tego roku 
organizuje plenery malarskie 

w Křinicy w Czechach.
 

Wydała 20 tomików poezji. 
Uczestniczy w międzynaro-
dowych literackich spotka-
niach w Czechach i w Polsce. 
Tłumaczy i wydaje wiersze 
swoich przyjaciół, także foto-
grafuje. Miała kilka wystaw w 
Czechach i w Polsce. Zajmuje 
się rękodziełem. Na wystawie 
znajdują się prace hafciar-
skie, wykonane metodą ko-
ronki klockowej oraz fotogra-
fie wykonane na pograniczu 
Polski i Czech. Opowiadając 
o swojej twórczości, przy-
wiozła swoje tomiki wierszy. 
Między innymi tomik pod 
nazwą „Zaproszenie na wer-
nisaż”, z którego przeczytała 
kilka wierszy. Tomik ten uka-
zał się w języku polskim. W 
Polsce ukazał się wybór po-
ezji „Śladami cieni”. Ponadto, 
wydała dwujęzyczny tomik 
„Podzimni Poselstvi" - pol-
ska wersja „Jesienna wiado-
mość”. Ostatni wiersz, który 
recytowała poświęcony był 
wodzie, który zaczynał się: 
„Jestem wodą, która przecie-
ka między palcami....” Piękny 
wiersz. Wiersz ten ukaże się 
w jej następnym tomiku po-
ezji.

Wystawę Věry Kopeckiej 
można było oglądać do 25 
września 2013 r. w Galerii 
„Korytarz” MOKiS ul. Pia-
stowska 19 a w Bielawie, od 
poniedziałku do piątku,  w 
godzinach od 9.00 do 15.00, 
a w soboty i niedziele przed 
seansami filmowymi. Orga-
nizatorzy zapraszają na zwie-
dzanie tej pięknej wystawy.

4 października 2013 roku 
w Galerii „Korytarz” odbył się 
wernisaż wystawy haftu Elż-
biety Grosickiej. Wystawa ta 
była zorganizowana również 
w ramach XXIV Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej.

Prezentuje haft bielaw-
skiej hafciarki Elżbiety Gro-
sickiej. Jan Gładysz, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sztuki powitał autorkę 
prac Elżbietę Grosicką oraz 
wszystkich gości, Przewod-
niczącego Rady Miasta Lesz-

ka Stróżyka, Teresę Bazałę, 
zastępcę Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego 
Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej w Nowej 
Rudzie, redaktora naczelne-
go Ziemi Kłodzkiej, bielaw-
skich radnych, honorowych 
obywateli miasta, członków 
Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy.

Wernisaż uświetniła śpie-
wem Ewelina Jursza – solist-
ka z zespołu „Erato”.  

Ewa Glura – Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy 
przedstawiła autorkę prac. 
Zaznaczyła, że Elżbieta Gro-
sicka jest znaną osobą w Bie-
lawie, gdyż od ponad 40-tu 
lat wykonuje obrazy haftem 
krzyżykowym. Na wystawie 
zaprezentowała dużo obra-
zów o tematyce sakralnej, 
jak również o tematyce flo-

rystycznej. Wszystkie prace 
„malowane nitką” są wykona-
ne z niezwykłą starannością i 
precyzją. Na wykonanie tych 
prac poświęciła mnóstwo 
czasu i zużyła wiele motecz-
ków nici, ale to się opłaciło. 
W efekcie powstało wiele 
wspaniałych obrazów, które 
z daleka wyglądają jak malo-
wane farbą.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszek Stróżyk 
wraz z Dyrektorem Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki 
Janem Gładyszem i Prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy Ewą Glura podziękowali 
autorce za udostępnienie 
wszystkich prac.

Wystawa była czynna do 
20 października w godzinach 
pracy Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Bielawie.

Ewa Glura

dwIe wyStawy

Wernisaż wystawy elżbiety grosickiej (pierwsza z lewej).
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Wernisaż wystawy Věry kopeckiej (pierwsza z prawej).
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Ewa Jazienicka

XXIv pOlSkO-czeSkIe  
dnI kultury chrzeŚcIjańSkIej
„BądŹmy rOdzIną”

Od 15 sierpnia aż do listopada 
2013 roku odbywały się liczne ak-
cje społeczno-kulturalne w ramach 
XXIV Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej.  

Różnorodne wydarzenia zosta-
ły zorganizowane wzdłuż 300 km 
polsko - czeskiej granicy. W 30 miej-
scowościach na pograniczu (od 
Złotego Stoku aż do Krzeszowa).

Łącznie zostało zorganizowa-
nych ponad 80 różnych akcji inte-
gracyjnych, w tym 28 koncertów, 
13 wystaw, 2 spektakle teatralne, 
odbyły się 3 wycieczki integracyj-
ne dla dzieci i młodzieży do Kowar, 
Karpacza, oraz na górę Kalenicę. 
Zorganizowano pielgrzymkę do 
Velehradu i Ołomuńca – do miejsc 
kultu na Morawach, z okazji Roku 

Wiary i 1150 rocznicy przybycia 
św. Cyryla i Metodego na Wielkie 
Morawy. 

Przygotowano i przeprowa-
dzono „Przegląd chórów pograni-
cza” w kościele, św. Antoniego w 
Pieszycach, w którym wystąpiło 16 
chórów z Polski i Czech.

Ponadto zorganizowano 3 ko-
nkursy dla dzieci i młodzieży: Kon-
kurs Wiedzy o Polsce i Czechach w 
Ząbkowicach Śl. o Puchar Konsula 
Generalnego RP w Pradze i Konsu-
la Honorowego Republiki Czeskiej. 
Dwa Konkursy recytatorskie poezji 
religijnej oraz konkurs dla młodzie-
ży „Co wiesz o pograniczu polsko – 
czeskim?”. 

Finał tego międzynarodowego 
konkursu odbył się w Červeným 

Kostelcu. Dużym wydarzeniem 
okazał się plener artystyczny, który 
odbył się w tym roku w Kołobrze-
gu. 

Ponadto zorganizowano dwie 
konferencje polsko-czeskie we 
Wrocławiu i w Świdnicy oraz wy-
głoszono13 wykładów i prelekcji o 
tematyce historycznej i współpracy 
kulturalnej.

Niepowtarzalne były spotka-
nia poetyckie, odbyło się  ich aż 10 
– zarówno w Polsce jak również w 
Czechach.

Zostały zorganizowano tak-
że biegi przełajowe w Sokołow-
sku, turniej siatkówki „Siatkówka 
na pograniczu” w Nowej Rudzie 
oraz pokazy paralotniarzy i skoki 
spadochronowe w Nové Měscie  

n. Metuji.
Bp. Jan Vokal – ordynariusz die-

cezji Hradec Kralove odprawił (w ję-
zyku polskim) w Dusznikach  mszę 
św. w intencji narodu polskiego i 
narodu czeskiego.

W uroczystościach wzię-
ła  udział Grażyna Bernatowicz  
– Ambasador RP w Republice Cze-
skiej, a także Konsul Honorowy 
Republiki Czeskiej we Wrocławiu 
– Arkadiusz Ignasiak oraz Konsul 
Generalny RP w Pradze – Marzena 
Krulak, która objęła także patronat 
honorowy nad konkursem Wiedzy 
o Polsce i Czechach w Ząbkowi-
cach Śl.

Cała akcja miała charakter in-
tegracyjny i odbyła się pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną”.

Duszniki-zdrój. 15. iX 2013 r. Mszy św. w kościele pw. Piotra i Pawła w intencji narodu 
polskiego i czeskiego przewodniczył ks. biskup Jan Vokal – ordynariusz diecezji Hradec 
kralove, który po raz pierwszy odprawił mszę świętą w języku polskim. obok ks. prałat 
Romuald Brudnowski, który od wielu lat jest kapelanem komitetu organizacyjnego 
Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

spadochroniarze lądowali na Rynku w novym Mescie n. Metuji z flagami Polski i czech.

zygmunt nowaczyk - wiceprezydent Wałbrzycha, Marzena krulak - konsul 
generalny RP w Pradze, Julian golak - radny wojewódzki, przewodniczący komitetu 
organizacyjnego Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną".
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27.10.2013 r. nove Mesto, Msza święta na zakończenie XXiV Polsko-czeskich  
Dni kultury chrześcijańskiej pod przewodnictwem ks. Wiesława kalemby, 
proboszcza parafii.

kołobrzeg, 27. Viii 2013 r., Regionalne centrum kultury.  
od lewej: podczas uroczystości otwarcia wystawy "Polsko-czeskie Dni kultury 
chrześcijańskiej" przemawia Henryk Hnatiuk – kierownik artystyczny 
interdyscyplinarnego Polsko-czeskiego Pleneru artystycznego w kołobrzegu.

27. X 2013 r. nove Město, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość zakończenia XXiV Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”  
uświetnił koncert chóru i orkiestry z novego Města.

Duszniki-zdrój. 15. iX 2013 r., Przed pomnikiem sybiraków Polacy i czesi wspólnie 
uczcili rocznicę zesłania na sybir. od lewej: grażyna Bernatowicz – ambasador 
RP w czechach, Julian golak – radny województwa i przewodniczący komitetu 
organizacyjnego, Petr Hable – starosta novego Města n. Metuji, Jan Śmielak 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach-zdroju, andrzej Rymarczyk – 
Burmistrz Dusznik-zdroju.

ząbkowice Śląskie 9. X 2013 r. konkurs Wiedzy o Polsce i czechach o puchar  
konsula generalnego RP w Pradze i konsula honorowego Republiki czeskiej  
we Wrocławiu. od prawej: Marzena krulak –konsul generalny RP w Pradze, leopold 
Jowczyk – przewodniczący komisji konkursowej wręcza nagrody, Julian golak  
– przewodniczący komitetu organizacyjnego, Helena kliber – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki, Marcin orzeszek – burmistrz ząbkowic Śląskich.
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V rámci 24. Polsko-českých 
Dnů křesťanské kultury a 9. Výcho-
dočeského uměleckého maratónu 
se ve dnech 18. – 20. 10. uskutečni-
ly 14. Dny poezie v Broumově.

Z jednašedesáti autorů přih-
lášených a prezentovaných ve 
sborníku Do ticha skal se zúčast-
nilo 42, z nich někteří jen části 
programu. Omluvili se autoři ze 
Slovenska pro nemoc či praco-
vní povinnosti a také ukrajinský 
básník Alexandr Gordon. Mimo 
přihlášených přijeli na sobotní díl-
ny a vystoupení tři autoři polské 
národnosti žijící v Německu a jed-
na autorka z Polska.

Vlastnímu setkání předcházel 
křest východočeské antologie 
v Přelouči, při němž jako hosté 
vystoupily Danuta Perier-Berská 
a Irena Kaczmarczyk. Páteční do-
poledne bylo naplněno setkáními 
se žáky a studenty broumovských 
škol. Na ZŠ Masarykova si vy-
právěla s dětmi Halina Kuropat-
nická z Wroclawi. Kromě veršů 
pro děti žáčkům přiblížila Braillovo 
písmo a jeho vznik. Se studenty 
na gymnáziu besedovala Danuta 
Perier Berská, Irena Kaczmarczyk 
a Antoni Matuszkiewicz. Setkání 
v Kreslírně klášterního gymnázia 

se zúčastnila Danuta Perier-Ber-
ská, Kazimierz Burnat a Antoni Ma-
tuszkiewicz. Všechny tyto besedy 
provázela jako moderátorka, pře-
kladatelka i autorka Věra Kopecká. 
Odpoledne si účastníci prohlédli 
výstavu gobelínů Marie Gostilly-
Pchucké z Wroclawi(účastnice ple-
néru v Křinicích). 

V 17 hodin byly Dny poezie 
v Kreslírně klášterního gymnázia 
oficiálně zahájeny. Za Agenturu 
pro rozvoj Broumovska uvítal je-
jich účastníky Jan Školník a záro-
veň ocenil práci jejich hlavní orga-
nizátorky a přislíbil další podporu a 
spolupráci.

Poté představilo ukázku ze své 
tvorby postupně všech 38 zúčast-
něných autorů.

Každý z účastníků obdržel kro-
mě sborníku, upomínkového listu 
a programu také sbírku akrostichů 
Pozdrav Broumovsku, sestavenou 
z prací, které vznikly v loňských díl-
nách, a ilustrovanou fotografiemi 
z Křinického plenéru 

Další program probíhal v býva-
lé škole v Křinicích, kde bylo zaji-
štěno jak stravování účastníků, tak 
nocleh pro většinu z nich i učebna 
pro dílny. 

V pátek večer se konala První 

dílna „Přísloví“ . Měla za cíl rozdělit 
účastníky do čtyřčlenných skupin 
tak, aby ve skupině byli jak Češi tak 
Poláci, a zároveň odstranit bariéry 
zejména u těch, kteří se zúčastnili 
poprvé. (Každý měl na čelo přile-
pené jedno slovo z několika vybra-
ných přísloví a úkolem bylo najít ty, 
kteří mají další slova toho přísloví.) 
Následovalo ve skupinách hledání 
ekvivalentů k danému přísloví 
v obou jazycích, tedy česky i pol-
sky. Nakonec měl každý ze zúčast-
něných napsat báseň tím příslo-
vím inspirovanou. V závěru večera 
byly práce přečteny.

První část sobotního dopo-
ledne byla věnována jednomu 
českému a jednomu polskému 
básníku. Jana Wienerová připom-
něla Františka Hrubína, jeho život 
a tvorbu. Antoni Matuszkiewicz 
pohovořil o Marianu Jachimowi-
czowi, který velkou část života pro-
žil ve Walbrzychu.

V druhé části se při vycházce 
Křinicemi uskutečnila inspirativní 
prožitková hra na Fotografa a foto-
aparát („fotoaparát“ měl zavázané 
oči, „fotograf“ jej vedl a když našel 
vhodný záběr, natočil k němu „fo-
toaparát“, odkryl „fotoapárátu“ na 
okamžik oči, aby ten mohl příslu-

šný snímek zaznamenat, to něko-
likrát zopakovali a pak si vyměnili 
role). Na takto vzniklé „snímky“ 
měli autoři napsat básně.

Odpoledne bylo věnováno 
tvorbě básní k portrétům, které si 
autoři vybrali. Šlo o dokončení a 
doplnění textů k fotografiím, pře-
vážně účastníků setkání a plenérů, 
z loňského roku i nových. Práce 
z této dílny by měly být v příštím 
roce zařazeny spolu s fotografiemi 
v dvojjazyčné publikaci Setkávání.

V 16 hodin se všichni přepravi-
li do Mieroszowa, kde každý ze 39 
přítomných opět představil svou 
tvorbu v krátké ukázce. Zároveň se 
uskutečnila vernisáž výstavy foto-
grafií Věry Kopecké.

Po večeři v Křinicích  přečetl 
každý své práce z dílen.

V neděli po deváté hodině 
byly 14. Dny poezie ukončeny.

Dny poezie v Broumově se ko-
naly za podpory Města Broumov, 
Města Pardubice, Hradeckého 
kraje, Agentury pro rozvoj Bro-
umovska a Centra Kultury v Mie-
roszowě.

Potěšil mě v letošním roce 
větší zájem veřejnosti z Broumova 
i okolí a také to, že se zvyšuje sku-
tečný zájem škol a jejich žáků.

Věra Kopecká

OpětOvné Setkání BáSníků v BrOumOvě
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Po raz piętnasty SL SALOS 
Nowa Ruda zorganizował Turniej 
Siatkówki Kobiet dla uczczenia 
Święta Niepodległości. Wprawdzie 
skromnie, bez rac, przepychanek 
i walk z policją, ale za to w pięknej 
sportowej atmosferze, przy muzy-
ce z tamtych lat. 

Na parkietach hal Centrum Tu-
rystyczno-Sportowego w dzielnicy 
Słupiec walczyły siatkarki z Nowej 
Rudy, Bystrzycy Kł., Kamieńca Ząbk. 
i Strzelina. 

Turniej rozegrano w dwóch 
kategoriach wiekowych: młodzi-
czek i open. W kategorii młodziczek 
zwyciężyły siatkarki UKS-u Tygry-
sy Strzelin przed SL SALOS Nowa 
Ruda. W bogato obsadzonej kate-
gorii open najlepszymi okazały się 
weteranki SL SALOS, przed Liceum 
Ogólnokształcącym Nowa Ruda, 

kadetkami UKS-u Tygrysy Strzelin, 
kadetkami SL SALOS Nowa Ruda, 
Miejskim Zespołem Szkół nr 1 
Nowa Ruda-Drogosław, seniorka-
mi SL SALOS Nowa Ruda, Klubem 
Sportowym Iskra Kamieniec Ząb-
kowicki i ULKS Bystrzyca Kłodzka. 

Najlepszą zawodniczką turnie-
ju została Alicja Cygan z Liceum 
Ogólnokształcącego Nowa Ruda. 
Puchary i nagrody dla zwycięskich 
drużyn i upominki dla wszystkich 
uczestniczek turnieju ufundował 
Marszałek Sejmiku Dolnośląskiego. 

Zakończenie turnieju uświetnił 
swoją obecnością Julian Golak - 
radny Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego, który w imieniu mar-
szałka wręczał puchary i upominki.

Turniej odbywał się pod patro-
natem honorowym Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

Tadeusz Daszkiewicz

puchary Od marSzałka 
wOjewództwa dOlnOŚląSkIeGO

Julian golak wręcza puchar dla najlepszej zawodniczki Turnieju - alicji cygan z lo  
w nowej Rudzie.
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Im September 2013 erschien im 
Lubliner Musikverlag Polihymnia ein 
Buch über die Orgeln in den Kirchen 
des Dekanats Habelschwerdt. Autor 
des Buches ist Dr. Andrzej Prasał, seines 
Zeichens Organist in der Habelscherd-
ter Pfarrkirche St. Michael. Das Buch 
umfasst 93 Seiten und wurde heraus-
gegeben mit finanzieller Unterstüt-
zung der Stadt Habelschwerdt sowie 
der Pfarrgemeinde Habelschwerdt.

Das primäre Anliegen der Publika-
tion ist es, die Geschichte und den ge-
genwärtigen Zustand der im Dekanat 
befindlichen Orgeln einem breiteren 
Publikum bekannt zu machen. Die 
Entscheidung, sich dieser Thematik 
anzunehmen, liegt u.a. darin begrün-
det, dass der Themenbereich Orgeln 
bei den Autoren diverser Veröffentli-
chungen über die Region und sogar in 
einschlägigen Monographien sich bis 
heute keines nennenswerten Interes-
ses erfreut. Dabei stellt die Geschichte 
der Orgeln durchaus einen bedeuten-
den Aspekt in der Geschichte der Ort-
skirche und der einzelnen Ortschaften 
dar und ist ein Element der materiellen 

Kultur. Schließlich ist sie auch Bestand-
teil der Geschichte der Einwohner 
dieser Region, welche im Laufe der 
Jahrhunderte zur Schaffung einer re-
gionalen Identität beitrugen.

Die Erkenntnisse bezüglich der 
Orgeln stammen aus Archivquellen, 
der zugänglichen Literatur, mündli-
chen Informationen sowie Vor-Ort-
Untersuchungen. Die Beschreibung 
der im Dekanat vorhandenen Instru-
mente beruht auf einer vorbereiten-
den Inventarisierung, die der Autor 
in den Jahren 2010-2011 persönlich 
vorgenommen hat.

Das Buch setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen. Der erste Teil enthält eine 
inventarisierende Beschreibung der 
erhaltenen Orgeln sowie historische 
Angaben über früher vorhandene In-
strumente. Der zweite Teil widmet sich 
der Geschichte der infolge des Krieges 
an andere Orte verbrachten Orgeln. 
Zusätzlich befinden sich im Anhang 
die Transkriptionen dreier handschri-
ftlicher Dokumente bezüglich der 
Orgel in der früheren Hospitalkirche 
von Habelschwerdt. Ergänzt wird die 

Dokumentation durch eine Reihe von 
Illustrationen.

In seiner Einleitung zu dem neu-
en Werk schreibt Piotr Dębski von 
der Musikakademie zu Breslau zu-
treffenderweise: „Die im Herzen der 
Grafschaft Glatz gelegenen Kirchen 
des Dekanats Habelscherdt bergen 
in ihrem Innern interessante und hi-
storisch wie musikwissenschaftlich 
bedeutsame Orgelwerke. […] Der 
Autor des vorliegenden Werkes hat 
alle Anstrengungen unternommen, 
um dem Leser gründlich recherchierte 
und ausführliche Informationen vo-
rzulegen. Die mit großer praktischer 
Kompetenz und Genauigkeit durch-
geführten Quellenuntersuchungen 
führten zur Entdeckung neuer, bisher 
unbekannter Fakten und historischer 
Zusammenhänge.“

Anzumerken ist, dass das Werk 
bisher leider nur in polnischer Sprache 
erschienen ist, da trotz verschiedener 
Anfragen bisher keine Sponsoren für 
die Anfertigung einer deutschspra-
chigen Auflagen gefunden werden 
konnten.

Heinz-Peter Keuten 

mOnOGraphIe ÜBer dIe OrGeln  
In den kIrchen vOn haBelSchwerdt  
und umGeBunG
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Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski 
wraz z małżonką odwiedził Mu-
zeum Papiernictwa 29 październi-
ka 2013 r. Przyjazd pary prezydenc-
kiej do Dusznik-Zdroju był związa-
ny z nadaniem przed dwoma laty 
młynowi papierniczemu statusu 
Pomnika Historii. Obecnie trwają 
starania o wpisanie zabytkowej 
papierni na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Przyrodniczego i Kulturo-
wego UNESCO.

Parze prezydenckiej, która 
przybyła do muzeum tuż przed 
godz. dziesiątą, towarzyszyli: Sła-
womir Rybicki - zastępca szefa 
Kancelarii Prezydenta RP, Irena 
Wóycicka – sekretarz stanu i Ma-
ciej Klimczak – podsekretarz stanu 
w prezydenckiej kancelarii oraz 
senator Stanisław Jurcewicz, poseł 
Jakub Szulc i wicemarszałek Jerzy 
Tutaj. Goście zostali powitani przed 
papiernią przez dyrektora muzeum 
Macieja Szymczyka, starostę kłodz-
kiego Macieja Awiżenia oraz bur-
mistrza Dusznik-Zdroju Andrzeja 
Rymarczyka.

W czasie pobytu w dusznic-
kim muzeum para prezydencka 
zwiedziła ekspozycje prezentujące 
dzieje papiernictwa. Goście po-
dziwiali papiery ze znakami wod-
nymi oraz zabytkowe urządzenia 
do badania właściwości papieru 
(muzeum posiada wielką kolekcję 
arkuszy ze znakami wodnymi z nie-
mal wszystkich polskich młynów 
papierniczych oraz jeden z najcen-
niejszych w Europie zbiorów zabyt-
kowych urządzeń laboratoryjnych). 
Ze szczególnym zainteresowa-
niem prezydenta spotkała się  XI-
X-wieczna drukarka typograficzna. 
Bronisław Komorowski wspomniał 
swą opozycyjna działalność sprzed 
ponad ćwierć wieku, kiedy to na 
podobnych maszynach drukował 
nielegalne wówczas materiały. Z 
nieukrywanym sentymentem wy-
drukował u nas dwa egzemplarze 
tekstu upamiętniającego wizytę w 
dusznickim młynie papierniczym, 
które zostały przekazane do kroniki 
muzealnej. Kolejnym punktem pro-
gramu pobytu pary prezydenckiej 
były warsztaty czerpania papieru 
z grupą dzieci z kłodzkiego Przed-
szkola nr 4. – Ja pana widziałem 
w telewizorze! – zawołał jeden z 
chłopców na widok prezydenta, co 
wywołało ogólną wesołość. Przed-

szkolaki, które wcześniej wyczerpa-
ły już swoje arkusze, pokazały go-
ściom jak powstaje papier. Państwu 
Komorowskim w odciskaniu dłoni 
w masie papierniczej towarzyszył 
jeden z przedszkolaków. Odbicia 
dłoni pary prezydenckiej pozosta-
ną w Muzeum Papiernictwa.

Po wyjściu z czerpalni odbyło 
się spotkanie państwa Komorow-
skich z pracownikami Muzeum Pa-
piernictwa oraz z samorządowcami 
Dusznik-Zdroju i przedstawicielami 
lokalnych instytucji i przedsię-
biorstw. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. Andrzej Merkur – prezes Fun-
dacji Międzynarodowych Festiwali 
Chopinowskich, Jan Śmielak – prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz 
Andrzej Banaszewski – prezes ZEM 
Sp. z o.o. Bronisław Komorowski za-
uważył, że jest to jego drugi pobyt 
w młynie papierniczym; pierwszy 
raz był tu jako siedmioletnie dziec-
ko w 1959 r. podczas wakacyjnego 
obozu. Ostatnim punktem progra-
mu wizyty w historycznej papier-
ni był wpis prezydenta do Księgi 
Pamiątkowej. Parze prezydenckiej 
sprezentowaliśmy obraz pędzla 
dusznickiego artysty Władysława 
Kolbusza przedstawiający widok 
młyna papierniczego oraz papete-
rię wykonaną z papieru wyczerpa-
nego w muzealnej czerpalni. Prezy-
dent zachwycił się naszą papiernią i 
z uznaniem mówił o dobrej kondy-
cji zabytku. Państwo Komorowscy 
pożegnali się z nami przed godz. 
jedenastą.

Z Muzeum Papiernictwa pre-
zydencka kolumna pojechała do 
Polanicy-Zdroju, gdzie odbyło się 
spotkanie z samorządowcami Po-
wiatu Kłodzkiego. Podczas swoje-
go wystąpienia Prezydent Komo-
rowski obiecał promować Ziemię 
Kłodzką, a wśród skarbów – sym-
boli naszego powiatu – wymienił 
uzdrowiska, góry, stoki narciarskie 
oraz przepiękną papiernię w Dusz-
nikach-Zdroju. 

Wizyta pary prezydenckiej była 
obserwowana i relacjonowana 
przez licznych dziennikarzy, m.in. 
z Polskiej Agencji Prasowej, TVP 
Wrocław, TVN24, TV Kłodzkiej, Go-
ścia Świdnickiego oraz Przeglądu 
Papierniczego. 

(tekst z Muzeum Papiernictwa  
w Dusznikach-Zdroju)

wIzyta pary prezydenckIej  
w muzeum papIernIctwa
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Rzeki i potoki  naszego regionu 
to temat  III Seminarium Uczniow-
skiego ,które w Nowej Rudzie  zor-
ganizowali uczniowie tutejszych 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych .Towarzyszyły  mu 4 czte-
ry konkursy  plastyczne i fotogra-
ficzne , poświęcone  przyrodzie , 
krajobrazowi  i zaprezentowaniu  
rzeki i potoków . Ich  uczestnikom 
wręczono  wiele   nagród . Podczas  
seminarium  uczniowie przedstawi-
li  wyniki swoich badań  i obserwa-
cje , jakie  prowadzili na wybranych 
przez siebie rzekach i potokach w 
regionie Nowej  Rudy .Temat tego-
rocznego seminarium  były też od-
powiedzią na  apel  UNESCO, które 
Rok 2013 określiło  Międzynarodo-
wym Rokiem  Współpracy w Dzie-
dzinie  Wody . Zadaniem uczniów  
było znalezieniem źródeł i ujść  , 
pobranie próbek  wody i zbadanie 
ich pod względem chemicznym i 
biologicznym .Zespoły uczniowskie  
fotografowały też  krajobrazy, przy-
rodę , które wraz z wynikami  badań 
przedstawiały  w formie  prezentacji 
multimedialnej ,  posteru i fotoziel-
ników.

Była to  niekonwencjonalna  
lekcja o  wodzie, w której  uczest-
niczyli  uczniowie noworudzkich  
szkół. Mieli też  okazję uzyskać  in-
formacje od specjalistów na temat 
wody pitnej i dostępu do niej. Od 
Dyrektora noworudzkich wodocią-
gów Ryszarda Rzeczyckiego dowie-
dzieli się , że nasz region jest  uprzy-
wilejowany  w zakresie dostępu do 
wody . Pozyskiwana  jest  z tzw. cią-
gów  drenażowych  z  Gór Sowich 
oraz studni  głębinowych 

Otrzymali też ogólne informa-
cję o powierzchni  cieków  wodnych 
, zagrożeniach    powodziowych , 
budowaniu zbiorników  retencyj-
nych, zapobiegających powodziom 
.

W swoich prezentacjach   wyka-
zali , że nasze wody są zasadowe  , 
drugiej klasy czystości , co potwier-
dzają  także żyjące w nich organi-
zmy.

 Ekokluby działające  w mieście 
zaadoptowały też  odcinki wód , 
czyściły koryta , włączając się w ten 
sposób do  ogólnopolskiego pro-
gramu  „Zaadoptuj Rzekę’’

Projekt Akademia Regionalna  
dofinansowany  był przez  Urząd 
Marszałkowski  Województwa Dol-
nośląskiego , jako wsparcie  dla 
rozwoju  społeczeństwa  obywatel-
skiego  poprzez  wzmocnienie  po-
staw obywatelskich wśród młodzie-
ży.  Miał  na celu  przygotowanie  
młodych ludzi do podejmowania 
działań na rzecz wspólnoty  regio-
nalnej . Seminarium było już drugą 
bardzo cenną inicjatywą młodzie-
ży na rzecz środowiska lokalnego 
.W  kwietniu bieżącego roku eko-
kluby   działające w Nowej Rudzie 
zorganizowały debatę na rzecz 
ekorozwoju miasta, która została 
wysoko oceniona , czego wyrazem 
było zakwalifikowanie jej do Sej-
mu Dzieci i Młodzieży .  1 czerwca 
prowadzący debatę  prezentowali 
jej wyniki w Sejmie Rzeczpospolitej 
Polskiej.  Seminarium było też oka-
zją do zaprezentowania pięciolet-
niej działalności ekoklubu „Drzewo 
Życia ”, prowadzonego przez Teresę  
Fereżyńską  , która  od lat  organizu-
je  edukację ekologiczną w Nowej 
Rudzie. Teresa Fereżyńska otrzyma-
ła za to specjalne podziękowania 
od Polskiego Klubu Ekologiczne-
go we Wrocławiu . Była też  wraz z 
młodzieżą tego ekoklubu  głów-
nym organizatorem seminarium. 
Podziękowania od Juliana Golaka 
otrzymali wszyscy członkowie  eko-
klubu „ Dzrzewo  Życia ”.

zadanie współfinansowane ze środków 
urzędu maszałkowskiego województwa dolnośląskiego

Teresa Fereżyńska

„rzekI I pOtOkI naSzeGO reGIOnu”
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W homilii dzisiejszej poru-
szymy dwa wątki, kryjące się 
w odczytanym Bożym słowie. 
Wątek pierwszy: zniszczone 
dobro trzeba odbudowywać i 
wątek drugi: jak możemy sta-
wać się krewnymi Jezusa?’ Do 
tych dwóch wątków dodamy 
wątek związany z instytucją 
„Civitas Christiana”, która w 
Świdnicy rozpoczyna oficjal-
nie swoją działalność.

 
zniszczone dobro trzeba 

odbudowywać
W naszej kulturze zachod-

nio-europejskiej funkcjonuje 
wiele cennych powiedzeń, w 
których jest zawarta życiowa 
mądrość. Wśród tych powie-
dzeń, takich maksym znajdu-
jemy następujące: „Historia 
jest nauczycielką życia”. Warto 
wracać do historii, by z niej się 
uczyć, by nie powtarzać po-
pełnionych błędów, by naśla-
dować tych ludzi, którzy swo-

im szlachetnym działaniem 
pomnażali dobro narodów.

Szczególnie pouczająca 
jest historia zbawienia, a więc 
historia relacji Pana Boga z 
ludźmi. W dzisiejszym pierw-
szym czytaniu zostało nam 
przypomniane, jak to w szó-
stym wieku przed Chrystusem 
odbudowywano zniszczoną 
świątynię w Jerozolimie. Przy-
pomnijmy, że została zniszczo-
na w czasie najazdu króla asy-
ryjskiego Nabuchodonozora 
w roku 586 przed Chrystusem. 
Po pięćdziesięciu latach poby-
tu w niewoli król perski Cyrus 
w roku 538 wydał edykt, który 
pozwalał Żydom powrócić do 
swojej ojczyzny i odbudować 
zniszczoną świątynię. Rzeczy-
wiście w latach 536-515 p.n.e. 
świątynia zburzona przez Na-
buchodonozora została przez 
naród żydowski odbudowana 
i uroczyście ją poświęcono, 
jak słyszeliśmy z pierwszego 

czytania. Z tego fragmentu hi-
storii Zbawienia możemy wy-
ciągnąć pouczenie, że trzeba 
odbudowywać to, co było do-
bre, co ludzie zniszczyli. Trzeba 
odbudowywać, by mogło słu-
żyć nowym pokoleniom. Tak 
to naród żydowski uczynił, że 
odbudował ten skarb, którym 
była świątynia w Jerozolimie. 
Trzeba zatem Bracia i Siostry 
odbudowywać to, co służy od-
dawaniu Bogu chwały i co się 
przyczynia do pożytku. Trze-
ba odbudowywać to, co służy 
oddawaniu Bogu chwały i co 
przyczynia się do duchowego 
pożytku ludzi. 

nasze pokrewieństwo  
z chrystusem

Lubimy się szczycić owo-
cami naszego życia. Rodzice 
chlubią się swoimi dziećmi, 
zwłaszcza wtedy, gdy osiągają 
sukcesy, gdy do czegoś docho-
dzą. Artyści szczycą się dzieła-

mi, które tworzą. Naukowcy 
chlubią się publikacjami, od-
kryciami, nowymi koncepcja-
mi. Wychowawcy i dydaktycy 
ze wszystkich poziomów i ro-
dzajów szkół bywają dumni ze 
swoich wychowanków. 

Lubimy też szczycić się ze 
znajomości z wybitnymi oso-
bistościami. Z Papieżem, z 
biskupami takimi znacznymi, 
z senatorami, z działaczami 
społecznymi. Lubimy się do 
nich przyznawać. Przecho-
wujemy skwapliwie kartki, li-
sty, fotografie od znaczących 
osób. Dziś w Polsce, zwłasz-
cza w mieszkaniach księży 
wiszą portrety, także w naszej 
Kurii Biskupiej, ze zdjęciami 
z Ojcem św. Janem Pawłem 
II, Benedyktem XVI i ostatnio 
pierwsze zdjęcia z papieżem 
Franciszkiem. Przyznajemy się 
chętnie do pokrewieństwa czy 
bliskości z ludźmi, którzy coś 
znaczą w Kościele czy w świe-

ks. bp. Ignacy Dec

prawdzIwe pOkrewIeńStwO z chryStuSem

ksiądz biskup ignacy Dec.
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homilia księdza Biskupa Ignacego deca, wygłoszona w czasie mszy św. w Świdnicy, w kościele rektoralnym pw. św. 
krzyża, skierowana do działaczy "civitas christiana" - na rozpoczynający się rok społeczny pracy organizacyjnej.  
Stowarzyszenie "civitas christiana" uczestniczyło w kolejnej edycji polsko-czeskich dni kultury chrześcijań-
skiej, włączając się wieloma inicjatywami, ubogacając program kulturalny polsko-czeski w wałbrzychu, wrocławiu  
i Świdnicy. ksiądz Biskup dec w swoim wystąpieniu, powiedział m. in.: "warto wracać do historii, by z niej się uczyć,  
by nie powtarzać popełnionych błędów, by naśladować tych ludzi, którzy swoim szlachetnym działaniem pomnażali dobro  
narodów."



29 Ziemia Kłodzka nr 232 / listopad 2013

cie. Są to w zasadzie właściwe 
i poprawne postawy. Zauważ-
my jednak, że wśród wszyst-
kich powiązań personalnych 
jedno pokrewieństwo, jedna 
osobowościowa bliskość ma 
szczególne znaczenie. Jaka? 
Dla człowieka ozdobionego 
imieniem chrześcijanina naj-
cenniejszą przyjaźnią i blisko-
ścią jest przyjaźń i bliskość z 
Chrystusem Panem. Być bli-
sko Chrystusa, być w gronie 
Jego krewnych - to naprawdę 
szczególna satysfakcja i szcze-
gólne wyróżnienie. Okazuje 
się, że każdy człowiek może 
wejść w to pokrewieństwo i 
stać się właśnie bliskim krew-
nym Chrystusa, stać się na-
wet duchową matką, siostrą i 
bratem Chrystusa. Dzisiaj Pan 
Jezus to nam w Ewangelii wy-
jaśnia, kiedy może się to doko-
nać. Odpowiedź była bardzo 
czytelna, wtedy, gdy pełnimy 
wolę Boga: Moją matką i mo-
imi braćmi są ci, którzy słucha-
ją słowa Bożego i wypełniają 
je” (Łk 8,21). A zatem najbliższa 
rodzina Chrystusa, jego krew-
ni: siostry i bracia rekrutują się 
z ludzi pełniących za wzorem 
Mistrza wolę Bożą. 

„civitas christiana”  
w służbie głoszenia i wypeł-
niania Słowa Bożego

„Civitas Christiana” to jedno 
z bardzo ważnych, znaczących 

na mapie Kościoła polskiego 
katolickich stowarzyszeń reli-
gijnych, które prowadzi szero-
ką działalność i legitymuje się 
znakomitymi osiągnięciami. 
Jaka jest to działalność? Jest to 
przede wszystkim działalność 
informacyjna i formacyjna. 
Stowarzyszenie krzewi kulturę 
chrześcijańską, przede wszyst-
kim przez działalność sympo-
zjalną i wydawniczą. Wszędzie, 
gdziekolwiek znajdują się od-
działy „Civitas Christiana”, są 
organizowane systematyczne 
prelekcje, a także co pewien 
czas interesujące sympozja. 
Podczas sympozjów, sesji i 
konferencji naukowych pro-
mowana jest nauka społeczna 

Kościoła, tak ważna dla dzisiej-
szego życia publicznego. Wie-
le konferencji naukowych było 
poświęconych społecznym 
encyklikom papieży, a także 
społecznemu nauczaniu Pry-
masa Tysiąclecia. Na pewno 
niniejsze konferencje nauko-
we przyczyniły się do lepsze-
go funkcjonowania instytucji 
społecznych w duchu zasad 
chrześcijańskich. 

Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” ma także 
duże zasługi na polu wydaw-
niczym. Stowarzyszenie wyda-
je systematycznie cenne po-
zycje książkowe. Są to często 
tłumaczenia dzieł wybitnych 
społeczników katolickich. Jest 

to również duży przyczynek 
do krzewienia kultury chrze-
ścijańskiej w naszej Ojczyźnie. 

Dzisiaj, gdy oficjalnie in-
augurujemy działalność tego 
Stowarzyszenia w naszym 
mieście, modlimy się, aby jego 
działalność była owocna. Dzię-
kując Bogu i ludziom, szcze-
gólnie panu prezesowi, za ulo-
kowanie struktury tej formacji 
w naszym mieście, prosimy 
dobrego Boga, by błogosła-
wił jego działalności wśród 
nas. Niech „Civitas Christiana” 
owocnie funkcjonuje w naszej 
Ojczyźnie, w naszym dolnoślą-
skim regionie i także w naszym 
biskupim mieście. Amen.

senator Wiesław kilian, red. Marek zygmunt i Bronisław Pałys. 
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spotkanie ks. bp. ignacego Deca z działaczami "civitas christiana" w Świdnicy.
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Pamiętajmy, że świat za-
pisany ma tę cudowną cechę, 
że jest wieczny. Zapisany, zna-
czy zapamiętany, powołany 
do życia na nowo przez słowa, 
zorganizowany w wiersze i 
akapity, rzeczywistości historii 
wartych opowiedzenia. Wy-
starczy rąbek uchylić, by cały 
świat ujrzeć, zobaczyć twarze 
z przeszłości, od nowa przeżyć 
miniony czas.

Wiadomości na temat 
kościoła znalazłem w znako-
mitym „Studium historyczno 
– urbanistycznym Duszniki – 
miasto i zdrój” autorstwa D. i 
R. Eysymontt, wydanego we 
Wrocławiu w 1992 r. Kościół 
p. w. Matki Bożej Różańcowej, 
pierwotnie kościół ewangelicki 
szwedzkiego Związku Gustawa 
Adolfa, powstał jako pierwsza 
świątynia tego stowarzyszenia 
na Śląsku. Pieniądze na budo-
wę przekazał zacny zamożny 
fundator J. Riwocky. W1844 r. 
dokupiono dodatkowy obszar 
terenu po spalonym budyn-
ku, korzystając z przystępnej 
ceny. Budowę od początku 
prowadził architekt Haeusler 
pod nadzorem królewskie-
go inspektora budowlanego 
Opitza. Autorem projektu był 
architekt Suckow. Ciekawost-
ką jest zamieszczenie w funda-
mentach budowy słoja z dwo-
ma talarami i medalem berliń-
skiej wystawy przemysłowej z 
1844 r.

Kościół oddano do użytku 
w sierpniu 1845 r. pozostałe 
obiekty: szkołę, sierociniec, 
dom pastora przekazano jesie-
nią 1847 r. W sierpniu w 1846 r. 
zawieszono na wieży dzwony. 
W ciągu lat 1856 - 60 r. mo-
dernizowano obiekty należą-
ce do gminy ewangelickiej. 
W tych latach podwyższono 
wieżę, zamontowano witraże 
zakupione w Legnicy w firmie 
Sailera. Pewnego dnia latem 
1874 r. zdarzyło się nieszczę-
ście, groźny pożar zniszczył 

budynki położone obok ko-
ścioła. Ich odbudowa trwała 
długie osiemnaście lat. Parafia 
nie była zamożna, wyznawców 
również było tylko kilkunastu. 
W 1892 r. dobudowano do 
kościoła nową zakrystię, wy-
mieniono posadzkę, wnętrze 
otrzymało nowy wystrój ma-
larski, wykonany przez miej-
scowego artystę Rogowskiego, 
zakupiono organy.

Z okazji zakończenia więk-
szości prac w 1906 r. parafia 
ewangelicka wydała w ramach 
promocji gminy okolicznościo-
we karty pocztowe. Widać na 
pierwszej fasadę świątyni i za-
rys towarzyszących obiektów: 
pastorówki i sierocińca. Kartkę 
wykonała firma poligraficzna 
Adolfa Grogera z Bystrzycy. Na 
odwrocie znajduje się informa-
cja o tym, że w mieście i zdroju 
mieszka 3140 mieszkańców 
stałych, 117 ewangelików i 

12 żydów. Na kuracji w tym 
roku przebywało 2081 rodzin, 
łącznie było 3643 gości kura-
cyjnych. Druga kartka przed-
stawia wnętrze świątyni – wy-
raźnie widać ambonę, ołtarz, 
okna wypełnione witrażami, 
fragmenty ławek i ozdobnego 
stropu na belce tęczowej. Tę 
kartkę wydała drukarnia Ada-
ma Engla w Lubece w 1892 r.. 
Trzecią kartkę z widokiem ko-
ścioła od strony wschodniej 
wykonał Wilhelm Hofmman 
we Wrocławiu. Zapis kroni-
ki miejskiej z 1890 r. zawiera 
uwagę, że radny miejski z pa-
rafii ewangelickiej był autorem 
uchwały dotyczącej rozpoczę-
cia kompleksowej wywózki 
śmieci z miasta w zamkniętych 
pojemnikach.

W 1919 r. powstał nowy 
cmentarz ewangelicki przy wy-
locie ul. Słowackiego i Dwor-
cowej (obecnie jest tam cam-

ping). Teren na nowy cmentarz 
parafia ewangelicka otrzymała 
od miasta w zamian za odstą-
pienie parceli na stoku góry 
ceglanej, na której w 1901r. 
rozpoczęto budowę dworca 
i linii kolejowej z Kłodzka do 
Kudowy-Zdroju. Przy parafii 
istniały: biblioteka, chór szkol-
ny, zespół muzyczny, grupa 
teatralna, szkoła, sierociniec, 
ośrodek pomocy dla samot-
nych matek. Istniał jeszcze za-
łożony w 1840 r. cmentarz przy 
kościelny, na którym grzebano 
ewangelików, którzy zmarli w 
czasie kuracji lub przejazdem. 
Starsi mieszkańcy Dusznik 
-Zdroju zapewne pamietają 
duży żelazny krzyż poświęcony 
poległym ewangelikom w cza-
sie wojny Austrii z Prusami w 
1866 r. Krzyż ten jeszcze istniał 
na początku lat sześćdziesią-
tych XX wieku. Potem zniknął 
łącznie z cmentarzem. 15 lat 
temu polecono mi pasjonująca 
lekturę pamiętnikarską wybit-
nego niemieckiego torako-
chirurga doktora Saurbrucha, 
gdzie mieścił się krótki epizod 

Wnętrze świątyni w 1925 r.

„Nie unikaj nieżyjących już przyjaciół, zaklętych w książki, listy, notatki  
i pamiętniki, szczątki zapomnianej mowy czasu, którą odkrywasz na nowo”.

Ryszard Grzelakowski

zaryS dzIejów kOŚcIOła matkI BOŻej  
róŻańcOwej w duSznIkach-zdrOju
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związany z Dusznikami. Było to 
jakiś czas po pierwszej wojnie 
światowej. Poproszony na kon-
sultacje do chorej na gruźlicę 
młodej osoby w Dusznikach-
Zdroju (Reinerz), w pewnym 
momencie znalazłem się tuż 
obok kościoła ewangelickiego, 
z którego dotarła do mnie ulu-
biona fraza Fugi Jana Sebastia-
na Bacha. Wstąpiłem zasłucha-
ny w progi świątyni. Po chwili 
podszedł do mnie kościelny 
i szepnął: to gra inwalida bez 
prawej ręki – nasz organista. 
Ale on proszę pana ma taką 
oryginalną protezę i nią grał. 
Jakie było moje zdumienie, 
kiedy zobaczyłem wykonawcę 
bachowskiej wirtuozerii? To 
był mój frontowy pacjent ze 
szpitala polowego na froncie 
zachodnim. W tym szpitalu był 
ranny, inżynier konstruktor, 
który był autorem nowocze-
snej, prawie automatycznej 
protezy, którą obaj założyli-

śmy okaleczonemu muzykowi. 
Radość ze spotkania obu nas 
uszczęśliwiła! Gorąco pole-
cał lekturę z laudacją dr. Wita 
Rzepeckiego, uważając postać 
doktora Saubrucha za księcia 
niemieckiej torakochirurgii.

Dzieje świątyni po II wojnie 
światowej to smutny obraz.  
W latach 1946 – 47 zlikwido-
wano parafię ewangelicką. 
Opuścił to miejsce pastor ra-
zem z resztką wyznawców, 
udając się do Niemiec. Kościół 
stał opuszczony bez życia reli-
gijnego. Nowe władze pozwo-
liły na ulokowanie w świątyni 
warsztatów spółdzielni tkac-
kiej, przy których pracowali 
repatrianci greccy, mieszkają-
cy w sąsiedniej wsi Złotno. Do 
pracy przywożono ich woza-
mi konnymi. Na początku lat  
50-tych działalność spółdzielni 
Tkackiej została zakończona. 
Grecy wyjechali do większych 
skupisk ludności tego naro-

du, Bolesławca, Zgorzelca i 
innych miast. Od tego czasu 
kościół praktycznie do połowy 
lat 60-tych był dewastowany i 
rozkradany. Wiele elementów 
wyposażenia zniszczono cał-
kowicie. Podobny los spotkał 
oba cmentarze ewangelickie. 
Od całkowitej zagłady świą-
tynię uchroniła nieżyjąca już 
pani Sarkowska. Sobie tylko 
znanym sposobem dotarła do 
władz we Wrocławiu. W 1966 
r. za sprawą Ordynariusza Die-
cezji Wrocławskiej kościoła 
Polsko-Katolickiego bpa Wie-
sława Skołudzkiego powstaje 
w tym kościele parafia pol-
sko-katolicka pod wezwaniem 
Matki Bożej Różańcowej. Na 
mocy decyzji Prezydium Rady 
Narodowej we Wrocławiu, pa-
rafia uzyskuje akt własności 
świątyni i gruntu na obszarze  
1745 m. Parafia otrzymuje 
księdza, który nie ma łatwego 
życia. Do Dusznik dojeżdża 

z daleka. Kościół często jest 
okradany, wybijanie szyb stało 
się smutną codziennością ale 
istnieje, zaczyna oddychać. Ży-
cie w latach sześćdziesiątych 
wydawało się nudne.

Ludzie wyzbyli się ambicji, 
bo one donikąd nie prowa-
dziły. Zamknęli się w swoich 
prywatnych wszechświatach, 
zwłaszcza po ogłoszeniu stanu 
wojennego. Wyznawców było 
mało, ale zaczęła się kontynu-
acja modlitwy i skupienia. Każ-
da kontynuacja, która utrwala 
dawną tradycję i jest wskrze-
szeniem pamięci o dawnych 
mieszkańcach. Opowiada hi-
storię miejsca w którym żyje-
my i na którym też odciskamy 
swoje ślady. c. d. n.

Korzystałem:
 I. Duszniki na kartach 

i znaczkach pocztowych (4) 
kościół ewangelików. Gazeta 
Gmin nr 10.1993 r.

Widok ogólny kościoła MBR od strony zachodniej. Widok ogólny kościoła od strony wschodniej 1806 r.
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ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

pIOnIerSkI Szlak kaplIczek przydrOŻnych 
w SzalejOwIe dOlnym

planując nasze wakacje, 
urlopy i turystyczne wyprawy 
w przewodnikach oraz na fo-
rach internetowych znajdujemy 
wiele ciekawych i  wręcz frapu-
jących wiadomości,  ważnych  
zarówno dla naszej tożsamości, 
jak  i dla kultury wysokiej. coraz 
bardziej dostępne są informa-
cje na kluczowy temat naszego 
regionu – sacrum w krajobrazie 
ziemi kłodzkiej. wyjątkową na 
tym polu stanowi wieś Szalejów 
dolny, w której istnieje - pionier-
ski  w skali dolnego Śląska - szlak 
kapliczek przydrożnych. zesta-
wiono tu aż 36 obiektów, które 
stanowią krzyże, pomniki i ka-
pliczki oraz cmentarz cholerycz-
ny. przybliżmy krótko charakte-
rystykę tej miejscowości. jest to 
łańcuchowa wieś położona w 
województwie dolnośląskim, w 
gminie kłodzko koło polanicy-
zdroju, czyli w zachodniej części 
kotliny kłodzkiej. na obszarze 
ok. 960 ha żyje ok. 654 miesz-
kańców tej malowniczo położo-
nej i starannie utrzymanej wsi. 
w różnych częściach Szalejowa 

dolnego w latach 1597 – 1787, 
czyli przez prawie dwa stulecia, 
należał on do dóbr kłodzkich je-
zuitów,  można  zobaczyć wiele 
ciekawych zabytków, w tym aż 
30 profesjonalnie odnowionych  
obiektów małej architektury 
sakralnej (kapliczki, pomniki i 
krzyże przydrożne). 

prezentowana wieś i pasja 
jej mieszkańców coraz częściej 
jest zauważana i doceniana 
przez władze regionu i gmi-
ny. w tegorocznym konkursie 
gminnym na „piękną i aktywną 
wieś Gminy kłodzko" Szalejów 
dolny zdobył pierwsze miejsce. 
analogiczną pozycję przyzna-
no tej miejscowości za stoisko 
ekologiczne oraz wyróżniono ją 
nagrodą za udział w korowodzie 
dożynkowym. ponadto pani ma-
rioli nakwasińskiej przyznano 
zaszczytny tytuł „Sołtysa roku”.

Osoby odwiedzające tę 
wieś, mile zaskakuje nie tylko 
otwartość na przybywających, 
ciepło i rodzinna wręcz atmosfe-
ra, piękna estetyka, wyjątkowa 
dbałość o pamiątki tutejszego 

dziedzictwa kulturowego, ale 
również szalejowski szlak ka-
pliczek, krzyży i pomników. Był 
on uroczyście otwarty już przed 
czterema laty, 6 czerwca 2009 
roku. pani prezes – należy tu 
powiedzieć wprost - nie byłoby 
tych rzeczy bez waszego Sto-
warzyszenia „archanioł michał”, 
proszę więc przedstawić na-
szym czytelnikom genezę, cele 
i datę jego powstania.

Towarzystwo Archanioł Michał 
wiąże swoje początki z próbami 
ochrony niszczejących zabytków. 
Z końcem 2002 roku grupa miesz-
kańców (ok. 15 osób) zebrała się w 
biurze mojej rodzinnej firmy „He-
fajstos”, w celu podjęcia wspólnych 
działań na rzecz naszej miejsco-
wości. Towarzyszył nam Helmut 
Goebel, były mieszkaniec Szale-
jowa Dolnego, który już od wielu 
lat przyjeżdżał do miejsca swych 
urodzin i zabiegał o to, aby zabyt-
kowe dzieła nie uległy dewastacji. 
Jego zaangażowanie było dla nas 
wzorem – zaszczepiło w nas chęć 
ochrony tych dóbr, które prze-
trwały. Szybko doszło do porozu-

mienia, bo przecież przyświecał 
nam wspólny cel. Opracowaliśmy 
Statut Stowarzyszenia, wybraliśmy 
władze i mogłam zająć się reje-
stracją naszej organizacji w Kra-
jowym Sądzie Rejestrowym. Ten 
etap przebiegł bardzo sprawnie. 
W konsekwencji, w świetle prawa 
Towarzystwo istnieje od 13 stycz-
nia 2003 r.. Na obecnym etapie 
Towarzystwo działa już nie tylko 
w celu ochrony zabytków, ale na 
rzecz wielopoziomowego rozwoju 
Szalejowa Dolnego.

krzyże i kapliczki przydroż-
ne stanowią istotny element 
sakralnego pejzażu, i to nie tyl-
ko w przypadku waszej pięknej 
wsi, ale umiejscowione przy do-
mostwach, głównych szlakach 
komunikacyjnych i lokalnych 
placykach, są także użytecznym 
„instrumentarium” dla auten-
tycznej realizacji  godnego ludz-
kiego życia według zasady  „ora 
et labora” (módl się i pracuj). co 
więcej, jej autor św. Benedykt – 
opat, w prologu do swej reguły, 
z wielką mądrością doradzał 

Rewers kapliczki Trójcy św. z dwujęzycznym opisem.

z mariolą nakwasińską prezesem towarzystwa „archanioł michał” w Szalejowie dolnym
rozmawia ks. prof. dr hab. tadeusz Fitych  

Kapliczki i krzyże przydrożne 
„to - rozsiane w krajobrazie polskim - modlitwy ludu polskiego 
rzezane w drzewie lub kute w kamieniu, 
materializacja uniesienia serc pobożnych (…) 
 szczytowe osiągnięcie polskiej sztuki ludowej, 
są wyrazem potrzeb duchowych człowieka”
( T.  Sewer yn, Kapliczki  i  krzyże przydrożne w Polsce,  1958)

Mariola nakwasińska
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każdemu wierzącemu: „gdy coś 
dobrego zamierzasz uczynić, 
módl się najpierw gorąco, aby 
Bóg sam to do końca doprowa-
dził”. czy jest możliwym wska-
zanie chociażby niektórych mo-
tywów religijnych, doświadczeń 
czy też przeżyć lub wręcz ducho-
wych owoców, związanych z tu-
tejszymi kapliczkami i krzyżami 
przydrożnymi?

Wszystkie obiekty naszego 
Szlaku Pomników mają swoją 
genezę, bardziej lub mniej cie-
kawą – bo przecież nic nie dzieje 
się przypadkiem. Staramy się ją 
odkrywać, opisywać i nagłaśniać. 
Jest to proces długotrwały, gdyż 
dotyczy małej miejscowości, ma-
łych obiektów i nie zawsze uda-
je się dotrzeć do historycznych 
dokumentów, powiązanych z 
konkretnym miejscem. Czasami 
opieramy się na przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie informa-
cjach, które próbujemy połączyć z 
wydarzeniami możliwymi do po-
twierdzenia. Wielką pomocą służą 
nam byli mieszkańcy Szalejowa 
Dolnego, obecnie zamieszkujący 
okolice Münster w Niemczech. 
Mają tam swoje stowarzyszenie, z 
którym współpracujemy i od nich 
otrzymujemy wiele informacji.

Motywy fundowania czy bu-
dowania kapliczek są przeróżne 
– od dziękczynienia, poprzez proś-
by, przestrogi, pamiątki… Każda 
historia jest inna i jest bardzo trud-
no wybrać tę najciekawszą. Podam 
więc kilka przykładów. 

Na początku XVIII wieku na 
ziemi kłodzkiej szalała zaraza, w 
samym Szalejowie Dolnym w 
1714 roku zmarło 36 osób. Zmarła 
między innymi cała rodzina Johan-
nesa Lorenza– 12 osób – w czasie 
od 23.11 do 29.12.1714 roku. Z 
powodu niebezpieczeństwa zaka-
żenia wszyscy zostali pochowani 
we własnym ogrodzie. Dom przez 
pewien czas nie miał właściciela, 
odważył się go objąć rolnik z Wie-
lisławia Anton Heinze i pierwszą 
rzeczą, jeszcze przed wprowadze-
niem, było wybudowanie w 1733 
roku kapliczki do św. Antoniego za 
zmarłych poprzedników. 

Pomnik Archanioła Michała 
został ufundowany przez baro-
na Münschausena dla poległych 
mieszkańców Szalejowa Dolnego 
w I wojnie światowej. Wykonawcą 
był Franz Wagner z Kłodzka. Po-
wstał z piaskowca pozyskanego w 
Górach Stołowych i był poświęco-
ny w 1929 r. Teren, na którym znaj-
dował się pomnik, został sprze-
dany prywatnemu właścicielowi, 

prowadzącemu skład opału, a bia-
ły anioł miał nieraz czarne stopy od 
węgla. Towarzystwo uzyskało od 
Gminy Kłodzko pobliski teren w 
użytkowanie i przeniosło w niena-
ruszonej postaci pomnik w nowe 
miejsce. Wokół powstał piękny 
skwer, a w dniu poświęcenia po-
mnika młodzi z Hrabstwa Kłodz-
kiego zasadzili tutaj dąb pokoju.

Kamień pamiątkowy Emmy 
Klinke w pobliskim lasku, za go-
spodarstwem pod numerem 56 
ustawiony został w miejscu, gdzie  
rolnicy mieli swoje spotkania przy 
ognisku. Podczas, gdy dorośli pra-
cowali, dzieci bawiły się przy ogni-
sku. 3 października 1865 roku do-
szło do nieszczęśliwego wypadku. 
10-letniej dziewczynce od ogniska 
zajęła się sukienka.  Zanim nadeszła 
pomoc, ciało dziecka było całkowi-
cie poparzone. Pomimo to, była 
przytomna i prosiła o możliwość 
przyjęcia sakramentu komunii  
świętej. W czasie oczekiwania na 
przyjście księdza, cierpiące dziecko 
rozmawiało z najbliższymi. Zaraz 
po przyjęciu sakramentu – umarła. 
Rodzice ufundowali płytę pamiąt-
kową ze skromnym napisem – Po-
mnik naszej córki, Emmy Klinke.  
Jeszcze do niedawna miejsce tego 
nieszczęścia, nieprzerwanie od 
140 lat, było ulubionym terenem 
spotkań młodzieży przy ognisku.

Szalejowski szlak kapliczek, 
krzyży i pomników  rozpoczy-
na się od strony Szalejowa Gór-
nego i obejmuje  aż 36 miejsc 
godnych uwagi. proszę nam 
wskazać  kapliczki i krzyże naj-
cenniejsze pod względem reli-
gijnym

Największym kultem reli-
gijnym cieszył się niewątpliwie 
kościółek św. Anny. Jak można 
odczytać z dobrze zachowanego 
kamienia fundacyjnego, został 
on zbudowany przez pobożnych 
wiernych. Przewodził im rolnik Ja-
hanes Riedel. W tym czasie kult św. 
Anny był bardzo dobrze rozwinięty, 
jako patronki szczęścia rodzinnego 
i chroniącej przed zarazą. Budowa 
drewnianej kaplicy rozpoczęła się 
2 lata po wielkiej zarazie, która sza-
lała w Kłodzku (1521r.) i pochłonę-
ła ok. 3 tys. ofiar śmiertelnych. Ka-
plica stała się miejscem odwiedza-
nym przez pielgrzymki. Pierwsza 
z nich, procesja z Kłodzka, odbyła 
się w roku 1628. Później papież In-
nocenty X zafundował medal i od 
1652 r. w dniu 14 lipca ustanowił 
odpust. Rozpoczął się wzmożony 
ruch pielgrzymkowy, który przy-
niósł kaplicy św. Anny spore zyski. 
Ówczesny rektor kolegium jezu-

ickiego, w którego władaniu była 
wieś, postanowił więc zbudować 
kościółek kamienny, który stoi do 
dzisiaj. Jego budowa przebiegała 
w latach 1731-32. Umieszczony w 
niej dzwon z wizerunkiem Madon-
ny Arnošta, został odlany w Kłodz-
ku. Także i on podaje datę 1732 r. 
Nadal licznie przybywali tu wierni 
i to nawet z bardzo odległych 
miejsc. Dla ich potrzeb powsta-
ła druga kapliczka pokutna pod 
wezwaniem św. Marii Magdaleny. 
Razem z kościółkiem utworzyła 
przepiękny kompleks barokowy. 
Fasada kaplicy św. Anny zwrócona 
jest w kierunku wejścia do kaplicy 
św. Marii Magdaleny. Jej ozdobą 
jest portal podtrzymujący pół-
okrągły balkonik, pełniący dawniej 
funkcję zewnętrznej ambony. W 
niszach tej ściany umieszczone są 
figury przedstawiające św. Annę 
i jej męża, św. Joachima. W środ-
ku znajduje się  drewniany, poli-
chromowany ołtarz główny oraz 
pochodzące z 1740 roku relikwia-
rze. Poza tym - barokowe rzeźby i 
malowidła, efektownie zdobiona 
empora muzyczna oraz sklepienie 
kolebkowe pokryte malowidłami 
S. Föckera z pierwszej połowy XVIII 
wieku. 

Nie jest to jednak jedyny ko-
ściół w naszej miejscowości. Jako 
pierwszy powstał drewniany ko-
ściół parafialny pod wezwaniem 
św. Szymona i Judy Tadeusza i był 
zaliczany do parafii Kłodzko. Ka-
mień węgielny pod budowę ma-
sywnego kościoła z gotyckim skle-
pieniem położono 1 sierpnia 1489 
roku. W rok 1702 przeprowadzono 
zarówno remont, jak też i dobudo-
wanie kopuły nad chórem, prezbi-
terium oraz masywnej wieży na 
3 dzwony (tuż nad wejściem do 
kościoła). W roku 1366 Szalejów 
Dolny stracił prawa parafii na rzecz 
pobliskiego Szalejowa Górnego. 
Ten miał bardziej centralne położe-
nie i w dlatego  tutejszy proboszcz 
swym posługiwaniem obejmował 
okoliczne mniejsze miejscowości 
(w tym Polanicę, Wolany, Chocie-
szów, Niwę).  W tej sytuacji kościół 
w Szalejowie Dolnym stał się ko-
ściołem filialnym Kłodzka, a obec-
nie parafii Szalejów Górny. 

jakie są pani zdaniem, naj-
ważniejsze pod względem hi-
storycznym i architektonicznym 
obiekty małej architektury sa-
kralnej?

Najpiękniejszymi budowlami 
są niewątpliwie oba kościoły - je-
den w kompleksie z kaplicą, drugi 
z murami obronnymi i obiektami 
cmentarnymi. Jednakże pojedyn-

kapliczka Trójcy św. z ok. 1700 r. 
(odrestaurowana i poświęcona  
iX 2006 r.).

 Rzeźba Trójcy św. umieszczona  
na postumencie.

Płycina kapliczki Trójcy św.  
z wyobrażeniem św. izydora.
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cze figury, krzyże, kapliczki mają 
swój indywidualny, niezaprzeczal-
ny urok. Każda w innym stylu, wy-
konana przez mniej lub bardziej 
wprawnego artystę. To one tworzą 
klimat, nadają ton… Chcąc wska-
zać tą najważniejszą – kieruję się 
ku figurze Trójcy Przenajświętszej. 
Jest nietypowa, unikalna. Prze-
trwała,  jedna z niewielu w tej po-
staci – przedstawia Ducha Św. jako 
człowieka. Wiek XVII i XVIII przy-
niósł zakazy papieskie pokazywa-
nia Ducha Św. w postaci ludzkiej 
– większość takich figur została 
zniszczona, a Ducha Św. zaczęto 
ukazywać jako gołębia. W niszy fi-
gury znajdował się św. Izydor – pa-
tron rolników. Nie jest na razie zna-
na bliższa historia tej figury, choć 
jej umiejscowienie nieopodal ko-
ściółka św. Anny może wskazywać 
na jakieś powiązania… Kolejna 
historia do odkrycia.

Szlak można przemierzyć 
zarówno pieszo, jak i rowerem 
czy samochodem. został on sta-
rannie przygotowany, bowiem 
obok ustawienia przy każdym 
obiekcie tablic informacyjnych i 
wydania specjalnego folderu ze 
zdjęciami tomasza Gmerka (jest 
on dostępny w języku polskim i 
niemieckim; zawiera mapkę 
obiektów małej architektury sa-
kralnej), przy dwóch wjazdach 
do wsi znajdujemy plansze i 
mapy dużego formatu. proszę 
nam powiedzieć o kolejnych 
wysiłkach na rzecz pełnej infor-
macji o  wrażeniach i reakcjach 
osób odwiedzających ten szlak.

Otwarcie Szlaku Pomników we 
wspomnianej formie było wielkim 
wydarzeniem, wieńczącym szereg 
prac i przygotowań. Uroczystość 
tą, w dniu 6 czerwca 2009 roku, 
objął patronatem marszałek woj. 
dolnośląskiego J. Drab, starosta 
kłodzki K. Baldy oraz wójt gminy 
Kłodzko R. Niebieszczański. Dzięki 
wsparciu tych instytucji, zaanga-
żowaniu naszemu i Pana Helmuta 
Goebla oraz Grafika Jorga Roll-
finga  mamy powody do dumy. 
Sama uroczystość była wspaniała. 
Uświetnili ją zaproszeni goście, 
mieszkańcy i sympatycy oraz Or-
kiestra Dęta Kłodzkiego Towarzy-
stwa Muzycznego.  

Turyści i goście, którzy trafiają 
na nasz Szlak są zaskoczeni jego 
rozległością i formą opracowania, 
zwłaszcza gdy zapoznają się z 
historią powstawania Szlaku Po-
mników. Jest to bowiem wyraz 
współpracy materialnej i finanso-
wej byłych i obecnych mieszkań-
ców Szalejowa Dolnego.  W ciągłej 

ofercie mamy materiały o Szlaku 
Pomników. Pracujemy też nad no-
wymi publikacjami.

na szlaku znajdziemy także 
pamiątkowy kamień poświęco-
ny Ojcu Świętemu jeszcze bło-
gosławionemu, a już wkrótce  
świętemu janowi pawłowi II. 
proszę nam powiedzieć, jak wy-
korzystujecie dla celów religij-
nych  oraz społecznych zarówno 
ten pomnik, jak też pozostałe 
obiekty? co się przy nich dzieje 
w ciągu roku kalendarzowego i 
liturgicznego? 

Obelisk ku czci Jana Pawła 
II jest naszą dumą i niezwykłym 
przedsięwzięciem. Jego budowa 
zjednoczyła w pracy całą miejsco-
wość. To jest nasz „pomnik” – może 
nie jest artystycznym arcydziełem, 
ale zadbaliśmy o każdy szczegół i 
dla nas jest najbliższym miejscem 
naszym sercom. To tutaj wielu 
mieszkańców (i również tury-
stów) zatrzymuje się w zadumie, 
aby podzielić się swoimi troskami 
i radościami z naszym Wielkim 
Rodakiem. Letnią porą ławeczki 
przed wizerunkiem papieża rzad-
ko są puste. Obelisk otacza mały 
placyk, na którym gromadzimy się 
czasami na modlitwach (okazją ku 
temu są m.in.: rocznice pontyfika-
tu, śmierci, beatyfikacji Jana Pawła 
II; sporadycznie na majówkach i 
na różańcu). Podczas wizytacji bi-
skupiej modlił się tutaj z nami ks. 
biskup Ignacy Dec. W roku beaty-
fikacji Jana Pawła II Towarzystwo 
ufundowało pamiątkową płytę 
kamienną, obraz błogosławione-
go do kościoła, a wszystko razem 
zostało uroczyście poświęcone w 
czasie procesji Bożego Ciała (przed 
obeliskiem znajdowała się jedna 
z czterech jej stacji). W podobny 
sposób, zależnie od sytuacji, spo-
tykamy się przy różnych pomni-
kach – a to na procesji Bożego Cia-
ła, w Orszakach Kolędowych, na 
majówkach. Zamierzamy również 
zapoczątkować odprawianie Dro-
gi Krzyżowej po naszym Szlaku. 

czytelników „ziemi kłodz-
kiej”  z pewnością zainteresują 
też pani spostrzeżenia, zarówno 
gdy idzie o najciekawsze obiek-
ty sakralne, jak i o szczególne 
nabożeństwa, modlitwy, formy 
kultu i zwyczajów pielęgnowa-
nych w otoczeniu obiektów ma-
łej architektury sakralnej…

Obecnie, w dobie ciągłego 
braku czasu i rosnącej ateizacji 
społeczeństwa, coraz rzadziej 
ludzie uzewnętrzniają swoją reli-
gijność. Widok przechodnia robią-
cego znak krzyża lub przyklękają-

cego przed przydrożnym krzyżem 
należy już do rzadkości…Myślę, 
że jest to niezapomniany sym-
bol epoki, która już minęła, a my 
musimy zmierzyć się z tym, co tu 
i teraz. Jako towarzystwo i miesz-
kańcy staramy się podtrzymywać 
ciągłość opisanych wyżej zdarzeń 
religijnych, ale przy większym za-
angażowaniu ze strony probosz-
cza wymiar tych form kultu będzie 
niewątpliwie głębszy i szerszy. 
Moim osobistym marzeniem jest 
przywrócenie dawnej sławy ko-
ściółkowi św. Anny, kiedy to „w do-
brym tonie było zawrzeć ślub u św. 
Anny w Szalejowie.” Przywrócenie 
tego zwyczaju podniosłoby nie-
wątpliwie reklamę naszego Szlaku 
Pomników, gdyż przy tej okazji wy-
pracowalibyśmy zapewne dodat-
kową ofertę (myślę tutaj o okazjo-
nalnych strojach, przyśpiewkach i 
zwyczajach ludowych związanych 
z zaślubinami itp.). Póki co, rozsła-
wiamy nasz kościółek w inny spo-
sób – cyklicznymi koncertami, pod 
hasłem „Koncert dla Anny”, które 
zyskują grono sympatyków.

z jakich etapów składał się 
proces odkrywania  oraz rewi-
talizacji tutejszych pomników 
wiary i kultury religijnej?

Trudno mówić o konkretnych 
etapach. Figurki i krzyże przydroż-
ne otaczały nas od zawsze. Przyby-
wający na te tereny osiedleńcy po 
II wojnie światowej zastali już taki 
krajobraz – nasycony elementami 
małej architektury sakralnej.  Za-
brzmi to paradoksalnie, ale w za-
sadzie najlepiej dla tych obiektów 
było, gdy nikt się nimi nie intere-
sował. Gorzej było wówczas, gdy 
stały się ofiarami wandalizmu, czę-
sto kierowanego złymi emocjami, 
bo przecież to była spuścizna po 
Niemcach… Zdarzało się też, że ja-
kaś figura po prostu przeszkadzała 
nowemu właścicielowi i była bądź 
przesuwana, bądź też starano się 
jej pozbyć. Wszystkie tego typu 
zdarzenia miały również miejsce 
i u nas, ale udało się zniwelować 
ich skutki. Duże znaczenie dla tego 
procesu miała postawa i współ-
praca grupy byłych mieszkań-
ców Szalejowa Dolnego, którzy 
regularnie przyjeżdżali do naszej 
miejscowości i sami próbowali za-
dbać o obiekty sakralne. Z czasem 
doszło do nieformalnej współpra-
cy ze społecznością szalejowską 
i dzięki temu proces rewitalizacji 
trwa praktycznie nieprzerwanie 
od blisko pół wieku. Te wszystkie  
działania dały Towarzystwu Archa-
nioł Michał możliwość zajęcia się 

już konkretnymi, dużymi pracami 
– głównie konserwatorskimi oraz 
przygotowaniem Szlaku Pomni-
ków. Można powiedzieć,  że był to 
etap przedostatni – bo teraz pozo-
stało nam już tylko dbanie o po-
wstały Szlak. Co pewien czas nie-
zbędne są prace porządkowe, re-
montowe i reklamowe. Ten ostatni 
etap będzie trwał już ciągle. 

czy udało się państwu wy-
tworzyć własną metodę inwen-
taryzacji oraz w jakimś stopniu 
opublikować efekty waszych 
prac?

Zbieramy wszystkie możliwe 
informacje, dokumenty, spisujemy 
przekazy słowne, zwłaszcza od by-
łych mieszkańców, niejednokrot-
nie potomków fundatorów nie-
których obiektów zabytkowych. 
Na dokładniejszą inwentaryzację 
na pewno przyjdzie odpowiedni 
moment. Na razie jest wiele innych 
pilniejszych spraw. Myślę nawet o 
zainteresowaniu tym tematem 
studentów  różnych dyscyplin na-
ukowych – może ktoś się zdecy-
duje napisać pracę magisterską o 
naszym Szlaku? Niewielkie publi-
kacje, które opracowałam i nadal 
są jeszcze dostępne – to foldery (z 
mapkami) i  widokówki. Ukazują 
one całą miejscowość oraz Szlak 
Pomników. Planuję opracować 
powojenną kronikę Szalejowa 
Dolnego, w której na pewno sporo 
miejsca poświęcę działalności To-
warzystwa Archanioł Michał.

wielkie zasługi na polu  
opracowywania i rewitalizacji 
tutejszych krzyży i kapliczek 
przydrożnych ma były mieszka-
niec tej wioski pan helmut Go-
ebl,  który nadal traktuje Szale-
jów jak swój drugi dom, chociaż 
aktualnie mieszka w münster 
(rFn). w dowód uznania za wie-
loletnią współpracę i na rzecz 
ratowania waszych zabytków, 
na progu nowego roku został 
on odznaczony polskim Orde-
rem zasługi. Będziemy wdzięcz-
ni za przybliżenie nam postaci 
pana Goebla , jak i form waszej 
współpracy…

Helmut Goebel jest niewątpli-
wie „dobrą duszą” całego przedsię-
wzięcia Szlak Pomników. Odwiedził 
już naszą miejscowość ponad 100 
razy – i nie przyjeżdża tutaj tylko 
turystycznie. Zawsze ma jakiś plan. 
Dopóki nie działało Towarzystwo 
wiele prac przy obiektach, głów-
nie porządkowych, wykonywał 
samodzielnie. Swoją wytrwałością, 
pracą i angażowaniem własnych 
środków finansowych (przywoził 
np. kwiaty z Niemiec i sadził je przy 
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pomnikach w naszej wsi) - zaskar-
bił sobie serca wielu mieszkań-
ców. On jest pomysłodawcą wielu 
przedsięwzięć. Pozyskuje również 
część środków finansowych na 
kolejne prace konserwatorskie czy 
remontowe. Teraz skupia się głów-
nie na poszukiwaniu materiałów 
historycznych. Czasami dociera 
wśród swoich znajomych do do-
kumentów czy historii, których 
bez tej współpracy raczej nie uda-
łoby się nam odkryć. Do swoich 
idei i pasji, a taką jest niewątpliwie 
dla niego Szlak Pomników w Sza-
lejowie Dolnym potrafi zachęcić 
każdego… Jesteśmy mu za to bar-
dzo wdzięczni.

w obecnej fazie realizacji 
projektu „kaplIczka przy-
drOŻna” w rodzimej wsi, co  
pani uznałaby za najcenniejsze 
osiągnięcie lub godne polece-
nia doświadczenie?

Ocenę naszych osiągnięć 
chętnie pozostawię innym, może 
obecnym, może przyszłym poko-
leniom. Mogę przekazać swoje 
własne doświadczenia i obserwa-
cje. Praca społeczna na rzecz Sza-
lejowa Dolnego i jego zabytków 
jest jednym z wielu moich hobby, 
zainteresowań.  Nie zawsze mogę 
poświęcić jej wystarczająco dużo 
czasu. Najważniejsza jest jednak 
wytrwałość i konsekwencja – nie 
można się poddawać drobnym 
niepowodzeniom. Nieoceniona 
jest też współpraca, praktycznie ze 
wszystkimi,  którzy mogą i chcą po-
móc. Dzięki podejmowaniu takich 
kroków sukces kiedyś nadejdzie. 
Obecnie spotykam się z wieloma 
dowodami uznania za moją pracę. 
Wieś jest coraz piękniejsza, wiele 
się w niej dzieje, Szlak Pomników 
jest coraz bardziej znany. Warto 
więc realizować swoje pasje, cho-
ciaż czasami wymagają tak wielu 
poświęceń i wyrzeczeń. Jest tutaj 
jeszcze jeden aspekt – bardzo waż-
ny przy realizacji działań w określo-
nym terenie – integracja społecz-
na. Trzeba zabiegać o pozytywne 
nastawienie lokalnych społeczno-
ści, o jej wsparcie, zaangażowa-
nie – bez tego, pozostaniemy ze 
swoim projektem sami i będziemy 
działać „…sobie a muzom…”.   

w jaki sposób rozwiązaliście 
kwestię źródeł finansowania 
tych interesujących, ale i czaso-
chłonnych prac?

Stowarzyszenie Archanioł Mi-
chał jest prawnie zarejestrowaną 
organizacją pozarządową i pro-
wadzi swoją księgowość. Część 
środków posiadamy ze składek, z 
darowizn, od sponsorów, a część 

-  z pozyskanych dotacji. Wiele 
prac rozkłada się na mniejsze eta-
py, możliwe do sfinansowania. Są 
też i takie, które można wykonać 
społecznie lub ktoś zaoferuje nam 
bezpłatne wsparcie. Staramy się 
wykorzystywać wszystkie możli-
wości. 

w jaki sposób  wasze Stowa-
rzyszenie  stara się przygotowy-
wać swych   mieszkańców i gości  
do pełniejszego  odkrycia tego 
dziedzictwa kulturowego oraz 
zrozumienia tych ważnych kul-
turowych znaków duchowości i 
wiary?   

Jak już wspominałam, każdy 
obiekt ma swoją historię. Ważne 
jest, aby ta historia nie była tajem-
nicą. W naszej działalności wpro-
wadziliśmy zasadę przybliżania i 
odkrywania przed mieszkańca-
mi i gośćmi wszelkich tajemnic, 
związanych z obiektami Szlaku 
Pomników. Najczęściej ma to miej-
sce na zakończenie konserwacji 
konkretnego pomnika. Organizu-
jemy wówczas małą uroczystość, 
niejednokrotnie z ponownym po-
święceniem i w czasie jej trwania 
zapoznajemy obecnych z historią 
obiektu – skrupulatnie wcześniej 
opracowaną, dla zainteresowa-
nych również w formie pisemnej 
(w j. polskim i niemieckim). I tak, 
we wspomnianej formie przed-
stawiliśmy historię Pomnika Po-
ległych w I wojnie św., figury św. 
Nepomucena, figury Matki Bożej 
Bolesnej, kapliczki św. Antoniego, 
figury św. Trójcy oraz kamienia pa-
miątkowego Idy Strauch. W lipcu 
tego roku miało miejsce podobne 
wydarzenie – tym razem przedsta-
wiliśmy historię Arnošta z Pardu-
bic, właściciela Szalejowa Dolnego 
w połowie XIV wieku,  którego 
herb znajduje się nad drzwiami 
bocznymi do kościoła. Jak zawsze 
towarzyszyli  nam redaktorzy 
miejscowej prasy, dzięki którym 
informacje o Szlaku Pomników i o 
działalności Towarzystwa Archa-
nioł Michał docierają do szerszego 
grona odbiorców.

Zazwyczaj wszyscy z zaintere-
sowaniem zapoznają się z przygo-
towanymi przez nas informacjami. 
Nieraz mieszkańcy są zdziwieni, że 
znane im od lat miejsce ma taką 
właśnie historię. Dzięki tym dzia-
łaniom obserwujemy wiele pozy-
tywnych zachowań i chęci współ-
pracy w opiece nad konkretnymi 
obiektami dziedzictwa kulturowe-
go. Poznanie historii pomaga zro-
zumieć duchowe potrzeby funda-
torów wielu obiektów, wytwarza 
związek emocjonalny – począw-

szy od założyciela, budownicze-
go aż do dzisiejszego właściciela, 
opiekuna, turysty…

- w opinii szeregu eksper-
tów i przewodników turystycz-
nych Szalejów dolny ze swym 
szlakiem małej architektury sa-
kralnej (i to w pełni zrewitalizo-
wanej) - należy pod tym wzglę-
dem - do pionierów i liderów 
na terenie dolnego Śląska. czy 
wasze wieloletnie i pełne urokli-
wej pasji prace na rzecz odkry-
wania, ratowania i ponownego 
prezentowania  ciągle  aktual-
nego przesłania tutejszej małej 
architektury sakralnej, zostały 
już w jakimś stopniu zauważo-
ne i docenione przez władze 
powiatowe, wojewódzkie czy 
też administrację diecezji świd-
nickiej? czego pani i tutejszym 
mieszkańcom należałoby gra-
tulować, albo gdzie was zareko-
mendować? 

Faktycznie nasza praca jest 
pionierska i sami musimy sobie 
ze wszystkim poradzić. Czasami 
otrzymujemy drobne wsparcie 
od konkretnych osób, do których 
trafiamy indywidualnie. Podobnie 
jest z instytucjami – zazwyczaj, 
po napisaniu dobrego projektu 
otrzymujemy niewielkie dotacje 
na konkretne prace konserwa-
torskie. Czasami myślę, że nie ma 
„mody” na Szlak Pomników, bo ża-
den urząd ani kościelny, ani samo-
rządowy nie zaproponował nam 
pomocy, nie umieścił w materia-
łach reklamowych… A przecież 
te pamiątki przeszłości są swego 
rodzaju trzonem naszej teraźniej-
szości. Kim będziemy wyrzekając 
się historii? Czy mamy prawo osą-
dzać, który pomnik jest ważniejszy, 
bardziej cenny, więc powinien być 
zadbany, a inne niech niszczeją? 
Mnóstwo zabytków w naszym 
kraju jest nieskatalogowanych i 
praktycznie właściciel terenu, na 
którym stoi taki pomnik, może z 
nim zrobić wszystko.

to czego na pewno można 
nam – mieszkańcom Szalejowa 
dolnego gratulować, to wyso-
ka świadomość społeczna w 
kwestii ochrony dziedzictwa 
kulturowego. do jej poziomu 
przyczyniła się działalność to-
warzystwa archanioł michał. Od 
wielu już lat nie zdarzają się u 
nas dewastacje, a każdy pomnik 
ma swoich opiekunów – miesz-
kańców, którzy dbają o kwiaty i 
zieleń wokół niego.  

 Dolny Śląsk, w  tym także  i 
sama diecezja świdnicka, stoi 
jeszcze przed zadaniem pełnego 

odkrycia kulturowego bogactwa, 
jak i samego przesłania małej ar-
chitektury sakralnej oraz zdynami-
zowania tego typu badań, Jakim 
wskazaniem, radą i życzeniami 
podzieliłaby się Pani Prezes  z po-
tencjalnymi odkrywcami sacrum 
w polskim krajobrazie?

- Warto wędrować przez nasz 
piękny kraj i warto zaglądać do 
małych miejscowości, jak nasz 
Szalejów Dolny. Na wiejskich te-
renach można znaleźć ciszę, spo-
kój, ekologiczne potrawy, ludzi 
z entuzjazmem kultywujących 
stare zwyczaje i prawdziwe pereł-
ki – kościoły, kapliczki, krzyże. A 
to wszystko nasycone niezwykłą 
atmosferą. Nasza miejscowość jest 
dla nas najpiękniejsza, ale chcemy 
też, aby była taka dla wszystkich 
gości. Szlak Pomników jest naszą 
wielką chlubą, jednak to czasami 
za mała zachęta dla postronnych 
osób, by zboczyć z drogi. Buduje-
my więc dodatkową ofertę wsi, w 
postaci wioski tematycznej pod 
hasłem „Wieś RETRO” oraz projek-
tów „EKO-Edukacja”. W centrum 
wsi powstał już plac sportowo-re-
kreacyjny, a w przyszłym sezonie 
zamierzamy utworzyć „Park Retro” 
- z zachowaniem roślinności giną-
cej łąki, ścieżką zmysłów i innymi 
atrakcjami. Cała miejscowość do-
celowo wyposażona zostanie w 
tablice informacyjne, dotyczące 
edukacji ekologicznej. Na obecną 
chwilę możemy się pochwalić ta-
blicami o ochronie owadów poży-
tecznych i uroczymi domkami dla 
owadów, które znalazły miejsce 
w naszych ogrodach. Dla umó-
wionych gości zaoferujemy też 
produkty regionalne i warsztaty 
tematyczne. Myślę, że to wszyst-
ko splata się w piękną całość, bo 
nawet najbardziej uduchowiony 
odkrywca sacrum potrzebuje też 
innych doznań. Obserwuję, że 
dodatkowa oferta naszej wsi była 
bardzo dobrym pomysłem, bo 
dzięki niej powoli osiągamy nasz 
cel – na Szlak Pomników trafia co-
raz więcej turystów. To nas bardzo 
cieszy. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszam na stronę interne-
tową www.szalejowdolny.pl.

- w imieniu czytelników i 
redakcji  miesięcznika „ziemia 
kłodzka” gratuluję pani pre-
zes, a zarazem Sołtys  tak wielu 
osiągnięć, w tym także i  na polu  
sacrum rozsianego w waszym 
wiejskim krajobrazie. Bardzo 
pani dziękuję za poświęconą 
uwagę i  czas.
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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.

wyStawa FOtOGraFII macIeja mańkOwSkIeGO
„made In phOtO” 

30 października - 30 listopada, wrocław

Maciej Mańkowski urodził w 
roku 1949. Jego debiut w dziedzi-
nie fotografii przypadł na począ-
tek lat 70-tych. Brał udział w wielu 
wystawach krajowych i zagranicz-
nych. Jest laureatem znaczących 
konkursów fotograficznych, takich 
jak Międzynarodowa Wystawa Sa-
tyrykon (nagrody w latach 1980, 
1981, 1983, 1987). Był kuratorem 
międzynarodowych wystaw foto-
grafii użytkowej. W latach 70-tych  
i 80-tych pracował w Telewizji 
Polskiej jako operator i realizator 
obrazu. Przez wiele lat zajmował 

się działalnością dziennikarską, 
propagując światową fotografię 
na łamach pism ilustrowanych 
(m.in. Wprost, Twój Styl, Maga-
zyn Rodzinny). Pracował również 
jako redaktor graficzny. Od roku 
1985 jest członkiem Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Na 
początku lat 90-tych wykładał fo-
tografię reklamową w Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego 
fotografie znajdują się w wielu ko-
lekcjach prywatnych, w albumach 
indywidualnych i zbiorowych. 
Od wielu lat realizuje projekty ko-

mercyjne i fotografię autorską w 
Studiu Maciej Mańkowski Photo 
Design. Autor do swych fotografii, 
wykonanych w latach 1992-2006, 
angażował gimnastyczki i tancer-
ki, mające świadomość własnego 
ciała i dowolnie reżyserujące swój 
ruch. Wystawę będzie można 
oglądać w Dolnośląskim Centrum 
Fotografii.

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki  
we Wrocławiu

więcej informacji: 
www.okis.pl 

wyStawa „dzIeń jeSt za krótkI”
kIlka OpOwIeŚcI autOBIOGraFIcznych  

15 listopada - 31 grudnia, jelenia Góra

Wystawa jest poświęcona 
autobiograficznym relacjom w 
najnowszej sztuce polskiej. Za-
proszeni artyści opowiadają 
własne historie. Są to historie z 
życia wzięte, w których narracja 
zazwyczaj jest snuta w pierwszej 
osobie. Napięcie pomiędzy figu-
rą autora, a podmiotem dzieła  
z jednej strony, a z drugiej strony – 
pomiędzy fikcją, a prawdą przed-
stawienia, tworzy oś tej wystawy. 
Słowa „dzień jest za krótki” to cytat 
z wypowiedzi pewnego dyrektora 
galerii, który jest również artystą. 

Wypowiedź dotyczyła niemoż-
liwości pogodzenia aktywności 
artystycznej z zarządzaniem insty-
tucją. Słowa stanowią jednocze-
śnie wyraz frustracji osoby, która 
jest świadomym obserwatorem 
własnych życiowych wypadków 
i na bieżąco je komentuje, stara-
jąc się nie przeoczyć niczego. Jej 
zmartwienie można nazwać tro-
ską diarysty. Dzieła prezentowane 
na wystawie pochodzą ze zbiorów 
prywatnych artystów oraz ze zbio-
rów: Galerii Raster, Galerii Stereo, 
Warmińsko-Mazurskiej Zachęty 

Sztuk Pięknych w Olsztynie, Gale-
rii Lokal30, Małopolskiej Fundacji 
Muzeum Sztuki w Krakowie, Fun-
dacji Katarzyny Kozyry, Łódzkiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych - depozyt Muzeum Sztuki w 
Łodzi, Muzeum Narodowego w 
Gdańsku, Galerii Żak Branicka. 

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki  
we Wrocławiu

więcej informacji: 
www.okis.pl 
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kOncert Glena hanSarda
21 listopada, wrocław

Hansard z pochodzenia jest 
Irlandczykiem, a zespół The Fra-
mes, na którego czele stoi od 
1990 roku, uznawany jest za jed-
ną z kultowych indie rockowych 
grup na tamtejszej scenie. W 
2006 roku Glen Hansard wystą-
pił w filmie „Once”. Za piosenkę 
wraz z partnerującą mu czeską 
wokalistką Marketą Irglovą, do-

stał w roku 2007 Oscara. Film 
okazał się momentem przełomo-
wym w życiu muzyka i zapewnił 
mu popularność poza ojczyzną. 
Po sukcesie „Once” i towarzy-
szącego produkcji soundtracku 
Hansard i Irglova stworzyli ze-
spół The Swell Season, którego 
płyty zostały przyjęte ze spo-
rym entuzjazmem środowiska 

muzycznego i fanów. Koncert 
odbędzie się w Synagodze pod 
Białym Bocianem.

Organizator: Stowarzysze-
nie Wspierania Inicjatyw Kultu-
ralnych Nasze Miasto Wrocław, 
Lion Stage Management

więcej informacji:
www.wrockfest.pl 

dOlnOŚląSkIe kOncerty hawdalOwe
17 listopada - 23 listopada, dolny Śląsk

Tegoroczna edycja Dolnoślą-
skich Koncertów Hawdalowych 
odbędzie się w siedmiu miejsco-
wościach Dolnego Śląska: Świdni-
cy, Polanicy Zdroju, Dzierżoniowie, 
Dusznikach Zdroju, Kamiennej Gó-
rze, Wojanowie i Piechowicach. W 
tym roku Dolnoślązacy będą mieli 
okazję wysłuchać koncertów zna-
komitego krakowskiego zespołu „Di 
Galitzyaner Klezmorim”. Dolnośląskie 
Koncerty Hawdalowe, to zarówno 

wydarzenie muzyczne utrzymane na 
najwyższym poziomie artystycznym, 
jak i niezwykła okazja, dzięki towarzy-
szącym im wykładom, do poznania 
bogatej żydowskiej kultury i historii. 
Organizatorzy przybliżą dolnoślą-
skiej publiczności tradycję judaizmu 
i podkreślą jej znaczenie dla naszego 
regionu. Przedsięwzięcie to sprzyja 
budowaniu atmosfery wzajemnego 
szacunku, społecznego oraz między-
kulturowego dialogu, walczy z utar-

tymi i krzywdzącymi stereotypami, 
wpajając ideę tolerancji. Przywraca 
i przybliża losy społeczności, która 
przez wiele lat po II wojnie światowej 
miała niebagatelny wpływ na kształ-
towanie się ośrodków kulturalnych 
w regionie. 

Organizator:
Fundacja Pro Arte

więcej informacji:  
 www.proarte.org.pl

kOncert zeSpOłu dOmOwe melOdIe
19 listopada, wrocław

Zdecydowanie największy fe-
nomen ubiegłego roku. Pojawili się 
znikąd, publikując kilka utworów 
nagranych we własnym mieszkaniu 
i szturmem podbili serca słucha-
czy – od małych do tych już cał-
kiem dużych. Piosenki o Zbyszku, 

który podkrada rentę matce czy 
Grażce, która stoi przed życiowym 
dylematem, śpiewa już cała Polska.  
Justynę, Staszka i Kubę połączyła 
pasja do tworzenia muzyki, którą 
ciężko zaszufladkować. Uwielbiają 
bawić się konwencjami i różnymi 

stylami, ciągle jednak pozostając  
w pobliżu szeroko pojętej muzyki 
folk/pop. 

Organizator: 
Klub Eter
więcej informacji
www.eterclub.pl

teatralna jeSIeń w kłOdzku. 
teatr pOlSka

do 27 listopada, kłodzko

Instytucja Kłodzko 2016 bie-
rze udział w tegorocznej edycji 
programu Teatr Polska, organizo-
wanego przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego w 
Warszawie ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Organizatorzy wybrali 

sześć propozycji, spośród wielu 
ciekawych przedstawień wy-
produkowanych przez teatry w 
całej Polsce. Znalazły się wśród 
nich również spektakle dla dzieci.  
W listopadzie pokazane zostaną: 
26 listopada „Kalino malino czer-
wona jagodo” Studia Teatralnego 

Koło z Warszawy, 27 listopada 
„Zrozumieć H.” Teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy. 

Organizator: 
Samorządowa instytucja 

kultury Kłodzko 2016
więcej informacji
www.klodzko2016.pl 
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kOncert GaBy kulkI
22 listopada, wałbrzych, 23 listopada, jelenia Góra

Gaba Kulka wydała dwie au-
torskie płyty, które zdobyły liczne 
wyrazy uznania ze strony słuchaczy 
i krytyków. Nazywa swoją muzykę 
progresywnym popem. Nagro-
dzona między innymi Fryderykiem 
(wokalistka roku 2009), Mateuszem 
Programu Trzeciego Polskiego Ra-
dia, brązowym Tukanem Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej, główną nagrodą 

Transvocale we Frankfurcie, nomi-
nowana do Paszportu Polityki, w 
ciągu ostatnich pięciu lat uczest-
niczyła w licznych, stylistycznie 
zróżnicowanych projektach. „Wer-
sje”, jej pierwszy autorski album od 
pokrytego złotem „Hat, Rabbit”, to 
podsumowanie czterech lat pracy 
i zapis artystycznej ewolucji, jaka 
nastąpiła w muzyce Gaby od czasu 

debiutu. Jest to zarówno spojrzenie 
na dotychczasowe osiągnięcia, jak  
i wyznacznik nowego muzycznego 
kierunku na przyszłość. 

Organizator:
Zdrojowy Teatr Animacji  

w Jeleniej Górze, Klub APROPOS  
w Wałbrzychu

więcej informacji: 
www.okis.pl

w kręGu cultur. vIII mIedzIOwe SpOtkanIa z... 
kulturą pOrtuGalSką

16 października – 22 grudnia 2013, polkowice
To już ósma odsłona festiwalu. 

Dotąd polkowiczanie mieli okazję 
zapoznać się m.in. z kulturą japońską, 
żydowską, rosyjską oraz austriac-
ką. W tym roku w centrum zainte-
resowania znalazła się Portugalia.  
Miedziowe Spotkania potrwają do 
grudnia. W tym czasie odbędą się 
koncerty muzyki Fado, spektakl, po-

kazy kuchni portugalskiej, projekcje 
filmowe oraz wystawy zdjęć. Patronat 
honorowy nad Festiwalem objęła Am-
basada Portugalii w Polsce oraz Insty-
tut Camõesa i Polsko-Portugalska Izba 
Gospodarcza. W świat portugalskiej 
literatury przeniesie nas Teatr Epifania 
z Warszawy, który zaprezentuje zna-
komity spektakl „Mariana”, czyli histo-

rię zakochanej bez pamięci kobiety. 
Przedstawienie powstało w oparciu 
o osiemnastowieczne „Listy portugal-
skie”, należące do najbardziej pasjonu-
jących arcydzieł światowych literatury 
miłosnej. 

Organizator: Polkowickie Cen-
trum Animacji. więcej informacji: 
www.pca.pl

XI wałBrzySkIe FanaBerIe teatralne
25 listopada - 29 listopada, wałbrzych

Wałbrzyskie FANABERIE Teatral-
ne to jeden z najważniejszych i naj-
bardziej znanych na Dolnym Śląsku 
festiwali teatralnych. Organizowany 
od 11 lat, zdobył ogólnopolskie uzna-
nie. XI Wałbrzyskie FANABERIE Te-
atralne przebiegać będą pod hasłem 
„Festiwal Teatru Reportażu”. W ciągu 
pięciu dni zobaczymy 10 spektakli 
z gatunku teatru dokumentalnego, 
prezentowanych przez artystów z 
całej Polski. Tym samym chcemy 
stworzyć pierwszą edycję festiwalu 

w całości poświęconą szeroko rozu-
mianej literaturze faktu – biografiom 
i autobiografiom, reportażowi, fabu-
laryzowanym dokumentom i zjawi-
skom społecznym, które dzięki udra-
matyzowaniu – bądź nie – stały się 
tematem dla teatru. Potrzeba takiej 
tematyki wynika z obserwowanej 
przez nas nowej tendencji w polskim 
teatrze: gwałtownie rosnącej liczby 
scenicznych realizacji opartych o ten 
rodzaj literatury.  W programie m.in.: 
„Love and information” reż. Monika 

Strzępka, PWST WROCŁAW; „Mar-
garete”, reż. Janusz Turkowski, Teatr 
KANA, Szczecin; „Synek”,  reż. Maciej 
Podstawny, monodram w wykona-
niu Marcina Gawła; „Shylock”, mono-
dram w wykonaniu Piotra Kondrata; 
„Karin Stanek”, reż. Alina Moś-Kerger, 
monodram w wykonaniu Agnieszki 
Wajs (WROSTJA). 

Organizator: Teatr Drama-
tyczny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu. więcej informacji:  
www.teatr.walbrzych.pl 

37. nOcne SpOtkanIa lIterackO – muzyczne
29 listopada, wrocław

Tradycyjnie już od kilku dekad, 
późną jesienią, miłośnicy dobrej pio-
senki będą mieli okazję uczestniczyć 
w nastrojowym wieczorze, będącym 
spotkaniem młodości i piosenki 
artystycznej podczas 37. Nocnego 
Spotkania Literacko – Muzycznego. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Spotkanie składać się będzie z 
dwóch części. W pierwszej rozegrany 
zostanie Finał konkursu wokalnego 
dla młodych, utalentowanych soli-

stów lub zespołów uprawiających: 
poezję śpiewaną, ambitną piosenkę 
kabaretową, lub twórczość autorską. 
Wykonawcy biorący udział w kon-
kursie zaprezentują się z własnym 
akompaniamentem lub podkładem 
na nośniku cyfrowym. W drugiej czę-
ści wieczoru odbędzie się Koncert 
galowy. W tym roku jego bohaterką 
będzie Aga Zaryan, jedna z najwybit-
niejszych polskich wokalistek jazzo-
wych młodego pokolenia. Artystka 

przybliża współczesnej publiczności 
to, co najlepsze w historii wokalistyki 
jazzowej, kontynuując tradycję takich 
artystów, jak Shirley Horn, Carmen 
McRea czy Joni Mitchell. Wyróżnia ją 
specyficzny styl i podejście do śpie-
wania z charakterystyczną lekkością 
frazowania oraz ciepłym, matowym 
tonem głosu. 

Organizator: Piotr Guzek 
Impresariat więcej informacji:  
www.piotrguzekimpresariat.pl
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OrkIeStra Glenna mIllera
7 grudnia, wrocław

ethnO jazz FeStIval: yaSmIn levy
10 grudnia, wrocław

Orkiestra Glenna Millera jest 
najpopularniejszą i najbardziej 
pożądaną kapelą swingową na 
świecie. Mimo, iż początki orkiestry 
sięgają lat 30-tych ubiegłego stule-
cia, to właśnie ona jest niekwestio-
nowanym liderem big-bandowego 
formatu po dziś dzień. Dzięki tak 
wyśmienitym utworom jak Moonli-

ght Serenade, In the Mood, Tuxedo 
Junction, A String Of Pearls, czy Lit-
tle Brown Jug kapela ugruntowała 
swoją pozycję na muzycznej sce-
nie. Po śmierci założyciela orkiestry 
- Glenna Millera, jego najbliższy 
przyjaciel - Tex Beneke, postanowił 
kontynuować działalność zespołu 
już pod nazwą The World Famous 

GLENN MILLER ORCHESTRA. Od 
tego momentu grupa nieprzerwa-
nie występuje na całym świecie, da-
jąc blisko 300 koncertów rocznie. 
Koncert odbędzie się w Centrum 
Kongresowym przy Hali Stulecia.

Organizator: Makroconcert 
Polska Sp. z o.o., więcej informacji: 
www.makroconcert.com.pl

Ethno Jazz Festival z przyjem-
nością zaprasza na kolejny koncert 
gwiazdy największych światowych 
festiwali i najlepszych sal koncerto-
wych – Yasmin Levy. Urodzona w 
Jerozolimie Yasmin śpiewa muzykę 
sefardyjską w duchu flamenco. Wy-
korzystuje do tego język ladino, ję-
zyk hiszpańskich Żydów, dawno już 
nieużywany. Charakterystyczną in-
nowacją jest włączenie elementów 

flamenco i użycie takich instrumen-
tów jak oud, skrzypce, wiolonczela i 
fortepian. Dlatego właśnie, że opie-
ra się na muzyce swoich przodków 
z Andaluzji, pozornie odległe od 
siebie kultury stapia w spójną i jak 
najbardziej poprawną historycznie 
całość. Pierwsza płyta Yasmin „Ro-
mance & Yasmin” inspirowana była 
twórczością jej ojca – Ytzhaka Levy. 
W swojej twórczości skupiał się on 

na uwiecznianiu przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie historii 
i kultury sefardyjskich Żydów. Ar-
tystka wystąpi w Sali Audytoryjnej 
w Regionalnym Centrum Turystyki 
Biznesowej (kompleks Hali Stule-
cia).

Organizator: Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych 
Nasze Miasto Wrocław. więcej  
informacji:  www.wrockfest.pl  

5. wrOcławSkI SOund
6-7 grudnia, wrocław

Piąta, jubileuszowa edycja 
przeglądu, który stał się już świę-
tem wrocławskiej muzyki zarów-
no dla artystów, jak i dla publicz-
ności, obędzie się w tym roku 6 
i 7 grudnia w Imparcie. Przegląd 
Wrocławski Sound z roku na rok 
coraz bardziej zapisuje się w pa-
mięci twórców i fanów muzyki, a 
także w kalendarzu wrocławskich 
imprez kulturalnych. Nad jego or-
ganizacją czuwa Biuro Festiwalo-

we Impart 2016 we współpracy z 
agencją Lion Stage Management. 
Piąta, jubileuszowa edycja przeglą-
du potrwa dwa dni, podczas której 
zaprezentowane zostaną kolejne 
odkrycia wrocławskiej sceny mu-
zycznej oraz twórczość uznanych 
już dolnośląskich artystów. W tym 
roku usłyszymy 12 najciekaw-
szych wrocławskich muzycznych 
projektów ostatnich miesięcy, a 
część z nich w nowych odsłonach 

i aranżacjach. Nie zabraknie także 
wrocławskich premier koncerto-
wych, prezentujących najnowsze 
materiały autorstwa zaproszonych 
do udziału w przeglądzie artystów. 
Spodziewać można się również 
eksperymentalnych projektów 
scenicznych.

Organizator: 
Biuro Festiwalowe Impart
więcej informacji:
www.impart.art.pl

Spektakl verdI Gala
12 grudnia, Bolesławiec

Verdi Gala to przygotowany z 
rozmachem spektakl muzyczno-sce-
niczny, który łączy w sobie najpięk-
niejsze fragmenty najpiękniejszych 
oper m.in.: La Traviata, Rigoletto, 
Aida, Nabucco, z udziałem włoskich 
solistów: Silvii Rampazzo i Giulio Bo-
schetti, a także polskich gwiazd ope-
rowych, chóru i orkiestry, tworzących 
90-osobowy zespół pod kierownic-
twem muzycznym maestro Marka 

Tracza. Najpiękniejsze arie, duety i en-
samble, a także zachwycający chór ze 
słynnym Va pensiero, Chi del gitano... 
w połączeniu z bogatą scenografią, 
bajecznymi kostiumami, oryginalną 
choreografią stworzą niepowtarzalne 
widowisko, które na długo zapadnie 
w pamięć publiczności. Koncert pod 
nazwą 'Verdi Gala' odniósł ogromny 
sukces m.in. w Niemczech, Szwajcarii 
oraz Austrii. Artyści zachwycili miesz-

kańców m. in.: St. Gallen, Bazylei, 
Zurichu, Berna, a także Hamburga, 
Frankfurtu, Drezna, Monachium czy 
Wiednia. Występowali na scenach tak 
prestiżowych miejsc jak: Filharmonia 
Monachijska, Alte Oper, Congress 
Centrum w Würzburgu.

Organizator: Bolesławiecki 
Ośrodek Kultury. więcej informacj: 
:www.kino.boleslawiec.pl
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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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