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Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”
wünschen wir zum Weihnachtsfest
nur das Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes
Fest im Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2014 wünschen
wir Gottes Segen und Wohlergehen.
Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí Glatzer Bergland”

Drogim Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej” życzymy błogosławionych,
pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych nam ludzi.
A Nowy 2014 Rok niech obfituje w łaski Boże
i wszelką pomyślność.
Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí Glatzer Bergland”

U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu „Ziemia Kłodzka”
vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších a milovaných lidí.
A do nového roku 2014 přejeme spoustu boží laskavosti
a osobních úspěchů.
Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”
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Między Gwiazdami Złotymi
Księżyc na Niebie
Kołyskę uczynił
a w niej
Miłość Wielka
śnieżnie otulona
Niebem się
niebieszczy
Ziemi w zimowej szacie
cudne rzeczy wieszczy

Dniem świątecznym
zimowym
Anieli
grali
śpiewali
wesoło
w śnieżnobiałym lesie
a Echo mroźne
Echo Miłość
niesie

Maleńkie gwiazdeczki
śniegowe płateczki
Maleńka stajenka
Maleńka Panienka
Maleńka Dziecina
Największa

Śnieżny Anioł
leciał nocą
Tam wysoko
Nieboskłonem
I przefrunął tuż
nad Domem
nad Doliną mroźną , śnieżną
pocałunki śląc Królewnom

Cisza Wielka
się posiała
i Gwiazdy na Niebie
Wilcy w lesie
już posnęli
I tylko Anieli
cicho
cicho
na paluszkach
na Choince
wieszają jabłuszka

Monika Maciejczyk, Polanica-Zdrój, Różany Dwór

Fot. NASA
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się posiała
i Gwiazdy na Niebie
Wilcy w lesie
już posnęli
I tylko Anieli
cicho
cicho
na paluszkach
na Choince
wieszają jabłuszka
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

Mariazell – „austriacka Jasna Góra”
i jej bożonarodzeniowe szopki
Mariazell – w przeszłości stanowiło jedynie przystanek na
szlaku św. Jakuba, a dzisiaj jest
to najważniejsze w całej Austrii
miejsce ruchu pielgrzymkowego i kultu maryjnego. Najstarsza
wzmianka o sanktuarium pochodzi z 1243 r. Od XV w. Mariazell
było już znanym międzynarodowym miejscem pielgrzymkowym. Przybywali tu pątnicy z obszaru dzisiejszej Bawarii, Czech,
Francji, Włoch, Chorwacji, Polski,
Niemiec, Szwajcarii, ale przede
wszystkim z Austrii i Węgier, odwołując się do orędownictwa
Matki Bożej, przed Jej łaskami słynącą figurką w Mariazell. To małe i
spokojne miasteczko, położone w
sercu Europy, aktualnie liczy ok. 2
tys. mieszkańców i jest usytuowane na wysokości ok. 868 m n.p.m.,
oddalone 160 km na południe. od
Wiednia i położone w kraju związkowym Styria. Rocznie podejmuje ono ponad milion pątników.
Ze wszystkich stron prowadzą tu
szlaki pielgrzymkowe, drogi i specjalne linie kolejowe.
Od XVII w., już w okresie
rekatolicyzacji uznawano je za
sanktuarium narodowe. Wówczas Mariazell przeżywało okres
swego wyjątkowego rozkwitu.
Opiece Matki Bożej powierzył się
nie tylko dom Habsburgów, ale
także cały naród i wszyscy obywatele. Architektoniczną dominantą i urbanistycznym centrum
miasteczka jest gotycka bazylika
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny z XIV w., a jej duchowe
centrum stanowi obok tabernakulum łaskami słynąca figurka
„Magna Mater Austriae” i „Mater
Gentium Slavorum” (z 1200 r.).
Sanktuarium jest jednym z najsłynniejszych ośrodków kultu
maryjnego w Europie Środkowej,
a pierwszym w Austrii, przed Maria Taferl i zarazem największym

Mariazell, muzeum bazyliki - szopka kościelna po restauracji w 2005 r.

sanktuarium węgierskim „Magna
Hungarorum Domina”.
Magna Mater Austriae (łac. – Wielka Matka Austrii) to tytuł nadany
Matce Bożej w efekcie wielokrotnego oddawania Austrii jej opiece. W następstwie Matka Boża
była też określana mianem "Alma
Mater Austriae" i "Erhabene
Schutzfrau Österreichs". Magna
Mater Austriae jest wyobrażana
plastycznie poprzez figurkę Matki Bożej z Mariazell. Jest to bizantyjsko-późnoromańska statuetka
z XIII w. z drogocenną sukienką.
Przy czym najstarsze kościoły maryjne Austrii znajdują się m.in. w:
Wilten (Tyrol, 1140 r.); Maria Saal
(IX w.); Maria am Gestade w Wiedniu oraz w Maria Taferl. O kulcie
i pobożności maryjnej tego narodu świadczą m.in. literackie teksty
średniowiecznych austriackich
klasztorów. W wieku XVI jezuici
erygowali kongregacje maryjne,
a cały wiek XVII określany był mianem maryjnego stulecia. Arcy-

książę Karol I Habsburg (+1624),
biskup Wrocławia i Brixen promował pielgrzymki, a Ferdynand
II czcił w Mariazell „Magna Mater
Austriae”, cesarz Ferdynand III nazwał Maryję mianem "Patrona et
Domina Austriae". Natomiast Kolumnę Maryjną na wiedeńskim
placu Am Hof w 1667 r. odnowił
Leopold I. Józefinizm nie tylko
że skutecznie zahamował pielgrzymki, ale też zakazał istnienia
maryjnym kongregacjom i bractwom, a wreszcie zabronił sporządzania i wieszania tablic wotywnych oraz zniszczył pewną część
kościołów. Na szczęście niektóre z
nich, jak m.in. Straßengel w Styrii,
zostały uratowane przed zburzeniem. Od wieku XIX można już
mówić o ponownym ożywieniu
i renesansie pielgrzymek. Dzisiaj
korzystają one z dobrze oznaczonych szlaków i są wspierane oraz
promowane przez liczne stowarzyszenia, przewodniki i mapy.
Współcześnie do Mariazell,

którego w zasadzie nie trzeba już
przedstawiać, z Austrii i z zagranicy tłumnie przybywają turyści i
wczasowicze, aby móc podziwiać
piękne krajobrazy oraz zaczerpnąć zarówno sił fizycznych jak i
duchowych. Zarówno oni, jak
przede wszystkim liczni pątnicy,
podziwiają piękną, monumentalną bazylikę i zatrzymują się w jej
centrum na modlitwę – osobistą
rozmowę z Maryją - „Magna Mater Austriae”i „Mater Gentium Slavorum”. Kaplica łaskami słynącej
figurki Matki Bożej znajduje się w
samym centrum pielgrzymkowej
bazyliki. Została ona zbudowana
podobnie jak w szwajcarskim Einsiedeln czy też włoskim Loreto.
Podobnie jak i inne europejskie sanktuaria maryjne, tak i Mariazell ma swoją kompleksową i
bardzo rozbudowaną strukturę
małych obiektów sakralnych i
związaną z nimi pobożnością
oraz duchowością. We współczesnej literaturze przedmiotu nadal
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nie uwzględnia się faktu, że w
wyniku rozwijanego od połowy
XVI w. szopkarskiego apostolatu
jezuitów, później także z nową
siłą franciszkanów i kapucynów,
od połowy XIX w. w pobliżu wielu
maryjnych sanktuariów, powstawały na obszarze Europy specjalne domy z całoroczną ekspozycją
bożonarodzeniowych szopek ruchomych. W niniejszej relacji pragniemy zaprezentować dwie całoroczne i jedną okresową ekspozycję szopek w otoczeniu bazyliki
z Mariazell. Natomiast kościelnej
szopce prezentowanej w sobotę
i niedzielę w sali północnej wieży
tutejszego sanktuarium poświęcimy osobną publikację.
Adwent i Boże Narodzenie
w Mariazell
Współczesne Mariazell jest
coraz bardziej znane turystom i
miłośnikom sportów zimowych
oraz całościowo pojętego odpoczynku. Przede wszystkim jest
to jednak od wielu już wieków
znaczące i centralne miejsce kultu maryjnego Europy Środkowej.
W okresie Adwentu i Bożego Narodzenia w miasteczku panuje
wyjątkowo podniosła atmosfera.
Wypełnia ona pięknie oświetlone
i romantycznie ośnieżone domki
i uliczki. Majestatyczna i starannie
odrestaurowana bazylika z okazji
jubileuszu 850-lecia istnienia, położona u stóp szczytu Bürgeralpe
(1267 m n.p.m.), często dźwiga
już grubą warstwę śniegu. W
miejskim powietrzu unosi się miły
zapach świerkowego drewna, z
którego wykonane są stragany
adwentowego jarmarku, jak też i
aromat niezwykle smakowitych
adwentowych produktów. Wokół
bazyliki od czwartku do niedzieli,
odbywa się adwentowy jarmark
(w roku 2013 zaplanowano go
na okres: 29 XI – 24 XII). Można
tu zakupić tradycyjne dla tego
regionu wędliny, pierniki, likiery,
rękodzieła tkackie, rzeźby wykonane w rogu i w drewnie, itd. W
roku 2011 Mariazell zasłynęło z
największego na świecie wieńca

adwentowego, który miał 12 m
średnicy i ważył 6 ton. Zawieszono go nad studnią miejscowego
rynku. Rekordowy i największy,
5-metrowej wysokości był domek wykonany z miodowego
piernika o wadze 1000 kg, wystawiony w lokalnej piekarni. Dalsze
atrakcje stanowiły tu: kalendarz
adwentowy wielkości domu,
miejska szopka z żywym inwentarzem oraz romantyczna muzyka. W sumie tworzą one swego
rodzaju preludium do Świąt Bożego Narodzenia, pielęgnowane
poprzez wymianę dóbr i darów
oraz wytworzony podniosły, niepowtarzalny nastrój i otwarcie się
na sacrum.
W okresie Adwentu zarówno
mieszkańcy, jak i goście mogą
również wziąć udział w nastrojowych roratach, czyli porannych
mszach adwentowych, poprzedzonych wędrówką do kościoła
w rannej mgle. Po roratach wierni
zapraszani są na tradycyjną zupę
z łazankami. Z kolei dla dzieci, ale
już o normalnej porze organizowane są spacery miejską trasą,
od tzw. Betlejem do bazyliki połączone z oglądaniem tzw. żywej
szopki, z prawdziwymi zwierzętami, takimi jak: osły, owce i kozy.
Osoby mające specjalne życzenia
świąteczne mogą je wysłać pod
stosowny adres, bowiem w tym
czasie działa tu nawet „Anielski
Urząd Pocztowy”.
Oprócz tego Mariazell oferuje
zainteresowanym osobom specjalne programy adwentowe
sprzyjające refleksji i duchowemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Obejmują one
m.in. czytanie Pisma Świętego,
śpiewanie pieśni adwentowych,
odgrywanie jasełek, spacery adwentowe, wycieczki szlakiem
szopek, wędrówki z pochodniami, koncerty muzyki gospel oraz
występy chórów i zespołów muzycznych. Zgodnie z wielowiekową tradycją i regionalnymi porzekadłami, coroczną atrakcją są bożonarodzeniowe szopki, które w
Mariazell można oglądać w czterech miejscach, po części nawet
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Mariazell: naścienna szopka ramkowa (fot. T. Fitych).

przez cały rok. W ten sposób do
dzisiaj jest tu urzeczywistniane
stare bożonarodzeniowe przysłowie tego regionu: „Wir sehen uns
noch beim Kripperl“ – spotkamy
się (zobaczymy się jeszcze) przy
szopce.
Należy w tym miejscu podkreślić, że od ponad czterech
wieków betlejemskie szopki są w
Europie nie tylko ważnym przejawem trydenckiej wizualizacji
wiary, ewangelizacji i apostolatu,
jak też folkloru, etnografii, sztuki
sakralnej i ludowej oraz rodzajem religijnego mini teatru, który wzrusza, tworzy refleksyjny i
familijny klimat, ale też inspiruje
i umacnia chrześcijańskiego ducha oraz szeroko pojętą kulturę.
Warto tu przypomnieć, że w
wizualizacji prawdy o Bożym Narodzeniu, ok. 1560 r. dokonało się
w Europie Zachodniej i Środkowej przejście od formy niemowlęcej drewnianej kołyski do postaci
pasterskiej szopki betlejemskiej.
Z początkiem epoki baroku w
bawarskich kościołach stawiano
już dużej wielkości szopki, przed
którymi wierni składali swe ofiary.
Na przełomie XVI i XVII w. szopki
betlejemskie były już obecne nie
tylko na dworze bawarskim. Od
1577 w Styrii, a nieco później w
1624 r. także w Wiedniu oraz w
domach wiedeńskich mieszczan.
Od przełomu XVII i XVIII w. odnotowuje się wręcz rozkwit sztuki

szopkarskiej. Przeciwko zwyczajowi budowania szopek z k. XVIII
w. wystąpili przedstawicie Oświecenia, jak i twórcy józefińskich
dekretów. Na polu szerzenia
barokowej pobożności w formie
szopkarstwa wyjątkowe zasługi
mają zwłaszcza jezuici (zatwierdzeni przez papieża w 1540 r.),
którzy już w połowie XVI w. w całej Europie promowali i budowali
szopki kościelne.
Natomiast pierwsze szopki ruchome powstają w połowie XIX
w. Wyjątkowo liczne były one
m.in. w pn-zach. Czechach (ok.
100) i na ziemi kłodzkiej (ok. 30),
chociaż już w 1560 r. mówiono o
ruchomej adoracji aniołów Francesco de Medici). Za najbardziej
cenną pod względem artystycznym, uznaną za wyjątkowe dzieło
sztuki i zabytek kultury chroniony
prawem i zarazem najstarszą
szopkę ruchomą Austrii, uznaje
się szopkę ruchomą z Maria Taferl.
Powstała ona w 1892 r. Tworzy ją
ponad 300 różnych figur, które
obok wizualizacji Narodzin Słowa
Odwiecznego i biblijnych scen
z życia Jezusa przybliżają także
dzieje największego sanktuarium
maryjnego Dolnej Austrii. W 2005
r. sanktuarium odwiedziło ponad
300 tys. pielgrzymów. Po konserwacji zakończonej w 2005 r. szopka jest już pełni zautomatyzowana, pod względem ruchu, światła
i dźwięku.
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Współczesna szopka ruchoma
w domu rodziny Habertheuer
Na północ od bazyliki Mariazell, a na zboczu Bürgeralpe, znajduje się tutejsza Kalwaria. Tworzą
ją pięknie usytuowane i starannie wykonane kapliczki Drogi
Krzyżowej, a zwieńcza wzgórze
trzech krzyży z kapliczką Jezusa
Zmartwychwstałego. Nieco poniżej, ale nadal przy ulicy Kalvarienberg 1 znajduje się obszerny
czteropiętrowy dom Rodziny
Habertheuer. Przed ok. 130 laty,
Sebastian Habertheuer, z zawodu murarz zbudował pierwszą
w tej miejscowości szopkę ruchomą (w j. niem. Mechanische
Krippe) i jedną z najstarszych w
całej Austrii. W połowie minionego stulecia, jego wnuk Bruno
Habertheurer, który w latach 50tych podjął pracę kościelnego w
tutejszej bazylice, stwierdził, że
szopka już się znacznie zużyła i
wymaga modernizacji. W 1950 r.
postanowił, że jeśli będzie możliwe, to odrestauruje starą szopkę
– dzieło swego dziadka. Co więcej z okazji 800-lecia powstania
bazyliki, w przeciągu siedmiu lat
postara się zbudować kolejną.
Jak sam wyznaje, bardzo się rozczarował, gdyż budowa nowej

Mariazell: widok na bazylikę Matki Bożej.

szopki zajęła mu aż 18 lat. Swój
plan mógł realizować jedynie zimową porą, a dodatkowo twórca perfekcyjnie wykańczał wiele
detali, co pochłaniało wiele czasu. Dla przykładu, na potrzeby
swego dzieła w domowej kuchni
wypalił on ok. 300 niewielkich
cegieł (różnej barwy i formatu),
które następnie zamurował przy
użyciu pincety. W roku 1974, czyli
przed prawie 40 laty, monumentalne dzieło zajmujące ponad 18
m2 powierzchni (8 m długości i 2
m wysokości) umieścił na parterze swego domu, na wprost od
wejścia,, w obszernym i jasnym
pokoju.
Dzięki wielkiej pasji i benedyktyńskiej pracy powstała
oryginalna szopka ruchoma, z
której Bruno Habertheuer jest
w pełni usatysfakcjonowany i
dumny. Inspirował się ideą dawnej szopki kościelnej. W sumie
na tle typowego dla konstrukcji
szopek tego regionu, tzw. Krippenberg – czyli betlejemskiej
górzystej panoramy, umieścił on
aż 12 scen biblijnych Nowego Testamentu. Podejmują one temat
życia Jezusa od Jego narodzin aż
do Drogi Krzyżowej i śmierci na
krzyżu. Wyjątkowo dojrzała pod
względem artystycznym szop-

kowa kompozycja i scenografia
nawiązuje do faktów z historii i
archeologii biblijnej. Ta dużych
rozmiarów szopka współczesna
została wykonana bardzo starannie i barwnie, w typowym - dla
Ziemi Świętej stylu orientalnym.
Na stylizowanym betlejemskim
wzgórzu twórca umieścił aż 130
ruchomych figur wielkości 12-20
cm (98 ludzkich postaci i 40 zwierząt), ponadto pałace, domy, place, drogi, miejsca pracy, studnie
i palmy. Figurki zostały wyrzeźbione w drewnie, pomalowane
i ubrane, a pozostałe wykonane
zostały z masy gipsowej. Różne
formy ruchu ciała i przemieszczanie się postaci zapewnia szopkowym figurkom i warsztatom
znacznej mocy silnik elektryczny
(0,75 PS-380-woltów).
W sumie, niezbyt od bazyliki
oddalona, kompleksowa szopka
ruchoma z 1974 r. stanowi coś
znacznie bardziej cennego i wartościowego, niż tylko animację
dziesiątek figurek (lalek) czy też
wschodni spektakl narodzin małego dziecka. W plastyczny i sugestywny sposób narracji prezentuje ona godzinę, w której i dla
której narodził się Jezus Zbawiciel
Świata. Od pięciu ćwierćwieczy
dotykamy tu zarówno autentycz-

nego świadectwa gościnności i
żywej wiary, jak też pobożności,
artyzmu, kreatywności, pracowitości i twórczej pasji obu przedstawicieli rodziny Habertheuer.
Nic więc dziwnego, że szopka
dobrze służy dziełu ewangelizacji kultury, bowiem wzbudza
u zwiedzających autentyczne
przeżycia religijne. Obecnie Pan
Bruno wraz małżonką strzeże ją i
konserwuje, ale także z radością
opowiada zwiedzającym o genezie i historii tej szczególnej szopki,
nie pomijając jej fundamentalnego przesłania. Przez cały rok jest
ona dostępna dla zwiedzających.
Od momentu powstania
pierwszego rodzinnego dzieła,
szopkę odwiedzały rzesze pielgrzymów i osobistości, w tym
kardynałów i biskupów, m.in. ks.
kard. J. Meissner z Kolonii. Obecnie najwięcej osób medytuje ją w
okresie Adwentu i Świąt Bożego
Narodzenia. Przed wejściem do
sali głównej w dwóch niewielkich
gablotach.Pan Bruno umieścił
dwa niewielkie fragmenty odrestaurowanej szopki swego dziadka Sebastiana.
Szopki bożonarodzeniowe
w Miejskim Muzeum
W 1967 r. w budynku dawne-

Bazylika w Mariazell - cudowna Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.
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go miejskiego szpitala otwarto
Muzeum Miejskie (Heimathaus
Mariazell), między innymi dzięki
cennej inicjatywie nauczycielki
Immaculaty Waid, zasłużonej na
polu dokumentowania i prezentowania dziejów i kultury miejscowości i regionu Mariazell. W
placówce służącej pielęgnowaniu
rodzimej tożsamości prezentuje
się nie tylko historyczne wnętrza
domów dawnych mieszczan, ale
także stroje pielgrzymów zmierzających do łaskami słynącej
Matki Bożej - Magna Mater Austriae, strzeżonej w tutejszej bazylice, procesje, zwyczaje, przejawy
chrześcijańskiej wiary i kultury
ludu oraz dawnych pogańskich
wierzeń.
Tutejsza sala nazywana „Naglhoferstube“ podkreśla ważny
kulturowy fakt, że zwyczaje rolników z regionu Mariazell od wielu
stuleci pozostawały nie tylko w
wielkiej symbiozie z religijnymi
obchodami kościelnego roku
liturgicznego, ale też stanowiły
cenną kulturową syntezę i jedność. W konsekwencji zgodnie
z przebiegiem roku liturgicznego
prezentowany jest tu tzw. kącik
Pana Boga – „Herrgottswinkiel”
oraz eksponaty związane z obrzędami i tradycjami, takie jak: ga-

łązki palmowe (używane w Niedzielę Palmową, (Palmbuschen),
poświęcone w Wielką Sobotę
przy świętym ogniu grzyby nadrzewne – tzw. huby (Weihfeuerschwamm), poświęcone świece gromniczne (Wetterkerzen),
ogniska świętojańskie (Sonnwendrauch), stawiane w dniu 5
grudnia przed drzwiami domów,
papierowe łódki św. biskupa Mikołaja wykonanych przez dzieci
(Nikolo-Schifferl-Setzen)
oraz
szopki bożonarodzeniowe (Weihnachtskrippen).
Osobny dział sali poświęconej dawnej tradycji i lokalnym
zwyczajom
bożonarodzeniowym, zgodnie z dawnym miejscowym przysłowiem: „Wir sehen uns noch beim Kripperl“ oraz
zwyczajem „Krippen schaun“,
który obligował dzieci i dorosłych
do oglądania szopek w każdym
domu, stanowi izba 12-tu szopek,
w tym dwóch dużych rozmiarów.
W centralnej części tej izby znajduje się jej duma, czyli „RITTER –
KRIPPE”. Jest to szopka domowa,
typowa dla rodziny mieszkającej w Mariazell, która prezentuje
trzy nowotestamentalne sceny
biblijne. Od wielu pokoleń należała ona do tutejszej kupieckiej
rodziny Ritter. Ok. 1890 r. , po 50

Mariazell: widok ogólny szopki ruchomej Brunona Habertheuera z 1974 r. (fot. T. Fitych).
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latach pracy w zimowe wieczory,
zbudował ją Matthias Ritter. Posiada ona imponujące rozmiary
- ok. 3 m szerokości i ok. 1,5 m
wysokości.
W muzealnej wersji szopki,
w tle, na górze, dostrzegamy
stylizowaną panoramę Mariazell.Wpisują się w nią tak bardzo
charakterystyczne lokalne schronisko Ötscher (szczyt w Alpach
Ybbstalskich, części Północnych
Alp Wapiennych) i trzy pasterskie
szałasy. Konserwacja i adaptacja
szopki do muzealnych warunków
są dziełem mistrza budowlanego
z Mariazell Josefa Potzgrubera
oraz akademickiego malarza z
zachodniej Styrii Franza Weißa.
Na standardowej dla tego regionu scenografii, tzw. Krippenberg,
czyli betlejemskiej górzystej panoramy, na pierwszym planie została zaprezentowana najbardziej
czujna i otwarta, ale też i najbardziej uboga społeczność, która
natychmiast przyjęła i adorowała
Słowo Wcielone. Pośrodku tego
planu widzimy: prostą konstrukcję betlejemskiej stajni, żłób, św.
Józefa, Maryję i dzieciątko Jezus,
a nad nimi woskowego Anioła z
orędziem i gwiazdą betlejemską.
Po obu stronach Nowo narodzonego Dzieciątka Jezus przedsta-

wiona została rzesza osób przybywających z pokłonem i darami
z trzema królami i pasterzami na
czele.
Centrum drugiej, wyższej
płaszczyzny stanowi bogaty
kompleks imponującej mieszczańskiej zabudowy i krzątających się tam, zamkniętych w
sobie ludzi, symbolizujących
mieszkańców Betlejem i całego
świata, którzy nie przyjęli i do
dzisiaj nie przyjmują Jezusa. Po
lewej stronie szopki twórca umieścił młodego Jezusa w świątyni,
rozmawiającego z mędrcami. Natomiast po stronie prawej została
ukazana scena obecności Jezusa
na weselu w Kanie Galilejskiej.
W obu przypadkach Autor wykorzystał figurki wielkości ok. 12
cm, wykonane z wosku i odziane w szaty, wykonane z różnych
tkanin. W sumie, tzw. Ritterkrippe
zawiera aż 500 figurek. Centralne
figurki szopki zostały wykonane z
modelowanego i polichromowanego wosku. Natomiast główki i
ramiona figurek ruchomych zostały wyrzeźbione przez Matthiasa Rittera. Ubiory dla nich uszyła
Maria (z domu Kraus) – pierwsza
żona Matthiasa Rittera. Przypominają one stroje ludowe rolników, rzemieślników i mieszczan
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z przełomu XIX i XX wieku. Niektóre figurki zostały zakupione.
Dotyczy to zwłaszcza postaci pasterzy i kobiet, które były dziełem
tyrolskich snycerzy. Natomiast
figurki innych postaci i licznych
owieczek pochodzą z czeskich
warsztatów i manufaktury w Kralikach (pn. Czechy k/ Międzylesia;
niem. - Grulich). Architektoniczne
obiekty stanowią m.in.: stajnia
betlejemska, szałasy pasterskie i
domy mieszczańskie. Zostały one
wykonane z drewna, a następnie
pomalowane. Omawiana szopka
mieszczańska była wystawiana
każdego roku, od grudnia do
święta Matki Bożej Gromnicznej
2 lutego, w sypialni rodziny Ritter, o łącznej powierzchni 16 m2.
Wówczas mieszkanie rodziny Ritter składało się jedynie z kuchni i
sypialni (usytuowane we współczesnym domu Zechnerhaus,
który nawiedza wiele osób).
Kolejnym dużych rozmiarów
obiektem muzealnym jest narożna szopka skrzynkowa Alios’a Hollerera z ok. 1840 r. Z kolei
na kolekcję ośmiu, gabarytowo
mniejszych szopek składa się w
pierwszym rzędzie: artystyczna
szopka woskowa karmelitanki - siostry Consummaty z 2 poł.
XX w., znacznie od niej mniejsza
historyczna szopka woskowa rodziny Ritterów (przy tutejszym
Hauptplatz) historyczna naścienna szopka ramkowa wykonana z

malowanego papieru. Pozostałe
pięć szopek zostało wykonane z
różnych materiałów, m.in. z: ceramiki, papieru, drewna oraz w
postaci kaflowej cegły.
W tzw. szopkowej izbie do dzisiaj prezentuje się również XVIIwieczny zwyczaj „Schifferlsetzens”. W konsekwencji, podczas
wczesno adwentowych spotkań
z dziećmi, w budynku muzeum
maluje się, wycina i tworzy symboliczne statki św. biskupa Mikołaja z Bari. Zarazem omawia się
tu starodawną tradycję i zwyczaj,
według którego św. biskup Mikołaj każdego roku w dniu szóstym
grudnia przybywa z Bari wraz z
darami oraz w towarzystwie osób
przebranych w sposób odrażający i z maską diabła („Krampus”).
Wówczas ten patron chrześcijańskiej dobroczynności obficie
napełnia prezentami papierowe
łódki dobrych dzieci, wystawione
dzień wcześniej przed drzwiami.
W muzeum udokumentowano
też dalsze bożonarodzeniowe
tradycje, jak to w rodzinnych
domach urządza się szopki oraz
jak kolędnicy ze śpiewem i świątecznym przesłaniem wędrują od
domu do domu.
Dla pełnego obrazu ludowych zwyczajów religijnych,
pielęgnowanych w skali całego
roku liturgicznego należy jeszcze
dodać, że przed Wielkanocą w
katolickich kościołach odbywa

Mariazell: dom rodziny Habertheuer – miejsce ekspozycji szopki ruchomej z 1974 r.
(fot. T. Fitych).

się tradycyjna procesja z palmami. Natomiast w Wielki Czwartek ma miejsce umywanie nóg
wybranym 12-tu mężczyznom, a
po liturgii odbywa się tradycyjna
wieczerza z tymi 12 apostołami.
Od tego wieczoru w kościołach
używa się tylko drewnianych kołatek (dzwonki milczą).
W wymienionej sali muzealnej prezentowane są też inne
zwyczaje, związane głównie z
przeżywaniem lata. W przeważającej mierze mają one pogański
charakter.
Udokumentowano
tu chociażby takie zwyczaje,
jak: stawianie majowego drzewa – symbolu płodności (das
Maibaumaufstellen),
rozpalanie świętojańskich ognisk (das
Sonnwendfeuer), redyk górskich
krów i owiec (Almabtrieb). Ten
ostatni jest przeżywany w regionie pomiędzy Górną Szwabią a
szczytem Großer Ötscher w Alpach Ybbstalskich, tzn. w części
Północnych Alp Wapiennych, w
austriackiej Styrii.
Miejska szopka bożonarodzeniowa z żywym inwentarzem
Od ponad 33 lat miejscowe
stowarzyszenie na rzecz promocji turystycznej organizuje żywą
szopkę. Usytuowano ją ok. jednego kilometra od bazyliki, przy
ulicy Wiener Neustädter Straße,
czyli na przedłużeniu ulicy Wie-

ner Straße 35, gdzie w tutejszym
Muzeum miasta (Mariazeller Heimathaus) zgromadzono kilkanaście cennych szopek. Szopkę
z żywymi zwierzętami można
odwiedzać w każdy piątek, sobotę i niedzielę całego Adwentu i w
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tego typu wersję szopki miejskiej tworzą tym razem
nie tyle typowe wzgórze z regionalnym krajobrazem, ale prosta,
dwuczęściowa drewniana stajenka betlejemska oraz naturalnej
wielkości figury Maryi i św. Józefa, dwóch pasterzy, ubrane we
współczesne stroje regionu Styrii,
a także żywe zwierzęta: młody
wół, osiołek oraz dwa, trzy baranki
lub też niekiedy i kozy. Zwierzęta
pochodzą od pobliskich gospodarzy, którzy użyczają je na każdy
weekend. Co ciekawe, w okresie
Adwentu Maryja prezentowana
jest jako brzemienna, a szopka
pozostaje przez ten czas jeszcze
pusta. Dzieciątko Jezus pojawia
się dopiero w wigilijny wieczór.
Po czym szopka przestaje istnieć.
Z jednej strony wybrzmiało jej
przesłanie, a mieszkańcy utożsamili się ze Św. Rodziną, chociażby
przez użyczenie jej swych strojów regionalnych. Z drugiej zakończyła się jej atrakcja, bowiem
przestały już istnieć adwentowe
jarmarki.
W tym czasie zawiesza się zakupy
i w zasadzie odwiedziny, a miesz-

Mariazell: uproszczona mapka topograficzna na czas jarmarków adwentowych.
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kańcy gromadzą się w kręgu
swych rodzin w świątecznie udekorowanych domach rodzinnych
i kościołach. Co więcej, nadal pielęgnują swoje zwyczaje i porzekadła, odwiedzając najpiękniejsze bożonarodzeniowe szopki w
trzech miejscach ich całorocznej
prezentacji. W Mariazell są to:
północna wieża tutejszej bazyliki, dom rodziny Habertheuer na
kalwaryjskim wzgórzu oraz miejscowe muzeum służące lokalnej
tożsamości i tradycji.
Kulturowym
bogactwem
miasteczka są nie tylko betlejemskie szopki ale i ich twórcy. Św. Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię
dzieciństwa Jezusa od zaprezentowania w pełni dojrzałych postaci Zachariasza i Elżbiety, a kończy
dwoma kolejnymi Symeonem i
Anną. Zawarł w nich opis Bożej
mądrości, dzięki której ci sędziwi
mężczyźni i kobiety byli w stanie
tak dogłębnie rozpoznać prawdę
o Jezusie – Jego pochodzeniu,
tożsamości i misji. Napełniony
Duchem Świętym starzec Zachariasz, jeszcze przed narodzeniem
Jezusa powiedział o Nim: „Jego
ludowi dasz poznać zbawienie
[co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości
serdecznej Boga naszego. Przez
nią nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka” (Łk 1, 77-78). Te
sędziwe osoby widziały głębiej,
dalej i całościowo (typowe dla
mądrości), a swym świadectwem
dzieliły się z ludem izraelskim. W

ten sposób głosiły one radosną
nowinę o Dziecięciu Jezus. Aniołowie wiadomość o narodzeniu
Boga Wcielonego przekazali prostym pasterzom. Ci zareagowali
natychmiast. O tym wszystkim,
co aniołowie oznajmili im o Dziecięciu Jezus oraz to, co zauważyli
w Betlejem, natychmiast opowiedzieli swym rodzinom. Po czym
powrócili do owiec, aby na tym
miejscu nadal wychwalać Boga.
Pełni mądrości starcy Zachariasz
i Symeon oraz betlejemscy pasterze to pierwsi posłańcy Słowa
Wcielonego. Zachariaszowi i Symeonowi danym było zaświadczyć i przed całym ludem mówić
publicznie o znaczeniu Tajemnicy
Bożego Narodzenia i istocie Życia
Jezusa.
Po kilkunastu stuleciach w sobie właściwy sposób, w ten bezcenny krąg świadków i zwiastunów całej prawdy o misji Dziecięcia Jezus wpisują się liczni twórcy
kościelnych i ludowych szopek.
Większość z nich realizowała swe
dzieła przez szereg dziesięcioleci i
osiągnęła zarówno sędziwy wiek,
jak i mądrość. Dlatego pragnąc
w całej pełni odkrywać kulturowe dziedzictwo i bogactwa
betlejemskich szopek, najważniejszego w Austrii miasteczka
pielgrzymkowego, należy na te
dzieła oraz ich znanych i anonimowych twórców spoglądać w
tej szerokiej perspektywie.

Literatura:
Im. Waid, Mariazell und das Zellertal. Aus Geschichte und Chronik, St. Pölten
Eigenverlag, [1982], s. 224-227.
G. Gugitz, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch, Bd. 1-5, 1955-58.
Magna Mater Austriae, w: AEIOU - Österreich-Lexikon - http://www.aeiou.at/
aeiou.encyclop.m/m029299.htm.
R. H. Kastner, Magna Mater Austriae - Mariazell und die Habsburger, 2012.
W. Sotill, (fot.) M. Leodolter, Sightseeing - Mechanische Krippe,„Kleine Zeitung“
w: http://www.mariazell.at/sightseeing/mechkrippe/index.shtml.
U. Pfistermeister, Wachs. Volkskunst u. Brauch, Bd. 1=2 (1982-83);
S. Waldmann: Die lebensgroße Wachsfigur. Eine Studie zu Funktion u. Bedeutung der keroplast. Porträtfigur vom Spätmittelalter bis zum 18. Jh., 1990.
J. Potzgruber, Wie es früher einmal war Brauchtum im mariazeller Land, „Unser
Mariazell“ 35(2009) April, s. 20-21.
O. König, Klaubauf – Krampus – Nikolaus: Maskenbrauch in Tirol und Salzburg,
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E. i F. Käfer, Pilgerwege nach Mariazell, Bd. Ost + Nord, 2009.
Krippe, Weinachtskrippe, w: Wörterbuch der deutschen Volkskunde (Bearb. v.
R. und Kl. Beitl), [Stuttgart 19813], s. 477-481.
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Mariazell: siedziba Miejskiego Muzeum.

Mariazell: widok ogólny szopki należącej do kupieckiej rodziny Ritterów (fot. T. Fitych).

Uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Wittiga, 14.09.2013 r.
Mariazell: stylizowane postacie św. Rodziny w szopce z żywym inwentarzem.
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Anna Chlebicka-Gałczyńska

ROZMOWA NIEKONWENCJONALNA
Z MAJĄ DZIERŻYŃSKĄ
Maja Dzierżyńska - długoletni dyrektor Galerii BWA w Kłodzku.
W Poznaniu studiowała historię sztuki i uzyskała dyplom
z zakresu średniowiecznego malarstwa miniaturowego.
Od lat śledzi ważne procesy, które kształtują twórczość współczesną
w dziedzinie plastyki i literatury. Także fotografuje.

Maja Dzierżyńska

Od naszej ostatniej rozmowy
minęło 7 lat. W życiu każdej z nas
wiele się dokonało. Tymczasem
po raz kolejny lato minęło jak
zwykle za szybko, a szeleszczące liście, kładąc się pod stopami,
purpurą i złotem przypominają
o zbliżających się nieuchronnie
jesiennych chłodach.
Chciałabym jednak zatrzymać
się na wydarzeniach związanych
z kulturą naszego regionu i nie
tylko. Działy się w tym czasie rzeczy ważne i ciekawe.
Sezon 2013 był wypełniony
bardzo ważnymi wydarzeniami, jakby na przekór kryzysowi
w kulturze. W nurtach sztuki,
jak w wielkiej rzece przegląda
się rzeczywistość. Płynie ona
wieloma korytami, wzburzona,
spieniona od nadmiaru przeżyć
ludzkich. Zasilają ją impresjonizmy, futuryzmy, ekspresjonizmy, surrealizmy, itd. Tak było
do końca lat 70 – tych ubiegłego wieku, gdzie rozległy obszar
uczuć odnalazł się w świetnej
formalnie grafice, plakacie, w
rozmaitych drobnych formach
sztuki ilustracyjnej. Od czasu
do czasu fala konstruktywizmu
zwykle reguluje i upraszcza, a
przede wszystkim porządkuje
ten szalony żywioł. To są najlepsze momenty w sztuce. W

latach 80 – tych „młodzi dzicy”
wnieśli nowy ton, uproszczony
język jak w rysunkach dziecięcych. Chciałam nawet zaproponować wystawę pt. „Jedna
gniewna kreska”, która określiłaby ten czas. Bojkot środowisk twórczych jako reakcja na
stan wojenny uniemożliwił jej
realizację. Zaczęto też mówić
o punkcie zerowym – co mnie
naprawdę wystraszyło. Już za
chwilę, na początku nowego
wieku, wynalazki techniczne
wtargnęły i przeniosły sztukę w trzeci wymiar. Niedawno
mój poznański kolega Andrzej
Turowski, wybitny znawca
konstruktywizmu, profesor na
Burgundzkim
Uniwersytecie
w Dijon, napisał artykuł „Czasy
skończone! Historii już nie ma”.
Nie wierzę, bo czuję ile do
powiedzenia mają ciągle ludzie twórczy w obecnym, tak
skomplikowanym świecie. Syte
społeczeństwa Zachodu, widocznie znudzone nadmiarem,
nie potrzebują już niczego.
Sprawdza się pesymistyczna
teza Ciorana – cokolwiek człowiek wymyśli, zawsze w końcu
obraca się przeciwko niemu.
Wynalazł samochód, by szybciej poruszać się, teraz stoi w
wielogodzinnych korkach. W
filmach - horror, spektakl potworów lub broń wymierzona

właśnie w ciebie. Pozostały mecze i dysputy polityczne... .
A my tu w Kłodzku mamy
nową przestrzeń do wypełnienia - Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętam
wszystkie etapy budowy kaplicy. Została ona pięknie zaaranżowana wystawą, na którą zaproszenie dotarło do mnie już w
lutym. Prezentacja imponująca
rozmachem nosi tytuł „Bogdan
Wieczorek i goście”. Uczestniczy w niej całe Studio Plastyczne przy KCKSiR, które prowadzi
autor tej wystawy, jego liczni
przyjaciele, także z Wrocławia,
których nie znam oraz członkowie Kłodzkiego Klubu Fotograficznego. Więc tylko kilka zdań...
Bogdan Wieczorek urzeczony
tutejszym krajobrazem jest w
stanie przekraczać granice wyznaczone przez ramy obrazu i
tworzyć kompozycje obdarzone wewnętrzną dynamiką. Widzowi wydaje się, że wzgórza i
pagórki dookolne nacierają na
siebie, zderzają się, nakładają.
Tworzy w ten sposób gęstą,
urozmaiconą perspektywę oferującą wiele punktów widzenia,
które łączą się w barwnym korowodzie splątanych ze sobą
wizerunków. Odczytujemy z
nich elementy znajomego nam
pejzażu. Rytm kompozycji po-

wtarza rytmy natury, nałożone
na siebie, zestrojone w barwną
całość, której składnikami są
skały, drzewa, rośliny, głazy, niebo, chmury. Swobodne przechodzenie z jednego kształtu w
inny, ich nieograniczona różnorodność tworzy jakby barwny
kobierzec o interesującej, pulsującej ekspresji, rozwieszony
jak manifest pośród balkonów
kaplicy.
Kiedy zajrzałam na wystawę po raz drugi, zdawało
mi się dodatkowo, że tkwię w
strumieniu, który opływa mnie
zgodnie ze swoim zwyczajem.
Uczestniczyć we wspólnym
pokazie z Henrykiem Wańkiem,
którego spotkałyśmy na wernisażu, to także frajda. Niedługo
potem brałam udział w kolejnej
prezentacji Kłodzkiego Klubu
Fotograficznego. Tej wystawie
także nie brakowało energii.
Wielu uczestników (30), także
nowi oraz pięciu fotografików
czeskich. Radosne powitania,
najazdy kamerą, ogólny entuzjazm - to nastrój, który przywożą zwykle ze sobą koledzy
z Czech. Kto więc w Kłodzku
odważy się mówić o kryzysie
w sztuce? Pocieszmy się faktem, że możemy się wspólnie
w całej okazałości pokazać. Nie
uda mi się z pamięci wymienić,
ile wspaniałych pokazów od-
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było się w Bibliotece – choćby
spotkanie ze Stanisławem Saszą- Stawiarskim - znakomitym
malarzem. Część roku mieszka
w Michałowicach koło Goworowa, a część w Ramatuelle na
Lazurowym Wybrzeżu. Wieczór
z artystą to jednocześnie „teatr
jednego aktora”.

zapiski na luźnych kartkach,
listy do matki oraz różnych redakcji, a także wiele ilustracji,
bez których trudno nam wyobrazić sobie życie na Kresach.
Cieszę się, że książka tak ważna
stanie się elementem budowy
naszej historii, w tym właśnie
miejscu.

O „Dziennikach 1945-1950”
A. Osieckiej i „Listach na wyczerpanym papierze” mówi się
obecnie głośno i wszędzie. Te
pierwsze ukazały się z okazji
77. rocznicy urodzin, drugie A.
Seweryn wystawił w Teatrze
Polskim. Spektakl miał świetne
recenzje. A wracając jeszcze do
„Dzienników”: według słów M.
Umer - miały szokować... ale
chyba nie w pierwszym tomie.
Emocjonalna, z ogromnym apetytem na życie A. Osiecka pyta
w nich: kim jestem? Wrażliwa,
trochę egzaltowana panienka z
dobrego domu, zdobywając się
na samokrytycyzm pisze między
innymi: „Wszystkie powodzenia
były moimi klęskami”. Osobiste
doświadczenia życiowe, osadzone we wczesnej PRL-owskiej rzeczywistości, to temat wdzięczny
i ciekawy.

Wydarzenie ostatniego sezonu wydawniczego - powieść J.
Cabre „Wyznaję” - lektura omawiana w Dyskusyjnym Klubie
Książki w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Kłodzku,
to książka, nad którą warto się
zastanowić. Doskonale opanowany warsztat literacki i świetne
tłumaczenie A. Sawickiej sprawiły, że 800 stron powieści dobrze
się czyta. Niektóre zawarte w niej
tematy odniosłam do swojego
życia, przez co odczułam ją bardzo osobiście. Jej treść ewoluuje
wokół historii skrzypiec – symbolu zła. Wielopostaciowego,
mającego setki definicji, nie zawsze rozpoznawalnego, nierozerwalnie związanego z ludzką
naturą, objawiającego się także
w sztuce.

Słuchałam w radio fragmentów Dzienników 9 – letniej A. Osieckiej. Pasjonujące.
Skojarzyłam zaraz z zeszytem
12 – letniej Anny Zelenay. Jak
wcześnie obie panienki doceniły rolę słowa. Jak poprzez słowo
próbowały określić swoje życie.
Jakże szybko odkryły powołanie literackie. Wydana obecnie,
zaledwie przed chwilą, książka
Doroty Węgrzyn - „Jak najdyskretniej oswoić śmierć” jest
tym, na co czekaliśmy. Przybliża i wyjaśnia motywy twórcze
naszej wybitnej poetki i jej wieloletnie zmagania z chorobą.
Pani Dorota „jak najdyskretniej”
komentuje trudne momenty
życia Anny, wspierając je o dokumenty archiwalne, które zamieszcza w wielkim wyborze. A
więc fragmenty pamiętników,

Wciągnęłaś mnie do Dyskusyjnego Klubu Książki przy
Bibliotece – to wielka przyjemność znaleźć się wśród pasjonatów. Ale nie obiecuję, że będę
czytała książki 800-stronicowe.
Dzieło J. Cabre wybitne - to
kwestia stylu. Już wstęp to zapowiada. Nie wystarcza życia na
wszystko. W tym roku uczestniczyłam w pięciu wystawach
fotograficznych, na ich przygotowanie też potrzeba czasu. W
sierpniu otwarta została wystawa pt. „Inspiracje - Interpretacje” w rodzinnej Słupcy (Wielkopolska). Tamtejsze Muzeum
Regionalne oddało mi do dyspozycji parter i pierwsze piętro. Mogłam pokazać wczesne,
czarno – białe martwe natury i
część prac z cyklu „Łąka”, a w korytarzu pomiędzy piętrami kilka
z cyklu „Spacer przez Kłodzko”.
Chciałam pokazać koleżankom
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i kolegom z klasy, w jak zabytkowym miejscu mieszkam. Za
dużo wrażeń, by to opisywać.
Sezon nabity wydarzeniami, a Biblioteka przoduje w
moim prywatnym rankingu.
Nie mogę zapomnieć zdumiewającego spotkania z autorami
grubego tomu „Rozkład Jazdy”.
Jacek Bierut, Grzegorz Czekański i Wojciech Browarny zdobyli
się na rozpracowanie dwudziestu lat literatury na Dolnym
Śląsku po roku 1989, a więc
nam współczesnej. Prof. Maria
Janion uważa, że krytyka literacka to najtrudniejszy zawód
świata. Tym większa zasługa
młodych autorów i podziw dla
ich wielkiej pracy. Tłumaczyli,
że nie udało im się dotrzeć do
wszystkich twórców, np. tych
z małych miejscowości, bo nie
miał ich kto zaprezentować. U
nas, tutejszych poetów (Zofia
Mirska, Bogusław Michnik, Michał Fostowicz) przedstawił Antoni Matuszkiewicz. Karola Maliszewskiego szeroko omawia
Jacek Bierut, a znanego nam
dobrze z naszych wspólnych
wieczorów literackich – Wojciecha Izaaka Strugałę – Agnieszka Grabiec. Ten bogaty materiał
jest już podstawowym źródłem
wiedzy o czasie współczesnym.
Dodam jeszcze majowe spotkanie z Barbarą Kulką, żoną Jana
Kulki i wydawcą jego wspomnień związanych z Kłodzkiem.
Podziwiałam zawsze Basię,
jak wspaniale wspierała poetę
przez wszystkie lata życia, jak
towarzyszyła w chorobie, troskliwie opiekowała się nim i
dziećmi, przepisywała wszystkie jego teksty, a teraz zdobyła
się na dokończenie prac nad
powieścią o Kłodzku w PRL -u.
Wreszcie wydała ją własnym
nakładem. Dowiedzieliśmy się
o wielu wydarzeniach z jego
dzieciństwa, o których nie mieliśmy pojęcia. A ile dokumentów przywiozła ze sobą, które
wystawialiście w Saloniku Prasowym na potwierdzenie jego
działalności w organizowaniu

ZLP w Łomży i znanych szeroko
sesji literackich. Szanuję ten rodzaj szlachetnego heroizmu.
Z końcem września ukazał się
ostatni, historyczny numer „Przekroju”. Kolejni wydawcy następujący po M. Eile nie zdołali już
udźwignąć dawnego poziomu,
tym samym wpływu na lepszą
codzienność Polaków. Moje pokolenia żegna go z przysłowiową łezką w oku, mimo że okres,
kiedy kształtował opinie, wyrabiał smak, ma dawno za sobą.
Szczyt jego popularności to lata
50. i 60. Zatem okres jego świetności przypadał na okres mojego dzieciństwa. Skupieni wokół
„krzyżówki z kociakiem” rodzice,
zapisali się na długo w dziecięcej
pamięci. „Przekrój” kojarzy mi się
zawsze z bezpieczeństwem i ciepłem rodzinnego domu.
Po „Przekroju” noszę żałobę... To było okienko na zachód.
„Okienko z wierszem”, okno
na Picassa, Matisse`a, Chagalla, Malczewskiego, itd. a także
wiersze L.J. Kerna, rysunki S.
Mrożka i D. Mroza – dobrodusznie ironiczne. Moje niezrealizowane marzenie – pokazać
rysunki Daniela Mroza w Galerii
BWA w Ratuszu. Zamierzałam
list do autora, którego adres –
Mikołajska 9 – pamiętam do
dziś. W 1987 roku obchodziliśmy XX- lecie BWA. Przyjechali
krakowscy artyści: Bożena Korska, Włodzimierz Kotkowski
(graficy) i Zbysław Marek. Maciejewski (malarz). Zaproszono
mnie w rewanżu na spotkanie
z Z. M. Maciejewskim do Krakowa. W Pałacu Sztuki posadzono w pierwszym rzędzie, obok
wysokiego Pana. Spotkanie
prowadziła prof. Hanna Rudzka – Cybisowa – znana malarka.
Siedziałam zasłuchana, kiedy
pani profesor czytała fragmenty
książki o swym zdolnym uczniu,
właśnie przygotowywanej do
druku. Wieczorem zapytałam
Krakowian – kim był ten wysoki
Pan? Daniel Mróz – odpowie-
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ki przedstawiająca panoramę
twórczości rodu, mająca wpływ
na późniejszą sztukę europejską.
Dla mnie to malarstwo było zawsze wyjątkowe, ze względu na
baśniowość, historyzm, świetnie
opanowaną perspektywę.

Anna Chlebicka - Gałczyńska

dzieli ubawieni. Pożyczę dwa
słowa od Agnieszki O.” Jestem
osioł” - nie wykorzystać takiej
okazji!
„Bo w Krakowie wszystko
jest trochę inaczej” - jak uważa J.
K. Pawluśkiewicz, z którym spotkanie odbyło się z okazji otwarcia jego wystawy, we wrześniu
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Współtwórca kabaretu i muzyki
do zespołu „Anawa” studiował
architekturę, ale „spotkanie z M.
Grechutą zdewastowało pięć
lat architektury”. Nie wymienię
wszystkich jego zasług dla kultury, od 1998 roku także maluje. A raczej bawi się kolorowymi
żelkami, jak dziecko kredkami.
Powstają kompozycje zabawne, o ciekawej kolorystyce. Gdy
spojrzałam na obraz pt. „Wenecja”, w jej kanałach, czarnych
jak noc wenecka, widzę odbite fragmenty wielkiej kultury
śródziemnomorskiej, rodem z
Picassa, Klee, Matisse`a, itd. Bo
autor ma w palcach tę tradycję
i może swobodnie w niej nurkować. Przed kilku dniami nagrodzony także za muzykę do
filmu „Papusza”.
W sezonie wakacyjnym na
szczególną uwagę zasługuje
wystawa „Rodzina Brueghlów.
Arcydzieła Malarstwa Flamandzkiego”. Oglądać ją można było w
letnich miesiącach w Pałacu Królewskim we Wrocławiu. Dzieła
z kolekcji całego świata wystawiano w Polsce po raz pierwszy.
Mistrzowska dokumentacja epo-

Lecą świetliki, lecą... Przyfrunęło zaproszenie z Wrocławia
na pokaz o poruszającym mnie
tytule - „Dzień jest za krótki”. Kto
wysłał, nie odgadnę, nie znam
nikogo z nowego pokolenia
artystów. W nowym „Bunkrze”
(Muzeum Sztuki Współczesnej)
rozpoczął się ów „Dzień” happeningiem Ewy Zarzyckiej, która
snuła opowieść o codziennym
życiu, prawdziwym lub wymyślonym i ciekawych jego epizodach. Był to pokaz wymyślania
nowej narracji, której w sztuce
ostatnio ciągle ubywało. We
Wrocławiu działa już„Pracownia
opowieści” - „są one potrzebne,
by ludzie mogli się ze sobą komunikować, by mogli rozumieć
swoje emocje”. Buszując po
obrzeżach „Bunkra” odkryłam
opowieści subiektywne znanych i mniej znanych autorów
(choćby komiksy Wilhelma Sasnala lub haftowane komunikaty Malwiny Niespodziewanej).
Widzowie także byli zaproszeni
do realizacji własnych narracji
poprzez formę komiksu, obrazu, fotografii, instalacji lub sztuki wideo. A zatem idzie NOWE!
Bo słowo zaczęło znów ważyć
i raczej mamy do czynienia z
przemianą, niż z zagładą. Czy to
nie zabawne, unicestwiamy coś,
co jest źródłem sztuki, a potem
trzeba je na nowo powoływać
do istnienia. Widocznie punkt
zerowy zaczyna już uwierać. A
nowa fala przypływów bardzo
mnie pociesza.
Kiedy sztuka obecna waha się
- co robić? - sztuka dawna ma
mistrzowskie, wypróbowane
metody. Wystarczy zobaczyć
arcydzieła „Rodziny Brueghlów”
i wszystko wie się o siedemnastowiecznych Flamandach. Nie
trzeba czytać grubych ksiąg,

narracja jest główną emocją
tych dzieł. Widzi się, jak byli
ubrani, jak się do siebie odnosili, jak bawili się, tańczyli, co
jedli. A także jakie otaczały ich
zwierzęta, krajobrazy, kwiaty,
a nawet motyle. Obraz życia
szczery i prawdziwy. Antwerpia
w XVII w. dała schronienie około
trzystu artystom, współdziałali
ze sobą, tam też powstał rynek
sztuki.
Założyciel rodu Peter Brueghel Starszy malował sceny
religijne, jego synowie i wnukowie panoramę życia i obyczaju.
Jana Brueghla, zwanego Aksamitnym, fascynowały kwiaty
– tulipany i róże. O namalowanie Madonny z Dzieciątkiem
poprosił Pietera Paula Rubensa,
najbardziej znanego artysty i
przyjaciela. Zgodziłabym się
terminować u Jana Brueghla
Młodszego i kopiować choćby
przez 30 lat jego ryciny, na których łódeczki cudownie kołyszą
się na wietrze. Te mistrzowskie
rysunki – nie było wtedy fotografii ani komputerów – przenosiły wzory sztuki najlepszej.
Szczęśliwie przetrwały w kolekcjach prywatnych i muzealnych.
A propos łódek, zapomniałabym o wyjątkowym, niedawnym spotkaniu w Bibliotece z
Rudolfem Krautschneiderem
– czeskim obieżyświatem. Nie
traktował poważnie edukacji,
ale napisał kilka książek i zbudował parę jachtów, na których
wypływał z trudną młodzieżą
daleko, daleko. Kiedy nauczył
się tak dobrze mówić po polsku? Zachwyciła mnie uwaga,
że Czesi posiadają parę tysięcy
jachtów i żaglówek, choć nie
mają dostępu do morza. To
kraj marzycieli, jakby wyjętych
z książek Italo Calvino. Dlatego
tak miło spotykać się z nimi na
wspólnych wystawach fotograficznych.
Wypada kończyć tę opowieść....
Koncert Chóru Concerto - Glacensis pod dyrekcją Katarzyny
Mąki z okazji 15- lecia jego

istnienia miał miejsce w Parafii
pod Wezwaniem Krzyża Świętego i był pod każdym względem rewelacyjny. Połączony z
Orkiestrą Państwowej Szkoły
Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, zafundował nam prawdziwą ucztę
duchową. W pierwszej części
usłyszeliśmy piękne głosy solistów: Katarzyny Mąki, Marzeny
Frankowskiej, Wandy Franek
i Jakuba Walczaka. W drugiej
Gloria D-dur Antonio Vivaldiego, weneckiego księdza, nawiązała do najlepszych dzieł
włoskiego baroku. I pomyśleć,
że w czasach Vivaldiego w Wenecji było 9 scen operowych i
wyobrazić sobie jak ta muzyka
niosła się po wodzie. Widziałam
jak siedziałaś urzeczona, bo
wnętrze naszego, prawie rzymskiego kościoła stworzyło przestrzeń podobną, godną takiej
sztuki. Niech żyje nasza STARA
EUROPA , nigdzie nie wymyślono lepszej muzyki.
Wieczory pieśni patriotycznych z okazji Święta Odrodzenia Polski przygotowane przez
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe cieszą się z roku na rok
coraz większą popularnością i
rozmachem. Gromadzą tłumy
młodzieży chętnej do nowych
wyzwań, starszemu pokoleniu
wyciskają łzy wzruszenia.
Analizując Twoje wypowiedzi, już nie po raz pierwszy, nie
mogę ukryć podziwu, z jaką
lekkością poruszasz się po omawianych kwestiach, zbaczając
zręcznie na tematy, które interesują Cię najbardziej. Jesteś w tym
niezastąpiona .
Kiedy przyszpilasz mnie
pytaniami prowadzącymi na
manowce, nie mam innego
wyjścia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Chlebicka
- Gałczyńska
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Henryk Grzybowski

Lotnisko polowe
w Szalejowie Dolnym / Książówce
Dziś, kiedy rozważane są różne lokalizacje lokalnego lotniska
dla awionetek, za Boguszynem
i Kłodzkiem, lub koło Radkowa
przy czeskiej granicy – ciekawą
informacją będzie z pewnością
opowieść o wojennym lotnisku
polowym w centrum ziemi kłodzkiej. Kolejna (4) z publikacji na
podstawie niemieckiej książki o
Szalejowie Dolnym.
Grunty na polach pomiędzy
Kłodzkiem a Szalejowem Dolnym
należały do posiadłości baronów
von Münchhausenów, w tym w
okresie funkcjonowania lotniska
do Hilmara II von Münchhausena,
oraz do Hilmara III1. Cały areał tego
terenu militarnego znajdował się
między folwarkiem Komthurhof
(po wojnie dawny PGR Książówka
przy ul. Lisiej) w kłodzkiej dzielnicy
Książówka (inna nazwa Kościelniki), a Szalejowem i miał wielkość
ok. 2000 x 2000 m (ok. 4 km2).
Samo lotnisko, a ściśle mówiąc,
lądowisko, położone było za zabudowaniami folwarku w kierunku
zachodnim. Teren ten od 1814 r.
leży na terenie Kłodzka, przy samej
granicy z Szalejowem i gminą wiejską Kłodzko. Już w 1937 r. zaczęto
planować i stopniowo rozbudowywać infrastrukturę. W zamyśle
było to lądowisko trawiaste blisko
granicy Niemiec, mające pełnić
rolę tymczasowej bazy do inwazji
na Czechosłowację, a zatem w kierunku południowo-zachodnim.
Nikt nie mógł wtedy przypuszczać,
że największe znaczenie osiągnie
ono siedem lat później, w 1945
r., wraz z niebezpieczeństwem ze
Wschodu.
Najważniejszym
punktem
Feldflugplatz Komturhof2 był pas
startowy wzdłuż tzw. „Sträsli”3 w
osi wschód-zachód, równolegle
do szosy (obecna DK nr 8) o mniej
więcej pół kilometra od niej, od
folwarku w stronę dawnej cegielni

w Szalejowie, znajdującej się przy
drodze od„ósemki” do pałacu. Wysokość tego miejsca wynosi 355 m
n.p.m. Natomiast inna droga, rozciągająca się w osi północ-południe – od gospody „Halbe Meile”4,
a właściwie od dzisiejszej Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej
IMGW, dalej wzdłuż granicy Szalejowa Dolnego w kierunku kolumny Matki Boskiej Rathmanna5, przy
niej w prawo, a następnie znów na
południe poprzez drogę polną
Olbrichta do jego gospodarstwa,
kończąca się przy Dorfstraße
(głównej drodze wiejskiej) przy
wjeździe do wsi od strony Zagórza
i Starego Wielisławia – została rozbudowana jak prawdziwa ulica,
przy której położone były, na południe od lotniska, hangary lotniskowe, warsztaty, magazyn i stanowiska działek przeciwlotniczych.
Także w pobliżu cegielni okopano
kilka czterolufowych dział przeciwlotniczych, popularnych FlaKów6.
Za polem wzlotów (pasem startowym) znajdowały się: pole kołowania mające wymiary ok. 850 m
x 150 m oraz prawie dwa razy szersza płyta postojowa, o łącznej powierzchni około 40 ha. Droga kołowania nie została wybetonowana,
za to idealnie równą powierzchnię
osiągnięto dzięki wyrównaniu
walcem i obsianiu trawą. Baraki
mieszkalne wartowników znajdowały się ponad gospodarstwem
rolnika Josefa Olbrichta i dawnym
majątkiem Paula Rathmanna7,
przy wschodnim końcu wsi, za
zakrętem drogi w stronę Zagórza.
Tam też, na południowym krańcu
lotniska, było źródło służące za
wodopój dla bydła wypasanego
na pobliskim wielkim pastwisku.
Źródło to zostało ocembrowane,
by ułatwić zaopatrywanie żołnierzy w wodę. Jeszcze wyżej, w zboczu wzgórza zostały wydrążone
dwa tunele spełniające rolę bun-

Samolot dwubelkowy Focke-Wulf Fw 189V1 (prototyp); za: Wikipedia10.

Orlando Ciciaro na tle samolotu. Archiwum Krzysztofa Baldego.

krów przeciwlotniczych.
Większość infrastruktury lotniska zlokalizowana była na terenie
Szalejowa Dolnego.Tu też w pałacu
Münchhausenów zakwaterowana
była komendantura. W Książówce
poza lądowiskiem znajdowały się
kuchnia i kasyno, te ostatnie w zabudowaniach folwarku. Żołnierze
byli zakwaterowani w większości
gospodarstw i domów w Szalejowie, także tam postawiono działa
przeciwlotnicze. Oddział liczył 300
żołnierzy (był to prawdopodobnie

mały batalion); a w czasie funkcjonowania lotniska został jeden raz
zluzowany.
Zgodnie z nomenklaturą
lotnisko polowe (Feldflugplatz)
było wytyczonym pasem ziemi,
niekiedy łąką o równej powierzchni, skąd przez ograniczony czas
mogły operować samoloty biorące udział w konkretnej operacji.
Taka była idea bazy przeciwko
Czechosłowacji. Z kolei lotniska
„odstawcze” (Abstellfläche) służyły
do okresowego krótkotrwałego
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stacjonowania ugrupowań, a także niesprawnych pojedynczych
maszyn. Niektóre z tych lotnisk
były wyposażone we własne
warsztaty naprawcze, jak w Książówce. Były także Einsatzhafen, w
skrócie E-hafen I i II klasy, w latach
wojny lotniska z hangarami oraz
budynkami zaplecza technicznego i socjalnego dla personelu. W
zależności od potrzeb i dynamiki
zmieniających się czynników taktycznych, w tym bliskości frontu,
lotnisko miało różne zadania,
wpływające na intensywność jego
eksploatacji.
Na lotnisku w Szalejowie Dolnym
stacjonowały m.in. takie maszyny
jak: Focke-Wulf Fw 190 Würger
(pol. „dzierzba“), jednomiejscowy,
jednosilnikowy myśliwiec o prędkości przelotowej 480 km/h, uznany za najlepszy niemiecki samolot
myśliwski II wojny światowej, wyprodukowany w ponad 20 tysiącach egzemplarzy
Messerschmitt Bf 109 (oznaczany
też Me 109), podstawowy myśliwiec Luftwaffe, prędkość przelotowa 350 km/h, o małym zasięgu,
bardzo trudny do pilotażu w fazie startu i lądowania z powodu
opadania skrzydła; niełatwe było

samo kołowanie po płycie lotniska, bowiem osłona silnika zasłaniała pilotowi widok na wprost.
Pod względem właściwości pilotażowych i manewrowych w powietrzu przewyższał jednak inne
samoloty. dwubelkowy (nieraz nazywany błędnie dwukadłubowym)8, trzymiejscowy samolot zwiadowczy Focke-Wulf Fw 189 Uhu
(„puchacz”)9, prędkość 360 km/h,
wyposażony w kamerę filmową i
aparat fotograficzny.
Na zdjęcia zrobione przez pilotów i nakręcone przez nich filmy
z rozpoznania powietrznego
czekali w pogotowiu motocykliści (jednym z nich był 22-letni
Georg Hoffmann pochodzący
z Heilbronnu w Wirtembergii),
którzy codziennie zawozili je do
obróbki w specjalnym laboratorium w wielkich przyczepach
mieszkalnych za gospodarstwem
Fridolina Babla w zachodniej części wsi11. Szczególne znaczenie
lotnisko, rozbudowane jesienią
1944 r., zdobyło dopiero wtedy,
gdy front osiągnął granicę Śląska
(2. poł. stycznia 1945). Fieseler Fi
156 Storch (pol. „bocian”), znany
ze startu i lądowania na niecałych
50 metrach12, ciągle latał z Szale-

jowa Dolnego do Wrocławia i za
każdym razem przywoził dwóch
ciężko rannych z obszaru walk,
których od razu transportowano
do szpitala w Kłodzku. Samolot
ten, przy zasięgu 740 km i bardzo
niskiej prędkości przelotowej 150
km/h, mógł nawet w ciągu sześciu
godzin trzykrotnie polecieć do
Wrocławia na jednym zbiorniku.
Jeden z samolotów, ostrzelany i
uszkodzony koło Wrocławia, spadł
podczas lądowania w Szalejowie i
wbił się głęboko w ziemię na pasie
startowym.
Jakiś czas temu Marian Halemba
ze Szczytnej wskazywał, podczas
jednej z organizowanych przez
niego wędrówek szlakami historii
tej miejscowości, miejsce dawnej
lokalizacji obiektu z cegły klinkierowej, przy starej drodze do
Dusznik. Obiekt w czasie wojny
służył, wg przekazów dawnych
mieszkańców, dozorowi przeciwlotniczemu. Obserwator z obrony
cywilnej miał powiadamiać telefonicznie kogoś w Szczytnej, następnie informacja była przekazywana
do sztabu w Kłodzku. Zupełnie
możliwe, że – niezależnie od zadań
wczesnego ostrzegania obrony
przeciwlotniczej – był to posteru-

Mapa. Lotnisko polowe w Książówce / Feldflugplatz Komturhof. Opis: 1 pas startowy, 2 pole kołowania, 3 płyta postojowa, 4 kolumna
Matki Boskiej, hangary i warsztaty, 5 źródło, baraki drużyny wartowniczej, bunkry przeciwlotn. 6 cegielnia, 7 pałac (komendantura),
8 laboratorium, 9 cmentarz.

nek obserwacyjny nadlatujących
od Wrocławia samolotów, które tu
ustawiały się na ścieżce zejścia do
lotniska. Przelot znad tego posterunku do lotniska zajmował, w zależności od typu maszyny, od 1,5
do 4 minut. Choć przy dominujących na ziemi kłodzkiej wiatrach
z południa i zachodu, częstszy
musiał być raczej przeciwny kierunek – start i lądowanie z kierunku
wschodniego.
Jak wspomniano, w skład infrastruktury lotniska wchodziły
warsztaty naprawcze dysponujące hangarami. Jednym z pilotów
oblatujących samoloty po naprawach był zaledwie 19-letni pilot
włoskiego pochodzenia Orlando
Ciciaro. Po wyszkoleniu na pilota
w Fürstenfeldbrück koło Monachium, w 1944 r. rozpoczął służbę
na lotnisku wojskowym niedaleko Nysy13, gdzie służył w 2/NAGr.
2 (Nahaufklärungsgruppe 2, pol.
grupa bliskiego rozpoznania), a z
uwagi na wiek nie przydzielono
go do lotów bojowych. W jednej
z takich naprawianych maszyn,
typu Messerschmitt Bf 109 G-6
„Gustaw” o numerze bocznym
1999614,15 24 marca 1945 r. pękł
drążek sterowniczy. Ciciaro nie
mógł bezpiecznie wylądować i samolot roztrzaskał się w lesie koło
Karłowa w Górach Stołowych. W
trakcie przeprowadzonych w 2003
r. poszukiwań ustalono, że jego
szczątki były wciśnięte w ziemię
do głębokości czterech metrów.
Odnaleziono także silnik. Obecnie
miejsce wypadku znajduje się w
niedostępnej dla turystów części
Parku Narodowego Gór Stołowych. Ofiarę katastrofy pochowano trzy dni później na cmentarzu
w Szalejowie Dolnym. Siostra pilota, Silvia Tradessus, informację o
bezpośredniej przyczynie tragedii
uzyskała z niemieckiego instytutu
badającego wypadki lotnicze. W
archiwum Luftwaffe zanotowano
go jako wypadek w trakcie oblatywania, ze wskazaną lokalizacją:
Karlsberg bei Friedrichsgrund
(Karłów koło Batorowa). Niewykluczone, że uszkodzenie było
skutkiem sabotażu w czasie prac
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remontowych16,17,18,19. W warsztatach z pewnością pracowali robotnicy przymusowi z okupowanych
przez III Rzeszę terenów. Tak było
m.in. w twierdzy kłodzkiej (zakłady
AEG) i zakładach Patin w Ścinawce
Średniej (produkujących kompasy
lotnicze). Szkoda życia młodego
lotnika. Zawsze jednak, gdy jedna
strona wysyła samoloty bombardujące miasta i zabijające ludzi,
obywatele drugiej strony niszczą
maszyny i zabijają pilotów.
Oznaczenie 2/NAGr. 2 było kryptonimem eskadry bliskiego rozpoznania. Jednostkę sformowano
w marcu 1942 r. na zajętych terenach ZSRR, w 1943 r. wzięła udział
w walkach o włoski Dodekanez, w
1944 r. o Rumunię. Od maja 1944
wraz ze zbliżającym się frontem
eskadrę dyslokowano coraz bardziej na zachód: od Lwowa przez
Jasionkę (Rzeszów) i Kraków do
Nysy. W okresie grudzień `44 –
marzec `45 bazą była Nysa, a od
marca Kłodzko. W Kłodzku nie
było lotniska, co oznacza, że rzeczywistą bazą eskadry musiało
być lotnisko polowe w Książówce
(Feldflugplatz Komturhof). Obowiązki dowódcy pełnili w tym

okresie oberleutn. (por.) Peter Jenne (do marca), następnie mjr WolfFriedrich Schöne. W grudniu 1944
r. w jej skład wchodziły 3 maszyny
Bf 109G-6 i 10 Bf 109G-820,21,22.
Helmut Goebel stwierdził w korespondencji z Krzysztofem Baldym,
od kilku lat badającym tę sprawę,
że dwa dni przed wypadkiem
Ciciaro na lotnisku w Szalejowie
rozbiły się dwa inne samoloty.
Podczas próby lądowania runęły
na ziemię Focke-Wulf Fw 189A z
dwoma pilotami i Messerschmitt
Bf 109 z jedną osobą na pokładzie.
Ci lotnicy przeżyli katastrofę. Zupełnie możliwe, że ta relacja, tym
razem rozszerzona, dotyczy także
wspomnianej wcześniej, uszkodzonej maszyny, która zaryła się
w ziemię podczas awaryjnego lądowania.
Krzysztof Baldy – na podstawie
materiałów, do których udało mu
się dotrzeć – ustalił, że nad ziemią
kłodzką przebiegały szlaki (w czasach pokoju „korytarze powietrzne”)alianckicheskadrbombowych
wykonujących naloty strategiczne
na niemieckie cele wojskowe na
Śląsku23,24. Prawdopodobnie wiele
z tych samolotów startowało z lot-

17
niska Campo Casale we włoskim
Brindisi25, gdzie od grudnia 1943 r.
mieściło się alianckie Dowództwo
Sił Powietrznych Obszaru Morza
Śródziemnego (Mediterranean Allied Air Force). Przed nalotami miały ostrzegać takie m.in. posterunki
jak ten w Szczytnej oraz myśliwce
rozpoznawcze.
Lotnisko nigdy nie zostało ostrzelane, również na Szalejów Dolny
nie spadła żadna bomba. Następnego dnia po podpisaniu aktu
kapitulacji Niemiec, 9 maja 1945,
Rosjanie zajęli teren lotniska. Żołnierze niemieccy wycofując się w
kierunku Kudowy-Zdroju i Czech,
a potem Bawarii, wykorzystali
mniejsze samoloty. Pozostał tylko
Junkers Ju 52, duża (o długości
prawie 20 m, rozpiętości skrzydeł
30 m i wysokości sześciu metrów z
wypuszczonym podwoziem), trzysilnikowa maszyna, niezawodna w
eksploatacji, początkowo bombowiec pomocniczy, potem średni
samolot transportowy, desantowy, kurierski i sanitarny, cechujący
się prostą konstrukcją. Samoloty
tego typu latały do końca lat 70.
XX w. Ten musiał być uszkodzony,
bowiem trudno wyobrazić so-

bie, by wtedy, gdy liczył się każdy
środek transportu dla ewakuacji
przez Czechy, zrezygnowano by
z maszyny o zasięgu do 1000 km
i ładowności 1,5 tony lub 15 pasażerów. Z tego też względu nie
wzbudziła zainteresowania Rosjan, a później musiała być mocno
zdekompletowana, bo w ciągu
kolejnych dwóch lat każdy, kto
czegoś potrzebował, po prostu to
sobie zabierał.
Wiadomo, że lotnisko musi spełniać co najmniej dwa warunki:
mieć twardą, równą nawierzchnię i
właściwą różę wiatrów, co oznacza
możliwość startu i lądowania pod
wiatr. Być może, kiedy przyjdzie
czas na decyzję o lokalizacji lokalnego lądowiska, można będzie
wziąć pod uwagę sprawdzoną
koncepcję sprzed prawie osiemdziesięciu lat. Póki co wzdłuż i w
poprzek pasa startowego przebiegają linie energetyczne. Miejsce
ma jednak nadzwyczaj dogodną
lokalizację: leży kilkaset metrów
od „ósemki” (E-67), a w odległości
100 m ma przebiegać planowana
zachodnia obwodnica drogowa
Kłodzka.

Opracowano na podstawie:
- Helmut Goebel, współpr. Gerhard Olbricht, Margarethe
Wamhoff, Reinhold Lux; Thankmar von Münchhausen,
Willibald Exner, Alfons Babel. Rozdział: „Der Feldflugplatz”,
w: Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf

in der Grafschaft Glatz/Schlesien, Brinkmann-Patzelt,
Georgsmarienhütte-Oldenburg, 2001, S. 356–357. ISBN
3-927099-75-9
- Natalia Wellmann, współpr. Artur Szałkowski, Tajemnice ka-

tastrof maszyn latających, „Polska” The Times, 2011-03-14,
Onet.Wiem [dostęp 2013-12-08]
- informacji Krzysztofa Baldego
- materiałów autora.

Gemeinde Niederschwedeldorf in der Grafschaft Glatz/
Schlesien, Brinkmann-Patzelt, Georgsmarienhütte-Oldenburg, 2001, S. 34, 42. ISBN 3-927099-75-9.
6. FlaK – w niemieckiej nomenklaturze wojskowej działo obrony
przeciwlotniczej (skrót od Flugabwehrkanone). Tutaj mowa
o oznaczonych jako „2 cm Flakvierling 38”, poczwórnie
sprzężonych na jednym łożu, holowanych działach przeciwlotniczych bliskiego zasięgu kalibru 20 mm.
7. Gdy zabudowania uległy zniszczeniu wskutek pożaru, Paul
Rathmann sprzedał gospodarstwo baronowi, a sam przeniósł się do Starego Wielisławia.
8. Rzadko stosowane samoloty dwubelkowe oparte są na
konstrukcji ramowej, mają krótki kadłub z kabiną (gondolą)
załogi, do którego przymocowane są skrzydła połączone z
belkami ogonowymi.
9. Produkowany również koło Pragi w zakładach Aero Vodochody.
10. Publikacja w: H.J. Cooper, O.G. Thetford, D.A. Russell, Aircraft
of the Fighting Powers, t. 2, Harborough Publishing Co,
Leicester, England 1941.
11. Gospodarstwo to (obecnie siedziba firmy „Hefajstos”), zbudowane w typowym śląskim stylu, od 1629 r. pozostawało
w posiadaniu rodziny Babel, która otrzymała za to odznakę
honorową Rolników Hrabstwa Kłodzkiego. Fridolin Babel
był kierownikiem wiejskiej orkiestry. W końcówce wojny
ukryto u niego zakonserwowane instrumenty całego
zespołu, odnalezione po wielu latach.
12. Maszynie Fi 156 do startu wystarczało 60 m, a do lądowania

20 m. Ze względu na wszechstronność stosowana była
przez Luftwaffe na wszystkich frontach II wojny światowej.
13. Na lotnisku w Chróścinie (niem. Falkenau) koło Starego
Grodkowa lub lotnisku pomocniczym Radzikowice (niem.
Stephansdorf) w powiecie nyskim.
14. Archiwum Krzysztofa Baldego [ArchKB].
15. Messerschmitt Bf 109 G-6 posiadał już kabinę ciśnieniową
i lepsze uzbrojenie: dwa karabiny MG 131 kal. 13 mm i
działko MG 151/20 kal. 20 mm.
16. ArchKB.
17. Natalia Wellmann, współpr. Artur Szałkowski, Tajemnice katastrof maszyn latających, „Polska” The Times, 2011-03-14.
18. Natalia Wellmann, Wyjaśniono szczegóły katastrofy lotniczej
w Karłowie, „Gazeta Wrocławska”, 2011-02-26.
19. Jiri Rajlich, Stanislav Kokoska, Ales Janda, Luftwaffe over
Czech Territory 1945, wyd. JaPo, Hradec Králové 2001.
20. Michael Holm, Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen 2./Nahaufklärungsgruppe 2, portal The Luftwaffe
1933-45, www.ww2.dk [dostęp 2013-12-11].
21. Henry L. deZeng IV and Douglas G. Stankey, Luftwaffe
Officer Career Summaries, ibid.
22. Luftwaffe over Czech Territory…, op. cit.
23. ArchKB.
24. Luftwaffe over Czech Territory…, op. cit.
25. Z lotniska w Brindisi startowały m.in. maszyny z lotniczym
wsparciem dla powstania warszawskiego. Dziś wykorzystywane jest jako port lotniczy Brindisi (wł. Aeroporto
internazionale del Salento).

Przypisy:
1. Hilmar II von Münchhausen (1862-1939) odziedziczył włości
szalejowskie w 1883 r. i dzierżył ich ster przez 56 lat (18831939), natomiast Hilmar III (1894-1976) – w przeciwieństwie
do ojca – władał majątkiem krótko: zaledwie 6 lat (19391945) – przez kilka miesięcy pokoju przed wybuchem II
wojny światowej i kilka lat jej trwania.
2.Pod nazwą Komturhof lotnisko figurowało w indeksie
niemieckich lotnisk wojskowych, natomiast nazwa folwarku
Komthurhof uwzględnia jej historyczną średniowieczną
pisownię.
3. Sträsle – uliczka.
4. Gospoda „An der Halbe Meile” (pol. „Wpół Mili”) i mieszcząca
się obok kuźnia Strauchów położone były pół mili (ok. 3,8
km) za Kłodzkiem w stronę Polanicy, przed obecną stacją
benzynową „Orlen”.
5. Stara, masywna kolumna z cokołem i figurą Matki Boskiej z
radkowskiego piaskowca stała w tym miejscu, przy drodze
z pałacu do Książówki, pomiędzy dwoma klonami, do
1995 r. Dziś pozostał jedynie stojący niedaleko zaniedbany
drewniany krzyż z figurą Chrystusa malowaną na blasze.
Wystawił go w podzięce za uratowanie życia pewien rolnik
(z majątku Klattego, położonego niedaleko gospodarstw
Olbrichta i Rathmanna), który pewnego razu poszedł orać
pole, lecz zasłabł. Gdy koń wrócił sam do gospodarstwa,
zauważono to na dziedzińcu. Wszczęto poszukiwania,
mężczyznę odnaleziono i uratowano. Za: Helmut Goebel,
Rozdział: „Bildstöcke, Wegekreuze und Gedenksteine,
Erinnerungen an Pest und Cholera”, w: Heimatbuch der
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Mam zaszczyt przedstawić
sylwetkę Stanisława Olszamowskiego, wszechstronnego artysty
plastyka: rzeźbiarza, malarza, projektanta wnętrz i pedagoga.
Urodził się w Kijowie w 1929
r. Edukację artystyczną rozpoczął
w powojennym Wrocławiu, tam
też podjął studia artystyczne w
Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych. Studia wyższe ukończył na wydziale rzeźby Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w
Gdańsku, w pracowni profesora
Stanisława Horno-Popławskiego.
Na początku lat sześćdziesiątych
dwudziestego wieku zamieszkał
w Wałbrzychu, później przeniósł
się do Sokołowska - urokliwej małej miejscowości uzdrowiskowej.
Od 1960 r. był nauczycielem
plastyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w
Wałbrzychu oraz instruktorem
zajęć plastycznych dla dzieci i
młodzieży w Górniczym Domu
Kultury Kopalni "Wałbrzych". W latach 1971-1980 pracował jako nauczyciel plastyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu. W
1972 roku zaprezentuował swoją
pierwszą indywidualną wystawę
w wałbrzyskim Biurze Wystaw
Artystycznych. Przez 15 lat zajmował się architekturą wnętrz użytkowych, realizując szereg zamysłów artystycznych polegających
na wyposażeniu oraz dekoracji
wnętrz restauracji, schronisk turystycznych oraz ośrodków wypoczynkowych, a także mieszkań
prywatnych w Polsce i Niemczech.
Szczególnie ukochał małe Sokołowsko, gdzie się przeniósł w 1972
r. Tam urządził pracownię, tworzył
i mieszkał. Ponadto organizował i
prowadził zajęcia sekcji plastycznej w Zakładowym Domu Kultury" Camela" w Mieroszowie oraz
sekcję plastyczną w ówczesnym
Uzdrowiskowym Domu Kultury

fot. Elżbieta Gargała

Nagroda Kulturalna
dla Stanisława Olszamowskiego

W sali Mieroszowskiego Ośrodka Kultury znany artysta Stanisław Olszamowski otrzymał Nagrodę Kulturalną Marszałka za całokształt
twórczości artystycznej. Na fotografii w towarzystwie Edwina Petrykanta - pełnomocnika marszałka d/s kultury, żony Barbary
i Juliana Golaka - radnego województwa, który przygotował i wygłosił laudację na cześć laureata.

w Sokołowsku. W latach 20002006 prowadził zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży w Domu
Dziecka w Nowym Siodle a także
w Publicznym Gimnazjum w Mieroszowie.
Stanisław Olszamowski jest
projektantem i realizatorem wielu znanych rzeźb i pomników:
Pomnik Żołnierza Polskiego oraz
płaskorzeźba pn. Poległym za
Wolność i Demokrację na cmentarzu komunalnym w Mieroszowie, pomnik w hołdzie więźniom
obozu Gross-Rosen, popiersie
płk. Józefa Sokola dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie,
popiersie wybitnego reżysera filmowego Krzysztofa Kieślowskiego w Publicznym Gimnazjum w
Mieroszowie oraz w Sokołowsku.
Jest twórcą dwóch znaków (logotypów) Polsko- Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej.
Zaprojektował i wykonał dekoracje obiektów sanatoryjnych
i mieszkalnych w Sokołowsku.

Wiele z tych projektów wykonał
na zasadach honorowych, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.
Od 1992 r. aktywnie uczestniczy w
życiu kulturalno-artystycznym pogranicza polsko-czeskiego, współ-organizował "Polsko- Czeski klub
Artystyczny ART. Studio" w Mieroszowie. Był konsultantem artystycznym Międzynarodowych
Interdyscyplinarnych Plenerów
Artystycznych, organizowanych
w ramach Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem "Bądźmy Rodziną".
W 2008 r. Rada Miejska w
Mieroszowie w uznaniu zasług
za upowszechnianie i rozwój kultury nadała Stanisławowi Olszamowskiemu Tytuł Honorowego
Obywatela Mieroszowa. W 2009
r. Rada Powiatu Wałbrzyskiego w
uznaniu jego zasług dla kultury
przyznała mu tytuł "Zasłużony dla
"Powiatu Wałbrzyskiego". W tym
samym roku w wyniku przewlekłej choroby oczu utracił wzrok.

Stanisław Olszamowski jest
artystą nadzwyczaj skromnym,
nie lubi opowiadać o swoich
pracach, które w jego ocenie nie
wymagają komentarzy. Warto
jednak pokusić się choćby o niewielką próbę oceny Jego pracy.
Jego twórczość dotyka dwóch
przeciwległych biegunów plastyki. Z jednej strony zwarta i mocna
- wykonana mocnymi cięciami
rzeźba, a z drugiej malarstwo, w
którym forma zanika na rzecz
zróżnicowanej kolorystyki.
W 2013 r. przypadło 55-lecie
pracy artystycznej i pedagogicznej Stanisława Olszamowskiego.
Poprzez swoją działalność artystyczną zapisał się w sposób wyjątkowy w historię Dolnego Ślaska
i pogranicza polsko-czeskiego. W
tym okresie eksponował swoje
prace między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, a także w Niemczech i
Czechach.
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Benefis stanisława olszamowskiego
W roku 2013 artysta plastyk
Stanisław Olszamowski obchodzi
swój benefis. Równo 55 lat pracował jako rzeźbiarz, malarz, projektant wnętrz, pedagog. Mimo,
że artysta urodził się w Kijowie,
edukację artystyczną podjął w
powojennym Wrocławiu. W połowie lat 60-tych zamieszkał w Wałbrzychu, po czym przeniósł się do
Sokołowska, gdzie mieszka do
dziś. Życiowe motto artysty: „Altruizm sposobem na wyciszenie”
jest jednocześnie obrazem jego
postaci.
W dniu 8 listopada 2013 r.
o godzinie 17:00 Dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury
Władysław Koziejko oficjalnie
otworzył Benefis Stanisława Olszamowskiego. W tym dniu Edwin
Petryka, Pełnomocnik Marszałka ds. dialogu ze środowiskiem
twórczym i artystycznym regionu,
wręczył artyście Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury. Z uznaniem
i podziękowaniami za całokształt
pracy artystycznej zwrócili się do
pedagoga również goście: Radny
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, Zastępca
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Zygmunt Nowaczyk, Redaktor
Naczelna „Ziemi Kłodzkiej” Teresa Bazała, artyści i przyjaciele z
Czech, których reprezentantami
byli Vêra Kopecká i Antoni Matuszkiewicz, Radny Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Andrzej Lipiński,
Burmistrz Mieroszowa Andrzej
Laszkiewicz oraz Zastępca Burmistrza Dorota Bekier, Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa
Ryszard Gubernat, Sołtys Sokołowska Bernadyna Grzeszuk, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum
w Mieroszowie. Aniołem stróżem
tego wyjątkowego spotkania był
Henryk Hnatiuk, wieloletni przyjaciel Stanisława Olszamowskiego,
któremu na sesji Rady Miejskiej

Mieroszowa w dniu 28 listopada 2013r. o godzinie 13:00 w Sali
posiedzeń Urzędu Miasta nadany
został Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.
Z okazji Benefisu w sali wystawowej Mieroszowskiego Centrum
Kultury wyeksponowano wybrane prace artysty. Są to głównie
pastele, ale i rzeźby oraz obrazy
olejne. Artykuł prasowy autorstwa dr Ziemowita Olszanowskiego (źródło: Głos Mieroszowa
– Nr 4/2008 r. maj-czerwiec) pt.:
„Za pęknięta szybą”, umieszczony
między „Maryją z Dzieciątkiem” a
rzeźbami, przybliża nam postać
artysty widzianą oczami autora,
często obserwowaną„przypadkowo, prawie ukradkiem, podczas
kilkudniowych pobytów w Sokołowsku”. Autor pisze: „Notowałem
zachodzące zmiany w mrocznym
wnętrzu za pękniętą szybą – pojawiające się i znikające dzieła na
wystawie. Zresztą „wystawa” jest
tutaj złym słowem. To coś za szybą
to była po prostu część pracowni.
Autor nie dbał nigdy zbytnio o jej
komercyjny wystrój, ale też nie
miało się wrażenia jej zamierzonej autoizolacji. Fascynował mnie
zawsze stół artysty zawalony
stertami jego prac, kredkami, farbami, papierami, fotografiami i…
wieloma parami okularów. […]
Poznałem go lepiej podczas późniejszych spotkań. Jest uroczym
gawędziarzem, potrafiącym obdarowywać słuchacza skarbami
swej pamięci, ale co ważniejsze
– żywą, osobistą interpretacją
różnych aspektów przeżywania
fenomenu sztuki, jej bezpośredniego związku ze światem, z naturą. Olszamowski często podkreśla, że…” ale to już dowiedzą się
Państwo odwiedzając salę wystawową Mieroszowskiego Centrum
Kultury. W styczniu wystawa zostanie przeniesiona do holu MCK,
gdzie będzie stanowiła stałą ekspozycję.

Benefis Stanisława Olszamowskiego w Centrum Kultury w Mieroszowie.

Stanisław Olszamowski "Papież Jan Paweł II"

Stanisław Olszamowski "Rodzina"
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XX-lecie Współpracy
Nowej Rudy i Broumova
Pierwsze kontakty obywateli obu miast rozpoczęły się
już w latach osiemdziesiątych
dwudziestego wieku poprzez
akcje Solidarności Polsko-Czeskiej. Rozwinięcie tej współpracy na bardzo dużą skalę
nastąpiło w 1990 roku, kiedy
to zorganizowano Pierwsze
Polsko – Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Wielkim apogeum intensywnych starań organizatorów było otwarcie przejścia
granicznego Tłumaczów –Otovice. W sprawie otwarcia tej
granicy wielokrotnie pisaliśmy
petycje do władz państwowych
w Warszawie i w Pradze. Liczne
spotkania na granicy wzbudzały zainteresowanie służb
państwowych, a także mediów w obu krajach. Akcje
były przygotowywane przede
wszystkim przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej i Solidarność PolskoCzesko – Słowacką. Najwięcej
zainteresowania po stronie
czeskiej wykazywały następujące osoby: Tomasz Kočička,
Ks. Norbert Zeman, dr Tibor
Pindeš, a także Josef Jansa,
Rudolf Gedeon, Karel Buna i
kilka innych osób, których nazwisk nie pamiętam.
W sposób szczególny
chciałbym przypomnieć działalność dwóch osób, tzn.
śp. Tomasza Kočički i ks. Norberta Zemana
Tomaš Kočička pierwszy
niekomunistyczny burmistrz
miasta Broumov
Tomaš Kočička był jednym
z najbardziej zasłużonych
obywateli czeskich dla budowy demokracji i prawdziwej
solidarności polsko-czeskiej
na pograniczu. Poznałem Go

w 1990 roku podczas spotkań
dotyczących planowania przyszłej współpracy Nowej Rudy i
Broumova. Wspólnie podpisywaliśmy deklarację o konieczności otwarcia przejścia granicznego Tłumaczów – Otovice. Był współtwórcą i współorganizatorem I Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną“. Od 1990
roku wspólnie przewodniczyliśmy przez kilka lat pracom
Komitetu
Organizacyjnego.
Tomaš Kočička wielokrotnie
koncertował wspólnie z zespołem „Stenava“. Bardzo
chętnie przemawiał i śpiewał
w języku czeskim, polskim i
niemieckim. Był członkiem
redakcji
polsko-czesko-niemieckiego miesięcznika „Ziemia Kłodzka Od kladského
pomezí Glatzer Bergland“.
Wspólnie podpisaliśmy pierwszą, wzorcową umowę o
współpracy miast Nowa Ruda
i Broumov. Jako jedyny znany
mi obywatel Czech zaśpiewał
cały polski hymn narodowy
w j. polskim. Zapamiętam go
jako niezwykle szlachetnego człowieka, który budował
prawdziwą solidarność polsko-czeską.
Ks. Norbert Zeman
Księdza Norberta Zemana
poznałem latem 1990 r. w Broumovie podczas przygotowań
do zorganizowania I PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dał się poznać od samego początku jako człowiek
bardzo otwarty na współpracę Polaków i Czechów. Rozpoczęliśmy regularną pracę,
której efektem były wspólne
spotkania mieszkańców Broumova i Ziemi Kłodzkiej, które

Nowa Ruda, 16 grudnia 1992. Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, Sala Miedziana.
Julian Golak, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie odczytuje treść
porozumienia o nawiązaniu współpracy międzynarodowej i stosunków partnerskich z
Broumovem. Z lewej Stanisław Łukasik, burmistrz Nowej Rudy.

przyczyniły się do otwarcia zamkniętych do tej pory przejść
granicznych. Podpisywaliśmy
także wspólne petycje w tej
sprawie do rządów obu krajów. Był człowiekiem, który
otwarcie angażował się w różnorodne wydarzenia społeczno – kulturalne na pograniczu. Szczególnie te, które były
organizowane w Broumovie,
Nowej Rudzie oraz na przejściu granicznym Tłumaczów –
Otovice. Od jesieni 1990 roku
przez kilkanaście lat regularnie był współorganizatorem
Polsko – Czeskich Dni Kultury

Chrześcijańskiej pod hasłem
„Bądźmy Rodziną”. Ks. Zeman
zorganizował wiele spotkań i
koncertów w klasztorze oraz
kościele pw. Św. Piotra i Pawła
w Broumovie. Chętnie gościł
Polaków i zapraszał także do
klasztoru. Będziemy pamiętać
w Polsce niezwykle zaangażowanie ojca Norberta Zemana
na rzecz porozumienia polskoczeskiego i prawdziwej solidarności międzynarodowej.
Bywał także w moim domu w
Nowej Rudzie, gdzie chętnie
poznawał życie typowej polskiej rodziny.
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Dvacáté výročí spolupráce
Nowé Rudy a Broumova
Dvacáté výročí oficiální
spoluprace Nowe Rudy a Broumova
První kontakty občanů
obou měst se již začaly v osmdesátých letech dvacátého
století prostřednictvím akce
Polsko-České Solidarity. Rozvoj této spolupráce ve velkém
měřítku se konal v roce 1990,
kdy se konaly první PolskoČeské Dny Křesťanské Kultury
"Zůstanme Rodinou". Velkým
apogeum intenzivních úsilí
organizátorů bylo otevření
hraničnícho přechodu Tłumaczów - Otovice, kvůli teto
zaležitostí otevření hranic
opakovaně jsme psali petice
na státní orgány ve Varšavě a

Praze. Četné setkání na hranici vzbuzovaly zájem státních
služeb a médií v obou zemích
. Akce byly připravovany především přes Stowarzyszenie
Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej (Sdružení Občanský
Výbor Kladské Země) a Solidarność Polsko-Czesko –Słowacka (Polsko-Česko- Slovenska Solidarita). Největší
zájem po české straně ukázaly
následující osoby: Tomaš Kočička, kněz Norbert Zeman,
Dr Pindeš a Jozef Jansa, Karel
Buna a několik dalších osob,
jejichž jména si nepamatuji.
Zejména bych chtěl připomenout činnost dvou
osob, to je svaté paměti Pana

Tomaša Kočički a kněze Norberta Zemana.
Zemřely Tomaš Kočička
první nekomunistický starosta města Broumova.
Tomaš Kočička byl jedným s nejvíce zásloužených
českých obyvatelů pro stavbu demokrace a pravdivé
polsko-české solidarity na
pohraniči. Potkal jsem Ho
w roce 1990 během setkání
týkajicích se planování spolupráci v budoucnosti Nowe
Rudy a Broumova. Společně
jsme podepisovali deklarace
o nutnosti otevření přeshranáčního přechodu Tłumaczow – Otovice. Byl spolotvůrcou a spoluorganizatorem I
Polsko-Českých Křestanských
Dnů Kultury "Zůstanme Rodinou". Od roku 1990 společně
jsme vedli přes několik let
páci Organizačního Výboru.

Tomaš Kočička mnohokrat
koncertoval spolu se sborem
Stenava. Velmí rád promlouval a spíval v českém, polském a německém jázyku. Byl
redakčním členem polsko-česko-německého měsečníka
„Ziemia Kłodzka – Od kladského pomezí– Glatzer Bergland“. Společně jsme podepsali I (vzorečnou) smlouvu o
spolupráci měst Nowa Ruda a
Broumov. Byl jedýnečním znamým mi obywatelem Čech,
který zaspival celou polskou
narodní hymnu v polštine.
Budu ho pámatovat jako neobvyklé šlachetného člověka,
který stavěl pravdívou polsko-českou solidaritu.
Otec Norbert Zeman (premonstraters) žil (1941-2013),
zemřel 20 února 2013.
Kněze Norberta Zemana
jsem setkál v letě roku 1990
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roku w Broumově během
připravy k organizaci I Polsko-Českých Dnů Křestanské
Kultury. Od samého záčatku
byl člověkem moc otevřeným
na spolupráce Polaků a Čechů. Záčali jsme pravidelnou
spolupráce, které důsledkem
były společné setkání bydlicích v Broumově a na Kladským pozemí, které měly vlív
na Steven, do te doby závřených hraničních přechodů.
Také jsme spolu podepisovali
petice v teto věci do vlady
obou států. Byl člověkem,
ktérý zápojoval se k mnoga
růzdnym společno-kulturním
akcím na pohraničí. Zvlašt te
které konaly se v Broumově,
Nove Rude a také na přeshraničním přechodě Tłumaczów – Otovice. Od podzimu
1990 roku přes několika let
pravidelně byl spoluorganizatorem Polsko-Českých Dnů
Křestanské Kultury „Zůstanme Rodinou”. Kněz Zeman
byl organizatorem mnoha
setkaní a koncertů v zákoně
a také kostele sv. Petra a Pavla v Broumově. Rád hostil
Polaků a zval jejch k zákonu.
Budeme pamatovat v Polsku
otce Norberta Zemana, jako
zvlašt zábzvajicicho se o polsko-české dohodě a pravdivé
solidaritě mezi státy. Byl také
v mým domů v Nove Rudě,
kde rad poznaval život obyčejné polské rodiny.

Lucie Lesáková Infocentrum v Broumově prezentuje společně realizované projekty s městem Nowa Ruda během oslavy
dvacátého výročí partnerství 12 prosince 2013 v Broumově.

Polsko-český sbor "Amicitia". Zpívejí žacy z partnerských škol:
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie a Umělecká školy z Broumova.

Společná fotka účastníků oslav XX - výročí v Broumově 1ě prosince 2013.
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Józef Michalski

Ciekawa propozycja
Komunikat na poczcie mailowej wysłany z wrocławskiego „Civitas Christiana” do członków i sympatyków, informujący o zaplanowanej w dniach
4 - 5 października 2013 roku
pielgrzymce do Czech z dwóch
głównych pobudek: zbliżającego się ku końcowi Roku Wiary,
ogłoszonego przez papieża
Benedykta XVI i 1150 rocznicy
przybycia świętych sołuńskich
Cyryla i Metodego na Wielkie
Morawy. Poniżej, nieco drobniejszym drukiem, dopisek, że
organizuje ją Oddział Okręgowy Stowarzyszenia, z fachowym wsparciem wrocławskiego Biura Podróży PANORAMA,
w ramach kolejnych Polsko
– Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Czytamy uważnie z małżonką dość obszerny komunikat, zwłaszcza szczegółowo
wypunktowany program i po
skończonej lekturze uznajemy,
że propozycja jest nader ciekawa i należałoby z niej skorzystać, zwłaszcza, że obydwoje
jeszcze na Morawach nie byliśmy... Potwierdzamy swój
udział, dokonujemy należnej
wpłaty – 200 złotych od osoby,
czyli całkiem znośnie i dopełniamy koniecznych formalności... Przed wyjazdem penetracja różnego rodzaju źródeł, by
przybliżyć sobie ten region,
o którym niby zawsze się coś
wiedziało, lecz zaledwie fragmentarycznie, gdy tymczasem
okazało się, po intensywnej,
wnikliwej lekturze, że udamy
się do niezwykłej krainy, nazywanej powszechnie „Ogrodem
Europy” i to zaczynało być
podniecające... Urok Moraw
czynić ma bowiem nieodparte
wrażenie. Jest to bowiem mozaika płaskowyżów, rozfalowanych wzgórz z szachownicami

Fot. Stanisław Zobniow

PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ WIARY (cz. I)

Velehrad - najważniejsze sanktuarium na Wielkich Morawach, związane z postaciami dwóch świętych Cyryla i Metodego - katedra,
którą nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II w 1991 roku.

urodzajnych pól, kwitnących
sadów, bukowych lasów i łąk
porośniętych storczykami w
Karpatach Białych; tajemniczego piękna lasu łęgowego
u zbiegu rzek Morawy i Dyji i
nade wszystko głównego w
Czechach regionu
uprawy
winorośli. Stąd wywodzą się,
owiane sławą, znakomite wina:
Ryzling, Veltlin, Frankovka, Vavrinec. Można posmakować
tego napoju, zwanego powszechnie „płynnym słońcem”,
wędrując wśród winnic i piwniczek winnych... W trakcie wielodniowych wycieczek natrafi się
tutaj na zachwycające krajobrazy przyrody, zamki, jaskinie
krasowe, kościoły, synagogi,
znaleziska archeologiczne czy
miejsca słynnych bitew. Przewodniki turystyczne sugerują,
aby zwiedzanie tego raju odbywać rowerem, a nawet pieszo i
zamieszczają dokładne trasy.
My wybraliśmy się busem Panoramy, marki mercedes vario,
dysponującym 21 miejscami

i mieliśmy nadzieję, że dzięki
niemu - sprawnie i szczęśliwie
prowadzonemu przez kierowcę, sympatycznego, pogodnego Kazimierza Wiśniewicza
- dotrzemy bezpiecznie i szybko wszędzie tam, gdzie przewidywało itinerarium naszej
pielgrzymki, czyli głównie do
świętych miejsc Południowych
i Wschodnich Moraw.
Jubilat za sterem
Wyjeżdżamy spod siedziby „Civitasu” przy ulicy Kuźniczej, punktualnie o 6 rano.
Pan Henryk Koch, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego, prosił wszystkich o
punktualność i nie zawiódł się.
To wprawia go w szampański
nastrój, budząc przekonanie,
że grupa pielgrzymkowa będzie zdyscyplinowana i mobilna. Nasz spiritus movens tego
zbożnego wypadu do źródeł
słowiańskiego chrześcijaństwa
jest w tym roku szczególnym

jubilatem. Mija bowiem dwadzieścia lat kierowania przez
niego dolnośląskim ‘Civitasem”
i można tego nie uważać za
coś szczególnego (wielu ludzi
wiązało się ze swymi zakładami
pracy czasami przez całe swe
zawodowe życie), ale pan Henryk jest mieszkańcem Bielska
– Białej i przez te dwie dekady
kursował regularnie pomiędzy
oboma miastami, pokonując
każdorazowo ponad 200 kilometrów, co, spójrzmy prawdzie
w oczy, wymaga sporych sił i
tęgiego ducha. Przy nim, nieodłączna w sytuacjach szczególnych, a za taką należy uważać nasze pielgrzymowanie,
małżonka Małgorzata, dla
której te dwadzieścia lat było
niewątpliwym poświęceniem
się i oddaniem misji męża,
gdyż inaczej jego działania dla
tego środowiska określić nie
sposób. Penelopa naszych czasów, oczekująca swego Odysa
co tydzień, a czasami i dłużej.
Uradowana, szczęśliwa, gdy go

Niestrudzony
przewodnik
Za Bielanami podążamy
drogą krajową nr 8, stanowiącą
fragment trasy europejskiej E
67 i będziemy się jej trzymać aż
do Polanicy - Zdroju, gdzie dołączą do nas trzy osoby: ks. Dariusz Sakaluk – dyrektor tutejszego Domu Księży Emerytów
Diecezji Świdnickiej, opiekun
duchowy naszej pielgrzymki i
dwie panie, które sprawią, że
w busie nie będzie już wolnych
miejsc..
W tym miejscu godzi się zauważyć, że pielgrzymuje z nami
proboszcz parafii prawosław-

Tzw. Biblia pauperum (Biblia dla ubogich) prezentowana we wnętrzu barokowej świątyni
p.w. Maryi Dziewicy w Křtinach (Morawy).

Fot. Stanisław Zobniow

nej Śww. Cyryla i Metodego, ks.
Mitrat Prot. Eugeniusz Cebulski
z cerkwi przy ulicy św. Jadwigi
we Wrocławiu. Ten niestrudzony działacz ekumeniczny 17
września br. obchodził jubileusz 40-lecia swego kapłaństwa.
Nic dziwnego, że zapragnął
uczcić to szczególne wydarzenie w swym życiu przemierzeniem choćby części szlaku
apostolskiego założycieli prawosławia... W Polanicy-Zdroju
zawracamy, by wydostać się
na drogę nr 392 i dotrzeć na
Przełęcz Międzyleską, gdzie
miniemy przejście graniczne
Boboszów – Dolna Lipka i już
będziemy na Morawach... Tuż
przed Bardem Śląskim zatrzymujemy się na stacji paliw, by
sobie nieco ulżyć. Postój jest
krótki. Gdy sadowimy się ponownie na swoich miejscach,
zaskakują nas mile państwo
Kochowie. Częstują wszystkich chrupiącymi bułkami z
masłem, wyborną szynką i żółtym serem na przemian. Choć
każdy zaopatrzył się w suchy
prowiant, dodatkowa wałówka
nie zawadzi, zwłaszcza, że bułki wypiekła, znana ze swego
kunsztu, piekarnia przy placu
Bema we Wrocławiu...
Nasz elokwentny przewodnik rozpoczyna swą pracę
niemal równocześnie z zapuszczeniem silnika przez pana
Kazimierza, lecz nam to nie
przeszkadza. Przeciwnie. Wsłuchujemy się z narastająca uwagą w jego barwną opowieść o
świecie i zdarzeniach, których
materialny odblask przyjdzie
nam podziwiać już za kilka
godzin... Wielkie Morawy. Ich
powstanie, główne postaci historyczne, zwycięstwa i klęski.
Dowiadujemy się, że w okresie
największej świetności Śląsk
i Małopolska znajdowały się
w ich granicach i to pobudza
naszą wyobraźnię. Gdy wspinamy się na Przełęcz Bardzką,
pan Piotr wskazuje nam granicę, która od wieków oddzielała
Śląsk od Moraw i okazuje się, że

Svatý Kopeček, pielgrzymi na tle bazyliki

Fot. Stanisław Zobniow

wita uśmiechniętego na progu
ich domowego gniazda...
Intonujemy pokrzepiającą pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”, a potem modlitwa
o bezpieczną drogę. Po niej
przewodniczący przedstawia
nam siedzącego obok kierowcy pana Piotra Gaglika. Będzie
naszym przewodnikiem. W
środowisku jest znany. Pracuje
na kierowniczym stanowisku w
Urzędzie Miasta Wrocławia, ale
gros czasu wolnego poświęca
wnikliwym badaniom historii
Śląska, zwłaszcza dziejom Łużyczan, do których pała szczególną estymą, a także mniejszościom narodowym, które
pozostawiły swój ślad na tych
ziemiach. Jego prelekcje cieszą
się dużym zainteresowaniem.
Prowadzi je zawsze z temperamentem, pełnym zaangażowaniem i przejrzystością języka. Ma na te tematy głęboką,
ugruntowaną wiedzę. Jest więc
nadzieja, że dowiemy się w
trakcie tych dwóch dni wiele
ciekawych, nieznanych nam
dotychczas, rzeczy i spraw...
Wita nas, wychylając się nieporęcznie ze swego siedzenia w
naszą stronę. W busie nie ma
mikrofonu, więc musi w takiej
niedogodnej pozycji zwracać
się do nas, abyśmy go wszyscy
słyszeli...

Fot. Stanisław Zobniow
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Spotkanie na Svatým Hostýniu z przyjaciółmi z organizacji chrześcijańsko-sportowej
"OREL", od lewej Janusz Cholewa, Bożetech Kostelka i Henryk Koch.

Ziemia Kłodzka nr 233 / grudzień 2013
cała Kotlina Kłodzka należała
do margrabiów z południa. Na
tym tle następuje rozwinięcie
tematu zasadniczego. Przybycie na Morawy z Bożym posłannictwem Cyryla i Metodego. Nie dający sobie ani chwili
odpocząć zapalczywy badacz
i pasjonat dziejów tych ziem
skupia główną uwagę nad
tym czy ślady ich misji można
odnaleźć na Śląsku, zwłaszcza
Dolnym, gdyż na Górnym i
Opolszczyźnie są potwierdzone i niekwestionowane. Uważa,
że wykopaliska archeologiczne
zdają się wskazywać na ślady
chrystianizacji sprzed wieków.
Są nimi pozostałości kamiennych świątyń z czasów Wielkich Moraw, jako owoc misji
chrześcijańskich, gdyż miejscowe plemiona nie budowały kamiennych budowli kultowych.
Takie pozostałości znajdują się
między innymi w Niemczy, a
także w okolicach Gilowa, gdzie
zapewne istniał solidny gród
zamieszkany przez chrześcijan.
Także w katedrze wrocławskiej
odkryto resztki kamiennej świątyni, jeszcze z czasów przed
Bolesławem Chrobrym i mógł
to być kościół związany z misją
„braci sołuńskich”, czyli zapewne z obrządkiem wschodnim,
słowiańskim, który przez długi
czas rywalizował tutaj z oficjalnym, łacińskim.
W perle Moraw
Jesteśmy w dobrych nastrojach. Pogoda nam sprzyja.
Słońce operuje raźno i jest dość
ciepło. Od Karpat wieje delikatny, choć w podmuchach zaskakująco, porywisty wietrzyk...
Wijemy się pagórkowatym,
pofałdowanym terenem, mijając schludne, zadbane miejscowości i starannie zbronowane
łany pól uprawnych. Zmierzamy do Křtin, by już na samym
początku poddać w wątpliwość nasze mniemanie o „ bezbożnych Pepikach”... Legenda
podaje, że miejsce współcze-

snego miasteczka Křtiny miało
być świadkiem chrztu Cyryla i
Metodego, a także ich uczniów.
Wskazuje na to dawna łacińska
nazwa tego miejsca: Villa Baptismi, co się tłumaczy Dolina
Chrztu...
U progu XIII wieku objawiła się w Křtinach Maria Panna, nazwana później Krztińską. Miejsce to, wpisane dzięki
temu niezwykłemu zdarzeniu
w rejestry papieskie, stało się
celem coraz liczniejszych pielgrzymek, w tym także z Polski.
Sanktuarium pod wezwaniem
Marii Dziewicy, które oglądamy
z rosnącym zachwytem, powstało w latach 1718 – 1771, w
miejsce dwóch średniowiecznych świątyń. Jego twórcą był
Jan Błażej Santini, czeski architekt pochodzenia włoskiego,
twórca tzw. barokowego gotyku, choć prace nad sanktuarium
trwały jeszcze długo po jego
śmierci. Uznawane jest ono za
Perłę Moraw z racji swego malowniczego położenia, kształtu
architektonicznego i wystroju.
Malowidła na ścianach i suficie
wzbudzają podziw, podobnie
liczne rzeźby i sam ołtarz, w
którym umieszczona jest rzeźba Madonny z kunsztownymi
klejnotami
koronacyjnymi...
Pan Józef Kustro, prowadzący we wrocławskim „Civitasie”
Krąg Biblijny, odurzony pięknością malowideł obrazujących
życie Pana Jezusa i Jego Matki
przyrzeka sobie, że powróci
tutaj z odpowiednim sprzętem
fotograficznym, utrwali nim te
cudowności i wyda barwny folder, by skłonić wrocławian do
częstszego nawiedzania tego
nadzwyczajnego przybytku...
Znajduje się tutaj także niezwykła dzwonnica, składająca się
z 33 dzwonów, wygrywająca
melodie dwa razy w tygodniu.
Nie dopisało nam szczęście,
gdyż w piątki dzwony te milczą... W podziemiach kościoła
znajduje się obszerna kostnica,
w której w latach 90. odkryto,
pośród setek czaszek z różnych
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epok, dwanaście, na których
namalowano wieniec z liści
laurowych i literę T. Znaczenia
tych ornamentów dotychczas
nie ustalono.
Do świątyni przylega barokowy zamek, ongiś stanowiący
rezydencję mnichów. Swego
czasu przeszedł w ręce prywatne, a obecnie stanowi centrum kongresowe z restauracją
i hotelem. Warto też dodać, że
z Krztin jest bardzo blisko do
największego i najpiękniejszego obszaru krasowego w
środkowej Europie, z wieloma
jaskiniami, podziemnymi kanałami wodnymi, kanionami
krasowymi i główną atrakcją,
jaką jest niesamowita przepaść
Macocha o głębokości 138 metrów, związana z przerażającą
legendą. Ale na podziwianie
tego jedynego w swoim rodzaju zakątka Moraw przyjdzie
nam poczekać do następnej
okazji. W trakcie tego, zaledwie
dwudniowego, rekonesansu
naszym celem są wyłącznie
najsłynniejsze, miejsca kultu
religijnego tych ziem.
Kierujemy się na Velehrad.
Ocieramy się o rogatki Brna
– stolicy Moraw, i miasteczko
Sławków, z niemiecka Austerlitz. Pan Piotr ma okazję zaimponować nam także dobrą znajomością epoki napoleońskiej.
Tutaj bowiem rozegrała się
wielka batalia 2 grudnia 1805
roku, zwana bitwą trzech cesarzy i w skrócie opowiada nam
o jej przebiegu. Dzięki trafnie
obranej strategii wojska Napoleona I rozbiły połączoną armię
austriacko – rosyjską Franciszka II i Aleksandra I. Walka była
okrutnie krwawa. Po obydwu
stronach straty wyniosły łącznie 26 tys. zabitych i rannych.
Po tej wiktorii podpisano pokój
w Preszburgu (obecnie Bratysława), na mocy którego cesarz
Francuzów wymusił na Austrii
znaczne ustępstwa terytorialne...

Na mszę świętą do Velehradu
Wieś Velehrad - licząca
obecnie 1200 mieszkańców z
bazyliką p.w. Wniebowzięcia
N.M. Panny i świętych Cyryla
i Metodego – to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe
w Republice Czeskiej. Zwane
powszechnie morawskim Betlejem, jest kolebką chrześcijaństwa Słowian. Każdego roku
- 5 lipca ma tu miejsce Pielgrzymka Narodowa, w której
uczestniczą dziesiątki tysięcy
wiernych. Szczególnie była ona
liczna w tym roku, gdyż mija w
nim 1150 lat od przybycia w
to miejsce Cyryla i Metodego,
którzy oprócz zasiewu wiary chrześcijańskiej, stworzyli
podstawy piśmiennictwa. Od
zarania było to duchowe centrum Wielkich Moraw, z tronem
biskupim pierwszego arcybiskupa Moraw, św. Metodego.
Istnieje powszechne przekonanie, że tutaj został on pochowany, choć grobu dotychczas
nie odkryto.
W listopadzie 1205 roku
Velehrad objęli we władanie
cystersi i od razu przystąpili
do budowy u podnóża pasma
Chriby klasztoru wraz z przyległą trzynawową, romańsko
– gotycką świątynią. Jej fundatorami byli morawski margrabia Vladislav Jindrich (starszy
brat króla czeskiego Przemysła
Otokara I) i biskup ołomuniecki
Robert. Długa na 100 metrów
świątynia górowała nad całą
okolicą. Konsekrowano ją 27
listopada 1228 roku... Papież
Pius XI w roku 1928 nadał jej
tytuł bazyliki mniejszej, a Ojciec Święty Jan Paweł II w 1100
rocznicę śmierci św. Metodego
wysłał jej w 1985 roku złotą
różę, podkreślając znaczenie
tego miejsca pielgrzymkowego
Zawitał tutaj osobiście w 1990
roku i odprawił Mszę św. Wydarzenie to zostało upamiętnione wzniesieniem ogromnego
krzyża z herbem Jana Pawła II
na dziedzińcu przed bazyliką.
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wiernych. Jemu też zawdzięcza
się rekonstrukcję Velehradu.
Na rok przed śmiercią, w 1922
r., poświęcił kamień węgielny
pod dom pielgrzymkowy, noszący obecnie jego imię. Zmarł
w Ołomuńcu i został pochowany w kaplicy królewskiej bazyliki velehradzkiej. Obecnie trwa
jego proces beatyfikacyjny.
Trzeba też wspomnieć o
kasacji klasztoru cystersów za
rządów cesarza austriackiego
Józefa II, co znacznie zmarginalizowało rolę świątyni, pozostającą od 1825 roku zwykłym
kościołem parafialnym. Jednak
już w 1890 na Velehrad przybyli
jezuici i zaopiekowali się bazyliką i parafią. Są tutaj, wyjąwszy
lata panowania komunistów,
do dnia dzisiejszego.
Jedziemy na południowy
wschód Moraw w babioletnim
słońcu, operującym jednak
z sierpniową swadą, ciekawi
niezwykłości jakie zastaniemy w kolebce chrześcijaństwa
Słowian, gdzie też uczestniczyć będziemy w „naszej” Mszy
świętej.
Zwiedzamy bazylikę, zauroczeni bogactwem jej wystroju, trafiając na niezwykłe
„polonica”. Najznamienitszym
jest obraz świętych Braci Cy-

ryla i Metodego pędzla Jana
Matejki w nawie bocznej oraz
dzieło innego polskiego malarza Vlastimila Hoffmana „Św.
św. Cyryl i Metody”, umieszczone nad chrzcielnicą w kaplicy
Matki Jedności Chrześcijańskiej. Natomiast w kaplicy św.
Benedykta wisi stara kościelna
chorągiew z wyhaftowaną M.B.
Częstochowską z napisem:
KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ
MÓDL SIĘ ZA NAMI i z polskim
Orłem Białym na drugiej stronie. Jest to fragment sztandaru
bojowego, pod którym wojska
Jana III Sobieskiego rozgromiły
Turków pod Wiedniem. Chorągiew tę ofiarowali sanktuarium
polscy pątnicy z Wielkopolski
w 1885 roku... Po Mszy św.,
którą odprawił ks. Dariusz,
odmawiamy pod Krzyżem Papieskim Koronkę do Bożego
Miłosierdzia i pora wracać do
busa, gdyż słońce chyli się już
wyraźnie ku zachodowi. Jeszcze rzut oka na klasztor i resztę zabudowań przyległych do
bazyliki usytuowanych podobnie jak w naszym Henrykowie,
który przecież też zbudowali
cystersi.
W hostyńskim gościńcu
W drodze na Svatý Hostýn
zastał nas zmierzch, a gdy już

wspinaliśmy się mozolnie pod
stromą górę, wijącymi się zakolami pośród gęstego boru,
zapanowały egipskie ciemności. Tuż przed szczytem czekali na nas cierpliwie panowie
Bożetech Kostelka z Brna i Janusz Cholewa z Valasskiego
Międzyrzecza, niedawni goście
wrocławskiego „Civitasu” podczas XXIV Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, działacze chrześcijańskiej organizacji
sportowo - kulturalnej „Orzeł”.
W trakcie tegorocznych Dni wystąpili we Wrocławiu z referatem
obrazującym historię i dzień
powszedni swego stowarzyszenia w Czeskiej Republice, a tutaj
pilnowali spraw związanych z
naszymi posiłkami i noclegiem.
Byliśmy w sporym niedoczasie,
lecz to ich nie zniechęciło i czekali na nas cierpliwie. Po obiadokolacji zdążyli się spotkać z
nami by przybliżyć całej grupie
najświeższe wydarzenia z życia
„Orła” i utrwalić to spotkanie na
pamiątkowym zdjęciu. Wtedy
dopiero odjechali do domów
ostatnim autobusem... Z wyżywienia i noclegu byliśmy wszyscy zadowoleni...
Ciąg dalszy nastąpi.

Křtiny - perła Moraw, barokowa świątynia pw. Maryji Dziewicy, zbudowana przez mistrza
architektury Jana Błażeja Santiniego - Aichela.

Fot. Stanisław Zobniow

Fot. Stanisław Zobniow

Na początku XV wieku
świątynię zniszczyli Husyci i
przez prawie 150 lat była ruiną.
Odrestaurowano ją na przełomie XVII i XVIII wieku, nadając jej wspaniały barokowy
wygląd, ozdabiając pięknymi
stiukami, freskami i obrazami.
Nawę główną skrócono do 86
metrów, arkadami rozdzielono
boczne kaplice na 14 odrębnych kaplic. Pod dziesięcioma
z nich utworzono krypty. Unikalnym, światowym klejnotem
sztuki snycerskiej są barokowe,
drewniane stalle dla chóru, niespotykane gdzie indziej w Europie Środkowej, zachwycające
zdobieniami z ornamentami i
rzeźbami aniołów i świętych...
W drodze na Velehrad nasz
przewodnik sporo mówił nam
o znaczącej postaci w najnowszej jego historii, o arcybiskupie ołomunieckim Antoninie
Cyrilu Stojanie, czyniącym
wszystko co możliwe, by zjednoczyć Słowian w wierze. W
roku 1916 założył instytut misyjny Cyryla i Metodego, wydawał periodyk „Apostolstwo
św. Cyryla i Metodego”. W 1907
zwołał pierwszy kongres zjednoczeniowy, odbywający się
później cyklicznie; był inicjatorem masowych pielgrzymek

Svatý Hostýn, Bazylika Mniejsza NMP Świętohostyńskiej we wnętrzu.
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Władysław Cisek - Żołnierz Wyklęty

Władysław Cisek - żołnierz wyklęty, upamiętniony na Politechnice Wrocławskiej.

Fot. Julian Golak

towany przez funkcjonariuszy UB w
swoim mieszkaniu przy ul. Smoluchowksiego pod zarzutem działalności w WIN-ie. Był sądzony przez
Rejonowy Sąd Wojskowy we Wocławiu w licznej grupie członków WiN-u wraz z dowódcą tej organizacji
na okręg dolnośląski - kapitanem
AK Ludwikiem Marszałkiem. Po haniebnym procesie politycznym został wraz z innymi skazany na karę
śmierci. Sąd Rejonowy we Wrocławiu ocenił ich działalność następująco: "Swe siły i energię poświęcili
oskarżeni [...] dla zorganizowania
siatki szpiegowskiej właśnie na terenach Ziem Odzyskanych, na zebranie ścisłych danych wojskowych
i polityczych dla celów obcego wywiadu, idącego na rękę dążeniom
niemieckim do odebrania Polsce
Ziem Zachodnich". Prezydent RP Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa
łaski. Wyrok wykonano w więzieniu
przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu
27 listopada 1948 r. o godz. 17.
Tablica upamiętniająca postać
Władysława Ciska, odsłonięta została na Politechnice Wrocławskiej
27 października 1990 r. w obecności
Rektora Politechniki Wrocławskiej
prof. Jana Kmity. Umieszczono ją
początkowo we wnętrzu sali, z którą Władysław Cisek był związany
jako dydaktyk, potem przeniesiono w miejsce bardziej dostępne.
Podczas tej uroczystości obecni
byli: syn, brat, i dwóch bratanków
Zmarłego. Senior rodziny Cisków
podziękował sedecznie Rektorowi
i władzom uczelni za upamiętnienie brata, po czym powiedział: "Ta
tablica jest symbolem skłaniającym
do zadumy, do pamięci o tych tysiącach bohaterów, spoczywających
w nieznanych miejscach poległych
z rąk rodzimych oprawców. Łączyła
ich jedna wielka rzecz: umiłowanie
tej, której na imię Polska. Jako brat,
a także jako jeden z żołnierzy, którzy
nie ustali w walce po Wrześniu, którzy walczyli do końca."
(życiorys bohatera wg materiałów archiwalnych stowarzyszenia
WiN we Wrocławiu)

Uroczystość w dn. 26 XI 2013 r. prowadził Tadeusz Gombrych - Prezes Zrzeszenia
"Wolność i Niezawisłość" we Wrocławiu.

Fot. Julian Golak

(Red.) 26 XI 2013 roku na Politechnice Wocławskiej zorganizowano uroczystość odsłonięcia Krzyża
WiN-u. Upamiętniono postać bohatera - Władysława Ciska, który
w latach 1946-1947 był kierownikiem WiN-u na Dolnym Śląsku.
Po haniebnym procesie politycznym został skazany na karę śmierci.
Prezydent RP Bolesław Bierut nie
skorzystał z prawa łaski. Władysław
Cisek urodził się 6 lutego 1921 r. w
Radziechowie, w województwie
tarnopolskim, w rodzinie inteligenckiej. Tu zdał tzw. małą maturę.
Po śmierci ojca rodzina przeniosła
się do Lwowa. Władysław zaczął
uczęszczać do liceum mechanicznego. W 1939 roku jako osemnastolatek wstąpił na ochotnika do
wojska. Wraz ze swoją wycofujacą
się na Węgry jednostką został tam
internowany. Na Węgrzech zdał w
1941 r. (potwierdzony przez właściwe władze RP w Londynie) egzamin
maturalny w polskej szkole. W roku
1942 został przyjęty na Wydział Mechaniczny Politechniki w Budapeszcie i był członkiem Stowarzyszenia
Studentów Polskich na Węgrzech.
W tym czasie był też żołnierzem AK
i należał do zaprzysiężonej grupy
lotniczej bazy AK Liszt. Brał udział
w szkoleniu lotniczym i wykonywał
powierzone zadania w ramach przygotowywania lądowisk do wojsk
sprzymierzonych na Bałkanach.
Do kraju powrócił w 1945 r. Przyjechał do Wrocławia. Był w grupie
pierwszych studentów i asystentów
Politechniki Wrocławskiej. Kontynuował studia na Wydziale Elektromechanicznym i prowadził zajęcia
w Katedrze Geometrii Wykreślonej.
We Wrocławiu działał w organizacji
NIE oraz Delegaturze Sił Zbrojnych i
organizacji Wolność i Niezawisłość.
W latach 1946-47 był kierownikiem
organizacyjnym
dolnośląskiego
WiN-u. Pod pseudonimem "Rom"
obok Ludwika Marszaka i Stanisława Dydy, należał do najbardziej ideowych i energicznych dowódców
WiN-u.
15 grudnia 1947 r. został aresz-

Politechnika Wrocławska, 26 XI 2013 r. Odsłonięcia "Krzyża WiN-u" dokonali:
mjr Zbigniew Lazarowicz (syn Adama Lazarowicza) i Tadeusz Więckowski, rektor
Politechniki Wrocławskiej. W uroczystośći wzięli udział: A. Jackiewicz, poseł na Sejm
RP i Julian Golak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
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Redaktor Grażyna OrłowskaSondej z Ośrodka TVP Wrocław
otrzymała Nagrodę Kulturalną
Marszałka Województwa za wieloletnią organizację pomocy dla
Polaków na Wschodzie, w szczególności za ratowanie polskich
cmentarzy na Ukrainie i Wileńszczyźnie. Od 1999 roku do pracy
na cmentarze polskie wyjechało
w czasie wakacji kilkuset wolontariuszy z Dolnego Śląska. Od
samego początku tą wspaniałą
akcję przywracania do dawnej
świetności polskich grobów koordynuje red. Grażyna OrłowskaSondej. Jest wielkim autorytetem
dla polskiej młodzieży, a także
dla środowisk kresowych. Bardzo szanują i kochają ją Polacy,
którzy żyją na Wschodzie. Związek Sybiraków przyznał Grażynie
Orłowskiej-Sondej Krzyż Sybiru.
Wyjazdy polskiej młodzieży ze
szkół z terenu Dolnego Śląska
na cmentarze polskie na Ukrainie, to akcja warta wyróżnienia.
Młodzi ludzie nie odpoczywają,
nie bawią się, ale w czasie wakacji dobrowolnie angażują się
w ciężką pracę na zaniedbanych

polskich cmentarzach. W 2011
roku uczestnicy akcji porządkowali aż 16 polskich cmentarzy na
Ukrainie.
W lipcu 2013 roku miałem
osobiście zaszczyt odwiedzać
porządkowane polskie cmentarze w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wspólnie z Konsulem
Generalnym RP, Krzysztofem Świderkiem oraz Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Rafałem Jurkowlańcem odwiedziłem
kilka cmentarzy polskich. W miejscowości Połonne, gdzie prace
porządkowe prowadziła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Legnicy. Cmentarz
w Litynii remontowała młodzież
z Gimnazjum w Czernicy. Groby
polskie na cmentarzu w Zasławiu
odnawiali uczniowie z Gimnazjum nr. 2 i 3 w Oleśnicy. Cmentarz w Sławucie porządkowała
młodzież z Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie. Na cmentarzu
w Szepietówce pracowali uczniowie z Gimnazjum i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.
W Nowej Uszycy udział w akcji
porządkowania cmentarza to

Fot. Julian Golak

Nagroda Kulturalna
dla Grażyny Orłowskiej-Sondej

Grażyna Orłowska- Sondej odebrała Nagrodę Kulturalną podczas uroczystej sesji Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego, która odbyła sie w dniu 15.10.2013 r. w Polanicy-Zdroju.

zasługa młodzieży z Gimnazjum
w Pszennie koło Świdnicy. Tam
również nastąpiło odsłonięcie
i poświęcenie symbolicznej mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego.
W Jampolu pracowali studenci
z Wrocławia i samorządowcy
z Sycowa.
Na cmentarzu polskim w Berdyczowie prace porządkowe prowadziła młodzież z Gimnazjum
w Jaworze. Młodzi ludzie z Dol-

nego Śląska walnie przyczynili się
do odnowienia polskich grobów
na Ukrainie. W 2013 roku pracowało tam ponad 750 wolontariuszy na 13 cmentarzach. Całą tą
wielką akcję koordynowała red.
Grażyna Orłowska-Sondej, która
w 2014 roku przygotowuje już
kolejne wyprawy na Wschód w
celu ratowania polskich zaniedbanych cmentarzy.

Nowa Uszyca (obecnie Ukraina), VII 2013 r.. Mogiła Legionów. Młodzież z Gimnazjum w Pszennej wraz z Konsulem Generalnym RP w Winnicy Krzysztofem Świderkiem, Marszałkiem
Województwa Dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem, Kuratorem Oświaty Beatą Pawłowicz i Radnym Sejmiku Julianem Golakiem złożyła biało-czerwony wieniec oraz zapaliła znicze.
Trzecia z prawej red. Grażyna Orłowska - Sondej. Od kilkunastu lat główny organizator wyjazdów młodzieży na polskie cmentarze.
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Adwent - okres Świąt Bożego Narodzenia
i karnawał w dawnym Bad Reinerz
i obecnych Dusznikach-Zdroju
„Obce rzeczy dobrze jest wiedzieć - swoje obowiązek" Zygmunt Gloger
Miałem szczery zamiar
napisać o słowach i czynach.
Słowo, które dla Polaków miało głęboki sens patriotyczny i
obyczajowy. Był honor żołnierski, klasowy, odowy, zawodowy. Słowo honor znaczyło prawość, rzetelność i porządnie
wykonaną robotę. Mieli swój
honor kolejarze, piekarze, rzemieśnicy, urzędnicy. I wszystkim to wychodziło na zdrowie.
Teraz mówi się o randze zawodu (nie wiadomo z iloma
gwiazdkami ta ranga) albo o
prestiżu. Jak się kto odważy
krytykować niepunktualność
i brud na kolei, gniotowatość
pieczywa, bylejakość usług
czy niekompetencje i nieprzychylność urzędnika - podnosi
się krzyk, że godzi się w prestiż zawodu. O honorze ani
słowa. Relikty honorowości
znajdujemy w teminologoii
odświętnej: honorowy gość,
honorowe
członkowstwo,
warta honorowa, oddać honory komuś...
Kupując prasę dostrzegam
datę. Toż to dziś 13 grudnia,
piątek. Nie wypada przed
Świętami Bożego Narodzenia narzekać. W dusznickim
Rynku widać okazałą choinkę, na Placu Warszawy spotykam ozdobną okazałą szopkę.
Tu nagła myśl, może warto
przypomnieć współczesnym
mieszkańcom i młodzieży
szkolnej, jak wyglądał Adwent,
Boże Narodzenie i Karnawał
w dawnych latach po I wojnie światowej w tym mieście.
Zdjęcia Rynku, ulic i najbliższej okolicy dają wyobraże-

nie królestwa zimy, bajkowo
uroczej jak to w górach, ale i
często dośc uciążliwej dla normalnego życia w mieście. Taką
zimę zobaczyłem tu ponad
pół wieku temu. Utrzymująca
się od kilku dni mgła pewnej
nocy zamarzła na drzewach.
Świat dookoła stał się bieluteńki, biel na polach, stokach
gór, krzewach i drzewach, które pod ciężarem zmarzniętej
szadzi przybrały monstrualne
kształty, tajemniczych zwierząt i ludzkich postaci.
Śnieżny puch zdominował całą dusznicką dolinę. Na
Rynku figura Matki Bożej w
otoczeniu świętych: Floriana
i Sebastiana, mocno podretuszowana bielą, wzusza każdego wrażliwego na piękno
człowieka. Duży świerk przed
Ratuszem przypomina, że
Boże Narodzenie przed nami
blisko. Pierwszy raz pisałem o
podobnych doznaniach wiele
lat temu na łamach miesięcznika "Ziemia Kłodzka" po dwukrotnym spotkaniu dawnego
mieszkańca Reinerz, który
przebywał ponad 15 lat w niewoli w Związku Radzieckim.
Ten człowiek płakał ze szczęścia, że los pozwolił mu zobaczyć rodzinne miasto w tak
pięknej zimowej oprawie. To
Johan Dinter (dziś już nieżyjący) opowiadał, jak mieszkańcy
w okresie międzywojennym
przeżywali okres Świąt Bożego Narodzenia i karnawału.
Z rozpoczęciem Adwentu, w
Rynku organizowano kiermasze, liczne stragany oferowały
wszystko to, co było potrzeb-

ne na te radosne święta. Po
prezenty przybywała okoliczna ludność, mieszkańcy, kuracjusze i turyści, liczni o tej
porze roku. Dla tych ostatnich
zorganizowano specjalny "Pociąg urlopowy z Berlina do Reinerz". Autorami tych działań
byli właściciele hoteli i restauracji, zrzeszeni w dusznickim
oddziale "GGV" (Kłodzkie Towarzystwo Górskie).
Najchętniej korzystano z
kuligów prowadzonych do
Lasówki, Mostowic, Kunstadt
(Orlické Záhoří), Batorowa,
Złotna, Szczytnej i Podgórza,
gdzie serwowano smakowite
regionalne potawy, pyszne
piwo z okolicznych browarów
Duszniki posiadały w tamtym
czasie trzy browary. Podgórze
anonsowało w lokalnej prasie
16 pensjonatów, dwa lodowiska, tor saneczkowy, dwie
skocznie i wyciąg narciarski na
korbę. Czarny Staw był dużym
lodowiskiem i często oddbywały się tam międzynarodowe
zawody hokejowe (zachowały
się liczne fotografie obrazujące te spotkania). Na przełomie
stycznia i lutego bywał tu śnieg
do pasa, a nawet ramion, bez
nart i sanek nie można było się
nigdzie wybrać poza miasto.
Zaopatrzenie okolicznych wsi
odbywało się, przy pomocy
zaprzęgów końskich i sań. W
mieście było 5 stawów kaskadowych, które zimą zamieniano na lodowiska. Działał specjalny tor narciarski wiodący
z Orlicy (1084 m n.p.m.), do
Parku Zdrojowego, na wysokości Koziej Hali rozdzielał się

na drugie pasmo kierujące się
do Górki MIejskiej. Była to forma zimowej promocji miasta
i zainicjowana przez burmistrza dr Josefa Goebla, który
sprowadził do Dusznik Wyższą
Szkołę Ćwiczeń Cielesnych z
Berlina i sprawił, że szkoła ta
miała swój stały ośrodek.
Młodzież szkolna działała
w akcji "Pomoc zimowa", której
naczelnym hasłem było "Nikt
nie może być głodny i zmarznięty". Obok wielkiej stojącej
w Rynku choinki, gdzie zwyczajowo gromadziło się najwięcej ludzi, zbierano dary dla
najuboższych. Poszczególne
szkolne klasy rywalizowały ze
sobą. Restauratorzy organizowali dla dzieci i młodzieży
bale maskowe. Zysk przeznaczano na cele charytatywne.
W tamtych odległych czasach
dziatwie szkolnej wolno było
przebywać na ulicach tylko
do zmroku, w towarzystwie
dorosłego do godziny 20.00.
Za przekroczenie regulaminu
ucznia w szkole czekała sroga
kara, rodzicom zwracano uwagę za niewłaściwe zachowanie
córki, czy syna!
Mieszkańców (Reinerz) Dusznik - Zdroju, zachęcały do
uciech kulinarnych i tanecznych liczne anonse prasowe, zamieszczane na łamach
lokalnej gazety "Echo des
heutcheuer Menze-Gebirges
Reinerzer Stadt". Dominowała
tu Restauacja "Zur Heuscher"
posiadająca największą salę
teatralną i taneczną w mieście
(dziś nie istnieje), hotel i restauacja "Reinerzer Brauhaus"
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po II wojnie światowej najstarsi duszniczanie bawili się
tu na balach "Noworocznych",
zabawach okolicznościowych,
państwowych i innych. Obecnie mieści się tu Fundacja
Międzynarodowych Festiwali
Chopinowskich.
Z kronikarskiego obowiązku dodam, że w tym miejscu
w drugiej połowie XIX wieku
była restauracja "Pod Błękitnym Jeleniem", gdzie w czasie
swego pobytu w Dusznikach
-Zdroju zatrzymał się znany
pisarz i podróżnik Adolf Dygasiński. Odwiedzał ten lokal
również meloman muzyki,
miłośnik i fundator pomnika
F. Chopina Viktor Magnus. Cenił sobie potrawy z dziczyzny
i ryb. W hotelu "Pod Czarnym
Niedźwiedziem" (Rynek 1)
mieściła się siedziba dusznickiego oddziału "GGV". Bywała
tu często pracownica magistratu Elizabeth Muller (189-1980)
- pisarka o pseudonimie literackim Isa Ernst, autorka utworów o motywach regionalnych
i licznej poezji. Dochodził też
dyrygent orkiestry zdrojowej
Hugo Barthsch (1876-1957),
który grał też w okiestrze
zdrojowej i prowadził orkiestrę strażacką w Szczytnej. Był
ostatnim wielkim muzykiem
ludowym Ziemi Kłodzkiej. Do
zespołu promocyjnego należeli jeszcze spedytor Richard
Rubarthsch i szef biura ubezpieczeń Fritz Libig. Biuro to
mieściło się w obiekcie Poczty Zdrojowej (dziś ul. Wojska
Polskiego 25). Dlaczego o tym
wspominam? Otóż tych ludzi
już nie ma na świecie. Kochali
swoją "małą ojczyznę", odeszli w zapomnieniu samotnie, w różnych przytułkach.
Współcześni duszniczanie nie
znają historii, a tym bardziej
ich działalności, więc z okazji Adwentu postanowiłem
wspomnieć o tych ciekawych
postaciach! Brak miejsca nie
pozwala na szersze omówienie znajdujących się tylko w

Rynku 5 lokali restauracyjych, gdzie historia została
zawarta w murach obiektów.
Karnawał kończył się wielkim
balem kostiumowym w reprezentacyjnych salach Nowego
Domu Zdrojowego (obecnie
Sanatorium Jan Kazimierz),
gdzie przygrywała do tańc
aorkiestra 7 pułku piechoty

ze Świdnicy. Prasa wymieniała
jeszcze siedem pensjonatów
z tańcami w Łężycach, Złotnie, w Piennikach, Granicznej
i Zieleńcu.
Wigilijna choinka symbolizująca biblijne drzewko dobra i zła, to symbol nadziei.
Świece na choince przypominają przyjście na świat Jezusa

Chrystusa - Światłość Świata.
Kolorowe łańcuchy symbolizują węża kusiciela, zawieszone na choince jabłka - owoce
grzechu i rajskiego drzewa.
Choinka nie ma w Polsce długiej tradycji. Przywędowała
do nas ponad 100 lat temu z
Niemiec. Zwyczaj ten zawładną Europą i Ameryką Północ-

Fragment Rynku nocą 1928 r. (foto. Kleiner)

Widok ogólny Dusznik-Zdroju od strony wschodniej z kościołem parafialnym (foto. Langer 1916 r.)
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ną, kiedy to nastała moda na
rzeczy niemieckie po ślubie
brytyjskiej królowej Wiktorii z
księciem Albertem von Sachsen-Coburg-Gotha w 1840
roku. Wcześniej, przed choinką istniał zwyczaj zawieszania
u sufitu "podłażniczki", czyli
jodełki zawieszonej wierzchołkiem w dół. Podłażniczka,
zwana też wiechą, sadem, jeglijką i jutką pięknie przybrana symbolizowała wieczne
zielone drzewko żywota.
Głęboka była wiara, że
chroni dom i meiszkańców
przed złem. Dzisiaj po latach,
wraca stary polski zywczaj
podłażniczki, bo czymże ona
była, jak nie stroikiem zdobiącym nasze współczesne
mieszkanie."
Klęska Niemiec hitlerowskich w II wojnie światowej
spowodowała, że Dolny Śląsk
i Ziemia Kłodzka stały się integralną częścią państwa polskiego. Tutejszą ludność niemiecką przesiedlono w głąb
Rszeszy, rozpoczęło się osadnictwo polskie.
Do Dusznik-Zdroju, jak i do
innych miejscowości napływali osadnicy z centralnych i

Widok ogólny Rynku 1928 r. (foto. Kleiner)

zabużańskich regionów Polski. W 1945 r. zmieniona została nazwa miasta - zarzucono
dotychczasowe Bad Reinerz,
przywracając średniowieczną, w spolszczonej wersji. Co
ciekawe, pierwsi repatrianci
ze Wschodu-Syberii przybyli
do Dusznik-Zdroju w wieczór
wigilijny 24 grudnia 1945
roku - 68 lat temu. Obawiając
się schodzić w dół do nieznanego sobie miasta, urządzili
Wigilię z tradycyjną choinką
w dworcowej poczekalni. Kolejne transporty przesiedleńców przyjechały w kwietniu
1946 r. i przybywały co kilka
miesięcy. Państwowy Urząd
Repatriacyjny lokował przybyłych w hotelu "Reinerzer
Brauhaus" (znana wszystkim
pionierom restauracja "Słowianka"). W dawnych pensjonatach "Borussia" (nie istnieje), "Eldorado" (obecnie
"Odrodzenie"),
"Luisenhof"
(dawny budynek administracji
sanatorium PKP). Duży budynek po dawnym "Park-Hotelu"
(dziś obiekt należący do Sanatorium "Zimowit"), otrzymały
siostry zakonne, opiekujące
się sierocińcem dla dziewcząt.
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Pensjonaty położone przy
obecnym stadionie miejskim:
Idylle, Cornelia, Konigen Luise" i "Schlesierhaus" otrzymali zakonnicy Bracia Szkolni
z Częstochowy, prowadzący
szkołę i sierociniec dla chłopców. Sierciociniec przywiózł
do Dusznik pierwszą bibliotekę polską już w lipcu 1945 r.
Składała się ona z ponad 1000
woluminów. Młodzież prowadziła zespół teatralny, chó
szkolny i zajmowała się organizacją życia kultrualnego w
mieście i Zdroju. Były jasełka,
bale noworczne i karnawałowe, przedstawienia teatralne.
Organizowano je w sali Teatru
Zdrojowego, zwanego dziś powszechnie "Dworkiem Chopina", w niestniejącym "Teatrze
Miejskim" przy ul. Kłodzkiej
oraz również nieistniejącym
obecnie kinie "Wiarus" przy ul.
Mickiewicza. W grudniu 1945
roku do organizacji Adwentu
i Świąt Bożego Narodzenia
włączyła się szkoła podstawowa z ul. Kłodzkiej. Po 1949
r. obiekty po sierocińcu Braci
Szkolnych
przemianowano
na Państwowy Dom Wczasów
Dziecięcych. Na przełomie lat

1947/48 powstała Komisja
Zdrojowa, która zajęła sięorganizacją życia kultualnego
w uzdrowisku. Uruchomiono
orkiestrę zdrojową, bibliotekę
dla kuacjuszy oraz oganizację wycieczek dla kuracjuszy i
wczasowiczów. Działające już
od połowy czerwca 1945 r. zakłady pracy same dla swoich
pacowników
organizowąły
imprezy kultualne. Przy kościele parafialnym pan Biskupek organista, zorganizował
spośród parafian chór kościelny.
Z Dusznikami-Zdrój wiąże swoje losy już czwarte
pokolenie jej mieszkańców.
O tym, jak silne są związki
emocjonalne urodzonych i
wychowanych duszniczan ze
swoim miastem, świadczy ciągle duże zainteresowanie nie
tylko przeszłością, ale i historią miejscowości. To zainteresowanie zespół redakcyjny
miesięcznika "Ziemia Kłodzka" stara się podtrzymywać
interesującymi publikacjami
już ponad 20 lat.
I już na zakończenie kilka słów na temat Adwentu.
W książce ks. M. Malińskiego
"Modlitwa na każdy dzień" wydanej w 1987 r. we Wrocławiu
czytamy: "Czekamy na Chrystusa. Cała ludzkość czeka
na Jezusa. Bo wokół nas tyle
zakłamania, fałszu, obłudy,
że już prawie zapomnieliśmy,
czym jest prawda. Wokół nas
stale nienawiści, złości, brutalności, że zapomnieliśmy prawie czym jest dobroć. Wokół
nas tyle chciwości, zazdrości,
że zapomnieliśmy już prawie
czym jest bezinteresowność.
W kościołach odprawiane są Roraty. Pali się świeca
symbolizująca Matkę Jezusa.
Prosimy Boga za Jej pośrednictwem, by zamieszkała u
nas prawda życzliwość, serdeczność, dobroć. By w nas
zamieszkała miłość: by narodził się w nas Bóg".
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Krystyna Toczyńska-Rudysz, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

50 lat Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Mija właśnie pięćdziesiąt lat
istnienia Muzeum Ziemi Kłodzkiej. I nic, cisza. Uroczyście obchodziły swoje jubileuszowe prawie
wszystkie powstałe po II wojnie
światowej polskie instytucje kultury w Kłodzku: Szkoła Muzyczna,
Kłodzki Ośrodek Kultury, Biblioteka, Chór Lutnia... W Muzeum nie
będzie święta, fanfar, oficjalnych
przemówień, nagród, odznaczeń,
koncertów. Nie dlatego, że ta instytucja nie zasłużyła sobie na godne
obchody jubileuszowe. Przyczyn
jest wiele i nie miejsce tu, by je
analizować. Tak czy inaczej ważne i
godne przypomnienia są jej dzieje
zamknięte długim, pięćdziesięcioletnim czasem jej przeszłości, na
której budować trzeba będzie dalsze losy, może znów lepsze.
50 lat instytucji muzealnych,
to dużo i mało. Muzea „rosną” i potrzebują stu lat i więcej, by ich dorobek naukowy, zbiory, znajomość
terenu, na którym i dla którego
pracują, stały się nieocenionym
skarbem, by wypracowały swoją
tożsamość i pozycję w kulturze
miasta, regionu, Polski.
Ale i 50 lat trwania, osiągnięć,
wzbogacania zasobów kultury
materialnej, sztuki, biblioteki naukowej tej instytucji jest warte
wspomnienia i uczczenia, choćby
w miejscowej prasie, jeżeli już musi
być skromne.
Jest czas, kiedy ludzie i instytucje
tworzą swoje biografie. Bez nich
tracą siebie, swoją indywidualność,
giną w świadomości następnych
pokoleń. Niech więc poniższe opisanie mijającego pięćdziesięciolecia kłodzkiego muzeum będzie
wspomnieniem, które pozostanie
i zachowa się w pamięci ludzi, którzy stale towarzyszyli tej placówce,
od jej trudnych początków, aż do
poważnych sukcesów i roli, jaką
odegrało w naszym społeczeństwie, wspomnieniem wspaniałych pracowników – rodziny muzealnej, bezcennych prestiżowych

przyjaciół, którzy do jej tworzenia
wnieśli poważny wkład. Niech to
wspomnienie stanie się nie – materialnym, sentymentalnym muzeum naszego mikroświata.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w latach 1963-1986
Muzeum Ziemi Kłodzkiej zostało otwarte oficjalnie 1 V 1963 r.
Formalnie jako instytucja zaistniało od 1 II 1964 r. Wtedy to bowiem
przyznane zostały środki na jego
działalność, a także etaty, co pozwoliło zarejestrować placówkę w
odpowiednich dokumentach.
Czas, w którym Muzeum zaczynało swoją działalność, był
wyjątkowo dogodnym okresem
dla rozwoju muzealnictwa regionalnego w Polsce. Na fali odnowy
i decentralizacji przyjmowano z
radością wszelkie inicjatywy terenowe, zwiększano swobodę działania, ale i odpowiedzialność miejscowych rad narodowych, którym
muzea stały się znów podporządkowane bezpośrednio.
Wydarzeniem tamtych lat było
ukazanie się Ustawy O ochronie
dóbr kultury i o muzeach z 15 II
1962 r., a hasło muzea uniwersytetami kultury otwierało szerokie
możliwości pracy placówkom
muzealnym, dając im także prawo podejmowania różnorodnych działań, nie związanych ze
zbiorami i ekspozycją muzealną.
Czas ten był i dla samego Kłodzka okresem wielkich spełnień w
dziedzinie kultury. Reaktywowało
swą działalność TMZK, w mieście
pojawił się miejscowy tygodnik
„Głos Ziemi Kłodzkiej”, wydawano
„Roczniki Ziemi Kłodzkiej”, działał
kłodzki Oddział Związku Polskich
Artystów Plastyków, powstał Klub
Inteligencji Twórczej, rodziły się
Kłodzkie Wiosny Poetyckie. Środowisko miejscowej inteligencji było
pełne zapału i inicjatywy. W tej
atmosferze narodziny nowej pla-

Krystyna Toczyńska - Rudysz z Wacławem Brejterem, kustoszem i kierownikiem Muzeum.

cówki kulturalnej przyjęte zostały
z radością i nadzieją.
Muzeum, które już w samej
nazwie określało swój zasięg i zainteresowania, postawiło sobie
za cel gromadzenie regionaliów i
prezentowanie muzealnego dorobku poprzez interesujące ekspozycje, pracę popularyzatorską i
wydawniczą. W czasie, kiedy pracowano nad programem działania
i redagowano pierwszy statut na
sesji naukowej zorganizowanej
przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kłodzkiej w 1967 r., doc. dr
S. Pietraszko z Uniwersytetu Wrocławskiego pojęcie regionalizmu
formułował w ten sposób: Regionalizmem nazywamy postawę czy
swego rodzaju doktrynę, która z
zachowania lub pogłębiania swego związku z regionem czyni cel i
program działania. Formuła ta trafiała w sedno muzealnych planów
rozwojowych. Równocześnie z
pracami organizacyjnymi rozpoczęto przygotowania do uporządkowania budynku otrzymanego
od miasta na siedzibę Muzeum.
Był to stary budynek komendantury twierdzy przy pl. Bolesława Chrobrego 22 (Rynek). Muzeum
otrzymało ten obiekt w 1963 r. w
bardzo złym stanie technicznym,

z siedmioma lokatorami bez przydziałów na mieszkania, z czynnymi
jeszcze biurami Centrali Przemysłu
Ludowego i Artystycznego, z możliwością tymczasowego zagospodarowania parteru na pierwszą
muzealną wystawę. Dopiero z początkiem 1964 r. wyprowadzono z
obiektu biura CPLiA, co pozwoliło
na przejęcie całego budynku i rozpoczęcie remontu. Rzemieślnicza
Spółdzielnia Wielobranżowa w
Kłodzku przystąpiła około połowy
roku do prac remontowych: naprawy dachu, zabezpieczenia piwnic
(wykonawca – Przedsiębiorstwo
Robót Górniczych w ramach robót
ratunkowych na starówce kłodzkiej), wymiany instalacji elektrycznej, naprawy lub wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiany i
naprawy podłóg.
W pierwszym roku działalności Muzeum otrzymało budżet
441 tys. zł i zatrudniło 6 osób, nie
wszystkich w pełnym wymiarze.
Funkcję kustosza i kierownika sprawował od samego początku mgr
Wacław Brejter, inicjator powołania Muzeum w Kłodzku. Pierwszym asystentem muzealnym była
autorka niniejszego artykułu.
Muzeum, mimo trudnych warunkówpracyrealizowanejdosłow-
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nie na placu budowy, w maleńkim
kantorku na parterze budynku,
miało już w pierwszym roku działalności osiągnięcia: objęło opieką
rozproszone zbiory (596 poz. inw.),
poczyniło także pierwsze zakupy.
Gromadzić zaczęto bibliotekę,
która pod koniec 1964 r. liczyła 300
tomów. Wówczas także rozpoczęto prace nad przygotowaniem
pierwszej problemowej wystawy
„Miasto pod miastem”, ukazującej
najistotniejsze zagrożenie zespołu
staromiejskiego w Kłodzku, powodowane istnieniem podziemi pod
całym jego terenem. Szczęśliwie
udało się również skompletować
pracowników, którzy związali z
tą instytucją swe losy i stanowili
przez wiele lat trzon muzealnego
zespołu. W kwietniu 1965 r. zakończono remont, w estetycznych
wnętrzach otwarta została wystawa„Miasto pod miastem”.
Od tej pory rozpoczął się okres
intensywnej pracy muzealnej. Inwentaryzowano, opracowywano
zbiory, realizowano program wystawienniczy i oświatowy. W ciągu
1965 r. Muzeum zorganizowało 9
wystaw, w tym dwie własne. Obsadę personalną zwiększono do
9 osób i rozpoczęto prace penetracyjne w terenie, zdobywając w
ten sposób szereg eksponatów.
Organizowano prelekcje i pokazy
filmów o sztuce. Coraz bardziej
popularne w mieście stawały się
„wtorki muzealne” - spotkania
poświęcone sztuce i literaturze, w
których uczestniczyli znani kłodzcy poeci: Anna Zelenay, Jan Kulka
oraz liczni artyści plastycy. Dużym
sukcesem była przygotowana
w ramach obchodów Polskiego
Millenium wielka wystawa „10
wieków Kłodzka”. W 1966 r. zwiedziło ją 10 tys. osób – rekordowa
frekwencja. Już wówczas jednak
pojawiły się niepokojące objawy
pękania ścian w obiekcie. Z 21
grudnia 1966 r. pochodzi pierwszy
nakaz podstemplowania wnętrz I
i II piętra. Niestety, następne pęknięcia ścian na głównej elewacji
spowodowały, że wydano decyzję
o podstemplowaniu wszystkich
pomieszczeń wewnątrz oraz ścia-

ny frontowej od zewnątrz, a także
nakaz opuszczenia obiektu do 28
II 1968 r. Była to decyzja ostateczna i dla Muzeum katastrofalna.
Na pełniącego wówczas funkcję
kierownika Witolda Turkiewicza
spadł ciężki obowiązek wyszukania odpowiedniego miejsca na
zmagazynowanie zbiorów, ulokowania biur i pracowni, zorganizowania przeprowadzki. Niestety, w
1970 r. rozebrano całą północną
pierzeję rynku wraz z budynkiem
Muzeum. Przyczyną zagrożenia
całej pierzei było usuwanie się
gruntu pod fundamentami stojących tam domów. Zdecydowano
wówczas o ulokowaniu magazynów muzealnych w zabytkowym
dworze renesansowym w Jaszkowej Górnej, położonym 12 km
od Kłodzka. Muzeum otrzymało
dwór 16 II 1968 r. Po wykonaniu
tam niezbędnych prac remontowych, urządzono w największej z
sal na II piętrze magazynową ekspozycję zegarów, dla obejrzenia
której przyjeżdżali często miłośnicy zegarmistrzowskiego rzemiosła. Od samego początku osiedlili
się we dworze muzealni dozorcy
– Helena i Stanisław Metychowie,
dbając o stan muzealnego majątku i obiektu. Tymczasem zespół
pracowników naukowych i administrację ulokowano gościnnie w
pomieszczeniach Powiatowego
Domu Kultury w Kłodzku.
Bezdomne lata kłodzkiego
muzeum nie były czasem straconym. Pod kierownictwem W. Turkiewicza uporządkowana została
dokumentacja muzealna, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w
Polsce. Pozbawiona wówczas sal
wystawowych placówka organizowała na terenie powiatu wiele
wystaw czasowych. Do największych sukcesów tego okresu należy zaliczyć organizację „Lapidarium” w Niskim Bastionie twierdzy
kłodzkiej (1971). W tym samym
roku w salonie Biura Wystaw Artystycznych w Kłodzku otwarta
została wystawa „Drewniana rzeźba gotycka w powiecie kłodzkim”,
która stała się dużym sukcesem
muzealnego zespołu. Była pierw-
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Rodzina muzealna w 1987 r.

szym tego typu przeglądem średniowiecznej plastyki znajdującej
się na terenie pow. kłodzkiego.
Wydobyła z ukrycia nieznane lub
prawie nieznane przykłady rzeźby.
Do wystawy przygotowany został
katalog opracowany przez asystenta Marię Dzierżyńską.
W 1969 r. Wydział Kultury
PPRN w Kłodzku poddał pod dyskusję możliwość przejęcia przez
Muzeum budynku położonego
przy ul. Łukasiewicza 2, użytkowanego przez Szkołę Podstawową nr
3 i Liceum Ogólnokształcące dla
Pracujących. Budynek wyeksploatowany przez szkołę groził zawaleniem. Wydano wówczas decyzję
o wyprowadzeniu z zagrożonego
budynku obu szkół.
Budynek związany był od początku z działalnością kłodzkich
jezuitów. Od roku 1649 mieścił
się tu konwikt. Przejęcie tego
obiektu otworzyło przed Muzeum szansę zdobycia po wielu
latach takiego lokum, które dzięki
reprezentacyjnemu
charakterowi architektury, położeniem
w samym centrum miasta, odpowiednią kubaturą i miejscem na
dalszą rozbudowę – pozwalało
snuć wielkie plany rozwoju placówki.
Rok 1972 przyniósł zmiany
kadrowe. Na stanowisko dyrektora
przeniesiono służbowo Krystynę
Toczyńską-Rudysz, dotychczasowego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Pierwszą decyzją
nowej dyrekcji było przeprowa-

dzenie prowizorycznego remontu w najmniej zagrożonej części
budynku i przeniesienie tam biur
oraz pracowni muzealnych. Przygotowano także dwie sale wystawowe i już 25 listopada otwarto
interesującą wystawę poświęconą
radzieckiej architekturze awangardowej.
Lata 1973-1976 odznaczały się
dwutorowością pracy muzealnej.
Z jednej strony trwały przygotowania do remontu kapitalnego, z
drugiej prowadzono działalność
programową polegającą na gromadzeniu zbiorów i ich opracowywaniu oraz działalność wystawienniczo-oświatową. Dowodem zainteresowania kłodzkim muzeum,
potwierdzającym potrzebę jego
istnienia, była duża frekwencja – w
1973 r. odwiedziło Muzeum 31 tys.
osób. Na początek sezonu letniego w 1973 r. zorganizowany został
po raz pierwszy pokaz muzealnej
kolekcji wiodącej pn. „Zegary popularne na Śląsku w dobie uprzemysłowienia”.
Z początkiem 1974 r. opracowany
został projekt nowego programu,
który zakładał przeobrażenie wielodziałowego muzeum regionalnego w Kłodzku, na muzeum regionu Ziemi Kłodzkiej. Nowy program posłużył za podstawę opracowania nowego statutu. Równocześnie stał się drogowskazem dla
adaptacji i rozbudowy obiektu na
cele muzealne, wskazując projektantom pracującym nad projektem technicznym zapotrzebowa-
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nia powierzchniowe instytucji, jej
wewnętrzną organizację i kierunki
rozwoju. Pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa ukończona
została i przekazana do realizacji w
grudniu 1975 r. Remont rozpoczął
się 17 VI 1976 r. Budynek przy ul.
Łukasiewicza i jego najbliższe otoczenie stały się placem budowy na
wiele lat. Biura Muzeum przeniesiono na czas remontu na ul. Zycha
17 (ob. nr 4). Lokal, którego metraż
nie przekraczał 50 m2, składał się z
dwóch pomieszczeń i mieścił biuro, pracownię dla pracowników
merytorycznych i podręczną bibliotekę. Być może nie byłoby sensu odnotowywać tych drobnych
w historii kłodzkiego muzeum
zmian lokalowych, gdyby nie fakt,
że pracownicy spędzili w tym lokalu aż 7 lat.
Adaptacja wnętrz na cele muzealne zakładała pieczołowitą troskę o cały zespół wnętrz i elementów najwartościowszych stylowo
oraz ich pełną konserwację. Na zewnątrz zakładano zachowanie stylowej elewacji. Zachodnie skrzydło,
stanowiące piętrową przybudówkę, ulec miało przebudowie, która
odsłoniłaby pierwotne arkady.
Budynek w części nowej rozwiązany został całkiem nowocześnie
z przystosowaniem do pełnienia
funkcji pomocniczych (magazyny,
pracownie, mieszkania funkcyjne,
pokój gościnny). Poza organizowaniem całokształtu prac remontowych, zdobywaniem materiałów
budowlanych, prowadzeniem pełnej koordynacji prac ze wszystkimi
wykonawcami,
zdobywaniem
środków, pracowano nad przygotowaniem wyposażenia wnętrz,
organizacją przyszłych wystaw,
towarzyszącym im wydawnictwom, powiększaniem zbiorów
i konserwacją tych, które znaleźć
się miały na pierwszych ekspozycjach. Zaplanowany na okres
5 lat program robót budowlanych
już pod koniec 1979 zaczął ulegać przesunięciom. Mimo tych
wszystkich kłopotów, remontowi
Muzeum towarzyszyła przychylna
atmosfera. Władze administracyjne miasta i województwa przez

prawie 10 lat finansowały prace
remontowe. Należałoby wymienić cały szereg osób i firm, których
przychylności zawdzięcza Muzeum ostateczny kształt swoich
wnętrz. Projekt aranżacji wykonał
krakowski artysta-plastyk Jarosław
Sowiński. Stylowe oświetlenie zakupiono w warszawskiej pracowni
pp. Donieckich. Oświetlenie sali
koncertowej wykonał Wacław Bagiński z Wrocławia. Piękne firanki,
zasłony, portiery szyto w pracowni
Lidii Kraszewskiej w Poznaniu. Meble gotowe zakupiono, dzięki wstawiennictwu dra Zenona Szymankiewicza z Poznania, w fabrykach
Jasienicy, Wejherowa, Radomska.
Dywany kupiono w Fabryce Dywanów w Kietrzu. Nie sposób w
niniejszym artykule wymienić
wszystkich wykonawców, którzy
zasłużyli na wdzięczność kłodzkiego Muzeum, tym bardziej, że
w okresie, kiedy byli tak bardzo
pomocni, trudności sprawiał zakup nawet zwykłego proszku do
prania. Odbiór następował stopniowo, od 20 XII 1982 r. Częściowe
przekazywanie pozwalało na powolne „opanowywanie" dużego
gmachu.
W 1982 r. budżet muzealny wynosił ok. 25 mln zł, a stan zatrudnienia
zamykał się liczbą 16 pracowników.
Już pod koniec 1981 r. przystąpiono do prac nad stałą wystawą
pt. „Oblicze miasta”, która miała
zainaugurować działalność wystawienniczą po remoncie. Zespół
pracował pod kierunkiem dra W.
Gluzińskiego. Przygotowywano
także wystawę czasową poświęconą życiu i twórczości Wacława
Brejtera, artysty plastyka, założyciela Muzeum.
Wielkim marzeniem całego zespołu pracowników muzealnych było
wydawanie czasopisma odzwierciedlającego zbieracką i naukową
działalność Muzeum, przybliżającego wiedzę o regionie. Tytuł
wydawnictwa istniał od dawna
- Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Pierwsze posiedzenie Kolegium
Wydawniczego „Zeszytów” odbyło się 16 XI 1983 r., dzięki zaangażo-

21.12.2007, spotkanie wigilijne w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

waniu dra Ryszarda Gładkiewicza,
pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy
numer wydawnictwa ukazał się w
1984 r.
Nie sposób nie wymienić teki grafiki pn. Panoramy Kłodzka, wyd. w
1985 r., prezentującej dawne widoki miasta - prawdziwego rarytasu
wśród wydawnictw muzealnych.
Uroczystość otwarcia Muzeum po remoncie trwała dwa dni:
6 i 7 grudnia 1986 r., ponieważ nie
można było pomieścić i uhonorować wszystkich gości, przyjaciół i
wykonawców, a także przedstawicieli społeczeństwa Kłodzka.
Poza przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Sztuki nie zabrakło nikogo, kto przez okres
trwania remontu sekundował
lub uczestniczył w inny sposób
w zmaganiach i dążeniach do
szczęśliwego zakończenia muzealnych przedsięwzięć. Akceptację, a często nawet zaskoczenie, można było wyczytać
z oczu gości oglądających muzealne wnętrza. Muzeum w pięknym
zabytkowym gmachu przystosowane zostało do pełnienia nie tylko podstawowych funkcji muzealnych, ale dysponując świetnymi
wnętrzami, biblioteką, salą koncertową, konferencyjną, dziedzińcem jakby stworzonym do różnego rodzaju spektakli teatralnych,
miało szansę stać się kulturalnym
centrum miasta, jakiego od dawna
oczekiwało społeczeństwo.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w latach 1987-2013
Po zakończeniu remontu
wreszcie nadszedł czas na prowadzenie pełnej, statutowej działalności, ale już w sprzyjających
warunkach. Tempo pracy nie
ustawało, wręcz przeciwnie, jedne
pomysły goniły następne w kolejnych latach. Corocznie opracowywano bardzo bogate plany, oferując różnorodne formy spotkań w
Muzeum: wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi i zasłużonymi
ludźmi, seanse filmowe, spektakle
teatralne, wieczory poetyckie, sesje, konferencje o tematyce związanej w historią regionu, lekcje
muzealne, a nawet bale muzealne.
W Muzeum nigdy nie mogło być
nudno, zarówno dla pracującej tu
załogi, jak i odwiedzających gości.
W 1987 r. zorganizowano łącznie
56 imprez, w których uczestniczyło ponad 7 tys. osób. W 1992
r. liczba imprez wzrosła do 172, w
1994 – do 218, a w 2005 r. wyniosła
193 – były to rekordowe liczby imprez w Muzeum. Licząc średnio po
100 imprez rocznie, można śmiało
założyć, że Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach 1987-2013 zaproponowało mieszkańcom Kłodzka i
regionu blisko 13 tys. imprez. Spośród tej liczby warto wspomnieć te
przedsięwzięcia, które odbiły się
szczególnym echem.
W 1990 r. otwarta została ko-
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lejna wystawa stała „Oczy czasu”,
prezentująca muzealną kolekcję
zegarów. Jak zwykle w ramach
przygotowań poprzedziło ją mnóstwo działań o charakterze naukowym, kwerend i penetracji terenu.
Trzeba podkreślić, że każde
takie większe przedsięwzięcia poprzedzane były właśnie solidnym
i gruntownym przygotowaniem
tematu. Oprócz pracy bezpośrednio nad kolekcją zegarów,
opracowano też m.in. dzieje głównych producentów zegarów na
Śląsku – Gustawa Beckera i braci
Eppnerów, przeprowadzono badania terenowe na terenie całej
Ziemi Kłodzkiej, w celu zewidencjonowania zegarów wieżowych.
Ciekawy scenariusz i aranżacja
plastyczna przyniosły efekt - wystawa uzyskała nagrodę I stopnia
w ogólnopolskim konkursie „Na
najciekawsze wydarzenie muzealne roku”. Była to naprawdę duża
satysfakcja dla całej ekipy i świetna
promocja miasta.
Trzecia wystawa stała poświęcona została tematyce szklarskiej
- dziedzinie gospodarki o bogatej
tradycji na naszym terenie. Wystawa powstała dopiero w 1996 r., ale
przygotowania naukowe do te-

matu trwały już od 1988. Muzeum
współpracowało w tym zakresie
z Uniwersytetem Wrocławskim
Centrum Badań Śląskoznawczych
i Bohemistycznych. Prowadzone
były archeologiczne poszukiwania najstarszej huty szkła zlokalizowanej w Międzylesiu, badania
powierzchniowe i sondażowe
wybranych około 30 punktów z
kwerendy map archiwalnych. W
1991 r. odbyła się konferencja naukowa w Różance podsumowująca te prace.
Prowadzone penetracje w terenie przyczyniły się do znalezienia
sporej liczby eksponatów ilustrujących dzieje dawnych hut szkła na
terenie Ziemi Kłodzkiej. Natomiast
współczesna działalność hut mogła być zaprezentowana dzięki
prowadzonym już od lat 70. ub.w.
staraniom pozyskania do zbiorów
kolekcji szkła artystycznego unikatowego, projektowanego przez
działających tu artystów plastyków. Również ta wystawa uhonorowana została nagrodą w konkursie „Na najciekawsze wydarzenia
muzealne roku”. Jej otwarciu towarzyszyło wiele działań interdyscyplinarnych: wydany został katalog,
odbyła się konferencja naukowa
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oraz niezapomniany koncert na
instrumentach szklanych, wykonany przez artystów z Austrii.
Na przypomnienie zasługują
także wystawy czasowe zasługują.
Wiele z nich prezentowało cząstkę
dziejów naszego regionu, niektóre
z nich zostały także nagrodzone:
„Z plecakiem po Ziemi Kłodzkiej”,
„Dzieje aptekarstwa kłodzkiego”,
„Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe” (nagrodzona),
„Ziemia Kłodzka w dawnej kartografii”, „Park Narodowy Gór Stołowych” (nagrodzona),„Zdroje Ziemi
Kłodzkiej – przyroda, kultura, przyszłość. Lądek Zdrój”.
Warte przypomnienia są także
spotkania z cyklu „My Kłodzczanie”, cykl zainaugurowany w 1991
r., prezentujący zasłużone sylwetki
mieszkańców Kłodzka, kontynuowany do dziś (bohaterem w
2013 r. była Krystyna ToczyńskaRudysz).
W 1993 r. organizując obchody
klahrowskie, poświęcone wielkiemu rzeźbiarzowi dawnego hrabstwa kłodzkiego okresu baroku
– Michałowi Klahrowi Starszemu,
Muzeum zainicjowało nowy cykl
pn. „Spotkania muzealne”, z szerokim interdyscyplinarnym pro-

gramem. Drugie spotkanie z tego
cyklu poświęcone zostało problematyce związanej ze szklarstwem
Ziemi Kłodzkiej (1996), trzecie zaś
zdrojom Ziemi Kłodzkiej (1999).
Pomysłodawczynią, koordynatorką i autorką wielu wystaw
była dyrektor Krystyna Toczyńska-Rudysz. Uwieńczeniem jej
pracy twórczej w Muzeum była
niezapomniana wystawa „Dom
w zwierciadle minionego wieku”,
inspirowana pasją aranżowania
wnętrz i własnymi przeżyciami
związanymi z dawnym domem
pełnym rodzinnego ciepła.
Nowy okres w dziejach placówki rozpoczął się wraz z nowym
wiekiem. Po odejściu na emeryturę Krystyny Toczyńskiej-Rudysz,
dyrektorką została Lucyna Świst,
dotychczasowy kierownik Działu
Naukowo-Oświatowego. Funkcję
tę pełniła do lipca 2007 r.
W tym okresie do większych wydarzeń muzealnych należą przedsięwzięcia związane z organizacją
obchodów
upamiętniających
Arnošta z Pardubic – wybitnej postaci okresu średniowiecza, pierwszego arcybiskupa praskiego, który pochowany został w kłodzkim
kościele parafialnym. W ramach
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tych działań zorganizowana została wystawa, prezentowana w
Kłodzku i Pardubicach, konferencja naukowa, koncert muzyki średniowiecznej „Finis Operis”, szereg
działań skierowanych do młodzieży. Cykl tych imprez realizowany
był w latach 2004-2005.
Drugi większy temat podjęty
został w 2006 r., dotyczył tradycji muzycznych Dusznik Zdroju.
Zorganizowana wówczas wystawa prezentowana była w wielu
miejscach – m.in. w siedzibie
Muzeum, w Dusznikach Zdroju,
w Warszawie. Wystawie towarzyszyło imponując wydawnictwo,
bogato ilustrowane. Warte przypomnienia są także wystawy:
„U źródeł ruchu turystycznego
Ziemi Kłodzkiej – Kłodzkie Towarzystwo Górskie” i ”Sztuka drewna
– meblarstwo i snycerstwo na Dolnym Śląsku”, przygotowana wspólnie z Muzeum Etnograficznym we
Wrocławiu.
Kolejne nowe inicjatywy przypadły na czas kierowania placówką
przez nowych dyrektorów: Klaudię Lutosławską (2007-2009) oraz
Barbarę Frydrych (2010- do końca
2013). Spośród zaprezentowanych
wówczaswystawotematyceregio-

nalnej warto wspomnieć:„Kłodzko
w średniowieczu”i„Dzieje jednego
atelier w Kłodzku”.
W 2007 r. po raz pierwszy zorganizowano w kłodzkim Muzeum
imprezę pn.„Noc Muzeum”. Frekwencja przeszła wszelkie możliwe
oczekiwania. Od następnego roku
oprócz „Nocy Muzeum” zaczęto
organizować „Nocne zwiedzanie
miasta”, przybliżające dzieje miasta oraz ciekawe miejsca i postacie
historyczne. Znacznie poszerzyło i
uatrakcyjniło Muzeum swą ofertę
skierowaną do szkół. Rokrocznie
ilość lekcji muzealnych przekracza
liczbę 150.
W 2009 r. Muzeum uroczyście
obchodziło 45-lecie swej działalności. Z tej okazji zorganizowano
wystawę „Z muzealnej skarbnicy”,
prezentującą najciekawsze obiekty z poszczególnych kolekcji. Wydany został także po raz pierwszy
w dziejach Muzeum, przewodnik
po zbiorach.
Ostatnie poczynania muzealne, wieńczące 50-letni okres działania Muzeum, to kolejna wystawa
przybliżająca dzieje Kłodzka oraz
modernizacja wystawy prezentującej kolekcję zegarów. „Z dziejów
Kłodzka” – to wystawa z ciekawą

aranżacją i nowymi pomysłami,
wykorzystująca pomieszczenia
dotąd nieudostępniane, łącznie
z piwnicami, unowocześniona
poprzez multimedialne środki,
znacznie także bogatsza o oryginalne pamiątki kłodzkie, dzięki
wieloletnim staraniom w zakresie
pozyskiwania zbiorów. Wystawa
ta wyróżniona została nominacją
do nagrody „Sybilla” przyznawanej przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie odebrała dyrektor Barbara
Frydrych w maju 2013.
50 lat Muzeum Ziemi Kłodzkiej, to także bogaty dorobek
wydawniczy, zawsze na dobrym
poziomie merytorycznym i efektowny edytorsko. Staraniem Muzeum wydano także pierwszą monografię miasta Kłodzka. Łącznie
ukazało się 11 numerów „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej” (kolejny tom planowany na początek
2014 r.).
Oprócz tych widocznych,
spektakularnych działań, trwała
cały czas „mrówcza” i czasochłonna praca naukowa i techniczna,
poprzedzająca końcowe efekty.
Prowadzone jest też przez cały
czas 50-lecia gromadzenie i opra-

cowywanie zbiorów muzealnych.
Jest to bowiem podstawowa misja placówek muzealnych. Jak misje tę wypełniało Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, świadczy stan zbiorów,
który na koniec 2013 r. wyniósł 11
059 eksponatów.
Na zakończenie tej krótkiej,
wręcz telegraficznej prezentacji
działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej, należy także podkreślić, że w
2001 r. nasza placówka wpisana
została do Państwowego Rejestru Muzeów, spełniając warunki
pod względem liczby personelu
naukowego, profesjonalnej opieki nad zbiorami oraz znaczących
osiągnięć badawczych i ekspozycyjnych. Od 1996 r. przy Muzeum
jako organ doradczy działa Rada
Muzealna.
Trzeba też wspomnieć, że kłodzkie Muzeum miało w ciągu tego
50-lecia szczęście do ludzi, którzy
angażowali się w pracę z pełnym
poświęceniem i sercem, gdyż praca ta była i jest także ich pasją.
Krystyna Toczyńska Rudysz, Wstęp.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach
1963-1986
Krystyna Oniszczuk Awiżeń,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach
1987-2013
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prof. Lesław Koćwin

Tożsamość i obcość w przestrzeni
nasze i nie nasze w turystyce kulturowej
Tożsamość i obcość, ich identyfikacja w przestrzeni stają się punktem wyjścia do wielokulturowych
interdyscyplinarnych studiów, zainspirowanych ideą turystyki, tworzącej przesłanki dla kulturowej
podróży, zakładającej bogactwo
proponowanych reinterpretacji
mitu wędrówki, spotkanie z obcym i nieznanym oraz identyfikację z nowymi doświadczeniami,
co skłania turystę do analizowania
kwestii tożsamości oraz rozważań
na temat swoistości i obcości. Proces identyfikacji jest bardzo ważny
nie tylko dla zrozumienia kim jest
obcy, ale także dla uświadomienia
własnej tożsamości lokalnej, regionalnej.
Prezentowane studia podejmują dwa zagadnienia przejawiające się przemiennie w turystyce,
tj. "tożsamość" i stosunek do "obcych" - "obcość". Stanowią one próbę weryfikacji trzech hipotez:
- pierwsza, dotyczy ścisłej współzależności pomiędzy tożsamością
lokalną – regionalną, a obcością w
ujęciu przestrzennym;
- druga, opiera się na stwierdzeniu, że turystyka kulturowa, jak i
wychowanie regionalne stają się
formą oswajania obcości, gdyż
obcość może przyciągać lub odpychać;
- trzecia, odnosząca się do ziem
nabytych przez Polskę po drugiej
wojnie światowej potwierdza, że
poznanie obcego następuje wraz
z oswajaniem przestrzeni.
W analizie uwzględniono, z
jednej strony, elementy budujące i
konstytuujące tożsamość społeczną i kulturową w czterech zasadniczych wymiarach, tj.: kulturowym
i etnicznym, religijnym i społecznym, z drugiej zaś, „obcość”, tj. stosunek do obcych, a także postrzeganie„inności”.
Tożsamość i obcość oraz ich identyfikacja w przestrzeni stanowią

niewątpliwie interesujący przedmiot badań dla wielokulturowych
interdyscyplinarnych studiów, zainspirowanych ideą turystyki, tworzącej przesłanki dla kulturowej
podróży, zakładającej: bogactwo
proponowanych reinterpretacji
mitu wędrówki, spotkanie z obcym
i nieznanym, identyfikację z nowymi doświadczeniami, co w sumie
skłania turystę do analizowania
kwestii tożsamości oraz rozważań
na temat swoistości i obcości. Proces identyfikacji jest bardzo ważny
nie tylko dla zrozumienia, kim jest
obcy, ale także dla uświadomienia
własnej tożsamość lokalnej, regionalnej.
„My i oni – obcy, nieznani”
Kategoria tożsamości w ujęciu
psychologicznym stanowi element świadomości człowieka. Będąc kwantyfikatorem samoidentyfikacji pozwala znaleźć układ
odniesienia dla samego siebie,
poprzez odróżnianie się od swojego otoczenia, zarówno od przedmiotów, jak i ludzi. Ponadto, daje
podstawy do budowania granic
pomiędzy własnym „ja” a światem,
przez co umożliwia kształtowanie
własnej przestrzeni i świadomości.
Pomaga tym samym w określeniu
się„kim jestem?”.
Tożsamość społeczności tworzona jest na bazie wspólnoty doświadczeń, pamięci, miejsc, języka,
historii i zwyczajów grupy ludzi. W
odniesieniu do konkretnej przestrzeni, tj. miasta, powiatu czy regionu nabiera ona cech lokalności,
gdyż każda społeczność lokalna
wykazuje część cech tożsamych,
odróżniających ją od innej zbiorowości, co pozwala jej na samoidentyfikację opartą na podziale
„my” (swoi) oraz„oni” (obcy).
„Obcy” jest pojęciem często
stosowanym wobec nieznajome-

go, wroga, odmiennego kulturowo i nieznanego, wobec tego, kto
nie został jeszcze poznany. Obcy
to również wykluczony poza znany krąg osób, „nie należący do danego środowiska” - w znaczeniu
"cudzy’".
Powołując się na ks. Tischnera nie można jednak stawiać między
obcym i innym znaku równości.
Ten drugi może być często akceptowany przez społeczność regionalną lub lokalną, jeśli nie zakłóca
jej miru. Inność, w przeciwieństwie
do obcości, nie posiada swego antagonizmu.
Porównanie z„obcym” (innym)
lub „obcymi” (innymi) pozwala
na dostrzeżenie własnych cech, a
także na waloryzowanie i wywyższanie własnej osoby czy grupy,
zaś przywiązanie do tego, co znajome, swojskie i bezpieczne, może
skłaniać do zwrócenia się przeciw
temu, co poprzez samo bycie
innym, stanowi zagrożenie dla
ugruntowanej tożsamości.
Reasumując, można stwierdzić, że
podstawowymi wyznacznikami
służącymi do identyfikacji obcego
i obcości staje się własna tożsamość – grupowa czy lokalna, ze
szczególnym
uwzględnieniem
czynnika kulturowego.
Zderzenie kultur –„my i oni”
Kiedy „obcy” (inni) pojawiają się w
obrębie porządku lokalnej, regionalnej społeczności, a ich zachowania opierają się na wartościach
sprzecznych z zastanym porządkiem, to bezwiednie kwestionują
miejscowy sposób życia (wartości,
zwyczaje, zachowania), co wywołuje różne reakcje.„Obce”odróżniane jest od swoistości poprzez trzy
aspekty, tj.: miejsca, posiadania,
rodzaju.
"Obcy" może inaczej myśleć,
wyglądać czy zachowywać się,

prof. Lesław Koćwin

przez co sytuowany jest antagonistycznie wobec tego, co wydaje
się znane i bezpieczne. W sytuacji
konfrontacji z „obcym” lokalna,
regionalna społeczność: z jednej
strony, boi się obcego, który zakłóca istniejący porządek życia
i tradycję, co sprawia, że buduje
wobec niego „mur”; z drugiej zaś,
może przejawiać, często agresywnie, „egzystencjonalną pewność”,
że wyznawane przez nią wartości
kulturowe są jedynymi słusznymi
wartościami, a nawet stosować w
ich obronie przemoc.
Obce osadzone jest poza ograniczonym porządkiem miejsca, w
którym żyją inne tożsame podmioty, tworzące określoną wspólnotę.
Rozgraniczenie między obcymi a
swoimi stanowi ważny element
procesu identyfikacji, polegającej
na odnoszeniu się do innych.
W tym rozumieniu obcość jako
stosunek do „inności” - wyklucza
komunikację i jest niezrozumieniem innego, jak i inności. Obcość
w konfrontacji ze swojskością
zaburza ją swoją naturą, dlatego
właśnie istnienie obcego zawsze
prowokuje do określonych reakcji.
Z innym natomiast można znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, zaprzyjaźnić się z nim
lub przejść obok niego obojętnie.
Można stwierdzić, że inność jest
przyjazna dla turystów.
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Zapoznane dziedzictwo kulturowe - aspekty konfliktu i toleramcji
Osiedlona, na tzw. „Ziemiach
Odzyskanych” ludność polska, reprezentowała różne tożsamości,
ukształtowane w poprzednich
miejscach zamieszkania, a nowa
przestrzeń osiedlenia i jej zasoby
kulturowe były dla niej obce.
Przygraniczne obszary zachodniej
Polski stały się zarazem pograniczem kulturowym, na którym nastąpiło zderzenie różnych kultur.
Wywołane one było m.in.;
- z jednej strony, przymusowym
wysiedleniem niemieckiej ludności zamieszkującej od wieków ten
obszar,
- z drugiej zaś, „spontaniczną” polityką zasiedlania tej przestrzeni
przez mniejszości narodowe, grupy etniczne, uchodźców z innych
krajów lub migrantów z innych
części Polski, szczególnie z Kresów
Wschodnich.
Osiedlana społeczność tworzyła
swoisty konglomerat kulturowy
bez wyraźnie określonej własnej
tożsamości lokalnej, regionalnej,
to co przez jednych wydawało
się „swojskie”, przez „innych” widziane było inaczej, dochodziło
do konfliktów i demonstrowania
wzajemnej niechęci. Adaptacja w
nowym miejscu zamieszkania nie
była łatwa. Utożsamienie się z nim,
z nową przestrzenią, z nową społecznością, wymagała wielu lat.
Władzom PRL i osadnikom zabrakło odwagi spojrzenia na
przestrzeń. tak, aby dostrzec rzeczywistą wartość tego, co lokalne
i niepowtarzalne, jeśli chodzi o
zasoby kulturowe. Objecie nowej
przestrzeni związane było z dokonaniem integracji społeczeństwa
zasiedlającego ten obszar, która
zakładała z przesłanek ideologicznych odrzucenie kultury poprzednich pokoleń, określanej pogardliwie burżuazyjną. Człowiek i przestrzeń poddane zostały brutalnej
ideologizacji.
Podjęte w okresie PRL działania zmierzające do zatarcia „obcego” dziedzictwa kulturowego były

planowo i systematycznie prowadzone przy użyciu środków, jakimi
dysponowało państwo. W tym
zakresie nie istniały większe rozbieżności między postawami społeczeństwa a polityką władz. Przez
okres PRL-u ślady niemieckości
niszczono i zacierano spontanicznie. Zastane bowiem pomniki,
tablice pamiątkowe, budowle
świeckie, kościoły i cmentarze nie
mieściły się w tradycji rodzinnej
polskich osadników, w kształtującej się z wolna tożsamości regionalnej oraz całkowicie odstawały
od propagandowej wizji odwiecznej polskości Ziem Zachodnich i
Północnych.
Nastąpiła wówczas brutalna ekspansja na "obcość" i konsekwentne niszczenie odrębności kultur.
Zjawisko zawłaszczania przestrzeni (topos) i oznakowywania jej
swoistą symboliką kulturową nie
było czymś nowym w historii, (jak
podbój Ameryki, rozpad Jugosławii i leżące u ich podłoża konflikty
kulturowe).
Działania polskiej administracji publicznej polegały na niszczeniu śladów po Niemcach, na
zamazywaniu niemieckiej kultury,
traktowanej jako ostatni bastion
wroga, a nie dziedzictwo ogólnoeuropejskie. Dodać należy, ze
dziedzictwo kulturowe na tym
obszarze dostało narodową, a
więc wrogą metrykę.
Niemcy byli jedynie okupantami,
stosującymi politykę eksploatatorską, prowadzącą do gospodarczego i kulturalnego upadku regionu.
Taka wizja historii zakładała wrogość w stosunku do niemieckiego dziedzictwa kulturowego jako
całkowicie obcego i narzuconego
- przyjmowana była za swoją nie
tylko przez słabo wykształconą
większość osadników, ale także
przez polskie elity intelektualne.
Nowa społeczność na tych terenach wniosła własną kulturę i nie
zawsze chciała się identyfikować z
tradycją zastaną. Powodowało to,
że na zachodzie Polski ochrona
dziedzictwa kulturowego stała
się mniej aktywna, a świadomość
społeczna dotycząca jego ochro-

ny była słabsza niż na rdzennych
obszarach Polski.
Działania władz PRL zamazujące obce dziedzictwo kulturowe
na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”
można tłumaczyć odwołując się
do Baumana, który przytacza powszechnie przyjęte rozumienie
obcości jako nieuleczalną chorobę, zaburzenie ładu, dysharmonię, obślizły twór wymykający się
wszelkim klasyfikacjom. Zatem
zwykle zarówno obcy, jak i inny
"ściągają na siebie głęboko zakorzenione w psychice i podświadomości uprzedzenia, obawy,
uczucia wstrętu i obrzydzenia.
Nadto jeszcze, postawiony w jednym rzędzie z robactwem, Inny
przestawał być podmiotem praw
moralnych, zaś sposób jego potraktowania nie był już przedmiotem moralnych ocen".
Za cytowanym autorem można
stwierdzić, że obce należy do zjawisk niezdecydowanych i kłopotliwych.
„Nasze i nie nasze” zasoby kulturowe zachodniego pogranicza RP
Znajdujące się na Ziemiach
Zachodnich Polski zasoby kulturowe z wielu różnorodnych przyczyn
przez wiele lat były ograniczone
lub niedostępne dla turystyki.
Dopiero po latach, szczególnie po
zmianach systemowych ich nowi
mieszkańcy, jak i odwiedzający
je polscy turyści z zaskoczeniem
odkrywają jakie zasoby kulturowy posiadają te ziemie, które są
prawdziwym niewykorzystanym
potencjałem turystycznym.
Bogactwo dziedzictwa kulturowego zachodnich terenów Polski
czeka nadal na odkrycie, ochronę
i udostępnienie turystom. Niezbędne w tej kwestii jest podjęcie
wielu działań, gdyż wiele pamiątek po Niemcach zanika. Obraz
przestrzeni z jej architekturą miast
i wsi, stare cmentarze, zachowane
ślady niemieckiej kultury popadają w ruinę i zapomnienie.
Dzieje się tak, pomimo, że liczba
turystów wzrasta z roku na rok i

to nie turystów sentymentalnych,
ale przede wszystkim polskich
turystów kulturowych, zainteresowanych zasobami kulturowymi
występującymi na tym obszarze.
Bogactwo tego dziedzictwa
kulturowego, jak i występująca
moda na jego poznanie stanowią
dużą „atrakcję” dla turystów kulturowych. Dziedzictwo może mieć
różny zakres znaczeniowy. Ten
sam element może mieć ważną
wartość dla jednych - stanowić
ich dziedzictwo, a dla drugich być
czymś niezrozumiałym i obcym,
jednak wartym poznania.
Zmiany systemowe w Polsce odideologizowały dziedzictwo kulturowe, które jest, jak stwierdza
A. Tomaszewski, „apolityczne i
aideologiczne, obejmuje wszystkie „dobra” wytworzone ludzkim
talentem, mające obiektywną
wartość historyczną i artystyczną.
Jest to po prostu kulturalny i artystyczny dorobek ludzkości, podlegający jedynie wartościowaniu
estetycznemu według przyjętych
kryteriów w konkretnych uwarunkowaniach historycznych”.
Pojęcie dziedzictwa kulturowego,
które może być wykorzystane jako
produkt turystyczny, jest bardzo
szerokie i określa je wiele definicji.
Odwołując się do M. Pepłowskiej:
„Można je rozumieć jako wszechstronny obraz procesu dziejowego. Obejmuje ono wówczas dzieje
polityczne i społeczno-gospodarcze, dzieje filozofii, nauki i techniki,
dzieje wychowania i oświaty, dzieje literatury, sztuki, muzyki, dzieje
religii i kościołów, dzieje obyczajów, zwyczajów i życia codziennego. Dziedzictwo kulturowe można
rozumieć jako prostą powieść o
powszechnym życiu. Obejmuje
ono wówczas codzienne zajęcia
i rozrywki, mieszkania i ubiory,
stosunki rodzinne i towarzyskie,
obyczaje i zwyczaje, wierzenia i
moralność, modę i obrzędy. Dziedzictwo kulturowe w takim ujęciu
przybliża ludzi i czasy minione
znacznie lepiej niż historia przedstawiająca wielkie wydarzenia,
idee i dzieła”.
Przytoczona definicja dzie-
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dzictwa kulturowego stanowić
może punkt wyjścia dla konstrukcji pojęcia „turystyki dziedzictwa
kulturowego”, oferującej turyście
konkretny produkt. Określany jest
on przez Mikosę v. Rohrscheidt’a
następująco: „Turystyką kulturową, zorientowaną na obiekty dziedzictwa kulturowego określimy te
podróże, których głównym celem
jest zetknięcie się uczestników z
zabytkami, zespołami i miejscami
uznanymi oficjalnie i powszechnie
za dziedzictwo kulturowe świata,
kraju lub regionu”.
Uogólniając można twierdzić, że
„turystyka dziedzictwa kulturowego”:
1) dotyczy wszystkich grupowych
lub indywidualnych wypraw o
charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i
innymi walorami kultury wysokiej
lub popularnej jest zasadniczą
częścią programu podróży;
2) obejmuje głównie podróże
tematyczne, których celem jest
zetknięcie uczestników z materialnym i niematerialnym dziedzictwem odwiedzanego obszaru;
3) stanowi specyficzny typ turystyki, w którym odwiedzane miejsca posiadają szczególną wartość
historyczna lub są obiektami mającymi wartość sentymentalną i
wyróżniają się zwykle pod względem architektonicznym czy estetycznym;
4) absorbuje turystów, którzy
koncentrują się na zabytkach, historycznych obszarach, rękodziele
pomimo niskich walorów odwiedzanych miejsc, ale wzbudzających ich zainteresowanie, np.
ze względów sentymentalnych,
miejsc urodzenia itp. Dotyczy to
m.in. obszarów, które znalazły się
poza granicami kraju turystów.
Atrakcje dziedzictwa kulturowego określane są jako kluczowy
składnik rynku turystycznego i
ważny element systemu turystyki, stymulują bowiem zainteresowanie odbyciem podróży oraz
zapewniają zadowolenie odwiedzającym te miejsca, są magnesem przyciągającym turystów do

regionu a zarazem pobudzają popyt na inne usługi turystyczne.
„Nasze i nie nasze zasoby kulturowe” są dziedzictwem europejskim
W Polsce po roku 1989, w wyniku "otwartości" i tworzenia się
społeczeństwa obywatelskiego
nastąpiła istotna zmiana w rozumieniu kategorii "pogranicza kulturowego", które do tego okresu
związane było z granicą, a tym samym z barierą, która miała chronić
to co narodowe. Zmiana sposobu
myślenia o pograniczu wiązała się
z przywróceniem jego funkcji, tj.
odtworzeniem roli pomostu do
Europy Zachodniej, jak i odkrywaniem na nowo jego wielokulturowości.
Kreacja w Polsce "społeczeństwa
obywatelskiego" oznaczała również, że na ziemiach zachodnich
nadszedł czas na oswajanie krajobrazu kulturowego, na podjęcie
problematyki relacji ojczyzny ideologicznej do ojczyzny lokalnej,
przejawiającej się w idei małych
ojczyzn, których mieszkańcy są
głęboko przywiązani do przestrzeni swego życia, tj. do własnego miasta lub wsi, ulicy, domu i
ziemi.
Zjawisku powstawania i
utrwalania się w świadomości
nowych mieszkańców idei małej
ojczyzny sprzyjało zakorzenienie
się ich na tym obszarze. Przestali
być obcy, jak i przestały być im
obce wytwory kultury materialnej
poprzednich pokoleń, z którymi
się oswoili. Wraz z tym pojawiła się
naturalna, choć spóźniona potrzeba zaakceptowania wielokulturowości, jako czynnika cywilizacji
europejskiej.
Dogłębne poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
umożliwia przede wszystkim
wychowanie regionalne, w którym podstawową rolę odgrywa
turystyka kulturowa, tworząca
poczucia tożsamości regionalnej
jako podstawy zaangażowania
się w funkcjonowanie własnego
środowiska, regionu, przezwycię-
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żenia obcości w przestrzeni, co
nie jest możliwe bez percepcji i
zrozumienia własnej przestrzeni
zamieszkania.
Dziedzictwo kulturowe poprzednich pokoleń obojętnie kim
one byłyby, należy zawsze traktować jako majątek narodowy o
szczególnej wartości historycznej, wymagający poszanowania i
dbałości. Dotyczy to również, tzw.
dziedzictwa niechcianego, które
na ogół jest dziedzictwem obcym,
stanowiącym spuściznę przeszłości przypominająca o klęskach,
obcej dominacji itp.
W wielu miejscach zachodniej Polski stały się ono zasobem pożądanym związanym z odkrywaniem
przez polskich mieszkańców (niemieckiej) historii lokalnej. Ważną
rolę pośredników kulturowych z
powodzeniem pełni dynamicznie
rozwijająca się na tym obszarze
działalność turystyczna. Udostępnia ona dziedzictwo kulturowe
tych ziem o nierzadko wysokich
walorach artystycznych, pozostawione w publicznej przestrzeni
przez Niemców, które przez wielu
Polaków jest coraz bardziej doceniane i rozumiane.
Świadoma ochrona obcego dziedzictwa kulturalnego tworzy poczucie lokalności, przejawiające
się w regionalizmie, podkreślającym związek wspólnoty lokalnej,
regionalnej z miejscem zamieszkania, przyczyniając się do jej samoidentyfikacji i zadomowienie
w przestrzeni, co jest szczególnie
ważne w regionach zachodniej
Polski. Przyczynia się nie tylko do
„zakorzenienia się” na obszarach
przechodnich, bowiem tworzy
podstawy samorządnego społeczeństwa obywatelskiego.
Pomocną w tym przedsięwzięciu staje się turystyka kulturowa stwarzająca możliwości bezpośredniego kontaktu ze sztuką
i światem przyrody, aktywizując
działalność człowieka, wpływając
na jego emocje i intelekt, pamięć,
spostrzeganie, myślenie, kształtuje poczucie piękna i harmonii.
Posiada ona głębokie walory edukacyjne, bowiem służy wychowa-

niu, wzbogaca i uszlachetnia charaktery, stwarza poczucie więzi z
grupą, regionem, ojczyzną. Kultura stanowi istotę społecznych
działań i zachowań, stąd też jedną
z największych i najtrwalszych
zdobyczy ruchu krajoznawczoturystycznego jest twórczy wkład
w edukację kulturalną społeczeństwa.
Reasumując. Dowodem na
zmianę podejścia do kwestii
„nasze, nie nasze w turystyce” są
chociażby aktualnie realizowane
inicjatywy samorządowe odwołujące się do kwestii lokalnego
dziedzictwa oraz tożsamości,
które mają na celu tworzenie produktów promocyjnych, marketingowych.
Miejscowe dziedzictwo kulturowe
staje się kluczowym składnikiem
rynku turystycznego i ważnym
elementem systemu turystyki,
stymulując bowiem zainteresowanie odbyciem podróży oraz
zapewniając zadowolenie odwiedzającym te miejsca, staje się magnesem przyciągającym turystów
do regionu, a zarazem pobudza
popyt na inne usługi turystyczne.
Wartości przestrzeni kulturowej są więc kapitałem w rozumieniu ekonomicznym. Kapitałem,
który może być spożytkowany
do promowania i rozwoju danego obszaru. W sensie dosłownym
oznacza to, że właściwa ochrona
zasobów, konserwacja zabytków i
ich odpowiednie przystosowanie
może przyczynić się do rozwoju
turystyki, a także do poprawy estetyki otoczenia.
Rodząca się na ziemi kłodzkiej
współczesna tożsamość lokalna,
jej obecnych mieszkańców, związana z utrwalaniem w ich świadomości kategorii „małej ojczyzny”, utożsamianej z krajobrazem
kulturowym byłego Hrabstwa
Kłodzkiego oraz nawiązywania
w tym procesie do niemieckiego
dziedzictwa kulturowego, powodują, że staje się ona wielokulturowa i zanika w niej bariera między
„obcym” (nie naszym) a „naszym”
(swojskim), co zmienia stosunek
miejscowej ludności do istnieją-
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cych zasobów kulturowych, które
stają się „wspólne”. Odnosi ona
również korzyści z wzorowania
się na ich dorobku kulturowym,
osiągniętym w wyniku stuletnich doświadczeń w turystyce,
dotyczących przykładowo:
- koncepcji rozwoju ruchu turystycznego oraz modelu turystyki;
- kontynuacji dawnych planów
modernizacji obiektów i infrastruktury turystycznej;
- przywracania tradycji i rytuału
turystyki na ziemi kłodzkiej.
Tym samym zmienia się stosunek do„obcego”, a ziemia kłodzka staje się bardziej otwarta i
przyjazna dla turystów krajowych i zagranicznych.
Dokonujące się zmiany
w tożsamości lokalnej mieszkańców kłodzczyzny trafnie
charakteryzuje
Mieczysław
K. Leniartek, w artykule, pt.
„Nowe zachowania społeczne

podstawą zmiany „miejsca niechcianego” w „miejsce rodzinne”, pisząc: „Relikty przeszłości
będące świadectwem obcej
nowym mieszkańcom kultury
mogą po ich akceptacji wyznaczać kierunki rozwoju wspólnoty i jej miejsca. Dotyczy to
głównie zasad gospodarowania środowiskiem zamieszkania, a tradycja miejscowa
uwzględniana jest w programach rozwoju lokalnego, jak
też w miejscowym planowaniu
przestrzennym i projektowaniu architektonicznym Kontynuację znaków morfologicznych zapewniać mają różnorodne wzorniki i katalogi architektury regionalnej, powstałe
w oparciu o szczegółowe studia urbanistyczno- i ruralistyczno-architektoniczne”.
Świadomość „bycia u siebie”, podstawowy warunek
uznania jakiejś przestrzeni za

małą ojczyznę, musiała dopiero
powstać. Sprzyjało temu zrozumienie lokalnego kontekstu
kulturowego – historii, sztuki,
treści religijnych, co pozwoliło
budować lokalnej społeczności
związki oparte o znaki kulturowe, po części związane z tradycją, ale też w coraz znacznej
mierze będące świadectwem
duchowości, aktywności społecznej i kreatywności nowych
mieszkańców.
Zrozumienie tego wykazują
nawet ci, którzy wydają się być
pogodzeni z „płynnym życiem”
w „płynnej nowoczesności”.
Jednak koniunkturalna w niektórych kręgach społecznych
teza Baumana o płynności
współczesnego świata - stoi w
wyraźnej sprzeczności z poczuciem przynależności do tradycji, przywiązania do miejsca zamieszkania i własnych wartości
kulturowych, jest obca polskiej

kulturze.
Postnowoczesne płynne
społeczeństwo staje się wyłącznie procesem, któremu
ulegają tylko niektóre warstwy
społeczne, przede wszystkim
kosmopolityczne elity. W przyszłości koncepcja ta zostanie
negatywnie zredukowana, podobnie, jak w Europie Zachodniej idea multikulturowego
społeczeństwa. Dodać należy,
że różnorodność lansowanych
obecnie stylów życia, norm
etycznych i światopoglądów
sprawia, że kultura ponowoczesności prowadzi do kryzysu
tożsamości. Z czego wypływa
wniosek o konieczności edukacji turysty, która przygotowywałaby jego do podróży
„w nieznane”, jak i ochrony
jego dziedzictwa kulturowego
przed uniwersalizacją i globalizacją.

Papiernia w Dusznikach-Zdroju trafi
na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Sejmik Województwa Dolnośląskiego udzielił poparcia
Muzeum Papiernictwa w sprawie wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO
Młyn Papierniczy jest od 45
lat siedzibą Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,
instytucji kultury, dla której
Województwo Dolnośląskie jest
organizatorem. Młyn, decyzją
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej został wpisany na listę
Pomników Historii, dołączając
tym samym do najcenniejszych
obiektów dla kultury naodowej.
Budynek papierni jest unikatowym w skali Euopy zabytkiem
techniki, którego początki
sięgają XVI wieku. Charakterystyczne cechy świadczące o
jego niepowtarzalnym pięknie
to między innymi:

- od zachodu szczyt wolutowy z
ślimacznicami o cechach barokowych,
- bogato zdobiona elewacja zewnętrzna od strony zachodnej i
północnej
- ozdobiony pawilon wejściowy
w kształcie wieży z dwuczęściowym mostkiem
- wielospadzisty dach kryty
gontem
- wewnątrz budynku ścienne
malowidła, datowane na XVIIXIX wieku
Obiekt zachował ukształtowaną w XVI XVIII wieku kompozycję przestrzenną, będącą
we wzajemnej harmonii oraz
doskonale wpisującą się w
otoczenie, stając się jego charakterystycznym elementem.
Papiernia ze względu na swoją
wartość historyczną, architek-

toniczną i kulturową objęta jest
opieką konserwatorską.
Obiekt jest jedynym zachowanym do dzisiejszego dnia
na ziemiach polskich młynem
papiernicznym, w którym utzymywany jest pierwotny charakter wytwórczości (czerpalnia
papieru). Jednocześnie obiekt
posiada znaczną ilość urządzeń
służacych do wytwarzania papieru dawną techniką. Papiernia
będąc świadectwem dawnej
świetności dolnośląskiego papiernictwa jest jedynym eliktem
wyrobu papieru w Sudetach.
Dzięki swym walorom architektonicznym i historycznym, młyn
stanowi atrakcję tuystyczną o
dużym znaczeniu dla regionu.
Komitet ds. Światowego
Dziedzictwa Kulturowego w
Polsce udzielił wstępnej ak-

ceptacji w sprawie starań o
wpisanie młyna papierniczego
w Dusznikach - Zdroju na listę
ŚwIatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Dyrekto Muzeum Papiernictwa nawiązał współpracę z leżącym w Republice Czeskiej młynem papierniczym w Velkich
Losinach. Wspólna aplikacja o
wpis na listę UNESCO obydwu
sudeckich papierni pod jedną
pozycją zwiększy szansę na pomyślą realizację projektu oraz
zacieśni współpracę Dolnego
Śląska z południowymi sąsiadami.
Do tej pory tylko 3 zabytki z
terenu Dolnego Śląska zostały
wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO: Kościoły
Pokoju w Jaworze i Świdnicy
oraz Hala Stulecia we Wocławiu.

Ziemia Kłodzka nr 233 / grudzień 2013

41

Muzeum papírenství
mezi Strážci dědictví Řečpospolité
V roce 2013 se uskutečnil první
ročník soutěže, kterou vyhlásil
maršálek Senátu Polské republiky Bogdan Borusewicz, Strážce
dědictví Řečpospolité. Smyslem
akce bylo předání ocenění institucím a jednotlivcům, kteří mají
mimořádné zásluhy o zachování
kulturního dědictví a kultivování
polské identity. Podle pravidel
mohli kandidáty do soutěže
navrhovat senátoři. Muzeum
papírenství navrhl senátor Stanisław Jurecewicz, jako projev
uznání za péči o historický papírenský mlýn, který byl v roce
2011 zařazen mezi nejcennější
objekty pro národní kulturu – historické pomníky. V posledních
letech bylo provedeno mnoho
renovací, které významně zlepši-

ly stav dušnické papírny.
Z mnoha nominací soutěžní porota vybrala několik laureátů v
každé ze tří kategorií: tuzemská
instituce, zahraniční instituce a
jednotlivec. V první kategorii se
nalezlo také Muzeum papírenství. Na slavnostním galavečeru
uspořádaném 15. listopadu proběhlo předání cen a čestných
uznání laureátům. V kategorii
tuzemských institucí zvítězilo
Sdružení milovníků Tarnogórska
z Tarnowskich Gór, které pečuje o
historický stříbrný důl v Tarnowskich Górach. Muzeum papírenství získalo za revitalizaci papírenského mlýna čestné uznání.
Úspěch dušnického muzea je
důležitým krokem na cestě k
posilování významu památek na

Kladsku, kterých je mnoho, ale
pouze některé se těší náležitému
uznání. Dosud pouze dušnická
papírna byla zařazena mezi historické pomníky a pouze jako
jediná má šanci být zapsána na
Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Umožňuje to efektivnější propagaci nejen papírenského mlýna,
ale také města Duszniki-Zdrój a
celého okresu.
Dnes je papírenský mlýn jedním
z nejcennějších kulturních pokladů kladského okresu. Je také
jednou z vizitek této oblasti, lákající ročně desítky tisíc turistů. Prezentace dávného umění čerpání
papíru v prostředí historického
objektu je dokonalým příkladem
kultivování staletých tradicí ty-

pických pro Kladsko a Dolní Slezsko (v celém regionu bylo kdysi
asi sto papírenských mlýnů, dnes
zůstal pouze jeden!). Velkému
zájmu návštěvníků papírny se těší
možnost účastnit se workshopů,
kde si turisté mohou sami vyrobit
arch čerpaného papíru, který si
odnesou na památku návštěvy
dušnického papírenského mlýna.
Muzeum papírenství je také největším v Polsku výrobcem ručně
čerpaného papíru, který se vyrábí
technikou pamatující ještě středověkou dobu. Dušnické archy,
které byly po staletí výrobkem
charakteristickým pro Kladsko,
jsou v současnosti jedním z důležitějších výrobků navazujících na
dávné tradice našeho regionu.

Papiermuseum unter den Hüter des Erbes
der Republik Polen
In 2013 fand die erste Ausgabe des
Wettbewerbs statt, der von dem
Marschall des Senats der Republik
Polen, Herrn Bogdan Borusewicz,
unter dem Titel: Hüter des Erbes
der Republik Polen (Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej) ins Leben gerufen wurde. Das Ziel dieser
Aktion war die Anerkennung der
Institutionen und Menschen, die
sich für den Schutz des nationalen
Erbes und die Erhaltung der polnischen Identität besonders verdient gemacht haben. Nach den
Regeln des Wettbewerbs durften
die Kandidaten von den Senatoren angemeldet werden. Das Papiermuseum wurde vom Senator
Stanisław Jurecewicz angemeldet,
als Anerkennung für die Pflege der
historischen Papiermühle, die im
Jahre 2011 als eine der wertvollsten
Objekte des nationalen Erbes, ein
Geschichtsdenkmal, gelistet wurde. In den letzten Jahren wurden

viele Renovierungsarbeiten durchgeführt, die zur Verbesserung des
Zustands der Reinerzer Papiermühle deutlich beigetragen haben.
Unter den vielen Kandidaten hat
die Jury in jeder Kategorie mehrere Gewinner gewählt: nationale
Einrichtung, ausländische Einrichtung und natürliche Person. In der
ersten Kategorie wurde auch das
Papiermuseum erfasst. Bei einer
feierlichen Zeremonie am 15. November wurden den Gewinnern
die Auszeichnungen und Preise
verliehen. In der Kategorie der nationalen Einrichtungen hat der Verband Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Tarnogórskiej aus Tarnowskie
Góry gewonnen, der sich der Pflege der historischen Silbermine in
Tarnowskie Góry verschrieben hat.
Das Papiermuseum wurde für die
Revitalisierung der Papiermühle
ausgezeichnet.
Die Leistung des Reinerzer Papier-

museums ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Stärkung der Bedeutung von Denkmälern in der
Glatzer Region, die in einer großen
Anzahl vorhanden sind aber nur
wenige das entsprechende Ansehen genießen können. Bis heute
wurde nur das Reinerzer Papiermuseum als Geschichtsdenkmal
anerkannt und nur dieses Objekt
hat die Chance in die Liste der Weltkultur- und Naturerbe von UNESCO
aufgenommen zu werden. Dies
schafft die Möglichkeit, nicht nur
das Papiermuseum, sondern auch
den Ort Bad Reinerz und die ganze
Region richtig zu bewerben.
Die Papiermühle gehört derzeit zu
den größten Kulturschätzen des
Kreises Glatz. Dies ist auch eine der
Visitenkarten dieser Region, die
Jahr für Jahr viele Tausende von Touristen anzieht. Die in den Wänden
der historischen Anlage präsentierte alte Kunst der Papierherstellung

ist ein hervorragendes Beispiel für
die Kultivierung der Jahrhunderte
alten Traditionen, die für die Glatzer Region und Niederschlesien
typisch sind (in der ganzen Region
befanden sich damals etwa hundert Papiermühlen, bis heute blieb
nur eine erhalten!). Die Besucher
der Papiermühle freuen sich vor
allem über die Möglichkeit, das
Papier eigenhändig schöpfen und
nach Hause als Andenken an den
Besuch in der Reinerzer Papiermühle mitnehmen zu können. Das
Papiermuseum ist auch der größte
Hersteller von Büttenpapier in Polen, das nach einer alten Technik
aus dem Mittelalter geschöpft wird.
Die Papierbögen aus Bad Reinerz
waren Jahrhunderte lang ein typisches Produkt der Glatzer Region,
heute sind sie eines der wichtigsten
Produkte, die an die alten Traditionen unserer Region erinnern.

Ziemia Kłodzka nr 233 / grudzień 2013

42

Muzeum Papiernictwa wśród Strażników
Dziedzictwa Rzeczypospolitej
W 2013 roku odbyła się
pierwsza edycja konkursu ogłoszonego przez Marszałka Senatu
RP Bogdana Borusewicza, Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Celem przedsięwzięcia było
uhonorowanie instytucji i osób
mających szczególne zasługi dla
ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultywowania polskiej
tożsamości. Wg regulaminu,
kandydatów do konkursu mogli
zgłaszać senatorowie. Muzeum
Papiernictwa zgłoszone zostało
przez senatora Stanisława Jurecewicza, w dowód uznania dbałości
o historyczny młyn papierniczy,
który w 2011 roku został zaliczony do najcenniejszych obiektów
dla kultury narodowej – Pomników Historii. W ostatnich latach
przeprowadzonych zostało wiele
remontów, które znacząco poprawiły stan dusznickiej papierni.
Spośród licznych kandydatur,
komisja konkursowa wybrała po
kilku laureatów w trzech kategoriach: instytucja krajowa, instytucja zagraniczna oraz osoba indywidualna. W pierwszej kategorii
znalazło się również Muzeum
Papiernictwa. Podczas uroczystej
gali zorganizowanej 15 listopada,

Remont dachu - 2009 r.

laureatom wręczono wyróżnienia
i nagrody. W kategorii instytucji
krajowych zwyciężyło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z Tarnowskich Gór, które opieką otoczyło historyczną
kopalnię srebra w Tarnowskich
Górach. Muzeum Papiernictwa za
rewitalizację młyna papierniczego zostało wyróżnione.
Osiągnięcie
dusznickiego
muzeum jest ważnym krokiem
na drodze do umacniania znaczenia zabytków na Ziemi Kłodzkiej,
których jest wiele, a tylko nieliczne cieszą się należytą rangą.
Dotąd tylko dusznicka papiernia
została zaliczona do Pomników
Historii oraz jako jedyna ma szansę na wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i
Kulturowego UNESCO. To stwarza
możliwość skuteczniejszej promocji nie tylko dla młyna papierniczego, ale również dla DusznikZdroju i całego powiatu.
Obecnie młyn papierniczy
jest jednym z największych skarbów kultury powiatu kłodzkiego.
To również jedna z wizytówek
tej ziemi, przyciągająca każdego
roku dziesiątki tysięcy turystów.
Prezentowana w murach histo-

Minister Bogdan Zdrojewski wręcza dyplom dyrektorowi dr hab. Maciejowi Szymczykowi.

rycznego obiektu dawna sztuka
czerpania papieru jest doskonałym przykładem kultywowania
wielowiekowych tradycji, typowych dla Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska (w całym regionie było
niegdyś ok. stu młynów papierniczych, do dziś pozostał tylko jeden!). Dużym zainteresowaniem
zwiedzających papiernię cieszy
się możliwość uczestnictwa w
warsztatach, w czasie których
turyści samodzielnie czerpią własne arkusze, które otrzymują na

Zajęcia w czerpalni

pamiątkę pobytu w dusznickim
młynie papierniczym. Muzeum
Papiernictwa jest również największym w Polsce producentem
papieru czerpanego, powstającego według techniki pamiętającej jeszcze czasy średniowiecza.
Dusznickie arkusze, będąc przez
wieki wyrobem charakterystycznym dla Ziemi Kłodzkiej, dziś są
jednym z ważniejszych produktów nawiązujących do dawnych
tradycji naszego regionu.
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Teresa Bazała

Akademia regionalna
13 grudnia spotkaniem z Radnym Województwa Julianem Golakiem w Urzędzie Marszałkowskim
we Wrocławiu uroczyście podsumowano projekt „Akademia Regionalna”, zrealizowany wśród uczniów
noworudzkich szkół przez Fundację
Odnowy Ziemi Noworudzkiej.
Realizację projektu wsparł
Urząd Marszałkowski w ramach
zadania publicznego „Wsparcie Województwa Dolnośląskiego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw
obywatelskich wśród młodzieży z
terenu Dolnego Śląska”.
50-ciu najaktywniejszych uczestników projektu miało okazję
poznać pracę i osiągnięcia samorządu województwa, przybliżone
ciekawie przez radnego Juliana
Golaka, wysłuchać referatu o stanie
wojennym we Wrocławiu, świetnie
przygotowanego przez dr Stanisława Bogaczewicza z Oddziałowego
Biura Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej we Wrocławiu
oraz zwiedzić Panoramę Racławicką. Julian Golak wręczył uczestnikom projektu Certyfikaty Lidera
Aktywizacji Młodzieżowej oraz
dyplomy Dokumentalisty Życia
Społecznego. Kierujące projektem
Teresa Fereżyńska i Teresa Bazała
zostały uhonorowane przez władze
województwa Odznaką Honorową
"Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.
Projekt Akademia Regionalna
realizowany był w dniach 1 IV – 31
XII 2013 r., w dwóch sesjach: wiosennej i jesiennej. Uczestnicy zdobywali umiejętności potrzebne do
pracy z grupą, uczyli się kierowania
zespołem, skutecznej komunikacji.
Prowadzili obserwacje przyrodnicze, opisywali obiekty przyrodnicze
i zabytkowe, uczestniczyli w pracach na rzecz zadrzewień, sprząta-

nia rzek i szlaków turystycznych.
Odbyło się ponad 200 godzin
szkoleń poświęconych aktywności
młodych ludzi w różnych sferach
w środowisku lokalnym, po których następnie podejmowali różne
przedsięwzięcia: organizację Europejskich Dni Dziedzictwa w Nowej
Rudzie, Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej, Dnia Papieskiego, Akcji
charytatywnych „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, Świąteczna Zbiórka
Żywności, Wigilia dla Samotnych,
Seminarium „Rzeki i potoki naszego regionu”, miejskich obchodów
150 rocznicy Powstania Styczniowego, dwóch rajdów turystycznych. Pracowali nad monografią
wybranych rzek i potoków, zbierali
relacje świadków wydarzeń, poświęcone życiu w Nowej Rudzie w
pierwszych latach budowy tutaj
państwowości polskiej. Pogłębili
wiedzę o zabytkach techniki, przechodząc między innymi trasę byłej
kolei sowiogórskiej.
Uczestniczyli w 5 konkursach
wiedzy, plastycznych i fotograficznych. Mieli też okazję poznać wiele
wybitnych postaci działających na
rzecz regionu.
Zorganizowali tez dwie debaty
poświęcone ekorozwojowi miasta
oraz gospodarki odpadami. Debata „Od ekoklubów przez ekodziałania do ekorozwoju Nowej Rudy”
zakwalifikowana została do Sejmu
Dzieci i Młodzieży, a wnioski uzyskały wysoką ocenę.
Uczestnicy włączyli się w ogólnopolskie uroczystości i programy
„Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody, Dnia Ziemi, Zaadoptuj Rzekę, organizując
akcje plakatowe, warsztaty, happeningi, spotkania z mieszkańcami.
Projekt zrealizowany został z
wielkim powodzeniem i dużym zadowoleniem uczestników.

Zadanie współfinansowane ze środków
Urzędu Maszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Uczestnicy projektu w sali obrad Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Julian Golak w imieniu władz województwa dekoruje Teresę Fereżyńską Odznaką
Honorową "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

Julian Golak wręcza certyfikat Lidera Aktywizacji Młodzieżowej uczennicy
Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.
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Der Komponist Ignaz Reimann

Wurde am 27.12.1820 im vielbesuchten schlesischen Wallfahrtsort
Albendorf geboren. Schon in jungen
Jahren zeigten sich bei dem kleinen
Ignaz Neigung und Talent zur Musik.
Kaum 8 Jahre alt nahm er am Violinunterricht teil, den sein Vater - ein
Kirchenmusiker - einigen Jungen
gab. Der Schullehrer und Kantor Florian Nentwig wurde auf das musikalische Talent aufmerksam und bildete
den Knaben im Orgelspiel aus. Im
Alter von 10 Jahren beherrschte er
das Orgelbassspiel und vertrat seinen Lehrer zu aller Zufriedenheit
an der Orgel der heimatlichen Wallfahrtskirche. Im Violinspiel erreichte
er eine erstaunliche Geschicklichkeit
und es gab kaum ein Instrument, auf
dem er nicht sein Glück versuchte.
Mit den Fortschritten die er machte,
wuchs auch die Begeisterung für die
Musik. Mit nur 12 Jahren war er in der
Lage, für jeden Instrumentalisten des
Kirchenorchesters einzuspringen.
Früh wurde der junge Reimann von
seinem Lehrer zum abschreiben von
Noten angeleitet, was er korrekt, sauber und schnell ausführte.
13 jährig unterstützte er den Vater beim Spielen von Tanzmusiken in
Gasthäusern, da die Entlohnung, die
Reimanns Vater für die Kirchenmusik
erhielt, nicht zum Lebensunterhalt
der Familie ausreichte. Dabei machte er sich die Spielpausen zu Nutze,
um in den Notenheften den Zusammenhang der einzelnen Stimmen
zu studieren. Dies setzte er zu Hause
fort und bald versuchte er nach dem
Muster eines Stückes ein eigenes nachzubilden, legte es den Streichern
und Bläsern bei der nächsten Tanzmusik vor und freute sich, dass das
Stück harmonisch klang und gefiel.

Mit diesem Erfolg nahm seine Schaffenslust zu. Bei seinem vortrefflichen
Tongedächtnis war Reimami schon
als Knabe imstande jedes gehörte
kurze Musikstück auf dem Klavier nachzuspielen und in Noten zu setzen.
Er erhielt hierzu weder durch einen
Leiner noch durch ein Lehrbuch eine
Anleitung, sondern betrieb reines
Selbststudium. Erst in späteren Jahren lernte er die ausfuhrlichen Generalbasslehren von Türk und Beethoven keimen. Zum stellvertretenden
Lehrer nach Oltaschin, einem Dorf
bei Breslau, berufen. Fünf Monate
später trat er in das kath. Schullehrer-Seminar zu Breslau ein, das er von
1838 - 1841 besuchte. Dort übertrug
der hier nebenamtlich wirkende Musikdirektor und Domkapellmeister
Joseph Schnabel seinem talentvollen
Zögling wegen dessen hervorragenden musikalischen Leistungen das
Amt eines Musikleiters im Seminar.
Schon während dieser Zeit komponierte Reimann bereits Psalmen und
andere kirchliche Tonstücke, die viele
seiner Mitschüler abschrieben und in
die Heimat schickten. Nach Abschluss
des Seminars amtierte Reimann 2
Jahre als Hilfslehrer in Niederhannsdorf bei Glatz. Dort verbrachte er
einen großen Teil seiner Freizeit beim
Musizieren mit Gleichgesinnten. Nach
seiner Versetzung nach Rengersdorf,
wo er 1851 die Nachfolge des Schullehrers Seidelmann antrat, erkamite
er in seinem Amte als Chordirigent
die missliche Lage der damaligen
Kirchenmusik. Der Mangel an ernsthaften und gut singbaren Werken
brachte ihn dazu, es als seine Lebensaufgabe zu betrachten, eine Brücke
zu schlagen zwischen der alten und
der neuen Kirchenmusik. Die Reimannschen Kompositionen fanden
Anerkennung und schnelle Verbreitung in Schlesien, Bayern, Österreich
und selbst im fernen Amerika. Aus allen Gegenden bekam der Komponist
ermunternde Dankschreiben.
Einen Beweis von der Schaffenskraft dieses genialen Mannes liefert
ehie Zusammenstellung semer Werke. Reimami komponierte: a) für die
Kirche: 125 Messen, 19 Requien, 6 Te
Dei, 117 Offertorien, 122 Graduale, 37
Litaneien, 34 Salve, 33 Alma, 14 Ave
Regina, 10 Regina coeli, 10 Asperges,
6 Vidiaquam, 5 Miserere, 88 Begräbnislieder, 7 Kantaten, 2 Sätze Fronleichnamsstationen und 6 Vespern. b) für
den Konzertsaal: Ouvertüren, Mär-

sche, Symphonien, Oratorien, Tänze,
Tonstücke für Männerstimmen und
für gemischte Chöre, Lieder, Solopiecen. Außerdem verfasste Rennann
eine praktische Harmonielehre und
eine Gesangschule, die aber nur im
Manuskript vorhanden sind. Von den
angeführten Tonstücken sind bis zum
Tode des Komponisten nur 160 Nummern gedruckt worden. Das Verzeichnis seiner Werke weist rund achthundert Nummern nach. Hinzu kommen
noch die zahlreichen Gelegenheitskonipositionen, die er jederzeit auf
Wunsch anfertigte. Viele seiner Werke
sind jedoch verschollen, da er sie freigiebig verlieh und oftmals nie zurück
erhielt. Sicherlich sind noch einige in
seiner Heimat vorzufinden, wo sie in
Kirchenarchiven schlummern.
Nach der Genesung von einem
Nervenfieber, das ihn ein Vierteljahr ans Bett fesselte, war Reimann
schwerhörig geworden. Obwohl sich
die Schwerhörigkeit jährlich steigerte, was ihn in seinem Lehramt sehr
störte, hinderte sie ihn sonderbarerweise nur wenig an seiner Tätigkeit
als Dirigent und praktischer Musiker.
Seine Tätigkeit im Komponieren
wurde durch das Gehörleiden eher
gefördert als gestört; denn da ihm
der mündliche Gedankenaustausch
erschwert wurde, blieb er mehr auf
den Umgang mit sich und seinen
Ideen angewiesen. Durch sein ausgezeichnetes Tongedächtnis war Reimann in der Lage, beim Komponieren Einzelstimmen sofort ins Reine zu
schreiben und auch einem Freund,
dem vor einem Konzert die zweiten
Stimmen von Klarinette und Violine
einer Suppeschen Ouvertüre fehlten,
konnte er sofort helfen. Eine Vesper
zum Dreifaltigkeitsfest in Rengersdorf
schrieb er binnen 24 Stunden. * Auch
als Präparandenbildner hatte Reimann einen guten Ruf. Er bildete die
jungen Leute meist unentgeltlich, oft
auch noch bei freier Kost und Logis
aus, wobei er den Schwerpunkt auf
die Musik in Theorie und Praxis legte.
Die von ihm ausgebildeten Präparanden waren in den Seminaren wegen
ihrer guten Leistungen in der Musik
gern gesehen, und so mancher erwarb sich später als Dirigent, Komponist oder praktischer Musiker einen
guten Namen. Reimann war sein Leben lang ein Freund fröhlicher Gesellschaft und er war ein herzensgütiger
Mensch und guter Unterhalter. Seine
ehemaligen Schüler machten immer

gerne von seiner Gastfreundschaft
Gebrauch und der kleine, untersetzte
Mann mit dem freundlichen runden
Gesicht wurde auch von den Grafschafter Lehrern wie ein Patriarch
geliebt und hochgeschätzt, was ihm
den Ehrentitel „Vater Reimann" einbrachte. Mit seiner Frau, mit der er 35
Jahre in glücklicher Ehe lebte, hatte er
zwei Söhne und eine Tochter. Der ältere Sohn, Dr. Heinrich Reimann, wurde
als Königlicher Bibliothekar und Oberorganist an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin sehr bekannt,
und der jüngere, Franz Reimann, wurde Chorrektor und Hauptlehrer zu
Striegau in Schlesien. Im Jahre 1884
erlitt Reimann einen Schlaganfall, der
außer der teilweisen Lähmung seines
rechten Armes und der Hand eine
Lungenerweiterung zur Folge hatte,
die ihm das Atmen und Gehen sehr
erschwerte. Er ersuchte also nach 45
Jahren um seine Versetzung in den
Ruhestand. Diesem Ansinnen wurde zum 1. Juli 1885 entsprochen. 14
Tage vor diesem Termin veranstaltete die Gemeinde Rengersdorf ihm
zu Ehren eine Abschiedsfeier, zu der
sich viele ehemalige Schüler, Kollegen und Freunde versammelten.
Seinen Plan, den Ruhestand in Muße
zu verbringen, durchkreuzte schon
3 Tage später ein zweiter, tödlicher
Schlaganfall. Er starb am 17. Juli 1885.
Seine Beerdigung legte noch einmal
Zeugnis davon ab, wie groß die Zahl
seiner Anhänger und Verehrer war.
Reimann hat stets in bescheidenen
Verhältnissen gelebt und ist gestorben, ohne Vermögen zu hinterlassen.
Nur sein Verleger ist, wie er öfters
scherzhaft und völlig neidlos erzählte, durch ihn reich geworden. Anerkennungsschreiben wurden ihm
schon zu Lebzeiten vielfach, vor allem aus der Geistlichkeit, übersandt;
manchmal auch kleinere Summen
zur Unterstützung der Präparandenausbildung. Das Allgemeine Ehrenzeichen, das ihm zum Abschied
in Anerkennung seiner Verdienste
von der vorgesetzten Behörde zugedacht worden war, erreichte ihn
jedoch nicht mehr. Mag auch der für
Gottes Ehre begeisterte Komponist
keine materiellen Güter gesammelt
haben, so ist doch sein Nachlass an
Tonwerken für die Kirchenchöre von
unschätzbarem Wert, und in diesen
Werken wird er fortleben.
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gwiazdo świeć, kolędo leć!
Koncert kolęd w wykonaniu
alicji majewskiej i zbigniewa wodeckiego
przy akompaniamencie włodzimierza korcza
11 stycznia, Wrocław
Koncert świąteczny Gwiazdo świeć, kolędo leć! to rodzaj
muzycznej wędrówki pośród
najpiękniejszych polskich kolęd
i pastorałek w specjalnych aranżacjach, wykonanych przez Alicję
Majewską i Zbigniewa Wodeckiego. Na fortepianie akompaniować będzie Włodzimierz Korcz,
który jest również odpowiedzialny za aranżację muzyczną
występu. Projekt Gwiazdo świeć,
kolędo leć! ma ponad dwudzie-

stoletnia tradycję. Początkowo
(od 1987 roku) był to program
telewizyjny, w którym kolędy
śpiewali Alicja Majewska, Łucja
Prus i Jerzy Połomski. Następnie
wraz z Majewską kolędowali Halina Frąckowiak i Andrzej Zaucha.
W 1990 roku powstała wersja
estradowa programu z kolędami
tradycyjnymi. Po śmierci Zauchy
(1991 r.) ustalił się stały skład wykonawców i w takiej formie grupa
koncertuje do dziś w Polsce i na

świecie (m. in. Stany Zjednoczone, Francja, Anglia). Niezmiennie
od początku projektu akompaniamentem, a także aranżacją
muzyczną utworów zajmuje się
Włodzimierz Korcz.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
Więcej informacji:
www.okis.pl

Koncert Micromusic
18 grudnia, Wrocław
Wyjątkowy, świąteczny, ostatni
w tym roku koncert MIKROMUSIC.
Występ dla fanów z rodzinnego
miast zespołu. Wzbogacony o piosenki, które jeszcze nie zabrzmiały
na żywo na scenie. Po koncercie
zespół zaprasza, aby zostać, napić
się wspólnie herbaty i złożyć sobie
przedświąteczne życzenia. Grupa

łącząca piękne melodie, kunszt
warsztatowy oraz wspaniałą koncertową energię. Muzyka zespołu
to fuzja jazzu, trip-hopu, rocka, czasem też muzyki ludowej. Okazuje
się, że takie pozornie różne gatunki
muzyki tutaj współbrzmią nadspodziewanie spójnie. Enigmatyczny
głos wokalistki – Natalii Grosiak

jest prawdziwą wizytówką zespołu, który z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie. Na koncie ma
już 5 płyt. Ostatnia „Piękny koniec”
ukazała się w marcu 2013 roku.
Koncert odbędzie się w Firleju
Organizator: Klub Firlej
Więcej informacji:
www.firlej.wroc.pl

Gala Noworoczna
5 stycznia, Wrocław
Szaleństwem jest na świecie
wszystko to, co nie jest przyjemnością” – okrzyk Violetty z Traviaty
to nasze hasło na karnawał 2014.
Niech w szampański nastrój wprawią nas przebojowe arie oraz duety z najpopularniejszych operetek – melodie lekkie i beztroskie,
ale mistrzowsko skomponowane
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

i perfekcyjnie wykonywane przez
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii
Wrocławskiej. W roli kurtyzany Violetty, wesołej wdówki Hanny, Adeli
z Zemsty nietoperza i innych operowych bohaterek usłyszymy zjawiskową Joannę Woś, a żartobliwe,
nierzadko rubaszne arie słynnych
kochanków wykona tenor Tomasz
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

Kuk. Dyrygować będzie najprzystojniejszy wrocławski maestro,
pochodzący z Libanu Bassem Akiki, a wielką galę poprowadzą Robert Gonera i Kinga Preis.
Organizator:
Filharmonia Wrocławska
Więcej informacji:
www.nfm.wroclaw.pl
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Koncert Transoriental Orchestra
nowy projekt muzyczny Kayah
10 stycznia, Wrocław
Transoriental Orchestra to
niezwykły projekt. Wszystko zaczęło się od wielkiej muzycznej
miłości Kayah do muzyki world.
Artystka od dawna planowała nagranie albumu właśnie w tej stylistyce. Impulsem do rozpoczęcia
pracy nad materiałem okazało się
zaproszenie Kayah do występu na
festiwalu Warszawa Singera. Specjalnie na potrzeby tego jedne-

go koncertu powstał niezwykły
projekt – Transoriental Orchestra.
Kayah do współpracy zaprosiła
Atanasa Valkov, kompozytora filmowego i producenta muzycznego. Wspólnie wybrali do projektu
wybitnych instrumentalistów oraz
solistów pochodzenia polskiego,
ukraińskiego i irańskiego, co dodatkowo poszerza muzyczny dialog i nadaje charakter autentycz-

nej wielokulturowości projektu.
W instrumentarium zespołu znalazły się niespotykane instrumenty, takie jak: cymbały, santur, oud,
saz, lutnie, flety, piszczałki i wiele
innych.
Organizator: Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
Nasze Miasto Wrocław Wrockfest.
pl

Portrety w zawieszeniu
wystawa Katarzyny Rotkiewicz – Szumskiej
18 grudnia - 13 stycznia, Jelenia Góra
Na obrazach Katarzyny Rotkiewicz - Szumskiej bohaterami
są postacie wypatrzone na fotografiach. Epoka nie gra roli – to
mogą być dzieci z grupowego
zdjęcia z przedwojennego domu
dla sierot, albo młody Thomas
Bernhard, albo anonimowa
dziewczyna. Nawet z mini zdjęcia
w gazecie artystka potrafi wycią-

gnąć intrygujące twarze. Wyjęte
ze swojego kadru i wstawione
w kadr obrazu zyskują na sugestywności, zaczynają grać jakieś
nowe role. To portrety, za którymi czai się historia, chęć opowiadania. Niby realizm, ale daleki od
wiernego odtwarzania rzeczywistości. Czasami obrazy są syntetyczne w formie, uproszczone,

czasami na pierwszy plan wybija się malarski gest. Małgorzata
Czyńska. Wernisaż odbędzie się
19 grudnia, godz. 18:00.
Organizator:
BWA Jelenia Góra
Więcej informacji:
www.galeria-bwa.karkonosze.com

Zdarzenie sceniczne i prezentacja tomu IV
„Dzieł zebranych Karpowicza”
15 grudnia, Wrocław
Zdarzenie sceniczne na podstawie poematu „Odwrócone światło” Tymoteusza Karpowicza.
"Każda próba wprowadzenia
utworów poetyckich Tymoteusza
Karpowicza w obszar teatru jest
mierzeniem się z niemożliwym.
Gęste od znaczeń, asocjacji i współbrzmień teksty, konstruowane
według misternych i nierzadko
rygorystycznych zasad, uchylają
się przed dramatyzacją rozumianą
w kategoriach aktorskiej interpretacji. Tym, co teatr może utworom

tego pisarza zaoferować, jest przeprowadzenie ich przez ciało i głos
aktora - ucieleśnienie owego szczególnego teatru języka, powiązane z
próbą usłyszenia go na różne sposoby, odkrycie znaczeń i połączeń
wydarzających się poza obszarem
pisma. W zdarzeniu scenicznym
opartym na poemacie„Odwrócone
światło” tekst zostanie zaprezentowany kilka razy, w kilku wariantach.
Celem takiego zabiegu jest próba
uchwycenia szczególnej dynamiki - współzależności struktur języ-

kowych i muzycznych". (Weronika
Szczawińska). Prezentacja tomu IV
„Dzieł zebranych” Karpowicza wydawanych przez Biuro Literackie.
Tom zawiera teksty rozproszone
oraz niepublikowane. Książka jest
uzupełnieniem poetyckiej twórczości wrocławskiego autora, zamyka
część serii wydawniczej zbierającej
jego poetycką twórczość.
Organizator:
Wrocławski Teatr Współczesny
Więcej informacji:
www.wteatrw.pl
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Ethno Jazz Festival: Ayo
18 grudnia, Wrocław
Ayo to niezwykle utalentowana
i piękna wokalistka, której twórczość
podbiła serca fanów na całym świecie.
Polską publiczność podbiła utworem
„Down On My Knees”, pochodzącym z
debiutanckiego albumu „Joyful”. Płyta
przyniosła jeszcze 2 kolejne przeboje
„Life Is Real” i „And It’s Supposed To Be
Love”. W Polsce w dniu premiery zyskał

status Złotej Płyty. Przez wiele miesięcy obok albumu Nelly Furtado, album
„Joyful” był najlepiej sprzedającym się
zagranicznym albumem w 2007 roku.
„Ticket To The World”będzie czwartym
albumem artystki. Płyta trafi do sklepów 8 października. Materiał został
nagrany w Nowym Yorku, we współpracy z Jayem Newlandem – pro-

ducentem dwóch poprzednich płyt
artystki. Pod względem stylistycznym
album nawiązuje do muzycznych korzeni Ayo – połączenia folku i soulu z
nutką hip-hopu. Wydawnictwo promuje singiel zatytułowany „Fire”. Koncert odbędzie się w Eterze.
Organizator: Etno Jazz FestiwalWięcej informacji: www.ethnojazz.pl

Koncert - Państwowy
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”
21 grudnia, Brzeg Dolny
Burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski oraz Dyrektor
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
Danuta Chłód zapraszają mieszkańców gminy Brzeg Dolny 21 grudnia
o godz. 17:00 do Hali Sportowej
"Rokita" na koncert Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.
Do naszego miasta przyjedzie 120
artystów, przywiezie 15 ton bagażu,

1600 kostiumów. Będzie to wielka
gala, podczas której zaprezentuje
się zespół w całej okazałości, wystąpi chór, balet i orkiestra. Muzyką,
śpiewem i tańcem zespół "Mazowsze" zakończy obchody 350-lecia
nadania praw miejskich dla Brzegu
Dolnego. Program składał się będzie
z dwóch części, zobaczymy tańce ludowe z różnych regionów Polski oraz
wysłuchamy najpopularniejszych

kolęd polskich, które wprowadzą
nas w nastrój świąteczny. Bezpłatne
wejściówki do odbioru w sekretariacie DOK od 5 grudnia . Informacje
pod nr tel. 71 319 52 52. Jedna osoba
może odebrać 2 wejściówki.
Organizator:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
Więcej informacji:
www.dok.brzegdolny.pl

Koncert OK Band
17 grudnia, Oława
Zespół OK Band powstał w grudniu 2008 w Ośrodku Kultury w Oławie.
Tworzą go oławscy muzycy, prezentując na scenie mieszankę dźwięków
z pogranicza muzyki Soul, Smooth
Jazz, Funk, POP i Rock. Na repertuar
składają się zarówno covery największych, energetycznych przebojów jak i
autorskie kompozycje zespołu. Instrumentarium zespołu to perkusja, gitara
basowa, gitara elektryczna, instrumen-

ty klawiszowe oraz dwie wokalistki.
Zespół prowadzony jest przez Krzysztofa Borowicza - absolwenta wydziału
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach, a jedną z wokalistek jest Kamila Bakalarczyk – Kruk,
która prowadzi „Studio Piosenki” przy
Ośrodku Kultury w Oławie. Koncert
zespołu to starannie i profesjonalnie
przygotowane widowisko, podczas
którego można usłyszeć współcześnie

brzmiące utwory muzyki rozrywkowej
w najlepszym wykonaniu. Skład: Joanna Bakalarczyk-wokal Kamila Bakalarczyk-Kruk – wokal Krzysztof Borowicz
– instrumenty klawiszowe Rajmund
Żygadło – perkusja Marcin Wełyczko
– gitara elektryczna i akustyczna Sebastian Ragiel – gitara basowa.
Organizator: Oławski Ośrodek Kultury Więcej informacji:
www.kultura.olawa.pl

Spotkania z Piosenką Żeglarską
i Muzyką Folk SZANTY
27 luty- 2 marzec, Wrocław
Główne koncerty mieć będą
miejsce w sali Klubu Biznesowego na
Stadionie Miejskim. To sprawdzona już
sala o bardzo dobrej akustyce, dużej
przestrzeni z miejscami siedzącymi
w rzędach oraz przy stolikach, gwarantująca przy tym dużo miejsca do
tańca, swobodny dostęp do barów,
dobry dojazd komunikacją miejską i
bezpłatne miejsca parkingowe. Kulminacyjnym momentem festiwalu
będzie sobotni koncert pt. „Przeboje
25 –lecia”, na którym najlepsi polscy

wykonawcy wspólnie z najlepszą
polską publicznością zaśpiewają największe żeglarskie przeboje z 25 lat istnienia festiwalu – razem mamy szansę
pobić rekord w długości wspólnego
śpiewania! Planowany jest również
koncert tradycyjnych pieśni morza,
koncert dla najmłodszych „Szanty dla
Dzieci”, koncert „Bardowie Kubryku” w
klimatycznej Synagodze pod Białym
Bocianem i całonocne szaleństwa w
klubie festiwalowym Łykend. Swój
przyjazd do Wrocławia zapowiedzieli

już m. in. Mechanicy Shanty, EKT- Gdynia , Ryczące Dwudziestki , 4 Refy, Stare Dzwony, Prawdziwe Perły, Banana
Boat, Jurek Porębski, Andrzej Korycki
&Dominika Żukowska, Mietek Folk,
Atlantyda, Orkiestra Samanta, Sąsiedzi,
Formacja, Zejman & Garkumpel, Za
Horyzontem…Jak co roku festiwalowi
towarzyszy hasło „Wrocław żąda dostępu do morza!”
Organizator:
Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław Wrockfest.pl
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

Uzdrowisko Polanica-Zdrój.
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlubą uzdrowiska jest woda mineralna
„Staropolanka”, uhonorowana godłem „TERAZ POLSKA”.

16

13
Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk - kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

11

Schloss-Park-Anlage in Między
lesie (Mittelwalde). Reste der
gotischen Burg mit dem Schwarzen
Turm und die Schlossresidenz im Renaissance-Barockstil. In einem Flügel
ist ein Hotel eingerichtet.
Międzylesie - hrad a zámek.
Zbytky gotického hradu s Černou
věží, renesanční dvůr a barokní
zámek. Jedno křídlo zámku je adaptováno na hotel.
Zespół zamkowo-pałacowy
w Międzylesiu. Pozostałości gotyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezydencją
pałacową. W jednym skrzydle urządzony jest hotel.

Die Glatzer Festung und die
Labyrinthe. Das wertvollste Werk
der neuzeitlichen Verteidigungsarchitektur in Polen aus dem 17. und
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier
gewaltige Bastionen und Kasematten, und mit dem Reiseleiter kann
man einen Teil der kilometerlangen
unterirdischen Miniergänge besichtigen. Von der Aussichtsplattform
genießt man eine herrliche Aussicht
auf das ganze Glatzer Land.
Kladsko - vojenská pevnost
a minérské chodby. Kladská pevnost je považována ze nejcennější
dílo novodobé obranné architektury 17. - 18. století na území Polska.
Spatříme zde mohutné bastiony
a objemné kasematy. Zpřístupně
na je také část několik kilometrů
dlouhého labyrintu minérs kých
chodeb. Z vyhlídkové terasy se
rozprostírá nádherný výhled na
Kladskou kotlinu.
Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny
ratusz w środku pochyłego pl.
Chrobrego, wielokrotnie przebudowywany. Obok w 1620 r. wzniesiono
wotywną kolumnę Maryjną w otoczeniu świętych. Przy wejściu do
ratusza widnieje barokowa studnia
z lwem z dwoma ogonami.
Der Ring in Kłodzko (Glatz).
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in
der Mitte des steil ansteigenden
Chrobry-Platzes wurde mehrmals
umgebaut. Daneben wurde 1620
die Mariensäule errichtet. Am Eingang ins Rathaus steht der barocke
Brunnen mit dem doppelschwänzigen Löwen.

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

15

Most gotycki św. Jana na Młynówce w Kłodzku. Wybudowany
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał nienaruszony liczne powodzie dotykające
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda,
zaprawie z dodatkiem jajek. Kamienną balustradę wieńczy sześć
grup z figurami świętych.
Die gotische Brücktorbrücke
über dem Mühlgraben in Kłodzko
(Glatz) wurde 1390 errichtet und
verband die Sandinsel mit der Altstadt. Der Legende nach überstand
die Brücke unberührt zahlreiche
Überschwemmungen in der Stadt
dank dem Mörtel mit Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu beiden Seiten
der Brücke ist mit sechs Heiligenfigurengruppen geschmückt.
Kladsko - gotický most sv.
Jana na kanále Młynówka. Most
byl postaven v roce 1390 a spojuje
historickou část města s městskou
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních
soch.

Kurort Polanica-Zdrój (Bad
Altheide). Hier gibt es fünf Heilquellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle„Staropolanka“, die
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA /
JETZT POLEN“ geehrt wurde.
Polanica-Zdrój - lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět minerálních pramenů. Chloubou lázní je
stáčená minerální voda Staropolanka, která získala ocenění v soutěži
Teraz Polska.

17

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki-Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki-Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek-Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym
uzdrowisku w Polsce) oparte jest
na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

18
Uzdrowisko Kudowa-Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa-Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa-Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.

21
Kurort Lądek-Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort
in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek-Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.

19
Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

24
Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole-Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole-Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

28
Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30

26
Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.

31

32
Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.

33

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá
ma sudetského pohoří od Králic
kého Sněžníku až po Sněžku.

34

Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.

35
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného nemeckého teologa, filosofa a spisovatele,
autora kroniky mesta Nowa Ruda.
Provozovatelem muzea je Nadace
obnovy Noworudska. V objektu je
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty.
www.domwittiga.ng.pl
Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
Das Haus der kreativen Arbeit nach
Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Haus wird von der Stiftung zur
Erneuerung der Region Nowa Ruda
geleitet.

27

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny rynek
z prostopadłymi ulicami i ratuszem
wzniesionym pośrodku w XIV w.
Obok znajduje się barokowa figura
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556
r. stanowi jeden z nielicznych przykładów autentycznych zabytków
dawnego sądownictwa.
Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní středověkým půdorys - centrální čtvercové náměstí s kolmo vedenými
ulicemi a radnicí postavenou v polovině 14. století. Vedle radnice stojí
barokní socha sv. Trojice z 18. století.
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém
náměstí, je jednou z mála původních
památek starého soudnictví.
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt). Hier ist das mittelalterliche, städtebauliche System
erhalten geblieben: der viereckige
Ring mit senkrecht verlaufenden Straßen und dem im 14. Jh.
errichteten Rathaus in der Mitte.
Daneben befindet sich die barocke
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18.
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins
der wenigen Beispiele der authentischen Denkmäler des früheren
Gerichtswesens.

Ziemia Kłodzka nr 233 / grudzień 2013

53

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga
54

wybitnego niemieckiego
teologa,
filozofa
i pisarza,
Ziemia Kłodzka
nr 233
/ grudzień
2013
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Międzynarodowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha
Wittiga na ziemi kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

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

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Ver-

fassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

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

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

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

