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„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, Verfassers 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.
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DZWONICE I KAPLICZKI PRZYDROŻNE
ZIEMI KŁODZKIEJ POD LUPĄ BADACZY
BYDGOSKIEGO UNIWERSYTETU
Z doktorem Gerardem Guźlakiem – kulturoznawcą i kampanologiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy rozmawia ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych
„Aby radość wiary promieniowała na nowo” (Benedykt XVI)

W czasie naszych wypraw turystycznych częściej spotkamy się
z sacrum w krajobrazie w postaci
dzwonniczek oraz krzyży i kapliczek
przydrożnych. W dobie kiedy w Europie i Polsce ma miejsce ideologiczne usuwanie sacrum z przestrzeni
publicznej (a np. w Radomiu inicjuje
się rugowanie krzyży z policyjnych
komisariatów), przed szeregu laty
Pan, zauroczony genius loci oraz
pięknem i kulturowym dziedzictwem
ziemi kłodzkiej, rozpoczął badania
naukowe nad tutejszymi dzwonniczkami. Z kolei przed rokiem wraz ze
swymi studentami zainicjował Pan
projekt dydaktyczny i badawczo-promocyjny związany z obiektami małej
architektury sakralnej w regionie Złotego Stoku, umownie nazwijmy go
– „KAPLICZKA PRZYDROŻNA ZK”. Jak
mi wiadomo - jest Pan jego autorem i
zarazem kuratorem naukowym. Proszę nam wyjaśnić genezę i motywy
jego powstania.
Do zajęcia się wyjątkową, ze
względu na ogromną ilość obiektów sakralnych w przestrzeni otwartej, antropologiczną przestrzenią
kulturową Kotliny Kłodzkiej nakłoniły mnie początkowo górskie wędrówki odbywane samotnie, z mym
ojcem i z wujkiem Janem Charlężą
mieszkańcem Złotego Stoku, a od
1995 r. z członkami Studenckiego
Koła Podróży Literackiej UKW, którego jestem opiekunem naukowym. To wtedy nich dostrzegłem
na szlakach ziemi kłodzkiej puste
zaniedbane kaplice, podupadające, jakby zapomniane przydrożne
figury świętych, krzyże pokutne
i rzeźby kamienne. Zaintrygował
mnie również opłakany i z roku na
rok pogarszający się stan obiektów
sakralnych w moim rodzinnym mieście Złotym Stoku. Mam na uwadze
zwłaszcza niszczenie mauzoleum
Güttlerów na cmentarzu komunal-

nym oraz kaplicy Św. Anny na Górze
Krzyżowej.
Obok śladów zniszczenia odnalazłem również na ziemi kłodzkiej
przejawy autentycznego zatroskania i żywego katolickiego kultu – świeże kwiaty pod obrazem
NMP w kapliczce nadrzewnej, nisze
maryjne w nowo wybudowanych
domach czy znicz ustawiony pod
figurą pustelnika św. Onufrego –
patrona dobrego zamążpójścia,
któremu panny w Gorzanowie i
Stroniu Śląskim składały ofiary z
prośbą o pomoc przy wyborze
męża. Badania terenowe i poszukiwania w literaturze przedmiotu
pozwoliły mi odnaleźć pasjonatów
dbających o dziedzictwo sakralne, a
wśród nich rzeźbiarkę z Sopotu Ewę
Beyer, która odpowiedziała na apel
śp. ks. Stefana Witczaka, znanego
pod pseudonimem ks. Kruszyna i
wykonuje świątki do pustych kapliczek. Odnalazłem również autochtonów, którzy przekazali wiadomości o lokalnych kultach, m.in. św.
Anny - babci Jezusa Chrystusa, jak
też i Serca Pana Jezusa oraz wskazali mi na tzw. „różę kłodzką” jako
dawny kluczowy motyw zdobniczy
regionu, występujący w hafcie, na
porcelanie i na obrazach przedstawiających NMP. Bogactwo kultów
postaci świętych czy odmian kultu
maryjnego, motywy zdobnicze i
architektoniczne, informacje historyczne dotyczące m.in. obiektów
„małej architektury sakralnej” oraz
ich religijna geografia nakłaniają
do pytań o tożsamość ludzi aktualnie zamieszkujących tereny Kotliny
Kłodzkiej, sens ich egzystencji oraz
wizję przyszłości wobec obecności
sacrum, dostrzegalnej prawie na
każdym kroku. Uzmysławiają to na
przykład nisze okienne, kapliczki
przydrożne, mandyliony, motywy
Oka Opatrzności, a nawet okienka wentylacyjne na stodołach w

kształcie krzyża. Ważne jest również pytanie o żywotność w danych
miejscach konkretnych kultów, na
przykład Praskiego Jezulatka w
Jaszkowej Dolnej.
Jakie Pana zdaniem były najważniejsze odkrycia w dziedzinie dzwonniczek ziemi kłodzkiej?
Bardzo interesującą ciekawostkę stanowi system dzwonniczek z
krzyżem lotaryńskim, usytuowanych na szlaku w pobliżu KudowyZdroju, który służył sygnalizowaniu
przemarszów osób zarażonych
podczas epidemii. O owych marszach na wyznaczonych ścieżkach
dowiedziałem się od pani Elżbiety
Mroszczyk, zamieszkałej w Jerzykowicach Wielkich, na której posesji znajduje się taka drewniana
dzwonniczka.
Z kolei z odkryciem czterech
stalowych dzwonów z Bochum
(RFN), które stoją na kalwarii w
Wambierzycach wiąże się idea kampanologa ze Szwajcarii – dr Konrada Nolla, który zaproponował, aby
ustawić je na szczytach w pobliżu
kalwarii jako tzw. „dzwony pokoju”.
Dzwony tego typu znajdują się w
niejednym państwie, m.in. we Włoszech (Rovereto, Lago di Misurina),
w Austrii (Mösern) oraz Niemczech
(Fichtelberg), głosząc orędzie pokoju ze szczytów górskich. Nasze
dzwony mogłyby oznajmiać pokój
na Szlaku Papieskim: w Wambierzycach, na szczycie Marii Śnieżnej, w
Bardzie, a także na Cierniaku w Radochowie.
Moje najciekawsze osobiste
przeżycie wiąże się z dzwonem
w Starym Wielisławiu. Podczas
badań terenowych w 2002 roku
dotarłem tam w lipcowym upale.
Kiedy w bezwietrzne południe nad
zbożem unosił się letni żar, ksiądz
powiedział mi, abym uważał, bo u

dr Gerard Guźlak

góry (na stosunkowo niewysokiej
dzwonnicy) wieje. Nie uwierzyłem,
ale gdy wspiąłem się na dzwonnicę,
ujrzałem piękny, bodaj najstarszy
na terenie Kotliny Kłodzkiej dzwon
z końca XV wieku z wizerunkiem
św. Katarzyny, smagany ostro wiatrem, uznawanym w tradycji chrześcijańskiej za symbol Ducha Świętego – wiatr gwizdał poprzez szpary
dzwonnicy, a stary majestatyczny
dzwon jakby lekko dźwięczał, co
wywołało swoisty (rzec można)
spowodowany muzyką sfer„dreszcz
metafizyczny”.
Jakie obiekty małej architektury
sakralnej stanowią konkretny przedmiot badawczy Waszego projektu
związanego z ziemią kłodzką?
Cel naszych badań stanowi nie
tylko mała architektura sakralna w
specjalistycznym rozumieniu – ujmowana w związku z przestrzenią,
ale i rzeźba sakralna, występująca
na ziemi kłodzkiej bardzo często,
w związku z aż 999-letnimi (od 973
do 1972 roku) wpływami czeskiego
biskupstwa, a poźniej arcybiskupstwa. Wśród rzeźb kamiennych na
terenie Kotliny Kłodzkiej wyróżnia
się np. męczennik praski św. Jan
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Nepomucen, który w aureoli posiada pięć gwiazd, niekiedy trzy lub
siedem. Niektóre z rzeźb mają charakter synkretyczny, jak na przykład
kontrowersyjne kamienne wyobrażenie Trójcy Świętej jako trzech
starców w Szalejowie Dolnym, co
nakłania m.in. do pytań o dawny
wielowyznaniowy charakter badanych ziem. Z pewnymi obiektami
sakralnymi na ziemi kłodzkiej wiążą
się legendy, co też stanowi cel naszych poszukiwań.
Jakie są cele projektu „KAPLICZKA PRZYDROŻNA ZK”?
Zadanie ogólne projektu to
zwrócenie uwagi lokalnych społeczności, a także Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na wyjątkowe w skali ogólnopolskiej dziedzictwo chrześcijańskie
Kotliny Kłodzkiej, które aktualnie,
m.in. w związku z upadkiem przemysłu i odpływem mieszkańców
do większych miast, ulega niszczeniu. Chodzi również o pobudzenie
lokalnych społeczności do działania wokół konkretnych obiektów,
w związku z określonymi kultami.
Mieszkańcom ziemi kłodzkiej brak
tożsamości związanej z wielopokoleniowym przypisaniem do ziemi.
Szczególnie ważna jest więc rola
liderów i lokalnych grup działania
(organizacji non profit), które na
przykład poprzez tematyzację określonych miejscowości, a w związku
z tym napływ funduszy unijnych,
mogą stworzyć warunki pozwalające młodemu pokoleniu na samorealizację w ramach tzw. „trzeciego
sektora”, działającego pro publico
bono. Tematyzacja służyłaby budowaniu nowej tożsamości, co próbuje na przykład czynić ksiądz Józef
Siemasz, rewitalizujący w Mąkolnie
kaplicę górską Św. Antoniego, która ma stać się kaplicą ślubów. Dużą
rolę mogłaby odegrać na terenie
Kotliny Kłodzkiej także edukacja
regionalna, obejmująca wspólne
projekty polsko-czesko-niemieckie. Przykładem takiej inicjatywy
na Warmii jest szereg działań pod
historyczno-geograficznie uzasadnionym hasłem „Borussia”.
Przy pomocy jakich metod usiłujecie zinwentaryzować i przebadać
pomniki małej architektury sakralnej
wybranego regionu ziemi kłodzkiej?
Sama inwentaryzacja to bardziej domena historii sztuki, dla
kulturoznawców jest to jedynie
środek do badań antropologicznej
przestrzeni kulturowej, które pro-

Prace rewitalizacyjne przy kaplicy św. Antoniego w Mąkolnie (lipiec 2013), foto G. Guźlak.

wadzimy przy pomocy metod jakościowych. Działania podejmowane
w ramach antropologii kultury
obejmują m.in. wywiad czy obserwację uczestniczącą, interesują nas
także biografie konkretnych osób.
W Polsce aktualnie zaobserwować
można szereg regionalnych inicjatyw mających na celu opis kapliczek przydrożnych, stanowiących
istotny element pejzażu kulturowego wsi. Widać entuzjazm twórców,
często jednak brakuje wytycznych
dla tego typu działań, wzorców, które odnaleźć możemy w Czechach
(Vladimir Businský, Roman Businský, Naše boži muka, Dědictvi Koruny česke, 4/2012) czy w działalności
ks. Stanisława Nabywańca, twórcy
badawczo-edukacyjno-duszpasterskiego projektu Kapliczka. Mała
architektura sakralna na terenie
diecezji rzeszowskiej, będącego
swoistym vademecum dla zainteresowanych opisem obiektów małej architektury sakralnej. Na terenie Kotliny Kłodzkiej profesjonalne
badania przeprowadził Bogusław
Czechowicz (B. Czechowicz, Kaplice w dawnym hrabstwie kłodzkim,
Wyd. Werk, Wrocław 2003).
W jaki sposób Wasz Instytut zamierza przygotować swych studentów do pełniejszego odkrycia tego
typu dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej oraz zrozumienia tych
kulturowych znaków duchowości i
wiary? Jakie wybraliście formy publikacji czy też promocji efektów swych
badań?
Aktualnie jesteśmy na etapie
rozpoznawania pola badawczego, któremu towarzyszą dyskusje
akademickie i artykuły prasowe.

Sam projekt rewitalizacji obiektów
sakralnych, którego zarys umieściliśmy na stronie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, na forum
studenckich kół naukowych „StRuNa”, wpisuje się w szersze badania
dotyczące rewitalizacji różnych
obiektów, a m.in. poprzemysłowych. Jeden z członków naszego
koła naukowego napisał na przykład pracę dyplomową poświęconą rewitalizacji, na bazie której
zamierzał przygotować referat na
konferencję „Rewitalizacja. Między
teorią a praktyką”. Ja również miałem zamiar wygłosić na tej konferencji referat na temat rewitalizacji
konkretnych obiektów na terenie
Kotliny Kłodzkiej. Niestety na chęciach się skończyło, gdyż z powodu
oszczędności znacznie ograniczono
ramy czasowe konferencji (z trzech
do jednego dnia).
Wielce ciekawym jest fakt, że
Pańscy studenci - pasjonaci, w ramach warsztatów naukowych i zajęć
edukacyjnych, w konkretny sposób
wspierali proces rewitalizacji kapliczki w okolicy Złotego Stoku. Czy możemy prosić o podzielenie się relacją
na ten temat?
W maju 2012 roku przez kilka
dni członkowie Studenckiego Koła
Podróży Literackiej na zaproszenie
ks. Józefa Siemasza – proboszcza
parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP w Złotym Stoku – wykonywali
prace porządkowe wokół kaplicy
górskiej Św. Antoniego w Mąkolnie.
Roboty związane były z budową
drogi dojazdowej do kaplicy. Dzięki zrealizowaniu prac już w czasie
wakacji 2012 r. przed (nadal jeszcze
zrujnowaną) kaplicą odbyło się na-

bożeństwo dla okolicznych mieszkańców. Cel miał więc wymiar nie
tylko konkretny, materialny, ale i
społeczny, duchowy. Cieszymy się,
że ziarno zostało zasiane. Studenci,
co ważne, przyjechali do Bydgoszczy naładowani dobrą energią,
wypływającą z prostej „drwalskiej”
pracy fizycznej, zbudowanych
więzi koleżeńskich, a także wzbogaconej erudycji i rozmów przeprowadzonych z wdzięcznymi za czyn
społeczny mieszkańcami Złotego
Stoku i Mąkolna. Praktyka w terenie
stanowiła bazę do dalszych dyskusji
akademickich na temat chrześcijańskiego dziedzictwa narodowego,
a także laicyzacji oraz sekularyzacji
współczesnego życia.
Gdzie w prasie katolickiej lub na
forum internetowym można znaleźć pełniejsze informacje o projekcie, efektach prac czy też o cennych
obiektach małej architektury sakralnej, jak i związanych z nimi praktykach religijnych?
Informacje dotyczące pierwszego etapu wymienionego projektu odnaleźć można w miesięczniku
„Złoty Dzwon” Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku
(numery 6 oraz 7 z czerwca i lipca
2012 roku). Ponadto zarys projektu,
jak już wspomniałem, umieściliśmy
w internetowym forum studenckich kół naukowych „StRuNa”.
Z jakich etapów składa się proces
realizacji projektu „KAPLICZKA”, które
z nich zostały już osiągnięte?
Kolejne ogólne etapy projektu
to:
- rozpoznanie pola badawczego, opis obiektów z dokumentacją
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fotograficzną oraz szczególnym
uwzględnieniem stosunku okolicznych mieszkańców do dziedzictwa
sakralnego, opis żywotności określonych kultów;
- czynna pomoc w rewitalizacji konkretnych obiektów oraz
śledzenie lokalnego wsparcia i wydźwięku społecznego podjętych
czynności; opis procesu i efektów
rewitalizacji od wewnątrz i od zewnątrz, tzn. własnych dokonań na
polu rewitalizacyjnym i dyskusji
z tym związanych oraz stosunku
lokalnych społeczności do działań
społecznych;
- publikacje naukowe i popularyzatorskie oraz wystąpienia
podczas konferencji naukowych z
referatami;
- zainteresowanie państwowych instytucji kulturalnych sakralnym dziedzictwem ziemi kłodzkiej,
w celu jego ratowania.

W jaki sposób rozwiązaliście
kwestię źródeł finansowania tych
interesujących, ale i czasochłonnych
badań?
Aktualne badania i prace rewitalizacyjne prowadzimy własnym
sumptem przy niewielkim rocznym
dofinansowaniu koła z puli UKW,
przeznaczonej na działalność studenckich kół naukowych. Kwota
dotacji wystarczy jedynie na przejazd koleją. Natomiast posiłki organizujemy sami, a noclegi mamy zagwarantowane dzięki uprzejmości
gospodarzy.
Proszę nam powiedzieć, na
podstawie dotychczasowego stanu
badań, jakie typy małych kalwarii
oraz krzyży i kapliczek przydrożnych
dominują w sakralnym krajobrazie
ziemi bydgoskiej?
Typy

Kapliczka z postacią świętego Rocha w
miejscowości Huta w pobliżu Cekcyna.
foto G. Guźlak.

obiektów

sakralnych

Kapliczka we wsi Wielkie Budziska,
Gmina Cekcyn, foto G. Guźlak

uzależnione są m.in. od konkretnego regionu w województwie
kujawsko-pomorskim. Przykładowo można tu przywołać inicjatywę mieszkańców gminy Cekcyn z
Powiatu Tucholskiego, który zaczął
współpracować w zakresie edukacji regionalnej z Kłodzkiem. Tamtejsze Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie
Cekcyn „Światło” wydało książkę
Boże Męki, kapliczki i krzyże przydrożne gminy Cekcyn (red. Janina
Ragin Szczęsna, Bartosz Puchowski, Cekcyn 2006, stron 93). Pełne
uroku są tutaj kapliczki ceglane,
najczęściej
dwukondygnacyjne
z trzema okienkami. Najstarsze z
nich pochodzą z początku XX wieku. Kapliczki pozwalają również
odnaleźć ślady kultu św. Rocha,
związanego z zażegnywaniem
epidemii. Ponadto nadal wystawia
się kapliczki drewniane, jak jest w
Kowalskich Błotach czy leśnictwie

Świt, gdzie obiekt z wyrzeźbionym
wizerunkiem jelenia posiadającego
krzyż między porożem oraz figurką
świętego w niszy poświęcony jest
św. Hubertowi. Krzyże przydrożne posiadają najczęściej w dolnej
części oszklone gablotki, w których znajduje się figurka NMP. Do
niedawna na niektórych krzyżach
w górnej części, umieszczone były
także trupie czaszki, wykonane z
metalu bądź innych materiałów.
Czaszkę taką, rozmiarami zbliżoną
do ludzkiej, dziś już zdjętą, odnalazłem na przykład kilkanaście lat
temu we wsi Zalesie. Z rozmów z
mieszkańcami dowiedziałem się,
że upamiętniała ona mord, kiedy
to hitlerowcy wrzucili do jednego
z domów granat. Miejsca kultu we
wsiach borowiackich szczególnie
ożywają w maju, kiedy są przystrojone kolorowymi wstążkami i bukietami kwiatów oraz w październiku – wówczas mieszkańcy zbierają

Kapliczka we wsi Wielkie Budziska,
foto G. Guźlak.

Kapliczka z figurką świętego Huberta
oraz wizerunkiem jelenia
na skrzyżowaniu leśnych traktów
w miejscowości Świt k/ Tucholi,
foto G. Guźlak.
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się na modlitwy różańcowe.
Naszych Czytelników z pewnością zainteresują też spostrzeżenia
Pana Doktora, zarówno, gdy chodzi
o najciekawsze obiekty małej architektury sakralnej, jak i o szczególne
nabożeństwa, modlitwy, formy kultu
i zwyczajów pielęgnowanych w ich
otoczeniu.
Nabożeństwa, w których do
dziś istotną rolę odgrywają kapliczki z dzwonkiem, odbywają się
np. na Warmii. We wsi Woryty, w
pobliżu Gietrzwałdu, słynącego z
jedynych w Polsce uznanych przez
Kościół objawień maryjnych. Wokół
kapliczki kilka razy w roku podczas
świąt zbierają się mieszkańcy, aby
wyruszyć z procesją do pobliskiego sanktuarium. Procesja taka zwie
się „łosiery”. W tejże wsi obchodzi
się również krzyż przydrożny, aby
uchronić bydło przed chorobami.
Jakie elementy przyrodnicze
stanowiły najbliższe otoczenie krzyży i kapliczek przydrożnych? Jakie
było przesłanie różnych gatunków
krzewów i drzew sadzonych w ich
pobliżu?
Krzyże i kapliczki przydrożne
często znajdują się wśród drzew
liściastych, spośród których wyróżnić możemy lipę lub klon. Drzewo
iglaste symbolizowałoby bardziej
trwałość i niezmienność, natomiast

drzewo, które traci liście i odradza
się na wiosnę symbolizować może
cykliczność odradzającej się natury. Drzewo takie, jak stwierdziła
Dorothea Forstner OSB „Corocznie
obumierając i powracając do życia,
objawia rzeczywistość pozaludzką
i odtwarza to, co dokonuje się w
kosmosie jako całości” (Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, PAX, Warszawa 1990, s. 151).
Co ciekawe, lipa już w wierzeniach
przedchrześcijańskich uchodziła za
drzewo, poprzez które bóstwa „objawiały swoją dobroć, łagodność,
głęboki spokój i słodką szczodrość”,
klon zaś uchodził za opiekuna ludzi
w zaświatach i posiadał moc odpędzania diabła (Maria Ziółkowska,
Gawędy o drzewach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
1983, s. 164 i 189).
Co Pan uznałby za najcenniejsze
osiągniecie lub godne polecenia doświadczenie w obecnej fazie realizacji projektu „KAPLICZKA PRZYDROŻNA ZK”?
Podczas tegorocznych wakacji,
cennym doświadczeniem była dla
mnie solidarność i radość prostej
pracy w górach, wśród ludzi mających poczucie misji. W efekcie odbudowują oni kaplicę Św. Antoniego, a praktycznie ku chwale Boga
Najwyższego stawiają tę świątynię
na nowo.

7
Jak ocenia Pan Doktor stan prac
badawczych i prezentacji małej architektury sakralnej w swym regionie i naszej Ojczyźnie?
Dużo prac przeprowadzanych
jest z entuzjazmem. Członkowie
czy też sympatycy poszczególnych „małych ojczyzn” dostrzegają
charakterystyczne dla własnego
regionu dziedzictwo sakralne i prezentują je np. poprzez piękne fotografie oraz krótkie opisy także w internecie. Najczęściej prace te mają
charakter amatorski, wykonywane
są jednak z „miłością” i starannością,
a niekiedy też i artystyczny (zob. np.
Witold Sieciński, Krzyże i kapliczki przydrożne Mazowsza, Galeria
Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej,
Bydgoszcz 2012). Nadal jednak brakuje opracowań profesjonalnych,
zawierających różne kategorie opisu obiektów.
Dolny Śląsk w tym także i sama
diecezja świdnicka, stoi jeszcze przed
zadaniem pełnego odkrycia kulturowego bogactwa, jak i samego przesłania małej architektury sakralnej
oraz zdynamizowana tego typu
badań. Jakim wskazaniem, radą i życzeniami podzieliłby się Pan Doktor z
potencjalnymi odkrywcami sacrum
w polskim krajobrazie?

które stanowią istotny (obok rodzinnego stołu) element sakralnej
przestrzeni domostwa. Na ziemi
kłodzkiej zaskakuje wprost ilość
nisz okiennych, ale wiele z nich
świeci już pustkami. W samym
sercu kotliny, w Kłodzku, nisze są
wyjątkowe - zwierzęce. Natomiast
turystów i zamiłowanych podróżników zachęcam do uważnego
przyglądania się detalom architektonicznym – artyzm ich wykonania
dostrzeżony na naszej ziemi oraz
symboliczna wartość konkretnego elementu, mogą wielokrotnie
zrekompensować sam poniesiony
trud, jak i wskazać dalszą potrzebę
odkryć, możliwą niekiedy dopiero
podczas dalekich wypraw.
W imieniu Czytelników i Redakcji
„Ziemi Kłodzkiej” gratuluję Pan Doktorowi pasji badawczej oraz wielu
osiągnięć naukowych i dydaktycznych, w tym także i na polu projektu
„Kapliczka PRZYDROŻNA ZK” oraz
uprzejmie dziękuję za poświęconą
nam uwagę i cenny czas. Niech Wasze badania i publikacje, sprawią, że
na Ziemi Kłodzkiej na nowo i w całej
pełni zrealizują się życzenia papieża
Benedykta XVI. Wówczas odwaga
wiary i płynąca z niej radość życia
na nowo opromieni piękno tej ziemi,
uszlachetnione w tyglu wielu kultur i
narodów.

Prośbę kieruję do mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, a dotyczy to
chociażby dbałości o nisze okienne,

mgr Jarosław Orłowski
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii
tel. +43 681 102 442 92
jaroslaw.orlowski@chello.at
http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
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Ryszard Grzelakowski

ZIEMIA KŁODZKA - WIEDZIEĆ WIĘCEJ
"SILWA RERUM" W REINERZ, BAD REINERZ
I DUSZNIKACH-ZDROJU
"Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, być odważnym, działać i pracować - taki jest porządek przyrody.”
Honore de Balzac
W ostatnich 30 latach odeszło
do wieczności wielu moich znajomych i przyjaciół, członków Towarzystwa Miłośników Dusznik-Zdroju
i jego sympatyków. Niektórym, jak
Bronisławowi Oleszkowi, Jerzemu
Malarze, Zenonowi Chłoniowi i
Henryce Karpowicz zostały poświęcone wzmianki. Kilkunastu innych,
których w ostatnich latach pożegnałem, czekało na upamiętnienie. I
oto nadszedł dobry moment na realizację tego zamiaru. W lipcu 2002
r. Towarzystwo Miłośników Dusznik
-Zdroju obchodziło 30 lat istnienia,
przekroczenie bariery tylu dziesiątek lat skłania nie tylko do refleksji
nad przemijaniem, ale zmusza do
zrobienia bilansu własnych porażek
i dokonań oraz szukania przyczyn
uzyskanych sukcesów i podziękowań ludziom, którzy mieli w nich
jakiś udział. I tak pomyślałem, że
powinienem przedstawić sylwetki
ludzi, którzy w Dusznikach zostawili swój ślad od najdawniejszych
czasów. Miasto już za 10 lat będzie
miało jubileusz 700 lat istnienia, Zieleniec za 6 lat 300-lecie. W tym czasie wiele osób miało swój wpływ na
funkcjonowanie miasta. Postanowiłem, realizując zadania statutowe
Stowarzyszenia oraz własne marzenia opowiedzieć o tych zapomnianych całkiem dla współczesnych,
ludziach i wydarzeniach.
A jest o czym pisać. Są mi znane nazwiska proboszczów parafii
św. Apostołów Piotra i Pawła od
połowy XI w., burmistrzów od 1704
r., tajnych radców zdrowia (lekarzy
zdrojowych) od końca XVIII wieku,
cesarzy, królów, prezydentów od
XVI wieku do czasów obecnych.
Dochodzi do tej wyliczanki jeszcze
poczet zacnych i dostojnych gości
kuracyjnych, mających znaczenie w
historii Europy i reszty kontynentów
oraz wybitnych duszniczan.
Na początek tych kolaży pamięci wybrałem Edmunda Kornguta,
pierwszego fotografa dusznickiego

od 1945 r. Wybierał się do Dusznik
na swoje setne urodziny w 2012 r.,
ale los pomieszał szyki - zmarł przed
końcem 2011 roku. Posłuchajmy,
co mówi o sobie pan Edmund.
"Urodziłem się I-go maja 1912 r. w
małej wiosce na Podhalu, blisko Zakopanego. Tam ukończyłem szkołę
podstawową. Po przeprowadzeniu
się mojej rodziny do Nowego Targu
kontynuowałem naukę w gimnazjum. Mój ojciec Henryk pracował
jako urzędnik w firmie "Singer - maszyny do szycia". Moi bracia kształcili się na Węgrzech i w Czechosłowacji. Trzy siostry uczyły się w Nowym
Targu. Wszyscy, z wyjątkiem dwóch
młodszych sióstr, zginęli podczas
wojny w obozach zagłady. Ja po
zdaniu matury, rozpocząłem studia
ekonomiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Trudne warunki materialne zmusiły mnie do
przerwania nauki i zajęcia się pracą.

Wybuch II wojny światowej stał się
moim dramatem osobistym. Wkroczenie wojsk niemieckich zmusiło
mnie do ucieczki do Lwowa. Pomogli przyjaciele ze szkolnej ławy. Tam
władze radzieckie żądały przyjęcia
obywatelstwa tego kraju. Po mojej
kategorycznej odmowie zostałem
skazany na 7 lat zesłania w rejon Archangielska. Tam czekała zesłanych
Polaków ciężka praca w kamieniołomach i przy ścince drzew. Na
podstawie umowy Sikorski-Majski
otrzymałem amnestię i pozorną
wolność. Skierowano takich jak ja
wyzwoleńców w rejon Uralu w okolice Swierdłowska, gdzie z innymi
zesłańcami pracowaliśmy ciężko
od świtu do nocy. Wyniszczały nas
okropny głód i silne mrozy. Tam
poznałem Polkę Adelę Jastrzębską,
moją przyszłą żonę.
Po pewnym czasie całą naszą
grupę przesiedlono na Ukrainę, w

pobliżu granicy z Polską. Pracowaliśmy w tamtejszych kołchozach. W
1945 r. urodził się nasz syn Leszek.
W marcu 1945 r. zostaliśmy repatriowani. Po długich 6 latach wyniszczającej pracy wynędzniali w
okropnej odzieży wyjechaliśmy do
wyczekiwanej, wymodlonej Polski.
Radości nikt z nas nie potrafił opisać. Jak znaleźliśmy się na terenie
naszego kraju? Urząd Repatriacyjny skierował nas do Kłodzka. Tu
po selekcji cały nasz wagon skierowano do Dusznik - Zdroju. Wigilię
Bożego Narodzenia spędziliśmy na
dworcu kolejowym, powitani przez
polskiego burmistrza i księdza proboszcza. Rankiem przewieziono nas
do restauracji "Słowianka", gdzie po
6 latach spożyliśmy pierwszy prawdziwy posiłek. Pamiętam, jak młoda
Niemka Lisa, podała naszemu synkowi butelkę mleka ze smoczkiem.
To było jego pierwsze mleko od po-

Duszniki-Zdrój - Ratusz i Rynek, uroczysty wymarsz w celu złożenia kwiatów i wieńców z okazji 10 rocznicy zakończenia II wojny
światowej - 9 maja 1955 r. foto E. Korngut.

Ziemia K•odzka nr 234-235 / stycze•-luty 2014
nad dwóch miesięcy. Ssał tak mocno, że w pewnej chwili zaczęliśmy
się obawiać o jego zdrowie. Po nakarmieniu nas wszystkich całą moją
rodzinę z teściową Franciszką, ulokowano w pensjonacie "Luisenhof",
późniejszym obiekcie administracyjnym sanatorium PKP. Udzielono
nam wszystkim skromnej pomocy
materialnej i zapewniono bezpłatne
posiłki. Komisja mieszkaniowa przydzieliła mojej rodzinie zdewastowany budynek przy ul. Sportowej nr 2
. Krótko cieszyliśmy się z własnego
kąta. Znany w mieście szabrownik Adam ogałacał poniemieckie
mieszkania. Zabrał z naszego domu
wszystko, co przedstawiało jakąś
wartość. Takie były nasze pierwsze
doświadczenia z nową rzeczywistością. Po prostu rozpacz. Mimo
trudności trzeba było sobie radzić.
Pan Edmund działał społecznie, był
współzałożycielem klubu sportowego "Start", przewodził sekcji narciarskiej. Wyróżniał się jako sędzia
Polskiego Związku Narciarskiego.
Wiele dusznickich imprez narciarskich finansował z własnej kieszeni.
Wyjeżdżając po latach do Kanady,
zostawił mi pokaźny pakiet faktur i
rachunków, opłacanych przez siebie
bez wiedzy żony. Prowadząc zakład
fotograficzny w mieście, wykonł
dokumentację fotograficzną pierwszego Festiwalu Chopinowskiego.
Potem realizował już następne. Jest
autorem wielu zdjęć okolicznościowych, którą ilustruje dzisiejszy tekst.
To Panu Emundowi zawdzięczamy
obrazy miasta i zdroju z pierwszych
lat naszej obecności. Społeczność
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wtedy była bardzo zróżnicowana.
Większość to Polacy z dawnych Kresów RP, takich jak: Tarnopol, Brzeżany, Złoczów, Lwów, Stanisławów.
Sporo osób było z Wołynia i centralnej Polski. Trzeba przyznać, że wówczas życie było: inne. Ludzie jakoś
intensywniej żyli. Może większość
biednie, ale nie smucili się. Często
odbywały się różnego typu spotkania, imprezy, zawody sportowe,
festyny. Proszę sobie wyobrazić, że
co sobotę było pięć, a czasem więcej zabaw organizowanych przez
różne instytucje: Komitet Rodzicielski w szkole, straż pożarną, wojsko z
WOP. O tyle było inaczej, że nie było
zazdrości, z tego powodu, że ktoś
ma więcej niż inni. Większość miała
"tyle samo". Byli oczywiście lepiej
sytuowani ze względu na charakter
pracy czy przez to, że przyjechali
wcześniej i mieli więcej czasu na
zagospodarowanie. Ale generalnie
nie było takiej gonitwy za dobrami
materialnymi. Ludzie byli serdeczniejsi, mili dla siebie i pomocni. Były
bliższe więzi pomiędzy ludźmi, często się spotykano. Wszyscy cieszyli
się z końca wojny. Mieli nadzieję na
lepsze jutro. Byli młodzi i wolni. To
było wspaniałe.
Korzystałem
z
książki:
"Losy ludzkie". Losy obecnych
mieszkańców
Dusznik-Zdroju
po II wojnie światowej. Ustne relacje prowadzone w ciągu pół wieku z Pionierami pierwszych dni.

Pierwsza komunia święta z ks. Pieniążkiem. Foto E. Korngut 1946 r.

Kuracjusze z sanatorium PKP. Foto E. Korngut 1953 r.

E. Korngut na okładce tygodnika "Przekrój" nr 300 z 18 lutego 1951 r.
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Józef Michalski

PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ WIARY (CZ. II)
Drugi dzień naszej pielgrzymki
rozpoczęliśmy Mszą św. sprawowaną w języku czeskim przez nestora tutejszych kapłanów ks. Jana
Chromecka, byłego rektora sanktuarium. Już w jej trakcie zaczęli licznie przybywać do bazyliki wierni i
ustawiać się w długich kolejkach
do konfesjonałów, czym byliśmy
zaskoczeni, słysząc od dawna o
indyferentyzmie religijnym Czechów. Okazuje się, że nie dotyczy
to w żadnym stopniu Morawian...
Niestety, na dłuższe zwiedzanie
tego niezwykłego miejsca nie mieliśmy zbyt wiele czasu, choć to co
najważniejsze i najpiękniejsze na
Svatym Hostyniu nie uszło naszej
uwagi...
By opisać to święte miejsce z
jego niezwykłą chlubną i tragiczną
zarazem historią, trzeba by poświęcić osobny, obszerny artykuł. W koniecznym skrócie tak przedstawiają się jego dzieje: Góry Hostyńskie,
zwane tak od góry Hostyn (736 m
n.p.m.) są najdalej na zachód wysu-

niętym krańcem morawskich Karpat. Hostyn tworzą dwa wierzchołki – wyższy, wysunięty na północ,
z kaplicą Świętego Krzyża, wieżą
widokową i powstałą w 1993 roku
elektrownią wiatrową i niższy (718
m), gdzie wzniesiono sanktuarium
i inne obiekty. Prace archeologiczne dowiodły, że miejsce to było
zasiedlone już w starszej epoce kamienia. Na pierwszy rzut oka dało
się tu zauważyć pozostałości fortyfikacji (o obwodzie ponad 1800
metrów) z czasów tzw. kultury lateńskiej tworzonej przez Celtów...
Nad głównym ołtarzem bazyliki
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny znajduje się figura Maryi z
dzieciątkiem naturalnej wielkości,
kierująca błyskawice na Tatarów. Ci
straszni najeźdźcy zagrozili w roku
1241 także Morawom, siejąc śmierć
i zniszczenie. Miejscowa ludność
szukała przed nimi schronienia w
okolicznych lasach i górach. Legenda głosi, że ci którzy udali się
na Hostyn, zostali uratowani dzięki

Widok na katedrę św. Wacława w Ołomuńcu.

wstawiennictwu Maryi, która śląc
na Tatarów błyskawice, wznieciła
w ich obozie pożar. W trakcie obrony przed straszliwym wrogiem, w
upalne nad wyraz lato, zabrakło
na szczycie wody. I w tej opresji
zwrócono się do Matki Bożej, a
Ta sprawiła, że wytrysnęło źródło
tuż pod szczytem góry. To już całkiem zniechęciło Tatarów, którzy
odstąpili od oblężenia, kierując się
na Ołomuniec. Szczęśliwi za uratowanie życia i mienia uciekinierzy z
wdzięczności postawili na szczycie
figurę Matki Bożej Obrończyni.
Pisemne wzmianki o Hostyniu,
jakie dotrwały do naszych czasów,
mówią, że na Hostyń dotarli Cyryl
i Metody. Mieli zburzyć istniejące
tutaj pogańskie miejsce składania
ofiar i wznieśli kaplicę poświęconą
Matce Bożej. Do wojny trzydziestoletniej stał na Hostynie kościół pw.
Matki Bożej, nawiedzany licznie
przez pielgrzymów. Zburzono go
w 1620 roku z nakazu właścicieli
majątku, wrogów katolicyzmu.
Obecną bazylikę ufundował Jan

z Rottalu i jego potomkowie. Po
zakończeniu budowy uroczyście
konsekrował ją biskup ołomuniecki Ferdynard Juliusz Trojer 28
czerwca 1748 roku. Od tamtego
czasu kościół wielokrotnie ulegał
zniszczeniu, a całe wzgórze hostyńskie pustoszało. Edykt cesarza Józefa II z 1784 roku uznawał
kościół za niepotrzebny, a przy
tym zabraniał prowadzenia pielgrzymek. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku wierni rozpoczęli
organizowanie zbiórki na remont
świątyni, która została ponownie
konsekrowana w 1845 roku... W
początkach XX wieku dokonano
znacznych innowacji w układzie
całego sanktuarium. Między innymi powstały monumentalne
schody z 250 stopniami (1910 r.),
kaplica św.św. Cyryla i Metodego
i drogi krzyżowe według projektu wybitnego architekta Duszana
Jurkovica, w stylu architektury ludowej. W 1928 powstał nowoczesny dom pielgrzymkowy, a w 1932
zbudowano nową szosę. Sława

Tablica pamiątkowa na ścianie katedry św. Wacława w Ołomuńcu, upamiętniająca
pobyt Jana Pawła II w 1995 roku na Morawach
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Svatego Hostynia niosła się daleko
poza diecezję ołomuniecką. O czasach ostatniej wojny i tragicznego
okresu komunistycznego nie warto wspominać, tylko cieszyć się, że
sanktuarium szczęśliwie przetrwało te koszmarne, długie lata...Gdy
opuszczamy sanktuarium i zjeżdżamy wolno zakolami szerokiej
drogi, mam wrażenie, że podobna
droga w swym kształcie, kolorze,
otoczeniu, a nawet długości wiedzie na Górę Tabor w Ziemi Świętej, choć może to tylko złudzenie
podsycane palącą tęsknotą, by
tam kiedyś powrócić...
Hanackie Ateny
Bierzemy kurs na Kroměříž,
uznany w 1997 roku za najpiękniejsze miasto Republiki Czeskiej.
W rok później tutejszy Zamek Arcybiskupi wraz z Ogrodem Kwiatowym i Zamkowym został wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Ze względu na panujące w nim zamiłowanie do kultury i sztuki, miasto
to nazwano hanackimi Atenami.
Szczyciło się wieloma szkołami
i zabytkami architektury, często
goszcząc poetów, pisarzy, malarzy,
rzeźbiarzy czy muzyków. Słynie
z licznych zabytków, dla których
głównie się tutaj wybraliśmy. Podziwiamy kościoły św. Maurycego,
św. Jana, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w klasycznym stylu barkowym i cerkiew św. Cyryla i
Metodego. Prawie przy każdym figura Świętego Jana Nepomucena.
Wśród nas jest Stanisław Zobniów,
dokumentalista naszej pielgrzymki, który w Czechach i na Dolnym
Śląsku sfotografował wiele rzeźb
tego niezwykłego świętego i jest
znawcą wszystkiego, co wiąże się
z jego postacią, a zwłaszcza wszelkich, często trudnych do rozszyfrowania rzeźbiarskich akcentów, jakie na nich zamieszczano. Stoimy
przed okazałą figurką kapłana męczennika przy kościele św. Maurycego i pan Stanisław objaśnia nam
ze znawstwem, co przedstawiają
poszczególne jej elementy... Zmierzamy w kierunku obszernego
rynku z ratuszem i renesansowymi
budynkami. Gromadzimy się pod
wysoką kolumną ze złoconą figurą
Matki Bożej. Rzuca się w oczy kult
Maryjny, troskliwie pielęgnowany
na Morawach, co potwierdzają
podobne, wyniosłe Jej kolumny
w każdej niemal większej miejscowości... Mamy prawie godzinę na
indywidualne spacery. Wielu z nas
pragnęłoby zajrzeć do Zamku Ar-

cybiskupiego, jednego z najważniejszych zabytków tej ziemi, ale
nie jest to możliwe. Był on własnością biskupów i arcybiskupów ołomunieckich. Pełnił funkcję siedziby
reprezentacyjnej. Są w nim liczne
zdobione sale i saloniki z oryginalnym wyposażeniem. Galeria obrazów mieści dzieła czołowych malarzy europejskich XV – XVIII wieku.
Przylegający doń Ogród Kwiatowy
stał się już w czasach swego założenia w roku 1665 niezwykłym
przykładem połączenia włoskiej,
renesansowej architektury ogrodowej z malarstwem i rzemiosłem
artystycznym. Pospacerowałoby
się dłużej po tym przybytku wielu muz, ale czas nagli. Przed nami
jeszcze wiele doznań i wzruszeń, a
południe, nie wiedzieć kiedy, już,
jakby chyłkiem, minęło.
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w latach 1669 – 79 na jej miejscu
powstał barokowy kościół. Na
początku XVIII wieku dodano mu
kaplicę Najświętszej Marii Panny,
krużganki i rezydencje i w takiej
postaci dotrwał do dzisiaj.
Wnętrze kościoła jest olśniewające, ozdobione stiukami wyko
-nanymi przez włoskich artystów.
Na sklepieniach prezbiterium i
kopule widnieją ujmujące freski,
także autorstwa włoskich malarzy. Malowidła ścienne w kapli-

cach bocznych ilustrują historię
powstania tego sanktuarium.
Duże wrażenie pozostawia fasada
kościoła. Ma prawie 100 metrów
długości. Attyka ozdobiona jest
czternastoma rzeźbami wykonanymi z piaskowca. Są to postaci
12 apostołów oraz św. Sebastiana
i św. Rocha – patronów od „zarazy”... Kościół skierowany jest frontem do macierzystego klasztoru
Hradisco. Kapłan błogosławiąc
od ołtarza wiernych, błogosławi

Śladami Jana Pawła II
Kierujemy się w stronę Ołomuńca stolicy Wschodnich Moraw,
lecz omijamy go na bezkresnej
równinie i zaczynamy się zbliżać do
rozległego wzgórza, pulsującego
odblaskiem promieni wysoko jeszcze zawieszonego na nieboskłonie
słońca. Wabi nas coraz wyraźniej
biało – żółta budowla z podwójną
wieżą zegarową. To barokowy kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny na Śvatym Kopečku.
Za kilkanaście minut docieramy w
to miejsce, które od razu wprawia
nas w pogodny, miły nastrój...
Na początku XVII wieku Jan
Andrysek, sprzedawca wina w
Ołomuńcu w obecności najbliższych przysiągł wybudować na
zalesionym pagórku, na wprost
Ołomuńca, kaplicę ku czci Najświętszej Marii Panny. Kilkakrotnie
w snach przypominała mu Ona
o tej obietnicy. W końcu znalazł
odpowiednie miejsce pod budowę, we włościach opactwa Norbertanów w Klášterním Hradisku,
w pobliżu Ołomuńca i za zgodą
ówczesnego opata wybudował
kaplicę Nawiedzenia Marii Panny.
Poświęcono ją 3 kwietnia 1633
roku... Pewnego ranka przed zakończeniem prac budowlanych
dostrzeżono płaskorzeźbę Świętej
Panienki na ołtarzu w kaplicy. W
trakcie pierwszego nabożeństwa
ślepy cudownie przejrzał, co odbiło się głośnym echem i przyciągało
wiernych. Gromadzili się oni także
tutaj w czasach wojen, zwłaszcza
trzydziestoletniej, zarazy i innych
nieszczęść... W czasie tej długiej
wojny kaplicę spalili Szwedzi, lecz

Bazylika w Świętym Hostyniu

Ołomuniec - wnętrze cerkwi św. Gorazda, zdjęcie pamiątkowe naszych pielgrzymów
z gospodarzami światyni.
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równocześnie klasztorowi, do którego prowadzi Droga Krzyżowa z
odnowionymi starannie kapliczkami. Przed wejściem na teren
kościelny, w uroczym parkowym
zakątku stoi frapująca figurka św.
Jana Nepomucena, a nieopodal
pomnik poległym w czasie I wojny
światowej... Na Świętym Wzgórzu
ma też znajdować się obszerny i
bogaty ogród zoologiczny. Stąd
prowadzą szlaki turystyczne i rowerowe...
Po zwiedzeniu świątyni gromadzimy się przed jej frontem i
mamy przed sobą widok niezmierzonej równiny i dalekich rogatek
Ołomuńca. Wyobrażamy sobie
radość i zauroczenie Ojca Świętego, który w 1995 roku nawiedził to
sanktuarium, gdy sprawując Mszę
św. ogarniał spojrzeniem aż po daleki horyzont tę płaską przestrzeń
zadbanych łąk i pól. Wówczas to
nadał tej świątyni tytuł bazyliki
mniejszej..
Ołomuniecki burczak
Pora jednak żegnać się z
tym uroczym miejscem, pełnym
kasztanowców i ich owoców, które akurat spadają w tym czasie na
ziemię. Napełniamy nimi kieszenie,
będą pamiątką na dłuższy czas...
Nie trwa długo, gdy docieramy
do Ołomuńca. Pan Piotr przybliża
nam dzieje tego niezwyczajnego
grodu, stolicy diecezji i margrabstwa. Nieco kłopotów z zaparkowaniem jak najbliżej centrum, by
łatwiej było wrócić do busa o wy-

Kroměříž - zabytkowa część miasta, rynek.

znaczonym czasie. Wreszcie udaje
się to panu Kazimierzowi.
Ołomuniec należał zawsze
do najbardziej znaczących miast
Królestwa Czeskiego. Dzięki swojemu położeniu, uniwersytetowi,
duchowym i kulturalnym tradycjom przez długie stulecia stanowił naturalne centrum Moraw...
Najznamienitszym zabytkiem Ołomuńca jest kolumna Trójcy Przenajświętszej stojąca na rynku
głównym. Jest największym skupiskiem rzeźb barokowych w ramach
jednej struktury w Europie Środkowej. Panoramiczny widok na
kolumnę jest możliwy z pobliskiej
wieży ratusza, a można ją też podziwiać z okien pobliskich kawiarenek. Ołomuniecką ciekawostkę
stanowi także, obok zabytkowych
budowli, zegar zbudowany w myśl
zasad realizmu socjalistycznego,
przed którym wielu z nas pozowało do zdjęcia...
Dzieje miasta można odkryć
w trakcie zwiedzania twierdzy
Ołomuniec, która dzięki masywnym murom i dużym koszarom,
miała powstrzymywać ataki wojsk
pruskich. Legendarni książęta i historycznie umocowani królowie
z najstarszej czeskiej dynastii panującej Przemyślidów – właśnie
w Ołomuńcu zakończyli swoje
władanie, ponieważ tutaj w roku
1306 został zamordowany Wacław
III i ród wygasł „po mieczu”. Aby
pójść ich śla;. dami, trzeba się udać
w stronę Zamku lub bogato zdobionego Pałacu Arcybiskupa. Zapewne dużym przeżyciem byłoby

zwiedzenie skarbów Muzeum
Archidiecezjalnego, założonego z
inicjatywy Jana Pawła II. Niestety,
na to nie mieliśmy czasu... Pozostało nam zwiedzenie katedry, pospacerowanie po kilku ulicach w
Śródmieściu i w końcu dotarcie do
rynku, gdzie zapewne było gwarno i wesoło.
Najpierw czekała na nas katedra pw. św. Wacława. Dzisiejsza
jej postać uformowała się w latach
1883 – 1892 i jest swoistym monumentalnym dziełem obejmującym
różne etapy budowy, poczynając
od stylu romańskiego i kończąc
na neogotyckim romantyzmie.
Nowo powstała sylwetka świątyni z główną wieżą o wysokości
blisko 101 metrów wzbogaciła
panoramę miasta, stając się jednym z jego wizualnych symboli. Z
godnych uwagi obiektów rzucają
się w oczy: późnogotycki relief
Panny Marie w jednej z kaplic,
Pieta przy ołtarzu św. Piotra i Pawła w zachodniej nawie, nagrobki
biskupie i szczególnie nagrobek
Przemyślidów – książąt Wacława i
Brzetysława, a także barkowe stalle w prezbiterium. Zwiedzamy tę
dostojną świątynię i mamy też w
oczach naszą, wrocławską. Która z
nich większa, ładniejsza, bogatsza
w wystroju? Trudno orzec. Może ta
jest nieco mniejsza...
Potem idziemy na miasto.
Niektórzy z nas wstępują do kościołów, na które natrafiają po
drodze. No i wreszcie jest ten osławiony rynek. Gra folkowa kapela,
jak wszędzie w Czechach, a przy

straganach oferujących głównie
sery i wino, rojno. Wielu z nas kupuje te morawskie smakowitości,
a zwłaszcza tutejszy specjał tzw.
burczak – mętny, słodki i smaczny żółty napój z fermentującego
wina, by się troszkę rozochocić w
drodze powrotnej...
Jeszcze gdy „kołowaliśmy” po
Ołomuńcu, dostrzegliśmy cerkiew,
co ogromnie ożywiło ks. Eugeniusza Cebulskiego. Nawiązał szybko
kontakt z posługującym w niej
kapłanem i zaproszono nas na
nabożeństwo do tej cerkwi pod
wezwaniem św.Gorazda. Podjechaliśmy pod nią jak najbliżej, co
jednak zbytnio nie skróciło nam
chwili wyjazdu z Ołomuńca, gdyż
nabożeństwo, choć frapujące, poprzez śpiewaną głównie liturgię
słowa, przeciągnęło się do ponad
godziny, co jednak szybko wybaczyliśmy sympatycznemu księdzu
Gieniowi.
Nieco kłopotów sprawiło nam
wyplątanie się w ciemną noc z zawiłej siatki ołomunieckich ulic, do
tego permanentnie remontowanych i dotarcie do głównej drogi
na Hradec Kralowe, lecz pan Piotr,
spełniający od początku także
funkcję pilota, w końcu odczarował istotny fragment mapy drogowej i przebiliśmy się na pożądaną
trasę, która tym razem wiodła na
przejście graniczne Kudowa – Słone. Mogliśmy więc otwierać butelki z burczakiem, odurzeni zupełnie
urodą i cudownościami Moraw.
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BIOGRAFIA ANNY ZELENAY
OD DAWNA OCZEKIWANA
We wstępie do książki - Jak najdyskretniej oswoić śmierć. Życie i poezja Anny Zelenay - Dorota Węgrzyn
pisze: „Po raz pierwszy usłyszałam
o poetce od swojej polonistki - pani
Zofii Mirskiej. Ta książka powstała na
kanwie pracy magisterskiej, którą
napisałam pod kierunkiem prof. Andrzeja Zawady na Wydziale Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2000. W ciągu następnych
lat nie potrafiłam i nie mogłam wrócić do opowieści o Annie Zelenay, ale
też nie umiałam o niej zapomnieć”.
Kim była poetka, która zapisała
się w zbiorowej pamięci wierszem
o „Jesieni w Kłodzku”, gdzie ...,,cynobrowe jarzębiny (...) histeryzują na
wietrze jak kobiety Dostojewskiego”,
a w wierszu „Miastu” „łakoma krasy
świata”, jak mówiła sama o sobie,
wracała ,,po klęskach goryczą ułomna”? Na te i wiele jeszcze innych
pytań odpowiada w swojej książce
Dorota Węgrzyn. Udowadnia w niej,
że opracowanie dotyczące życia poetki jest kluczem interpretacyjnym
do jej twórczości. Autorka była
gościem „Spotkania z Twórcą”, które
odbyło się w Saloniku Prasowym
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku 11 grudnia.
Dorota Węgrzyn zapytana, czym
kierowała się wybierając Annę na
bohaterkę swojej pracy, odpowiedziała, że pomysł przypomnienia
postaci - i tym samym biograficznego utrwalenia życia i twórczości
poetki - prześladował ją od dawna.
W tym celu, przed laty, udała się z
narzeczonym, a obecnie już mężem,
w daleką podróż do Łomży. Tam
odbyła długą rozmowę o Annie z
Janem i Barbarą Kulkami. Jan, zanim
poznał swoją żonę, był długoletnim
przyjacielem poetki. Z Łomży przywiozła wiele ciekawych informacji
dotyczących jej życia i twórczości.
Ciekawą rzeczą jest, pisze autorka,
że w tym samym czasie kiedy miała
ukazać się „Jak najdyskretniej oswoić śmierć”, parę miesięcy wcześniej,
dzięki staraniom Barbary Kulki, została wydana powieść biograficzna
Jana Kulki – Pod szczęśliwą gwiazdą.
Anna, w tekście literackim – Ewa,
to jedna z głównych bohaterek
powieści. Czy tym, na pewno niezależnym od siebie, wydarzeniom
wydawniczym towarzyszył tylko
zwykły zbieg okoliczności, czy może

Anna Chlebicka - Gałczyńska z autorką książki Dorotą Węgrzyn.

coś jeszcze? Zastanawia się kłodzka
polonistka.
W trakcie wieczoru rozmawiałyśmy jeszcze o tym, że zaklasyfikowanie Anny Zelenay jako poetki regionalnej byłoby bardzo krzywdzące.
Świadczą o tym choćby artykuły
krytyczne dotyczące jej twórczości
zamieszczane w latach 1963 - 1970
w Odrze, Znaku, Życiu Literackim,
Twórczości, Agorze, Kulturze i Poezji. A jej tomiki poetyckie: Zielona
hemoglobina; Próba powrotu; Dni
darowane; Biała krynica; Barometry
na złą pogodę, i wydane pięć lat po
śmierci Wiersze wybrane, recenzowali: Ł. Łukasiewicz, K. Wyka, A. Słucki, J. Pieszczachowicz, M. Sprusiński,
M. Dzierżyńska; Dybel P. i inni. Co
ciekawe, to krytyka literacka, wspomina autorka, stała się motywacją
do późniejszych tłumaczeń poezji
rosyjskich akmeistów i imażynistów:
A. Achmatowej, M. Cwietajewej, czy
S. Jesienina sugerując, że te postacie
między innymi stały się patronami
twórczości autorki „Białej krynicy”.
W książce Dorota Węgrzyn odniosła się do magii miejsc odeszłych
czyli motywów dzieciństwa. Dubno,
Równe, Biała Krynica w twórczości
poetki zapisały się na stałe. Pisząc
o jej niebywałej wyobraźni malarskiej autorka biografii podkreśla: ,,
wiersze często przypominają kompozycję obrazu”. Zasypana śniegiem
wioska wołyńska, mknący kulig na
tle, wydawałoby się tylko z pozo-

ru, idyllicznego krajobrazu, to tylko słowne preludium. Zaraz w tym
samym wierszu czytamy: ,,krzyk
mordowanych Żydów w pobliskim
lesie ożył”. Przywołując te wydarzenia z życia poetki, Dorota Węgrzyn
odnotowuje: ,,Mieszkańcy Równego i okolic długo nie dawali wiary o
eksterminacji miejscowej ludności
żydowskiej”. To tylko wyimki, jakie
znajdzie czytelnik zagłębiając się
w tekst lektury. Opowiadając o latach powojennych dużo miejsca
poświęciła Kłodzku, gdzie poetka
zdawała maturę. Potem był egzamin
wstępny na Uniwersytet Wrocławski
i wreszcie lata studiów przeplatane długimi pobytami w szpitalach
i sanatoriach i małżeństwo zawarte
z wrocławskim pisarzem T. Zelenay.
Osobny rozdział poświęciła Wiosnom Poetyckim zainicjowanym
przez Annę Zelenay, Jana Kulkę i
kłodzkie środowisko literackie. I najważniejszemu tematowi: jak choroba przesądziła o charakterze i tematyce twórczości, ściśle związanej ze
świadomą tajemnicą odchodzenia.
Tu wywołuje autorka w naszej pamięci wspomnienie o twórczości
Haliny Poświatowskiej, której podobne brzmienie zawładnęło poetyką literackiej wypowiedzi.
Powszechnie uważa się, że
dobra poezja musi mieć związek z
rzeczywistością. W przypadku Anny
Zelenay to teza aż nadto prawdziwa. Z jej obrazów wewnętrznych

oswajanie śmierci potraktowała autorka biografii jako temat nadrzędny. A nam pozostało wsłuchać się
w tę prawdę, którą starała się w tej
ważnej publikacji przekazać.
Publikacja długo oczekiwana,
drukowana na czerpanym papierze,
opatrzona licznymi, nie publikowanymi nigdzie dotąd, fotografiami.
Wydana bardzo starannie przez
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
stanowi ważną pozycję, która multiplikuje wszystkie głosy krytyczne
utrwalone na łamach czasopism i
wydawnictw książkowych.

Okładka książki Doroty Węgrzyn
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KRZYŻ ZASŁUGI REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
DLA MONIKI TAUBITZ
Związana z ziemią kłodzką
pisarka i poetka Monika Taubitz
została wyróżniona po raz kolejny. Za dokonania literackie oraz
„budowanie mostów” między
Niemcami i Polakami 9 stycznia
br. udekorowano ją Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec.
Jesienią ub.r. otrzymała również
Medal Landu Badenia-Wirtembergia za działalność zarówno
na rzecz jej śląskiej ojczyzny, jak
i obecnej, Badenii-Wirtembergii,
a także na rzecz porozumienia
pomiędzy Niemcami i mieszkańcami Europy Wschodniej. W 2012
nagrodzono ją ważną Nagrodą
Literacką im. Andreasa Gryphiusa.
Jej związki z Kłodczyzną są
liczne. Ojciec pisarki Josef Taubitz
reprezentował trzecie już pokolenie zasiedziałej w hrabstwie, pochodzącej z Krosnowic rodziny
nauczycieli i kierowników chórów. Dziadek Alfons Tobias Taubitz, którego ojcem chrzestnym i
nauczycielem muzyki był Ignacy
Reimann, był nauczycielem i mu-

zykiem, w tym kompozytorem, a
przez 42 lata kierownikiem szkoły
podstawowej i chóru w Żelaźnie.
Natomiast pierwszy proboszcz
parafii polanickiej (1913-1940),
Benno Taubitz, był bratem jej
dziadka, a z tej samej rodziny
pochodził Joseph Taubitz, proboszcz parafii w Szczytnej.
Ostatni okres wojny, nadejście Rosjan i trudną koegzystencję z przesiedlonymi tu Polakami
Monika Taubitz przeżyła w Żelaźnie. Na kanwie przeżyć z tego
okresu napisała tłumaczoną na
polski książkę Przez dziurę w
płocie. Opowieść z dzieciństwa
1944-1946. Po wysiedleniu do
Niemiec trafiła w rejon ujścia Wezery, potem do Allgäu. Od 1965
mieszka w Meersburgu nad Jeziorem Bodeńskim.
Należy do wielu stowarzyszeń artystycznych. W latach
1996–2011 pełniła funkcję
przewodniczącej ugrupowania
pisarzy i artystów „Wangener
Kreis – Gesellschaft für Literatur und Kunst des Ostens e. V.”
(Krąg Wangen – „Stowarzyszenie

Monika Taubitz

Literatury i Sztuki Wschodu”) w
Wangen im Allgäu. Obecnie jest
jego honorową przewodniczącą.
Jest również członkinią prestiżowego Niemiecko - Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W Polsce, w której ma wielu
przyjaciół, bywa często i chętnie. We Wrocławiu wydaje książki, spotyka się ze studentami

germanistyki, którzy piszą o jej
twórczości prace magisterskie.
Na ziemi kłodzkiej corocznie odwiedza Towarzystwo Przyjaciół
Żelazna, ulubioną Polanicę, gdzie
wypoczywa, wiele miejsc historycznych i turystycznych.
Wkrótce w „Ziemi Kłodzkiej”
opublikujemy
obszerniejsze
omówienie postaci autorki i jej
dorobku.

WSPOMNIENIE O ZBIGNIEWIE ROMASZEWSKIM
13 lutego 2014 roku w
wieku 74 lat zmarł po ciężkiej
chorobie śp. Zbigniew Romaszewski. Już w konspiracyjnej
działalności głosił i odważnie
bronił niezbywalnych praw
człowieka do życia w demokracji i wolności słowa!
Był nieugiętym obrońcą
krzywdzonych i prześladowanych, zaangażowanym od lat
60-tych w działalność opozycji
antykomunistycznej w PRL-u.
Aktywnie działał w Komitetecie
Obrony Robotników. Prowadził
z poświęceniem, wraz z żoną
Zofią Biuro Interwencyjne
KOR, pomagał represjonowanym robotnikom, którzy brali
aktywny udział w protestach
w 1976 roku, Był współzałożycielem „Solidarności”. Kierował

Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”.
W stanie wojennym założył
i prowadził wraz z żoną Radio
Solidarność, za co został aresztowany i uwięziony (19821984).
W 1988 roku zorganizował
wzorcową Międzynarodową
Konferencję Praw Człowieka
w kościele w Mistrzejowicach
(Nowa Huta), która stała się
symbolem niezawisłości obywatelskiej Polaków w okresie
komunizmu.
Uczestniczył w nielegalnych spotkaniach Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej
w
górach Ziemi Kłodzkiej, co zostało upamiętnione na „Szlaku
Kurierów” w Górach Suchych.
Jako polityk uważany był

za wzór uczciwości i przyzwoitości oraz przestrzegania dobrych obyczajów.
W latach 1989-2011 pełnił
funkcję senatora RP i wicemarszałka Senatu RP. Był członkiem Trybunału Stanu.
Za życia został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego
oraz Krzyżem Komandorskim
Orderu za Zasługi dla Litwy.
W zmarłym tracimy w Polsce człowieka niezwykle uczciwego i wrażliwego na krzywdę
ludzką.
Julian Golak
Radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego,
Rzecznik Generalny Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej

Rok 1988. Masyw Śnieżnika
w Sudetach. Nielegalne spotkanie
przedstawicieli opozycji
demokratycznej z Polski
i Czechosłowacji. W pierwszym rzędzie
śp. Zbigniew Romaszewski. Z lewej
Mirosław Jasiński, Zbigniew Janas,
śp. Vaclav Havel i Petr Pospichal.
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POLANICA MA 667 LAT!
Odległe początki
Najdawniejsza wzmianka dotycząca Polanicy została wpisana
pod datą 1 lutego 1347 r. do najstarszej kłodzkiej księgi sądu stanowego dla szlachty z lat 1346–13901.
Zapis ten brzmi następująco2 – w
przekładzie na współczesny język:
„W tym samym [1347] roku w wigilię Matki Boskiej Gromnicznej
pan Mikołaj z Głuboczy zastawił u
Mikołaja Mulsteina, mieszczanina
kłodzkiego, 3 łany w Szczytnej, 4
łany w Polanicy i 3 grzywny z czynszu leśnego w Szalejowie, które
tenże tak długo ma posiadać, dopóki nie otrzyma jedenastu kop
groszy, a jaki procent będzie się
mu należał, taki ma mu murgrabia,
który wtedy będzie rządził, pomóc
ściągnąć. Świadkami byli pan Guntern ze Stercz i pan Hanko z Knoblauchsdorfu3.” Z pewnością miejscowość powstała więc znacznie
wcześniej, a jej wymienienie w tym
zapisie dowodzi, że w połowie XIV
wieku wieś Heyde musiała już być
zorganizowana na zasadach prawa średzkiego opartego na prawie
magdeburskim. Nie wiadomo, czy
posiadłość Głuboczów w Polanicy
była lennem (ziemią przekazaną
wasalowi do użytkowania pod
warunkiem służby wojskowej i zależności od seniora), czy alodium
(ziemią własna rycerza). Późniejsze
źródła wskazują, że majątek Głuboczów w Polanicy był lennem4.
Głuboczowie wywodzili się z
okolic Miśn5 i prawdopodobnie
byli pochodzenia słowiańskiego,
z czasem ród uległ zniemczeniu i
zatrzymując herb – karpia w błękitnym polu, a w klejnocie pięć strusich piór – występował długo na
Śląsku jako ród rycerski von Glaubitz. W źródłach spotyka się różną
pisownię m.in. Glaubecz, Gluboz,
Gloubes, Glubocz. Prawdopodobne jest, że przybyli z okolic Kamieńca na Łużycach6, wokół którego
mieli w XIV wieku znaczne majętności. Na ziemi kłodzkiej wzmiankowany po raz pierwszy jest rycerz
Otto von Glubos w dokumencie z
5 stycznia 1316 r. Około 1320 r. od
klasztoru cystersów w Kamieńcu
Ząbkowickim Głuboczowie zakupili Międzylesie z okolicą i zamkiem
obronnym Szczerba (Schnallenstein). W 1346 r. Otton, Renczko7 i
Mikołaj otrzymali od króla czeskiego Jana Luksemburskiego, zamek

Karpno (Karpenstein) i rozległe
włości w okolicach Lądka jako lenno. W krótkim czasie Głuboczowie
skupili w swych rękach liczne dobra w Ziemi Kłodzkiej i doszli do
wielkiego bogactwa8.
Wspomniany wcześniej Mikołaj Glubos zastawił grunty, bo
pożyczył pieniądze. Czy była to
duża suma? Dla wyjaśnienia –
kopa (niem. Schock) – to 60 sztuk
równa czterem mendlom lub pięciu tuzinom. 11 kop to 660 groszy
praskich. Kopa w średniowieczu
była jednostką obrachunkową
dla monet i równała się, jak w tym
przypadku, 60 groszom praskim.
W XIV w. wół kosztował ok. 30 groszy praskich, koń ok. 300 groszy
praskich, buty chłopskie 4 grosze,
baran 8 groszy, łuk 8 groszy, kusza
60-120 groszy, pełna zbroja płytowa 475 groszy, kura 1 grosz, miecz
do 70 groszy, sztylet 8 groszy9.
Oznacza to, że – pomijając należne odsetki – za pożyczone pieniądze można było kupić parę koni
i wołów. Dochodziły odsetki, lecz
prawdopodobnie w uzgodnieniu
kwoty do zwrotu było uwzględnione czerpanie pożytków z ziemi
i z czynszu za las, który dzierżawił
ktoś jeszcze inny. W owym czasie
z praskiej grzywny srebra bito 64
grosze praskie, które wprowadził
około 1300 r. król czeski Wacław II;
chyba że chodzi o grzywnę królewską równą 48 groszom. Tak więc im
szybciej Glubos zwrócił dług, tym
mniejsze ponosił, jak się to dzisiaj
mówi, koszty jego obsługi. Może,
jak to i dzisiaj się zdarza, nie podołał
finansowo i zmuszony był sprzedać swe dobra, lub też zmarł ze
zgryzoty obciążony nadmiernymi
długami. Świadczyć o tym może
kolejny zapis dotyczący Polanicy z
17 października 1353 r. „W tym samym dniu pan Otton z Głuboczy i
pan Ottokar z Głuboczy, jego brat,
żądali na gajonym sądzie10 i otrzymali od pana Ottona Młodszego
z Głuboczy (zwanego Scolaris) i
od Ottona Blizny z Głuboczy i od
wszystkich ich dóbr w Domaszkowie, w Szczytnej i Polanicy siedem
grzywien polskich groszy11, co równało się odszkodowaniu za całych
pięć lat. Świadkami byli pan Ticze z
Paniowic starszy12 i najszlachetniejszy pan Hanko z Knoblauchsdorfu.13” W oryginalnym tekście księgi
doczytałem to właśnie jeszcze jedno słowo – „eldiste” (nowsze edli-

Okładka kłodzkiej księgi sądu stanowego dla szlachty z lat 1346–1390. Archiwum
Archidiecezjalne we Wrocławiu.

Pierwsza wzmianka o Polanicy (czu der Hey-) z 1347 r. Końcówka znajdowała się na
zniszczonej od przewracania kartce.

AeltGlatzerAmtsbuch 1353 a1. Fot. Henryk Grzybowski
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ste, współcz. niem. „edelste” – pol.
„najszlachetniejszy”). Ta różnica w
tytulaturze pomiędzy latami 1347
a 1353 zwraca uwagę, lecz jest
uzasadniona – Hanko w 1353 r. był
krótko starostą kłodzkim.
Być może roszczenia Ottona i Ottokara, stryjecznych braci,
do nowych posiadaczy Polanicy
dotyczyły przypadającego im po
Mikołaju udziału w spadku, którego wydania uprzednio im odmówiono, wraz z odszkodowaniem
za powstałą stąd zwłokę. W 1358
r. Głuboczowie linii Szczerba-Międzylesie dokonali podziału swych
dóbr. Szczerbę i między innymi
Polanicę otrzymał Otto Scolaris,
natomiast Otto Blizna zachował
Międzylesie i okolicę.
Kolejna notatka odnosząca
się do Polanicy, z 16 lipca 1360 r.,
umieszczona w księdze sądowej
dla szlachty stwierdza jednak, że
Jekil Czettirwang, mieszczanin
kłodzki zażądał w sądzie i otrzymał od Ottona Blizny z Głuboczy
48 groszy praskich z jego majątku
w Polanicy. Jak wyjaśnia dr Leszek
Barg, zobowiązanie Ottona Blizny
musiało dotyczyć okresu sprzed
podziału dóbr. Wiele lat później
kolejny Mikołaj Głubocz, wówczas
już kanonik w Otmuchowie, na
wypadek śmierci aktem darowizny
zapisał swoją część Bernardowi ze
Szczerby, który ponownie objął
w ten sposób rodowe dobra, którymi przed laty zarządzał. Tenże
Bernard, w l. 1414-1421 kłodzki
starosta, przeżył obu swych braci i
około 1430 r. przejął wszystkie posiadłości spadkobierców Ottona
Scolarisa. Był też ostatnim z rodu
Głuboczem, właścicielem Polani-

cy. Ostatni dokument wymieniający go jako właściciela pochodzi
z 1433 r. i na jego podstawie żona
Bernarda Dorota otrzymała w dożywocie wszystkie dobra swego
męża, między innymi Polanicę.
W czasie wojen husyckich prawie
wszyscy Głuboczowie wyginęli,
albo wyemigrowali z Ziemi Kłodzkiej14.
Jako ciekawostkę można
wspomnieć, że herbem Glaubic
pieczętowało się później kilkanaście polskich rodów, m.in. rodzina
Rokossowskich (tak, tego radzieckiego marszałka)15. Herbarz polski
ks. Kaspra Niesieckiego S.J. wspomina o Teodorze Glaubiczu, który
w 1361 r. „do Moraw z wojskiem
był wtargnął” oraz o Wolfgangu
Glaubiczu „szlachcicu Szląskim”,
mającym w 1577 r. dobra pod
Bytomiemxvi. Krzysztof Glaubitz
był w 2. poł. XVI w. starostą straduńskim w Prusach Książęcych.
Przedstawicielem tego rodu był
także znany architekt, czerpiący w
swojej twórczości z habsburskiego
baroku, urodzony w Świdnicy, a
działający od 1737 r. w Wilnie i mający nie tylko tam liczne realizacje,
Jan Krzysztof Glaubitz (1700–1767,
niem. Johann Christoph Glaubitz).
Był on twórcą litewskiej szkoły
barokowej, znanej jako „wileński
barok”, wybijający się w panoramie
Starego Miasta w Wilnie, dzięki czemu Wilno nazywane jest „miastem
baroku”. Mamy też wielu generałów z tej rodziny, tak pruskich, jak
francuskich, badeńskich i austriackich. Ci ostatni otrzymali dziedziczny tytuł baronowski.
Żeby zakończyć wątek pierwszych wpisów dotyczących miej-

scowości, należy wspomnieć, że
zachował się jeszcze dokument z
dnia 24 stycznia 1355 r. zawarty w
innym rejestrze urzędowym, mianowicie w kłodzkiej księdze miejskiej. Zanotowano, że Katarzyna
Henrykowa z Polanicy zawarła ze
swym synem Michałem porozumienie o wzajemnym dziedziczeniu w razie śmierci. Nie wiadomo
przy tym, czy Katarzyna, żona Henryka, była poddaną Głuboczów, czy
poddaną na gruntach królewskich,
czy też należała do stanu wolnych
kmieci. Najbardziej prawdopodobne – skoro umowę wpisano
do księgi miejskiej – jest to, że była
mieszczką kłodzką, posiadającą w
Polanicy pewien majątek17.
Nieokrągły jubileusz
Data pierwszego zapisu oznacza, że Polanicy, a przynajmniej
najstarszej z osad wchodzących w
jej skład, od której wzięła nazwę,
w zeszłym roku minęło już 666
lat. Różne miejscowości obchodzą
700-lecie, 750-lecie. Nie jest to liczba„okrągła”, ale tym bardziej nadawałaby się do promocji uzdrowiska, gdyż wśród wielu rocznic, ta
nietypowamogłabyzainteresować
widzów i czytelników znużonych
zalewem informacji. Do promocji
trzeba wykorzystać każdą okazję.
W ubiegłym roku nie spotkało się
to jednak z zainteresowaniem ani
burmistrza (usłyszałem nawet, że
to „diabelska” liczba), ani Towarzystwa Miłośników Polanicy. Czyżby
objawiała się tu choroba zwana
heksakosjoiheksekontaheksafobią
(lękiem przed liczbą 666)? Wywodzi się ona z Apokalipsy św. Jana

13,18, gdzie liczba ta określana jest
mianem liczby Bestii. To pojęcie
odnosi się do pewnej postaci z 13.
rozdziału Apokalipsy – pierwszej z
Bestii, popularnie utożsamianej z
Szatanem lub Antychrystem. Jest
ono zwykle kojarzone z liczbą 666,
choć w niektórych wersjach tekstu
wartość ta wynosi 616, 646 lub 665.
Bywa ona zapisywana również jako
"FFF" ("F" jest szóstą literą alfabetu).
To w łacinie. Z kolei w alfabecie
hebrajskim liczbie 6 odpowiada litera waw, czyli„w”; najczęstszy dziś
skrót www to zaszyfrowane 666.
Niczego nieświadomi internauci
bez przerwy łączą się z Szatanem!
Innym przykładem takiej fobii byli
Nancy i Ronald Reaganowie, którzy
przenosząc się do dzielnicy Bel-Air
w Los Angeles zmienili adres nowego miejsca zamieszkania z 666
na 668 St. Cloud Road. A może to
nie śmieszna w XXI w. fobia, lecz zasiedzenie i niechęć do niekonwencjonalnego myślenia? Jak rocznica,
musi być przecież okrągła! I to jest
ta mądrość i ten rozum, o którym
w przypisie18.
Jest jednak pozytywna konotacja tej rzekomo „diabelskiej”
liczby. Charakterystyczną cechą
Śląska, opisywaną i dostrzeganą
wcześniej tylko przez Niemców –
jest obfitość twórczości, pisarstwa,
poezji, ale i zwykłej pisaniny, jaka
wypływa z tej ziemi. Tego aspektu
śląskości dotyczyła słynna, nieco
ironiczna, uwaga Detleva von Liliencrona (1844–1909) o Śląsku
jako krainie 666 poetów19. XVIwieczna natchniona sentencja
brzmiała też „Jestem Ślązakiem,
więc jestem poetą".

Przypisy:
1. Kłodzka księga sądu stanowego dla szlachty z lat 1346–
1390 jest jednym z najstarszych rękopiśmiennych zabytków
historyczno-prawnych ziemi kłodzkiej, zawierającym krótkie
protokoły z działalności sądu dla szlachty kłodzkiej. Składa
się z 90 kart formatu folio oprawnych w deski obciągnięte
skórą. Była dwukrotnie opracowywana i drukowana: w 1864
r. Rudolf Stiellfried opublikował ją jako t. 2 dzieła Beiträge
zur Geschichte des Schlesischen Adels, oraz w 1891 r. Franz
Volkmer i Wilhelm Hohaus po stwierdzeniu licznych błędów
w pracy Stiellfrieda, wynikłych z niewłaściwego odczytania
tekstu i jego interpretacji – opracowali rękopis ponownie
i wydali pozostawiając oryginalną pisownię pt. Aeltestes
Glatzer Amtsbuch oder Mannrechtsverhandlungen von
1346-1390 jako tom 5 Geschichtsquellen der Grafschaft
Glatz. Oryginał księgi od końca XVIII w. przechowywany
był w zbiorze biblioteki Josepha Köglera. Za: Leszek Barg,
Rys historyczny Polanicy od połowy XIV do połowy XX w.
(1347-1945). Właściciele w: Polanica Zdrój wczoraj i dziś, tom
I (1347–1946), red. Henryk Grzybowski, Georg Wenzel, ISBN
83-88842-94-3, s. 26. Dzięki dr. L. Bargowi, który odnalazł ją w
latach 60. XX w. i zarządzeniu biskupa Wincentego Urbana,
Kłodzka księga sądu stanowego trafiła do zbiorów Biblioteki
Archidiecezjalnej we Wrocławiu.
2. Leszek Barg [Barg], Rys historyczny Polanicy..., s. 26; za: Franz
Volkmer, Verzeichnis der Städte, Dörfer und wichtigsten
Kolonien der Grafschaft Glatz,„Vierteljahrschrift für die

Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz“, R. I
(1881/82) – R. X (1890/91), S. 207 oraz Geschichtsquellen der
Grafschaft Glatz, Wyd. F. Volkmer i W. Hohaus, Tom 5, Aeltestes Glatzer Amtsbuch oder Mannrechtsverhandlungen von
1346-1390, Habelschwerdt 1891, S. 3.
3. Hanko z Knoblauchsdorfu był w 1353 r. starostą kłodzkim, a
w 1360 r. asesorem sądu lennego i pierwszym właścicielem
Ołdrzychowic Kłodzkich, gdzie wzniósł wieżę obronnomieszkalną, do której później dobudowano kolejne skrzydła
zespołu dworskiego w stylu renesansowym, barokowym i
klasycystycznym.
4. Barg, s. 26-28.
5. W powiecie miśnieńskim w Saksonii jest miejscowość
Glaubitz, którą wzmiankowano po raz pierwszy w 1271 r.
pod słowiańską nazwą Glubocz.
6. Kamenz na Łużycach w dzisiejszej Saksonii.
7. Renczko – imię pochodzące od Lorenzo (łac. Laurentius, pol.
Wawrzyniec).
8. Barg, s. 27.
9. Sto lat później Mikulasz Trczka kupił zamek Homole za 1000
kop groszy praskich.
10. Sąd gajony (iudicia legitime indicta), w sądownictwie stanu
szlacheckiego był to sąd (rozprawa) prawnie otworzony,
czyli legalnie rozpoczęty (zagajony) i przeprowadzony. Tylko
wyrok sądu gajonego powodował skutki prawne.
11. Ponieważ w Polsce grosze zaczął wybijać dopiero Kazimierz

III Wielki od ok. 1367 r., z pewnością mowa tu o groszach
praskich, używanych także w Polsce od koronowania się
Wacława II na króla Polski. Grzywna polska (grzywna krakowska) równała się 48 groszom.
12. Wspomniany Ticze był przedstawicielem kolejnego starego
i zasłużonego rodu kłodzkiego, Pannwitzów. W latach
1341-1345 Wolfram von Pannwitz był starostą kłodzkim i
burgrabią miasta Kłodzka.
13. Barg, s. 28.
14. Ibid, s. 28.
15. Henryk Grzybowski, Właściciele pałacu na Wolanach i
zaskakujące losy ich potomków,„Ziemia Kłodzka”, nr 187 /
październik 2009, s. 23. ISSN 1234-9208.
17. Barg, s. 30-31.
18. W Biblii Jakuba Wujka z 1599 r., wzorze biblijnej polszczyzny,
fragment ten brzmi:„Bestya z siedmią głów a dziesiącią
rogów i dziesiącią koron z morza wyszedłszy, Boga bluźnić,
a z świętymi wojnę wieść poczęła. […] Tu jest mądrość. Kto
ma rozum, niech zrachuje liczbę bestyi; albowiem liczba jest
człowieka: a liczba jego sześć set sześćdziesiąt i sześć.”
19. Sebastian Rosenbaum, Mutter Schläsing, deene Usingern*
czyli kilka uwag o Mundarcie i śląskości,„zaKORZENIEnie",
Biuletyn "Stowarzyszenia na rzecz Wielości Kultur, nr
1(13)/2001, Czechowice-Dziedzice.
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Henryk Grzybowski

ALTHEIDE IST 667JAHRE ALT!
Frühzeitiger Anfang
Die älteste Erwähnung
über Altheide findet sich mit
dem Datum 1. Februar 1347 in
dem Amtsbuch des Standesgerichts für den Adel aus den
Jahren 1346-1390.1 Diese Aufzeichnung lautete wie folgtii
– in die heutige Sprache übertragen:
„In demselben Jahr ließ
Herr Nikolas von Glaubitz bei
Nikolas Mulstein, dem Bürger
zu Glatz, drei Felder in Rückers, vier Felder in Heide und
drei Mark des Forstgeldes in
Schwedeldorf, das er so lange
haben soll, bis er elf Schock
Groschen hat und welcher
Zins ihm gehört, so soll ihm
der Burggraf, der zur Zeit regiert, helfen, einzuziehen. Hier
bezeugt von Herr Guntern von
der Stercz und Herr Hanko von
Knoblauchsdorf.”3,4 Sicherlich
entstand die Ortschaft noch
früher, aber diese schriftliche
Aufzeichnung beweist, dass
das Dorf Heyde in der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts
nach dem Neumarkter Recht
(deutsches Recht)5 organisiert
wurde, das auf dem Magdeburger Recht basierte.
Spätere Quellen weisen darauf hin, dass die Ländereien
der Familie Glaubitz in Altheide ein Lehen waren (Güter, die
von einem Vasallen gegeben
wurden, um sie zu bewirtschaften, aber die Bedingung war,
im Notfall den Waffendienst zu
leisten und damit von dem Vasallen abhängig zu sein), und
kein Alodium (Güter direkt von
dem Ritter).6
Die Familie stammte aus
der Umgebung von Meißen7
und wahrscheinlich war sie
slawischer Abstammung, im
Laufe der Zeit wurde sie germanisiert und war in Niederschlesien sehr lange als eine
ritterliche Familie von Glaubitz bekannt und behielt ihr
Wappen – Karpfen auf blauem
Hintergrund und ihre Helmzier mit fünf Straußenfedern.
In den Quellen trifft man auf
unterschiedliche Schreibweisen, u. a. Glaubecz, Gluboz,
Gloubes,
Glubocz. Wahrscheinlich kamen sie aus der

Umgebung von Kamenz,8 wo
sie im 14. Jahrhundert viele
Güter hatten. In der Grafschaft
Glatz wurde als Erster der Ritter Otto von Glubos in einem
Dokument vom 5. Januar 1316
erwähnt. Ca. 1320 kaufte die
Familie vom ZisterziensernKloster in Kamenz9 Mittelwalde mit der Umgebung und die
Schutzburg
Schnallenstein.
Im Jahre 1346 bekamen Otto,
Rentz10 und Nikolas von dem
tschechischen König Johann
von Luxemburg die Burg Karpenstein und weitreichende
Güter in der Umgebung Landecks als Lehen. In kurzer Zeit
sammelte die Familie Glaubitz
viele Güter in der Grafschaft
Glatz und wurde reich.11
Nikolas Glaubitz (oben benannt) verpfändete die Äcker,
weil er Geld verlieh. War das
eine große Summe? Um das ein
wenig zu erläutern – als Schock
waren 60 Stück zu verstehen,
das waren gleich vier Mandeln
und fünf Dutzend. Elf Schock
waren auch 660 böhmische
Groschen. Im Mittelalter war
Schock eine Abrechnungseinheit für Münzen und waren,
wie wahrscheinlich in diesem
Fall, 60 böhmischen Groschen
gleich. Im 14. Jahrhundert kostete ein Ochse 30 böhmische
Groschen, ein Pferd ungefähr
300 Groschen, Bauernschuhe 4
Groschen, ein Schafbock 8 Groschen, ein Bogen 8 Groschen,
eine Armbrust zwischen 60
und 120 Groschen, eine ganze Rüstung 475 Groschen, ein
Huhn 1 Groschen, ein Schwert
70 Groschen, ein Dolch 8 böhmische Groschen.12 Das heißt,
dass man – ohne die betreffenden Zinsen – mit dem geliehenen Geld ein paar Pferde und
Ochsen kaufen konnte. Weil
zu der Vereinbarung zur Rückzahlung des Darlehens noch
Profite aus dem Einkommen
aus Äckern und von dem Forstzins, die noch von jemand
anderem gepachtet wurden,
hinzu kamen, sollte der Darlehensbetrag wahrscheinlich
viel größer gewesen sein.
Zu der Zeit entsprachen
der Prager Silbermark 64
böhmische Groschen, die der
böhmische König Wenzel II

um 1300 hat prägen lassen, es
sei denn, dass es um Krakauer Mark gleich 48 Groschen
geht. Je schneller Glaubitz die
Schulden zurückzahlte, desto
niedriger waren die Kosten
dieser Dienstleistung, wie man
das heute formulieren würde.
Vielleicht, wie es auch heutzutage passiert, schaffte er
das nicht und deswegen war
er gezwungen, seine Güter zu
verkaufen und starb mit viel
Kummer und hoch verschuldet. Davon könnte die nächste
Aufzeichnung vom 17. Oktober 1353 zeugen, die sich auf
Altheide bezieht:
„An demselben Tag forderten Herr Otto von Glaubitz
und Herr Ottokar von Glaubitz,
sein Bruder, im angefangenen
Gericht13 und bekamen von
Herrn Ottokar dem Jüngeren
von Glaubitz und von Otto
Schramme von Glaubitz und
von allen ihren Gütern in Ebersdorf, Rückers und Heide sieben
Mark von polnischen Groschen,14 was der Entschädigung
für alle fünf Jahre entsprach.
Hier bezeugten Herr Ticze der
Ältere von Panowicz15 und der
edelste Herr Hanko von Knoblauchsdorf”.16,17 Ich habe im
originalen Text des Amtsbuches noch ein Wort gefunden
und entziffert: eldiste (edliste,
edelste im zeitgenössischen
Deutsch). Dieser Unterschied
in der Titulatur zwischen den
Jahren 1347 und 1353 macht
sich bemerkbar, aber ist auch
begründet – Hanko war in
1353 kurze Zeit der Glatzer
Landeshauptmann.
Wahrscheinlich betrafen
die Ansprüche von Otto und
Ottokar, zwei Vettern, gegenüber den Besitzern von Heide ihren Teil aus dem Erbe
von Nikolas von Glaubitz, dessen Herausgabe ihnen vorher
versagt wurde, zusammen mit
der entstandenen Entschädigung für die Verzögerung.18
Im Jahre 1358 teilte die Familie
Glaubitz aus der Linie Schnallenstein-Mittelwalde
ihre
Güter. Schnallenstein und u. a.
Heide bekam Otto der Jüngere (Scolaris genannt), Otto
Schramme behielt Mittelwalde und die Umgebung. Noch

eine Aufzeichnung, die sich
auf Altheide bezieht, wurde
am 16. Juli 1360 im Amtsbuch
für den Adel veröffentlicht und
die weist darauf hin, dass ein
Jekil Czettirwang, ein Glatzer
Bürger, im Gericht von Otto
Schramme von Glaubitz 48
böhmische Groschen von seinen Gütern in Altheide forderte, die er auch bekam. Wie Dr.
Leszek Barg erklärt, müsste der
Anspruch noch die Zeit vor der
Güterteilung betreffen.19
Viele Jahre später übergab
der andere Nikolas Glaubitz,
Kanoniker in Ottmachau, eine
Schenkung an den Bruder
Bernard im Falle seines Todes,
der auf diese Weise wieder die
Familiengüter (darunter auch
Heide) übernahm. Dieser Bernard aus Schnallenstein, der in
den Jahren 1414-1421 Landrat
in Glatz war, war der letzte Besitzer von Altheide vom Adelsgeschlecht Glaubitz. Er überlebte seine beiden Brüder und
ca. 1430 übernahm er auch
alle Güter der Erben von Otto
Scolaris. Das letzte Dokument,
das Bernard als den Besitzer
von Altheide nennt, kommt
aus dem Jahre 1433, auf Grund
dessen bekam seine Ehefrau
Dorota alle Güter ihres Ehemannes auf Lebenszeit, u. a.
Heide.20 Während der Zeit der
Hussitenkriege war fast ganze
Familie Glaubitz umgekommen, oder ist aus dem Glatzer
Land abgewandert.
Als interessante Einzelheit
kann man erwähnen, dass sich
mit dem Wappen von Glaubic
später ein gutes Dutzend polnischer Familien schmückte,
u. a. die Familie Rokossowski
(von dem sowjetischen Marschall).21 Herbarz polski (Polnisches Wappenbuch) von
Pfarrer Kasper Niesiecki S.J.
erwähnt Teodor Glaubitz, der
im Jahre 1361 „in Mähren mit
der Armee einmarschierte“
und Wolfgang Glaubitz, „schlesischer Adeliger“, der im Jahre
1577 das Gut bei Beuthen hatte.22 Christoph Glaubitz war
in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts Stradauner Landrat im Herzogtum Preußen.
Ein Vertreter dieser Familie
war auch ein bekannter Archi-
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tekt, der in seinem Schaffen im
habsburgischen Barock lebte.
Er war in Schweidnitz geboren
und seit 1737 arbeitete und
schuf er in Wilna. Seine Bauten
befinden sich nicht nur dort.
Johann Christoph Glaubitz
(1700-1767) war der Schöpfer
der litauischen Barockschule,
bekannt als „Wilnaer Barock“,
sie zeichnet sich in dem Panorama der Altstadt in Wilna aus
und deswegen wird die Stadt
als eine „Stadt des Barocks“
genannt. Es gab auch viele
Generäle in dieser Familie, sowohl preußische, französische,
badische, als auch österreichische. Die letzten bekamen erblich den Titel „Freiherr“.
Unter dem Thema über
die ersten Aufzeichnungen
der Ortschaft sollte ich auch
vermerken, dass noch ein Dokument vom 24. Januar 1355
erhalten ist und zwar in einem
anderen Amtsverzeichnis – im
Glatzer Stadtbuch. Man trug
dort ein, dass Catharina Heinrichin aus Heide, die Ehefrau
von Heinrich, eine Vereinbarung mit ihrem Sohn Nikolas
in Bezug auf die Vererbung im
Fall ihres Todes schloss. Man
weiß aber nicht, ob Catharina
als Untertanin bei der Glaubitz-Familie oder auf den köni-

glichen Äckern war, die zum
Stand der freien Landmänner
gehörten. Höchstwahrscheinlich – weil die Vereinbarung
in das Stadtbuch eingetragen
wurde – war sie eine Glatzer
Bürgerliche, die gewisse Güter
in Altheide besaß23.
Nicht-Rundes Jubiläum.
Das Datum der ersten Aufzeichnung bedeutet, dass
Altheide, oder zumindest die
älteste Siedlung, von welcher
der Name stammt, im Vorjahr
schon 666 Jahre alt war ist. Verschiedene Ortschaften feiern
ihr 700-jähiges Jubiläum, 750jähriges Jubiläum. Die Zahl ist
zwar nicht “rund”, aber könnte
um so mehr für die Werbung
des Kurorts dienen, weil unter
den vielen Jubiläen auch sehr
Ungewöhnliche sind und die
Gäste und Leser interessieren
könnte. Zur Werbung sollte
man jede Gelegenheit nutzen. Ich erwähnte das schon
im vorigen Jahr, aber man
schenkte dieser Tatsache keine Aufmerksamkeit, auch von
der Seite des Bürgermeisters
(ich hörte sogar, dass es eine
„teuflische“ Zahl sei) sowie
von Towarzystwo Miłośników
Polanicy nicht. Handelt es sich

hier vielleicht sogar um eine
Krankheit, die man als „Hexakosioihexekontahexaphobie“
bezeichnet (Angst vor der Zahl
666)? Die Zahl stammt aus der
Offenbarung des Johannes
13,18, wo sie „die Zahl des Tieres“ genannt wird. Sie bezieht
sich auf das 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes – das
erste von den Tieren, bekannt
als Verkörperung des Teufels
oder Antichristen. Am meisten
wird sie mit der Zahl 666 assoziiert, aber in manchen Versionen des Textes beträgt sie 616,
646 oder 665. Sie wird manchmal als „FFF“ geschrieben („F“
ist der sechste Buchstabe des
lateinischen Alphabets). In
dem hebräischen Alphabet
entspricht der Zahl 6 der Buchstabe waw (gleichviel wie „W“).
Die bekannte Abkürzung www
ist also die verschlüsselte Zahl
666. Die ahnungslosen Internetbenutzer verbinden sich
also jeden Tag direkt mit dem
Teufel! Ein anderes Beispiel
dieser Phobie waren Nancy
und Ronald Reagan – als sie in
den Stadtteil Bel-Air in Los Angeles umzogen und die Adresse des neuen Hauses von 666
in 668 St. Cloud Road änderten. Vielleicht ist das keine für
das 21. Jahrhundert witzige

Phobie, aber Gewohnheit und
Widerwille gegen unkonventionelle, offene Denkweisen?
Wenn es schon ein Jubiläum
gibt, dann muss es doch wohl
rund sein! Das ist die Weisheit
und das Verständnis, die in der
Fußnote erwähnt wurden.24
Es gibt noch eine positive
Konnotation (Nebenbedeutung) dieser angeblich „teuflischen“ Zahl. Eine charakteristische Eigenschaft von
Schlesien, die vorher nur von
den Deutschen beschrieben
und gesehen wurde, ist der
Reichtum des schriftstellerischen und dichterischen
Schaffens, doch auch der prosaischen Schreibkunst, die aus
dieser Region stammt. Diesen
Aspekt betrifft eine bekannte, aber ein wenig ironische
Anmerkung von Detlev von
Liliencron (1844–1909) über
Schlesien als Land der 666
Dichter.25 „Bin ich ein Schlesier,
bin ich ein Poet“ – so lautete
das geflügelte Wort aus dem
16. Jahrhundert.
Übersetzung: Aleksandra
Woźniak
Sprachkorrektur: Eberhard
Scholz, Fotos und Geschichtnamenkorrektur: Autor.

Fußnoten
1. Das Amtsbuch des Standesgerichts für den Adel aus den
Jahre 1346-1390 ist eines der ältesten handschriftlichen,
historisch-rechtlichen Denkmäler der Grafschaft Glatz und
enthält kurze Protokolle der Tätigkeit des Gerichts für den
Glatzer Adel. Es besteht aus 90 Seiten im regulären Buchformat, die in mit Leder bezogenen Brettern eingebunden
sind. Es wurde zweimal bearbeitet und gedruckt: im Jahre
1864 wurde es von Rudolf Stillfried als 2. Band von Beiträge
zur Geschichte des Schlesischen Adels veröffentlicht und
im Jahre 1891 entdeckten Franz Volkmer und Wilhelm
Hohaus in Stillfrieds Buch viele Fehler, die wegen falschen
Ablesens und falscher Interpretation entstanden sind. Sie
bearbeiteten es noch einmal und veröffentlichten es mit
der alten Schreibweise unter dem Titel Aeltestes Glatzer
Amtsbuch oder Mannrechtsverhandlungen von 1346-1390
als 5. Band von Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. Die
Originalausgabe des Buches wurde seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts in der Sammlung„Joseph Köglers Bibliothek“
aufbewahrt. Nach: Barg, Leszek, Rys historyczny Polanicy
od połowy XIV do połowy XX w. (1347-1945). Właściciele
in: Polanica Zdrój wczoraj i dziś (Bad-Altheide gestern und
heute), Band I (1347–1946), Red. Grzybowski, Henryk, Wenzel, Georg, ISBN 83-88842-94-3, S. 26. Dank Dr. L. Barg, der
das Buch in den 60er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
gefunden hat, sowie dem Orden des Breslauer Weihbischofs
Wincenty Urban ging das Buch an das Erzbischöfliche Archiv
in Breslau.
2. Barg, Leszek , Rys historyczny Polanicy..., s. 26; nach: Volkmer, Franz, Verzeichnis der Städte, Dörfer und wichtigsten
Kolonien der Grafschaft Glatz,„Vierteljahresschrift für die
Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz“, R I
(1881/82) – R X (1890/91), S. 207 und Geschichtsquellen der
Grafschaft Glatz, Verlag F. Volkmer und W. Hohaus, Band 5,
Aeltestes Glatzer Amtsbuch oder Mannrechtsverhandlun-

gen von 1346-1390, Habelschwerdt 1891, S. 3.
3. Hanko von Knoblauchsdorf war im Jahre 1353 der Landrat
in Glatz und im Jahre 1360 Assessor bei dem Glatzer Lehnsgericht und der erste Besitzer von Ullersdorf, wo er einen
Turm zu Schutz- und Wohnzwecken bauen ließ, zu dem
später weitere Flügel des Hofs im Stil des Renaissance, des
Barocks und Klassizismus kamen.
4. „In demselben iar an unser Vrouven abent lichtwey vorsaczt
hern Nickel von Gloubus Nickel Mulstein, dem Burger czu
Glacz, czum Rukers drey huben und czu der Heyde vir
huben und drey Mark swers Vorst geldes czu Sweydlerdorf,
das her dy also lang haben sal, bis her Eynlef schok grosser
erhebit und welchen Czins man ym vorczug, so sal ym
der Burgreue, der czu cziten wirt, pfandes helfen. Des kust
her czu geczugen hern Gunthern von der Stercz und hern
Hanken von Knoblouchsdorf.”
5. Barg, ebenda, S. 26.
6. Ebenda, S. 28.
7. Im Landkreis Meißen in Sachsen gibt es eine Ortschaft
Glaubitz, die zum ersten Mal im Jahre 1271 unter dem
slawischen Namen Glubocz erwähnt wurde.8.
Barg, s.
27.
9. Kamenz in der Oberlausitz im heutigen Sachsen.
10. Kamenz im Herzogtum Münsterberg, heute bei Frankenstein.
11. Renz – eine Kurzform von Lorenz (Laurentius).
12. Ebenda, s. 27.
13. 100 Jahre später kaufte Mikuláš Trčka (Niklas I. Trcka) von
der Lípa die Burg Hummel für 1000 Schock böhmische
Groschen.
14. Weil in Polen die Münzpragung der Groschen erst König
Kasimir der Große seit ca. 1367 begann, ist hier sicherlich die
Rede von böhmischen Groschen, die auch in Polen nach
der Krönung des Königs Wenzel II. im Geldumlauf galten.

Polnische Mark (Krakauer Mark) waren 48 böhmischen
(Prager) Groschen gleich.
15.Panowicz – Pannwitz. Auch der erwähnte Titzko war in
1341 der Burggraf der Stadt Glatz, und seit 1346 der erste
bekannte Besitzer der Herrschaft Hummel mit der Burg und
vielen Dörfern. Er war ein Vertreter eines anderen alten und
verdienten Glatzer Adelsgeschlechtes Pannwitz, das aus der
Gegend von Bautzen in der Oberlausitz stammte. In den
Jahren 1341–1345 war sein Bruder Wolfram von Pannwitz
Glatzer Landrat und Burggraf der Stadt Glatz.
17. Barg, ebenda (korr.), S. 28; Geschichtsquellen, S. 40.
18.„An den selbin tage hot her otto von Gluboz unde h’Ottakir
seyn prudir, dirvordirt und dirlangit in gehegetin dinge offe
hern Ottin den Jungin von Gluboz und offe Ottin Schremil
von Gluboz und offe alle ir guyt czu Ebbirhartisdorff, czu
dem Rukers und czu der Heyde Seben mark gr. polnisch, dy
offe schadin gestandin habin funf jar ganczir. Geczuge der
h’Ticze von Panowicz, der eldliste [h’] Hanke von Knoblouchsdorff.“
19. Barg, ebenda, S. 28.
20. Ebenda, S. 29.
21. Ebenda, S. 29.
22. Grzybowski, Henryk, Die Besitzer von Schloss Wallisfurth
und die Schicksale ihrer Nachkommen,„Altheider Weihnachtsbrief“, Ausgabe 12 / Dezember 2008, S. 168.
23. Barg, ebenda, S. 30-31.
24. Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, berechne die Zahl des
Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist
sechshundertsechsundsechzig. – Offb 13,18 ELB – Revidierte Elberfelder Bibel (1985)
25. Rosenbaum, Sebastian, Mutter Schläsing, deene Usingern*
czyli kilka uwag o Mundarcie i śląskości,„zaKORZENIEnie,
Bulletin von Stowarzyszenie na rzecz Wielości Kultur, Nr.
1(13)/2001.
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Lucie Lesáková

OHŇOSTROJEM NA NÁMĚSTÍ ZAVRŠIL
BROUMOV S NOWOU RUDOU OSLAVY
DVACETI LET SPOLUPRÁCE
Ve čtvrtek 12. prosince se v
konferenčním sále IC Broumov
uskutečnily Oslavy 20 let spolupráce měst Broumov a Nowa
Ruda. Pozvání na akci přijali
zástupci všech českých a polských organizací, které během
dvou desítek let společně kooperovali.
Slavnostní setkání zahájil v
9 hodin Milan Kotrnec, starosta
Broumova. Ve své prezentaci
shrnul počátky spolupráce v 90.
letech 20. století a realizaci aktivit až do současnosti. Oficiálním
okamžikem zahájení spolupráce
byl podpis deklarace o spolupráci, kterou 16. prosince 1992
svým podpisem na české straně zaručil ing. Tomáš Kočička,
tehdejší starosta Broumova, a
Zdeněk Streubel, místostarosta
města. Milan Kotrnec zmínil i
další důležité osoby, kterým se
podařilo spolupráci v počátcích
zahájit i ty, kteří na pevných
základech spolupráci upevnili
a hlouběji rozvinuli. Velké díky
patří zástupcům vedení obou
měst, neziskovým a školským
organizacím nebo uměleckým
spolkům a sdružením. Všichni ti
se o rozvoj společných aktivit v
letech 1990 - 2013 zasloužili.
Poté vystoupil Tomasz Kiliński, starosta Gminy Miejskiej
Nowa Ruda. Během dopoledního
bloku zástupci obou partnerů
hlouběji prezentovali i aktivity

za poslední pětileté období. Program byl mimo přednášky naplněn zajímavým doprovodným
programem. Svou účastí zpestřili
tento slavnostní den děti z Mateřských škol, studenti Základní
umělecké školy, žáci Základní
školy Kladská, ZŠ Masarykova
z Broumova, sbor regionální lidové tvorby Wolibórzanki a žáci
Speciální školy Nowa Ruda.
Celkem devět desítek účastníků zhlédlo po obědovém rautu
v předsálí v režii studentů Střední školy hotelnictví a podnikání z
Hronova speciální LED-UV Show.
V rámci odpoledního programu
byla také slavnostně pokřtěna
historicky první městská pěší trasa v Broumově.
Závěr oslav patřil předání
pamětních plaket Milanovi Kotrncovi a Tomaszi Kilińskemu,
starostům partnerských měst,
slavnostnímu přípitku šampaňským a společnému fotografování. Tečkou oslav a pomyslnou
třešničkou na dortu byl denní
ohňostroj u vánočního stromu
na náměstí.
Účastníci setkání projevili
hluboký zájem o rozvoj spolupráce i v budoucím období.
Uvidíme, jaké příležitosti se k
realizaci česko - polských aktivit naskytnou a jakým směrem
se partnerství obou měst bude
ubírat.

Účastníci oslav dvacátého výročí partnerství v Broumově 20.prosince 2013.

Výkon Skupiny Koło Gospodyń Wiejskich "Woliborzanki".

Lucie Lesáková.
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Leszek Majewski

WSPANIAŁY JUBILEUSZ PIERWSZEGO W POLSCE
KOŁA PRZEWODNIKÓW

Leszek Majewski
Leszek Majewski. Najdłuższy, bo sięgający 5 IV 1945 roku,
staż działalności w PTTK. Od
1961 uprawnienia przewodnika sudeckiego. Od 1978 roku
pilota wycieczek zagranicznych.
Od 1969 instruktora przewodnictwa górskiego. Od 1970
roku tytuł Wybitnego Prelegenta TWP, Laureat Plebiscytu na
Pilota Roku na Dolnym Śląsku
1993. Laureat Plebiscytu na
Najpopularniejszych Kłodzczan
„My Kłodzczanie 2005”, Honorowy Obywatel Kłodzka 2005
r. Odznaczony wieloma wyróżnieniami przede wszystkim resortowymi.

Najpiękniejszą i najbogatszą częścią Sudetów jest bez
wątpienia Ziemia Kłodzka,
słusznie często nazywana ich
perłą. Jednym z wielu dowodów na to jest fakt, że wcześniej i częściej odwiedzali ją
sławni ludzie, w tym koronowane głowy, chociaż nie zawsze w celach pokojowych.
Toteż wcześniej niż gdzie
indziej zaistniała konieczność,
gnanym coraz modniejszym
hasłem „pro natura” ludziom
zapewnienia bezpiecznego
i wygodnego udostępniania
cudów natury, którymi, niemniej niż inne subregiony obdarowała Matka Natura.
Sprostać temu mogli tylko
przewodnicy. Ludzie o pozytywnych cechach charakteru, doskonale znający teren i
mogący zaspokoić ciekawość

coraz bardziej wymagających praturystów. Chociaż
nie wszyscy oni tak poważnie
podchodzili do tej profesji
myśląc, że to łatwy zarobek,
ale tych szybko eliminowano.
Przewodnictwo trwa tak
długo jak istnieje społeczeństwo, a więc od zawsze. Od
zawsze przewodnicy byli, są i
będą potrzebni. I tak jak kiedyś każdemu feudałowi, księdzu, królowi zależało, żeby
przekazywano o nich i ich
działaniach tylko korzystne
informacje, tak jest i obecnie.
Jest obecnie? Chyba niezupełnie, ale o tym w dalszej części.
W ten sposób przewodnicy
stawali się i powinni być ambasadorami zatrudniających
ich przedsiębiorstw, władz,
krajów, a w naszym przypadku ziemi Kłodzkiej i Sudetów.
Chociaż część tej pracy obecnie przejmują i wykonują
rzecznicy.
W starożytnym Egipcie
rolę przewodników pełnili
kapłani. W Grecji byli już przewodnicy zawodowi, którzy już
mieli swoją nazwę periegete
(przy okazji pierwsza polska
nazwa przewodnika to „prowadek”). Ale wśród nich byli i
blagierzy niektórym turystom
wystarczający. O nich pisał
Lukian, znakomity, dowcipny
pisarz syryjski, żyjący w II wieku naszej ery. „Gdyby w Grecji
wyrzucić baśnie i legendy, to
przewodnicy poumieraliby z
głodu. Zaś poważny Plutarch
skrytykował przewodnika po
świątyni delfickiej, którego jakaś grupa na próżno błagała,
aby skrócił swoje objaśnianie,
widocznie wyuczone i objęte
programem.
Kiedy tu pojawili się pierwsi przewodnicy tego dokładnie nie wiadomo. Natomiast
wiadomo, że to właśnie tu, na
Ziemi Kłodzkiej, a dokładnie w
Karłowie, dwaj ludzie otrzymali jako pierwsi na świecie urzędowe nominacje i to nadane
przez samego króla Fryderyka
Wilhelma. Pierwszym był Józef Dinter – leśniczy, którego
w ten sposób zobowiązano

do prowadzenia turystów i
unieszczęśliwiono, bo nie czuł
się dobrze w tej roli, a prowadzenie turystów przekazywał
sołtysowi Franzowi Pabliowi,
który nominację otrzymał w
roku 1813. Ten nie tylko okazał
się wspaniałym przewodnikiem doprowadzając tę profesję do perfekcji, ale równocześnie godnym naśladowania i
dziś menadżerem.
To właśnie on, Franz Pabel
uważany jest za pierwszego
mianowanego przewodnika
na świecie. Szczeliniec i Karłów zawdzięczają mu bardzo
wiele, a i my przewodnicy także, ba jesteśmy z niego dumni.
Ówcześni
przewodnicy
działali na własną rękę. Nie
objęło ich też utworzone w
Dusznikach Zdroju w 1880
roku Towarzystwo Górskie
Hrabstwa Kłodzkiego, przemianowane w następnym
roku w Kłodzku na Kłodzkie
Towarzystwo Górskie ze znanym skrótem GGV. I tak bez
znaczących zmian przetrwało
do ostatniej wojny.
Obie wojny światowe
oszczędziły ten obszar. Nie
było prawie żadnych zniszczeń. Działały różne punkty
usługowe, kursowały różne
waluty, czynne były telefony, a pociągi jeździły według
dawnego rozkładu jazdy.
W takiej nadzwyczajnej,
bezprzykładnej sytuacji przybyli różnymi drogami, z różnych stron Polski i różnych
krajów Polacy mieszkając pod
jednym dachem z dawnymi
mieszkańcami Niemcami i
Czechami, jedząc we wspólnych stołówkach, pracując
zwykle w wydłużonym czasie
pracy, często bez wynagrodzenia, tworzyli zręby polskiej
państwowości.
Wśród owych pionierów
byli i dawni, doświadczeni
działacze turystyczni, którzy
w nadzwyczajnym tempie odnaleźli się, połączyli we wspólnym działaniu i zauroczeni
nową Małą Ojczyzną zdecydowali, że najlepszą drogą

rozwoju – zagospodarowania
będzie turystyka. Już 16 maja
1947 roku zorganizowali Oddział Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego obierając nazwę „Ziemi Kłodzkiej”, chociaż
objął także swoim działaniem
powiat Ząbkowice Śląskie.
Ogromne wprost zainteresowanie Sudetami, a przede
wszystkim Ziemią Kłodzką
zmuszało do zorganizowania
zaplecza turystycznego, a w
tym i przewodników. Jeszcze
w tym samym roku wybrano
ich pięcioro: Helenę Getterową, Czesława Janiszewskiego, Zbigniewa Kulczyckiego,
Włodzimierza Młotkowskiego
i Emila Węglarza. Ale związani
pracą zawodową, nie dawali
sobie rady. Toteż 1948 roku
przeszkolono
następnych,
którzy w tym roku przeprowadzili 89 wycieczek, w których
uczestniczyło 3900 osób. Najczęściej przewodnikami byli
ludzie z maturą, inteligentni,
dobrze wysławiający się, o
odpowiedniej osobowości i
prezencji. Chętnie doszkalali się, tworząc zgraną grupę,
którą zamieniono w pierwsze
koło przewodników. W ówczesnych czasach była to elita
turystyczna.
Przynależność
do tego koła była zaszczytem,
honorem.
Z każdym następnym rokiem zwiększała się liczba
przyjeżdżających. To wymuszało kształcenie nowych przewodników, czym w dalszym
ciągu zajmowało się PTT. Dla
przykładu w 1950 roku obsłużono 1584 wycieczki z 57510
osobami. W latach 1951-54
obsłużono 1664 wycieczki piesze i samochodowe, wynajęto
9 samochodów ciężarowych i
to z demobilu, ale odpowiednio przystosowanych z udziałem 77100 osób. W 1959 roku
zorganizowano1590 imprez z
udziałem 70 923 osób, z czego
28600 osób weszło na Szczeliniec Wielki. Pod określeniem
imprez należy rozumieć wygłoszone prelekcje oraz komentowanie kolorowego, ale
niemego filmu o Ziemi Kłodz-
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kiej. Pojawili się przewodnicy
pełnodyspozycyjni, jako że
zajmowali się tylko przewodnictwem, a zawodu przewodnika nie było.
Od 1950 roku przewodnictwem, szkoleniem, wydawaniem odpowiednich dokumentów i zatrudnianiem
zajmowało się PTTK. Od 1961
roku przejął je Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. W związku z tym wszyscy
przewodnicy musieli poddać
się odpowiedniemu szkoleniu i zdać pierwszy egzamin
państwowy. Z tego grona
pozostało już tylko czterech:
Ryszard Stachurski, Bolesław
Jaśkiewicz, którzy już nie
prowadzą wycieczek, Donat
Toczyński i Leszek Majewski –
piszący ten referat, który jest
bardzo czynnym przewodnikiem i działaczem.
W 1968 roku 49 przewodników przeprowadziło 3422 wycieczki z 160 000 uczestnikami. Zapotrzebowanie było tak
wielkie, że zatrudniano przewodników z innych kół i wypożyczano dodatkowe autokary.
W 1969 roku 54 przewodników przeprowadziło 4160
wycieczek z 160 000 uczestnikami. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
nastąpił spadek, spowodowany turystyką indywidualną i
kryzysem.
W 1997 roku przewodnictwo, a więc szkolenie, weryfikacje, przekazano wojewodom. A aktualnie następuje
deregulacja tego zawodu.
Warto zaznaczyć, że dla
wielu przewodników turystyka jest pasją i bez względu na
zarobki będą tym zainteresowani nadal. Najlepszym dowodem tego jest utworzenie
Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej, do której przynależność nie jest obowiązkowa.
Dzięki niej spotykają się przy
różnych okazjach nawet kilka
razy w roku. Wielu przewodników powiększyło swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia na jeszcze inne tereny,
pilotów wycieczek zagranicznych, instruktorów przewodnictwa i różnych innych
rodzajów turystyki kwalifikowanej, ratowników GOPR-u
itp. Wielu działa we władzach
turystycznych i to nie tylko
tu, na miejscu, ale i w okręgowych – wojewódzkich, a
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nawet centralnych. Wielu ma
wyższe wykształcenie. Najczęściej wymienianymi jako działacze są Janusz Grabowski,
Bolesław Jaśkiewicz, Leszek
Majewski. Ich nazwiska można
znaleźć też w książce „Historia
turystyki sudeckiej”, napisanej
przez prof. Krzysztofa R. Mazurskiego, w dalszym ciągu
przewodnika.
Przewodnicy jako ambasadorzy prezentują turystom
Ziemię Kłodzką czy Sudety.
Są też ambasadorami poszczególnych miejscowości,
w których zamieszkują. Występują z wieloma inicjatywami,
realizują programy rozwoju,
działając w różnych organizacjach pozarządowych. Ale ciągle mają za mało wiedzy o zamierzeniach poszczególnych
miejscowości i dlatego w tym
miejscu dziękuję tym, którzy
dbają o wyposażenie nas w
taką wiedzę. Przodują Lądek
Zdrój, Kudowa, Duszniki. Polanica, Nowa Ruda, Radków,
Ząbkowice i Kłodzko, które
tak gościnnie nas przyjęło.
Przewodnicy zawsze byli
oficerami turystyki, jak mawiał
o nich Włodzimierz Młotkowski. Często brali i biorą udział
w różnych inicjatywach, np. w
odbudowie Domu Wycieczkowego, w którym teraz mieści

się Hotel Europa w PolanicyZdroju, schroniska „Pod Muflonem”. Obudowali Ziemię
Kłodzką przewodnikami tejże
krainy, tworząc „Przewodnik
ziemi Kłodzkiej”. Konserwują
i wytyczają nowe szlaki turystyczne, nie tylko turystyki
pieszej. Śmiała ich działalność
nie zawsze była doceniana,
były przypadki, kiedy grożono
rozwiązaniem zarządu koła,
np. bez uzgodnienia z władzami wprowadzono do regulaminu finansowego zakup
odzieży ochronnej. Stąd między innymi czerwone swetry z
białym, poprzecznym paskiem
na lewym rękawie. Groziło to
poważnymi konsekwencjami,
ale po wielu rozmowach, analizach, po stwierdzeniu, że
regulamin tego nie zakazuje,
wprowadzono to jako obowiązującego wszystkie koła
przewodników.
Nie udała się, chociaż się
odbyła, impreza związana
z obchodami 200 rocznicy
nadania pierwszej na świecie nominacji przewodnickiej
mimo, że połączono ją z 240
rocznicą urodzin tego przewodnika F. Pabla, 20 rocznicą
działalności Parku Narodowego Gór Stołowych, 140 założenia PTT, 65 założenia pierwszego w Polsce Koła Przewod-

ników Sudeckich – naszego.
Zawiodły nas osoby i instytucje z Zarządem Głównym
PTTK włącznie, które półtora
roku wcześniej zobowiązały
się do wykonania, już wtedy,
ustalonych zadań. Szkoda, bo
organizując obchody jako imprezę międzynarodową z Czechami, Niemcami, a nawet Austriakami można było uzyskać
finanse, dzięki którym Karłów
i najbliższe okolice odzyskać
by mogły dawną świetność i
znaczenie. Na pewno udałoby
się nadać tej okolicy współczesny, godny XXI wieku wizerunek i znaczenie. Trudno
bywało i tak w 65-letniej działalności tego koła zasłużonego Jubilata.
Obchody 65-lecia godnej
działalności pierwszego Koła
Przewodników
Sudeckich
rozpoczęły się się Mszą świętą w kościele Wniebowzięcia
NMP w Kłodzku o godz. 13.00
7 grudnia 2013 r. Następnie
przewodnicy przemaszerowali ze sztandarem do twierdzy,
w której odbyła się część oficjalna.
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY W SZALEJOWIE GÓRNYM
Kościół parafialny św. Jerzego,
wzmiankowany został w 1366 roku.
Gotycki, wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku, przebudowany w
stylu barokowym około 1765 roku,
restaurowany w XIX wieku. Orientowany, murowany, jednonawowy
z węższym, zakończonym trójbocznie prezbiterium, nakrytym
sklepieniem krzyżowo-żebrowym.
Nad nawą znajduje się malowany
plafon, odrestaurowany w XIX wieku, a we wnętrzu umieszczona jest
gotycka drewniana rzeźba Piety
z około 1420 roku, będąca jedną
z najstarszych rzeźb gotyckich w
drewnie na świecie i renesansowy
nagrobek z końca XVI wieku.
Jest to typowa świątynia
obronna, z zachowanym potężnym murem i strzelnicami. W jej
pobliżu stoi wysoka kolumna, na
której umieszczono zbarokizowaną kamienną kopię tutejszej Piety,
czyli figury Matki Boskiej Bolejącej
z ciałem zmarłego Syna na kolanach. Skoro kolumna ta powstała
na początku XVIII wieku, to znaczy,

że kult maryjny musiał być tutaj
wciąż silny. Jeśli przyjrzymy się
jej bliżej, zobaczymy na kapitelu
wyryte: dzban, gwoździe, młotek i
bicz, czyli narzędzia Męki Pańskiej
(motyw Arma Christi). Na cokole
umieszczono łaciński napis mówiący, że ta „kolumna należy do
Łaskawej, Boleściwej Matki i została przez wierzących czcicieli Maryi
z powodu ślubowania wzniesiona,
którzy uciekają się do niej i szukają
u niej pomocy”. Mamy więc do czynienia z typową kolumną wotywną. Jest to jeden z dowodów na to,
że kościół w Szalejowie Górnym
był kiedyś znanym miejscem pielgrzymkowym. Kultem cieszyła się
właśnie gotycka Pieta.
Kościół w Szalejowie Górnym
powstawał w kilku etapach. Pierwszy, drewniany z 1269 roku, zastąpiono gotyckim w drugiej połowie
XIV wieku. Zbarokizowano go w latach 1682–1683. Charakter obronny nadano mu w XV wieku. Była
to konieczność, choćby z powodu
najazdów husyckich. Mur obronny

zachował się w dobrym stanie prawie w całości. W jego południowej
części widnieją nawet ślady ganku
straży oraz strzelnice szczelinowe,
przez które można było oddawać
strzały.
W tej samej części w murze
wznosi się gotycki, piętrowy budynek bramny z ostrołukowym
przejściem. Druga brama (służąca
też jako dzwonnica) z 1682 roku z
gotyckim dzwonem z 1354 roku,
wznosi się od strony zachodniej.
W jej mur od strony dziedzińca kościelnego, nad przejściem,
wmurowano fragment gotyckiej
wimpergi z głową Chrystusa (forma veraikonu). Do dzwonnicy
przylega dawna kaplica nagrobna
z zespołem ciekawych epitafiów
dawnych panów tych ziem. Widoczny z daleka kościół był zawsze
swoistym punktem orientacyjnym.
Zatrzymywali się tutaj na popas
podróżni, udający się w kierunku
znanych miejsc uzdrowiskowych
Ziemi Kłodzkiej.
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HRABSTWO KŁODZKIE KRAJ MARYJNY
Tam, dokąd przyszłam z Dziecięciem Bożym,
ciemność stawała się jasnością,
a zatwardziałe delikatnym,
dzikość ludzi została przemieniona.
Wszystkie złe duchy musiały omijać
słoneczne przesłanie mojego oblicza
i ustąpić musiały wszystkie złe moce.
„Do przygotowania dobrej
sałatki ziemniaczanej z parowaną kapustą trzeba mieć zawsze
siedemdziesiąt dwa składniki”
powiedziała mi ostatnio pewna
starsza, miła mieszkanka Hrabstwa Kłodzkiego. Z takiej samej
ilości cząsteczek składa się prawdziwy mieszkaniec Ziemi Kłodzkiej. A wrotycz jest jedną z tych

cząsteczek. To działa jak cud. Nawet jeśli został zasiany w jakimś
pokoleniu przed stuleciami, to
oddziałuje ciągle jeszcze w dalszych, również tam, gdzie już
dawno o nim zapomniano lub
z pewnych względów czuje się
do niego wstręt.
My, mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej mamy wszyscy ze sobą pew-

ne podobieństwo. Pochodzi ono
z różnych rzeczy, ale wywodzi
się też z tego.
Był czas gdy rozkwitła miłość
do Matki Jezusa w formie wizerunków wszelkiego rodzaju, we
wszystkich miastach i wioskach,
przy wszystkich drogach i ścieżkach naszej małej ojczyzny.
Kwitnie jeszcze teraz, ale często
jest to trochę przywiędłe kwitnienie. Ja wiem, przy kwitnieniu
i więdnięciu nie można się Bogu
wtrącać. Zrobi to jak zawsze dobrze. Ale tam, gdzie jeszcze coś
kwitnie, ucieszy się, gdy my się
cieszyć będziemy, że jeszcze coś
kwitnie.
Ucieszy się On również, gdy
ozdobimy kartki naszego kalendarza tym wspaniałym kwie-

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY W SZALEJOWIE GÓRNYM
Gdy poprzedniego lata poszukiwałem Madonn, które P.
Miller wymienia w roku 1690,
przybyłem również do Szalejowa Górnego, gdzie miała się
znajdować jedna z czasów Arnošta.
Pełen nadziei wszedłem do
domu Bożego, ale stała tam
tylko nowoczesna „Królowa
Niebios” z około 1885 roku.
Pozdrowiłem ją, jak się godzi,
nie robiłem jednak tajemnicy
z tego, że wolałbym zobaczyć
starą Madonnę. Ponieważ nie
lubię chodzić na plebanię, nie
wiedziałem, gdzie mógłbym
jeszcze zasięgnąć informacji.
Chciałem więc już wsiąść na
mój wierny rower i odjechać do
domu. Poczułem jednak głód i
chęć na kawałek kiełbasy. Poszedłem do sklepu mięsnego i
wdałem się w rozmowę z panią
właścicielką. Powiedziała mi,
że w kościele była kiedyś stara figura Madonny, ale było to
przed pięćdziesięcioma laty. I
nie była ona wcale ładna, więc
przy remoncie kościoła ksiądz
kupił nową Madonnę, a starą
podarował pewnemu rolnikowi, który ją szczególnie czcił
i wierzył, że doświadczył jej
cudownej pomocy. A ów rolnik przekazał ją testamentem
sierocińcowi świętej Jadwigi

w Polanicy. Chętnie pojechałbym zaraz do Polanicy, ale
nadchodził wieczór. Jeszcze
tego samego wieczoru napisałem do sierocińca w Polanicy i
otrzymałem od duchownego
przełożonego uprzejmą odpowiedź. Rolnik nazywał się
Höcker. Jego gospodarstwo
znajdowało się przy drodze kościelnej z Polanicy do Szalejewa Górnego. Tam stała Madonna przez wiele lat za szkłem w
niszy w murze. Gospodarstwo
zmieniło jednak swojego właściciela i dostało się w końcu
pod zarząd kurortu Polanica.
Szyba zabezpieczająca rozbiła
się. Wiatr i warunki pogodowe
zagroziły figurze. Rozpoznana
przez księdza Rathmanna, rodowitego mieszkańca Szalejowa Górnego, dostała się w końcu, za małe pieniądze w dobre
ręce księdza Taubitza z Polanicy, który dał ją do odnowienia
do warsztatu Richtera w Lądku. Cieszę się jednak, że mogę
ją pokazać w pierwotnym stanie. Bogate, wielokrotne załamania fałd w ubiorze wskazują
na późny okres gotyku. U stóp
Madonny znajdują się wdzięczne postacie aniołków, poniżej
jest prawdopodobnie sierp
księżyca.

ciem. Ludzie z zewnątrz często
nie wiedzą, jakie skarby my tu
posiadamy. Nawet ludziom stąd
niejedno wyda się nowe. Pisze
się obszerne książki z dziedziny
historii sztuki lub nawet wielotomowe dzieła o oddawaniu
czci Maryi, a nie wie się nawet,
że pośrodku naszego Hrabstwa
Kłodzkiego wytrysnęło jedno
z najsilniejszych źródeł zarówno sztuki, jak i religii, a my posiadamy ciągle jeszcze nie tylko
wiedzę o tym, lecz w naszych
górach również studnię tego
źródła ! O to powinienem się
oczywiście mniej troszczyć. Piszę o tym tylko dlatego, żeby
wywołać choć małą radość
w sercach mieszkańców tej ziemi, gdy o tym usłyszą.
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DZIEDZICTWO I BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE
EUROPY – „NASZE – WASZE – WSPÓLNE” CZ. I
„Dziedzictwo kulturowe jest istotnym elementem naszej świadomości i naszych
wspólnych wartości i zasad. Kultura europejska oparta jest na historii, która charakteryzuje się żywą wymianą między państwami, dialogiem między kulturami,
spotkaniami i przekazywaniem wartości i idei, wytworów artystycznych i dzieł
sztuki”. 1
Przezwycięzenie negatywnej przeszłości
Europa Środkowa, jeszcze
ćwierć wieku temu wchodząca w strefę kulturową Europy
Wschodniej, stanowiła obszar, na
którym w wyniku powojennego
eksperymentu budowy nowego
socjalistycznego systemu społeczno-gospodarczego doszło do
świadomego zacierania dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń, odrzucanego ze względów
ideologicznych lub traktowanego
jako obce.
Specyficznym
problemem
dla Europy Środkowej (EŚ) stała
się kwestia ochrony dziedzictwa
kulturowego, na tzw. „obszarach
przechodnich”, określanych przez
zmiany granic państwowych, powstałych w wyniku historycznych
przemian w Europie, jak i wywołanych przez pierwszą i drugą wojnę
światową, W wyniku ich każdy z jej
czterech krajów ma swoją mniejszość narodową oraz narodowe
zasoby kulturowe w graniczącym
z nim państwie, jak i jego obszar
w wyniku procesów historycznych
zamieszkują inne mniejszości narodowe.
Problem ochrony dziedzictwa
kulturowego na tym obszarze charakteryzuje się tym, że w każdym z
należących do niego krajów znalazło się dziedzictwo obce, często
niechciane, jak i znajduje się mniejszość narodowa związana z tym
dziedzictwem, zachowująca dzięki
niemu swą odrębność „swojskość”,
opierając się tym samym procesom
unifikacji i integracji kulturowej, co
szczególnie po 1945 roku dotyczyło mniejszości niemieckiej.

Z tych powodów w okresie
po drugiej wojnie światowej, aż
do rozpoczęcia transformacji systemowej po 1989 roku w krajach
Europy Wschodniej podejmowane były działania zmierzające do
zatarcia „obcego” dziedzictwa kulturowego, które realizowano planowo i systematycznie, przy użyciu środków, jakimi dysponowało
państwo. W tym przedsięwzięciu
nie istniały większe rozbieżności
między postawami społeczeństwa
a polityką władz zmierzających do
zastąpienia socjalistyczną kulturą,
jej dawnych wytworów. Stąd też
przez lata obce zasoby kulturowe
świadomie niszczono i zacierano.
Zastane bowiem pomniki, tablice
pamiątkowe, budowle świeckie,
kościoły i cmentarze nie mieściły
się w tradycji rodzimej osadników,
jak i w koncepcji kształtującej się z
wolna tożsamości socjalistycznego
społeczeństwa.
Przykładowo, odwołując się do
doświadczeń polskich, osiedlana
po drugiej wojnie światowej na
tzw. „obszarach przechodnich”, tj.
Ziemiach Zachodnich i Północnych
Polski, ludność stanowiła niezwykle barwną mozaikę kulturową,
pochodzącą z różnych terenów.
Tworzyły ją cztery podstawowe
grupy: ludność polska z rodzimymi korzeniami, „repatrianci” z Kresów Wschodnich, reemigranci z
innych krajów oraz przesiedleńcy.
Przed osadnikami stanęły zadania
o historycznej randze i znaczeniu,
tj. tworzenia lokalnej społeczności
świadomej swego miejsca i roli;
scalenia, tzw. Ziem Odzyskanych
z resztą kraju; znalezienia sposobu
na trwanie i rozwój; określenie sto-

sunku do przeszłości tych ziem oraz
do niemieckich sąsiadów.1 Przybysze nie kryli swej wrogości wobec
Niemców, a ich przesłaniem stała
się„krucjata o polskość zachodnich
i północnych ziem”.2
Zjawisko „akulturacji – szokowej” pogłębione zostało dodatkowo wymuszonymi migracjami
wskutek przyspieszonej industrializacji mającej, nadać przestrzeni
nowy topos, szczególnie etniczny
na „obszarach przechodnich”, na
których osiedlana ludność traktowała zastane na nich dziedzictwo
kulturowe jako obce, a często z
przesłanek ideologicznych jako
wrogie. Sytuacja taka przyczyniała
się do dewastacji i degradacji zastanej kultury materialnej i niematerialnej, której często starano się
nadać jej narodowy i ideologiczny
charakter.3
W odniesieniu do krajowej,
własnej przestrzeni kulturowej,
skutkiem dokonanego uprzemysłowienia oraz urbanizacji nastąpił
rozwój ośrodków miejskich oraz
związany z nim duży przepływ ludności szczególnie, z tzw. obszarów
wiejskich, co powodowało ewidentne zagrożenia dla treści miejscowego (lokalnego) dziedzictwa
materialnego i niematerialnego.
Pierwsze i drugie pokolenia osiedlające się w nowych ośrodkach
miejskich nie czuły się związane z
ich dziedzictwem kulturowym, a
jednocześnie ze względu na rozproszenie traciły kontakt z dziedzictwem miejsca pochodzenia. Sytuacja ta miała szczególnie negatywny wpływ na miasta mające status
„pomników historii” ze względu
na posiadane dziedzictwo kultu-
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rowe, w których zmniejszała się
liczba rdzennej ludności wskutek
napływu ludzi nie związanych z
miejscowym dziedzictwem, nie
znających i nie rozumiejących jego,
dla których nie stanowiło ono wartości, co powodowało zapoznawanie dawnych treści oraz zanik tego
dziedzictwa.
Przestrzeń, która wyposażała
dawnych mieszkańców w historyczną tożsamość identyfikacyjną
dla nowych osadników stała się
obcą, efemeryczną, z którą nie było
kulturowego kontaktu. Wywoływała, jako nieznana dyskomfort, a
nawet zagrożenie. Zmiana miejsca
zamieszkania powodowała oderwanie się ich od własnej społeczności i jej dziedzictwa niematerialnego. Kontynuacja tego dziedzictwa stała się w nowych warunkach
trudniejsza lub wręcz niemożliwa.
Rozproszenie i nowa integracja
członków społeczności prowadziła
do zmniejszenia ich zainteresowania własnym dziedzictwem materialnym i niematerialnym oraz
do szybkiego, indywidualnego
przekształcenia zastanych wzorów
kulturowych pod wpływem różnorodnych, odmiennych wzorców.
Efektem tego procesu stawało się
zubożenie kultury oraz zanik treści,
które dawały grupom i pojedynczym osobom oparcie w postaci jasno określonej tożsamości i wspólnych wartości.4
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Czynnikami, które przyśpieszały proces zaniku historycznej tożsamości miejsca były przede wszystkim przesłanki polityczne, wykluczające kontynuację historycznej
tożsamości miejsc opuszczonych.
Oderwanie się od tożsamości
„społeczności miejsca” w znacznej
mierze utrudniało lub nawet uniemożliwiło osobom, które opuściły
grupę pochodzenia podtrzymanie
międzypokoleniowego przekazu dziedzictwa kulturowego oraz
społeczne budowanie nowych
wartości w oparciu o przekazane
treści.
Ponadto, negatywne czynniki
wpływającenazakresochronydziedzictwa kulturowego dodatkowo
wzmacniał konflikt polityczny między Wschodem a Zachodem Europy, jak i rozwój kultury masowej,
szybko dewastującej „wyższe” wartości dziedzictwa kulturowego, będącego podstawą kontynuowania
tradycji i tożsamości narodowejlub
etnicznej, czyli zachowania kodu
kulturowego. W tym wypadku zachowanie judeo-chrześcijańskich
wartości europejskich stanowiło
przeszkodę w budowie społeczeństwa socjalistycznego.
Odwoływanie się do „wspólnego europejskiego dziedzictwa
kulturowego” w Europie Środkowej, jak i zwiększenie jego ochrony,
stało się możliwe dopiero po 1989
roku, po upadku żelaznej kurtyny,
kiedy powstały warunki dla realizacji nowej, zachodnioeuropejskiej opcji politycznej, pojednania
narodów, a nie ich przeciwstawiania sobie. Wzajemnemu zbliżeniu
służyła dyskusja nad wspólnotą losów i doświadczeń historycznych,
poszukiwanie podobieństw w kulturalnym i cywilizacyjnym rozwoju,
elementów historycznej współpracy i współdziałania, wszystkiego
tego co łączy, a nie dzieli narody.
Kwestię powrotu Europy Środkowej do jej zapoznanej europejskiej przeszłości trafnie określił
Vaclav Havel w przemówieniu z
okazji otrzymania Nagrody Karola
Wielkiego w dniu 9 maja 1991 w
Akwizgranie: „Przyznając się dzisiaj
do Zachodu, jesteśmy zobowiąza-

ni przede wszystkim do określonej
cywilizacji, do pewnej określonej
politycznej kultury, do pewnych
wartości duchowych i zasad uniwersalnych. Chodzi przy tym o cywilizację w porządku kultura i wartości, które my podzielamy jako
nasze, ponieważ w ich tworzeniu
braliśmy udział przez długie wieki.
To jest ... nasze pragnienie, aby wrócić po latach na drogę, która była
kiedyś naszą”.5
Prezentowana teza o zmianie
podejścia do dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej
znajduje swoje potwierdzenie w
realizowanej w Polsce po 1989
roku polityce w zakresie opieki i
ochrony spuścizny kulturowej, pozostałej na tzw. Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, w
efekcie wielusetletniej obecności
etnosu polskiego na obszarach należących współcześnie do państw
sąsiadujących z Rzeczypospolitą
(Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy).
Należy jednak podkreślić, że proces ten rozpoczął się od zachodniej
granicy Polski, bowiem odziedziczone po PRL podejście polityczne
do ziem nabytych i utraconych, jak
pisze Wolff-Powęska stanowiło dla
Trzeciej RP „bardzo niszczycielskie
ładunki, które odnosiły się do instytucji, do idei i ducha. Oficjalna
polityka i nastawienie ludzi do regionów wielokulturowych wynikało głównie ze zmian granic i zmian
ludności po II wojnie światowej.
Tradycje antyniemieckie i antyrosyjskie, które urosły w czasie rozbiorów Polski i kontynuowane były
przez kilka pokoleń, a zwłaszcza
utrata obszarów wschodniej Polski
oraz wzmocnienia jej obszarami na
Zachodzie, które prezentowane
były jaki dar, stanowiły w Polsce
poranionej bliznami przez traumę
wojenną ogromne wyzwanie”.6
Osiągnięte porozumienie i
pojednanie
polsko-niemieckie,
które można uznać za modelowe
dla stosunków dobrosąsiedzkich,
stanowiło wzór do regulacji kwestii
ochrony wzajemnego dziedzictwa
z innymi państwami sąsiednimi.
Określając jego społeczne przesłanie można stwierdzić, ze opierało
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się na tezie „nie można deptać obcych cmentarzy i jednocześnie żądać aby obcy nie deptali naszych”.
Ta zmiana podejścia spowodowała, że w latach 90. XX w. wypracowane zostały podstawy prawne,
umożliwiające współpracę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego z państwami powstałymi
po rozpadzie ZSRR, które tworzą
następujące bilateralne akty prawne:
1) porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Białoruś o
współpracy w dziedzinie ochrony
dziedzictwa kulturalnego z 25 marca 1995 r.;
2) porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Ukrainy o współpracy w
dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr
kultury utraconych i bezprawnie
przemieszczonych podczas II wojny światowej z 25 czerwca 1996 r.;
3) umowa między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy pełnomocników rządów w
dziedzinie ochrony dziedzictwa
kulturowego z 16 grudnia 1999 r.;
4) umowa między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Litewskiej o Współpracy
w dziedzinach kultury, oświaty i
nauki, Wilno, 17.12.1998 r. Zatwierdzona przez RM RP 26.10.1999 r.
(brak było noty litewskiej). Wzajemne uregulowania omawianych
kwestii dziedzictwa dokonano
dopiero w 2002 roku, jednakże
ochrona polskiego dziedzictwa
kulturowego ze strony litewskiej
wywołuje nadal wiele zastrzeżeń,
dotyczących nawet stosowania
konwencji europejskich ratyfikowanych przez Litwę.
Umowy i porozumienia dwustronne zapewniają umocowanie
prawne komisjom mieszanym, stanowiącym zasadnicze fora współpracy z partnerami białoruskimi,
litewskimi, rosyjskimi i ukraińskimi. Wspólne komisje obejmują
swoją właściwością problematykę
ochrony dziedzictwa kulturowego
(określanego zazwyczaj terminem
wspólnego dziedzictwa) oraz

zwrotu dóbr kultury utraconych
i bezprawnie przemieszczonych
podczas II wojny światowej. Należy
z naciskiem podkreślić, że negocjacje, przedmiotem których jest
restytucja utraconych dóbr kultury,
stanowią - choćby z uwagi na jego
percepcję przez opinię publiczną
w Polsce - szczególnie istotny komponent polityki ministra kultury i
dziedzictwa narodowego w zakresie ochrony spuścizny kulturowej
na Wschodzie.7
Ukształtowanie się przy granicach Polski nowych państw
wyniku transformacji systemowej
w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej, jak i rozpadu Związku
Radzieckiego (1988-1991), spowodowało w Polsce konieczność dokonania na zasadach wzajemności
kompleksowej regulacji kwestii
ochrony narodowych zasobów
kulturowych, znajdujących się w
krajach sąsiedzkich. Rozwiązanie
tego problemu zgodnie ze standardami europejskimi ze względu na zaszłości historyczne było
niełatwe i zajęło około dziesięć lat.
Zawierane przez rząd RP porozumienia z sąsiednimi krajami w układzie chronologicznym prezentują
się następująco: 1993 z Federacją
Rosyjską; 1995 z Republiką Białorusi; 1997 z Republiką Federalną
Niemiec; 1997 z Ukrainą; 2000 z
Republiką Słowacką; 1998 z Republiką Litewską; 2003 z Republiką
Czeską.8
Wymienione porozumienia
zakładają wzajemne, skuteczne
wspieranie projektów ochrony i
rewaloryzacji narodowego dziedzictwa znajdującego się w sąsiednich krajach po dekadach systematycznej jego degradacji, a w
uzasadnionych wypadkach podejmowanie inicjatyw restytucyjnych.
Prowadzone w ich ramach działania rewaloryzacyjne należy uznać
za duży sukces, pomimo częstego
napotykania na opór lokalnych
społeczności, którego podstawą są
nieprzezwyciężone do końca stereotypy, obawy i lęki.
Zmiana polityki w stosunku do
dziedzictwa „niechcianego” stanowiła także podstawę dla podjęcia
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przez mniejszości narodowe i etniczne w Polsce działań mających
na celu ochronę ich dziedzictwa
kulturowego.9 Obejmują one m.in.
realizację przez ich stowarzyszenia
takich zadań statutowych, jak:
1. Wspieranie działań na rzecz
kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego danej mniejszości, zamieszkującej określony
region.
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji etnicznej oraz wykluczeniu
społecznemu danej mniejszości
poprzez działania zmierzające do
aktywnej integracji społeczeństwa
lokalnego ze szczególnym naciskiem na integrację młodzieży.

3. Nawiązanie wspólnych więzi międzykulturowych pomiędzy
społecznością lokalną.
4. Inicjowanie działań uzmysławiających aktywną postawę wymiany międzykulturowej oraz nabywania przez młodzież umiejętności pracy w grupie, komunikacji
interpersonalnej, autoprezentacji
oraz odpowiedzialności.
5. Wzbogacenie oferty kulturalnej regionu poprzez ochronę i
rewaloryzację własnego dziedzictwa kulturowego, traktowanego
jako wspólne – europejskie.
6. Rozszerzanie oferty promocyjnej regionu poprzez publikacje
dwujęzycznych wydawnictw, fol-

derów, map zawierające bogate
treści historyczne o jego mieszkańcach z pełnymi motywami symbolik narodowych.
Realizowane projekty wspierane były środkami pochodzącymi
z budżetów administracji samorządowej, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa narodowego, jak i
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach XI Priorytetu Kultura i
Dziedzictwo Kulturowe.
Środki pomocowe ujęte w Perspektywie finansowej UE na lata
2007-2013 miały na celu umożliwić
realizację: inwestycji związanych z
odnową i modernizacją placówek

kultury i obiektów zabytkowych,
działań (projektów) związanych z
rozwojem terenów przygranicznych, a także współpracę międzynarodową w obszarze kultury i
edukacji z podobnymi instytucjami. Zgodnie z art. 167 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Unia przyczynia się do rozkwitu
kultur państw członkowskich, w
poszanowaniu ich różnorodności
narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie
wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wspierając i zachęcając je
do współpracy, a jeśli to niezbędne
uzupełniania ich działania w różnych dziedzinach.10
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Joanna Stoklasek-Michalak

KAŻDA RZECZ JEST DOBRA W SWOIM CZASIE
(SOFOKLES)
A zatem nadszedł czas na „Zegary” – jak się potocznie mówi o
stałej, cieszącej się niesłabnącą popularnością, wystawie zegarów w
Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dobiegł
bowiem końca proces jej modernizacji, realizowanej od początku
września do końca grudnia 2013
r. Tytuł odnowionej wystawy nawiązuje do tytułu jej pierwowzoru
i brzmi Oczy czasu. Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i
pierwszej połowie XX w. Skrócona
wersja wystawy.
Czas jest tylko szczególną
formą przestrzeni
(Herbert George Wells)
Dotychczasowa ekspozycja z

2004 r. pt. Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i pierwszej
połowie XX w. – stanowiąca zmodyfikowaną wersję, nagrodzonej
przed laty, wystawy Oczy czasu.
Zegary w zbiorach muzeum w
Kłodzku z 1990 r. – zajmowała 5 sal
na II piętrze kłodzkiego Muzeum.
Modernizacja wystawy zakładała
odnowienie uszkodzonych lub wysłużonych elementów ekspozycji
przy zachowaniu jej atrakcyjnego
podziału tematycznego i przestrzennego. Tak więc w najbardziej
chyba spektakularnej sali „czasoprzestrzeni” wymienione zostały
jedynie lustrzane płytki na posadzce. Ze względów technicznych
pozostano przy dotychczasowym

formacie luster, redukującym ryzyko pęknięcia płytek. Zdecydowane
zmiany przeprowadzone zostały w
sali wypełnionej zegarami szafkami
i półszafkami. Wśród niemal setki
zegarów na pierwszy plan wysunęły się budziki oraz zegary kominkowe i gabinetowe, pozostające
dotąd w cieniu z powodu dotychczasowych, nieatrakcyjnych i pozbawionych światła gablot. Nowe,
dopasowane do wnętrza meble, w
atrakcyjny sposób eksponują zbiory zegarów, wzbogacone o nowo
pozyskane obiekty.
Największe zmiany dotyczyły
pierwszej z sal: oprócz przemalowania pomieszczenia na zupełnie
inny kolor, w celu zwiększenia po-

wierzchni ekspozycyjnej zmieniono układ parawanów i podporządkowano go czytelniejszej narracji
materiału wystawienniczego. Cała
ta przearanżowana przestrzeń, której sercem pozostał mechanizm zegara wieżowego, została oświetlona nowo zakupionym, profesjonalnym systemem oświetleniowym.
Czas jest także żywiołem
(Johann Wolfgang Goethe)
Podobnie żywiołowa była
modernizacja wystawy. Czy warto
wspominać o tym procesie? Wydaje się, że realizacja takiego przedsięwzięcia wobec mocno ograniczonego budżetu zasługuje na choćby

Ziemia K•odzka nr 234-235 / stycze•-luty 2014
niewielki ślad w świadomości zwiedzających.
Przy aranżacji przestrzeni
pierwszej sali istotnym ograniczeniem – podyktowanym oszczędnościami – było wykorzystanie istniejących parawanów ekspozycyjnych. Mimo, że liczą sobie niemal
ćwierć wieku, trudno dopatrzyć
się w nich uroku typowego dla
zabytku. Elementom tym nadano
właściwy klimat za pomocą wydruków wielkoformatowych. Największym wyzwaniem okazała się
jednak podłoga, której zadaniem
było konsekwentne i ostateczne
osadzenie widza w klimacie wystawy i zegara. Zdecydowano się więc
nanieść na nią motyw mechanizmu zegara. Po perturbacjach,
związanych m.in. z techniczną
obróbką parkietu i wszechogarniającym imperatywem oszczędzania, nastąpił żmudny (ale jakże
satysfakcjonujący!) etap rysowania,
wyklejania i wymalowania trójwymiarowego mechanizmu zegarowego. Kilka dni spędzonych w rozmaitych pozycjach z twarzą przy
parkiecie przyniosły wreszcie oczekiwany efekt wizualny, dopinający
całe przedsięwzięcie „na ostatni
ząbek”. Wymalowany na parkiecie
mechanizm stał się trwałym elementem wystawy stałej, któremu
niektóre zegary tykają: „było – jest
– będzie”…
Czas się nie śpieszy – to my
nie nadążamy (Lew Tołstoj)
Tymczasem goście zwiedzający wystawę zegarów mogą odetchnąć z ulgą, jako że ogromna
większość wyeksponowanych tu
zegarów – z racji wieku i stanu technicznego – przestała odmierzać

czas, dając szansę na zaczerpnięcie
tchu i odpoczynek od zaganianej
rzeczywistości,
pozostawionej
poza murami Muzeum. Wśród 326
zegarów zgromadzonych na ekspozycji zwiedzający mogą zobaczyć rozmaite, naprawdę interesujące i nierzadko wyjątkowo piękne
okazy czasomierzy. Bezsensowne
jest jednak ich wymienianie, skoro
można je wszystkie zobaczyć, doświadczając spotkania z zegarem
oraz czasem, który na II piętrze
Muzeum Ziemi Kłodzkiej zdecydowanie zwalnia i przystaje. Dlatego
serdecznie zapraszamy zarówno
tych, którzy nie mają co począć ze
swoim czasem, jak i tych, którzy
za nic nie mogą go znaleźć. Czas
jest w Muzeum, i wygląda całkiem
przyzwoicie.
Scenariusz wystawy, opieka
merytoryczna – Joanna StoklasekMichalak, Renata Kuźmińska
Projekt i aranżacja przestrzeni,
projekt gablot – Joanna StoklasekMichalak
Wykonanie wzoru na posadzce
– Joanna Stoklasek-Michalak, Malwina Karp
Nowe zegary zakupiono dzięki
dotacji MKiDN w ramach programu
Kolekcje-priorytet 4 - kolekcje Muzealne.
Modernizację wystawy przeprowadzono w ramach programu
MKiDN Dziedzictwo - kulturowe priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych.
Instalacja
profesjonalnego
systemu oświetlenia została zrealizowana ze środków finansowych
MKiDN pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
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Zdzisław Wiącek

MUR BERLIŃSKI NA ZSYŁCE,
CZYLI JAK LUDZKIE SERCA SKRUSZYŁY BETON
Jeżeli zastanowić się, jaką
rolę spełniały wszelkiego rodzaju mury w ludzkiej historii,
to wnioski nie będą raczej odkrywcze. Upraszczając, mur to
tańsza forma wartownika. Wartownik ma zadania dwojakiego
rodzaju. Może chronić albo zabraniać, względnie spełniać te
funkcje równocześnie. Zależeć
to będzie od strony muru, na
której się znajdziemy.
Począwszy od Wielkiego
Muru Chińskiego po wszystkie
mniejsze lub większe tego typu
budowle, trudno by było doszukać się innych funkcji. Dopiero
dwudziesty wiek wymyślił dla
murów funkcje polityczne. Jakiż to fenomen odróżnia mury
polityczne od pozostałych?
Otóż mury polityczne również
chronią i zabraniają z tą różnicą,
że obie te funkcje działają po
tej samej stronie muru. Wielki
Mur Chiński czy Mur Hadriana,
chroniły przed najazdem. „Nasz
Mur” chronił przed wyjazdem.
Niestety najczęściej po drugiej
jego stronie króluje obojętność.
Pocieszającym jest jednak fakt,
że w skali historycznej wszystkie tego typu bariery mają dosyć krótki żywot. Wiadomym
jest powszechnie, jak kończyły się marzenia o tysiącletniej
Rzeszy czy niezwyciężonej Armii Czerwonej. Niestety tego
typu koniunkturalne działania
rozciągają się przeważnie na
życie co najmniej jednego pokolenia. Uważam to za kradzież
istnienia. Jak mawiał „czerwony klasyk”: „śmierć jednostki
to tragedia - milion zabitych
to tylko statystyka”. Niemniej
nie istnieją na świecie żadne
uwarunkowania, które usprawiedliwiałyby zawłaszczanie
milionów istnień w imię interesów jednostki.
Fundamenty pod Mur Berliński wykopano już na konferencji w Jałcie. Jedna ze stron
zachłysnęła się własną militarną potęgą, natomiast druga
bała się drażnić „sowieckiego
niedźwiedzia”. Imperialne zapędy Stalina można jeszcze jakoś tłumaczyć, ale jak wyjaśnić
uległość naszych ówczesnych

notabli, częstokroć gorliwszych
od samych okupantów? Władzą za kilka judaszowych srebrników? Ośmielam się twierdzić,
że sam Mur był na rękę zarówno sowietom, jak i zachodnim
aliantom. Jednej stronie zapewniał pozorny święty spokój
i uwielbienie w oczach „Wielkiego Brata” (to ci nasi), drugiej
zaś zasłaniał widok na to, co na
Wschodzie. A wszystko po to,
żeby nie drażnić „Miszki”.
I tak powstała budowla
oparta na rządzy władzy oraz
na hipokryzji, czyli Betonowy
Mur, a na nim z jednej strony szalone graffiti, a z drugiej
śmierć. Niby ściana o wysokości 360 cm, ale cień rzucała
daleko. Aż za Bug i Karpaty,
po wybrzeże Morza Czarnego.
Nie bez znaczenia był wpływ
Muru na podobne podziały
w innych częściach świata.
Trudno uwierzyć, że Tolkien
„Władcę Pierścieni” pisał przed
wojną. A Mur trwał mimo braku zgody ze strony zwykłych
ludzi. Trwał i usypiał czujność
budowniczych. Natomiast nigdy nie uśpił nadziei, że „mury
runą”. I właśnie ta nadzieja co
rusz podrywała nas do działania. Jeszcze zanim Mur przybrał swoją fizyczną postać, to w
roku 1956 miały miejsce wydarzenia w Budapeszcie i Poznaniu. Potem była Praga, Radom,
Gdańsk i Szczecin. Aż w końcu
nastąpił Gdańsk i Solidarność.
Trzymając się tolkienowskich
metafor, to mieliśmy w Watykanie swojego Gandalfa. Mieliśmy też swoich Aragornów i
Faramirów. Jednak głównymi
postaciami dramatu byli „maleńcy Hobbici”. Kontynuując
tę analogię, po drugiej stronie
stały tabuny „Orków”.
Mimo, że kopaliśmy w ten
beton z całych sił, to Mur trwał
i pozornie miał się całkiem dobrze. Chociaż wydawać by się
mogło, że żaden z tych zrywów
nie odnosił pożądanego skutku, to nieprzyjaciel nie przewidział jednego - każda porażka
utwardzała nasze karki, a każda
stłumiona manifestacja wysyłała czytelny sygnał na całe socja-

Ma tak stać, i stać, a jego brzegi nigdy nie mają się prawa połączyć.

listyczne getto. W tym getcie ludzie mieli podobne pragnienia,
tak silne, że mimo dzielących
nas różnic, pomału jednoczyły
one nas w dążeniu do jednego
celu. Celem tym było pragnienie wolności. Potrafiliśmy odłożyć na bok wszelkie animozje
(niektóre celowo potęgowane
przez władze), żeby całą swoją
energię skupić na znienawidzonym betonie. No i wspólnie
dokonaliśmy czegoś, czego nie
dokonałby pojedyncze osoby
czy nawet grupy.
Czerwoni uważali, że „głową muru nie przebije”. Jednakże będąc wyzutymi z ludzkich
odruchów, nie mieli pojęcia o
sile ludzkich serc. To chyba jedyny tego typu przypadek, gdy
zbrojny oręż w sposób bezkrwawy przegrał z tak potężnym
pragnieniem wolności.
Naukę, wynikającą z tego
doświadczenia,
zobowiąza-ni jesteśmy pielęgnować i przekazywać potomnym. Wszak w
całej historii tak niewiele było
wolnościowych zrywów zakończonych sukcesem, a tym
bardziej bezkrwawych. I w tym
miejscu należy oddać niski pokłon jednemu z nielicznych,
którzy od samego początku
byli świadomi wagi tego wydarzenia. Otóż niejaki Pan Ludwik
Wasecki, którego można śmiało nazwać „szalonym patriotą”,
nie zważając na przeciwności,

postanowił zmierzyć się z problemem natychmiast po upadku systemu. Walkę z murem
toczył od zawsze, tyle że kiedyś
odbywać się ona mogła tylko
w jego sercu. Teraz mógł nadać
jej materialny wymiar. Postanowił wysłać ten piekielny beton na zesłanie. Nie zabiegając
o rozgłos, nie bacząc na koszty,
zaanektował (a raczej kupił)
kilkadziesiąt elementów demontowanego Muru i z dużym
wysiłkiem przywiózł je do maleńkiej wioski niedaleko Wrocławia. Była to swoista zemsta
na martwym już przedmiocie.
Pan Ludwik wykorzystał te elementy do budowy artystycznych instalacji o wydźwięku
porównywalnym ze słynnym
„gestem Kozakiewicza”.
Wszystkie te fragmenty
stoją na pięciohektarowej łące,
przy starym sosnowym lesie,
w magicznym półkolu niczym
Stonehenge. Odstępy między
nimi są jak najbardziej świadome. Mają tak stać, i stać, a
ich brzegi nigdy nie mają się
prawa połączyć. Niech między
nimi biegają dzieci, niech świętują całe rodziny, przekazując
światu ideę wolności. Niech to
miejsce nigdy nie zarośnie trawą, trwając jako przestroga dla
przyszłych pokoleń.
Panie Ludwiku, dziękujemy Panu z całego serca.
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IDEA-MATERIA. INNY POTENCJAŁ FOTOGRAFII
17 stycznia - 15 lutego 2014, Wrocław
Wernisaż: 16 stycznia 2014, godz. 17.00
Swoje prace zaprezentują
członkowie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Na ekspozycji można będzie zobaczyć
przekrój różnorodnych postaw, konwencji i koncepcji artystycznych. Uczestnicy wystawy: Jan Bortkiewicz, Czesław
Chwiszczuk, Zdzisław Dados,
Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-

Dürer, Tomasz Fronckiewicz,
Barbara Górniak, Waldemar
Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Zdzisław Holuka,
Daria Ilow, Piotr Komorowski,
Krzysztof Kowalski, Krzysztof
Kuczyński, Stanisław Kulawiak,
Adam Lesisz, Marek Liksztet,
Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna,

Krzysztof Saj, Dorota Sitnik,
Maciej Stawiński, Rafał Warzecha, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza, Waldemar Zieliński.
Kuratorem wystawy jest
Andrzej Dudek-Dürer.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
Więcej informacji:
www.okis.pl

KONCERT KOLĘD POLSKICH
16 stycznia 2014, Stronie Śląskie
17 stycznia 2014, Bystrzyca Kłodzka
18 stycznia 2014, Łomnica
19 stycznia 2014, Złotoryja
Członkowie zespołu The
Wellness Sound, tradycyjnie jak
co roku przygotowali specjalny
program z myślą o najpiękniejszych ze Świąt.
Aby oddać ten niepowtarzalny klimat, w Kolędach które
usłyszymy, zastosowano charakterystyczne polskie style
muzyczne, dzięki czemu program pomimo swojej innowa-

cyjności jest ciepły w klimacie,
przyjazny i miły w odbiorze.
Pomysłodawcą formacji jest
Marek Dygdała – solista renomowanego wrocławskiego zespołu Spirituals Singers Band.
Opiekę muzyczną i techniczną
nad całością projektu sprawuje
Tomasz Basel. Soliści zespołu
The Wellness Sound specjalizują się w śpiewaniu standardów

jazzowych i rozrywkowych, ale
nie stronią też od innych gatunków muzycznych – zasłynęli ze znakomitego wykonania
koncertu kolęd polskich.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu,
Więcej informacji:
www.okis.pl

KONCERT ZESPOŁU BRACIA AKUSTYCZNIE
18 stycznia 2014, Oleśnica
Elegancki, pełen gitarowego
kunsztu i rockowej energii koncert.
Znani z mocnego brzmienia Bracia
tym razem zagrają swoje największe przeboje w wersji unplugged.
W maju 2013 roku ukazał się najnowszy album Braci pt. Zmienić
zdarzeń bieg, z którego pochodzą
znane już hity: Nad przepaścią z
udziałem Edyty Bartosiewicz, Wierzę w lepszy świat i Parnassus.
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zespół Bracia istnieje od 2001
roku i jest obecnie jednym z najbardziej cenionych i najczęściej
koncertujących zespołów rockowych w Polsce. Oprócz płyty Zmienić zdarzeń bieg mają w dorobku
trzy albumy: Fobrock (2005), Tribute to Queen (2008), Zapamiętaj
(2009). Pochodzą z nich największe przeboje zespołu: Za szkłem,
Jeszcze raz, Missing every moment
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

i Dlaczego. Na czele formacji stoją
Bracia Piotr i Wojciech Cugowscy.
Piotr jest jednym z najwybitniejszych polskich wokalistów, natomiast Wojtek jest uznanym w
branży muzycznej gitarzystą.
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury
i Sportu w Oleśnicy
Więcej informacji:
www.mokis.pl
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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RITA PAX NOWY PROJEKT PAULINY PRZYBYSZ
16 stycznia 2014, Wrocław
Członkami zespołu są Paulina Przybysz, Katarzyna Piszek
(Brodka, Novika), Piotr Zalewski
(Alters, Excessive Machine, Clintwood), Paweł Zalewski (Alters,
Excessive Machine, Newest Zealand) oraz Remek Zawadzki
(Afro Kolektyw, Excessive Machine, Newest Zealand, Emma
Dax). Przez ostatni rok u Pauliny
zebrało się kilka kompozycji. Pisane przy domowym pianinie
Legnica, z wykorzystaniem wiolonczeli produkcji radzieckiej,
zabawek, szklanek, długopisów

i innych przedmiotów codziennego użytku, zastosowanych w
charakterze instrumentów perkusyjnych nabrały intymnego
charakteru i domowego brzmienia. Są to utwory tworzone jako
swego rodzaju detox od midi
i produkcyjnego podejścia do
muzyki. Do współpracy przy docelowych aranżach, nagraniach i
wspólnych koncertach artystka
zaprosiła muzyków, z którymi
dotychczas nigdy nie grała, za to
zna ich jeszcze z dzieciństwa. Bracia Zalewscy to koledzy Pauliny z

czasów podstawówki, tak zwanej
małej miodowej. Cała trójka kończyła tę szkołę w klasie wiolonczeli (czego skutki będzie można
usłyszeć w nagraniach i w czasie
występów). Koncert odbędzie się
w Klubie Muzycznym Łykend.
Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych
Nasze Miasto Wrocław
Więcej informacji:
www. wrockfest.pl

WYSTAWA YINKA SHONIBARE - PRACE WYBRANE
17 stycznia – 17 marca 2014, Wrocław
Yinka Shonibare jest artystą,
którego twórczość od lat konsekwentnie skupia się wokół
zagadnień związanych z kolonializmem brytyjskiego imperium, co stanowi również
odniesienie do współczesnej
problematyki postkolonializmu
w sztuce i filozofii. Artysta brytyjsko – nigeryjskiego pochodzenia znany jest ze swoich
teatralnych, wielowątkowych i
barwnych prac przedstawiających bezgłowe manekiny, baletnice, dzikie zwierzęta wyposażone w telefony blackberry i
pozłacane pistolety. Na wystawie w Muzeum Współczesnym

Wrocław Shonibare zaprezentuje serię fotografii Fake Death
Pictures, które przedstawiają
różne wariacje na temat śmierci Lorda Nelsona, uśmierconego podczas bitwy pod Trafalgarem. Każda z fotografii
odtwarza znane sceny śmierci
z obrazów malarzy, m.in. Leonardo Alenza y Nieto, Édouarda Maneta, Henry’ego Wallisa,
Bartolomé Carducho oraz François – Guillaume Ménageot,
gdzie w miejscu głównego
bohatera Shonibare umieszcza
Lorda Nelsona. Natomiast Addio del Passato to poruszająca
praca wideo przedstawiająca

operową śpiewaczkę, która
przebrana za żonę Lorda Nelsona – Frances Nisbet, odtwarza XIX wieczną arię La Traviata
Giuseppe Verdi’ego. Wystawę
zamyka Revolution Kid, manekin z lisią głową wyposażony w
replikę złotego pistoletu, który
należał do Colonela Gadafiego.
To konkretne odniesienie do
brytyjskiej tradycji polowań na
lisy. Wernisaż odbędzie się 17
stycznia.
Organizator:
Muzeum Współczesne
we Wrocławiu
Więcej informacji:
www.muzeumwspolczesne.pl

KONCERT ANI RUSOWICZ
17 stycznia 2014, Wrocław
W 2011 roku pojawiła się na
festiwalu w Opolu z recitalem
poświęconym pamięci swojej zmarłej przed 20 lat mamy,
Ady Rusowicz i natychmiast zachwyciła opolską publiczność.
Pierwsza solowa płyta Mój
Big-Bit, nad którą pracowała
przez kilka miesięcy, składała
się z dwunastu piosenek. Sześć
z nich pochodzi z repertuaru
Ady Rusowicz, wykonywanych
z zespołem Niebiesko-Czarni
na przełomie lat 60 i 70. Pozostałe sześć utworów to autor-

skie dzieło Ani. W ten sposób
udowodniła, że posiada najbardziej bigbitowe korzenie
w kraju. Doskonale czuje ten
styl, komponuje, pisze teksty
piosenek, które zapadają w
pamięć po pierwszym odsłuchaniu. Mój Big-Bit okazał się
idealnym środkiem przenoszącym w czasie - dla młodych do
krainy dzieciństwa, dla starszej
publiczności do pierwszych
muzycznych sentymentów. A
czym ta płyta była dla samej
Ani Rusowicz? Połowa pio-

senek to moje kompozycje i
teksty, a sześć stanowią utwory mamy, z których większość
skomponował dla niej Czesław
Niemen, gdy jeszcze byli narzeczeństwem. Nie odtwarzałam
ich, ale spróbowałam połączyć
tamte czasy z czymś nowoczesnym. To hołd złożony mamie.
Koncert odbędzie się we wrocławskim Klubie Firlej.
Organizator:
Klub Firlej
Więcej informacji:
www.firlej.wroc.pl
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PIERWSZA DAMA - SPEKTAKL OCH-TEATRU
19 stycznia 2014, Wrocław
Radio Wrocław serdecznie zaprasza na spektakl PIERWSZA
DAMA w reżyserii Grzegorza
Warchoła, z Romą Gąsiorowską w roli tytułowej. Pierwsza
Dama to opowieść o kobiecie,
która jako żona polityka kandydującego na bardzo ważne stanowisko, zgadza się w ramach

nagłego zastępstwa spotkać
się z wyborcami w imieniu małżonka. Czy jej przemówienie
zmieni bieg wydarzeń? Kto
w rzeczywistości napisał jej
wystąpienie? Czy potencjalna Pierwsza Dama ujawni w
kampanii coś z życia prywatnego? Publiczność oraz media

z niecierpliwością czekają na
to spotkanie! Czy przemówienie Pierwszej Damy pomoże jej
mężowi w zdobyciu upragnionego stanowiska?
Organizator:
Polskie Radio Wrocław
Więcej informacji:
www.prw.pl

PRZEGLĄD NOWEGO KINA PORTUGALSKIEGO KINO.PT
17 – 23 stycznia 2014, Wrocław
KINO.PT zwraca uwagę na
świeżość i różnorodność współczesnego kina portugalskiego.
To spotkanie z nowymi twórcami, już zdobywającymi rozgłos i
uznanie, takimi jak: Miguel Gomes, Sérgio Trefaut, czy Gonçalo Tocha i z tymi na razie mniej
znanymi, jak Salomé Lamas, czy
Regina Pessoa. Młodzi twórcy
starają się zrozumieć świat, mie-

rząc dystans w swoich czasach.
Dystans geograficzny, jak czyni
to Gonçalo Tocha podczas poznawania wyspy Corvo, jednego z najodleglejszych punktów
Europy; dystans społeczny, o
którym opowiadają Filipa Reis
i João Miller Guerra, dokumentując życie ludzi mieszkających
w tych gorszych dzielnicach
wielkich miast; dystans między

narodami - pokazywany przez
Sérgio Trefáuta w Podróży do
Portugalii oraz dystanse osobiste, historyczne i wiele innych.
Podczas przeglądu obejrzymy
12 filmów, nagradzanych na
międzynarodowych
festiwalach.
Organizator: Kino.Lab
Więcej informacji:
www.kinolab.art.pl

KONCERT HAWDALOWY KLEZMAFOUR
23 stycznia 2014, Wrocław
Klezmafour to punk rock w
muzyce klezmerskiej. To folkowy huragan niesiony bałkańskim rytmem, w którym
tradycyjne instrumenty łączą
się z elektronicznym brzmieniem, tworząc wybuchową
mieszankę dźwięków, energii i pasji. Klezmafour tworzy
pięciu chłopaków z różnych
zakątków globu, którzy miłość do muzyki wyssali z
mlekiem matek, kołyszących
ich do najróżniejszej muzyki. Inspiracją dla nich jest
tradycyjna muzyka klezmerska, na bazie której tworzą

zupełnie nowe utwory, co
w połączeniu z klasycznym
wykształceniem, rockowym
zacięciem i elektronicznymi
zapędami daje naprawdę
zaskakujące rezultaty. Klezmafour to zespół rozpięty
pomiędzy Lublinem, Białymstokiem i Warszawą i właśnie
z klezmerskiej tradycji tego
regionu czerpie swoje inspiracje. Podchodzi do nich
jednak w sposób zupełnie
nowatorski, z punk rockową
wręcz energią i bałkańskim
szaleństwem. Zespół jest
laureatem dwóch nagród

niezwykle prestiżowego International Jewish Music Festival 2010 w Amsterdamie.
Międzynarodowe osiągnięcia zaowocowały zasileniem
szeregów impresariatu i
wydawnictwa Karrot Kommando tak znanych grup
jak Kapela ze Wsi Warszawa,
R.U.T.A., Żywiołak czy Vavamuffin. Koncert odbędzie
się w Synagodze pod Białym
Bocianem.
Organizator:
Fundacja „Pro Arte 2002”
Więcej informacji:
www.proarte.org.pl
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KONCERT ALOSZY AWDIEJEWA
26 stycznia 2014, Wrocław
Po wielkim sukcesie wydanej
w 2010 r. płyty Alosza na Bis artysta legendarnej, krakowskiej
Piwnicy Pod baranami prezentuje nowy album, zawierający
zestawienie kolejnych, najlepszych utworów w swoim wykonaniu. Jest to swoiste the best
of tego artysty, a zarazem ciąg
dalszy tamtej edycji. Alosza Awdiejew, bawiąc koncertową publiczność, sięga po humor dawnej Odessy i współczesną satyrę
na naszą, wspólną z wszystkimi
Słowianami, postkomunistycz-

ną rzeczywistość.
Okrasza to piosenkami rosyjskimi lub z polskim tekstem,
ale nawiązującymi do jego pochodzenia. Mamy tu staranny
wybór takich utworów, gdzie
pobrzmiewają nuty cygańskie,
żydowskie, odeskie. Pojawia się
autorska, refleksyjna ballada, a
nawet przebój z zapomnianego
musicalu. Po raz kolejny mamy
więc do czynienia z przeplataniem stylów i nastrojów, które
spaja jednolite brzmienie Aloszowego zespołu. Marek Piątek

i Kazimierz Adamczyk (tym razem na gitarze basowej) budują solidny fundament gitarowy,
będący siłą napędową śpiewanych przez Aloszę piosenek.
Rozszerzony o użycie gitary
cygańskiej akompaniament ten
chwilami ożywa własnym życiem i staje się wartością samą
w sobie.
Organizator:
Biuro Festiwalowe Impart
Więcej informacji:
www.impart.art.pl

ETHNO JAZZ FESTIVAL: ANTHONY STRONG – KONCERT
11 lutego, Wrocław
Odkrycie ostatniego sezonu
muzycznego w Anglii. Od czasu
wydania jego debiutanckiego
albumu w 2013 r., o Anthonym
napisano na pierwszej stronie
najbardziej poczytnego francuskiego dziennika Le Figaro. Wystąpił na żywo przed milionami
widzów niemieckiej telewizji,
a przez brytyjską prasę został
uznany za ogromny talent, z
wszelkimi zadatkami na kolejną,
obok Jamiego Culluma i Michaela Bublé, gwiazdę panteonu

współczesnego retro-jazzu. Jako
nowa angielska gwiazda jazzu,
mogąca pochwalić się występem przed legendarnym BB Kingiem i wydaniem minialbumu,
który dotarł na pierwsze miejsce
brytyjskiej listy przebojów jazzowych, wokalista i pianista Anthony Strong wzbudził zainteresowanie najbardziej znaczących
wytwórni muzycznych na świecie. Ostatecznie artysta zdecydował się na podpisanie kontraktu
z kultową francuską wytwórnią

Naïve, mającą na koncie wydawanie m.in. sprzedających się w
milionach egzemplarzy płyt Adele, Carli Bruni czy Katie Meluy, i
w kwietniu 2013 r. wydał swój
pierwszy album Stepping Out.
Koncert odbędzie się w Synagodze pod Białym Bocianem.
Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych
Nasze Miasto Wrocław
Więcej informacji:
www. wrockfest.pl

KONCERT ZESPOŁU LILLY HATES ROSES
15 lutego 2014, Lubin
To historia z tych zaskakujących. Są debiutantami. Premiera ich płyty „Someting to
happen” miała miejsce 30 lipca,
a za nimi już debiut na falach
amerykańskiego eteru w kultowej stacji radiowej KEXP. Singiel
„Youth” wzięła na warsztat Sarah Blackwood - autorka słynnych coverów. Wielki świat bardzo szybko zainteresował się
Lilly Hates Roses. Bardzo entuzjastycznie i ciepło przyjęci na

Openerze oraz Slot Art Festival.
Jesienią zakończyli swą trzecią
trasę koncertową promującą
debiutancki album „Something
to happen" - zagrali 25 koncertów w Polsce i Niemczech. Ich
muzyka osadzona w indie-folku, wspomaganych awangardową elektroniką, otoczonych
melancholijnymi osobistymi
tekstami. Album wyprodukował Maciej Cieślak (Ścianka,
Lenny Valentino). Za mastering

odpowiedzialny jest Smolik.
Coś dla fanów Bon Iver, Low czy
The XX. Na naszym polskim podwórku, w Kasi i Kamilu wyjątkowego talentu dopatrzyła się
Maria Peszek: „Jest w was czystość i coś bardzo niewinnego.
Mam strasznie wielką nadzieję,
że uda wam się to zatrzymać."
Organizator:
Centrum Kultury Muza
Więcej informacji:
www.ckmuza.eu

Ziemia K•odzka nr 234-235 / stycze•-luty 2014

33

KRÓLESTWO - SPEKTAKL DYPLOMOWY
STUDENTÓW PWST
17 - 18 lutego 2014, Wrocław
Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Aktorskiego pt.: „Królestwo” został
zrealizowany na podstawie miniserialu Larsa von Triera pod
tym samym tytułem. Tytułowe
„Królestwo” to ogromny szpital, instytucja symbolizująca
czystą, racjonalną naukę medyczną. Twierdza racjonalizmu

i myśli naukowej. Jak w rasowej
telenoweli von Trier śledzi życiowe i zawodowe perypetie
bohaterów - ekscentrycznych
lekarzy i pacjentów szpitala.
„Królestwo” łączy czarną komedię mydlaną z makabrą,
metafizyczne rozważania ze
współczesną satyrą społeczną,
surrealistyczny horror z opo-

wieścią detektywistyczną. Oficjalna premiera odbyła się 25
stycznia 2014.
Organizator:
Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. L. Solskiego
w Krakowie Filia we Wrocławiu
Więcej informacji:
www.pwst.wroc.pl

17. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
ZOOM – ZBLIŻENIA
18-23 lutego 2014, Jelenia Góra
„ZOOM - ZBLIŻENIA” to znaczące i poważne wydarzenie
kulturalne, zaliczane do wąskiego grona największych i najważniejszych tego typu w Polsce.
Jelenia Góra bardzo mocno zaznacza się na OFFilmowej mapie
Polski, z każdym rokiem przybywa wartościowych filmów oraz
twórców z kraju i zagranicy.
Festiwal ma na celu, przedstawienie kultur języka filmowego,
wymianę idei oraz prezentację
i promocję niezależnej sztuki filmowej. Organizatorami

tego zdarzenia artystycznego
promującego kino niezależne,
odbywającego się pod patronatem Światowej Unii Filmu Niezależnego (UNICA) jest Osiedlowy
Dom Kultury w Jeleniej Górze.
W tym roku prócz konkurs filmowego, pokazy specjalne,
warsztaty ciekawi oraz koncerty m.in Leszka Możdżera, który
zaprezentuje materiał ze swojej
płyty "Komeda". Album, który
został wydany w 2011 r., zawiera 8 utworów instrumentalnych, których kompozytorem

jest Krzysztof Komeda. Zespoł
An On Bast / Maciej Fortuna /
VJ Pillow zagrają przetworzoną
elektronicznie muzykę filmową
Krzysztofa Pendereckiego, między innymi z takich filmów jak
„Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Egzorcysta” czy „Szyfry”.
Szczegółowy program na:
www.zoomfestival.pl
Organizator:
Osiedlowy Dom Kultury
w Jeleniej Górze
Więcej informacji:
www.odk.karkonosze.com

RENATA PRZEMYK – JUBILEUSZOWY
KONCERT Z OKAZJI 25–LECIA NA SCENIE
20 lutego 2014, Wrocław
Wrockfest.pl zaprasza do
wspólnego świętowania 25 –
lecia obecności na scenie muzycznej Renaty Przemyk, jednej
z najważniejszych polskich artystek. Zagranych ponad 1800
koncertów, nagrody na największych polskich festiwalach
takich jak Sopot, Opole czy kultowy Jarocin, złote płyty, muzyka do sztuk teatralnych, wiele

przebojów granych do dziś i
wierna publiczność oczekująca
niecierpliwie kolejnych utworów – to bilans ćwierćwiecza
pracy kobiety, która, jak sama
mówi „sama siebie stwarza muzyką”. Z okazji przypadającego
jubileuszu, Renata wraz ze swoim zespołem, przygotowuje dla
swoich fanów niespodziankę w
postaci specjalnych koncertów

urodzinowych, na które składać
będą się m.in. piosenki powstałe przez ostatnie 25 lat.
Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych Nasze
Miasto Wrocław
Więcej infromacji:
www.wrockfest.pl
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LIGA ROCKA - POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA
MŁODYCH MUZYKÓW
21 lutego 2014, Jelenia Góra
LIGA ROCKA 2014 wchodzi
w 20-tą rocznicę swego istnienia.
Impreza, która po trochu staje się
„kultowa”, prezentuje rock w różnych muzycznych wariantach.
Przez te wszystkie lata doczekała się szerokiego uznania, stając
się jednym z najbardziej popularnych przeglądów młodych
zespołów na Dolnym Śląsku i
jednym z najciekawszych w Polsce. Tym razem będzie okazją do
zetknięcia się z nowymi zespołami i z jeszcze mocniejszym rockowym akcentem. Od 5 lat LIGA
ROCKA poszerzona została o pre-

zentacje niemieckich zespołów
realizowana przez Jeleniogórskie
Centrum Kultury przy współpracy ze Steinhause. V. Bautzen w ramach współpracy obu ośrodków
kulturalnych. Dzięki tej imprezie
młodzi muzycy mają możliwość
pokazania się przed znakomitą
publicznością, zaprezentowania
własnej, oryginalnej twórczości
we wszystkich rockowych odcieniach, a także zdobycia pierwszych nagród i wyróżnień. Dzięki
współpracy z Socjokulturalnym
Centrum Steinhaus e.V. Bautzen
sympatycy muzyki rockowej

mają okazję poznać niemieckie
młode zespoły, które prezentują popularne wśród młodzieży
rockowe nurty spod znaku hard
core, thrash metal, progressive
rock, alternative rock etc., nadając tym samym wysoki poziom
imprezy. Koncerty odbędą się w
Jeleniogórskim Centrum Kultury
Organizator:
Jeleniogórskie
Centrum Kultury
Więcej informacji:
www.jck.pl

EUROMAIDAN TOUR 2014 HAYDAMAKY I NADIJA
25 lutego 2014, Wrocław
Rockersi z nutą folku, czyli
kijowska formacja Haydamaky oraz grający reggae-ska z
domieszką ukraińskiego folku
zespół Nadija zagrają w klubie
Łykend w ramach trasy koncertowej „EuroMaidan Tour 2014 –
Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”.
Od listopada do chwili obecnej
Haydamaky aktywnie uczestniczą w wydarzeniach w Kijowie i
innych ukraińskich miastach. Zagrali charytatywnie kilkanaście
koncertów wspierających protestujących na ulicach obywateli
(w Kijowie, Charkowie, Doniec-

ku), wystali w nocnych wartach
dziesiątki godzin, brali udział w
obronie kijowskiego Majdanu
przed atakami sił specjalnych. Co
można zrobić jeszcze? „Można
przyjechać do Polski i pokazać,
że chcemy być z Polską, z Europą i przypomnieć, że Ukraina nie
chce zostać bez wsparcia swoich
zachodnich sąsiadów” – mówi
Oleksandr Jarmoła, lider grupy.
„Liczymy na to, że na koncerty przyjdą nie tylko fani naszej
twórczości, ale też ci, którzy chcą
pokazać solidarność z naszym
narodem. Chcemy zagrać dla

nich z takimi emocjami, jak gramy
przed naszymi rodakami na rewolucyjnych scenach”. Oleksandr
Jarmoła, który codziennie jest z
protestującymi na Majdanie w
Kijowie, chce nie tylko przekazać
muzyczny message, ale też rozmawiać z ludźmi po koncercie,
opowiedzieć o wielkim społecznym buncie zmęczonych obecną
władzą ludzi. Koncert odbędzie
się w klubie Łykend.
Organizator:
Klub Łykend
Więcej informacji:
www.lykend.com.pl

SPOTKANIA Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ
I MUZYKĄ FOLK SZANTY WE WROCŁAWIU 2014
27 lutego-2 marca 2014, 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 wspól-

nie 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
Więcej infromacji:
www.wrockfest.pl
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VERDI GALA - WIDOWISKO OPEROWE
4 marca 2014, Wrocław
Verdi Gala to przygotowany
z rozmachem spektakl muzyczno-sceniczny, który łączy w sobie fragmenty oper, które zna
cały świat, m.in.: La Traviata, Rigoletto,Aida, Nabucco, Trubadur.
Projekt skupia artystów, którym
szczególnie bliska jest twórczość
Giuseppe Verdiego – z włoskimi
wykonawcami na czele: Silvią
Rampazzo, Giulio Boschettimi Silvano Frontalinim. Soliści,
chór i orkiestra tworzą niemal

90-osobowy zespół pod kierownictwem muzycznym maestro
Marka Tracza. Roncole Verdi Orchestra, dotychczas występująca za granicą pod nazwą Opera
Polska, powstała z inicjatywy
maestro Marka Tracza i włoskiego dyrygenta Silvano Frontaliniego po udanej inauguracji
Festiwalu Verdiowskiego w 1989
r. w miejscu urodzenia Giuseppe
Verdiego – Roncole Verdi. Trzon
orkiestry stanowią najwybitniej-

si muzycy filharmonii i teatrów
operowych z Polski i pozostałych
krajów Europy. Spektakl odbędzie się we wrocławskim Teatrze
Capitol.
Organizator:
Agencja Artystyczna PRO
MUSICA Sp. z o.o.
Więcej informacji:
www.promusica.pl

FLAMENCO NAMIĘTNIE SPEKTAKL MUZYCZNY W REŻYSERII KRYSTYNY JANDY
5 marca 2014, Wrocław
Spektakl muzyczny, w którym udział wezmą najlepsi polscy muzycy flamenco: Anna Iberszer – taniec flamenco, Magda
Navarrete – śpiew, Andrzej Lewocki – gitara, Marek Fedor – instrumenty perkusyjne. Spektakl
opowiadający w prosty sposób
o uczuciach i wielkich ludzkich
namiętnościach.
Przeplatanie
polskiej piosenki Ewy Demarczyk „Czerwonym blaskiem otoczona” z hiszpańskimi rytmami i
melodiami, powoduje, że tekst
jest jedynie punktem wyjścia i
wprowadza nas do pełnego pasji
świata FLAMENCO, gdzie taniec,

śpiew, rytm i dźwięki gitary opowiadają o najgłębszych ludzkich
emocjach – od bólu i rozpaczy
po niewypowiedzianą radość.
Zespół „Corazón Flamenco” istnieje od 2006 roku. Tworzy go
czterech młodych muzyków –
Magdalena Navarrete, Anna Iberszer, Andrzej Lewocki oraz Marek
Fedor. Szeroki wachlarz muzycznych zainteresowań każdego z
członków zespołu sprawia, że
obok tradycyjnych gatunków
flamenco w repertuarze zespołu
znajdują się również elementy
tanga i folkloru argentyńskiego,
kubańskiego bolero i rumby, a

także rytmów afrykańskich oraz
nowoczesnego rapu. Tworząc
fuzje stylów rozszerzają skład o
dodatkowe instrumenty podkreślając charakter i niepowtarzalność hiszpańskich i latynoskich
brzmień. Spektakl odbędzie się
w Biurze Festiwalowym Impart
2016.
Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych Nasze
Miasto Wrocław, www.wrockfest.
pl
Więcej informacji:
www.lykend.com.pl

POLKOWICKIE OBLICZA TEATRU
7 marca - 30 kwietnia, Polkowice
Polkowickie „Oblicza Teatru” łączą w sobie to, co najlepsze w świecie teatralnym w Polsce: najbardziej cenione teatry, znakomitych
aktorów w wyborowych rolach.
Tegoroczna edycja odsłoni kolejne
oblicza teatru, prezentując dziesięć
spektakli w nurcie głównym. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął wybitny aktor – Piotr Fronczewski. „Oblicza Teatru” (Polkowickie Dni Teatru) to festiwal, który

na stałe wpisał się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska. Cieszy się
uznaniem wielu polskich artystów,
którzy chętnie biorą w nim udział.
Paradoksem jest, że wszystko ma
miejsce w „Mieście Teatru bez Teatru”. W tym roku odbędzie się 16
edycja Festiwalu, która rozpocznie
się 7 marca i potrwa aż do 30 kwietnia. Ta długoletnia tradycja świadczy o wysokiej jakości Festiwalu, ale

również o potrzebie teatru, odczuwanej we współczesnym świecie.
Stale rosnąca popularność„Obliczy
Teatru” pokazuje, że idea, która od
początku przyświeca festiwalowi –
krzewienie miłości do teatru – była
i jest słuszna.
Organizator: Polkowickie Centrum Animacji
Więcej informacji:
www.pca.pl
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ETHNO JAZZ FESTIVAL: BADI ASSAD
9 marca 2014, Wrocław
Badi Assad to brazylijska wokalistka, autorka tekstów, perkusistka i gitarzystka tworząca w
nurcie jazzu i worldbeat Assad.
Studiowała gitarę klasyczną na
Uniwersytecie Rio de Janeiro. W
1984 zdobyła pierwszą nagrodę
w konkursie młodego instrumentalisty (“Concurso Jovens
Instrumentistas for Young Musicians”) w Rio de Janeiro. W 1986
r. dołączyła do Guitar Orchestra
of Rio de Janeiro, której dyrygentem był gitarzysta Turíbio
Santos. W 1987 r. została uznana
za „Najlepszego Gitarzystę Brazylijskiego Międzynarodowego
Festiwalu Villa-Lobos.” Do roku

1987 zagrała w Europie, Izraelu
i Brazylii z gitarzystką FrançoiseEmmanuelle Denis w ramach
duetu Duo Romantique. W 1988
r. stworzyła Antagonismus, solowy performance, w którym
występowała jako gitarzystka,
wokalistka, aktorka i tancerka.
W 1988 r. wydała swój pierwszy album solowy Dança dos
Tons. W 1989 r. pokonała prawie
dwieście rywalek i została jedną
z dwóch wokalistek w musicalu
Mulheres de Hollanda, autorstwa Tatiany Cobbett, opartym
na twórczości Chico Buarque de
Hollanda. W roku 1994 związała
się z wytwórnią Chesky Records

i wyprodukowała album Solo,
a w roku 1995 Rhythms, który
czytelnicy Guitar Player Magazine uznali za „Najlepszy Album
Klasyczny Roku „. W 1995 r. śpiewająca po angielsku i portugalsku Badi Assad uznana została
przez wydawców Guitar Player
za Najlepszego Gitarzystę Akustycznego Fingerstyle. Koncert
odbędzie się w Synagodze pod
Białym Bocianem.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
Więcej informacji:
www.wrockfest.pl

KONCERT DAWIDA PODSIADŁO W KLUBIE ETER
13 marca 2014, Wrocław
Odkrycie ubiegłego roku,
jeden z najciekawszych i najbardziej oczekiwanych debiutów w
Polsce, głos, który od pierwszych
dźwięków intryguje i nie daje o
sobie zapomnieć - Dawid Podsiadło wystąpi na pełnowymiarowym koncercie już 13. marca
w klubie muzycznym Eter w
ramach cyklu „wROCKfest.pl prezentuje” Jego debiutancka płyta
pt. „Comfort and Happiness” ukazała się na rynku 28 maja i już 3
dni po premierze wyprzedano
w sklepach pierwszy jej nakład.
Album wszedł także na listy best-

sellerów sklepów internetowych
i okupuje czołowe miejsca w
sklepach prowadzących sprzedaż digitalową np. Deezer, iTunes
czy EMPIK. W niezwykle krótkim
czasie album osiągnął status platynowej płyty i zadebiutował na
pierwszym miejscu ogólnopolskiej listy sprzedaży OLiS (Oficjalna Lista Sprzedaży ZPAV). Na
swojej debiutanckiej płycie nie
tylko daje popis swoich możliwości wokalnych, ale także dowodzi, jak znakomicie radzi sobie
w roli kompozytora i tekściarza.
W pracę nad płytą zaangażowali

się znakomici twórcy i muzycy.
Współkompozytorem piosenek i
producentem muzycznym płyty
jest Bogdan Kondracki (znany ze
współpracy m.in. z Anią Dąbrowską, Łukaszem Zagrobelnym,
Moniką Brodką i Noviką), a pod
tekstami dwóch polskojęzycznych piosenek podpisała się Karolina Kozak.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
Więcej informacji:
www.wrockfest.pl

WYSTAWY CZASOWE W MUZEUM PAPIERNICTWA
do 20 kwietnia 2014, Duszniki Zdrój
Muzeum Papiernictwa zaprasza
na dwie wystawy czasowe prezentujące studentów: „Pracownia Papieru Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(20.12.2013-2.03.2014) oraz "Grafika Młodych 2014. Studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych”
(7.03.2014-20.04.2014). Pracownia
Papieru Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi”
(20.12.2013-2.03.2014) - ekspozycja przedstawia prace studentów
łódzkiej pracowni, kierowanej od 16
lat przez jej założycielkę – prof. Ewę

Latkowską-Żychską. Asystentką prof.
Żychskiej jest dr Magdalena Soboń.
Wspomniane artystki stworzyły autorski program, oparty o osobiste
doświadczenia twórcze oraz tradycję
dydaktyczną łódzkiej ASP. Zaproponowały rozbudowaną formę warsztatów, pozwalającą młodym artystom na eksperymentowanie z tworzywem, jakim jest papier. Efektem
tych działań są m.in.: tkanino-papiery
i kompozycje z papieru.„Grafika Młodych 2014. Studenci wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych” (7.03.2014
-20.04.2014) - wystawa prezentuje

prace najbardziej utalentowanych
studentów z Pracowni Intaglio ASP
we Wrocławiu, kierowanej przez
Przemysława Tyszkiewicza. Jej tegorocznymi bohaterami są: Alicja Masiukiewicz oraz Krzysztof Grudziński.
Patronat honorowy nad ekspozycją
objął Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Piotr Kielan.
Organizator:
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju
Więcej informacji:
www.muzpap.pl
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Kulturní program
leden 2014

3. 1. - 24. 1. 8:00 - 16:00

BROUMOVSKO
NA STARÝCH MAPÁCH
výstava originálů starých map
ze sbírky Petra Bergmanna

Vernisáž v pátek 3.1.2014 v 18.00 hodin
Doprovodná komentovaná prohlídka
s autorem výstavy v neděli 5. 1.2014 v 15.00 hodin.

PLES

Náš

TIP!

MĚSTA
K poslechu a tanci hraje
hudební skupina Ledvine Stones.

Výstavní síň Staré radnice.

Bohatá tombola.
Zajímavým zpestřením bude doprovodný program.
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 80,-Kč

5. 1. 17:00

TŘI

18. 1. 20:00

Náš

TIP!

KRÁLOVÉ
Přijďte s králi k jesličkám
a podarujte i své bližní domácím cukrovím.
Herecké ztvárnění biblického příběhu.
Živá zvířata, sborový zpěv, slavnostní fanfáry.
Občerstvení zajištěno, pro děti teplý čaj zdarma,
vezměte s sebou na ochutnání cukroví.
V kostele sv. Petra a Pavla je možné si prohlédnout historický betlém.
Mírové náměstí.
Pořádá: Město Broumov a Římskokatolická farnost Broumov

Náš

TIP!

27. 1. 19:00

VYHAZOVAČI
Hudební komedie, v níž herci ztvárňují
mnohočetné mužské i ženské postavy.
Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, denně se
potýkající s neurvalým chováním návštěvníků, žijí však také vlastní
životy, mají své problémy, které tají...
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Ernesto Čekan, Jan Antonín
Duchoslav, Vojtěch Hájek, Petr Vágner.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 290,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 330,-Kč na místě
29. 1. 19:00

Jan Burian

EKOLOGIE DUŠE
Písničkář, spisovatel, básník, hudebník, publicista, průvodce po
světě a televizní moderátor, vás provede večerem hudby
a vyprávění o cestách a o životě vůbec.
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.
Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Viola FALB & Jakub DOLEŽAL Quintet
Jazz v podání rakouské saxofonistky Violy Flab
v doprovodu Quintetu Jakuba Doležala.
Viola Falb studovala jazový saxofon na Vysoké škole muzických umění
ve Vídni pod vedením Wolfganga Puschniga. Sama hudbu skládá, a to
jak moderní klasickou, tak komorní a především milovaný jazz.
Jakub Doležal Quartet vznikl v r. 2008 a od začátku je orientován na
vlastní tvorbu, doplňovanou cover-verzemi skladeb od Pink Floyd, Joy
Division či Beatles.
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.
Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

PŘIPRAVUJEME:
12. 1. 14:00

BROUMOVANKA

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

24. 2. 19:00
KAREL PLÍHAL
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

8. 1. 19:00
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M!sí"ní zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

Foto: Petr Záme"ník

MY

T•I KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...

My t i králové jdeme k vám,
p!kný koncert neseme vám.
Tak n!jak by si mohli prozp!vovat t i králové, kte í dorazí
k nám do Neratova.
Zatímco jinde totiž t i králové nosí dary nebo k ídu na zna"ení domovních dve í, u nás
s sebou každoro"n! p inášejí
také koncert. Ten se letos bude
konat v sobotu 4. ledna od
14 hodin a zazní na n!m $eská mše váno"ní Jana Jakuba
Ryby v podání Spojených litomyšlských sbor# a Komorní
skupiny Litomyšlského symfonického orchestru.
Na koncert s sebou t i králové nosí také kasi"ky T íkrálové

sbírky Charity $R, do kterých
jim m#žete p isp!t na charitativní projekty v naší diecézi i na
jiných kontinentech.
Letos budou vybírat "áste"n! na naši chystanou školu pro
d!ti s postižením, z"ásti pak
na pomoc lidem v nouzi v našem regionu, díl pen!z poputuje na podporu chudých indických d!tí.
Nebyli by to ale t i králové,
aby se nevydali na putování po
okolních vsích, osadách a samotách a nep áli na své pouti
lidem št!stí a zdraví. Ti naši
vyrazí k chalupám a dom#m
v Neratov!, Bartošovicích, Orlickém Záho í, Rokytnici a okolí.

Rolí t í král# se každoro"n!
ujímají lidé s postižením z Neratova a d!ti z Orlického Záho í a z Rokytnice. Doprovází
je vždy n!kdo dosp!lý, poznáte
je také podle originálních zape"et!ných kasi"ek. Letos se
sice asi nebudou muset potýkat
se záv!jemi sn!hu, p esto
v zim! ve svých trochu neforemných kostýmech nachodí
"asto i n!kolik kilometr# a neztrácejí p i tom dobrou náladu.
P edem proto mockrát d!kujeme všem, kdo našim t em
král#m otev ou dve e a najdou pro n! milé slovo, úsm!v,
teplý "aj a t eba i p ísp!vek do
kasi"ky.

D•KUJEME VÁM
Až oto íte na druhou stranu našeho zpravodaje, bude se vám možná zdát, že je plné dík! pro naše
podporovatele, dárce, dobrovolníky i nadace. V"#íme ale, že nás pochopíte. Neratov a všechno v n"m by
se nemohlo odehrávat bez mnoha dobrých lidí, kte#í nás podporují – n"kte#í duševn" i dobrou radou,
jiní finan n", pomocnou rukou nebo t#eba tím, že nám p#ivezou pra ku i pytel látek ve chvíli, kdy je
nejvíc pot#ebujeme. $asto takový dar p#ijde v nejv"tším shonu a my tak ani nestihneme dárci po#ádn"
a v klidu pod"kovat. Dovolte nám tedy v"novat alespo% toto íslo našeho zpravodaje t"m, kdo nám
v práv" skon eném roce pomohli, a všem, kdo nám usilovn" drží palce. D"kujeme vám!

ZVEME

VÁS!

V sobotu 4. ledna zazní v našem
kostele eská mše váno!ní Jana
Jakuba Ryby. Na T íkrálovém
koncert! ji p ednesou Spojené
litomyšlské sbory a Komorní
skupina Litomyšlského symfonického orchestru. Koncert za"ne
ve 14 hodin, vstupné je dobrovolné. P ítomni budou i t i králové s kasi"kami T íkrálové sbírky.
--O víkendu 4. a 5. ledna budou Orlickým Záho ím, Neratovem, Bartošovicemi, Rokytnicí a okolními
vesnicemi procházet t"i králové
s kasi!kami T"íkrálové sbírky.
Ztvární je obyvatelé našeho chrán!ného bydlení a d!ti z Rokytnice
a Orlického Záho í.
--Zveme vás do našeho nov#
otev"eného obchodu u chrán!ných dílen Kope"ek v Bartošovicích. Otev eno má od pond!lí do
pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu
od 8 do 17 hodin.
--I v lednu se m#žete vypravit na
výstavu o Neratov# do salonku
Diecézního muzea v Brn# (na
Petrov! 1). Otev eno je denn!
mimo pond!lí od 10 do 17 hodin,
vstup volný.
--Náš obchod má od 2. ledna novou otevírací dobu:
Po-So: 7:30-18:00
Ne: 9:00-16:00
--OD SOUSED$
Do Orlického Záho í zveme na
poznávání b!žeckých tras a mezinárodní sout!ž v jízd! na saních rohatých. Obojí se koná
v sobotu 18. ledna v areálu $erná Voda – b!žecké trasy za"ínají v 10 hodin, sout!ž na saních
ve 14 hodin. Více informací na
www.orlickezahori.eu.

Ziemia K•odzka nr 234-235 / stycze•-luty 2014

NERATOVSKÁ

39

NADÍLKA BYLA ŠT•DRÁ
byl ten neratovský ale p•ece
jen n! ím výjime ný.
Lidé s postižením, kte•í trávili svátky spolu s námi, totiž
pod strome kem našli spoustu
dárk", a to jak spole ných, tak
i osobních. Neobdarován nez"stal nikdo, a všichni byli z té
krásné nadílky nadšení.
Moc d!kujeme všem, kdo
se do naší akce "Vánoce v Domov!" zapojili a p•isp!li k radostným Vánoc"m v Neratov!!

Foto: Petr Suchár
Koledy, spole ná ve e•e a pak
rozbalování dárk" – št!drý ve-

ZAHÁJILI

JSME PROJEKT VZD•LÁVÁNÍ

"Vzd!lávání poskytovatel" služeb v chrán!ném režimu a služeb navazujících" – projekt
s tímto názvem jsme zahájili
v prosinci 2013. Je financován
z Evropského sociálního fondu
a potrvá do ervna roku 2015.
Jeho cílem je zvýšit kvalitu
sociálních služeb, a to vzd!láváním sociálních pracovník",
pracovník" v sociálních službách a vedoucích pracovník".
Za touto pon!kud šroubovanou formulací se skrývá fakt,

VÁNO

er u nás probíhal podobn! jako jinde. Díky mnoha dárc"m

že se v následujících 18 m!sících budeme ú astnit r"zných
akreditovaných kurz", které
nás proškolí nap•íklad v první
pomoci, diagnostických metodách, arte- a muzikoterapiích,
ale t•eba i ve zvládání stresu,
komunika ních dovednostech
nebo time managementu. N!kte•í kolegové projdou i rekvalifika ními kurzy pro pracovníky v sociálních službách.
Spolu s námi se do projektu
zapojila i Pe ovatelská služba

Rokytnice v Orl.h. a Oblastní
charita Havlí k"v Brod. Celkem
se kurz" bude ú astnit 103
našich a jejich zam!stnanc".
Do poloviny ledna probíhá
výb!rové •ízení na poskytovatele kurz", první školení pak
absolvujeme už letos v únoru.
Program
je
realizován
v rámci opera ního programu
Lidské zdroje a zam!stnanost,
více informací najdete na
www.neratov.cz/projekt-esfoplzz.

NÍ JARMARK LETOS V NOVÉM

Ukázky •emesel, domácí váno ky, výrobky lidí s postižením,
zpívání se Sborem z hor a diva-

délko pro d!ti. To vše letos
stejn! jako loni nabídl Váno ní
•emeslný jarmark v chrán!ných

NOV•

V

dílnách Kope ek, který se konal v sobotu 14. prosince.
Letos ale p•ibylo i n!co
nového – poprvé se ve•ejnosti
p•edstavily nové prostory dílen
a obchodu, které jsme vybudovali díky Adventním koncert"m #eské televize, p•isp!la
na n! také Nadace #EZ. Do
nových místností se vešli skoro
všichni •emeslníci, takže návšt!vníci jarmarku si letos
mohli váno ní dárky vybírat
v teple a bez tla enice.
Pokud jste jarmark nestihli,
p•ij$te se do nového obchodu
podívat n!kdy jindy – otev•eno
je vždy od pond!lí do soboty!

NERATOV•

M!sí ník Nov! v Neratov! vydává Sdružení Neratov, o. s., p•ipravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v m!síci. Archiv m!sí níku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt:
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

KRÁTCE
Z PROSINCE

D•kujeme všem našim dárc"m,
dobrovolník"m, p•íznivc"m a podporovatel"m za jejich pomoc
a p•íze% v roce 2013 a p•ejeme
jim vše dobré do roku 2014!
--Za ob•tavou pomoc d•kují
všem dobrovolník m také naše
chrán!né dílny Kope ek. Nejv!tší
poklona pat•í zam!stnanc"m
Telefónicy O2, kte•í v dílnách
letos odvedli obrovský kus práce!
--Krásný adventní koncert jsme
si díky sboru Corale z Gymnázia
Žamberk vychutnali 21. prosince.
Završil se tak tradi ní putovní cyklus Advent mezi horami. Za milý
zážitek moc d!kujeme celému
sboru a také organizátor"m ostatních koncert".
--Obyvatelé našeho chrán•ného
bydlení se op•t p!edstavili v roli
herc – spolu se svými p•áteli ze
sdružení Jiné jevišt! tentokrát vystoupili v olomouckém Divadle
na cucky. A jejich Romeo a Julie
sklidili velký potlesk.
--V posledním dni roku 2013 jste
se mohli zastavit v našich chrán•ných dílnách Kope"ek na Silvestrovském pun"i. Druhý ro ník
této akce m!l takový úsp!ch, že
pun nakonec málem nesta il.
--Z grantového fondu Srdcervá"i jsme dostali dar na vybavení
naší tkalcovské dílny a kuchy%ky
na Kope ku. D!kujeme!
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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 Kamieńczy ku se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

11

Schloss-Park-Anlage in Międzylesie (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. Zpřístupněna je také část několik kilometrů
dlouhého labyrintu minér ských
chodeb. Z vyhlídkové terasy se
rozprostírá nádherný výhled na
Kladskou kotlinu.
Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny
ratusz w środku pochyłego pl.
Chrobrego, wielokrotnie 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).
Wam bierzyce (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 Navštívení 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.
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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 (Klessengrund). 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.

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.
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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.

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Przyłącz się
do nas!
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