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Ewa Jazienicka

Wakacje edukacyjne
i spotkania integracyjne młodzieży
z Polski, Ukrainy i Białorusi
Z inicjatywy Juliana Golaka
– radnego Sejmiku Wojewódzkiego od kilku lat organizowane są wakacje edukacyjne
i szkoła letnia na Dolnym Śląsku dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Białorusi.
W tym roku zorganizowano dodatkowo spotkania integracyjne dla uczniów szkół
z Nowej Rudy, Lidy (Białoruś) i
Iwano - Frankiwska na Ukrainie,
(b. Stanisławów).
Młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach szkoły letniej,
w której wykładali prelegenci z
uczelni wyższych z Wrocławia i
Opola, a także wziąć udział w
spotkaniach integracyjnych.
Głównym tematem wakacji
edukacyjnych była podróż śladami początków polskiej państwowości na trasie: Wrocław,
Gniezno, Kołobrzeg.
Młodzież w sposób szczególny poznawała historię Polski
oraz zwiedzała najważniejsze
miejsca na Dolnym Śląsku, w
tym poznała Wrocław, Duszniki
– Zdrój, Kudowę-Zdrój, Oleśnicę, Trzebnicę, Stawy Milickie,
Książ i Krzeszów.
Niezapomniane wrażenia
pozostaną także po spotkaniu
w sali Sejmiku Województwa,

Wakacje edukacyjne zakończyły się zwiedzaniem katedry w Kołobrzegu oraz poznaniem mało znanych szegółów historii Polski,
które przedstawił licencjonowany przewodnik.

gdzie młodzież z trzech krajów
podczas spotkania z władzami
województwa prezentowała
wiersze oraz piosenki w języku
polskim i ukraińskim. Ponadto

Ważnym punktem na trasie edukacyjnej podróży śladami początków
polskiej państwowości było zwiedzanie pierwszej stolicy Polski- Gniezna.

zorganizowano całodzienną
wycieczkę do Republiki Czeskiej do ZOO - safarii. Młodzież
z Dolnego Śląska, Ukrainy i
Białorusi w niedzielę 20 lipca

modliła się w Bazylice Krzeszowskiej w intencji pojednania, porozumienia i pokoju na
Ukrainie.

W katedrze św. Wojciecha w Gnieźnie na zaproszenie kanclerza kurii Julian Golak
(główny organizator i autor programu wakacji edukacyjnych) przedstawił ważne
inicjatywy społeczno-kulturalne na pograniczu polsko-czeskim.
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Ewa Jazienicka

Edukacja ekologiczna,
przyrodnicza i krajobrazowa
podczas spotkań integracyjnych
W drugiej połowie lipca
2014 roku dzięki inicjatywie
Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej zorganizowano spotkania integracyjne dla młodzieży, podczas których prowadzono edukację ekologiczną w najciekawszych miejscach Dolnego
Śląska.
We Wrocławiu, w Oleśnicy,
Dusznikach-Zdroju, Kudowie Zdroju, w Książu, Krzeszowie
a także w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” odbyły

się spotkania uczniów szkół
z Nowej Rudy, Lidy na Białorusi
i Iwano - Frankiwska na Ukrainie (b. Stanisławów).
Młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach poświęconych
edukacji ekologicznej, przyrodniczej i krajobrazowej, a także
wziąć udział w spotkaniach integracyjnych, w których uczestniczyły również osoby niepełnosprawne.
Uczniowie z trzech krajów
podczas wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

oraz w sali Sejmiku zaprezentowali przed władzami województwa wiersze oraz piosenki
w języku polskim i ukraińskim.
Ponadto zorganizowano całodzienną wycieczkę do Republiki Czeskiej do ZOO – safari,
gdzie poznawano faunę i florę
w tym wyjątkowym miejscu w
Europie.
Młodzi ludzie z Dolnego
Śląska, Ukrainy i Białorusi w
niedzielę 20 lipca modlili się w
Bazylice Krzeszowskiej w intencji pojednania, porozumienia i

pokoju na Ukrainie. Szczególnie niezapomniane wrażenia
pozostawiła wizyta na szlaku
cystersów w Krzeszowie oraz
w Skansenie Kultury Ludowej
w Pstrążnej, gdzie młodzież z
trzech krajów zapoznała się z
unikalnymi przykładami kultury, przyrody i krajobrazu. Wszyscy uczestnicy projektu byli
bardzo zadowoleni ze spotkania integracyjnego i wyrażali
chęć udziału w wakacjach edukacyjnych na Dolnym Śląsku
także w kolejnych latach.

Niezapomniane wrażenie wśród młodzieży zrobiła wycieczka edukacyjna bryczkami
i poznawanie Doliny Baryczy - największego w Europie kompleksu stawów rybnych.
Fot. Julian Golak

Przy ognisku edukację ekologiczną, przyrodniczą i krajobrazową prowadzili:
Zdzisław Rogowski - starszy strażnik Dolnośląskiego Zarządu Parków
Krajobrazowych oraz Leszek Matacz - specjalista DZPK. Fot. Julian Golak

Edukacja ekologiczna w Książańskim Parku Krajobrazowym była połączona
ze zwiedzaniem Zamku Książ. Fot. Julian Golak

Prelekcja Bronisława Kamińskiego w Skansenie Kultury Ludowej w Pstrążnej.
Fot. Ewa Jazienicka
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Organizatorzy: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej.
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W ramach "Szkoły Letniej" prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski
wygłosił prelekcję architektura Dolnego Śląska na przestrzeni wieków
oraz współczesne formy architektoniczne. Fot. Julian Golak

W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu
wieczorami odbywały się zajęcia kulturalno-oświatowe dla dzieci i młodzieży
z Białorusi. Fot. Julian Golak

Zamek Książ. Niezapomniane wrażenia pozostaną po wycieczce w Książańskim
Parku Krajobrazowym oraz po zwiedzaniu trzeciego co do wielkości zamku w Polsce.

Bazylika w Krzeszowie. Spotkanie integracyjne młodzieży z Dolnego Śląska,
Białorusi i Ukrainy było także wzbogacone poznaniem świadków historii,
czyli obecnych mieszkańców województwa dolnośląskiego,
którzy przed II wojną światową urodzili się i mieszkali na Kresach Wschodnich RP.

Bazylika w Krzeszowie. Na zakończenie spotkania integracyjnego 20 lipca 2014 r.
młodzież z Dolnego Śląska, Białorusi i Ukrainy zebrała się przed figurą Matki Bożej
Łaskawej w celu zrobienia pożegnalnej z Dolnym Śląskiem fotografii.

Gniezno, 21 lipca 2014 r. Na trasie edukacji historycznej ważnym przystankiem
była Katedra św. Wojciecha w Gnieźnie, gdzie młodzież z Białorusi została
zapoznana z historią powstania pierwszej stolicy Polski.
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Henryk Grzybowski

Wspomnienia polaniczan
Wprowadzenie
Przed rokiem „Ziemia Kłodzka” rozpoczęła druk przetłumaczonych na język polski i opracowanych na nowo
fragmentów książki o dziejach
Szalejowa Dolnego1 w celu
przybliżenia historii wsi jej dzisiejszym polskim mieszkańcom
oraz wszystkim miłośnikom historii ziemi kłodzkiej. Dobrze
by się stało, gdyby w przyszłości znalazły się siły i środki na
przetłumaczenie i opracowanie tej książki. Początek został
zrobiony.
Przed dziewięcioma laty dokonałem też wyboru publikacji
z „Altheider Weihnachtsbrief” –
co można przetłumaczyć jako
„Polanicki List na Boże Narodzenie” – dla potrzeb książki
Polanica Zdrój wczoraj i dziś2,
będącej przetłumaczonym, na
nowo opracowanym i znacznie
poszerzonym odpowiednikiem
niemieckiej książki Bad Altheide
Heimatbuch Georga Wenzla3.
Od tego numeru publikować
będziemy wspomnienia dawnych mieszkańców niemieckiej
miejscowości Altheide Bad. Po
wojnie polskie już miasto nosiło krótko nazwę Puszczykowa
Zdroju, a od maja 1946 r. nazywa się Polanica-Zdrój.
Znaczna część wspomnień
dotyczy okresu końca II wojny
światowej i okresu bezpośrednio po kapitulacji Niemiec,
wojennej administracji Armii
Czerwonej i pierwszych miesięcy polskiej administracji.
Aby przedstawić obraz tego,
jakim Zakątkiem Pana Boga pozostała do ostatnich dni wojny
ziemia kłodzka, przytoczę kilka
dat i faktów.
Ziemia kłodzka leżała na
linii najdalszego systemu obrony niemieckiej – jednej z pięciu
ufortyfikowanych linii obronnych zaplanowanych przez
Oberkommando des Heeres
(OKH, Naczelne Dowództwo
Wojsk Lądowych) – linii „e”. Biegła ona od Szczecina wzdłuż
obecnej granicy polsko-niemieckiej – linii Odra-Nysa
Łużycka, a następnie polskoczeskiej – wzdłuż podnóża Sudetów przez Kłodzko do Nysy,
stąd przez Ołomuniec do Brna.

Ofensywa radziecka podjęta
12 stycznia 1945 r.4 przełamała obronę niemiecką. Już 21
stycznia wojska Frontu Ukraińskiego zajęły Milicz, dzień
później doszły nad Odrę w rejonie Ścinawy, 14 lutego zajęły
Zieloną Górę, a w nocy z 15 na
16 lutego ostatecznie odcięły
Wrocław. Miasto już wcześniej
musiało opuścić ok. 700 tys. cywilów, w tym zwłaszcza kobiety
i dzieci. Początkowo wywożono ich koleją, potem jednak z
braku środków transportu przy
temperaturze minus 20 stopni
musieli iść pieszo, wielu z nich
zmarło z wyczerpania. Opowiadano powszechnie o zamarzniętych starcach, niemowlętach i dzieciach w przydrożnych rowach. Już w styczniu
zajęto część Górnego Śląska z
Katowicami, Bytomiem i Gliwicami, oraz część Opolszczyzny.
Jeszcze na początku lutego
skoncentrowali na Dolnym Śląsku 37 dywizji niemieckich, z
których każda liczyła 4–5 tysięcy ludzi. Zażarty opór Niemców
sprawił, ze Nysę zajęto dopiero
24 marca, a Głogów, ważny dla
operacji berlińskiej węzeł kolejowy i drogowy, 1 kwietnia. Jedyna droga ewakuacji z ziemi
kłodzkiej, na którą od stycznia
1945 r. kierowano ludność z obszarów zagrożonych ofensywą
wiodła przez Czechy do Saksonii, Austrii i Bawarii. Już wcześniej w Polanicy i Kłodczyźnie
było wielu ludzi przybyłych z
dużych miast zagrożonych nalotami, teraz doszli następni.
Jednak jednocześnie rozpoczęło się natarcie na Czechy z
terenu Słowacji, później także
z terenu Śląska5. Po zdobyciu
Budapesztu (13 lutego), 13
kwietnia Rosjanie zdobyli Wiedeń, a 30 kwietnia Amerykanie
zajęli matecznik NSDAP – Monachium. Berlin skapitulował
2 maja6. Teraz Rosjanie i Polacy
ruszyli na Pragę, gdzie Niemcy
pacyfikowali powstanie.
Niemniej w połowie kwietnia na terenie Czech znajdowały się dość znaczne siły niemieckie, liczące jeszcze na początku maja 900 tys. żołnierzy
i dysponujące 9700 działami i
moździerzy oraz 1900 czołgami

i działami samobieżnymi z niewystarczającym zapasem paliwa, podobnie jak do 1000 samolotów. Siły niemieckie były
pozostałością po Grupie Armii
„Środek”, utworzonej 25 stycznia po radzieckim przełamaniu
frontu nad Wisłą, a dowodzonej przez gen. płk. Ferdinanda
Schörnera, mającej za zadanie
bronić Czech oraz górnego biegu Odry. Pozostawanie w Czechach tak silnego zgrupowania
było rezultatem taktyki Rosjan,
którzy mając sporą przewagę w ludziach i sprzęcie prąc
na zachód nie wdawali się w
ciężkie boje i przewlekłe walki,
okrążając silniejsze zgrupowania przeciwnika i licząc na ich
powolną późniejszą likwidację lub poddanie się w wyniku
beznadziejnej sytuacji. Stwarzało to iluzję możliwości ewakuacji z ziemi kłodzkiej (i przez
nią) do Bawarii. Tak naprawdę
ostatnią jednostką, która przez
Czechy przedarła się do Bawarii była utworzona na polecenie Hitlera w styczniu 1945 na
terenie Kudowy-Zdroju przez
gen. von Strachwitza7 silna
Panzerjäger Brigade, składająca
się z 3 batalionów niszczycieli
czołgów i 8000 żołnierzy Wehrmachtu i SS. Od 28 marca
sztab Schörnera, który wkrótce
uzyskał awans do stopnia feldmarszałka, a 30 kwietnia został
naczelnym dowódcą wojsk lądowych Rzeszy, kwaterował
w niewielkim uzdrowisku Velichovky, położonym 5 km na
zachód od Jaromierza. Niemcy
z uporem walczyli z Rosjanami, próbując przedostać się
do Amerykanów. Gdy gen. Alfred Jodl podpisał w Reims 7
maja kapitulację Wehrmachtu
– zastrzegł, że z powodu walk
z oddziałami Armii Czerwonej
nie wszystkie jednostki będą
przestrzegać ustaleń. Wieczorem z zajętego przez Amerykanów Pilzna, przez teren Czech
wciąż będący pod kontrolą
sił feldmarszałka, w konwoju
wojskowym armii USA pod
dowództwem ppłk Roberta
Pratta wyruszył kurier Wielkiego Admirała Doenitza, płk
Wilhelm Meyer-Detring, aby
przedstawić akt kapitulacji8.

Sam Schörner, który zasłynął z
bezwzględnego wieszania żołnierzy podejrzanych o dezercję,
co spodobało się Hitlerowi...
zdezerterował na krótko przed
przybyciem delegacji. Rosjanie
o całej akcji dowiedzieli się dopiero kilka dni później, po zajęciu Hradca Králové.
Do Polanicy wojska rosyjskie 59 Armii gen. Iwana Korownikowa weszły 9 maja, dzień po
podpisaniu kapitulacji przez
niemieckich dowódców. W godzinach wieczornych prowadziły walki na podejściach do
Nachodu, Jaromierz wyzwoliły
10 maja rano, a Velichovky dopiero 11 maja 1945.
Wyzwolenia doświadczyli
więźniowie obozów koncentracyjnych, jeńcy i robotnicy
przymusowi9, jednak dla Niemców to były naprawdę trudne
dni… Porównanie jednak relacji dawnych polaniczan choćby
z dantejskimi scenami z Zielonej Góry10, uprawnia do pozostania przy nazwie tej krainy
jako Zakątka Pana Boga. Niemniej ludność niemiecka była
dyskryminowana, pozbawiana
majątku, wyrzucana z domów,
w końcu wysiedlona. Konieczność opuszczenia domów i
stron rodzinnych wzbudziła
zrozumiałe poczucie krzywdy.
W Polsce doświadczonej brutalną okupacją nie wierzono w
możliwość poprawnej koegzystencji z ludnością niemiecką.
W wysiedleniu widziano sprawiedliwą karę za zbrodnie. A
przecież także za bezwzględne
wysiedlenia z Poznańskiego,
Pomorza i Zamojszczyzny11.
Obraz Polanicy w końcowych miesiącach wojny oraz
okresu do wysiedlenia namalowany jest przez wspomnienia
byłych mieszkańców, a dzienniki, pisane wtedy „na gorąco“, doskonale oddają nastrój
tamtego okresu. Przygody Ursuli Bock12 mogą posłużyć za
kanwę powieści sensacyjnej i
burzą mit mało sprytnej Niemki, niezbyt skłonnej do improwizacji. Czytając je czujemy
niemal klimat opowieści warszawiaków o radzeniu sobie w
czasach okupacji.
Za to opowieści o poże-
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gnaniu z Polanicą, o ostatnim
spojrzeniu na kościół i cmentarz budzą wzruszenie. Można
tu znaleźć analogię z uczuciami polskich Kresowian. Polski
czytelnik zadawać sobie może
pytanie: Jak to się stało, że ci
normalni, nieraz sentymentalni
Niemcy w większości poparli
rządy nazistów, planujących
i realizujących unicestwienie
miast i całych narodów? Czas
na pogłębioną refleksję prawdziwej przyczyny swojego
gorzkiego losu dla piszących
wspomnienia przyjdzie dopiero później...
Kilka słów o źródłach
„AltheiderWeihnachtsbrief”
to wydawany od 1990 r. przez
Georga Wenzla rocznik, zamieszczający teksty, relacje i ilustracje dotyczące historii Polanicy, a także relacje dawnych
mieszkańców z odwiedzin dzisiejszej miejscowości. Przynosi
też informacje o rocznicach i
aktualnych wydarzeniach. Artykuły publikują również autorzy polscy. Wydanie z 2013 r.
miało objętość 256 stron. Linia
pisma jest wyważona, uznająca
realizm zmian, które nastąpiły
po II wojnie światowej, przypominająca jednak o niemieckim
dziedzictwie historycznym i
materialnym13.
Polanica Zdrój wczoraj i dziś
– nazywana umownie Kroniką
Polanicy, książka wydana w
2006 przez Towarzystwo Miłośników Polanicy, poświęcona
historii Polanicy: tom I: lata
1347-1946 (historia niemieckiej
miejscowości Altheide), tom II:
lata 1945-2005. Tom pierwszy
pod red. H. Grzybowskiego
oparty został w 2/3 na wydanej
w 1991 r. książce Bad Altheide
Heimatbuch Georga Wenzla,
jednak uzupełniony o nowsze
wiadomości i ustalenia, oraz
poszerzony o relacje niemieckie z okresu 1945-1946, a także
z odwiedzin miasta po latach.
Redaktorką tomu II, który przypomniał polską historię miasta
była dr Krystyna Jazienicka-Wytyczak; nie udało się dotąd wydanie tego tomu w języku niemieckim, choć jego tekst został
przetłumaczony. Książka była
symbolicznym mostem pomiędzy tymi, co musieli opuścić
miasto i którzy tam przybyli;
tam urodzonymi i tu osiedlonymi. Jest też mostem między

Willa Anneliese. Apteka na parterze.

Reklama apteki Johannesa Kuśka.

pokoleniami i łączy historię
Altheide Bad i Polanicy Zdroju.
Książka ilustrowana była grafikami Henryka Szypuły, starymi
fotografiami i historycznymi pocztówkami ze zbiorów G. Wenzla i E. Scholza, oraz zdjęciami
miasta autorstwa m.in. Tomka
Goli, Dariusza Ogłozy i Józefa
Kłosińskiego14.

i nalotów. Teraz przed nami gorzki koniec. Nie wiem, co jeszcze
pozostało z Niemiec, gdyż miasta niemieckie przypominały
zbombardowany Belgrad i zniszczoną Warszawę. Niemcy
po-nieśli wojnę na pół świata
– teraz wojna przyszła do nich,
nawet do Zakątka Pana Boga.
Kristina Sieferle z d. Kusiek
(ur. 29 czerwca 1925), jest córką
polanickiego aptekarza Johannesa Kusieka. Nazwisko wskazuje na śląskie pochodzenie,
co było częste wśród mieszkańców tej nowej, powstałej
w gruncie w 1. ćwierćwieczu
XX w. miejscowości. Przybysze
z całej ziemi kłodzkiej oraz z
Dolnego (głównie Wrocławia)
i Górnego Śląska ściągali tu
obsadzając i tworząc nowe
miejsca pracy. Apteka mieściła
się przy reprezentacyjnej ulicy
uzdrowiska (Georg Haase Str.,
obecnie ul. Parkowa), obok budynku zarządu uzdrowiska (od
którego oddzielały ją malownicze schody z ul. Kamiennej na
Parkową), a naprzeciwko Teatru
Zdrojowego. J. Kusiek mieszkał
z rodziną w willi „Erlkönig” przy
Schwedeldorfer Str. (wtedy ul.
Szalejowska, dzisiaj to Kłodzka
nr 6). Kristina Sieferle mieszka w Bad Wörishofen15,, gdzie
śladem ojca prowadziła aptekę. W „Altheider Weihnachtsbrief” opublikowała kilkanaście
wspomnień z Polanicy i Hrabstwa oraz opartych na nich
opowiadań. Opisała również
wspomnienia z czasów gimnazjalnych, kiedy jak wielu innych
uczniów z Polanicy dojeżdżała
pociągiem za pięć siódma do
Kłodzka, choć zimą pociąg bywał mocno opóźniony i polekcyjne wędrówki po Kłodzku16.

Wspomnienia
polaniczan. Część 1
Wspomnienia
Kristiny Sieferle
(ur. 29 czerwca 1925)
Henryk Grzybowski
Jak bardzo mieszkańcy ziemi kłodzkiej pragnęli zatrzymać obraz Zakątka Pana Boga
i jak nieświadomi byli sytuacji
na froncie świadczy zapis z 10
stycznia 1945 r. Pewien porucznik powiedział autorce:
– Położenie jest bardzo kiepskie.
Jeśli Rosjanie zbliżą się jeszcze
bardziej, postaraj się, najszybciej
jak można udać się na zachód.
To ostrzeżenie autorka, wówczas niemal 20-letnia kwituje stwierdzeniem: Że też się
nie śmiałam! Do Polanicy nie
przyjadą z pewnością żadni
Rosjanie, może później na kurację, gdy już będziemy mieli
pokój. Kiedy za parę tygodni
będzie wiosna, wróg zostanie
przegnany z powrotem do Wołgi. Dwa dni potem ruszyła radziecka ofensywa na froncie
wschodnim. Tydzień później
Kristina pisze już: – Wszystko
to strasznie się do mnie zbliża. Dlaczego nikt nie zatrzyma
wroga? 6 maja wyraziła przekonanie wielu mieszkańców
ziemi kłodzkiej: – Do dziś przetrwaliśmy [tu] wojnę bez walk

Fragmenty dziennika
Kristina Sieferle
z lat 1944-194517
24 grudnia 1944 r.
Już jest Wigilia. Boże Narodzenie, święto pokoju i radości.
U nas jednak nie ma pokoju,
lecz szósty rok wojny. Nasze
wojska stoją gdzieś w Polsce
i stale znajdują się w odwrocie. Nie mogło być mowy o
radości, ale nie u mnie. Jeśli
wszystko się uda, będę za kilka godzin w domu. W domu
jeszcze nie wiedzieli, że przyjadę, ponieważ dopiero przedwczoraj zamieniłam się z grubą Walburgą, która chętniej
chciała wziąć urlop w styczniu,
bo miała nadzieję spotkać się
wtedy ze swoim przyjacielem.
Niestety, nie miałam jeszcze
żadnych podarunków dla taty i
mojej siostry Hanny i dla naszej
wiernej panny Herdler, która
od czasu śmierci mamy prowadziła nam dom. Nawet jeśli
przybędę bez darów, wszyscy
będą się cieszyć, ponieważ
jeszcze nigdy nie rozstawaliśmy się na święta. Od kiedy
mama umarła, trzymaliśmy się
jeszcze mocniej. Jeszcze trzy
godziny do odjazdu. Byłam
strasznie głodna i było mi coraz
bardziej zimno. Nic nie mogło
mnie dotknąć. Za parę godzin
będę w domu, potem będzie
wspaniałe śniadanie i z pewnością gorąca kąpiel. Widzę już
krzątającą się tam i z powrotem pannę Herdler. W końcu
na peron 1 wjechał pociąg do
Kudowy Zdroju. Wsiadłam do
pierwszego wagonu, ponieważ najszybciej się on zagrzeje
i pierwszy będzie w Polanicy.
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Kłodzko-Miasto. Zagórze. Stary Wielisław. I już stałam przy
drzwiach, nie mogłam już się
doczekać, kiedy pociąg się zatrzyma. [Napis] „Polanica Zdrój”.
W końcu w domu!
W hallu spotkałam pannę
Herdler, która założyła swoją
najlepszą czerń. Ojca przywitałam w gabinecie, gdzie kładł
kilka prezentów pod choinką.
Wyglądał na wyczerpanego, ale
w smokingu wyglądał dobrze.
Było w zwyczaju, że w Wigilię
ubieraliśmy się odświętnie,
nawet wojna nie mogła tu nic
zmienić. Zadzwonił dzwonek
do drzwi. Przyszli kuzyn Günther z żoną Anni, co było dla
mnie niespodzianką. W końcu
mieszkali we Frankfurcie nad
Menem, ale z powodu bombardowań jego firma została
przeniesiona do Kudowy.
Panna Herdler przepięknie
nakryła stół. Leżały na nim stare
srebra, paliły się świece w wysokich świecznikach. Kolejność
potraw w wigilijny wieczór, od
kiedy pamiętam, pozostawała
u nas niezmienna. Także i dziś
była zupa rybna, niebieski karp
polany roztopionym masłem,
do wyboru karpie zapiekane
z polskim sosem, następnie
oczywiście kluski z makiem.
Hanna i Anni pomogły w sprzątaniu, Günther zapalił świeczki
na choince, a tato przyniósł
z piwnicy kilka butelek wina.
Na drzewku błyszczały świece,
było ciepło i przytulnie, każdy
cieszył się z podarunków i chrupał pierniki z cukierni Bunte Teller. Anni i Günther byli zachwyceni pełną pokoju ciszą, która u
nas panowała. „We Frankfurcie
z pewnością Boże Narodzenie
spędzilibyśmy w piwnicy – powiedziała Anni – tutaj nigdy nie
przeżyłam bombardowania”. O
jedenastej zabrzmiał dzwon
kościoła katolickiego i wezwał
nas na pasterkę. Przestał padać śnieg i nad górami pojawił
się księżyc. Jeszcze daleko od
świątyni usłyszeliśmy organy i
przebiegliśmy schody na wielki chór. Spojrzeliśmy w dół na
świątecznie przybrane ołtarze i
wielu ludzi, którzy na całe gardło śpiewali znane pieśni. Kazanie było krótkie, ale trafiające w
serce. Zadowoleni stąpaliśmy
przez wysoki śnieg do domu.
31 grudnia 1944 r.
Mamy dziś Sylwestra, ostat-

Dawna willa Erlkönig dzisiaj.

ni dzień roku, w którym bardzo
wiele przeżyłam. Skończyłam
naukę w szkole, potem nastąpiły długo wyglądane ferie, które spędziłam w domu,
potem z Hanną odbyłyśmy
wspaniałą podróż, podarowaną przez tatę. Widziałyśmy Jezioro Bodeńskie, zwiedziłyśmy
Innsbruck, Salzburg i Wiedeń,
gdzie doświadczyłam po raz
pierwszy nalotu bombowego.
Teraz mogę sobie wyobrazić,
jak biedni ludzie czują się nieswojo w miastach zagrożonych
bombardowaniami. I jestem
taka wdzięczna, że możemy tu
tak spokojnie żyć. Mam nadzieję, że tak pozostanie.
Do czasu otrzymania powołania do Służby Pracy pracowałam z tatą w aptece, co sprawiało mi dużą radość i sądziłam, że później zdecyduję się
zawodowo tam pracować. Do
obozu jechałam raczej niechętnie, jednak spodobało mi się.
Dziewczyny, z którymi byłam,
były wesołe i zgodne. Chociaż
pochodziłyśmy z różnych kręgów społecznych, nie miałam
właściwie żadnych problemów
w codziennym współżyciu. Życia w grupie nauczyłam się już
na pensji we Wrocławiu i trudności sprawiała mi tylko praca w
zaśmieconym gospodarstwie.
Może będzie to jednak dobra
szkoła na przyszłość. Co nam
przyniesie następny rok?
10 stycznia 1945 r.
Po południu przyszedł do
nas porucznik Meier, by się po-

żegnać. Od lata leżał w tutejszym lazarecie. Najpierw chce
pojechać do swych rodziców
do Hamburga i nie sądzi, by
tu jeszcze wrócił. „Położenie
jest bardzo kiepskie”, powiedział: „Jeśli Rosjanie zbliżą się
jeszcze bardziej, postaraj się,
najszybciej jak można udać się
na zachód”. Że też się nie śmiałam! Do Polanicy nie przyjadą
z pewnością żadni Rosjanie,
może później na kurację, gdy
już będziemy mieli pokój.
Zimę mamy w tym roku
bardzo ciężką, ciągle pada
śnieg, a kiedy za parę tygodni
będzie wiosna, wróg zostanie
już przegnany z powrotem do
Wołgi. Nasi żołnierze przygotowują się do ofensywy i zostanie
użyta nowa tajna broń.
15 stycznia 1945 r.
Tato ma dziś urodziny, a ja
dziś po raz pierwszy wstałam
(po zapaleniu płuc), by siąść
ze wszystkimi do stołu. Babcia
przysłała tłustą górnośląską tuczoną gęś i zapach pieczonego
ptaka rozchodził się po całym
domu. Günther i Anni również
przyszli, ale nie z życzeniami,
ale by się pożegnać. Jego firma, która produkuje jakieś części do samolotów, wezwała go
do swojej filii w Górnej Hesji.
Oczywiście, najpierw chcą pojechać do Frankfurtu, by zobaczyć, czy ich mieszkanie jeszcze stoi. To było piękne przyjęcie urodzinowe, wieczorem
było jeszcze kilku znajomych.
Prawdziwej radości jednak nie

było, ponieważ ciężkie położenie polityczne wpływało na nastrój. Na pożegnanie Günther
jeszcze raz powtórzył, że możemy do nich przyjechać, jeśli tu
stanie się bardziej niebezpieczne. „Lepiej w Ameryce zbierać
bawełnę, niż rąbać drzewo na
Syberii” zauważył z wisielczym
humorem.
18 stycznia 1945 r.
Dziś zadzwonił wujek Paul.
Jest bratem mojego ojca,
mieszka w Bienendorf18 koło
Kreuzburga i jest tam nauczycielem. Mimo swego wieku został powołany do wojska i sluży
jako oficer kolejowy. Pyta, czy
przyjmiemy ciotkę Else i Seppa.
Uciekinierzy, z którymi dotąd
rozmawiałam, byli właściwie
ludźmi obcymi, współczuło się
im, ale nie można było wczuć
się w ich los. Teraz przyszła kolej na moich krewnych. Wszystko to strasznie się do mnie zbliża. Dlaczego nikt nie zatrzyma
wroga?
19 stycznia 1945 r.
Nadeszło
potwierdzenie
urlopu. Mam zostać w domu
i czekać na dalsze rozporządzenia. Pismo nosi stempel z
3 stycznia. Na nim kilka linijek
pospiesznie skreślonych przez
naczelniczkę obozu: „Wszystkiego dobrego i najlepsze życzenia. Jesteśmy spakowane,
nie wiemy jednak, dokąd”.
24 stycznia 1945 r.
Cały teren między Górno-
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śląskim Zagłębiem Przemysłowym a Wrocławiem, zatem
ziemie na wschód od Odry,
podobno są już zajęte przez
Rosjan. Wieści są skąpe i najczęściej niepewne, tak że nie
można sobie wyrobić właściwego obrazu sytuacji.[…]
Wieczorem byli znajomi ze
Strzelec Opolskich, zostawili u
nas część bagażu, pojechali dalej w Karkonosze. Opowiadali,
jak strasznie jest na szosach i
kolei, jeśli ona jeszcze działa.
Na zachód na mrozie, po lodzie
ciągnie niekończący się potok
uciekinierów. Mieszkańcy wsi
mają jeszcze o tyle dobrze, że
posiadają konia i wóz lub choć
krowę jako zwierzę pociągowe.
Dzięki słomie i kocom dzieciom
i starym ludziom jest ciepło na
wozach. Poza tym mają jedzenie i nie muszą nieść swego
dobytku. Mieszkańcy miast
są w bardzo złym położeniu.
Z trudem suną przez śnieg na
piechotę, ciągnąc za sobą ręczny wózek lub dziecięcy. Często
starzy, chorzy lub dzieci padają
na ziemię i zamarzają, jeśli nikt
z przejeżdżających nie weźmie
ich na wóz. I to dzieje się mniej
niż sto kilometrów od nas. Jest
to prawie nie do pojęcia.
W ostatni piątek tato zaskoczył nas propozycją, by w
weekend jeszcze raz pojechać
na nartach do Zieleńca. Było
wiele do zrobienia, jednak odkąd pracują u nas dwaj aptekarze, możemy sobie zrobić dwa
wolne dni. Śnieg trzymał się
jeszcze dobrze i na wysokości
ponad tysiąca metrów było
wyjątkowo pięknie. Było tak
wspaniale na górze. Kto wie,
kiedy będziemy mogli znów
tam wyjechać, co nam w ogóle
przyniesie przyszłość.

sto, gdzie jeszcze przed rokiem
chodziłam do szkoły, nie będzie więcej niemieckie. Kiedy
nasze wojska pokonają wroga
i wypędzą go z kraju? Mam nadzieję, że mają jeszcze dość sił
do tego.

1 kwietnia 1945 r.
Dziś jest Wielkanoc. Jest to
radosne święto, jednak radość
w tym roku jest niewielka. Byliśmy wszyscy na sumie, która
była bardzo uroczysta. Kazanie
wygłosił pewien ojciec z zakonu „Chrystus Rex”19 i było tu jak
wszędzie: im cięższe czasy, tym
pełniejsze kościoły.

5 maja 45
Dziś rano byłam w Kłodzku,
by załatwić kilka sprawunków.
W mieście jest wielu obcych,
wszyscy oczywiście nerwowi i
podnieceni. Sklepy były przepełnione klientami, ponieważ
była specjalna oferta bez kartek. Miałam zbyt mało czasu i
cierpliwości, by wyszukać coś
dla siebie. Zresztą lepiej będzie, gdy zostawi się te rzeczy
uciekinierom, którzy stracili
wszystko. Wracałam pociągiem, który miał znaczne opóźnienie, więc do domu dotarłam
w godzinach popołudniowych.
Proboszcz z Barda, dobry zna-

2 kwietnia 1945 r.
Wiedzieliśmy, że Wrocław
jest otoczony, ale że walki toczą się w całym mieście, było
dla nas nowością. Wiadomości w radio są niepewne. Nie
mogę sobie wyobrazić, że mia-
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13 kwietnia 1945 r.
Aptekarz ze Strzelina chciał
wczoraj pojechać do domu, by
zabrać kilka rzeczy. Nie dojechał daleko. Zaraz za Ziębicami były na drogach blokady,
musiał wysiąść i rozglądać się,
jak wrócić. Pojawił się późno
w nocy i przyniósł złe wieści.
Rosyjski front przesuwa się naprzód i jest już niedaleko Kotliny Kłodzkiej. Berlin jest otoczony – sądzę, że to koniec.
1 maja 45
Hitler nie żyje. Podali dziś
przez radio, że zginął na froncie
w Berlinie. Wujek Paul, który od
stycznia mieszka wraz z rodziną
u nas i słucha wrogich rozgłośni powiedział, że Dönitz jest
jego następcą i wkrótce będzie
rozejm. Miejmy nadzieję, że
wcześniej niż będą tu Rosjanie.
Hrabstwo jest teraz otoczone
także od południa. Rosjanie
ciągną na północ od Ostrawy
w kierunku zachodnim. Wielu
uchodźców ze Śląska, którzy
przybyli do Polanicy jako uciekinierzy, ciągnie dalej na południowy zachód, by dotrzeć
do Bawarii. To powinno być
jeszcze możliwe. Ojciec także uważa, że nie powinniśmy
uciekać, ponieważ na drogach
będziemy mniej bezpieczni niż
w domu.
Wszyscy mają nadzieję, że
front zatrzyma się przed zawieszeniem broni, ale niewielu w
to naprawdę wierzy.

Młoda Kristina Kusiek z pudlem.

jomy wujka Paula, chce się jutro zabrać z wojskiem do Hradca Králové. Zaproponował mu,
że weźmie też rodzinę Paula,
ale oni wolą zostać.
Żeby oderwać myśli od sytuacji, pójdziemy dziś znowu
do kina, bez względu na to, co
grają.
6 maja 45
Siedzimy na walizkach, to
znaczy pakujemy się i rozpakowujemy się w kółko i nie wiemy na pewno, co powinniśmy
wziąć. Kuzynka Truda, która ma
już doświadczenie w uciekaniu, daje nam dobrą radę: Weźcie tylko najlepsze rzeczy, także
pieniądze, jedzenie i na pewno
zimowe ubrania. Nie chce mi
się ciągnąć tego całego kramu.
Z pewnością w ciągu kilku dni,
najpóźniej w ciągu kilku tygodni, wrócimy z powrotem. Cóż,
łapię kilka ciepłych rzeczy na
wypadek noclegu na zewnątrz.
Noce są jeszcze zimne, ale dni
zbyt ciepłe.
Kiedy rankiem poszliśmy do
kościoła, usłyszeliśmy o rozkazie ewakuacji. Kobiety, dzieci i
starcy mają rankiem przyłączyć
się do kolumny, która sunie w
kierunku Sudetenlandu. Tata
chce pozostać, bo to, czego się
dorobił, nie tak łatwo zostawić.

Nam z Hanną radzi wyruszyć.
Dał nam wystarczająco dużo
pieniędzy napominając przy
tym, by gospodarować nimi
oszczędnie; nie wiadomo przecież, na ile nam to musi wystarczyć.
Pani Herdler ma dużą torbę
wypełnioną kiełbasami, mięsem, sardynkami w oleju i smalcem, do tego chlebem i ciastkami, ma też garnek do gotowania i sztućce. Nie mogę zebrać myśl . Raz chcę wszystko
powiesić z powrotem w szafie,
a w ciągu następnej godziny
chciałabym szybko uciec, zanim nadciągną Rosjanie.
Ledwo mogłam spać, bo
wszystko poszło w złym kierunku. Ciągle myślałam o tacie.
Mam nadzieję, że nic mu się
nie stanie, jeśli tu pozostanie.
Czy wrogowie zdobędą Polanicę po krótkiej walce, trochę
postrzelają i podpalą? Tyle strasznych opowiadań słyszeliśmy
o tym, co dzieje się na zajętych
terenach. Do dziś przetrwaliśmy [tu] wojnę bez walk i nalotów, ale teraz przed nami gorzki koniec. Nie wiem, co jeszcze
pozostało z Niemiec. Transport
nie odszedł dzisiaj, pozostaniemy jeszcze na noc w zawieszeniu.
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7 maja 45
Dr Werner zaoferował nam
swój mały samochód, więc nie
trzeba nosić naszych rzeczy.
Niestety jest pewien haczyk:
samochód jest bez akumulatora, więc musimy przywiązywać
się do pojazdu ciągnąć, poza
tym mamy zabrać jego recepcjonistkę, która chciałaby się
dostać do rodziców w Kassel.
Propozycja jest wprawdzie dobra, ale rozwiązanie jest dość
trudne. Wciąż bez skutku próbuję naładować akumulator.
Potrzebujemy więc kogoś, kto

nas będzie holować.
Kapitan z posterunku pocztowego powiedział, że o czwartej rano mamy stać na drodze
do Kudowy. Mały samochodzik
zaholowano i zapakowaliśmy
się na próbę. Kiedy wszystko
załadowano, nie było już dla
nas miejsca. Zatem wypakowaliśmy wszystko, część rzeczy
pozostawiono, wtedy się udało. Potem zrobiłam coś niesłychanego. Mój mundur ze Służby Pracy20 wraz z płaszczem
i kapeluszem powiesiłam na
drzewie na skraju lasu. Będzie

lepiej, jeśli Rosjanie nie znajdą
go w mojej szafie.
Po kolacji posiedzieliśmy
chwilę razem. Tato był bardzo
poważny, panna Herdler bez
przerwy płakała. Znów zwątpiłam, czy rzeczywiście powinniśmy opuszczać dom. Rodzina
wuja chce się przyłączyć do
wędrówki, na wszelki wypadek,
by wrócić po domu po zawieszeniu broni. Jeśli się rozdzielimy spotkamy się we Frankfurcie nad Menem, ewentualnie
w Bad Steben21, gdzie mieszka
zaprzyjaźniona rodzina kolegi

lekarza. Tato się pożegnał, bo
chce mieć aptekę otwartą całą
noc, by uchodźcy mogli dostać
potrzebne leki.
Czy jeszcze kiedyś będę
siedzieć w moim pokoju przy
biurku, by pisać mój dziennik?
Kiedy i gdzie dokonam następnych zapisów? A może następne strony pozostaną puste?
8 maja 45
Wczesnym rankiem wyszliśmy z domu i wyjechaliśmy.
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Irena Caryk

Auf den Wegen von Nowa Ruda
Die Mitglieder des Lions Clubs
aus Senftend sind seit vielen Jahren mit Nowa Ruda befreundet,
und die Zeitung "Gazeta Noworudzka" erfasst systematisch die
Besuche von den Vertretern dieser Organisation.
Das Ziel des Lions Club ist die
Unterstützung der vom Schicksal am stärksten geschädigten
jungen Menschen. Das für Nowa
Ruda bestimmte Geld wird für
die Rehabilitation der behinderten Kinder und die Organisation
der Sommererholung für Kinder
und Jugendliche aus armen Familien vorgesehen. Daher ist der
Besuch immer im Juni, vor dem
Beginn des Sommers.
Den Besuch der Heimatstadt
begleitete dieses Mal kein sonni-

ges Wetter, aber das vorbereitete
Programm wurden vollständig
umgesetzt. Die Gäste wanderten auf Straßen und Wegen, deren Anfänge in grauer Vorzeit
liegen: die Cmentarna- Str. und
die Nadrzeczna/Str., um die Loreto-Kapelle und die am Ufer
des Flusses Włodzica [Walditz]
stehenden Laubenhäuser zu
sehen. Der Ausflug hatte einen
besonderen Charakter, denn er
zeigte, dass die Bewohner von
Nowa Ruda die Vergangenheit
bewahren wollen, indem sie die
historischen Stätten renovieren
und gleichzeitig modernisieren.
Allerdings gibt es Orte, die nicht
mehr zu erhalten sind – das sind
die Betriebe der Textilindustrie.
Herr Rainer Bleisch erinnere

sich an die alten Namen der Textilwerke, und Herr Julian Golak
erinnerte sich daran, dass noch
lange nach dem Krieg, die Menschen in Nowa Ruda bei Jordan
oder bei Polak gearbeitet haben.
Während des Ausflugs auf
den Anna-Berg wurde die herrliche Landschaft bewundert. Auch
die Schönheit des roten Sandsteins, aus dem der Aussichtsturm
gebaut wurde und die Nachricht,
dass er wieder in seiner früheren Form hergestellt wird, begeisterte die Gäste. Und abends
am Gästetisch im Restaurant im
„Dwór
Górny”[Oberwalditzer
Schloss] in den deutsch-polnischen Gesprächen wurden die
Erinnerungen an die Vergangenheit und die Gegenwart von

Nowa Ruda wach.
Am nächsten Tag reisten die
Vertreter des Lions Clubs ab, aber
es wurde bereits zur Tradition,
dass Irena Rogowska und Julian
Golak jedes Jahr unseren Gäste
einen Ausflug in die nähere oder
weitere Umgebung organisieren. Dieses Mal führte die Route
nach Świdnica [Schweidnitz],
damit die Gäste die Friedenskirche – das Denkmal auf der UNESCO-Welterbeliste besichtigen
konnten.
Die Spender kündigten seinen Besuch auch im nächsten
Jahr an.
Es ist gut, zuverlässige Freunde zu haben, die sowohl verstehen, als auch helfen.
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Irena Caryk

Na noworudzkich ścieżkach
Członkowie oddziału Lions
Club z Senftenberg od wielu lat
zaprzyjaźnieni są z Nową Rudą,
a „Gazeta Noworudzka” systematycznie odnotowuje wizytę
przedstawicieli tej organizacji.
Celem działalności Lions Clubu
jest wspieranie najbardziej poszkodowanych przez los młodych ludzi. Pieniądze dla Nowej
Rudy przeznaczane są na rehabilitację niepelnosprawnych dzieci
z niezamożnych rodzin i organizację letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży. Dlatego wizyty wypadają zawsze w czerwcu, przed rozpoczęciem lata.
Odwiedzinom rodzinnego miasta tym razem nie towarzyszyła

słoneczna pogoda, ale założony
program udało się zrealizować w
całości. Goście wędrowali szlakami pamiętającymi dawne czasy
Nowej Rudy: ulicą Cmentarną i
Nadrzeczną, by zobaczyć kaplicę
loretańską i domy z podcieniami
nad Włodzicą. Wycieczka miała
szczególny charakter, bo pokazała, że mieszkańcy Nowej Rudy
pragną zachować przeszłość,
odnawiając zabytkowe miejsca,
jednocześnie je modernizując.
Jednak są takie miejsca, których
się już nie zatrzyma - to zakłady
przemysłu włókienniczego. Pan
Rainer Bleisch pamiętał dawne
nazwy zakładów, a pan Julian
Golak przypomniał, że jeszcze

długo po wojnie mieszkańcy
Nowej Rudy pracowali u Jordana lub Polaka. Oczywiście niezawodne okazały się noworudzkie
krajobrazy podziwiane w trakcie
wycieczki na Górę Świętej Anny.
Zachwycało piękno czerwonego
piaskowca, z którego niegdyś
zbudowano wieżę i wiadomość,
że zostanie przywrócony jej
kształt, jak za dawnych lat. I również wieczorem przy gościnnym
stole w restauracji w „Górnym
Dworze” w polsko- niemieckich
rozmowach wędrowały ze sobą
wspomnienia o przeszłości i dniu
dzisiejszym Nowej Rudy.
Następny dzień, to dzień
powrotu przedstawicieli Lions

Clubu do Niemiec, ale tradycją
stało się już, że Irena Rogowska
i Julian Golak co roku organizują gościom wycieczkę po naszej
bliższej i dalszej okolicy. Tym razem trasa wycieczki zaprowadziła do Świdnicy, aby goście mogli
zwiedzić Kościół Pokoju, zabytek
wpisany na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Darczyńcy zapowiedzieli swoją wizytę i w przyszłym roku.
Dobrze mieć niezawodnych
przyjaciół, którzy i zrozumieją
i pomogą.

XXV Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
REGULAMIN

Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach
o puchar Konsula Generalnego RP w Pradze i Konsula Honorowego RCz we Wrocławiu
Temat konkursu: Charakterystyka geograficzno-turystyczna Ziemi Ząbkowickiej, Kłodzkiej i Nachodskiej.
I. Organizator:
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl.
2. Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
II. Założenia i cele:
1. Przybliżenie dziedzictwa kulturowego, pogłębienie wiedzy
historycznej, geograficznej obu krajów.
2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodzieżą
i współpracy pomiędzy szkołami w rejonie przygranicznym.
III. Uczestnictwo:
1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Maksymalna ilość
Heimat
Schlesien3mit
Grafschaft
uczestników z jednej szkoły nie może
przekraczać
osób.
IV. Zakres problematyki:
1. Położenie, ukształtowanie powierzchni, rzeki i jeziora.
2. Budowa geologiczna terenu (skały, minerały, bogactwa naturalne).
3. Parki narodowe, rezerwaty przyrody.
4. Ważniejsze ośrodki miejskie i turystyczne.
5. Zabytki sztuki (kościoły, pałace, zamki), muzea i izby pamięci.
6. Inne atrakcje turystyczne (fortyfikacje, podziemia, jaskinie, wieże
widokowe).
V . Forma konkursu.
1. Eliminacje - test pisemny składający się z 60 pytań zamkniętych.
Na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. W wyniku testu
eliminacyjnego zostanie wyłonionych 10 finalistów z Polski
i 3 finalistów z Czech.
W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów
przeprowadzona będzie dogrywka w formie pisemnej.
2. Finał – test pisemny składający się z 30 pytań otwartych i zamkniętych.
O ostatecznej kolejności finalistów decyduje suma punktów z obu
testów. /Punkty zdobyte w dogrywce nie są wliczane do punktacji
końcowej.
Neugersdorfer Kirche

VI . Ocena:
Oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
VII . Nagrody.
Wszyscy finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, szkoła,
z której pochodzi zwycięzca otrzyma puchar.
VIII . Terminarz.
1. Zgłoszenie uczestników do dnia 1 października 2014 r. na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 56
57-200 Ząbkowice Śl.
tel/fax 74 815-15-35
e-mail : bpmg_zabk@wp.pl
Osoba odpowiedzialna: Teresa Adamczyk
2. Eliminacje wstępne i finał odbędą się 8 października 2014 r. o godz.
9.00 w Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy
8b
Literatura:
1. Słownik geografii turystycznej Sudetów, Kotlina Kłodzka
i Rów Górnej Nysy, wyd. I-Bis Wrocław 1994
2. Słownik geografii turystycznej Sudetów, Wzgórza Niemczańsko
-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie,
wyd. I-Bis, Wrocław 2008 (2 części)
3. Joanna Lamparska; Sudety Środkowe. Po obu stronach granicy,
wyd. Asia-Press, Wrocław 2003
4. Jacek Potocki; Góry Stołowe i Adršpašško-Teplicke Skaly,
wyd, turyst. „Plan” Jelenia Góra 2009
5. Ziemia Ząbkowicka – przewodnik historyczno-turystyczny
wyd. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” , Ziębice 2013
6. Artykuły tematyczne z miesięczników „Sudety”, „Ziemia Kłodzka”
7. Strony internetowe poświęcone interesującymi nas zagadnieniami
wymienionych wyżej regionów
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Jan Walczak

Solidarność Polsko-Czechosłowacka
Współpraca opozycji antykomunistycznej
z Polski i Czechosłowacji w latach 1978-1990
17 marca 1990 r. na przełęczy Okraj w Karkonoszach
odbyło się spotkanie Václava
Havla i Lecha Wałęsy, niezwykle istotne wówczas w swym
znaczeniu symbolicznym dla
wielu osób z Polski i Czechosłowacji, zaangażowanych aktywnie w antykomunistyczną
działalność opozycyjną po
obu stronach granicy polskoczechosłowackiej w latach 80.
ubiegłego wieku. Liderzy, pochodzący z dwóch sąsiadujących krajów, dotarli na miejsce
rządowymi śmigłowcami; V.
Havel jako sprawujący od ponad trzech miesięcy urząd prezydenta Czechosłowacji, L. Wałęsa natomiast jako legendarny
przywódca „Solidarności”. Śmigłowiec prezydenta V. Havla
wylądował po czechosło-wackiej stronie granicy, natomiast
helikopter L. Wałęsy po stronie
polskiej1, jednakże statki powietrzne dotknęły ziemi w odległości ledwie pięćdziesięciu
metrów od siebie. Po rozmowie w cztery oczy we wnętrzu
pobliskiego schroniska turystycznego działacze opozycji
podpisali znamienne oświadczenie następującej treści:
„Nasze dzisiejsze spotkanie na
wspólnej granicy nie jest dziełem przypadku. Chcemy w ten
symboliczny sposób nawiązać
do tradycji minionych lat, kiedy
Polacy, Czesi i Słowacy - często
pozbawieni możliwości wzajemnych kontaktów - spotykali się właśnie w górach, aby
wymienić doświadczenia i informacje, ustalić zasady współpracy, a przede wszystkim, aby
wzajemnie się zbliżać. Robili to
w warunkach konspiracyjnych,
w obliczu nieustającego zagrożenia”2. Spotkanie na przełęczy Okraj było uwieńczeniem,
ale nie końcem gestów przyjaźni polsko-czechosłowackiej,
które dokonywały się przez dekadę lat osiemdziesiątych pod
szyldem Solidarności PolskoCzechosłowackiej (SPCz), o której zainicjowaniu w 1978 roku

Fot. 1. Fragment Drogi Przyjaźni. Widok ze stoku Śnieżki w kierunku wschodnim.
Fot. Autor. Rok 2010

i kształcie w kolejnych latach
w zarysie traktuje ten artykuł.
Z całą pewnością tekst
nie
wyczerpie
tematyki
współpracy
polskich
i
czechosłowackich
opozycjonistów, a nakreśli jedynie
ten ciekawy, nie do końca jeszcze omówiony epizod funkcjonowania„Solidarności”, który jak
dotąd najbardziej szczegółowo
został zrelacjonowany w artykułach Grzegorza Majewskiego, historyka i politologa z Legnicy, zajmującego się tematyką polskiej i czechosłowackiej
opozycji
demokratycznej3,
a także obszernie został omówiony w tekstach Czecha Petra
Blažka, pracownika naukowego Instytutu Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki
Czeskiej4. Jak dotąd w związku
z zagadnieniem Solidarności
Polsko - Czechosłowackiej w
2007 r. ukazał się ciekawy tom
pokonferencyjny, zatytułowany „XXV lat Solidarności Polsko-

Czesko-Słowackiej. Szlak do wolności”, wydany z okazji ćwierćwiecza zainaugurowania polsko-czechosłowackiej inicjatywy współpracy; to publikacja
pod red. Mirosława Zalewskiego5. Książka zawiera zapis konferencyjnych wystąpień byłych
opozycjonistów czeskich, słowackich, jak również polskich,
którzy oceniają z perspektywy
czasu i podsumowują działalność sprzed ponad dwóch dekad. Warto zwrócić uwagę również na obszerny tom pt. „Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”, który ukazał się drukiem
w roku 20096. Kwestię SPCz
bada także wrocławski oddział
Instytutu Pamięci Narodowej7.
Jak wynika ze wspomnień działaczy polskiego podziemia solidarnościowego, do pierwszych
spotkań dysydentów z Czechosłowacji i Polski doszło w 1978 r.
w Karkonoszach. Inicjatorem
nawiązania pierwszego kon-

taktu został Tomáš Petřivý - Słowak mieszkający w Bratysławie.
Już w 1977 r. odwiedził w Warszawie Jacka Kuronia, współorganizatora Komitetu Obrony
Robotników i złożył mu propozycję współdziałania środowisk
podziemia, planował spotkania
przedstawicieli polskiego KOR
oraz czechosłowackiej Karty
778 i zamierzony cel udało mu
się osiągnąć. Jako dogodne
miejsce do wymiany opinii
i materiałów konspiracyjnych
strony wybrały szlak górski
zwany Drogą Przyjaźni9. Był to
malowniczy turystyczny teren
krajobrazowy w Karkonoszach,
otwarty zarówno dla Polaków,
jak i obywateli Czechosłowacji.
O jego walorach, idealnych do
tajnych przerzutów, przypomniała swego czasu Marta Kubišová - czechosłowacka działaczka opozy-cyjna. W 1978 r.
odbyły się dwa spotkania na
granicy10. Udział w pierwszym
z nich, w lecie, wzięli: Václav
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Havel, Tomáš Petřivý, Jiří Bednář, Marta Kubišová, Jacek
Kuroń, Adam Michnik, Jan Lityński, Antoni Macierewicz.
Drugie spotkanie zrealizowano jesienią. Jego uczestnicy,
oprócz dyskusji i planowania
na najbliższe miesiące wspólnych działań, przeprowadzili ze
sobą wywiady, które następnie
ukazały się w podziemnych
wydawnictwach11.
Do trzeciego spotkania na
Drodze Przyjaźni nie dopuściły służby bezpieczeństwa obu
krajów - SB (Służba Bezpieczeństwa) oraz StB (Státní bezpečnost) - które przez cały okres
formowania się SPCz usilnie
kontrolowały działania opozycji polskiej i czechosłowackiej.
O niezakonspirowanych wymianach nie było zatem mowy.
Podczas pierwszych i kolejnych spotkań Polacy, Czesi
i Słowacy, aby się spotkać, wędrowali oficjalnymi szlakami,
podobnie jak pozostali turyści.
Opozycjoniści
wspominają
w relacjach z tamtych dni, iż
w plecakach transportowali
„bibułę” (wydawnictwa konspiracyjne), w wyznaczonym
miejscu spotykali się w przyjaznej atmosferze, pełni entuzjazmu, z mnóstwem pomysłów
i głęboką nadzieją na zmiany
polityczne w ich krajach. Kiedy
rok po pierwszej wymianie informacji w Czechosłowacji doszło do aresztowania czeskich
opozycjonistów związanych
z Kartą 77 oraz VONS12 - Jaroslava Šabaty i Tomáša Petřivýego - w październiku 1979 r.,
polscy dysydenci wykonali znaczący gest, solidaryzując się
z aresztowanymi. Zorganizowali protest głodowy w ich
obronie w kościele św. Krzyża
w Warszawie13. Była to pierwsza ważna akcja, świadcząca
o zacieśnianiu współpracy środowisk, która została zauważona i doceniona przez przyjaciół
zza południowej granicy.
We wrześniu 1981 r., jak
wspomina Aleksander Gleichgewicht, pierwszy z nieformalnych liderów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej po stronie polskiej. Podczas spotkania z Janem i Jaroslavem Šabatami oraz Václavem Malým
i Anną Šabatową w Pradze,
padła po raz pierwszy nazwa
Solidarność Polsko-Czechosłowacka i zrodziła się koncepcja
utworzenia organizacji z rozbu-

dowanymi strukturami. Uzgodniono też wówczas zasady
współpracy i zasadnicze cele:
wymianę niezależnych wydawnictw oraz wszelkich druków dotyczących kwestii praw
człowieka14. Podjęto decyzję,
że Wrocław będzie ośrodkiem
utrzymującym kontakt z Czechami i Słowakami, zaś po
stronie czechosłowackiej bazą
SPCz miała być Praga, ponieważ zarówno stolica Dolnego
Śląska, jak i stolica Czechosłowacji miały prężnie funkcjonujące środowiska opozycyjne.
Należy jednak podkreślić, że
w tym czasie struktura polskiej
opozycji była znacznie lepiej
rozwinięta aniżeli naszych sąsiadów, a mieszkańcy Czechosłowacji czerpali inspiracje do
działania w znacznej mierze od
polskich kolegów. Miesiąc po
ustaleniach w Pradze, w październiku 1981 r., działacze
podpisali na granicy umowę
o współpracy i wymia-nie niezależnych wydawnictw. Wszyscy wywodzili się z niezależnych środowisk opozycyjnych Karty 77 w Czechosłowacji, KSS
KOR i „Solidarności” w Polsce15.
Od tego momentu częstotliwość kontaktów między opozycjonistami nabrała tempa,
szczególnie w sprzyjających
okolicznościach zalegalizowania w Polsce ruchu „Solidarność”.
W grudniu 1981 r., gdy
A. Gleichgewicht został internowany podczas stanu wojennego, kontaktami polsko-czechosłowackimi i tzw. „eksportem
rewolucji”, w ramach struktur
podziemnej„Solidarności”16, zajął się Mirosław Jasiński17. Cel
wciąż był jasny, priorytetem
była przede wszystkim wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, a także nagłaśnianie po obu stronach granicy
stosowania przez komunistów
represji wobec działaczy tych
inicjatyw18. Sprawna i dobrze
zorganizowana wymiana materiałów trwała od 1980 do
1989 r. Przygotowywali ją konsekwentnie przede wszystkim
wrocławscy działacze SPCz19. Po
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981
r. kontakty ze stroną czechosłowacką na krótko ustały, co było
związane z zamknięciem granic. Spowodowało to przerwę
w pracach SPCz do marca na-

15
stępnego roku20. Warto jednak
podkreślić, że 7 stycznia 1982 r.
Karta 77 wydała odezwę oraz
list przeciwko wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce,
a 30 stycznia 1982 r. przyłączyła się do międzynarodowej
akcji Dnia Solidarności z Polską. Poza tym, wśród gestów
ze strony czechosłowackiej
należy przypomnieć późniejszy list gratulacyjny dla Lecha
Wałęsy po otrzymaniu przez
niego Nagrody Nobla (datowany na 5 października 1983
r.) list w sprawie porwania ks.
Jerzego Popiełuszki (2 listopada 1984 r.) oraz list solidarności
z aresztowanymi: Bogdanem
Lisem, Adamem Michnikiem
oraz Władysławem Frasyniukiem21.
Mimo utrudnień komunikacyjnych w ciągu kolejnych miesięcy 1982 r. udało się ustalić
bezpieczny sposób przesyłania
materiałów pocztą, przekazano stronie czechosłowackiej
sprawną technologię druku
- sitodruk oraz udoskonaloną,
wydajną ramkę na matryce
białkowe. Przerzuty materiałów konspiracyjnych odbywały się na Drodze Przyjaźni
w Karkonoszach oraz przez
bardziej bezpieczną Kotlinę
Kłodzką, która nie była wówczas kontrolowana ze szczególną starannością przez służby
bezpieczeństwa. Z czasem na
Drodze Przyjaźni organizowano spotkania o mniejszym
znaczeniu, a opozycjoniści szukali nowych miejsc do kontaktów, by wprowadzić w błąd
organy władzy państwowej,
przyglądające się z uwagą ich
działalności. Wymiany w górach organizowane były przynajmniej raz w miesiącu, oprócz
zimy. „Bibułę” transportowano w prywatnych plecakach
turystycznych.
Zakupiono
cztery jednakowe plecaki dwa otrzymali Czesi, dwoma
dysponowali Polacy. W ustalonych punktach kontaktowych
wymieniano się torbami wraz
z zawartością. Jak wspominają
świadkowie tamtych zdarzeń:
najbystrzejsze oko nie było
w stanie stwierdzić, że wracają
wyposażeni w inne atrybuty
turysty, niż kiedy wychodzili
w góry22. Zasadą był zakaz wyruszania w Karkonosze w pojedynkę, jednak nie zawsze ta
reguła była przestrzegana.
Oprócz „turystycznych” wę-

drówek po górskich szlakach,
kurierzy podróżowali regularnie do Pragi koleją. Mirosław
Jasiński wspomina, że Leszek
Kumanek opracował sposób
przewożenia znacznych ilości materiałów opozycyjnych
podczas takiej wyprawy. Jego
koncepcja była następująca:
kurier wsiadał do pociągu relacji Moskwa-Praga, następnie
zajmował miejsce w przedziale,
w którym podróżowali radzieccy oficerowie, po czym aranżował sytuację komunikacyjną
odpowiednią do spożywania
alkoholu. Jak się okazywało,
Rosjanie nigdy nie odmawiali,
słysząc ofertę tego rodzaju„bratniej” integracji. Plecak wypełniony opozycyjnymi materiałami był ustawiony z innymi
wojskowymi bagażami, ostatecznie żaden z lejtnantów
Armii Czerwonej nie pozwoliłby na zrewi-dowanie bagażu
w przedziale. M. Jasiński wspomina również sytuację podczas
podróży pociągiem z Pragi,
gdy musiał chować ważny dokument w dość nietypowej
części garderoby, a mianowicie
w skarpetce. Podczas rewizji
osobistej Jasiński zdjął oprócz
niej całą odzież; kontrolerzy
puścili opozycjonistę wolno,
zupełnie
niezainteresowani
skarpetką, pozostałą na jednej
ze stóp. W ten sposób Jasiński
dostarczył szczęśliwie ważną
przesyłkę do celu23.
Czesi i Słowacy nawiązywali
kontakty z Polakami, m. in. dzięki
podziemnemu pisemku „Konspira”. Zamieszczane były w nim
przedruki listów gończych za
polskimi opozycjonistami i stąd
wiadomo było, kto jest osobą
godną zaufania i właściwą do
współpracy. Z kolei na podstawie informacji nadawanych
przez rozgłośnię Radia Wolna
Europa możliwe było ustalenie,
którzy z poszukiwanych listami
Polaków są na wolności i z którymi należałoby się skomunikować. Petr Pospíchal w ten sposób wybierał ludzi do opozycyjnego działania. Tak rozpoczął
współpracę ze Zbigniewem Janasem. Z czasem obie strony
ustaliły wspólny sposób kryptografii. Dzięki temu pisanie
w listach o spotkaniu w pewnym miejscu miało oznaczać,
że spotkanie ma się odbyć
w in-nym punkcie, konkretnie
wcześniej ustalonym24.
W latach 1983-1984 udało
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się zorganizować kolejne punkty przerzutu przez tzw. „zieloną
granicę”. Została opracowana
sieć kurierów, przenoszących
przez góry zakazaną literaturę
oraz sprzęt drukarski. Do roku
1984 działalność SPCz była
sprawnie koordynowana przez
dwa centralne ośrodki w Pradze i we Wrocławiu. W 1985 r.
powstały dwa kolejne oddziały w Brnie i w Warszawie. Od
1986 r. rozpoczęły się prace
translatorskie nad zakazaną
w owym czasie współczesną
literaturą czeską i słowacką
oraz przygotowano ambitny
plan, by utworzyć podziemną
serię wydawniczą pod nazwą
„Kolekcja Czeskiej i Słowackiej
Literatury Niezależnej”25. Podówczas realizowany był także
projekt archiwum wydawnictw
niezależnych.
Akcje w górach nie zawsze
należały do udanych, choć z czasem stały się przedsięwzięciami
rutynowymi. Niejednokrotnie
ich finałem były aresztowania
na 48 godzin, czy też wymierzanie „turystom” przez władze
dotkliwych kar pieniężnych.
Polska opozycjonistka Anna
Walenta, która przekraczała
granicę, transportując „bibułę”
przez góry na polecenie Zbigniewa Janasa, zwykle na
tydzień przed taką wyprawą
jeździła zobaczyć umówione
miejsce na górskim szlaku, choćby po to, by sprawdzić jak długo pokonuje się odcinek od
jednego posterunku Wojsk
Ochrony Pogranicza do drugiego. Na jedno z zaplanowanych
spotkań wyruszyła z synem26.
Podczas rutynowej kontroli żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza zrewidował plecak, w którym była „bibuła”. Synowi
A. Walenty udało się zbiec, a kobieta zapewniała funkcjonariusza, że nie zna człowieka, który
przed chwilą uciekł. A. Walenta
została przetransportowana na
posterunek WOP-u. Była tam
przetrzymywana przez 48 godzin i przesłuchiwana. W jej
mieszkaniu w Warszawie SB
dokonało rewizji, jednak zawczasu syn zdążył spalić całą
czeską „bibułę”, która była tam
przechowywana. Kobiecie wymierzono, znaczną jak na owe
czasy, karę finansową 50 tys. zł
(cztery ówczesne, dobre pensje) za posiadanie nielegalnych
wydawnictw i nakaz zapłaty całej kwoty w ciągu trzech dni.

Opozycjonistka pożyczyła pieniądze w kościele św. Marcina
w Warszawie, jednak ostatecznie Z. Janas zapłacił kwotę
z pieniędzy organizacji27.
Jesienią 1986 r, po kilku
wpadkach „przerzutowców”
w Karkonoszach, przeprowadzono penetrację szlaków
w innych górskich pasmach
granicznych i wybrano nowe
miejsca na spotkania i akcje.
Droga Przyjaźni przestała być
bezpieczna. Wyznaczono trasy w Sudetach Wschodnich28.
Typowali je m.in. przewodnik
górski Mieczysław „Ducin” Piotrowski oraz studenci geologii i geografii wrocławskiego
uniwersytetu (wówczas im.
Bolesława Bieruta), którzy wyposażeni w stosowne zaświadczenia z dziekanatu, oddali się
„pracom badawczym” na rzecz
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Właściwymi na spotkania i przerzuty okazały się szlaki
na Borówkowej Górze, Kobylej
Górze i pod Śnieżnikiem.
Każde z typowanych do
ko-ntaktów miejsc zostało nazwane żeńskim imieniem, np.:
Anita, Ewa, Monika, Anna. Do
umówionych spotkań dysydentów dochodziło przy słupkach granicznych, które były
ponumerowane i stąd bez trudu można było zlokalizować
ten właściwy29. Akcje w górach
organizowano zwykle w soboty, w samo południe. I tak informacja telefoniczna, przekazana podczas „rozmowy kontrolowanej” brzmiąca: „Anita
przyjedzie do Pragi w tym miesiącu dwudziestego siódmego”
nie budziła zaniepokojenia SB,
a oznaczała, po prostej operacji odejmowania, że przerzut
od-będzie się w sobotę, dwudziestego czwartego, o dwunastej30.
Zdarzało się również, że
podczas akcji wymiany dochodziło do zabawnych nieporozumień. Jak wtedy, gdy kurierzy
nie mogli się spotkać, pomimo
że byli przekonani o dotarciu
do wyznaczonego wcześniej
i umówionego miejsca. Okazało się, że po stronie polskiej i po
stronie czechosłowackiej są
dwa rożne szczyty o tej samej
nazwie - Borówkowa Góra oraz
Borůvkový vrch31.
Kwestie językowe nie pozostawały obojętne, tak w przypadku kartografii, jak i komunikacji na łamach druków. „So-li-

Logo Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

darność Walcząca” Kornela Morawieckiego była mocno zainteresowana współpracą z opozycją czechosłowacką a jej członkowie postanowili, że rozpoczną druk wydawnictwa w języku czeskim. Czesi nadali komunikat zwrotny po odebraniu jednego z kolejnych wydań
numeru, że „nasi wrocławscy
przyjaciele rozpoczęli wydawanie pisma w języku, który
wydaje się czeskim”. Błąd tkwił
już w samym tytule, gdyż na
winiecie pisma znajdowało się
słowo „Opinie”, w języku czeskim takie nie funkcjonuje. Nazwę pisma, po reprymendach
ze strony czeskiej, zmieniono
na „Nazory”32.
W 1987 r. zostało wydrukowane techniką offsetową czasopismo „To” - w wysokim jak
na warunki opozycyjne nakładzie ok. 2000 egz. Ma ono znaczenie wyjątkowe, ponieważ
było pierwszą rozprowadzaną
w Czechosłowacji „bibułą” drukowaną tą techniką. Bezpieka
czechosłowacka „szalała” - jak
wspomina Zbigniew Janas. Służby bezpieczeństwa nie zorientowały się jednak, że pismo
zostało wydrukowane w Polsce, a następnie przeniesione
w plecakach przez Tatry. Czechosłowacką esbecję przeraził
niespotykany jak dotąd u tutejszej opozycji druk techniką offsetową, gdyż dotychczas pisma
tego typu były przepisywane
na tzw. przebitkach, co nie
powodowało zaniepokojenia
służb specjalnych, ponieważ
kopie były puszczane w obieg
w niewielkich ilościach33.
Peter Pospíchal wspomina,
że w tym czasie w grupie z Brna
w przerzutach „bibuły” brało
udział około dziesięciu, pięt-

nastu osób. Przerzutów było
od sześciu do ośmiu rocznie.
Z Polski do Pragi dotarł m.in.
powielacz, a nawet aparat do
nadawania audycji na paśmie
telewizyjnym, który nigdy nie
został uruchomiony34.
W styczniu 1987 r. w Brnie
został aresztowany członek Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS),
sygnatariusz Karty 77 i działacz
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej - wspomniany P. Pospíchal. Oskarżono go o rozpowszechnianie polskich wydawnictw niezależnych i utrzymywanie kontaktów z działaczami
podziemnej Solidarności oraz
o współpracę z Polską („działanie na szkodę Republiki poza
granicami kraju”). Groziło mu
12 lat więzienia za szpiegostwo. Aby ratować ważnego
działacza, polscy opozycjoniści
zebrali kilka tysięcy podpisów
w obronie P. Pospíchala. Petycję wraz z długim załącznikiem
Zbigniew Janas wraz z Januszem Onyszkiewiczem zanieśli
do ambasady Czechosłowacji
w Warszawie. Jak wspominają,
odeszli ku ich wielkiemu zdziwieniu zupełnie bezkarnie, bez
konsekwencji35.
Znacząca demonstracja w
obronie Pospíchala odbyła się
w Wielki Tydzień, 16 kwietnia
1987 r., w centrum Wrocławia
i była ważnym momentem ofijalnego ujawnienia organizacji
Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Manifestacja zgromadziła ponad tysiąc wrocławian,
a w wielu punktach miasta rozrzucane były ulotki z napisem
„SOS dla Pospíchala”. Milicja
zatrzymała wszystkich organizatorów protestu, którzy po
48 godzinach aresztu zostali
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zwolnieni i skazani przez kolegium do spraw wykroczeń na
grzywny w wysokości od 25 do
50 tys. zł36. Służba Bezpieczeństwa wydawała się być tego
dnia zirytowana zuchwałością
protestantów, jednak ostatecznie nie zastosowała poważniejszych konsekwencji. Akcja SPCz
poskutkowała, a przynajmniej
nie pozostała bez odzewu. Pospíchal wyszedł na wolność 18
maja 1987 r.
W Podkowie Leśnej odprawiona została wówczas msza
święta w jego intencji, po której zapoczątkowano cykl wykładów o czechosłowackim
ruchu niezależnym. Pokazano
również wystawę czechosłowackiego samizdatu37.
W 10. rocznicę powstania
Karty 77, w 1987 r., Zbigniew
Janas i Petr Pospíchal zdecydowali o wykonaniu bloczków
ze znaczkami pocztowymi oraz
o wydaniu okolicznościowego
kalendarza. Wzory przygotowano w Czechosłowacji jeszcze jesienią 1986 r. Znaczki były
opracowane w pełni profesjonalnie i udało się wprowadzić
je do oficjalnego obiegu38. Ilość znaczków zmusiła czechosłowackiego ministra Poczty
i Łączności do wydania zakazu
doręczania listów nimi ofrankowanych. Mimo takiej restrykcji list ze znaczkiem SPCz otrzymał w więzieniu Petr Pospíchal,
więziony do maja 1987 r.39
W lipcu 1987 r., po wielogodzinnym spotkaniu na granicy,
ogłoszono powstanie Kręgu
Przyjaciół Solidarności PolskoCzechosłowackiej. Struktura tego ruchu została oparta o
formułę polskiego Komitetu Obrony Robotników. Krąg
Przyjaciół miał występować
w obronie aresztowanych,
w podobny sposób, jak to się
stało we Wrocławiu w przypadku Pospíchala, któremu władze
czechosłowackie postawiły zarzut szpiegostwa na rzecz Polski. Deklarację Kręgu Przyjaciół
SPCz napisał osobiście Václav
Havel i to on stał się organizatorem Kręgu na terenie Czechosłowacji. Po stronie polskiej
akcję wspierał Jacek Kuroń.
Następnie zebrano podpisy
po kilkanaście z każdej strony,
a w oświadczeniu podano, że
ta inicjatywa jest kontynuacją
współpracy podjętej przez KOR
i Kartę 77, a także grupę, która
w 1981 r. przyjęła nazwę Soli-

darność Polsko-Czechosłowacka40. Rzecznikami Kręgu Przyjaciół SPCz po stronie czeskiej
została Anna Šabatowa, a po
stronie polskiej Józef Pinior41.
Deklarację poparcia podpisało
wielu działaczy demokratycznych z obu krajów, m.in.: Václav
Havel, Petr Uhl, Ján Čarnogurský, Jacek Kuroń, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Bujak42.
Powstanie Kręgu Przyjaciół
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, w skład którego weszły
tak uznane postaci opozycji,
dawało minimum bezpieczeństwa włączającym się w budowanie SPCz. W przypadku
aresztowania mieli szansę na
wsparcie i pomoc. Założenie
KP SPCz zostało podane do
publicznej wiadomości 6 lipca
1987 r.
Wartą wspomnienia jest akcja przeprowadzona 12 września 1987 r. pod hasłem „Ratujmy Karkonosze”. Na Drodze
Przyjaźni pod Śnieżką SPCz wraz
z ruchem Wolność i Pokój zorganizowała manifestację w obronie zagrożonej w obu krajach
ekologii. Z dwóch stron granicy na Śnieżkę wyruszyły grupy protestujących. Tego dnia
w schroniskach i na górskich
szlakach tuż przed demonstracją można było spotkać wielu
funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Na „ekologów” czekały podstawione wozy milicyjne. Po polskiej stronie w ak-
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cji protestacyjnej uczestniczyło
ok. 15 osób. Wszystkie zostały
aresztowane, a podróż w milicyjnym wozie wspominają
jako „wesoły autobus”. Nim to
nastąpiło, Polacy zdołali rozwinąć transparent z napisem
„Ratujmy Karkonosze!”43, Czesi
zostali aresztowani nim dotarli
na umówione miejsce. Akcja
jednak powiodła się, gdyż,
jak oceniali po latach sami jej
uczestnicy, udało się zmobilizować ogromne siły SB i straży
granicznej do spacyfi kowania
manifestacji w obronie Karkonoszy44.
W raporcie czechosłowackiej służby bezpieczeństwa
(StB) z tamtego okresu (prawdopodobnie z pierwszej połowy 1988 r., gdyż nie ma na
dokumencie dokładnej daty)
można przeczytać: „W ostatnim okresie teren Drogi Przyjaźni miał zostać wykorzystany
w kilku przypadkach do masowych wystąpień sił antysocjalistycznych zorganizowanych
przez przedstawicieli tzw. opozycji z CSRS i PRL. W tej chwili
doszło do powstania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej
Sił Opozycyjnych CSRS i PRL
w celu koordynowania akcji antysocjalistycznej”45. Służby bezpieczeństwa obu krajów realizowały specjalne projekty, które miały służyć udaremnieniu
osobistych kontaktów Karty
77 z członkami „Solidarności”

Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

i KOR.
Warto nadmienić, że organizowane przez SPCz - obok
działań politycznych - marsze
ekologiczne (dwukrotne w Cieszynie, a nawet w Pradze) dawały konkretne efekty. Dzięki
nim wstrzymano po proteście
głodowym, budowę koksowni
w Stonawie. Karta 77 w oficjalnym stanowisku podkreśliła, że
80 proc. zanieczyszczeń spadnie na teren Polski, a przyroda
części Beskidów zostanie zdegradowana46.
W Polsce w grudniu 1987 r.
ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”, wydawanego regularnie
do roku 1989 przez Ruch Społeczny „Solidarność”, nakładem
wydawnictwa Kret. Jego redaktorem naczelnym został
Jarosław Broda. Winieta przedstawiała rysunek dwóch splecionych dłoni47. Pismo to miało
służyć „zarówno informowaniu
o działaniach podejmowanych
przez SPCz, jak i wybiórczej informacji o sytuacji w kraju naszych przyjaciół”48. W kolejnych
numerach prowadzony był
m.in. przegląd czasopism niezależnych wydawanych w Czechosłowacji. Pismo ukazywało
się w zarówno w polskiej, jak
i czeskiej wersji językowej.
Z kolei w styczniu 1988 r. wydana została pierwsza pozycja
Kolekcji Czeskiej i Słowackiej
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Literatury Niezależnej, w zakresie której ukazały się m. in.: Obsługiwałem angielskiego króla
Bohumila Hrabala w tłumaczeniu Piotra Godlewskiego, następnie Wyjątki ze autosztambucha Josefa Škvoreckiego,
Zaoczne przesłuchanie Václav
Havla, a także ...i będzie gorzej
Jana Pelca49.
W marcu 1988 r. Solidarność
Polsko-Czechosłowacka rozpoczęła przedsięwzięcie pod hasłem „Patronat”, które miało
być projektem realizowanym
ponad granicami, o dużym
zasięgu, angażującym wiele
osób. Pomysł jego wdrożenia
wysunął M. Jasiński, którego
inicjatywa została zaprezentowana w specjalnym wydaniu
„Biuletynu Informacyjnego…”
w całości poświęconego temu
tematowi. SPCz zwracała się do
wszystkich obywateli i organizacji o objęcie konkretną opieką więźniów politycznych i ich
rodzin w Czechosłowacji. W kolejnych numerach „Biuletynu
Informacyjnego…” ukazywały
się nazwiska i miejsca pobytu
więźniów sumienia oraz adresy
ich rodzin, a także informacje
o przystąpieniu do patronatu
wielu osób i ugrupowań niezależnych po obu stronach granicy50. „Patronat” był zobowiązaniem do: „a) informowania
na wszelkie dostępne sposoby
opinii publicznej o przypadku
tego więźnia, b) przesyłania
listów (i nakłaniania do tego
innych osób) do osoby objętej patronatem, do jej rodziny, bliskich c) przesyłania (na
miarę możliwości) pomocy
materialnej (paczek do więzienia, paczek dla rodziny, zwłaszcza w przypadkach rodzin
z dziećmi), d) interweniowania
w sprawie tej osoby u władz jej
kraju, e) ewentualne zaproszenia(jeśli jest to możliwe) danej
osoby, bądź członków jej rodziny do swego kraju”51. Akcja
spotkała się z dużym zainteresowaniem społecznym i była
koordynowana przez SPCz
w obu krajach.
SPCz odnotowała także demonstrację pod ambasadą rumuńską w Warszawie, zorganizowaną na wezwanie sygnatariuszy Karty 77 w lutym 1988 r.
po masakrze w Timişoarze. Protesty odbyły się w tym samym
czasie pod kilkoma ambasadami w Europie. To działanie udowodniło możliwość skoordyno-

wania inicjatyw w kilku krajach
Europy Wschodniej i Zachodniej. Po tym jak w 1988 r. nasiliły się represje wobec działaczy opozycji demokratycznej
w Czechosłowacji i przedstawicieli polskiego ruchu Wolność
i Pokój, członkowie SPCz zorganizowali w Pradze i we Wrocławiu, trwającą od 15 do 22
maja, głodówkę protestacyjną.
Solidarność
Polsko-Czechosłowacka pośredniczyła także
w przekazaniu kard. Františkowi Tomáškowi petycji, podpisanej przez ok. 3,5 tys. osób, w
obronie Kościoła Katolickiego
w Czechosłowacji, a na przełomie roku 1988 i 1989 organizacja była inicjatorem wspólnych
działań młodych katolików w
Polsce i w Czechosłowacji52.
W 20. rocznicę interwencji
wojsk Układu Warszawskiego
w Czechosłowacji, 9 lipca 1988
r., podczas kolejnego dużego
spotkania głównych działaczy
opozycji demokratycznej w górach, została podpisana wspólna deklaracja. Ujęto w niej m.in.
kwestie istotne dla obu krajów,
a jako przyszłe działania określono pracę na rzecz prawa
do suwerenności, wyjaśnienia
wszystkich interwencji wewnątrz Układ Warszawskiego,
wyjaśnienia wywózek Polaków
w latach 1939-1941 i 1944-48,
mordu w Katyniu i na uczestnikach rewolucji węgierskiej
w 1956 r., prawa do wolności
słowa, prawa do podróżowania, prawa do określenia systemu gospodarczego53. Natomiast w dniach 25-28 sierpnia
1988 r., w Nowej Hucie, w kościele św. Maksymiliana Kolbego odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Praw Człowieka,
w której uczestniczyli również
polscy działacze Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej. Przybyło 300 osób z zagranicy, jednak jedynym przedstawicielem strony czechosłowackiej,
jakiemu udało się dojechać do
Krakowa, był uczestnik Karty
77 i członek SPCz Aleksander
Vondra. Wystąpił on z tekstem
na temat działalności opozycji czechosłowackiej w ciągu
ostatniego roku54.
Warto pamiętać, że Solidarność Polsko - Czechosłowacka
miała również swój znaczący
wkład w rozwój przekazu niezależnych informacji, tworząc
podwaliny wolnych mediów
w Europie Środkowej. Organi-

zacja zainicjowała powstanie
Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej (20 grudnia
1988 r.), służącej szybkiej i niezależnej wymianie informacji
pomiędzy Pragą, Warszawą, Budapesztem, Wilnem i Moskwą.
Polska sekcja WAI wywodziła się
z prężnie funkcjonującego Serwisu Informacyjnego Solidarności, który działał od 1980 r.,
zaś czechosłowacką sekcję stanowili sygnatariusze Karty 77.
Istotnym zadaniem WAI było
dostarczanie rzetelnej i prawdziwej informacji korespondentom zagranicznym informacji
niejednokrotnie o odmiennej
treści niż ta, która była rozpowszechniana przez państwowe
serwisy informacyjne nasycone propagandą partyjną (ówczesne krajowe agencje informacyjne: polska PAP, radziecka
TASS, czechosłowacka CzTK)55.
Symbolicznym
momentem była 21. rocznica inwazji
na Czechosłowację. W Polsce
czuło się już wtedy atmosferę
wolności, było zupełnie inaczej niż przed rokiem. Członkowie SPCz: Jerzy Kronhold,
Marian Dembiniok i Zbigniew
Machej zorganizowali w Cieszynie 21 sierpnia 1989 r. manifestację pod hasłem „Nigdy
więcej bratniej pomocy”, podczas której zgromadzeni przeprosili Czechów i Słowaków za
to, że w interwencji na Czechosłowację w 1968 r. brali udział
polscy żołnierze. W przemarszu
wzięło udział blisko 3000 osób.
Na wiecu obecni byli posłowie
i senatorowie, demokratycznej
już wtedy, Rzeczypospolitej
Polskiej.
W lutym 1989 r. doszło do
manifestacji podczas wystawiania Protestu i Audiencji V. Havla
w Teatrze Powszechnym w Warszawie56. Podczas jednego ze
spektakli obecny był ówczesny
premier rządu PRL Mieczysław
Rakowski. W przerwie sztuki ze
sceny przemawiał Adam Michnik, który informował o sytuacji w Czechosłowacji i V. Havlu
osadzonym w więzieniu. Jego
wystąpienie zagłuszały piosenki Karela Gotta, lecz mimo
to A. Michnik otrzymał gromkie brawa. Z kolei 5 kwietnia
w Warszawie zorganizowano
„Wieczór Czeski”. Podczas niego
napisano i wysłano 100 kartek
do V. Havla, na adres więzienia,
wygłoszono prelekcję na temat
pisarstwa tego literata, a na ko-

niec wieczoru „Teatr 38” zagrał
sztukę Audiencja. Te działania,
jak ocenia G. Majewski, niewątpliwie przyczyniły się do
przedterminowego zwolnienia
V. Havla. Był to sygnał, że władze czechosłowackie zaczynają ulegać międzynarodowym
naciskom, oraz że dobrze zorganizowana akcja opozycyjna
przynosząca rozgłos, może być
skuteczna57.
W połowie 1989 r. polscy
działacze SPCz przeprowadzili
brawurową akcję przerzucenia
przez granicę czechosłowackiego członka organizacji Stanislava Devátego, wydawałoby się,
że o scenariuszu zaczerpniętym rodem z filmów akcji. Deváty był zagrożony po raz kolejny aresztowaniem, a ponieważ
za każdym razem, kiedy trafiał
do aresztu, podejmował wyniszczającą organizm głodówkę,
obawiano się, że tym razem
mógłby nie przeżyć. Dwójka
polskich „turystów” przeprowadziła Devátego przez góry,
po czym wszyscy wsiedli do
oczekującego na nich samochodu, rozpędzonym pojazdem
przełamali blokadę przygotowaną przez funkcjonariuszy
Wojsk Ochrony Pogranicza i po
pościgu bezpiecznie dotarli do
Wrocławia. S. Deváty ukrywał
się w różnych punktach stolicy
Dolnego Śląska aż do Aksamitnej Rewolucji, w końcu wrócił
bezpiecznie do Pragi58.
Wielkim sukcesem, po szeregu udanych przedsięwzięć,
okazało się zorganizowanie we
Wrocławiu w 1989 r. międzynarodowego seminarium Europa
Środkowa. „Kultura na rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem
a komercjalizmem”, które trwało od 3 do 5 listopada. Była to
niepowtarzalna okazja, jedyna
od lat, by zaprezentować nienależną kulturę czechosłowacką59. Wielu artystów i ich prace
zatrzymano na granicy czechosłowacko-polskiej60. Był to czas,
kiedy w Polsce zaczynano się
cieszyć wolnością, w Czechosłowacji miała ona dopiero nadejść.
W „Przeglądzie Czechosłowackiej Kultury Niezależnej”
wzięli udział pieśniarze, muzycy rockowi z Czechosłowacji,
artyści emigracyjni, m. in. Karel
Kryl i Jaroslav Hutka. Odbyły się
także projekcje filmów czeskiej
„nowej fali”. Zapowiadana wystawa malarstwa i rzeźby nie-
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zależnych artystów plastyków
z Czechosłowacji nie odbyła się.
Została zarekwirowana, a jej
kurator (student wrocławskiej
PWSSP) Igor Wójcik został
aresztowany na granicy polsko-czechosłowackiej w Harrachovie. Zamiast wystawy sztuki
odbyła się symboliczna prezentacja pustych ram przekreślonych napisem „Zarekwirowano”. Mimo utrudnień do stolicy
Dolnego Śląska dotarło kilka
tysięcy sąsiadów z południa.
Dysydenci pochodzili nie tylko
z Czechosłowacji, ale i z NRD,
ZSRR, czy z Węgier. Wszystkim noclegów udzielili życzliwi wrocławianie w domach
prywatnych. Jak wspominają
świadkowie tamtych dni, chęt-

nych do przyjęcia gości było
więcej niż przyjezdnych61.
Niecałe dwa tygodnie
później, 17 listopada 1989 r.,
w Czechosłowacji rozpoczęła
się „aksamitna rewolucja”. Zapoczątkowała ona demokratyczne zmiany i doprowadziła
do upadku systemu komunistycznego w tym kraju. Prezydent V. Havel wielokrotnie podkreślał, że wrocławski festiwal
odegrał szczególną rolę w obaleniu ustroju komunistycznego
w jego kraju62.
17 marca 1990 r. z inicjatywy SPCz doszło do, wspomnianego na początku tekstu,
spotkania prezydenta V. Havla
i przewodniczącego „Solidarności” Lecha Wałęsy. Zgodnie

19
z konspiracyjną tradycją SPCz
spotkanie odbyło się w górach,
tym razem w wygod-nych salach schroniska „Na przełęczy
Okraj”. W kwietniu 1990 r. SPCz
zorganizowała wizytę premiera
Czech Petra Pitharta w Polsce
południowej.
W nowej sytuacji politycznej konieczna stała się zmiana
formy działania Solidarności
Polsko - C zechosłowack iej.
W 1991 r. zarejestrowano legalne już Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka,
którego celem jest współpraca
Polski, Czech oraz Słowacji z innymi krajami Europy, a także
upowszechnianie wzajemnej
wiedzy o dorobku i życiu kulturalnym, społecznym i polity-

cznym. Przy współpracy Stowarzyszenia SPCzS co roku organizowane są festiwale teatralne
i filmowe w Cieszynie, a na Ziemi Kłodzkiej odbywają się Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz wydawany jest
miesięcznik „Ziemia Kłodzka.
Od Kladského Pomezi - Glatzer
Bergland”63.
Członkiem SPCzS może zostać każdy, kto utożsamia się
z jej celami. Solidarność PolskoCzesko-Słowacka propaguje zasady tolerancji i szacunku między społeczeństwami oraz
współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach.
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ks. prof. Tadeusz Fitych

Ks. Gerarda Hirschfeldera identyfikacje
ze św. Gerardem Majellą
„Tak naprawdę nie chcemy religii, która ma rację tam, gdzie my mamy rację.
Chcemy natomiast religii, która ma rację tam, gdzie my się mylimy.
Te obecne mody sprawiają, że nie chodzi o to, czy religia pozwoli na wolność,
ale czy (w najlepszym przypadku) wolność pozwoli na religię.
Ludzie ci idą jedynie za współczesną atmosferą,
w której jest wiele rzeczy miłych,
wiele anarchicznych i wiele po prostu nudnych i oczywistych,
a następnie domagają się, żeby każda religia dopasowała się do tej atmosfery.
Ale ta atmosfera istniałaby nawet bez tych religii.”
(G. K. Chesterton, Kościół katolicki i konwersja, Sandomierz 2012)
Czas to nie tylko pieniądz,
ale to przede wszystkim życie.
Niestety w naszych czasach
„cyfrowy człowiek” jest „zaczadzony” niezwykle rozwiniętą
techniką, oddał on swe serce
najnowszym technologiom i
zarazem hołduje mentalności
supermarketu, który wyrasta
na pogańską świątynię XXI w.
W efekcie, na przysłowiowym
„kołku” zawiesił racjonalność
właściwą tylko osobie ludzkiej.
Również i my – dumni europejczycy, zagubiliśmy ostrzeżenie Sokratesa twierdzącego, że „bezmyślnym życiem
żyć człowiekowi nie warto”.
W konsekwencji, jak to celnie
diagnozuje Piotr Jaroszyński,
„człowiek współczesny coraz
częściej ocenia wartość czegokolwiek ze względu na własne
upodobania i własną wygodę,
co przeradza się w postawę,

którą nazywamy konsumpcjonizmem. Ofiarą takiej postawy
padają najcenniejsze i obiektywne wartości kultury, w tym
również religia, sprowadzana
do rzędu towaru z supermarketu. Stawiamy coraz to nowe
warunki religii, wybrzydzamy
na nią, robimy jej łaskę, aż w
końcu szukamy jakiegokolwiek
pretekstu, by ją odrzucić. Zachowujemy się jak rozkapryszone i zmanierowane dzieci.
Niestety, również gdy jesteśmy
starsi, ale ciągle niedojrzali”.
Spoglądając w tej perspektywie na bł. ks. Gerarda Hirschfeldera, trzeba zauważyć i podkreślić autentyczną wielkość,
która przejawia się m.in. w
tym, że stosunkowo wcześnie
odkrył on prawdziwość słów
– wyznania Gilbert’a Keith’a
Chestertona: "Kościół katolicki jako jedyny ocala człowieka

Ks. G. Hirschfelder wikariusz w Kudowie–Czermnej (1932-1937, fot. ze zbiorów TF.

przed poniżającą niewolą bycia
dzieckiem swoich czasów". U
Gerarda Hirschfeldera uderza
nas jego mądrość, racjonalna
konsekwencja i dojrzałość widoczna przede wszystkim w
postawie poszukiwania prawdy, wartości, osób oraz środowisk i ruchów kościelnych,
czyli żywych komórek Kościoła,
autentycznie przeżywających
jego duchowość, jak m.in. młodzieżowy ruch „Quickborn”,
„Rodzina Kolpinga” - międzynarodowego stowarzyszenia robotników założonego w 1841 r.,
czy też szensztadzki międzynarodowy ruch apostolski, w
którym uczestniczył do ostatnich chwil życia, nawet w KL
Dachau. Napotkani kapłani, zakonnicy i chrześcijanie świeccy
wpłynęli nie tylko na jego zainteresowania, duchową młodość, ale przede wszystkim na

kształt jego heroicznej miłości
pasterskiej. Całe jego życie było przeniknięte głębokim pragnieniem pełnej realizacji wiary esencjalnej. W konsekwencji
stał się on czytelnym znakiem
miłości do Chrystusa poprzez
dobrowolnie przyjęte cierpienie w obronie wiary i ofiarę
życia. Wpisał się w krąg heroicznych bohaterów zwycięstwa
dobra nad złem XX w.
Z całą pewnością Gerhard
Hirschfelder musiał kiedyś poznać niełatwe położenie swej
samotnej matki Marii (18811939) i złożone okoliczności
swego przyjścia na świat.
W dalszej konsekwencji odbiło
się to m.in. na kształcie chrzcielnej decyzji matki, która wybrała mu aż trzech świętych patronów. W judaizmie w trzech
rogach łóżka rodzącej matki
umieszczano plastyczne wy-

Plebania w Kudowie – Czermnej (zbud. w 1809 r., stan współ.) fot. T. Fitych.
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obrażenia mających ją chronić
aniołów. Sam poród jest tam
traktowany jako przeżycie duchowe. Co więcej pierworodne
dziecko należało podarować
Bogu. Wśród wybranych przez
matkę orędowników dla swego syna, pierwszoplanowym
patronem był jeden spośród
19-tu świętych noszących to
imię, włoski redemptorysta św.
Gerard Majella - patron dzieci
narodzonych, a także nienarodzonych oraz szczęśliwych porodów i matek.
Tym bardziej jest dla nas
oczywistym, że nie tylko w następstwie studiów teologicznych, Gerhard miał żywą świadomość swego życia jako cennego i użytecznego daru Boga.
Studiując na wrocławskim uniwersytecie teologię biblijną,
z pewnością odkrywał on z jednej strony ważną prawdę, że
Boża Opatrzność to ojcowskie
zatroskanie się Boga – Miłości o
każdego człowieka, a z drugiej,
że życie w żadnym stopniu nie
jest igraszką pustego losu, lecz
cennym darem Boga – darem
i zadaniem, misją. Rzeczywistość tę potwierdza chociażby szereg biblijnych imion. W
języku hebrajskim Mateusz to
"dar od Boga"; Natanel - „Bóg
dał". Znaczeniowo przypomina
m.in. takie imiona, jak greckie z
pochodzenia – Teodor, czy też
polskie – Bożydar. Natan - w
języku hebrajskim znaczy dar,
podarunek. Każde dziecko jest
w swoim człowieczeństwie
dzieckiem Boga.
Ślady świadomej
identyfikacji księdza
Hirschfeldera z misją
i stylem życia
św. Gerarda Majelli
Spoglądając na całokształt
życia bł. Gerharda, widzimy, że
nie było w nim przypadkowych
spotkań. Od każdej napotkanej
osoby i faktycznych mistrzów
chrześcijańskiego życia coś
zaczerpnął, czegoś się nauczył.
Nasuwa się więc pytanie kiedy i
w jaki sposób poznał bliżej i dogłębnie życie i charyzmat swego pierwszego patrona chrztu
św. Gerarda Majellę? Jaka była
faktyczna geneza tego duchowego kontaktu, a jaki był jego
rozwój? Co mogło ks. Hirschfeldera do tego typu więzi i przyjaźni nakłonić? Brak źródeł nie
pozwala nam udzielić jedno-

znacznej odpowiedzi.
Nie można jednak wykluczyć, że tego typu genezę lub
wręcz inspirację mógł stanowić
obok relacji swej matki albo
wartościowy artykuł, albo jeszcze bardziej książka poświęcona życiowej misji jego patrona.
Otóż jeśli idzie o język niemiecki, to już w rok po kanonizacji
włoskiego brata redemptorysty, czyli w 1905 roku, na
terenie Niemiec - w Dülmen
ukazało się drukiem dziesiąte
poszerzone wydanie książki
Josef’a Alois’a Krebs’a. Nosiła
ona tytuł: Der heilige Gerard
Majella, Laienbruder aus dem
Redemptoristen-Ordnen, kurz
dargestellt in seinem Leben
und in seiner wunderthätigen
Fürbitte (Nebst Andachtsübungen zu seiner Verehrung) i miała objętość 156 stron. Obok
części biograficznej zawierała
ona także zbiór nabożeństw ku
czci tego świętego. W sumie na
rynku księgarskim dominowały
w zasadzie dwa tytuły książek
biograficznych. Jedna z nich,
także autorstwa J. A. Krebsa,
już w roku 1911 miała jedenaście wydań. Dostępne też były
dwie wersje modlitewników z
nowenną do św. Gerarda Majelli, które miały po kilka wznowień.
Ponadto pod koniec XIX i w
pierwszym 30-leciu XX w. także
i w języku polskim pojawiały się
na półkach księgarskich pozycje biograficzne, których autorem najczęściej był o. Bernard
Łubieński CSSR. To właśnie on
opublikował „Żywot świętego
brata Gerarda ze zgromadzenia
ojców redemptorystów”. Książka ta ujrzała światło dzienne
w Krakowie po raz pierwszy
w 1893 r., a następne jej wydania ukazywały się w tym samym mieście kolejno w 1905
i w 1928 roku.
Pomimo, iż ks. Hirschfelder
przyjął święcenia kapłańskie
i zarazem rozpoczął posługiwanie w Kudowie – Czermnej
(wówczas tzw. Wielkiej Czermnej lub Niemieckiej Czermnej,
obok pobliskiej wsi Mała oraz
Czeska Czermna) w tym samym
roku, w którym uroczyście obchodzono 200. rocznicę istnienia zgromadzenia redemptorystów, to z cieszącym się chwałą
ołtarzy redemptorystowskim
młodym bratem zakonnym, patronem swego chrztu identyfikował się najprawdopodobniej
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Autograf ks. G. Hirschfeldera na odpisie metryki chrztu św. z 1937 r., fot. T. Fitych.

Katedra w Muro Lucano (stan współczesny).

Monografia C. Palestina, Potenza Muro Marsico, t. 1-4 2000.
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od dłuższego już czasu. Należy
tu zauważyć, że z tej liczebnej i
znaczącej czermnieńskiej parafii wywodziło się aż trzech wybitnych redemptorystów (dwaj
bracia Franzowie z Czermnej:
Amand Franz ur. 1859 zm. 1907
i Franz Franz ur. 1864 zm. 1926
oraz Antoni Jedek ze Słonego
ur. 1834 zm. 1903). Z pewnością ks. Hirschfelder, jeśli nawet
nie spotykał się z o. F. Franzem
w Bardo Śl. (posługiwał tu w l.
1900 – 1907 i następnie jako
rektor w l. 1915-1921, po czym
we Wrocławiu w l. 1921-1926)
lub na ziemi kłodzkiej, to z
pewnością po roku 1932, będąc już na miejscu, spotkał się z
ich krewnymi lub znajomymi w
Czermnej lub w Słonem. Tego
typu dialog mógł sprowokować u niego bliższe zainteresowanie się wybitnymi postaciami tego zgromadzenia, a w tym
również wzorowym bratem
zakonnym zgromadzenia redemptorystów - św. Gerardem
Majellą, będącym wśród trzech
zakonników tego zgromadzenia wyniesionych do chwały
ołtarzy.
Najprawdopodobniej w latach 1932 – 1939 r., wraz z pierwszą gorliwością i miłością
pasterską realizowaną na pierwszym wikariacie ks. Gerarda, miała miejsce jego kolejna
„przygoda transcendencji”, tzn.
dążenie do„pójścia dalej” w rozwijaniu „wysokiej miary życia
codziennego (świętości). Możemy przypuszczać, że kiedy
ks. Hirschfelder dogłębniej poznał życie i styl posługiwania
św. brata Majelli, to między
nim, a jego patronem chrztu
wywiązała się solidarna relacja
modlitewna. Prawdopodobnymi mogłyby tu być słowa modlitewnego dialogu: wierzę, że
przebywasz w niebie. Wstawiaj
się za nami, abyśmy żyli tymi
ideałami i zasadami, które nam
przekazałeś swoim życiem, abyśmy byli wierni Ewangelii, prawdziwi oraz święci aż do końca.
Wiemy już, że św. Gerard
Majella od końca XIX w. był patronem kobiet brzemiennych i
matek. Czyżby w sytuacji potęgujących się nazistowskich inwigilacji ks. Hirschfeldera, ostentacyjnego notowania jego
kazań, wzywania go na przesłuchania, pobicia przez bojówkarzy, prób zastraszania i powstrzymania, grożąc mu także

prześladowaniami jego matki
Marii, odwoływał się on częściej
do św. Gerarda Majelli jako patrona matek? Przypomnijmy, że
Maria Hirschfelder urodzona 13
grudnia 1881 roku, zginęła 16
lutego 1939 roku w bliżej nieznanych okolicznościach. Rzekomo cierpiąc na depresję, utonęła w nurtach Nysy Kłodzkiej.
Do naszych czasów, z powodu dramatycznych wydarzeń wojennych, przesiedleń
i upływu ponad 80-ciu lat nie
zachowało się zbyt wiele dokumentów kościelnych sygnowanych ręką ks. Hirschfeldera. Nie
mniej na jednym z zachowanych potwierdzeń udzielenia
sakramentu chrztu, w kościele
parafialnym w Czermnej, w
dniu 1 stycznia 1937 r. spotykamy się z niezwykle rzadkim,
a dla biografów cennym autografem czermnieńskiego wikariusza, o niespotykanym dotąd
kształcie. Ma on brzmienie:
„Gerard Majella Hirschfelder”.
W taki oto sposób czermnieński wikariusz, pracujący tu w
latach 1932-1939, podpisał się
mając za sobą prawie pięć lat
kapłaństwa. Zachowany stan
źródeł pozwala nam twierdzić,
że uczynił to w zasadzie po
raz pierwszy. Co więcej, w powszechnej praktyce kościelnej
taki sposób firmowania dokumentów jest praktycznie niespotykany. Przypomnijmy, iż
w tym konkretnym przypadku
ochrzczonym dzieckiem była
dziewczynka Christiana, Stefania. Urodziła się 17 grudnia 1936
r. o godzinie 14-ej w Pstrążnej,
jako córka tutejszego rolnika
Karla Josefa Kubiny i jego małżonki Agnes, z domu Hauke.
Szafarzem sakramentu był ks.
Gerard Hirschfelder, a w gronie
czterech świadków chrztu byli
m.in. Maria Franz z Pstrążnego
i Josef Hauke. Zapis metrykalny odsłania nam wymowny
fakt, że rodzice ochrzcili swoje
dziecko dopiero po dwóch tygodniach. Normalnie czyniono
to bardzo szybko, albo tego
samego dnia, albo w znacznie
krótszym odstępie czasu. Co
więcej, niemowlę nie zostało
ochrzczone ani w okresie Świąt
Bożego Narodzenia, ani przed
Nowym Rokiem. Czyżby miało
to znaczyć, że dziecko było w
pełni zdrowe, ale nie można
było tego powiedzieć o jego
matce? Być może znający tego
typu okoliczności ks. Gerhard,

nacechowany wielką empatią
i solidarnością, nie tylko polecił
matkę i jej dziecko orędownictwu św. Gerarda patrona trudnych porodów i nowonarodzonych dzieci, ale pocieszając
rodzinę przybliżył jego postać
oraz wyznał, że sam rodził się w
trudnych okolicznościach i dlatego ma go za swego patrona.
Na koniec dodajmy, że księgi metrykalne parafii św. Bartłomieja w Kudowie-Czermnej
pochodzące z czwartej dekady
XX w., w większości wypadków
zostały sporządzone rękoma
kilka pomocniczych osób, obsługujących kancelarię parafialną. Taką metodę powstania
odsłania także interesująca nas
„Księga Parafii Czermna z okresu od 1 I 1931 do 31 XIII 1949”.
Śledząc wykonane jedną ręką
zapiski metrykalne, w rubryce
dotyczącej szafarzy poszczególnych sakramentów, znajdujemy w nich jedynie typowe
urzędowe adnotacje o prostym
brzmieniu: „Kaplan Hirschfelder” lub „Gerard Hirschfelder”.
Przytoczyliśmy jeden z
przypadków świadomej identyfikacji się 30-letniego wikariusza Czermnej ze swym
patronem chrztu. Otwartymi
pozostają pytania czy uczynił
to po raz pierwszy? Czy tego
typu „wyznań” było w jego życiu i posłudze kapłańskiej więcej?. Nie to jest tu najbardziej
istotne. Natomiast znacznie
ważniejszym byłoby ustalenie
kiedy czermnieński wikariusz
poznał tego świętego brata
redemptorystę po raz pierwszy oraz czego nauczył się on
od włoskiego świętego w swej
młodości, a czym inspirował
się już jako duszpasterz młodzieży, młodych pracowników
i rodzin?. Chcąc udzielić nawet
hipotetycznych wyjaśnień, wypada nam samym poznać bliżej
pierwszoplanowego patrona
chrztu ks. Gerharda Hirschfeldera.
Charakterystyka postaci
i życiowej misji
Włocha Gerarda Majelli
Gerard urodził się 6 lub 23
kwietnia 1726 r. w miejscowości Muro Lucano, usytuowanej
na wysokości 600-660 m npm,
w górzystej krainie położonej
w Apeninach Południowych,
na południu Włoch. Dawniej
miasto pozostawało w Królestwie Neapolitańskim. Jest

ono oddalone ok. 60 km w linii
powietrznej, a drogą - ok. 160
km na wschód od Neapolu,
obecnie w prowincji Potenza,
w regionie Bazylikata. Od XI w.
miasto było już siedzibą biskupa. Znajdował się tu kościół katedralny pod wezwaniem św.
Gerarda, urodzonego w 927 lub
942 roku, belgijskiego benedyktyna i uczestnika otwarcia
opactwa Cluny, a w latach 887
- 926 biskupa Mâcon, sufraganii archidiecezji Lyon, o dużej
wartości artystycznej. W swej
bogatej historii miasto stało
się miejscem urodzenia wielu
zasłużonych i cenionych osób,
m.in. Joanny I (1326-1382) królowej Neapolu w latach
1343-1382, hrabiny Prowansji,
księżnej Achai oraz tytularnej
królowej Jerozolimy. Ponadto
wywodzi się stąd liczny krąg
zasłużonych biskupów, teologów, literatów i artystów oraz
autorytetów życia publicznego.
Obecnie, miasto stanowi
centrum kulturalne i ekonomiczne. Niestety w swych
dziejach było wielokrotnie doświadczane przez trzęsienia
ziemi, m.in. w 1694 i 1980 r. Za
każdym razem bardzo na tym
cierpiała tutejsza katedra św.
Gerarda. Po tym pierwszym z
końca XVIII w., została odbudowana błyskawicznie. Natomiast w 1707 r. po całkowitym
wypaleniu na skutek pożaru,
na polecenie papieża Benedykta XIII odbudowano ją dopiero
w latach 1725 – 1728. Niestety,
ale w dniu 23 listopada 1980
r., na skutek trzęsienia ziemi,
ponownie została doszczętnie
zniszczona i kolejny raz doczekała się odbudowy. Jeśli w roku
1861 miasto było zamieszkane
przez 8.208 osób, a w 1950 r.
nawet przez 10.496 osób, to
w 2011 r. żyło w nim jedynie
5.568 osób.
Gerard Majella był czwartym dzieckiem spośród pięciorga rodzeństwa (obok trzech
starszych sióstr), tutejszej prostej i ubogiej rodziny. Od chwili
urodzenia był bardzo chorowitym i dlatego praktycznie
natychmiast został ochrzczony
w pobliskim kościele katedralnym. Nosi on wezwanie św.
Gerarda - biskupa, którego liturgiczne święto obchodzono
w mieście uroczyście w dniu 30
maja. Czczono go jako patrona
miasta, m.in. nosząc w procesji
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figurę tego belgijskiego benedyktyna i zarazem francuskiego biskupa. Nic więc dziwnego,
że pobożni rodzice dla swego
syna wybrali właśnie to imię.
Wspomniani rodzice to Dominik, z zawodu krawiec i matka
Benedykta z domu Gajella. Byli
oni autentycznymi chrześcijanami i powszechnie szanowanymi mieszkańcami. Matka
szybko odkryła u swego syna
głęboką wrażliwość na świat
duchowy i nabierała przekonania, że jest to dziecko wybrane
przez Boga. Dlatego też uczyła
go bezgranicznego zaufania
Bogu - Miłości. Często zabierała
go na Msze św. i nabożeństwa
do kościoła katedralnego oraz
na pielgrzymki do sanktuariów
maryjnych.
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W zasadzie nie byłoby powodu, aby o nim mówić, jeśli potraktowalibyśmy Gerarda jedynie po ludzku. „O wartości człowieka nie stanowi jego skuteczność czy wygląd: wartością jest
on sam, ponieważ został stworzony i umiłowany przez Boga”
(Benedykt XVI – 2 IV 2006 r.).
Był to bowiem chłopiec i młodzieniec niepozornej postury,
wątłego zdrowia i w zasadzie
tylko symbolicznie wyedukowany. Przeżył wyjątkowo trudne dzieciństwo, ponieważ jego rodzina najpierw często doświadczała biedy, a w dodatku
wcześnie utraciła swego ojca i
żywiciela. Gerard już jako dziecko wyróżniał się wyjątkową
pobożnością. Co więcej, także
jego dzieciństwo upłynęło pod
znakiem szczególnych łask da-

nych mu przez Boga. W typowym dla tego stulecia wieku
poszedł jako dziecko do szkoły
i był pilnym uczniem. Mając
10 lat przystąpił do pierwszej
komunii świętej. Młody Gerard
bardzo wcześnie zaczął akceptować poniżenia i prześladowania, ucząc się przyjmować
je jako momenty dopuszczone
przez Boga dla jego duchowego wzrostu i dobra. Starał się
akceptować wszystko, jako wyraz swej miłości do Boga. W całym jego życiu nie znajdujemy
jakiegoś jednego, wyjątkowego przełomu lub nawrócenia.
W przypadku Gerarda można
mówić jedynie o trwającym
procesie wzrastania w autentycznej miłości do Boga i ludzi.
Po śmierci swego ojca, który niestety nie zdążył przyuczyć
syna do zawodu, zaledwie 12letni Gerard stał się już z konieczności odpowiedzialnym
za utrzymanie całej rodziny.
Podjął więc naukę krawiectwa
u miejskiego krawca Pannuto.
Ten z kolei rzemieślniczą formację Gerarda powierzył opiece czeladnika. Niestety był on
wrogo nastawiony do religii
i często niesłusznie oczerniał
Gerarda jak adepta krawiectwa. Ukończywszy 16 lat, przez
prawie trzy lata (w okresie
1741-1744) był kamerdynerem Klaudiusza Albini (*17 I
1679 Mura Lucano + 25 VI 1744
Conza), biskupa Lacedonii w
latach 1736-1744. Znano go w
mieście jako 60-letniego prałata, bardzo wymagającego, o
wyjątkowo władczym, autorytarnym i kapryśnym charakterze. Dodajmy, że poprzednicy
Gerarda na tym stanowisku
byli w stanie utrzymać się jedynie przez trzy tygodnie. W tym

Św. Gerard Majella, obrazek
pamiątkowy (XX w.).

Obraz Św. Gerarda Majelli u bram świątyni podczas lewitacji, w otoczeniu licznych
potrzebujących, chorych i ubogich.

Życiowa konieczność
wczesnej samodzielności
i odpowiedzialności

czasie już z całą wyrazistością
ujawniła się jego pobożność i
duchowość eucharystyczna, a
następnie także pasyjna (miłość do Jezusa Opuszczonego
i Ukrzyżowanego. Całymi godzinami potrafił przebywać
przed tabernakulum. W nawie
bocznej katedry znajdował
się polichromowany i złocony krucyfiks z XVI w. Należy tu
podkreślić, że Krzyż – jak głosił
Benedykt XVI „jest streszczeniem życia Jezusa”. Jan Paweł
II głosił, że bez Tej „największej’
Miłości, która się wyraziła przez
Krzyż, […] życie ludzkie nie ma
ani korzenia, ani sensu” (Homilia na Błoniach Krakowskich 10
VII 1979 r.). Gerard gorliwie rozwijał swoją więź i nabożeństwo
do Matki Bożej.
Z chwilą śmierci biskupa
Klaudiusza, Gerard osiągnął
już wiek dojrzałości – czyli 18
lat. W tym czasie odkrywamy jego życiowe aspiracje. I
tak już po raz drugi próbował
on wstąpić do kapucynów w
Muro Lucano. Jego wujek O.
Gajella był ich przełożonym w
prowincji Lukania. Niestety i
tym razem z powodu wątłego
zdrowia odmówiono mu przyjęcia. Następnie w wieku 21 lat
usiłował zostać pustelnikiem.
Wreszcie zamieszkał u swego
wuja i otworzył własny zakład
krawiecki. W ten sposób utrzymywał swoją matkę, siostry i
ubogich. Za swoją pracę pobierał jednak jedynie symboliczne
opłaty. Nadal uczył się również
innych zawodów. Przez cały ten
czas pochłaniało go jedno gorące pragnienie, aby poświęcić
się na wyłączną służbę Bożą.
Mając dobry kontakt z kanonikiem miejscowej katedry,
często pozostawał w niej nocą

na wielogodzinne medytacje i
adoracje przed tabernakulum
i krzyżem. W okresie Wielkiego
Postu w 1747 r., usiłując jak najbardziej wiernie upodobnić się
do Chrystusa, podjął surowe
pokuty. Uczestniczył też w Misterium Męki Pańskiej. W maju
tego roku doświadczył głębokiej, mistycznej relacji z Maryją.
W tym samym roku przyczynił
się także do dwóch cudownych
uzdrowień, dziecka z oparzonym ramieniem i ciężko chorej
służącej.
Wierny uczeń założyciela
redemptorystów
św. Alfonsa Liguori
w latach 1749-1755
Po upływie kolejnych dwóch
lat, w dniu 13 kwietnia 1749 r.
do miasteczka Muro przybyła
grupa 15 misjonarzy redemptorystów, aby przeprowadzić
misje w trzech tutejszych parafiach. Gerard bardzo gorliwie w
nich uczestniczył. Był niezwykle zbudowany ich gorliwością,
świętością, pokorą i ubóstwem.
Podobnie jak to już miało miejsce przed rokiem, kiedy to dwaj
redemptoryści kwestowali w
tym mieście. Gerard ponownie
był przeświadczony, że to jest
życiowa droga i dla niego. Poprosił więc o przyjęcie do zgromadzenia redemptorystów, ale
ich przełożony o. Paweł Cafaro,
mając na uwadze wątłą sylwetkę i słabe zdrowie kandydata,
początkowo nie zgadzał się na
jego prośbę. W końcu jednak
ustąpił. Nie mniej zgodnie ze
swym odczuciem do rektora
domu zakonnego w Deliceto
napisał: „Wysyłam wam postulanta, całkowicie nieużytecznego, jeśli chodzi o pracę z

Relikwiarz św. Gerarda Majelli
w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.
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Bazylika św. Gerarda w Materdomini, przebud. w 1974 r. wg projektu arch. G. Rubino.

powodu jego kruchej postawy.
W sumie tylko dodatkowe usta
do wykarmienia, ale w żaden
sposób nie potrafiłem się go
pozbyć”. Na krok o wstąpieniu
do redemptorystów Gerard
zdecydował się wbrew rodzinie, ale na skutek głębokiej
wiary, wierności swemu sumieniu i wytrwałości. W efekcie,
23-letni Gerard uciekł potajemnie z domu, chociaż w Muro
uważany był za dobrze wychowanego, godnego zaufania i
pełnego honoru młodzieńca.
Uciekając z domu, na parapecie okna pozostawił kartkę ze
zdaniem: „Mamo wybacz mi,
odchodzę, aby zostać świętym.
Zapomnijcie o mnie”. Dodajmy
za Benedyktem XVI, że „być
świętym znaczy żyć w bliskości
z Bogiem, żyć w Jego rodzinie”.
Ta radykalna decyzja podjęta
przez Gerarda świadczy o tym,
że pociągała go ewangeliczna
droga życia, którą tak precyzyjnie nakreślił św. Alfons Liguori
założyciel redemptorystów. W
jego duchowości, w centrum
uwagi znajdowały się głównie:
miłość do Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie,
heroiczna wierność Woli Bożej
oraz nabożeństwo do Matki

Bożej.
W 1749 r., kiedy Gerard
osiągnął już wiek 24 lat, został
warunkowo przyjęty do zgromadzenia redemptorystów, założonego przed zaledwie 17
laty przez św. Alfonsa Marię
Liguoriego, a zatwierdzonego
przez Stolicę Apostolską jedynie rok wcześniej. Odtąd żył on
już jako postulant w klasztorze
ojców redemptorystów w Deliceto k/Foggi, ale dopiero po
sześciu miesiącach mógł nosić
zakonny habit. Nowicjat odbywał pod kierunkiem sługi Bożego o. Pawła Cafaro, który adeptom do zakonu stawiał bardzo
wysokie wymagania. Po trzech
latach, w dniu 16 lipca 1752 r.
Gerard Majella złożył pierwsze
śluby zakonne. Został przyjęty
do zgromadzenia redemptorystów, ale jedynie w bardzo
pokornym wymiarze, tzn. „pomocniczego brata”. Młode zgromadzenie świętowało w tym
roku 30-lecie swego istnienia.
Pomimo, że we wspólnocie zakonnej była to pozycja bardzo
niska, to Gerard nie ukrywał
swego zadowolenia.
Odtąd coraz bardziej pochłaniało go pragnienie nawracania jak największej liczby dusz

i przyjścia z pomocą osobom
cierpiącym z powodu ludzkiej
biedy. Jego życie obfitowało
w liczne dary charyzmatyczne, wizje mistyczne i przeżycia
oraz uzdrowienia wielu chorych, niekiedy po uczynieniu z
wiarą znaku krzyża na ich ciele.
Współczesny mu redemptorysta Antonio Tannoia, a później
jego biograf, podkreślał zarówno konsekwentny wysiłek Gerarda na rzecz upodobnienia
się do Jezusa Ukrzyżowanego,
jak też głęboką relację łączącą go z Maryją oraz heroiczną
wierność dla charyzmatu Założyciela.
Z całą pewnością nie był
on typem reformatora życia
społecznego i dlatego wielkie i
nierozwiązane problemy nadal
pozostawały otwartymi. To jednak wychodząc z klasztoru, z
powodu pełnienia różnych powinności, coraz lepiej poznawał
położenie okolicznych miast i
wsi oraz życie poszczególnych
rodzin i osób doświadczanych
ubóstwem, chorobami, epidemiami, ignorancją oraz wykorzystywaniem ze strony bogatych.
Młody brat Gerard jednoczył się z położeniem napo-

tykanych oraz odwiedzanych
ludzi i dodawał im odwagi,
pogody ducha i nadziei. Odwiedzał chorych, udawał się do
brzemiennych matek, dodając
im odwagi i chrześcijańskiej
nadziei. Uczył, że w każdej rodzinie wiara i miłość stanowią
jedną skuteczną odpowiedź i
lek na cierpienie. Miłość, między innymi poprzez bliskość,
dzielenie się, wsparcie, rodzi
liczne pozytywne efekty solidarności budującej jedność w
rodzinie.
Brat Gerard był wrażliwy
nie tylko na cierpienie ludzi,
ale zarazem dostrzegał też
trudne położenie zwierząt domowych. Stąd to na przykład
uczył właściwego traktowania
i pielęgnowania mułów, które w owym czasie były bardzo
często używanymi środkami
komunikacji. Odwoływano się
do nich zwłaszcza w terenie,
gdzie nie było żadnych dróg i
ścieżek.
Jednym słowem, ten początkowo postrzegany w zakonie jako „nieużyteczny darmozjad”, z każdym dniem stawał się
autentycznym bratem i wielce
skutecznym misjonarzem ludu.
Przemierzając dolinę Sele, roz-
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winął nawet w opuszczonych
wioskach wielkie dzieło ewangelicznego apostolatu. Wszystkim, których napotykał podarowywał bogactwo swego
życia religijnego. Swą otwartością i żarliwą posługą udowadniał, że każda chwila spędzona
przed Bogiem jest cenna, gdyż
regeneruje serce i synchronizuje je z Jego Wolą i Miłosierdziem. Przy Bogu, w autentycznej osobowej przyjaźni, uczył
się być prawdziwie sobą i w
konkretny sposób być darem
i pomocą dla innych. Bez słów
realizował on zasadę głoszącą,
że „kto nie daje Boga, ten daje
za mało”. Co więcej, od dziecięcych lat ujawniał nie tylko empatię, ale też dary mistyczne,
które prowadziły go do głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
Jak każdy mistyk kochał on
przyrodę i zróżnicowane postacie piękna.
Coraz bardziej doskonałe
upodabnianie się
do Zbawiciela
Podróżując z Fogii w kierunku na Materdomini spotykamy
miejscowość Deliceto (Iliceto),
w której od 1744 r. istniał klasztor redemptorystów. Spośród
sześciu i pół lat przeżytych w
tej rodzinie zakonnej, aż przez
pierwsze pięć, to właśnie ten
klasztor był głównym domem
brata Gerarda. Jedynie krótko
przebywał on w Neapolu, a od
czerwca 1754 r. w klasztorze
przy sanktuarium maryjnym
Materdomini - Caposele, gdzie
zakończył swe krótkie ziemskie
życie. W niewielkiej odległości
od jego klasztoru znajdują się
miejscowości, które odegrały
znaczą rolę w dziejach młodego zgromadzenia redemptorystów: Scala, Ciorani, Pagani, Castellammare, Napoli. W zakonie
tym brat Gerard nie tylko, że
szybko pozbył się fałszywej etykiety ”nieużyteczny”, ale stał się
wręcz skarbem wspólnoty. Był
on wzorem brata pracującego
za czterech i z pasją żyjącego
duchowością ojców redemptorystów. Gerard miał wielką i
zdrową ambicję, żeby zawsze i
we wszystkim pełnić plan Bożej Miłości, Wolę Bożą.
Ten prosty i skromny brat
zakonny był nie tylko wspaniałym i wręcz tytanicznym pracownikiem, ale zarazem pełnił
liczne posługi i bardzo zróżni-

cowane zawody. „Brata nieużytecznego” posyłano do wielu
redemptorystowskich klasztorów, gdzie robił dosłownie
wszystko. Był tam m.in.: kucharzem, ogrodnikiem, krawcem,
murarzem, cieślą, kucharzem,
snycerzem figur sakralnych,
furtianinem, zakrystianinem,
sprzątaczem stajni i infirmarzem. W ten tak konkretny
sposób, dawny „nieużyteczny
brat” w sposób niezwykle konsekwentny starał się być darem
dla innych, spełniając Wolę Bożą. Heroicznie posłuszny, umarły dla swego ja, a głęboko zanurzony w Bogu, rozsiewał wokół
siebie miłość, nadzieję i pokój.
Brat Gerard przejawiał też
zdolności muzyczne i poetyckie, zamiłowanie do plastyki i
dekoracji. Niekiedy na polecenie przełożonych zajmował się
także sprawami administracyjnymi, jako swego rodzaju ekonom. Posyłano go do urzędów,
aby otrzymać chociażby zezwolenia na przeprowadzenie
publicznej zbiórki, w której
sam nieraz uczestniczył.
Zobowiązany do organizowania publicznych zbiórek,
tzw. kolekt, kwest, wykorzystywał te sytuacje, aby nawiązywać bezpośrednie kontakty
z ludźmi, wspomagać ich w
dziele nawrócenia i pojednania
pomiędzy sobą (łagodząc spory), a w klasztorach wzbudzać
zapał do życia według charyzmatu swego założyciela. Jego
osobowość podbijała serca, zachowanie sprawiało zadziwienie i podziw, a pokora zawstydzała. Młody brat Gerard jak
przysłowiowy „cyklon” zmieniał
duchowe oblicze regionu Kampanii. Swym głębokim i autentycznym życiem wewnętrznym
czynił więcej dobra, niż niejeden płomienny kaznodzieja.
Często towarzyszył on kapłanom i przełożonym zakonnym w ich podróżach misyjnych. Był doradcą duszpasterzy
i teologów, a także kierownikiem kandydatów i kandydatek
do życia zakonnego. Niekiedy
prowadził również pielgrzymki
studentów teologii. Mimo słabego zdrowia, do końca swego
życia chętnie spieszył z pomocą i wszystkim okazywał delikatną życzliwość. Gerard był
coraz bardziej lubiany przez
współbraci za swoją dobroć
dla wszystkich. Wielkie uznanie
brat Gerard znajdował nawet u
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biskupów sąsiednich diecezji.
Byli to między innymi: Teodoro
Basta biskup Melfi oraz Giuseppe Nicolai, ordynariusz diecezji
Conzo (1731 - 1758), znany z
konsekwentnej realizacji reform trydenckich. To właśnie
ten biskup, w 1746 roku św.
Alfonsowi Marii Ligouriemu (a
więc redemptorystom) powierzył opiekę duszpasterską w
sanktuarium maryjnym „Mater
del Signore” w Materdomini.
Życiowa próba i przejście
do domu Ojca
Papież Benedykt XVI w lapidarny i precyzyjny sposób
ukazuje głęboki sens ludzkiego doświadczenia. Stwierdził,
że „trudne momenty życia stanowią przede wszystkim próbę i sprawdzian jakości wiary
każdego człowieka – jej stałości, czystości, zgodności z życiem”(Homilia wygłoszona w
rocznicę śmierci Jana Pawła II
3 IV 2006 r.). W roku 1754, czyli
zaledwie na rok przed śmiercią, duchowy kierownik brata
Gerarda polecił mu sformułować na piśmie swe najgłębsze
życiowe pragnienie. Gerard
napisał wówczas: "kochać Pana
Boga z całego serca; zawsze
być zjednoczonym z Bogiem;
wszystko czynić dla Pana Boga;
kochać wszystkich ze względu
na Pana Boga; wiele dla Pana
Boga cierpieć; jedyne co się w
życiu liczy, to pełnienie woli
Bożej". Bardzo szybko potwierdziła się w jego życiu zasada,
że prawdziwa świętość, czyli
doskonałość w miłości musi
przejść próbę krzyża.
Jeszcze w tym samym 1754
roku Gerard Majella przeszedł
przez ciężką duchową próbę,
dzięki czemu jeszcze bardziej
umocnił swoją więź z Jezusem
Opuszczonym i Ukrzyżowanym. W konsekwencji nabył on
szczególnej duchowej mocy
pomagania matkom i ich dzieciom. Po raz pierwszy tego rodzaju pomocy doświadczyła
pewna kobieta umierająca w
Senerchii (prowincja Avelino),
a następnie córka rodziny Pirofalo, w pobliżu Oliveto Citra w
prowincji Salerno.
Wśród religijno - charytatywnych posług brata Gerarda,
wskazać należy między innymi
doradzanie dziewczętom, pragnącym wstąpić do jednego
z pobliskich klasztorów, m.in.

benedyktynek w Corato, karmelitanek w Ripacandida lub
redmptorystek w Foggii, oraz
wspomaganie ich w znalezieniu wymaganego wówczas posagu. Jedną z nich była
Nerea Caggiano, która po kilkudniowym pobycie w klasztorze
nie tylko, że oczerniła zakonnice, u których przebywała, ale
zniesławiła też i samego brata
Gerarda. Napisała bowiem do
św. Alfonsa Marii Liguoriego.
Założyciela Kongregacji Przenajświętszego Zbawiciela (Redemptorystów), a od 1762 r.
także Biskupa Sant'Agata dei
Goti, list, w którym oskarżyła
brata Gerarda o popełnienie
grzechów nieczystych z młodą
dziewczyną, córką rodziny, w
której domu często zatrzymywał się on podczas misjonarskich podróży. Święty Alfons
Maria Liguori wezwał Gerarda
do miejscowości Nocera dei Pagani (nazwa używana do XVI w.
do 1806 r.), żeby wytłumaczył
się z tych oskarżeń. Brat Gerard
zamiast się bronić, to na wzór
swego Boskiego Mistrza, pokornie milczał. W konsekwencji
groziło mu nawet wydalenie
ze zgromadzenia. Ostatecznie
spotkała go dotkliwa kara polegająca na przeniesieniu do
domu nowicjatu w Ciorani oraz
do klasztoru w MaterdominiCaposele; zakazie utrzymywania jakichkolwiek kontaktów
duszpasterskich ze światem zewnętrznym oraz zakazie przyjmowania Komunii świętej. Natomiast sam Gerard dodatkowo poprosił o pozbawienie go
przywileju służenia do Mszy
św.
Po pewnym czasie, ta była
nowicjuszka Nerea poważnie
zachorowała, a po swym nawróceniu, z własnej woli napisała do św. Alfonsa, że jej oskarżenia wobec brata Gerarda były wymyślonym oszczerstwem.
Odwołanie kar przywróciło mu
poprzednie funkcje apostolskie. Gerard Majella nie tylko,
że nie powiedział oskarżycielce żadnego negatywnego słowa, ale co więcej nie został on
ani duchowo zraniony, ani nie
pogrążył się w smutku lub w
przygnębieniu. W końcu nie
przeżywał też specjalnej radości, gdy został uniewinniony.
W tego typu sytuacjach czuł,
że spełnia się wola Boża i to
mu wystarczało. Bowiem żył
według wyznawanych przez
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siebie zasad ewangelicznych:
„wiara jest moim życiem, a życie jest dla mnie wiarą” oraz
„Boża wola w niebie, wolą Bożą
także i na ziemi”. Konsekwentna, heroiczna wiara, posłuszeństwo, wyjątkowa cierpliwość,
tak bardzo łagodne, ale pełne
miłości nieprzyjaciół, a zarazem zwycięskie milczenie brata
Gerarda, w sumie stało się niezwykle cenną lekcją, która wywarła budujący wpływ na całą
zakonną wspólnotę. Osiągnął
on więcej, ponieważ bardziej
miłował Trójjedynego Boga.
Współbracia brata Gerarda byli
coraz bardziej przekonani, że
mają w klasztorze świętego,
dlatego prosili go o spisanie
zasad i reguł swego życia.
Niestety, pomimo młodego organizmu, zdrowie spalane surową ascezą, głębokim
życiem wewnętrznym i dynamiczną pracą charytatywnoapostolską, zaczęło gwałtownie
słabnąć. W roku 1755, kiedy to
Gerard osiągnął zaledwie wiek
29 lat, ponownie znajdował się
w klasztorze Materdomini k/
Caposele. Organizował w tym
regionie zbiórki i rozdzielał pokarm licznym rodzinom, które
z powodu wyjątkowo ostrej i
śnieżnej zimy, dotkliwie głodowały. Na początku września, w
trakcie kwestowania, nabawił
się groźnych chorób zakaźnych
- malarii, czerwonki i gruźlicy.
Umieszczono go w klasztornej
infirmerii, bowiem wystąpiły wielce niepokojące bóle w
klatce piersiowej, wewnętrzne krwawienia, plucie krwią i
biegunka. Po niespodziewanej
poprawie stanu zdrowia, z myślą o podtrzymaniu i ratowaniu
jego zdrowia, przełożeni zakonni posłali brata Gerarda do
Materdomini w okolicach Avellino z nadzieją, że klimat górski
być może zdoła go wzmocnić.
W sierpniu 1755 r. brat Gerard
był już głęboko przekonany, że
dni jego życia są policzone. Za
zgodą przełożonego, naprzeciw jego łóżka powieszono
wielki krucyfiks, przed którym
brat Gerard często trwał w
kilkugodzinnej ekstazie. Natomiast, na drzwiach jego celi, w
charakterze apostolatu i zarazem testamentu, powieszona
została kartka z wyznaniem,
na miarę tytułów wielkich dzieł
św. Alfonsa Założyciela: "Tutaj
spełnia się wolę Bożą, tak jak
chce Bóg i jak długo On będzie

tego chciał". Główną przyczyną niedyspozycji brata Gerarda
była niezdefiniowana wówczas
gruźlica płuc. Stanowiła ona
niebezpieczną chorobę także
i w XIX wieku. Oprócz zgonu
wielu milionów ludzi, spowodowała śmierć licznych przedstawicieli świata kultury, m.in.:
muzyków, takich jak Fryderyk
Chopin; poetów: Alfred de
Musset, Giacomo Leopardi,
Giuseppe Giusti, Wolfgang Goethe, itd.
Brat Gerard był w zgromadzeniu redemptorystów krótko, bowiem zaledwie trzy lata.
Zdołał jednak poczynić gigantyczne kroki ku świętości.
Przejście do domu Ojca dokonało się z 15 na 16 października
1755 r. Zmarł w otoczeniu tutejszych ojców i braci. Poruszony
do głębi zakrystianin, zamiast
zgodnie ze zwyczajem uderzyć
w mały dzwon pogrzebowy, by
przekazać tą wiadomość i wezwać do modlitwy, wykorzystał
duże dzwony świąteczne.
Rozwój kultu
i kanonizacja
Po śmierci brata Gerarda
ludność pobliskich regionów
jak - Irpinia, Basilicata i Puglia
oraz południowych Włoch natychmiast uznała go za świętego. Co więcej, od tej chwili za
jego wstawiennictwem działy
się cuda prawie w całych Włoszech. Niezwykłe łaski otrzymywali także wierni, licznie zatrzymujący się na modlitwę przy
jego grobie w MaterdominiCaposele, przy którym powstała bazylika mniejsza pod jego
wezwaniem. Aktualnie jest to
główne centrum jego kultu. W
duszy nie tylko włoskiego ludu
postać zawsze przyjaznego
brata Gerarda pozostawiła niezatarte piętno, które przetrwało
do naszych czasów. Świadczą o
tym liczne uroczyste celebracje i pielgrzymki ku jego czci.
Powyższe fakty skłoniły władze
zakonne do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego. Z różnych
względów został on opóźniony
o ok. 80 lat. Nie mniej w 1893
r. papież Leon XIII zaliczył brata Gerarda w poczet błogosławionych, a papież św. Pius X w
1904 r. uroczyście wpisał go do
katalogu świętych.
Do dzisiaj, kult świętego
brata Gerarda pozostaje wielce
żywym, zwłaszcza na obszarze

prowincji Avellino, w miejscowościach, które nawiedzał. Były to zwłaszcza: Deliceto, Materdomini, Muro Lucano, Vietri
di Potenza, Pescopagano, Potenza, Monopoli, Molfetta, Piedimonte Etneo, Sant'Antonio
Abate, Lanzara.
Kult świętego przybierał różne formy, m.in.: imiona
chrzcielne, wezwania kaplic i
kościołów oraz bazylik i sanktuariów, a także szpitali i klinik
położniczych, bractwa i stowarzyszenia (np. od 1903 r. l'Associazione delle Gerardine w
Lanzara), żeńskie zgromadzenia zakonne, patronat miast i
regionów. Znajduje swój wydźwięk w sztukach plastycznych, literaturze, filatelistyce
oraz bywa przedmiotem misteriów religijnych, spektakli i
wydarzeń kulturalnych.
Zamiast zakończenia
Św. Gerard Majella żył jako
brat zakonny w pierwszej połowie XVIII w. i w krótkim okresie
życia - 29 lat, będąc mistykiem
głównie w oparciu o charyzmat zgromadzenia redemptorystów (wiara w Boży plan
miłości, czyli w Wolę Bożą, wiara w Opatrzność Bożą i ewangeliczna maryjność) w pełni
zrealizował swoją tożsamość.
Niezwykle ofiarnie spełniał on
posłannictwo tejże rodziny zakonnej: apostolat pośród najbardziej ubogich i potrzebujących oraz apostolskie i maryjne
kształtowanie nowego człowieka i nowego społeczeństwa. Do
dzisiaj uchodzi on za jednego z
największych cudotwórców w
dziejach Kościoła, a obok założyciela i rozkrzewiciela św. Klemensa Hofbauera jest trzecim
z kolei świętym Zgromadzenia
Redemptorystów. Ta prawdziwa historia życia, ukazuje nam
jak mimo zewnętrznych przeciwności w realiach XVIII w., pośród codziennych spraw i przeciwności wzrastała świętość i
kultura dawania oraz miłości.
Bł. Gerharda Hirschfeldera,
wybitnego przedstawiciela duchowieństwa ziemi kłodzkiej, z
Włochem św. Gerardem Majellą łączy wiele, a przede wszystkim szereg filarów chrześcijańskiej duchowości. Są to: miłość
do Jezusa ukrzyżowanego, synowski szacunek do Najświętszej Maryi Panny, doskonałe
pełnienie Bożej woli, nieustan-

na modlitwa oraz troska o godność osoby, położenie rodzin
i młodzieży, bowiem, jak to
głosił Jan Paweł II - człowiek
w każdej epoce jest „podstawową drogą Kościoła”. Zachowane źródła, w tym również i
korespondencja, świadczą o
ich głębokiej duchowości i oryginalnej osobowości. Obydwaj
byli pasterzami, ale na różny
sposób. Cechowała ich duchowa głębia, ale też pragnienie
niesienia Ewangelii wszystkim,
zwłaszcza ubogim, przez głoszenie jej słowem i przykładem
życia. Uosabiał ich głęboki humanizm, zdolność przyjmowania ludzi, okazywania im zrozumienia, dawania ludziom odczuć, że darzy się ich osobistą
uwagą i miłością. Charakteryzowała ich głębia ducha, płynąca z kontemplatywnego serca
zwróconego ku Bogu, a z drugiej strony prostota zachowań
i życia. Obydwaj w wyjątkowo
krótkim czasie dojrzeli do pełni człowieczeństwa i świętości,
bowiem w wieku zaledwie 29 i
35–ciu lat. Jednym słowem, w
krótkim czasie posiedli wiele tzn. mądrość.
W opinii Benedykta XVI mądrość to „rozumienie tego, co
najważniejsze. To dostrzeganie
tego, co istotne. Oto na czym
polega mądrość wiary. Nie
jest to posiadanie mnóstwa
szczegółowych wiadomości.
Taka wiedza jest konieczna w
każdym zawodzie. Mądrość,
to dojrzenie ponad wszystkim
szczegółami tego, co istotne
w życiu: jak być osobą? jak budować przyszłość?” (wywiad
dla Radia Watykańskiego 14
VIII 2005 r.). Jednym słowem
„mądrość chrześcijańska to
mądrość krzyża” (Benedykt XVI
do młodzieży akademickiej 10
II 2007 r.).
Papież emeryt – Benedykt
XVI w swym przemówieniu
do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję
Episkopatów Wspólnoty Europejskiej – COMECE, mówiąc
o milczącej apostazji Europy,
ostrzegał przed śmiercionośnym skutkami współczesnych
zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej. Budził odpowiedzialność, formułując kluczowe pytania: „Czy nie dziwi fakt, że dzisiejsza Europa z jednej strony
chce się uważać za wspólnotę
wartości, a z drugiej – jak się
wydaje – coraz częściej negu-
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je istnienie wartości uniwersalnych i absolutnych? Czy ta
szczególna forma „apostazji”
– najpierw od samej siebie, a
potem od Boga – nie prowadzi
do zwątpienia we własną tożsamość?” (24 II 2007 r.).
Z kolei do uczestników sesji naukowej zorganizowanej
przez Kongregację Wychowania Katolickiego w dniu pierwszym kwietnia 2006 r. powiedział: „Jeśli odejdzie od Boga,
człowiek nie będzie mógł w
pełni zrozumieć siebie samego. Oto powód, dla którego
nie wolno pomijać religijnego
wymiaru ludzkiej egzystencji,

gdy przykłada się rękę do budowania Europy trzeciego tysiąclecia”.
Niestety, ale nadal z przykrością odnotowujemy bolesne fakty, że bez otwartych
deklaracji, po cichu, wielu przywódców państw, a także organizacji europejskich przyjęło i
nadal przyjmuje zasady jednoznacznie wykluczające prawdy i wartości ewangeliczne z
życia społecznego. Mają oni w
pogardzie kulturę i moralność
na nich zbudowaną. Całym
narodom narzucają „gorset
ateizmu” oraz „tęczową nowomowę”, usiłując ukształtować
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nowy porządek i typ nowego
człowieka, ale już bez odniesienia do Boga. W efekcie cywilizacja chrześcijańska ulega destrukcji od wewnątrz. Niszczą ją
ci, którzy przede wszystkim jej
zawdzięczają swoją tożsamość.
Smutne, a zarazem tragiczne
jest to, że przyczyniają się do
tego ludzie, którzy w demokratyczny sposób zostali powołani
do jej obrony.
Święci i błogosławieni każdej epoki byli i są budowniczymi i wychowawcami Europy.
Uczyńmy wszystko, aby ich
głos i świadectwo nie tylko nie
zaginęły lub przeminęły bez

echa, ale przeciwnie - rozświetliły przyszłość jednoczącej się
Europy. Niechaj powyższa charakterystyka pomoże w lepszym zrozumieniu zarówno
wielkiego duchowego bogactwa powszechnie podziwianego świętego, jakim jest św.
Gerard Majella, a także w konsekwentnym odkrywaniu i prezentowaniu bł. Gerarda Hirschfeldera, dla którego był on
pierwszoplanowym patronem
chrztu św. oraz nieprzemijającej aktualności jego dojrzałych
decyzji i postaw.
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MOŻLIWOŚCI FINANSOWEGO WSPARCIA DZIAŁAŃ
GMINY I OSÓB PRYWATNYCH ZMIERZAJĄCYCH
DO LIKWIDACJI/OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
W NOWEJ RUDZIE
Niska emisja, czyli zanieczyszczenia wprowadzane do
powietrza emitorami (kominami) o wysokości do 40 m, oznacza wysokie stężenie toksyn,
które szczególnie na terenach
gęsto zaludnionych, utrzymują
się na poziomie przygruntowym, przez co zanieczyszczają
bezpośrednio wdychane powietrze i przedostają się do żywności. Toksyny pochodzą najczęściej z lokalnych kotłowni
węglowych i domowych pieców grzewczych, szczególnie
tych przestarzałych, które często są nieszczelne i nieefektywne. Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w
sobie dużą domieszkę siarki,
popiołu i mułu węglowego,
jest ponadto niskokaloryczny,
a więc do uzyskania pożądanego efektu trzeba spalać większe ilości węgla. Największym
problemem jest palenie odpadów komunalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym.
Każdy kraj, w tym także
Polska, zobligowany jest, w ramach międzynarodowych zobowiązań EMEP (ang. European Monitoring Environmental
Program), do corocznej inwentaryzacji emisji takich zanieczyszczeń jak tlenek węgla
(CO), dwutlenek siarki (SO2),
pył zawieszony (całkowity – TSP
oraz frakcje drobne – PM2,5 i
PM10), metale ciężkie (arsen
– As, kadm – Cd, chrom – Cr,
miedź – Cu, rtęć – Hg, nikiel –
Ni, ołów – Pb, selen – Se i cynk
– Zn), dioksyn (PCDD/PCDFs) i
sumy czterech wielopierścieniowych węglowodo-rów aromatycznych – WWA (czyli benzo(a)pirenu, benzo(a)fluorantenu, benzo(b)fluorantenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu). W grupie krajów należących do Unii
Europejskiej Polska należy do
głównych emitentów tych substancji .

Nowa Ruda w okresie zimowym.

Ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniami jest najbardziej wrażliwym kierunkiem
działań w sferze ochrony środowiska i zarówno Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jak i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lat prowadzą
działania mające na celu ograniczanie niskiej emisji oraz jej
skutków.
„Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2014 r.” przyjmuje w priorytecie ochrona atmosfery następujące kierunki
działań:
1. zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym
uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz
gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych,
2. ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach
zabudowanych, turystycznych
oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez
realizację zadań wynikających

z przyjętych programów ochrony powietrza,
3. ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności,
4. racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,
5. realizacja
kompleksowych programów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
6. podniesienie efektywności gospodarowania energią
m.in. poprzez ograniczanie
strat w procesie przesyłania
i dystrybucji energii, w tym
przebudowa systemów ciepłowniczych,
7. realizacja innych zadań
inwestycyjnych wynikających z
przyjętych programów ochrony powietrza.
Zmienione w 2014 r. przez
Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu „Zasady udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybu i zasad udzielania i
rozliczania dotacji” zwiększyły
pomoc finansową na realizację
zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do następującej
wysokości:
a) do 75% wartości zadania
netto w przypadku dofinanso-

wania tylko w formie pożyczki,
b) do 25% wartości zadania
netto w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji,
c) w przypadku łączenia
ww. form dofinansowania: do
25% wartości zadania netto
w formie dotacji i do 50% wartości zadania netto w formie
pożyczki, z zastrzeżeniem, że
wysokość pożyczki nie może
być niższa niż wysokość dotacji.
Dotacje Wojewódzkiego Funduszu na realizację zadań
ochrony środowiska udzielane
są następującym podmiotom:
a) jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom
oraz ich stowarzyszeniom,
b) jednostkom budżetowym,
c) publicznym zakładom opieki
zdrowotnej,
d) nieprowadzącym działalności gospodarczej stowarzyszeniom, związkom wyznaniowym, fundacjom, innym jednostkom o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym,
kulturalnym i badawczym.
Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia wspieranie
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są w formie dotacji jako uzupełnienie pożyczki udzielonej
przez Wojewódzki Fundusz.
Niniejsze ograniczenie nie
dotyczy zadań inwestycyjnych
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
rzecz ich jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania z zakresu edukacji, opieki
społecznej, kultury, sportu i
turystki, w obiektach będących
własnością jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej.
Program priorytetowy „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych
źródeł energii” łączy dotacje ze
środków NFOŚiGW z dofinansowaniem udzielanym przez
wojewódzkie fundusze.
W ramach programu NFOŚiGW zawarł z Wojewódzkim
Funduszem we Wrocławiu
umowę udostępnienia środków w kwocie 18,6 mln zł na
realizację przedsięwzięć zapewniających osiągnięcie do
31.12.2018 r. efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci
ustalonego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza
na terenie 5 gmin (Wrocław,
Jelenia Góra, Legnica, miasto
Nowa Ruda, Szczawno-Zdrój).
Wartość projektów przyjętych
do finansowania to ok. 40 mln.
Kwota
dofinansowania
przedsięwzięć realizowanych
w ramach programu KAWKA
wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym: ze środków
NFOŚiGW do 45% w formie dotacji i ze środków WFOŚiGW we
Wrocławiu 30% pożyczki i 15%
dotacji.
Dofinansowaniem objęte
są przedsięwzięcia mające na
celu ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej
oraz wykorzystaniem układów
wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii
(likwidacja lokalnych źródeł
ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej, kolektory słoneczne, termomodernizacja budynków wielorodzinnych wyłącznie jako element towarzyszący
przebudowie lub likwidacji
lokalnego źródła ciepła).
Warunkiem uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie jest ujęcie takich działań
w obowiązującym programie

ochrony powietrza, opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy
Prawo ochrony środowiska
i Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i
planów działań krótkoterminowych, oraz zlokalizowanie
na obszarze miasta powyżej
10.000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy
miejscowości o charakterze
uzdrowiskowym) i jednoczesne przekroczenie PM 10 oraz
benzo(a)pirenu. Dodatkowym
kryterium jest połączenie realizowanego przedsięwzięcia
z kampanią edukacyjną i tworzeniem baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.
Celem
programu
jest
zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach,
w których występują znaczące
przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla
których zostały opracowane
programy ochrony powietrza.
Cel programu będzie osiągany
poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz
emisji CO2.
W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Efektywne Wykorzystanie Energii
LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”
wsparciem finansowym objęte
są inwestycje polegające na
projektowaniu i budowie lub
tylko budowie nowych budynków użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego.
Dla zainteresowanych prowadzony jest ciągły nabór wniosków.
Beneficjenci programu to
podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego
posiadają 100% udziałów lub
akcji i które powołane są do
realizacji zadań własnych gminy, organizacje pozarządowe,
w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne
związki wyznaniowe.
Dofinansowanie udzielane
jest w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem.
Intensywność dofinansowania
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w formie dotacji wynosi 30%,
50% lub 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w
zależności od uzyskanej klasy
energetycznej A, B lub C projektowanego budynku. Natomiast
intensywność dofinansowania
w formie pożyczki wynosi do
1000 zł/m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze, z możliwością umorzenia
w wysokości do 70% kwoty pożyczki, stosownie do uzyskanego efektu ekologicznego,
potwierdzającego uzyskanie
klasy energetycznej A, B lub C.
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku
z projektowaniem i budową
nowych energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej.
W programie priorytetowym NFOŚiGW pn.   „System
zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część
1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” nabór wniosków odbywa
się w trybie konkursowym,
a ogłoszenia o konkursach
zamieszczane są na stronie
‹www.nfosigw.gov.pl›.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia
energii w budynkach będących
w użytkowaniu: samorządów,
zakładów opieki zdrowotnej,
uczelni wyższych, organizacji
pozarządowych, ochotniczych
straży pożarnych i kościelnych
osób prawnych.
Beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie w
formie dotacji do 50% kosztów
kwalifikowanych oraz dodatkowo w formie pożyczki - do
60% kosztów kwalifikowanych,
ale łącznie nie więcej niż 90%
kosztów kwalifikowanych.
Przykładowe przedsięwzięcia, które mogą być dofinansowane przez NFOŚiGW w ramach programu:
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien,
wymiana drzwi zewnętrznych,
przebudowa systemów grzewczych, wymiana systemów
wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
systemy zarządzania energią
w budynkach, wykorzystanie
technologii odnawialnych źródeł energii,

– wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających
efektywność
wykorzystania
energii przez budynki użyteczności publicznej.
W programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „System
zielonych inwestycji (GIS –
Green Investment Scheme)
Część 6) SOWA – Energetyczne oświetlenie uliczne” nabór
wniosków odbywa się w trybie
konkursowym, a ogłoszenia o
konkursach zamieszczane są
na stronie ‹www.nfosigw.gov.
pl› i w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.
Beneficjentami programu
są jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł
do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w
zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie w formie
dotacji w wysokości do 45%
kosztów kwalifikowanych oraz
w formie pożyczki do 55%
kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie może być
udzielone na realizacje przedsięwzięć polegających na:
– modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł
światła, opraw, zapłonników,
kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych
jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201),
– montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
– montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.
Celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających
efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.
Wszystkie wymienione programy wspierają realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (CAFE).
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Tradycje muzyczne w Kudowie-Zdroju
Pisanie o wydarzeniach historycznych zawsze nastręcza
pewne trudności, jako że upływ
czasu zwykle zaciera prawdę,
zamiast ją uwydatniać. Naoczni
świadkowie umierają, pamięć
zawodzi, a dokumenty, o ile w
ogóle jakieś powstały albo są
zniszczone, jako przedawnione
i nieistotne, albo zwyczajnie
giną w otchłani biurokracji.
Z relacjami z okresu wojny i
gwałtownych przemian wiążą się ponadto dodatkowe
problemy, czynniki takie jak:
wyczerpanie, strach, euforia,
panika, a także sam nastrój towarzyszący tym wydarzeniom.
Nikt nie myśli o zachowaniu
dokumentów, najważniejsze w
myślach i działaniu - to zachować życie, po prostu przetrwać.
Mimo to obowiązkiem piszącego jest odszukać wszelkie
zachowane dokumenty i jeśli
pisze się o niedalekiej przeszłości, to wskazane jest przeprowadzenie rozmów z żyjącymi
uczestnikami opisywanych wydarzeń. Czasami trzeba działać jak detektyw, który ocenia
wartość dowodów i relacji
ustnych, bazując na ogólnej
wiedzy o wydarzeniach oraz
logice i zdrowym rozsądku. Dla
wielu pisarzy i dziennikarzy historycznych, w tym i dla mnie,
proces szukania dowodów, na
których ma się opierać cała historia, stanowi najmilszy etap
pracy nad esejem, mimo że jest
to zwykle również etap najbardziej frustrujący.
Znawcy zagadnienia, muzykolodzy, łącznie z prof. Marią
Zduniak utrzymują, że na temat pielęgnowania w minionych wiekach muzyki w Kudowie-Zdroju i miejscowościach
o podobnych funkcjach leczniczych w Hrabstwie Kłodzkim,
wiadomości są raczej skąpe. Po
II wojnie światowej o rozwoju
uzdrowiska zadecydowały nie
tylko wysoko cenione wody
lecznicze, ale również wzrastający ruch turystyczny. W
Teatrze pod Blachą występy
etatowej orkiestry zdrojowej
odbywały się każdego dnia (z
wyjątkiem poniedziałku), natomiast w czwartek i niedzielę
nawet dwa razy dziennie. Orkiestra, grając przez dwana-

Koncert Orkiestry Zdrojowej. Foto. A.Geibel - 1902 r.

Widokówka z Kudowy-Zdroju pochodząca z albumu Kudowa-Zdrój.Odkryj piękno pogranicza. Euroregion-Glacensis 2007-2013.

ście miesięcy, dawała łącznie
ponad 350 koncertów rocznie.
Dyrygentem 10-osobowego
zespołu, złożonego przeważnie
z autochtonów, a muzykującego w składzie: troje skrzypiec,
wiolonczela, kontrabas, klarnet
lub saksofon, trąbka, fisharmonia lub akordeon, fortepian i
perkusja, był w owym czasie
skrzypek Alfred Gamza. Repertuar, jaki był prezentowany
słuchaczom, ograniczał się do
tak zwanej muzyki popularnej
oraz licznych uwertur ze znanych operetek czy oper. Zainteresowanie koncertami, jak

stwierdził muzykolog i krytyk
muzyczny M. Fuks, było duże.
Słuchacze wypełniali do ostatniego miejsca widownię, wiele
było też osób stojących obok.
Dlatego też na wyjątkowo
podatny grunt padł pomysł
zorganizowania w KudowieZdroju Festiwalu Moniuszkowskiego. Festiwal ten zainspirowany został sympatycznym
koncertem Chóru Harcerskiego
i Harcerskiej Orkiestry Symfonicznej Chorągwi Warszawskiej
ZHP pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego w dniu 9
sierpnia 1961 roku. Jednakże

inicjatorem samego pomysłu
był dyrektor Uzdrowiska Kudowa-Zdrój - Wacław Kaniewski.
Pierwszy Festiwal Moniuszkowski zorganizowany został w
1962 roku i odbył się w dniach
15-22 lipca przy współudziale Chóru Dziecięcego, Chóru
Mieszanego i Harcerskiej Orkiestry Symfonicznej Chorągwi
Warszawskiej pod dyrekcją
Władysława Skoraczewskiego i
Bogusława Madeya oraz zespołu baletowego i solistów Teatru
Wielkiego w Warszawie.
Wśród wykonawców kolejnych edycji tego Festiwa-
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lu znalazły się zespoły Opery
Wrocławskiej, Opery Objazdowej z Warszawy, Opery Śląskiej
z Bytomia, Warszawskiej Opery
Kameralnej, Operetki z Gliwic,
orkiestry symfonicznej z Wrocławia, Jeleniej Góry, Poznania,
Częstochowy czy Opola, a ponadto liczne chóry i zespoły kameralne, nade wszystko byli soliści polscy i zagraniczni, m.in. z
Meksyku, Kuby, Turcji, Japonii,
Republiki Federalnej Niemiec,
Rumunii, ZSRR. W programach
festiwalu figurowały i nadal
figurują, obok utworów Stanisława Moniuszki, również dzieła innych polskich kompozytorów. Niezależnie od głównego
nurtu Festiwalu organizowane
są imprezy towarzyszące. Sesje
popularnonaukowe, widowiska poetycko-muzyczne, wystawy czy spotkania z wybitnymi ludźmi życia muzycznego. O
randze Festiwalu Moniuszkowskiego świadczą liczne recenzje
zamieszczane na łamach prasy
wrocławskiej i warszawskiej.
Ponadto wydarzenia festiwalowe były i są na ogół
szeroko komentowane przez
recenzentów „Ruchu Muzycz-

nego”. W 1966 roku Bogdan M.
Jankowski napisał: „Festiwal kudowski nie tylko jest potrzebny,
ale wręcz konieczny, (...) muzyka w uzdrowiskach stanowi nie
tylko godziwą rozrywkę, jest
nie tylko elementem kulturotwórczym i popularyzatorskim
(...), ale jest również elementem terapii istotnej przy leczeniu wszelkiego rodzaju schorzeń nerwicowych, którymi
dotknięta jest znaczna część
społeczeństwa”. Wypowiedź
recenzenta zmierzała także do
zmiany repertuaru Festiwalu.
Postulował bowiem, aby stał
się on świętem muzyki polskiej, noszącej imię wielkiego
kompozytora, gdyż zdaniem
recenzenta „dałoby to dużo
większe możliwości układania
atrakcyjnych koncertów i to zarówno od strony programu, jak
też doboru wykonawców.
Wskazanie to okazało się
trafne, gdyż w tym kierunku
rozwinął się Festiwal w następ
nych latach. Jako przykład
mogą posłużyć występy warszawskiej Opery Kameralnej,
która w 1976 roku wystawiła
trzy jednoaktówki Macieja Ka-
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mieńskiego, kompozytora z
przełomu XVIII i XIX wieku, który w swej twórczości scenicznej
wyraźnie nawiązuje do polskiej
muzyki ludowej.
Kierownictwo
Festiwali
spoczywało w wielu rękach,
jednakże na szczególną uwagę
zasługuje kadencja Marii Fołtyn (1978-1998), która nadała
imprezie nowy rozmach. Pochlebne opinie nie były odosobnione. W 1980 r. Barbara
Cisowska napisała: „Atmosfera
koncertów była nadzwyczajna,
złożyły się na nią przede wszystkim ogromne zaangażowanie i
wysoki poziom wykonawców,
gorąca i entuzjastyczna reakcja
publiczności oraz znakomicie
przemyślany i interesujący program.
Uważam za właściwe odnotować obecność na jubileuszowym XXXV Festiwalu w 1996
roku praprawnuczki kompozytora - pianistki Clary Moniuszko,
mieszkającej wtedy w Paryżu.
Od 1999 r. kierownictwo artystyczne Festiwalu spoczywało
w rękach Sławomira Pietrasa,
dyrektora Teatru Wielkiego im.
Stanisława Moniuszki w Pozna-

niu. Festiwal Moniuszkowski w
Kudowie-Zdroju zajął ważne
miejsce na kulturalnej mapie
kraju, jest dorocznym świętem
muzyki polskiej, przyciąga melomanów i uatrakcyjnia to jedno z najpiękniejszych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej.
Tym teksem pragnę przypomnieć zmarłą nie tak dawno
profesor Marię Zduniak, która
miała szczególny dar opowiadania i pisania o życiu muzycznym w Kudowie-Zdroju
i wszystkich kurortach Ziemi
Kłodzkiej.
Wszystkie zdjęcia pochodzą
z albumu Kudowa-Zdrój – Odkryj piękno pogranicza Euroregion Glacensis 2007-2013
Korzystałem z książki:
Zdroje Ziemi Kłodzkiej –
historia – przyroda – kultura –
przeszłość. Wydawca: Centrum
Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego i Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2000 r. Muzyka w
uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej,
Maria Zduniak.
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Współpraca polskich i czeskich turystów.
Rozmowa ze Stanisławem Grochocińskim
Jest Pan jednym z najstarszych czynnych przewodników i działaczy turystycznych,
założycielem i wieloletnim
prezesem Oddziału PTTK w
Ząbkowicach Śląskich. Wasz
Oddział aktywnie współpracuje z Klubem Czeskich Turystów w Červenym Kostelcu,
mieście partnerskim Ząbkowic Śląskich. Jak zaczęła się
Wasza współpraca?
Współpraca
rozpoczęła
się we wrześniu 1996 roku
podczas obchodów PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Inicjatorem był nasz
oddział, gdyż chcieliśmy nawiązać kontakty z turystami
czeskimi. Wypadało, żeby byli
to turyści z miasta partnerskiego. Czesi to zaakceptowali i postanowiliśmy, że w następnym
roku zorganizujemy na terenie
pogranicza polsko-czeskiego
wspólną dwudniową imprezę turystyczną we wrześniu w
formie rajdu, a więc wędrówek
po naszych wspaniałych górach. Podjęliśmy też decyzję,
że drugie spotkanie będzie w
maju. Tak rozpoczęły się „Polsko-czeskie spotkania na szlaku” w 1998 roku. Rajdy parzyste
miały odbywać się po czeskiej
stronie, a nieparzyste po polskiej. W Polsce organizatorem
był oddział w Ząbkowicach, w
Czechach Klub Czeskich Turystów. Dwudniowa sobotnioniedzielna formuła okazała się
za krótka, dlatego zaczęliśmy je
rozpoczynać już w piątek. Tak
było przez piętnaście lat. Musieliśmy jednak zmienić formę
tych spotkań ze względu na
wiek niektórych uczestników.
Częściej przemieszczamy się
autokarami. Liczba spotkań
jednak nie zmalała, a wręcz
przeciwnie wzrosła.
Jakie nowe formy
współpracy podjęliście?
Corocznie w styczniu jesteśmy zapraszani na zebrania
sprawozdawcze Klubu Czeskich
Turystów do Červeneho Kostelca. Oni z kolei uczestniczą w
naszych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych. Spotykamy

się też w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej we wrześniu lub październiku. Uczestniczymy w spotkaniach Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Bierzemy też
udział w rajdach organizowanych na terenie Republiki Czeskiej w formie kilku lub kilkunastoosobowej reprezentacji, np.
na Śnieżkę, w Góry Orlickie itp.
Jesteśmy coraz bardziej zżyci
z sobą. Lepiej rozumiemy się.
Chcąc podziękować naszym
kolegom za współpracę wystąpiliśmy do Zarządu Głównego
PTTK o nadanie im Dyplomu i
Medalu za Pomoc i Współpracę, co miało miejsce w 2009
roku. Z kolei Czesi wystąpili do
swojego Prezydenta Turystyki,
który uhonorował nasz oddział
Dyplomem Uznania za Współpracę.
Co planujecie
w tym roku?
W sierpniu weźmiemy
udział w 50. Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym w
Červenym Kostelcu. Będzie też
wycieczka pieszo-autokarowa,
którą w tym roku przygotowują Czesi. We wrześniu przyjedzie do Ząbkowic pięćdziesięcioosobowa grupa turystów,
którzy wezmą udział w „Rajdzie
do Książęcego Kamienia” w Sulisławicach, gdzie w przeszłości
odbyło się spotkanie władców
trzech księstw: ziębickiego,
świdnickiego i brzesko-legnickiego. Każdy z nich siedział w
swoim księstwie, ale spotkanie
odbywało się przy wspólnym
stole, gdyż tu stykały się granice ich ziem. 6 września idziemy
pieszo z Ząbkowic Śląskich,
podziwiając panoramę Gór Sowich i piękną przyrodę.
W październiku odbędzie
się Konferencja poświęcona
podsumowaniu naszej współpracy z okazji XXV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Uznawany jest Pan za
symbol i legendę ząbkowickiego Oddziału PTTK. Ma Pan
imponujący dorobek zawo-

dowy i społeczny. Prowadził
Pan po szlakach tysiące osób
na setkach wycieczek, rajdów i zlotów. Jak to się Panu
udawało?
Jestem pasjonatem turystyki. Moja przygoda z turystyką rozpoczęła się na dobre po
wstąpieniu w 1960 roku do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, chociaż
bakcyl połknąłem już kilka lat
wcześniej podczas pobytu w
Karkonoszach.
W 1966 roku ukończyłem
kurs, uzyskując uprawnienia
przewodnika turystycznego po
Dolnym Śląsku.
W 1967 roku założyłem
Koło Przewodników Turystycznych w Ząbkowicach Śląskich,
co umożliwiło powstanie Oddziału PTTK. Pełniłem funkcję
prezesa w latach 1971-1974
i od 1992 roku do dzisiaj. Podejmowałem też różne funkcje

w Zarządzie Okręgowym we
Wrocławiu i Wojewódzkim w
Wałbrzychu. Brałem też udział
w wielu komisjach problemowych. Byłem tez wykładowcą i
kierownikiem na wielu kursach
przewodnickich,
członkiem
Komisji Kwalifikacyjno-Egzaminacyjnej ds. Przewodników
Turystycznych Terenowych po
Dolnym Śląsku. Jestem przewodnikiem sudeckim I klasy,
przewodnikiem terenowym po
Dolnym Śląsku, instruktorem
krajoznawstwa Polski, instruktorem kształcenia kadr PTTK.
Z mojego koła wyszło 30
przewodników.
Jestem także autorem informatorów, folderów i map
turystycznych. Organizowałem
też wiele imprez turystycznych,
wystaw, konkursów i prelekcji.
Za działalność w PTTK otrzymałem wiele wyróżnień, odznaczeń, dyplomów, podziękowań. Od 2013 roku jestem
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Honorowym Członkiem PTTK.
Mam Srebrną i Złotą Honorową
Odznakę PTTK, Odznakę Honorową Zasłużony Przewodnik
PTTK.
Moją działalność doceniły też władze gminne i wojewódzkie. W 2013 roku zostałem
uhonorowany Złotą Odznaką
Honorową Zasłużony dla Wo-
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jewództwa Dolnośląskiego, a
władze ząbkowickie przyznały
mi tytuł Honorowego Obywatela Ząbkowic Śląskich oraz
„Zasłużonego dla Gminy Ząbkowice”.
Bardzo ważne są dla mnie
Dyplom Papieski Przewodnika
po Dolnośląskich Sanktuariach
oraz tytuł Honorowego Człon-

ka PTTK w Międzygórzu.
Ważną częścią mojej działalności jest tez 18-letnia
współpraca z Klubem Czeskich
Turystów, o której opowiedziałem wcześniej. Pracuję tez
aktywnie w Komitecie Organizacyjnym Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Staram się uczestniczyć we

wszystkich spotkaniach Komitetu oraz imprezach wrześniowych i październikowych.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę dużo zdrowia i
wielu sił do dalszej owocnej
współpracy.
Rozmawiała Teresa Bazała

„Mechabiotyle”
Igor Wójcik
Serdecznie zapraszamy
na wystawę malarstwa
Igora Wójcika
pt.: „Mechabiotyle”
Adres:
Galeria Fons
Pernštýnské nám. 51,
Pardubice
Republika Czeska
Wernisaż:
4 września 2014,
godz. 17.00
Wystawa czynna do:
30 września 2014
Kurator wystawy:
Jan Adamec
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zaprasza
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie
papierniczym mieści się Muzeum Papiernictwa, w którym
prezentowane są arkusze ze znakami wodnymi z całego świata,

różne urządzenia papiernicze,
zabytkowy sprzęt laboratoryjny
do badania właściwości papieru oraz wiele papierowych cudów. Każdy zwiedzający może
stać się mistrzem papierniczym
i zaczerpnąć własny arkusz wg
średniowiecznej techniki, który będzie doskonałą pamiątką
z pobytu w dusznickim młynie
papierniczym.
Przyjdź i zaczerpnij historii!
Muzeum Papiernictwa położone jest w Dusznikach-Zdroju
przy trasie międzynarodowej
E-67.

Willkommen im Papiermuseum in Bad Reinerz
Bereits vor 450 Jahren hat
man in Bad Reinerz mit dem
Schöpfen von Papier begonnen. Die von den hiesigen Meistern der Papierkunst hergestellten Papierbögen wurden
auch zur Erstellung von Dokumenten, zum Drucken von verschiedenen Werken und zum
Festhalten von zahlreichen
Informationen verwendet. Das
Gebäude der Papiermühle wurde im Verlauf der Jahre ausgebaut, verziert und entwickelte
sich zu einer Perle industrieller
Architektur.
In der historischen Mühle

befindet sich heute ein Papiermuseum, in dem Papierbögen mit Wasserzeichen aus
der ganzen Welt, verschiedene
Papiermaschinen, historische
Laborgeräte zur Untersuchung
der Eigenschaften von Papier
sowie viele Wunderwerke aus
Papier präsentiert werden. Jeder Besucher kann zu einem
Meister der Papierkunst werden und einen eigenen Papierbogen nach mittelalterlicher
Technik schöpfen, der zu einem
hervorragenden Andenken an
den Besuch im Reinerzer Papiermuseum wird.

Kommen Sie und schöpfen
Sie aus der Geschichte!
Das Papiermuseum befindet

sich in Bad Reinerz (Duszniki Zdrój)
an der internationalen Straße E-67
zwischen Prag und Breslau.

Muzeum papírenství v Dusznikach Zdroji vás zve
Před 450 lety bylo v Dusznikach zahájeno ruční čerpání papíru. Archy vytvářené zdejšími
mistry papírenského umění byly
využívány k výrobě dokumentů,
pro tisk vědeckých spisů, zapisování různých zpráv. Budova
papírny byla v průběhu let rozšiřována a zkrášlována, díky čemuž se stala perlou průmyslové
architektury.
Dnes se v historickém papírenském mlýně nachází Muzeum papírenství, ve kterém
jsou vystavovány archy papírů
s vodoznaky z celého světa,

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje
pro zkoumání vlastností papíru
a mnoho papírových skvostů.
Každý návštěvník se může stát
papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ - mówią o tym miejscu czciciele Matki Bożej z kraju
i zagranicy. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej jest głównym
sanktuarium Diecezji Legnickiej. Obecnie Diecezja Legnicka, w osobie bpa legnickiego
oraz kanclerza kurii legnickiej,
zatroskana o piękno krzeszowskiego sanktuarium, realizuje ze
środków europejskich renowacje zabytków na niespotykaną
do tej pory skalę. Największym
skarbem krzeszowskiego sanktuarium jest ikona Matki Bożej
Łaskawej. Datowana jest ona
na pierwszą połowę XIII wieku.
Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce. Cystersom prawdopodobnie podarował go fundator
klasztoru - książę świdnicko-jaworski Bolko I. 2 czerwca 1997
roku Sługa Boży Jan -Paweł II,
podczas wizyty w piastowskiej

Legnicy, ukoronował ikonę koronami papieskimi.
Wszystkim
Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu
Łaskawej Matki w Krzeszowie

doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.

EUROPÄISCHE -BAROCKPERLE. So wird das Kloster
Krzeszów/ Grüssau von Kunstund Denkmalexperten in der
ganzen Welt genannt. Dieses
Baudenkmal von höchstem
Rang, klassifiziert als Denkmal
der Klasse 0 auf der Liste des
Präsidenten der Republik Polen
und als Kandidat für die Liste
des Weltkulturerbes der UNESCO vorgesehen, befindet sich
in einem kleinen, malerisch gelegenen Ort am Fluß Zadrna/
Zieder, unweit von Kamienna
Góra / Landeshut in Niederschlesien in der Diözese Legnica
/ Liegnitz. Als Hauptattraktion
in Krzeszów/ Grüssau gelten

die monumentalen Kunstwerke der größten schlesischen
Barockkünstler: M. Willmann,
M. Engler und G.W. Neunhertz
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl
und G. Schrötter. Zur Gesamtanlage gehören die Basilica
minor „Mariä Himmelfahrt„, die
Josephskirche, das Mausoleum
der schlesischen Piasten, das
Kloster der Benediktinerinnen
und der Kalvarienweg von Krzeszów/ Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist
das Hauptsanktuarium in der

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Es ist das älteste
Marienbild in Polen. Es wurde
Zisterziensern wahrscheinlich
vom Fürsten des Fürstentums
Schweidnitz- Jauer Bolko I.
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf
Veranlassung des Heiligen Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade und die Begegnung mit Gott
und der Mutter unseres Herrn
Jesus Christus. Wir hoffen, dass
alle Besucher unvergessliche
Eindrücke von der Schönheit
dieser Perle der barocken Kunst
und Architektur mit nach Hause
nehmen.

EVROPSKÁ BAROKNÍ PERLA - tak jmenují Křešov znalci
kultury a umění z celého světa.
Je památkou třády „0”, nacházející se na prezidentské listině a
je také železným kandydátem
k umístění na listině UNESCO.
Křešov je to neveliké městečko,
které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory na Dolním
Slezsku, v Legnické diecézy. Nejdůležitější atrakcí Křešova jsou
monumentální díla největších
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

lmanna, M. Englera, J. W. Neunhertza, F. M. Brokofa, P. Brandla,
J. Schrottera. Komplet se skládá
z menší baziliki Nanebevzetí
NPM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastů, klášteru
sester benedyktynek, Křešovské
Kalorie.
HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom
místě mluví ctitelé Matky Boží
z kraje i ze zahraničí. Svatyně
Milostivé Matky Boží je hlavní svatyní -Legnické Diecéze.

Obecně Legnická Diecéze, zastoupená legnickým biskupem
a také kancléřem legnické kurie,
která se stará o krásu křešovské
svatyně, používá prostředků z
evropské unie k restaurování
památek doposud v tak nevídané škále. Největším pokladem
křešovské svatyně je ikona Milostivé Matky Boží. Datovaná je
na první polovinu XIII stol. Je to
nejstarší marijní obraz v Polsku.
Cystersům ho pravděpodobně
daroval fundátor kláštera - švid-

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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Wystawa fotografii Zbigniewa Kulika
„Karkonosze”
Wrocław
Wystawę można oglądać od
3 lipca do 29 sierpnia 2014 w
Galerii Dolnośląskiego Centrum
Informacji Kulturalnej OKiS. Karkonosze Zbigniew Kulik fotografuje od najmłodszych lat i
to o każdej porze roku: latem
i jesienią, zimą i wiosną. Większość jego prac nie powstała z

mieckiego twórcy Friedricha
Iwana (1889-1967), który też
w sposób bardzo romantyczny
przedstawiał piękno Karkonoszy, najczęściej bez ludzkiego
sztafażu. Nawet dla dobrych
znawców tych gór, wydaje się
że Karkonosze, które ich otaczają i pośród których żyją, wi-

przypadku. Uważnie obserwuje krajobraz i przyrodę. Jak sam
mówi, wielokrotnie przychodzi
w te same miejsca, by potem
wykonać to jedno jedyne zdjęcie, które wydaje się być tym
niepowtarzalnym, które dla
oglądającego pozostaje w pamięci jako idealnie piękne. Jego
prace fotograficzne porównać
można do akwarel i grafik nie-

dziane okiem tego twórcy są
o wiele piękniejsze i bardziej
romantyczne, a przez to i bardziej wyidealizowane.
Wybitny twórca kultury polskiej Tadeusz Różewicz, poeta i
dramaturg, zresztą jego bardzo
dobry znajomy, po obejrzeniu (10.04.1998 r.) w Muzeum
Sportu i Turystyki w Karpaczu
wystawy „Moje Karkonosze“ tak

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

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

napisał do księgi pamiątkowej:
„poprzez fotografię („zdjęcie“)
widzi się jeszcze raz krajobraz
lub człowieka... dzisiaj widzę
okiem twórcy tej wystawy
– Pana Kulika“.
Znawca Karkonoszy, współpracuje stale z wieloma wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi jako autor tekstów
i zdjęć. Jest autorem wielu artykułów i opracowań związanych
z historią i rozwojem turystyki w
regionie jeleniogórskim, autorem przewodników turystycznych, współautorem monografii „Karkonosze polskie“ wydanej przez Polską Akademię
Nauk Oddział we Wrocławiu i
Karkonoskie Towarzystwo Naukowe w Jeleniej Górze. Fotografuje głównie Karkonosze i
Ziemię Jeleniogórską, ostatnio
także teren Euroregionu „Nysa“
oraz inne regiony europejskie
(Toskania, Alpy, Saksonia). Jego
wystawy indywidualne poświęcone Karkonoszom prezentowane są w kraju oraz za granicą: Czechy, Dania, Francja, Rumunia, Niemcy, Węgry, Włochy,
Serbia, Słowacja. Najpiękniejsze zdjęcia reprodukowane są
w różnego rodzaju wydawnictwach, albumach – Wydawnictwa „Muza“, od przewodników
turystycznych – Baedeker, plakatów, folderów, widokówek
po karty telefoniczne.
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, www.okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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FOTOGRAFIE DO DOKUMENTÓW. SEREJE. 1946
– Vytautas V. Stanionis
Wrocław
Wystawę można oglądać od
4 do 26 lipca 2014 w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS.
Wystawa 40 podwójnych portretów mieszkańców litewskiej
miejscowości Sereje i jej okolic
sfotografowanych przez V. Stanionisa w 1946 r. na potrzeby
zleconej przez władze wymiany
dokumentów. Zdjęcia są zupełnie standardowe, a do ich wykonania wystarczyło autorowi
światło wpadające przez okno
i czyste prześcieradło na tło.
Przy płótnie siadali parami: mąż
i żona, ojciec i syn, siostry, bracia, sąsiedzi. Na podstawie przygotowanego szablonu przecinano podwójne fotografie,
kadrowano je pod lupą i wykonywano odbitki w taki sposób,
żeby po odcięciu niepotrzebnego tła powstało paszportowe
zdjęcie o wymiarach 3 x 3,5 cm.
W 1966 r. Stanionis zmarł. Jego

syn, również Vytautas, odnalazł
archiwum ojca około 1984 r.
Materiał wydał mu się bardzo
interesujący, dokonał więc odbitek zdjęć. Fotografie wywołane przez młodszego Vytautasa
są niewykadrowane, z widocznymi perforacjami; eksponowane nierozcięte i powiększone. Po raz pierwszy zostały one
pokazane na wystawie w Pałacu Sztuk w Wilnie w 1987 r., a
następnie m.in. w galeriach na
Łotwie, w Estonii, Polsce, Niemczech, Danii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych. Fotografie drukowano w wielu publikacjach.
Vytautas V. Stanionis, ur. W 1949
r. w Olicie. Fotografią zainteresował go już w dzieciństwie ojciec, również fotograf. Pracował
w fabryce jako fotograf oraz korespondent w różnych czasopismach. Był przewodniczącym
Olickiego Oddziału Towarzy-

stwa Fotograficznego. Od 1994
r. pracował jako wolny strzelec.
W latach 1988-1990 aktywny
działacz litewskiego Sąjūdisu;
odznaczony Medalem Niepodległości Litwy. Od 1972 r. członek Litewskiego Związku Artystów Fotografików. Brał udział
w różnych wystawach na Litwie
i za granicą. Autor i redaktor
publikacji o fotografii, kurator
wystaw. W 1996 i 2000 r. przyznano mu nagrodę Samorządu
Olity w dziedzinie kultury. Stypendysta Ministerstwa Kultury
Republiki Litewskiej (2000 r);
w latach 2003-2004 oraz 2005
otrzymał indywidualne stypendium państwowe dla twórców
sztuki i kultury. Obecnie mieszka i pracuje w Olicie.
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, www.okis.pl

Wystawa Picasso, Dali, Goya. Tauromachia
– walka byków
Wrocław
Organizowana przez wrocławską Galerię Miejską we
Wrocławiu wystawa Picasso
Dali Goya Tauromachia – walka
byków gościć będzie w dniach
od 24 lipca do 16 listopada
2014 roku w murach wrocławskiego Muzeum Architektury.
Tematem wydarzenia stała się
postać byka – zwierzęcia symbolizującego siłę, odwagę oraz
płodność, a także sposób, w
jaki owiana mnogością metaforycznych znaczeń tauromachia oddziałała na wyobraźnię
najważniejszych twórców Półwyspu Iberyjskiego: Francisco
Goyę, Pabla Picassa i Salvadora
Dalego. W przestronnych salach muzealnych, odwiedzający będą mogli podziwiać
przede wszystkim prace graficzne i rysunkowe, choć nie za-

braknie także rzeźby i ceramiki
projektu trójki wymienionych
artystów, różniących się od siebie nie tylko temperamentem,
lecz także stosowanymi środkami artystycznego wyrazu.
Tauromachia to szerokie pojęcie odnoszące się do wielowiekowej tradycji walk i polowań na byki, która przybierała
w Hiszpanii, w zależności od
epoki, różne formy, stanowiąc
początkowo rozrywkę tamtejszej arystokracji, a później wydarzenie towarzyszące życiu
niższych warstw społecznych.
Corrida, rozumiana jako bezpośrednia konfrontacja byka
z człowiekiem, realizowana
na specjalnie do tego celu
stworzonej arenie i podług
ustalonych reguł, narodziła się
dopiero w XVIII w. Z czasem

ulegała dalszym przemianom,
nabierając stopniowo cech
skodyfikowanego rytuału i pozornego wyrafinowania, stąd
walki torreadorów z bykami,
jakie przypuszczalnie oglądał
Goya były skrajnie odmiennym
widowiskiem, niż to, na jakie
uczęszczali Pablo Picasso z Ernestem Hemingwayem. Pamiętać jednak należy, iż na kształt
prezentowanych we Wrocławiu
prac wpłynął nie tylko proces
ewolucji zjawiska corridy, lecz
również kontekst politycznospołeczny, w jaki dzieła te były
niejednokrotnie uwikłane.
Organizator:
Galeria Miejska
we Wrocławiu,
www.galeriamiejska.pl
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14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy
T-Mobile Nowe Horyzonty
Wrocław
W programie 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty
(24 lipca - 3 sierpnia, Wrocław)
zostanie pokazanych około 340
filmów. W Międzynarodowym
Konkursie Nowe Horyzonty
znalazły się między innymi: film
angielsko-amerykańskiego duetu eksperymentatorów Bena
Riversa i Bena Russella - A Spell
To Ward Off the Darkness, nagrodzony na festiwalach w
Kopenhadze i Turynie, hybrydowy dokument o szukaniu
duchowości we współczesnym

świecie, oraz Huba, najnowszy,
pokazywany na Berlinale film
Anki i Wilhelma Sasnali. W programie Międzynarodowego Konkursu Filmy o Sztuce znalazł
się nagrodzony na festiwalu
w Wenecji debiut szwedzkiej
artystki Anny Odell The Reunion - wielopiętrowy film rozpięty pomiędzy fabułą, dokumentem a performancem, oraz
hiszpański Creator of the Jungle Jordiego Morató, portret
owładniętego manią tworzenia
i destrukcji, ludowego artysty,
od 45 lat budującego skomplikowane labirynty i ruchome,
ekscentryczne konstrukcje.
W ramach festiwalu odbędą
się pokazy specjalne przeboju
tegorocznego Berlinale, bły-

skotliwej, paradokumentalnej
farsy Porwanie Michela Houellebecqa Guillaume'a Nicloux o
sfingowanym porwaniu znakomitego pisarza oraz nagrodzonego za reżyserię na Sundance
FF brytyjskiego dokumentu
20 000 dni na Ziemi Iaina Forsytha i Jane Pollard, którego bohaterem jest charyzmatyczny
muzyk, wokalista i pisarz Nick
Cave. W Panoramie ponownie
znalazły się dzieła mistrzów
współczesnego kina autorskiego i odkrycia, filmy nagradzane
na wielkich i małych festiwalach, między innymi hiszpański
zdobywca Złotego Lamparta
w Locarno Story of My Death
Alberta Serry oraz Child of God
Jamesa Franco na podstawie
prozy Cormaca MacCarthy'ego.
Tematem sekcji Trzecie Oko
będą komuny. Oprócz fabuł
zostaną zaprezentowane bezpośrednie zapisy, między innymi materiały archiwalne z
komuny wiedeńskiego akcjonisty Otto Muehla czy głośny
dokument Let the Fire Burn Jasona Osdera o filadelfijskiej
grupie MOVE. W programie
znalazły się również współczesne fantazje o tym zjawisku,
jak austriacki, oniryczny performance Perfect GardenMary
Mattuschki i Chrisa Haringa.
Tematem szóstej edycji sekcji
Nowe Horyzonty Języka Filmowego będą efekty specjalne.
Wraz ze specjalistą ze studia
Platige Image, producentem
efektów specjalnych Krzysztofem Szulcem, organizatorzy
cyklu przyjrzą się zarówno
wysokobudżetowym blockbusterom, jak i filmom zrealizowanym za niewielkie pieniądze. Gościem festiwalu będzie
również pionier "analogowych"
efektów specjalnych w polskim
kinie Janusz Król. Motywem
przewodnim tegorocznej edycji Nocnego szaleństwa będzie
kaseta VHS. W programie znalazły się dokumenty o maniakach
VHS i zjawisku VHS-manii, filmy
wprowadzone do dystrybucji
tylko na wideo (jak kultowe
horrory z lat 80.), home movies,
czy filmy kręcone współcześnie

i przeznaczone do odbioru właśnie na VHS.
Bohaterem
retrospektywy
będzie Ken Russell - legendarny
brytyjski reżyser, wizjoner kina,
którego filmy słynęły z barokowej scenografii, szalonej inscenizacji, kontrowersyjnej tematyki. W programie znajdą się jego
najsłynniejsze dzieła fabularne
(Zakochane kobiety, Odmienne
stany świadomości, Diabły), jak
również znakomite, wczesne
dokumenty kręcone dla BBC,
czy też nie pokazywane w Polsce późne dzieła mistrza.
Wydarzeniem festiwalu będzie
przegląd jednej z najciekawszych współczesnych kinematografii - nowego kina Grecji,
w której mimo kryzysu gospodarczego, pojawiła się grupa
filmowców, tworzących oryginalne, doceniane na całym
świecie produkcje. W programie znalazły się znane już filmy,
które ukształtowały myślenie o
greckiej fali filmowej (Kieł, Attenberg) oraz dzieła w Polsce
nie prezentowane, jak Luton Michalisa Konstantatosa. W
sekcji Po Nowej Fali zostaną zaprezentowane rzadko pokazywane w Polsce dzieła mistrzów
francuskiego kina lat 70. i 80.,
przedłużających dokonania reżyserów nowofalowych, często
jeszcze bardziej eksperymentalne wobec narracji i formy. W
programie między innymi filmy
Jeana Eustacha, Philippe'a Garrela czy Maurice'a Pialata.
Bohaterem retrospektywy będzie mistrz animacji Jerzy Kucia,
przez dekady związany z Studiem Filmów Animowanych w
Krakowie, w którym zrealizował
między innymi Windę, W cieniu,
Szlaban, Krąg, Okno, Refleksy,
Źródło, Odpryski czy Paradę. W
programie festiwalu znalazł się
również przegląd twórczości
awangardowego duetu artystycznego, posługującego się
techniką found footage: Christopha Girardeta i Matthiasa
Müllera.
Organizator:
Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty,
www.nowehoryzonty.pl
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Lato w Synagodze pod Białym Bocianem
Wrocław
Lato w Synagodze Pod Białym Bocianem to cykl koncertów artystów z Europy i świata
prezentujących nie tylko bogactwo muzyczne mniejszości

narodowych, ale też wpływy
muzyki klezmerskiej i folk na
inne gatunki, takie jak awangarda czy jazz. Podkreślanie
wielokulturowości Wrocławia i
zawiłych losów historycznych
miasta poprzez koncerty ludzi
o różnych korzeniach i tradycjach ma szczególne znaczenie

w dzielnicy czterech świątyń. 20
lipca wystąpią: Angeles Gabaldon – taniec, Jose Salazar Anillo – śpiew, Rafa Fajardo – gitara.
Sztuka flamenco jest bardzo
trudna, dlatego tak podziwiamy
artystów za talent, osobowość,
ale też za wspaniałą technikę.
Koncert w Synagodze będzie
pokazem prawdziwego kunsztu wielkich artystów, o których
można powiedzieć, że należą
do Arystokracji Flamenco. Natomiast 27 lipca odbędzie się koncert Projektu Grzegorza Rogali.
P.G.R. (Projekt Grzegorza Rogali)
jest efektem fascynacji muzyką
żydowską polskim folkiem i zagranicznych studiów jazzowego
puzonisty i kompozytora Grzegorza Rogali. W czasie stypendium na słynnej Berklee College of Music w Bostonie młody
polski jazzman poznał izraelską
saksofonistką – Sagit Zilberman.
Projekt, który powstawał w Polsce i Niemczech, wreszcie mógł
zabrzmieć zgodnie z zamysłem
połączenia jazzu z dziedzictwem oraz energią naszej części
Europy, mieszających się kultur
polskiej i żydowskiej. 3 sierpnia
w ramach „ Lata w Synagodze”
usłyszymy KOL OUD TOF - trzech
muzyków, trzy instrumenty, trzy
ojczyzny, trzy języki. Artyści
zebrali się w Jerozolimie, by
wspólnie grać muzykę Maroka,
czerpiącą z Hiszpanii, w której
słychać tęsknotę za Jerozolimą.
Ten niewielki projekt był owocnym doświadczeniem, które
otworzyło drogę do pełnego

albumu, prezentującego różnorodne brzmienie żydowskiej
muzyki marokańskiej. W ten
właśnie sposób powstał zarówno album „Gazelle”, jak i złożony
z trzech barwnych osobowości
zespół Kol Oud Tof. Po wielu
latach muzycznej współpracy,
zespół Kol Oud Tof wierzy, że ich
muzyka dojrzała i rozwinęła się,
ale wciąż przepełniona jest kreatywną magią, która pojawia się
za każdym razem, kiedy występują. Wystąpią: Esti Kenan-Ofri –
wokal i kompozycja, Oren Fried
– instrumenty perkusyjne, Armand Sabach – oud. 10 sierpnia
wystąpi JOANNA SŁOWIŃSKA Z
ZESPOŁEM MUZYKANCI W PROJEKCIE MUZYKANCI / SZTETL.
Jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej.
Grupa doceniona przez krytyków i publiczność. Laureaci wielu prestiżowych nagród, m.in.
Grand Prix konkursu Polskiego
Radia Nowa Tradycja, Grand
Prix festiwalu Euro Folk. Ich debiutancki album MUZYKANCI
został nagrodzony tytułem Folkowego Fonogramu Roku, a w
2012 roku – w plebiscycie internautów zorganizowanym przez
Polskie Radio został wybrany
najlepszą folkową płytą spośród
wszystkich wydawnictw nominowanych i nagrodzonych w
czternastoletniej historii konkursu na Folkowy Fonogram Roku.
Organizator:
Fundacja Bente Kahan

XV Międzynarodowy Festiwal Bachowski
w Świdnicy
25 lipca- 3 sierpnia
Festiwal powstał w 2000
roku z okazji obchodów 250
rocznicy śmierci Jana Sebastiana Bacha. Powodem powołania
do istnienia imprezy była również pośrednio historia i bogate
tradycje muzyczne świdnickiego Kościoła Pokoju. W 1729 roku
jego kantorem-organistą został
Christian Gottlob Wecker, uczeń
Bacha. Festiwalowe koncerty

prawie w całości wypełnia muzyka ich patrona lub bezpośrednio
związana z jego osobą i epoką,
w której żył i tworzył. Głównymi
mecenasami festiwalu są Miasto
Świdnica oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator:
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL BACHOWSKI, Fundacja im. Jana Sebastiana Bacha
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69. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
w Dusznikach Zdroju
1 sierpnia- 9 sierpnia 2014
Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dworku
Chopina w Dusznikach Zdroju odbywają się już od ponad
sześćdziesięciu lat. To najstarszy nieprzerwanie działający
festiwal pianistyczny na świecie, a także najstarszy polski
festiwal muzyczny. Dworek
Chopina jest miejscem, w
którym od kilku pokoleń spotykają się światowej klasy artyści oraz wielbiciele muzyki
Chopina i pianistyki. Piotr Paleczny, dyrektor artystyczny
Festiwalu, zaprasza do Dusznik utalentowanych pianistów
z całego świata, dla których
występ w Dusznikach jest często debiutem przed polską
publicznością. Wydarzeniom
festiwalowym towarzyszą kursy mistrzowskie prowadzone
przez wybitnych pedagogów.
Dorobek 68 Festiwali Chopinowskich jest ogromny i niewymierny; nie da się bowiem
w sposób statystyczny potraktować ludzkich wzruszeń artystów i słuchaczy oraz zaangażowania i pasji organizatorów,
dzięki którym nazwa Duszniki
Zdrój dla wielu Polaków oraz
licznych obcokrajowców kojarzy się z nazwiskiem największego polskiego pianisty
i kompozytora. Do dorobku
dusznickich festiwali zaliczyć
również należy inicjatywę
praktyczną, niezwykle ważną
dla poziomu sztuki muzycznej:
od blisko 30 lat w okresie poprzedzającym festiwale prowadzone są w uzdrowisku nad
Bystrzycą Dusznicką kursy mistrzowskich interpretacji utworów Chopina, w których biorą
udział młodzi pianiści z całego
świata, doskonaląc pod kierunkiem wybitnych polskich
i zagranicznych pedagogów
swój warsztat artystyczny.
Organizator:
Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
w Dusznikach-Zdroju
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Kulturní program
červenec 2014

29. 6. - 10. 8.

DANIEL HANZLÍK
Vedlejší efekt

Audiovizuální instalace D. Hanzlíka (nar. 1970)
realizovaná přímo pro prostory broumovského
kláštera.
Komentované prohlídky:
13. 7. a 3. 8. od 15 hod.
Galerie dům (vstup z nádvoří kláštera).
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
1. 7. - 27. 8.,
denně kromě pondělí,
8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

BROUMOVSKO NA
HISTORICKÝCH ZOBRAZENÍCH
Výstava ze sbírek Petra Bergmanna.
Výstavní síň Muzea Broumovska.
Pořádá: Muzeum Broumovska.
3. 7. – 30. 7. 8:00 – 16:00

VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA
JIŘÍHO KOLLERTA
Vernisáž 3.7. v 17:00
Výstava autorských fotografií k nedožitým
70. narozeninám dlouholetého
člena Fotoklubu Broumov.
Výstavní síň Staré radnice.
Pořádá: Město Broumov, Fotoklub Broumov
3. 7. 18:00

Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
Rodina už není, co bývala
Science Café

Ivo Možný je emeritním profesorem v oborech
sociologie a sociální filozofie a bývalým
děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Publikoval několik knih o
rodině a sociálních změnách. Tématem jeho
přednášky je populační vývoj a společenská
změna v Evropě a České republice.
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 60,- Kč / 30,-Kč (pro studenty).
4. 7. a 18. 7. 20:30, 22:00

NOČNÍ PROHLÍDKY
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA

Prohlídka tématicky zaměřená na momenty
života v klášteře při jedinečné atmosféře
nočního kláštera
Prohlídku můžete objednat na:
prohlídky@broumovsko.cz,
+420 733 739 726, 734 443 161.
Benediktinský klášter v Broumově. Vstupné:
130,- Kč / 70,- Kč (pro děti).
5. – 6. 7. 2014 10:00 – 18:00

Náš

19. 7. 10:00

HUDEBNÍ DÍLNA PRO DĚTI

Lektorem dílny bude hudebník a skladatel
Lumír Hrma, autor hudby k televizní pohádce
Tajemství staré bambitky, filmu Nespavost a
cyklů Na cestě, Soukromé pasti atd.
Prostory výstavy Play Broumovsko
(areál společnosti Veba).
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.

TIP!

PLAY VEBA
VÍKEND
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Oslavte s námi začátek prázdnin.
Bezva ceny pro všechny účastníky,
Obří bublifuk, Pevnost Boyard, Multifunkční
twister, ateliér okamžité fotografie a mnoho
dalšího.
Prostory výstavy Play Broumovsko
(areál společnosti Veba).
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

19. 7. 21:00 – 24:00

NOČNÍ PROHLÍDKA
VÝSTAVY PLAY BROUMOVSKO
Jedinečně nasvícený denní sál, netradiční
průvodci a další překvapení.

Prostory výstavy Play Broumovsko
(areál společnosti Veba).
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Náš

TIP!

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
22. 7. 2014 15:00

BRATŘI V TRICKU
Vstupné: 40,-Kč

11. 7. a 25. 7. 21:00

NOČNÍ HRANÉ PROHLÍDKY
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA
Nočním klášterem bude provázet Kryštof
Dientzenhofer a s ním potkáte mnoho
zajímavých postav. Zažijte neopakovatelnou
atmosféru nočního kláštera.
Prohlídku můžete objednat na:
prohlídky@broumovsko.cz,
+420 733 739 726, 734 443 161.
Benediktinský klášter v Broumově.
Vstupné: 160,- Kč / 100,- Kč (pro děti).

22. 7. 2014 20:00

MŮŽU K TOBĚ?
Vstupné: 190,-Kč

23. 7. 2014 19:00

Z LOUŽE POD OKAP
Vstupné: 140,-Kč

24. 7. 2014 19:00

MODELKA XXL aneb moje stehna
v proklatym detailu
Vstupné: 70,-Kč

25. 7. 2014 19:00

PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
12. 7. 12:15

HASIČSKÉ
OSLAVY

12:30 Lokálka Hradec Králové
14:00 statické a praktické ukázky
historické a současné hasičské techniky,
ukázky záchranářských činností.
V průběhu ukázek vystoupí hudební skupina
Mamut s. r. o.. Mírové náměstí v Broumově.
Pořádá: Město Broumov, Veba a. s., Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Vstupné: 50,-Kč

25. 7. 2014 22:00

POD KELTSKÝM DUBEM
Vstupné: 40,-Kč

26. 7. 2014 15:00

POLICEJNÍ POHÁDKA
Vstupné: 40,-Kč

26. 7. 2014 19:00

KŠANDA

Vstupné: 180,-Kč
Permanentka
na všechna představení 450,-Kč.
Kostelní náměstí. Pořádá: Město Broumov

Předprodej a rezervace vstupenek*: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.
* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

Více informací získáte na: www.broumov-mesto.cz

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

MĚSTO BROUMOV
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NOVĚ

ČERVENEC 2014

PRVNÍ

ROČNÍK

Menteatrál – to je festival divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením, jehož první
ročník letos proběhne v Neratově. Pořádají ho naši "divadelníci", tedy mladí herci, studenti
DAMU a pražských konzervatoří, kteří k nám již čtyři roky
jezdí a spolu s obyvateli našeho
chráněného bydlení připravují
divadelní vystoupení, pořádají
koncerty a pomáhají nám oživovat Neratov.
Letos se naši divadelníci rozhodli své aktivity rozšířit, zorganizovat větší akci a pozvat do
Neratova další divadelní skupiny, které pracují s lidmi s postižením, podělit se s nimi o zkušenosti a především široké
veřejnosti i sobě navzájem před-

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

MENTEATRÁLU

vést krásná představení, která
ve spolupráci s handicapovanými připravují.
Právě tak vznikl festival
Menteatrál, který se uskuteční
o víkendu 1. až 3. srpna u nás
v Neratově. Nabídne vystoupení neokoukaných divadelních
souborů z České republiky i ze
Slovenska, účast zatím přislíbili
třeba Divadlo z pasáže, Studio
Citadela, soubor Vzhůru nohama či Divadlo Inventura.
Kromě divadla bude mít festival na programu i hudbu,
workshopy, přednášky, promítání vítězných filmů z festivalu
Mental Power a mnoho dalšího.
Zahrají na něm také různé kapely z okolí, zlatým hřebem
bude koncert Lenky Dusilové.

JE ZA DVEŘMI

Celý festivalový program
bude pro návštěvníky zdarma.
Svačinu můžete nechat doma,
občerstvení včetně pojízdné
kavárny bude zajištěno. Otevřeno bude mít i náš obchod
a místní hospoda.
Podrobný rozpis programu
najdete už brzy na našem
webu www.neratov.cz nebo na
webu sdružení Jiné jeviště,
které celý festival pořádá
(www.jinejeviste.cz.).
A pokud na festival přijet
nemůžete, zveme vás alespoň
na představení Enigmatické
variace, které se v našem kostele koná v pátek 18.7. od
20 hodin, nebo v neděli 27.7.
od 21 hodin na hru Don
Bosco v 21. století!

POŠLETE DOMOV K MOŘI – STAČÍ KLIKNOUT!

Pár kliknutí na internetu může pomoct obyvatelům našeho Domova, aby mohli vyjet na dovolenou
k moři! Nadace České spořitelny totiž rozdá peníze těm projektům, které dostanou nejvíc hlasů v internetové soutěži. Pro hlasování přitom není potřeba se nikde registrovat ani zadávat jméno či e-mail –
stačí jednoduše navštívit adresu bit.ly/neratov, kliknout na "Sdružení Neratov" a posunout tím šest
lidí s postižením z Neratova o něco blíž k chorvatské pláži, kam by se jinak dostali jen stěží.
Hlasování potrvá až do 25. července a my Vám předem děkujeme za podporu!

ZVEME

VÁS!

Do sídla chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích zveme na
Den chráněných dílen. Dílny
z celé republiky tu nabídnou své
řemeslné výrobky, sýry, utopence
či koláče. Těšit se můžete na ukázky řemesel, dětem nabídneme
chůdy, trampolínu a skákací hrad.
Program doplní jarmareční hudba,
loutkové divadélko, dudák a bigbeatová skupina, vše vyvrcholí
koncertem kapely České srdce. Do
18 hodin je vstupné dobrovolné,
na České srdce činí vstupné
80 Kč. Den chráněných dílen se
koná 12. července od 10 hodin,
více na kopecek.neratov.cz.
--V neděli 13. července zazní
v našem kostele zhudebněná poezie polských, ruských či perských
básníků, posvátné texty různých
národů a cizokrajné lidové písně,
to vše v podání polského dua
Sol et Luna. Zpěv doprovodí
indické harmonium či tradiční
perské nástroje. Koncert začne
v 16 hodin, vstupné dobrovolné.
--Divadelní představení s názvem
Enigmatické variace nabídneme
v pátek 18. července od 20 hodin.
V našem kostele se rozvine detektivní i filozofický příběh o tajemství a podobách lásky. Hrají
Michal Belobrad a Libor Toncr,
vstupné je dobrovolné.
--V sobotu 26. července od 18 hodin proběhne poutní mše svatá
v kapli sv. Anny na Nové Vsi,
27. července od 14 hodin se koná
další v Anenské kapli na Hadinci.
--V neděli 27. července se v našem
kostele představí hra Don Bosco
v 21. století. Hrají v ní obyvatelé
našeho chráněného bydlení a děti
i dospělí z Neratova. Hra vznikla
díky podpoře Nadace O2.
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SI VYRAZIL AŽ DO

Na prodloužený víkend do Beskyd vyrazili v červnu obyvatelé
našeho chráněného bydlení,
jmenovitě dvě Evy, Pavla, Alena, Hanka, Vláďa a Jirka.

Cílem jejich cesty byla vesnička Lubno, kde na ně čekalo
ubytování v chatce a ve stanech
na přilehlé zahradě. Z Lubna
pak podnikali výlety do okolí.

Pravidelní čtenáři našeho zpravodaje si možná vzpomenou,
že u nás před rokem natáčela
Česká televize. Během jedné
červencové noci roku 2013 se
náš kostel přeměnil v útočiště
svaté Kláry a někteří obyvatelé
Neratova se přitom změnili
v mnichy a jeptišky a posloužili
při natáčení jako komparz.
Záběry se točily pro dokument o svaté Kláře, která je mi-

mo jiné i patronkou médií. Před
odjezdem nám tehdy televizní
štáb slíbil, že nás pozve na
předpremiéru dokumentu.
Zpracování filmového materiálu trvalo dlouho, a tak jsme
se pozvánky dočkali až letos
v červnu. Do pražského sídla
České televize se z Neratova vydala desetičlenná výprava. Před
promítáním stihli naši výletníci
exkurzi po sídle ČT a pozoro-

NERATOVŠTÍ

PŘÍPRAVY

Už za dva měsíce, v září, otevře naše nová speciální základní
škola své dveře prvním žákům
s postižením. Úpravy v jejím sí-

BESKYD

A že bylo kam! Stihli navštívit přehradu Šance s krásným
výhledem do okolí, vyšlapat
na horskou chatu Švarná Hanka u hory Gruň a také vyjet
lanovkou na Pustevny a šest
kilometrů dolů pak sjet na koloběžkách. Tři výletnice se dokonce vydaly na noční výpravu
na Lysou horu a zpět se vrátily
až na snídani! Čas zbyl i na společné grilování na zahradě.
Domů všichni dorazili unavení, ale šťastní a bez úrazu.
Mockrát touto cestou děkujeme
všem, kteří nám tak krásný
výlet pomohli uskutečnit!

HERCI JELI DO TELEVIZE

vali i natáčení pořadu Kouzelná
školka s Majdou a Fanynkou.
Samotný dokument se moc
povedl, i když neratovský kostel a naše "herce" v něm poznají jen skuteční znalci. Přesto
věříme, že se divákům bude
líbit. Na jeho vysílání si ale
ještě budete muset počkat, ani
my jsme se zatím nedozvěděli,
kdy bude mít v České televizi
svou premiéru.

NA ŠKOLU VRCHOLÍ

dle v Bartošovicích běží naplno řízení školy přispěli, tedy
a věříme, že vše bude hotovo Nadaci ČEZ, Nadaci O2 a firvčas. Velké poděkování za to mám Dibaq, Konzum a Orsen
patří všem dárcům, kteří na za- a také obci Bartošovice v Orl.h.
Mnoho věcí nám však stále
chybí. Budeme proto vděční
každému, kdo by chtěl naši školu podpořit, ať už věcným darem nebo finančně. Na webu
školy www.neratov.cz/skola najdete seznam her a hraček, které
bychom našim žákům chtěli
nabídnout, a také číslo účtu pro
případné dary. Předem děkujeme všem, kdo naší škole
pomohou!

NOVĚ

V

NERATOVĚ

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci. Archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt:
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

KRÁTCE
Z ČERVNA

V červnu u nás měla křtiny
Eliška Anna Malíková, dcera
našeho bývalého ředitele. Elišce
i jejím rodičům Janě a Jakubovi
přejeme do života mnoho štěstí!
--Na 200 dětí se na hradě Litice
seznámilo se zpracováním ovčí
vlny a jeho postupy si také samy
zkusily. To všechno díky didaktickému programu, který pro školní
výlety připravily naše chráněné
dílny Kopeček. Spolupráce s hradními pány Daliborem a Martinem
byla jako vždy výborná a my se
těšíme za rok na shledanou!
--Kopeček se svými produkty
a předváděním řemesel se představil na akci Děti patří do chlívku
v nedalekém Deštném v Orl.h.
--V Hradci Králové proběhla derniéra hry Romeo+Julie=VSL,
kterou loni nacvičili mladí herci
spolu s obyvateli našeho Domova.
Brzy začnou chystat nové představení, které bude mít premiéru
1. srpna v Neratově.
--Příjemný komorní koncert u nás
uspořádal sbor učitelů a přátel
Gymnázia Matyáše Lercha z Brna.
Za jejich krásný zpěv i finanční
dar jim moc děkujeme!
--K prvnímu svatému přijímání
šli Jára a Roman, chlapci s downovým syndromem z pěstounské
rodiny Němcových. Pro oba to
byla velká životní událost.
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

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

11

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

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

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

15

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

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

17

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

18
Uzdrowisko Kudowa - Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa - Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.
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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.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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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 (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

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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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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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá
ma sudetského pohoří od Králic
kého Sněžníku až po Sněžku.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.
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Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného nemeckého teologa, filosofa a spisovatele,
autora kroniky mesta Nowa Ruda.
Provozovatelem muzea je Nadace
obnovy Noworudska. V objektu je
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty.
www.domwittiga.ng.pl
Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
Das Haus der kreativen Arbeit nach
Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Haus wird von der Stiftung zur
Erneuerung der Region Nowa Ruda
geleitet.
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Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny rynek
z prostopadłymi ulicami i ratuszem
wzniesionym pośrodku w XIV w.
Obok znajduje się barokowa figura
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556
r. stanowi jeden z nielicznych przykładów autentycznych zabytków
dawnego sądownictwa.
Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní středověkým půdorys - centrální čtvercové náměstí s kolmo vedenými
ulicemi a radnicí postavenou v polovině 14. století. Vedle radnice stojí
barokní socha sv. Trojice z 18. století.
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém
náměstí, je jednou z mála původních
památek starého soudnictví.
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt). Hier ist das mittelalterliche, städtebauliche System
erhalten geblieben: der viereckige
Ring mit senkrecht verlaufenden Straßen und dem im 14. Jh.
errichteten Rathaus in der Mitte.
Daneben befindet sich die barocke
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18.
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins
der wenigen Beispiele der authentischen Denkmäler des früheren
Gerichtswesens.

Ziemia Kłodzka nr 240/ lipiec 2014

49

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga
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wybitnego niemieckiego
teologa,nrfilozofa
i pisarza,
Ziemia Kłodzka
240/ lipiec
2014
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Międzynarodowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha
Wittiga na ziemi kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

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

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

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

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

