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Polska jest dla nas krajem 
najbliższym. Jest to kraj, w któ-
rym byłem najwięcej razy w 
swoim życiu i chyba najwięcej 
razy na stanowisku prezydenta. 
Vaclav Klaus, Warszawa, 11 paź-
dziernika 2012 r.

Relacje polityczne

W ostatnich latach współ-
praca polsko−czeska realizo-
wana jest w dużej części w wy-
miarze wyszehradzkim, który 
uzupełnia dobrosąsiedzkie, roz-
budowane i wielowymiarowe 
stosunki bilateralne. Grupa Wy-
szehradzka stała się dziś platfor-
mą dyskusyjno−negocjacyjną 
umożliwiającą zawieranie nie-
formalnych sojuszy na potrzeby 
polityki unijnej, ale i ustalania 
strategicznych dla członków 
Grupy kwestii regionalnych. 
Stosunki polsko−czeskie na-
leżą do najlepszych od lat, a 
wzmacnianie się współpracy 
na różnych płaszczyznach, przy 
jednoczesnej zbieżności poglą-
dów politycznych obu rządów, 
rozpoczęło się intensywniej za-
cieśniać z momentem przekro-
czenia progu Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r. zarówno Pol-
ska, jak i Republika Czeska oraz 
osiem innych państw zostało 
przyjętych do grona krajów 
będących członkami Unii Eu-
ropejskiej1. W tym czasie rola 
Polski w regionie była szczegól-
nie wyeksponowana, ponieważ 
kraj objął dwa przewodnictwa 
Grupy Wyszehradzkiej oraz 
Rady Państw Morza Bałtyckie-
go. Po przystąpieniu wszystkich 
państw członkowskich GW oraz 
większości RPMB do Unii Euro-
pejskiej nabrały one nowego 
wymiaru. Na ten temat minister 
spraw zagranicznych RP Wło-
dzimierz Cimoszewicz mówił: 
„Na porządku dziennym staje 
potrzeba pogłębionej reflek-
sji nad rolą tych organizacji w 
nowych europejskich realiach 
oraz definicja ich celów i zadań. 
Dotyczy to zwłaszcza Grupy 
Wyszehradzkiej, która stanie się 
ugrupowaniem wewnętrznym 
Unii Europejskiej”2. Grupa Wy-
szehradzka, którą tworzą Pol-
ska, Czechy, Słowacja i Węgry 
stanęła nie pierwszy raz przed 
wielką niewiadomą. Szefowie 

tych państw zadawali sobie py-
tanie: czy każde z nich nie po-
winno iść własną drogą?

Na całe szczęście tak się 
nie stało3, a Polska i Czechy, 
również poniekąd dzięki Gru-
pie, zaczęły uzyskiwać liczącą 
się rolę w Europie, patrząc z 
perspektywy zainteresowania 
Stanów Zjednoczonych uloko-
waniem tzw. tarczy antyrakie-
towej, a także w świecie. Zatem 
na wstępie przeglądu stosun-
ków polsko−czeskich po 2004 r. 
należy zaznaczyć, że Grupa Wy-
szehradzka jest dodatkowym 
spoiwem bilateralnej współpra-
cy Polski i Republiki Czeskiej. Co 
więcej, współpraca w ramach 
Grupy służy także zapobieżeniu 
„dekompozycji Europy Środko-
wej” i wybraniu przez każde z 
państw współdziałających w jej 
ramach własnej drogi4. Dobrze 
układającej się współpracy poli-
tycznej obu krajów w ostatnich 
latach sprzyjał podobny profil 
sił rządzących. Postawa rządów 
Polski i Czech charakteryzo-
wała się ostrożnym nastawie-
niem wobec Unii Europejskiej, 
chęcią zbliżenia się ze Stanami 
Zjednoczonymi nawet kosz-
tem pewnego dystansu wobec 
Brukseli i dążeniem do utrzy-
mania dystansu wobec Fede-
racji Rosyjskiej. Znajdowało to 
wyraz w przyspieszaniu roz-
mów z Amerykanami na temat 

umieszczenia na terenie Czech 
i Polski elementów tarczy anty-
rakietowej5. Jednym z gestów, 
wskazujących na uznanie dla 
sąsiada z północy była wizyta, 
we wrześniu 2004 r., premiera 
Czech Stanislava Grossa, który 
udał się do Polski w pierwszą 
podróż zagraniczną. Rozmowy 
dotyczyły tematów regional-
nych, unijnych i transatlantyc-
kich, jak również spraw związa-
nych z kształceniem mniejszo-
ści polskiej w Czechach, współ-
pracy wojskowej, granicznej i 
infrastrukturalnej. Gross spo-
tkał się z prezydentem Polski 
oraz z premierem, marszałkami 
Sejmu i Senatu. Na początku 
tego samego roku, w lutym, 
wizytę w Czechach złożył mar-
szałek Sejmu RP Marek Borow-
ski, a w maju marszałek Senatu 
Longin Pastusiak6. Na krótko 
przed rozszerzeniem struktur 
Unii Europejskiej w Koszycach 
odbyło się spotkanie prezyden-
tów czterech państw GW (11–
12 marca 2004 r.)7, na którym 
debatowano na tematy regio-
nalne i europejskie, dotyczące 
traktatu konstytucyjnego. Kilka 
dni wcześniej spotkali się pre-
mierzy: Polski – Leszek Miller, 
Czech – Vladimír Špidla, Sło-
wacji – Mikulas Dzurinda oraz 
minister do spraw europejskich 
Węgier – Andre Juhasz. Oma-
wiano kwestie, które miały być 

poruszone podczas spotkania 
na szczycie w Koszycach8. Do 
podpisania ważnej deklaracji 
między państwami członkow-
skimi GW doszło w Kroměřížu 
(12 maja 2004 r.). Dotyczyła ona 
ich współdziałania w okresie po 
przystąpieniu do Unii Europej-
skiej. Założono kontynuowanie 
współpracy o dość elastycznym 
charakterze, umacnianie tożsa-
mości środkowoeuropejskiej 
oraz działania poza jej obec-
nymi granicami (tzw. formu-
ła GW+), szczególnie wobec 
krajów pretendujących do UE, 
oraz utrzymanie zasady kon-
sultacji w ważnych kwestiach 
regionalnych. Po spotkaniu w 
Kroměřížu Polska sprawowała 
prezydencję w Grupie Wyszeh-
radzkiej do połowy 2005 r.9. 
Warto zaznaczyć, że w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej powoła-
no Wyszehradzki Fundusz Sty-
pendialny skierowany do zdol-
nej młodzieży z krajów głównie 
Europy Środkowej10. Każdego 
roku, począwszy od 2002 r., w 
Krakowie odbywa się Letnia 
Szkoła Wyszehradzka, która 
jest spotkaniem studentów z 
Czech, Polski, Węgier, Słowacji i 
Ukrainy. Czternastodniowy pro-
gram składa się m.in. z wykła-
dów poświęconych tematyce 
społecznej, politycznej i gospo-
darczej, dotyczących regionu 
środkowoeuropejskiego11. Pod-

Jan Walczak

Stosunki polsko−czeskie

Vaclav klaus i lech kaczyński w 2007 roku.
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czas przewodniczenia Polski w 
Grupie Wyszehradzkiej w pro-
gramie założono, że będzie ona 
regionalnym forum dyskusyj-
nym w temacie spraw europej-
skich i będzie działać zgodnie z 
duchem Unii Europejskiej. Klu-
czowymi, według Polski, dzie-
dzinami wspólnej pracy były 
infrastruktura i transport, poli-
tyka regionalna wraz z plano-
waniem przestrzennym, kwe-
stie transgraniczne i ochrona 
środowiska12. Ważnym akcen-
tem potwierdzającym otwa- 
rtość i wolę współpracy ze stro-
ny czeskiej było uwzględnienie 
sugestii Polaków zamieszku-
jących Republikę Czeską w 
nowej czeskiej ustawie o szkol-
nictwie, przyjętej w grudniu 
2004 roku. Zachowywała ona 
istniejące dotych as szkoły dla 
Polaków w Czechach w warun-
kach zmniejszającej się liczby 
chętnych do nauki. Pod koniec 
2004 r. (7–8 grudnia) doszło do 
oficjalnej wizyty prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego w 
Pradze. Strona czeska podczas 
tej wizyty zadeklarowała zwrot 
Polsce rękopisów i inkabułów 
Hebrajskiego Seminarium 
Teologicznego we Wrocławiu, 
zagrabionych przez Niemców 
podczas II wojny światowej. Od-
naleziono je po wojnie w Cze-
chosłowacji13. Polski prezydent 
został uhonorowany czeskim 
Orderem Białego Lwa z kollaną. 
Podpisano także dokumenty 
dotyczące ochrony informacji 
niejawnych14. W Warszawie 8 
grudnia 2004 r. premierzy kra-
jów członkowskich GW dysku-
towali nad planami finanso-
wymi UE na lata 2007–2013, 
nad wspólną polityką rolną 
UE, a także nad możliwościami 
zaangażowania w rozwiąza-
nie kryzysu politycznego na 
Ukrainie. Spotkanie ministrów 
obrony, 24 maja 2004 r., zaowo-
cowało zaś utworzeniem w 
Dęblinie Międzynarodowego 
Centrum Szkolenia Lotnicze-
go czterech państw. Podczas 
tego spotkania zlikwidowano 
polsko−czesko−słowacką bry-
gadę z siedzibą w Topolcza-
nach, która spełniła swój cel, 
wspierając słowackie przygo-
towania do członkostwa w 
NATO15. Podczas wygłoszonej 
21 stycznia 2005 r. informacji 
o zadaniach polskiej polityki 
zagranicznej minister Adam D. 
Rotfeld sprecyzował główny cel 
polskiego przewodnictwa w 

Grupie Wyszehradzkiej, a było 
nim odnowienie sensu wspól-
nego działania w ramach Unii 
Europejskiej. Czechy, Słowacja 
i Węgry miały być jedną z grup 
do kontaktów, dzięki którym 
Polska miała realizować swoje 
unijne cele. Zdaniem ministra 
dotychczasowa współpraca w 
ramach Grupy Wyszehradzkiej 
przyczyniła się do umacniania 
tożsamości Europy Środkowej 
i zapewniła stabilność w całym 
regionie. A. D. Rotfeld zaznaczył 
też, że Polska nie pretenduje 
do roli regionalnego lidera, a 
raczej zamierza zabiegać o in-
teresy regionu16. 

W Grupie Wyszehradzkiej 
można wyróżnić dwa poziomy 
działalności. Pierwszy to szero-
ko rozumiana współpraca poli-
tyczna obejmująca konsultacje 
i wymianę opinii, jednak –

jak uważa Gajewski – człon-
kowie Grupy Wyszehradzkiej 
nie są przekonani do podejmo-
wania wspólnego stanowiska 
i prezentowania go na forum 
unijnym. Drugi poziom działal-
ności Grupy Wyszehradzkiej to 
współpraca międzyresortowa, 
realizująca podjęte decyzje w 
konkretnych zakresach. Współ-
praca ta ma być, zdaniem Ga-
jewskiego, coraz lepsza w miarę 
rozszerzania Międzynarodowe-
go Funduszu Wyszehrdzkiego 
i możliwości jego finanso-
wania17. Rok 2005 w polityce 
polsko−czeskiej upłynął także 
pod znakiem wzajemnych wi-
zyt na najwyższym szczeblu. W 
Warszawie wizytę złożyła dele-
gacja Izby Poselskiej Czech, z 
kolei miesiąc później premier 
Marek Belka gościł z wizytą ro-
boczą w Czechach. Spotkał się 
z premierem Jiřim Paroubkiem 
oraz prezydentem Václavem 
Klausem dla omówienia sto-
sunków dwustronnych i kwestii 
budżetu Unii Europejskiej, co 
utrwalało zwyczaj wzajemnych 
konsultacji państw wyszeh-
radzkich przed wystąpieniami 
na forum unijnym. Najważniej-
szym wydarzaniem polskiego 
przewodnictwa było spotka-
nie premierów Grupy Wyszeh-
radzkiej w Kazimierzu Dolnym 
10 czerwca 2005 r. Skupiono 
wtedy uwagę na trzech tema-
tach: regionalnej roli Grupy, 
współdziałaniu jej członków w 
ramach UE oraz współpracy z 
Ukrainą. 22 lipca 2005 r. w Cie-
szynie odbyły się rozmowy ro-
bocze ministrów spraw zagra-

nicznych Czech Cyrila Svobody 
oraz Polski Adama D. Rotfelda. 
Doszło też do spotkań przed-
stawicieli polskich i czeskich 
władz regionalnych, lokalnych 
oraz przedstawicieli Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński. 25 listopa-
da 2005 r. minister spraw zagra-
nicznych Stefan Meller złożył 
wizytę roboczą w Pradze, gdzie 
spotkał się z C. Svobodą. Omó-
wiono stosunki transatlantyc-
kie oraz współpracę w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej. Minister 
S. Meller zaprezentował także 
załoźenia polityki zagranicznej 
nowego rządu18.

W 2005 r. Polska biorąc 
udział w pracach struktur re-
gionalnych, w tym Grupy Wy-
szehgradzkiej, chciała osiągnąć 
trzy cele: wypracować plany 
działania struktur regionalnych 
po rozszerzeniu UE, wzmocnić 
pozycję regionu w Europie, 
zwiększyć aktywność UE wo-
bec państw Europy Wschod-
niej. Jak zauważa Gajewski, 
dzięki udziałowi i pracy w Gru-
pie Wyszehradzkiej i w Radzie 
Państw Morza Bałtyckiego 
pozycja Polski wzmocniła się, 
a Polska stała się atrakcyjnym 
partnerem w regionie19. W 2005 
r. państwa członkowskie Grupy 
Wyszehradzkiej najczęściej de-
batowały nad budżetem Unii 
Europejskiej, polityką europej-
ską i regionalną20. Na początku 
kolejnego roku 2006 r. premier 
Kazimierz Marcinkiewicz złożył 
wizytę w Pradze i spotkał się z 
premierem Jiřím Paroubkiem 
oraz prezydentem Václavem 
Klausem. Rozmowy dotyczy-
ły współpracy w Grupie Wy-
szehradzkiej, zwiększenia mo- 
żliwości przepływu pracowni-
ków w Unii Europejskiej oraz 
współpracy w zakresie energe-
tyki. Podpisano umowę o wza-
jemnym uznawaniu okresów 
studiów oraz równoważności 
dokumentów, tytułów i stopni 
naukowych. Półtora miesiąca 
później (16–17 lutego 2006 r.) 
w Czechach gościł prezydent 
Lech Kaczyński. Spotkał się 
on z premierem i prezyden-
tem Republiki Czeskiej w celu 
ustalenia zgodnych stanowisk 
w najważniejszych sprawach, 
m.in. konstytucji europejskiej21. 
6 października 2006 r. w War-
szawie w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych minister spraw 
zagranicznych Republiki Cze-
skiej Aleksandr Vondra spotkał 
się z premierem Jarosławem 

Kaczyńskim. Tematami jego wi-
zyty były bezpieczeństwo ener-
getyczne, ewentualna lokaliza-
cja tarczy antyrakietowej, zaan-
gażowanie NATO w misji ISAF w 
Afganistanie oraz wydarzenia z 
agendy europejskiej22. Od mo-
mentu przejęcia władzy przez 
Obywatelską Partię Demokra-
tyczną (ODS), jesienią 2006 r., 
duże znaczenie we współpracy 
miało programowe pokrewień-
stwo partii sprawujących wła-
dzę w obu krajach. Współpracę 
rządów umacniały dobre rela-
cje prezydentów Kaczyńskiego 
i Klausa23. W 2006 r. doszło do 
czterech spotkań w ramach 
Grupy Wyszehrdzkiej: w Pradze 
(3–4 lutego), na zamku w La-
nach (15 września), w Wyszeh-
radzie (10 października) oraz 
w Koszycach (13 listopada). Te-
matyka tych spotkań dotyczy-
ła: liberalizacji rynku pracy w 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, eurokonstytucji, 
przystąpienia krajów Grupy do 
strefy Schengen. W Wyszehra-
dzie spotkanie miało charak-
ter jubileuszowy, obchodzono 
15−lecie  Grupy. Wskazano na 
nim na potrzebę uzgadniania 
stanowisk w zakresie polityk 
energetycznej, zagranicznej i 
obronnej Unii Europejskiej24. 
Stany Zjednoczone zwróciły się 
oficjalnie do Polski oraz Repu-
bliki Czeskiej, 20 stycznia 2007 
r., z propozycją negocjacji w 
sprawie lokalizacji komponen-
tów tzw. tarczy antyrakieto-
wej na terenach obu państw. 
W Polsce Stany Zjednoczone 
przewidywały usytuowanie 
bazy pocisków przechwytują-
cych, stanowiących składnik 
europejskiego komponentu 
amerykańskiej obrony prze-
ciwrakietowej, zaś w Czechach 
miał zostać zlokalizowany radar 
będący drugim elementem eu-
ropejskiego komponentu tar-
czy. System ten miał służyć, jak 
przekonywał rząd USA, obronie 
większości państw NATO przed 
ewentualnym irańskim atakiem 
rakietami balistycznymi. Polska 
deklarowała w tym zakresie 
ścisłą współpracę z Czecha-
mi25. 25 stycznia 2007 r. prezy-
dent Czech Václav Klaus złożył 
wizytę w Polsce i spotkał się z 
prezydentem Lechem Kaczyń-
skim. Rozmawiano o traktacie 
konstytucyjnym i kalendarzu 
najważniejszych spotkań w ra-
mach UE, a także o kwestii roz-
mieszczenia elementów amery- 
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kańskiej tarczy antyrakietowej 
na terenie obydwu państw. 
Miesiąc później (19–20 lute-
go 2007 r.) z oficjalną wizytą 
w Polsce przebywał premier 
Czech Mirek Topolánek. Został 
on przyjęty przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, spotkał 
się również z premierem Ja-
rosławem Kaczyńskim oraz 
marszałkami Sejmu i Senatu 
Markiem Jurkiem i Bogdanem 
Borusewiczem26. Premierzy we 
wspólnym artykule napisali, 
że „relacje polsko−czeskie 
przeżywają obecnie najlepszy 
okres w najnowszej historii obu 
państw i narodów”27. Zarówno 
Topolánek, jak i minister ds. 
europejskich Alexandr Vondra 
zadeklarowali sympatię do Pol-
ski. Dobre stosunki polityczne 
potwierdzała duża częstotli-
wość kontaktów na najwyż-
szym szczeblu. Lech Kaczyń-
ski i Václav Klaus artykułowali 
zbieżne poglądy na politykę 
międzynarodową. Podczas spo- 
tkania w Warszawie, 25 stycz-
nia 2007 r., deklarowali rezer-
wę wobec zapisów traktatu 
konstytucyjnego, podkreślali 
pełną akceptację dla projek-
tu propozycji umieszczenia w 
obu krajach elementów tarczy 
antyrakietowej. 21 maja 2007 
r. prezydenci Polski i Czech 
ustalili wspólne stanowisko w 
sprawie tarczy antyrakietowej. 
Miało to miejsce przed wizytą 
amerykańskiego prezydenta 
Georga Busha, 8 czerwca 2007 
r., w Juracie i późniejszą wizytą 
Lecha Kaczyńskiego w USA (16 
lipca 2007 r.). L. Kaczyński zade-
klarował, że w kwestiach decy-
zyjnych związanych z umiesz-
czeniem w Polsce elementów 
tarczy antyrakietowej będzie 
się konsultował z prezydentem 
Czech i podkreślił, że „jesteśmy 
w pełni solidarni z Czechami 
w tej sprawie”. Podobną opinię 
prezydenci mieli także w kwe-
stii traktatu konstytucyjnego. 
Ich zdaniem traktat powinien 
być krótszy i regulować mniej-
szy zakres spraw28. W dniach 
10–12 lipca 2007 r. doszło do 
kolejnej oficjalnej wizyty prezy-
denta Klausa w Polsce. Zostały 
wówczas omówione kwestie 
dotyczące tarczy antyrakieto-
wej. Czeski prezydent został 
odznaczony Orderem Orła Bia-
łego. Odbył także spotkania z 
premierem Jarosławem Kaczyń-
skim i marszałkiem Senatu Bog-
danem Borusewiczem29. Klaus 

opublikował podczas tej wi-
zyty artykuł pt. Polska jest na-
szym ważnym sojusznikiem, 
w którym określił stosunki po-
lsko−czeskie mianem ponad-
standardowych, przekonując 
jednocześnie, że „czeski i polski 
głos jest słyszalny w dyskusjach 
dotyczących zasadniczych kwe- 
stii polityki międzynarodowej 
i europejskiej”30. W kolejnych 
miesiącach oba państwa w 
trakcie negocjacji z Amery-
kanami informowały się wza-
jemnie o efektach rozmów. 
Ostatecznie nie doszło jednak 
do koordynacji działań. Czechy 
przedstawiały mniejszy pakiet 
postulatów wobec USA. Wa-
runkowały zatwierdzenie przez 
czeski parlament umowy o tar-
czy, o ile elementy tarczy zosta-
ną zainstalowane w Polsce.Jak 
podkreśla Gniazdowski, oży-
wionym kontaktom prezyden-
tów i premierów nie towarzy-
szyły jednoczesne kontakty mi-
nistrów spraw zagranicznych. 
Minister Anna Fotyga poza jed-
nym spotkaniem wyszehradz-
kim w Štiřínie, do Czech już się 
nie udała. Dopiero po sformuło-
waniu nowego rządu w Polsce, 
pod koniec 2007 r., na szczeblu 
MSZ nastąpiło w tym zakresie 
ożywienie. Zawarto umowę o 
współpracy Ministerstw Spraw 
Zagranicznych obu krajów.

27 lutego 2007 r. niepokój 
wśród Polonii w Czechach wy-
wołało zamknięcie na Zaolziu 
polskiej szkoły przez władze sa-
morządowe Trzyńca. Prezydent 
V. Klaus przekonywał, że likwi-
dacja szkoły ma podłoże czysto 
ekonomiczne, związane z małą 
liczbą uczniów31. 

Po 50 latach w 2007 r. po-
wrócił temat rozwiązania kwe-
stii tzw. długu terytorialnego, 
czyli konieczności zwrotu Polsce 
przez Czechy ok. 370 ha grun-
tów. Do powstania „długu” do-
szło w wyniku podpisania umo-
wy polsko−czechosłowackiej o 
ostatecznym wytyczeniu gra-
nicy państwowej z 13 czerwca 
1958 r. w ramach tzw. prosto-
wania granicy w terenie. W wy-
niku tego działania skrócono 
ją o 80 km. Polska przekazała 
stronie czechosłowackiej około 
1205 ha,a uzyskała w zamian 
około 838 ha gruntu. Różnica, 
tzw. dług terytorialny, wynosiła 
około 370 ha32. Do lutego 2007 
r. obowiązywała decyzja pod-
jęta przez czeski rząd centrole-
wicowy, który brał pod uwagę 

jedynie rekompensatę finanso-
wą. W lutym 2007 r. premierzy 
obu krajów uzgodnili wyrów-
nanie długu w formie przeka-
zania gruntów. Korekta umoż-
liwiłaby zniwelowanie trudno- 
ści rolnikom w powiecie ra-
ciborskim, którzy użytkowali 
swoją ziemię w Czechach. Roz-
wiązaniem sprawy zajmuje się 
od 1992 r. Stała Polsko−Czeska 
Komisja Graniczna przy MSW w 
Warszawie. W 2011 r. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych w 
Pradze planowało uregulować 
tę kwestię poprzez przekazanie 
Polsce fragmentu wojewódz-
twa libereckiego, leżącego na 
tzw. cyplu frydlandzkim, mię-
dzy Świeradowem−Zdrój a 
Bogatynią33. Sprawa ta nie zna-
lazła dotąd finału. W 2007 r. w 
ramach Grupy Wyszehradzkiej 
doszło do siedmiu spotkań na 
najwyższym szczeblu. Grupa 
umacniała kontakty zewnętrzne 
z Ukrainą (12–14 stycznia 2007 
r., Kraków) oraz Japonią (28–29 
maja 2007 r., Hamburg), przyj-
mując delegacje tych krajów. 
Spotkania dotyczyły także tra-
dycyjnie tematyki unijnej. Pod-
czas jednego nich gościł pre-
mierPortugalii Jóse Sócra-tes, 
który zaprezentował założenia 
unijnej prezydencji portugal-
skiej (18 czerwca 2007). Podsu-
mowano trzy lata członkostwa 
państw Grupy w UE oraz omó-
wiono kwestie związane z ich 
wejściem do strefy Schengen 
(20–21 września 2007 r., Kesz-
thely). Podczas spotkania na 
szczycie dyskutowano nad po-
szerzeniem UE i kontynuowa-
niem polityki „otwartych drzwi” 
(25–26 października 2007 r., 
Štiřín)34. Spotkania w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej w 2008 r. 
odbyły się sześciokrotnie. Roz-
mowy dotyczyły wschodniego 
wymiaru Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa35. Wyrażono po-
parcie dla dialogu UE–Gruzja 
oraz natowskich aspiracji Ukra-
iny i Gruzji, dyskutowano nad 
współpracą państw wyszeh-
radzkich z grupą krajów zalicza-
nych do GUAM36. Nowe ukie-
runkowania międzynarodo- 
we, które pojawiły się od 2008 
r. miały zasadniczy wpływ na 
stosunki polsko−czeskie, ale 
także na relacje w obrębie Gru-
py Wyszehradzkiej, powodując 
różnice w polityce zagranicz-
nej państw Europy Środkowej. 
Wśród nich, jak wskazuje R. 
Morawiec, były:

a) Proces ratyfikacji Trak-
tatu z Lizbony. Polska i Czechy 
wstrzymywały ten proces, na-
tomiast Węgry i Słowacja raty-
fikowały traktat;

b) Ogólnoświatowy kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął 
się w połowie 2008 r.;

c) Konflikt Rosji z Gru-
zją, do którego doszło w 
sierpniu 2008 r. oraz konflikt 
rosyjsko−ukraiński dotyczący 
dostaw gazu. Polska i Czechy 
odmiennie postrzegały bezpie-
czeństwo energetyczne niż Sło-
wacja i Węgry, które pozostały 
nastawione prorosyjsko w obu 
sytuacjach;

d) Partnerstwo Wschodnie
e) Przewodnictwo Czech 

w Radzie UE w pierwszej po-
łowie 2009 r. Zapoczątkowało 
ono mechanizm wzajemnych 
konsultacji w gronie państw 
wyszehradzkich, które doty-
czyły priorytetów prezydencji. 
W wyniku tego w programie 
polskiego przewodnictwa w 
Grupie Wyszehradzkiej została 
umieszczona deklaracja wspie-
rania działań czeskiej prezy-
dencji; 

f ) Układ sił politycznych w 
państwach wyszehradzkich. Od 
2006 r. władzę w Czechach ob-
jęła koalicja centroprawicowa. 
Zajęła ona podobne stanowi-
sko jak polski rząd w takich 
kwestiach jak: integracja eu-
ropejska, stosunki transatlan-
tyckie, bezpieczeństwo ene-
rgetyczne i stosunki z Rosją. 
Tymczasem rządy na Słowacji 
i na Węgrzech były zdomino-
wane przez lewicę i prezen-
towały odmienne podejście. 
Po zmianie koalicji rządowej 
w Republice Czeskiej w maju 
2009 r. stosunki polsko−czeskie 
również wydawały się być 
zdecydowanie lepsze aniżeli 
stosunki polsko−słowackie i 
polsko−węgierskie38. W 2008 r. 
odbyła się seria spotkań bilate-
ralnych na najwyższym szcze-
blu, obok spotkań wyszeh-
radzkich i innych spotkań wie-
lostronnych. W Pradze gościli 
prezydent Kaczyński, premier 
Tusk oraz minister spraw za-
granicznych Radosław Sikorski. 
Do Polski przyjechał prezydent 
Klaus. Donald Tusk uzgodnił z 
premierem Mirkiem Topolán-
kiem, 10 stycznia 2008 r., że 
oba kraje będą współdziałać 
podczas negocjacji ze Stana-
mi Zjednoczonymi w sprawie 
tarczy antyrakietowej. Polski 
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premier spotkał się także z pre-
zydentem Czech. Poruszono 
zagadnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, budowy w 
Berlinie Centrum Przeciwko 
Wypędzeniom (sprzeciw Polski 
i Czech), rozmawiano o czeskiej 
prezydencji w UE i lokalizacji 
tarczy antyrakietowej. Premie-
rzy ustalili, że będą konsulto-
wać kwestie dotyczące instala-
cji. Polska starała się pozyskać 
technologiczno−finansowe 
wsparcie USA w polskich sił 
zbrojnych i zabiegała o pozy-
skanie systemu antyrakietowe-
go „Patriot”. Ważne dla Polski 
było uregulowanie roszczeń 
osób trzecich w związku z prze-
widywanymi szkodami. Czechy 
w negocjacjach z USA skupi-
ły się natomiast na włączaniu 
przemysłu i jednostek badaw-
czych w rozwój systemu obro-
ny przeciwrakietowej. Wiosną 
2008 r. Czesi zadeklarowali, że 
skłonni są przyjąć radar nieza-
leżnie od wyniku amerykań-
skich rozmów z Polską. Premier 
Topolanek zakwestio nował 
sensowność polskich postula-
tów, a czeska minister obrony 
Vlasta Parkanová suponowała, 
że polsko−amarykańskie ne-
gocjacje zakończą się fiaskiem. 
Polska opozycja krytykowała 
działania polskiego rządu, zaś 
czeska opozycja chwaliła z ko-
lei go za pragmatyzm.

Do spotkania prezydentów 
Klausa i Kaczyńskiego doszło 
11 marca 2008 r. Podkreślono 
znów, że obie strony mają po-
dobny pogląd na wiele pro-
blemów międzynarodowych. 
Rozmowy prezydentów miały 
miejsce również 13 paździer-
nika 2008 r. Prezydenci spo-
tkali się z mieszkańcami Ziemi 
Cieszyńskiej i dalej toczyli roz-
mowy w Warszawie. Z kolei 23 
października 2008 r. minister 
Radosław Sikorski przyjął prze-
bywającego w Warszawie wice-
premiera Czech Alexandra Von-
drę, a potem złożył wizytę w 
Pradze i przeprowadził rozmo-
wy z czeskim ministrem spraw 
zagranicznych Karelem Schwa-
rzenbergiem. Sikorski udzielił 
poparcia deklarowanym przez 
czeski rząd priorytetom unijnej 
prezydencji rozpoczynającej się 
1 stycznia 2009 r. Szczególnie 
istotne było memorandum mi-
nistrów spraw zagranicznych w 
sprawie powołania w 2009 roku 
Forum Polsko−Czeskiego39,
którego zasadniczym zadaniem 

ma być inicjowanie i wspieranie 
projektów współpracy dwu-
stronnej w zakresie polityki, 
kultury, sztuki, nauki, oświaty, 
wymiany młodzieżowej, współ-
pracy transgranicznej, środków 
masowego przekazu, gospo-
darki itp. W obu krajach zostały 
powołane zespoły zajmujące 
się realizacją zadań w tych ob-
szarach40. Forum nawiązuje do 
współpracy niezależnych grup 
opozycyjnych, działających 
przed rokiem 1989, które za-
inicjowały utworzenie Solidar-
ności Polsko-Czechosłowac-
kiej41. Dla przykładu w 2012 r. 
Forum wspierało m.in. takie 
projekty umacniające stosunki 
polsko−czeskie jak: „Interak-
tywny kurs wiedzy o kinema-
tografii i kulturze Polski i Czech 
CINESTOP” (realizowany przez 
Stowarzyszenie Menadżerów i 
Organizatorów Kultury) czy „In-
spiracje Havlovskie” – blok te-
matyczny w ramach XXIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Te-
atralnego „Bez granic” (realiza-
cja Stowarzyszenie Solidarność 
Polsko−Czesko−Słowacka)42. 
Jak zaznacza Morawiec, w do-
kumentach programowych 
polskiej polityki zagranicznej w 
latach 2008–2009 nie wytycza-
no żadnych nowych konkret-
nych celów czy zadań w odnie-
sieniu do Republiki Czeskiej. 
Współpraca dotyczyła głównie 
polityki regionalnej. Oba kraje 
w tym okresie wykazywały wy-
jątkową zbieżność poglądów na 
sprawy integracji europejskiej i 
bezpieczeństwa międzynaro-
dowego. Co charakterystyczne, 
oba kraje podzielały krytyczne 
stanowisko wobec Rosji i jej 
polityki w krajach postsowiec-
kich. W efekcie powodowało 
to zacieśnianie kontaktów ze 
Stanami Zjednoczonymi i rela-
cji transatlantyckich. Przyjęcie 
projektu budowy programu 
obrony przeciwrakietowej było 
naturalnym skutkiem takiej po-
stawy rządów Polski i Czech. Z 
perspektywy czasu okazało się, 
że oba rządy nie zawsze kon-
sultowały się w tym zakresie 
tak jak to było wcześniej dekla-
rowane. W 2009 r. nowa admi-
nistracja USA zrezygnowała z 
budowy sytemu tarczy antyra-
kietowej w Europie Środkowej. 
Miało to negatywny wpływ na 
postrzeganie Polski i Czech 
oraz spowodowało osłabienie 
ich pozycji wobec Rosji i Unii 
Europejskiej43. W spotkaniu 12 

września 2008 r. w Pieszcza-
nach udział wziął prezydent L. 
Kaczyński. Omówiono sytuację 
na Kaukazie, stosunki Unii Eu-
ropejskiej z Rosją i relacje dwu-
stronne. Kaczyński spotkał się z 
prezydentami Czech i Węgier. 
Natomiast w trakcie posiedze-
nia premierów państw Grupy 
Wyszehradzkiej i krajów bałtyc-
kich 5 listopada 2008 r. z udzia-
łem Donalda Tuska w Warsza-
wie poruszano kwestie pakietu 
klimatyczno−energetycznego, 
bezpieczeństwa energetycz-
nego, światowego kryzysu fi-
nansowego oraz Partnerstwa 
Wschodniego. W styczniu 2009 
r. Czechy objęły po raz pierw-
szy przewodnictwo w Radzie 
Europy. Polska poparła prio-
rytety czeskiej prezydencji, a 
jednocześnie wstrzymała się 
od krytyki niektórych posunięć 
Czech, krytykowanych przez 
pozostałe kraje UE44. 30 lipca 
2009 r. wizytę w Polsce złożył 
wicepremier i minister spraw 
zagranicznych Czech Jan Koho-
ut. Omówiono bieżące kwestie, 
takie jak współpraca gospo-
darcza, pierwsze efekty działań 
Forum Polsko−Czeskiego oraz 
wpływ na środowisko natural-
ne czeskich inwestycji w regio-
nie przygranicznym. Ministro-
wie spraw zagranicznych obu 
krajów mówili również o kwe-
stiach wielostronnych, związa-
nych z ratyfikacją Traktatu Li-
zbońskiego, czeskich doświad-
czeniach z prezydencji w Ra-
dzie UE. Analizowano również 
tzw. politykę otwartych drzwi 
UE i NATO oraz przyszłość tar-
czy antyrakietowej w kontek-
ście relacji obu państw z USA, 
a także Partnerstwo Wschod-
nie oraz prace nad wspólną 
reprezentacją dyplomatyczną 
państw członkowskich Grupy 
Wyszehradzkiej w wybranych 
państwach trzecich. Minister 
Kohout spotkał się również z 
wicepremierem i ministrem 
gospodarki Waldemarem Paw-
lakiem oraz sekretarzem sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i pełnomocnikiem 
Prezesa Rady Ministrów ds. Dia-
logu Międzynarodowego Wła-
dysławem Bartoszewskim45. We 
wrześniu 2009 r. działalność za-
inaugurowała Polsko−Czeska 
Platforma Analityczna. Projekt 
ma za zadanie wzmocnienie 
współpracy polskich i czeskich 
ośrodków analitycznych, które 
ułatwią stały monitoring sto-

sunków polsko−czeskich czy 
wymianę poglądów. Inicjato-
rami przedsięwzięcia są Polski 
Instytut Spraw Międzynaro-
dowych, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, Instytut Stosun-
ków Międzynarodowych w Pra-
dze, Międzynarodowy Instytut 
Politologiczny Uniwersytetu 
Masaryka w Brnie oraz Stowa-
rzyszenie na rzecz Spraw Mię-
dzynarodowych w Pradze. Ple-
narne posiedzenia platformy 
mają odbywać się raz w roku, 
na przemian w Polsce i w Cze-
chach, przy okazji konferencji 
naukowych poświęconych kon-
kretnym obszarom współpracy. 
Corocznie w dwóch wybranych 
dziedzinach opracowywane są 
wspólne ekspertyzy i rekomen-
dacje. Prace platformy koordy-
nują instytuty państwowe46. 
Dotąd odbyły się spotkania w 
Warszawie (24 września 2009 
r.), w Pradze (4 maja 2010 r.), w 
Ostrawie (28 czerwca 2010 r.) 
oraz we Wrocławiu (5 paździer-
nika 2012 r.)47. Podczas kolejnej 
wizyty wicepremiera Czech i 
ministra spraw zagranicznych 
Jana Kohouta w Polsce (maj 
2010 r.) oceniano bieżące sto-
sunki dwustronne i kwestie 
bezpieczeństwa energetyczne-
go. Zajęto się także problemem 
zagrożenia powodziowego w 
Polsce i Czechach. Ministro-
wie podpisali porozumienie o 
współpracy resortów spraw za-
granicznych obu państw, prze-
widujące m.in. przedłużenie 
działalności utworzonego w 
2009 r. na okres dwóch lat Fo-
rum Polsko−Czeskiego. Wzięli 
również udział w inauguracji 
Konsulatu Honorowego Czech 
w Bydgoszczy (czwartej tego 
rodzaju placówki czeskiej)48. Na 
temat relacji polsko−czeskich 
podczas wywiadu udzielonego 
w 2010 r. dla „Gazety Wybor-
czej” wypowiedział się kolejny 
minister spraw zagranicznych 
Czech Karel Schwarzenberg: 
„Dzięki Bogu nie ma poważ-
nych problemów, a nasze 
stosunki są najlepsze w histo-
rii. Bo wcześniej zawsze się 
ignorowaliśmy nawzajem i nie 
potrafiliśmy się zrozumieć. 
Czechów dziwiły i irytowały te 
arystokratyczno−wojownicze 
zamiłowania Polaków, a Pola-
cy nie lubili tej naszej drobno-
mieszczańskiej postawy. Te- 
raz wreszcie zaczęliśmy się sza-
nować nawzajem”49. Wywiad 
ukazał się trakcie wizyty Schwa-
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rzenberga w Polsce z okazji 
XX Debaty Tischnerowskiej 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim (10–11 XII grudnia 2010 
r.), gdzie wygłosił wykład pt. 
„Skuteczny konserwatyzm bez 
populizmu”50. W marcu 2010 
r. Radosław Sikorski złożył wi-
zytę na Węgrzech. Wziął udział 
w ministerialnym szczycie Gru 
-py Wyszehradzkiej.    Ministro-
wie przedyskutowali możliwości 
zacieśniania współpracy na 
arenie międzynarodowej. Po-
djęli decyzję o utworzeniu 
wspólnej placówki wyszeh-

radzkiej w Kapsztadzie, a także 
omówili plany związane z pro-
jektem Partnerstwa Wschod-
niego. Na wniosek ministra 
Sikorskiego partnerzy poparli 
pomysł powołania nieformal-
nej Grupy Przyjaciół Partner-
stwa Wschodniego, która miała 
skupić kraje spoza UE gotowe 
wesprzeć Partnerstwo i wziąć 
udział w realizacji tego pro-
jektu51. Prezydent Bronisław 
Komorowski wraz z małżonką, 
21–22 lutego 2011 r., na za-
proszenie prezydenta Vaclava 
Klausa złożył oficjalną wizy-

tę w Czechach. Spotkał się z 
premierem Petrem Nečasem, 
najważniejszymi urzędnikami 
państwowymi, czeską Polonią 
oraz byłym prezydentem Vac-
lavem Havlem. Komorowski 
ocenił stosunki polsko−czeskie 
jako „znakomite, jeśli chodzi o 
płaszczyznę czysto polityczną, 
a także niesłychanie atrakcyjne, 
jeśli chodzi o gospodarkę”. Za-
znaczył także, iż rząd czeski jest 
zainteresowany wspólną euro-
pejską polityką wschodnią ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Partnerstwa Wschodniego. Z 

kolei premier P. Nečas zadekla-
rował wsparcie dla polskiej pre-
zydencji w Unii Europejskiej. 
Komorowski gościł w Litvino-
vie w północno−zachodnich 
Czechach w rafinerii holdingu 
petrochemicznego Unipetrol, 
którego największym udziałow-
cem jest Polski Koncern Nafto-
wy Orlen SA. Spółka posiadała, 
zdaniem prezydenta, ogromne 
zasługi w rozwoju współpracy 
polsko−czeskiej w obszarze 
gospodarki energetycznej .
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23 sierpnia 2014 roku zo-
stało zorganizowane spotka-
nie integracyjne w miejscu, 
gdzie łączą się granice Polski, 
Czech i Słowacji na tzw. Trój-
styku. 

W czasach komunistycz-
nych miejsca styku granic 
były niezwykle pilnie strzeżo-
ne przez oddziały wojskowe i 
służby specjalne PRL i Czecho-
słowacji. Granica państwowa 
była miejscem zakazanym, a 
jej nielegalne przekroczenie 
groziło nawet więzieniem i li- 
cznymi sankcjami. Strefa 
„pomiędzy szlabanami” była 
niedostępna dla mieszka- 
ńców pogranicza, a także 
dla ciekawych zobaczenia  
atrakcji turystycnych uczniów 
miejscowych szkół i zwykłych 
turystów. 

Obecnie miejsce styku gra- 
nic trzech państw jest szcze-
gólnie polecanym do od- 
wiedzenia przez turystów z 
całego świata. Zachęcają do 
tego władze lokalne sąsiadu-
jących samorządów, a także 
władze państwowe. Jest tam 
wyznaczony szlak turystycz-
ny, a także wygodna droga i 
szlak rowerowy. 

W dniu 23 sierpnia 2014 
roku w gminie Istebna zorga-
nizowano pielgrzymkę pieszą 
na miejsce, gdzie łączą się trzy 
granice. Gospodarzem uro-
czystości był ksiądz biskup Ro-
man Pindel, ordynariusz die-
cezji Bielsko-Żywieckiej. Przy 
 ołtarzu polowym stanęli bi-
skupi z trzech graniczących 
ze sobą diecezji polskich, cze- 
skich i słowackich. Homilię 
wygłosił biskup diecezji żyliń-
skiej, który przedstawił pro- 
śbę Episkopatu Słowacji o mo- 
dlitwę w intencji miłości i po-
koju w krajach objętych dzia-
łaniami wojennymi i nienawi-
ścią, szczególnie na Bliskim 
Wschodzie, w Syrii, ale przede 
wszystkim na sąsiedniej Ukra-
inie: „Niech nie będzie gra-
nic – niech zapanuje miłość i 
współpraca pomiędzy naro-
dami” – apelował w imieniu 
Episkopatu Słowacji. 

W uroczystościach na Trój- 
styku uczestniczyło ok. 3 ty-
siące osób, w tym przedstawi-
ciele Dolnego Śląska z Wrocła-
wia, Świdnicy, Jaworzyny Ślą-
skiej i Nowej Rudy. Również w 
podobnym tonie było utrzy-
mane wystąpienie Juliana Go-

laka, który przyjechał z Nowej 
Rudy i został zaproszony do 
zabrania głosu - jako Radny 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego i szef Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej. 

W swoim wystąpieniu po- 
dkreślił znaczenie organizo-
wanej od 25 lat jubileuszowej 
akcji społeczno-kulturalnej pn. 
 „Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej „Bądźmy Ro-
dziną”. Julian Golak powiedział 
między innymi: „Obecnie przy-
szedł czas, aby akcja ta, która 
jest organizowana wzdłuż 350 
km granicy polsko-czeskiej 
(od Złotego Stoku aż do Krze-
szowa) przeniosła swoją ideę 
„Bądźmy Rodzina” także za 
granicę wschodnią Polski, czy-
li na Ukrainę. W tym kraju ob-
jętym działaniami wojennymi 
codziennie giną niewinni lu-
dzie. Nasi wschodni sąsiedzi, 
to także chrześcijanie, nieśmy 
im odważne ideę „Bądźmy 
Rodziną”. Pomagajmy w tym 
trudnym czasie, gdy potrze-
bują naszego wsparcia. Co-
dzienna modlitwa to za mało, 
bowiem potrzebna jest tam 
także pomoc w postaci auten-
tycznej solidarności chrześci-

jan, czyli musimy dzielić się 
innymi rzeczami potrzebnymi 
do życia codziennego. Za-
prośmy „uciekinierów”, dzieci 
młodzież z Ukrainy do nasze-
go domu. Łączy nas osoba św. 
Jana Pawła II, który nauczał  
„Nie lękajcie się”. Nasze wspól-
ne budowanie solidarności 
chrześcijan może sprawić, że 
powiedzie się akcja „Bądźmy 
Rodziną”, także na Ukrainie. 

Możemy wspólnie przy-
czynić się do współpracy z 
Ukraińcami, w którym powi-
nniśmy wykazać nie tylko na-
szą solidarność, ale większą 
pomoc”.

Wystąpienie Juliana Gola-
ka, który przewodniczy już od 
25 lat pracom Komitetu Orga-
nizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
„Bądźmy Rodziną” zostało  
przyjęte oklaskami ponad 3 
tysięcy osób. 

Spotkanie integracyjne za-
kończyło się dopiero późnym 
popołudniem. Wielu uczestni-
ków zapowiadało swój przy-
jazd na to miejsce także w 
przyszłym roku. 

Ewa Jazienicka

SPOtkanIe IntegRacyjne POlaków, czechów 
I SłOwaków na tRójStyku

22.08.2014 r. konsulat generalny RP w ostravie. Henryk koch przewodniczący 
civitas christiana z Wrocławia i Julian golak na zaproszenie Pani konsul anny 
olszewskiej złożyli wizytę w konsulacie i przedstawili program jubileuszowych  
XXV Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną". Pani konsul 
anna olszewska objęła patronat honorowy nad jubileuszową edycją największej 
akcji społeczno-kulturalnej na pograniczu. 

23.08.2014, Trójstyk: istebna (Pl), Hrcova (cz), skalite - cierna (sk).  
Pielgrzymka na Trójstyk, czyli punkt styku granic Polski, czech i słowacji. W tym miejscu 
po raz 6 odbyła się  wielka uroczystość integracyjna z udziałem kilku tysięcy Polaków, 
czechów i słowaków. Do zgromadzonych przemawiał Julian golak, który przedstawił ideę 
Polsko - czeskich Dni  kultury chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną" i poprosił o wspólną akcję 
solidarnościową z narodem ukraińskim. Mszy św. przewodniczyli biskupi sąsiednich diecezji. 
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28 czerwca w Munster  Ks. 
Prałat Franz Jung świętował 
Jubileusz 50 – lecia swojego 
kapłaństwa

Ks. prałat Franz Jung urodził 
się  3 XII 1936 roku w Nowej Wsi  
k .Bystrzycy Kłodzkiej.Dzieciń-
stwo spędził w Szklarni koło 
Międzylesia. W 1946 roku wraz 
z rodziną opuścił Ziemię Kłodz-
ką i zamieszkał w Liesborn koło 
Munster. Po ukończeniu Gim-
nazjum  w 1958 roku studiował 
teologię w Munster i Mona-
chium.

29 VI 1964 roku został wy-
święcony na kapłana. Swoje 
kapłaństwo od początku trak-
tował jako służbę i umacnianie 
w wierze rodzin ze stron ojczy-
stych. Organizował też dla nich 
wiele pielgrzymek do miejsc 
świętych w Niemczech i Eu-

ropie. Najbardziej znana  piel-
grzymka do Telgte odbyła się w 
tym roku już po raz 67. 

Od 1992 roku organizował i 
osobiście prowadził liczne piel-
grzymki byłych mieszkańców 
na Ziemię Kłodzką. Dla nich też 
wydaje pismo „ Rundbrief” (Okól-
nik), w którym prezentowana jest 
historia różnych miejscowości na 
Ziemi Kłodzkiej oraz aktualne 
wydarzenia. Co roku odwiedza 
też misjonarzy  i siostry zakonne 
pochodzące z Ziemi Kłodzkiej, 
posługujących w różnych czę-
ściach świata i wspiera finansowo 
misje. Od początku angażował 
się w działania wielu organizacji 
i stowarzyszeń katolickich. Or-
ganizował też niemiecko – pol-
skie konferencje w Güne, które 
miały prowadzić do pojednania                   
i porozumienia.

Teresa Bazała

jubIleuSz kS. PRałata fRanza junga

Julian golak wygłasza przemówienie, w którym obszernie wymienił zasługi księdza 
prałata, na rzecz pojednania oraz Jego wkład w pracę dot. procesu beatyfikacji  
ks. Hirchfeldera, męczennika z Dachu.

Delegacja z ziemi kłodzkiej składa życzenia.

Julian golak, radny województwa - przekazuje na ręce prałata F. Junga najnowsze 
dokumenty dotyczące błogosławionego ks. gerharda Hiszfeldera odnalezione  
w archiwum Państwowym we Wrocławiu.

goście zaproszeni na uroczystość w hali miejskiej.

najmłodszy uczestnik uroczystości jest dzieckiem polsko-niemieckiego małżeństwa 
Państwa Doppmeierów.
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Herrn Großdechanten Franz Jung 
gratulieren wir herzlich zum goldenen Priesterjubiläum.

Möge der gute Herr Sie segnen und Ihnen alle notwendigen Gnaden für das weitere, langjährige Leben und den 
priesterlichen Dienst schenken, und die Glatzer Madonna möge Sie ständig in ihrer Obhut haben. 
Vielen Dank für die langjährige Zusammenarbeit, die Freundlichkeit und viele schöne Treffen der Polen und 
Deutschen, die Sie organisiert haben

Vergelt’s Gott!
Redaktion der Ziemia Kłodzka

Jubilat ks. prałat Franz Jung cieszył się z otrzymanego kosza prezentów  
z produktami regionalnymi z Dolnego Śląska.

Ksiądz Prałat Franz Jung 
został odznaczony Federalnym 
Krzyżem Zasługi na Wstążce, 
Krzyżem Śląskim, Śląską Tarczą. 
Ks. Bp. Ignacy Dec uhonorował  
Jubilata  Orderem Świętego 
Stanisława

Od 1983 do przejścia na 
emeryturę pełnił funkcję Wiel-
kiego Dziekana Hrabstwa Kło-
dzkiego. Jego największym 
dziełem były starania i dopro-
wadzenie do beatyfikacji Ks. 
Gerharda Hirschfeldera , która 
odbyła się w 2010 roku. Cieszy 
się, że Polacy widzą w Błogo-
sławionym niemieckiego ks. 
Popiełuszkę.

Na uroczystości w Mün-
ster  zgromadziło się  600 osób, 
głownie byłych mieszkańców 
Ziemi Kłodzkiej, 50 kapłanów, 
liczna rodzina Jubilata  oraz 

delegacja z Ziemi Kłodzkiej w 
osobie Juliana Golaka, Ireny i 
Stanisława  Rogowskich, Rena-
ty i Horsta Ulbrichów, Teresy 
Bazały. Duchowieństwo pre-
zentowali ks. Stanisław Kara-
wan oraz Ojciec Marian Arndt. 
W prezencie przywieźli kosz z 
produktami z Ziemi Kłodzkiej. 
Jubilat otrzymał wiele życzeń 
i gratulacji, między innymi od 
Bp. Ignacego Deca, kard. Do-
minika Duki z Pragi, ks. prałata 
Romualda Brudnowskiego, Bp 
Erwina Endera.

Po uroczystej Mszy Świętej 
w kościele św. Klemensa goście 
zgromadzili się na wspólnym 
posiłku w Hali Miejskiej. Śpie-
wał Chór Hrabstwa Kłodzkiego. 
Odczytano wiele życzeń.

Ks. Prałatowi  Franzowi Jungowi 
składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 50-lecia Kapłaństwa 

Niech Dobry Bóg błogosławi Księdzu i obdarza wszelkimi potrzebnymi Łaskami na dalsze długie lata życia i posługi 
kapłańskiej, a Madonna Kłodzka nieustannie ma w swojej opiece. 

Dziękujemy za długoletnią współpracę, życzliwość oraz wiele pięknych spotkań Polaków i Niemców, które Ksiądz 
organizował. 

Bóg zapłać! 
Redakcja Ziemi Kłodzkiej 
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Sytuację Norwida, poety, fi-
lozofa i artysty, tworzącego na 
emigracji można rozpatrywać 
w kilku równorzędnych i uzu-
pełniających się płaszczyznach. 
Po pierwsze, to emigracja jako 
konsekwencja wydarzeń po-
litycznych, po drugie, zmiana 
miejsca pobytu w znaczeniu 
geograficznym i kulturowym 
oraz oddzia ływanie jego twór-
czości na późniejszą poezję 
polską zarówno krajową, jak i 
emigracyjną.

Recepcja dzieł Cypriana Ka-
mila Norwida począwszy od wy-
powiedzi romantyków, poprzez 
twórczość młodopolską dwu-
dziestolecia międzywojenne go, 
okresu II wojny światowej aż po 
lata osiemdziesiąte XX wieku 
była już przedmiotem licznych 
opracowań, lecz nie wszystkie 
ujmowały ją zgodnie ze sta-
nem faktycznym. Najczęściej 
były to domniemywania, przy-
puszczenia, a niekiedy wręcz 
nieporozumienia. Zdarzały się 
też obwinienia poety za her-
metyczność jego poezji i filo-
zofii, oskarżenia emigracji o nie 
rozumienie spraw polskich, itp. 
Słowem - potępiano Norwida 
niemal za wszystkie przewinie-
nia związane z życiem emigra-
cji.

Jednak mimo tego poja-
wiały się znakomite publikacje, 
które ukazywały czytelnikom 
prawdziwy obraz krajowej i 
emigracyjnej recepcji twór-
czości Norwida. Jedną z takich 
publikacji jest książka Mieczy-
sława Inglota pt. Norwid. Z 
dziejów recepcji twórczości. 
Drugą - to antologia wierszy 
poetów londyńskich, pod re-
dakcją Adama Czerniawskiego 
pt. Ryby na piasku.1 O innych 
tego typu publikacjach będzie 
mowa w dalszej części pracy; w 
tym momencie wymieniliśmy 
jedynie wydawnictwa szcze-
gólne, tj. takie, które mogą stać 
się pomocne w ukazaniu rze-
czywistego wpływ Norwida na 
polską poezję emigracyjną po 
1945 roku.

Sytuacja emigrantów we 
Francji i w innych krajach za 
czasów Norwida była bardzo 
ciężka i to nie tylko z powodów 

materialnych. Ich mentalność 
kształtowały rozbiory, powsta-
nia, rewolucje europejskie, filo-
zofia romantyczna, zsyłki na Sy-
bir itp., a więc zdarzenia, które 
wycisnęły szczególne piętno na 
świadomości. Polacy, których 
los wyrzucił z rodzinnego za-
ścianka i przeniósł w wir życia 
ówczesnej Europy, nie mogli 
zaakceptować te niesprawie-
dliwe wyroki historii, nie mogli 
też pojąć ówczesne prawdy 
polityczne, literackie, moralne, 
a nade wszystko włączyć się do 
współuczestnictwa w tworze-
niu kultury europejskiej. Józef 
Bohdan Dziekoński, znajomy 
Norwida z lat warszawskich, 
znany poeta warszawskiej cy- 
ganerii, tak ubolewał nad nie-
obecnością Polaków w życiu 
politycznym i kulturalnym Fra-
ncji: „Z dawnych znajomych są 
tutaj: Zmorski, Lenartowicz i 
Cyprian Norwid. Każdy jednak 
z nich swoją drogą postępuje 
i chociaż w zgodzie, widuje-
my się rzadko. Cyprian Norwid 
wrócił niedawno z Ameryki, ist-
na ruina tego, co było, dawna 
duma, dawna pewność siebie 
starte nieszczęściami i walką".2

Należy tu też dodać, że 
polska emigracja lat trzydzie-
stych XIX wieku ograniczała 
się głównie do Francji i Anglii, 
sądząc, że będą to kraje bardzo 
łaskawe dla Polaków pozba-
wionych ojczyzny oraz normal-
nych warunków życia. Jednak 
rzeczywistość ukazała im swoje 
prawdziwe oblicze: niechęć au-
tochtonów do emigrantów i to 
z bliżej nieznanego kraju.

Pewnym pocieszeniem dla 
polskich wygnańców były krze-
piące myśli polityczne, literatu-
ra i polityka, która - jak sądzono 
przyczyni się w głównej mie-
rze do utrzymania polskości 
i wartości ojczyźnianych. Jak 
czytamy w Słowniku literatury 
polskiej XIX wieku:

„Kiedy pięć tysięcy Polaków 
mocą politycznego wstrząśnie-
nia wywędrowało z rodzinnej 
i osiadło (...) na obcej ziemi, 
trudno było przypuścić (...), aby 
polityka nie stała się głównym 
żywiołem ich myśli, ich nadziei, 
ich mów, ich pism... 3.

Polityka, a zwłaszcza jej 
wysublimowana forma znala-
zła swój wyraz w modlitwie do 
Boga, by ten zmienił los emi-
granta polskiego. Szczególną 
formę uzyskała ta modlitwa, 
jaką stworzył Adam Mickiewicz 
w Księgach narodu polskiego i 
pielgrzymstwa polskiego. Oto 
jej fragment: „Pozwól nam mo-
dlić się w kościołach miast na-
szych i wiosek naszych, a dzie-
dzicom naszym na grobach 
naszych".4

Tak więc tęsknota do kra-
ju utraconego i jej wykładnia 
polityczna była podstawowym 
motywem tworzonych przez 
emigrantów utworów. Aby jed-
nak wnikliwie zbadać jej funk-
cjonowanie w polskim życiu 
emigracyjnym, trzeba - jak pi-
sze Stefan Sawicki - „poznawać 
wartość literatury oraz badać 
literaturę jako wartość (...)"5 
Dlatego też przeprowadzona w 
niniejszej pracy analiza literac-
ka prowadzona będzie według 
prawideł kategorii idiograficz-
nej, ujawniającej wartość dzie-
ła literackiego, gdyż wartość ta 
ma charakter ponadczasowy, 
wspólny dla kultury chrześci-
jańskiej Europy, która zadecy-
dowała o biograficznej istocie 
emigracyjnej Cypriana Kamila 
Norwida.

Norwid jako popularny 
poeta w salonach Warszawy 
opuścił kraj w 1842 roku z za-

miarem zdobycia stosownego 
wykształcenia (jak wiemy pra-
gnął on zostać malarzem, rzeź-
biarzem) i przy okazji poznać 
kraje europejskie i Amerykę. 
W czasie swych podróży poeta 
rozważał też możliwość powro-
tu do kraju, jednak zrządzenia 
losu zmusiły go do pozostania 
na emigracji.

Wkrótce też okazało się, że 
bez wsparcia materialnego i 
pożyczek finansowych Norwid 
nie będzie mógł żyć i tworzyć, 
a jego twórczość odrzuciła 
emigracja jako niezrozumiałą i 
dziwną. Czując się wewnętrznie 
wolnym postanawia zdystan-
sować się od życia polityczne-
go emigracji i podjąć pracę za-
robkową wykorzystując swoje 
umiejętności plastyczne. Jed-
nak mimo poczucia wolności 
Norwid zaczął wątpić w powo-
dzenie jakichkolwiek zrywów 
powstańczych, zerwał kontak-
ty z Towiańskim oraz poddawał 
krytyce poglądy polityczne 
głoszone przez przedstawicieli 
Hotelu Lambert.

Przeciwnicy Norwida nie 
byli mu dłużni, zaczęli przedsta-
wiać go jako poetę - delikatnie 
mówiąc - twórcę co najmniej 
ekscentrycznego, który w do-
datku żąda od odbiorców cał-
kowitej akceptacji swojej po-
ezji. Prócz tego część wpływo-
wej emigracji odmówiła Nor-
widowi wsparcia finansowego. 
Jednak mimo tego Norwid nie 

Dr Piotr Chrzczonowicz

nORwIdOwSka śwIadOmOść  
emIgRacyjnegO lOSu

 cyprian kamil norwid (1821–1883)

Płaskorzeźba cypriana kamila norwida 
w katedrze na Wawelu  (fot. andrzej 
Barabasz)
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załamywał się i przez cały czas 
pobytu na emigracji czuł się 
obywatelem świata, europej-
czykiem, dziedzicem minionej 
cywilizacji, a zwłaszcza tradycji 
chrześcijańskiej. Natomiast to, 
co dostrzegał wokół siebie, a 
więc ruchy rewolucyjne, zwod-
nicze europejskie koncepcje 
polityczne itp., przerażały go. 
Dlatego też zaczął szukać miej-
sca niezależnego, gdzie indziej, 
tj. w Ameryce.

Dnia 14 lutego 1853 roku 
udaje się na pokładzie statku 
"Margaret Evans" do Nowego 
Jorku. W czasie tej podróży był 
on jedynym pasażerem, który 
nie odczuł radości z powodu 
opuszczenia Europy.6 Jednak 
również pobyt w Ameryce i 
próby znalezienia sobie odpo-
wiedniego miejsca w tamtej-
szym społeczeństwie nie przy-
niosły pożądanego rezultatu. 
Wprost przeciwnie. Podjęta 
praca zakończyła się tragicz-
nie, zranił sobie drzazgą prawą 

rękę, co mogło uniemożliwić 
mu uprawianie malarstwa. Oto 
jak to wydarzenie Norwid oce-
nił w liście skierowanym do J. 
B. Zaleskiego, kiedy przebywał 
już w Londynie:

"Skoro rękę moją prawą 
zachował mi Bóg, w dniach 
pierwszych, kiedy rysować mo-
głem, uczułem, że nic mi nie 
brak, że jestem bogaty! Czło-
wiek, kiedy niebezpieczeństwu 
prawdziwemu ujdzie, dopiero 
wie co to jest dar Boży".7

Przebywając w Ameryce 
szukał stabilizacji, malował dla 
kapitana okrętu część kajuty, 
modelował płaskorzeźby, ale 
- jak sam pisał – „na to trzeba 
było albo mieć dom, to jest 
ożenić się (...) albo należeć do 
sekty jakiej, inaczej byt niestały 
i publiczność niestała".8

Tak więc pobyt Norwida w 
Ameryce spowodował bolesne 
rozczarowanie. Nie powiodła 
się więc możliwość uzyskania 
statusu tzw. reborn - „nowego 

życia" 9 ani też nie cieszyła mu-
zyka Vivaldiego, ani idee gło-
szone w Central Parku.

Norwid powrócił ponownie 
do Paryża. Jednak spotkało go 
tu jeszcze większe rozczaro-
wanie niż przed wyjazdem do 
Ameryki. Odejście pokolenia, 
które towarzyszyło jego zma-
ganiu się z losem emigranta: 
Mickiewicz, Słowacki, Chopin, 
upadek nadziei powstańczych 
oraz dalsze niepowodzenia: po-
byt w Zakładzie Św. Kazimierza 
itp., wszystko to stawiało go na 
miejsce przegranego. Jednak 
pisząc listy do Konstancji Gór-
skiej odrzucał myśl o powrocie 
do kraju. Postanowił heroicznie 
zmagać się z losem. W ten spo-
sób chciał udowodnić sobie i 
innym, że broni honoru polskiej 
emigracji, reprezentując wo-
bec historii sprawę zatraconą 
wśród przegranych powstań, 
europejskich gier dyploma-
tycznych i ugodowego" pozy-
tywizmu". Mimo tak trudnej 

sytuacji osobistej poeta wierzył 
w swoją misję, pretendował do 
roli nauczyciela narodu. Tęsknił 
do ojczyzny, szanował wartości 
narodowe, gdzie godność ludz-
ką ustanawia prawo boskie. W 
jego poetyckiej wizji przebó-
stwienie obejmowało całą pla-
netę, było również w pewnym 
sensie programem dla Polski i 
dla wszystkich istot żyjących. 
Ciężko natomiast przeżywał 
Norwid kłopoty wydawnicze, 
lecz niezachwianie wierzył w 
swoją artystyczną misję, którą 
starał się wbrew przeszkodom 
wypełnić.

Poeta przeżył w Paryżu 31 
lat (1849 - 1852 i 1855 - 1883), 
pomijając dwuletnią przerwę 
od listopada 1852 do stycznia 
1855 roku, kiedy podróżował 
po Anglii i Stanach Zjednoczo-
nych. W tym okresie powstały 
jego najwybitniejsze dzieła 
literackie, malarskie i rzeźbiar-
skie.

Ostatnie lata - jak wiemy 

grób norwida w na cmentarzu les champeaux w Montmorency (fot. domena publiczna/pl.wikipedia.org)



14  Ziemia Kłodzka nr 241/ sierpień 2014

- przeżył Norwid w Zakładzie 
Św. Kazimierza. Opiekowały się 
nim Siostry Szarytki ze Zgro-
madzenia Sióstr Św. Wincen-
tego a Paulo. Przyjechały one 
do Paryża z Wilna po upadku 
Powstania Listopadowego i pa-
miątką po wileńskim exodusie 
był, obok obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, wizerunek 
Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Zgromadzenie rządziło się 
dość ostrymi regułami, które 
bardzo Norwid nie lubił; krę-
powały one jego wolną duszę 
artysty, lecz i te uciążliwości 
poeta bohatersko znosił. Cięż-
ko pracował, tworzył obrazy i 
pisał utwory, które sprzedawał 
niemal za bezcen. Był doświad-
czonym rysownikiem, znał te-
chnikę akwaforty i odlewanie 
modeli z metalu, dawał lekcje 
rysunku, rytownictwa i rzeźby. 
Chcąc utrzymać się na jako 
takim poziomie materialnym 
wyprzedał, po amerykańskiej i 
angielskiej tułaczce wszystko, 
co miało jakąkolwiek wartość, 
spieniężył nawet nie wydane 
rękopisy w celu spłacenia dłu-
gów. Zabiegał, lecz bezskutecz-
nie, o pożyczkę 500 franków u 
księcia Władysława Czartory-
skiego. Wreszcie z podręczną 
biblioteką został przyjęty do 
Zakładu Św. Kazimierza. Miał 
wtedy 56 lat. Wkrótce zerwał 
wszelkie kontakty towarzyskie 
i literackie, choć pisał do końca 
różne utwory.

W Zakładzie powstała tra-
gedia Kleopatra, dopełnił cykl 
Vade-mecum i tu znalazł - jak 
pisze „upragnioną ciszę i do-
broć". 10

Zakład św. Kazimierza mie-
ścił się i mieści obecnie przy 
119 Rue Chevaleret, w trzyna-
stej dzielnicy Paryża i jest naj-
ważniejszą placówką polską na 
emigracji. Do dzisiaj odbywają 
się tu różnego rodzaju impre-
zy patriotyczne i artystyczne. 
Pełnił on od 1846 roku i pełni 
do dziś rolę domu opieki i mi-
łosierdzia. W nim przed laty 
zakończyli swe życie tułacze - 
weterani Powstania Listopado-
wego, tutaj przebywał do roku 
1874 generał Józef Wysocki. Tu 
także po II wojnie światowej 
wychowywało się wiele sierot 
polskich.

Okres pobytu poety w Za-
kładzie Św. Kazimierza jest 
oceniany bardzo różnie. Od tra-
gicznego osamotnienia po dni 
spokojnej jesieni, pełnej odprę-

żenia i pogodzenia się z losem, 
mimo napięć, jakie przeżywała 
wówczas Francja, np. konflikty 
pomiędzy tradycjonalizmem 
a nowatorstwem, ścieranie się 
postaw racjonalnych i roman-
tycznych, walki o sposób ro-
zumienia człowieka i wartość 
sztuki. Mimo, iż dręczyła Nor-
wida samotność, nie uciekał od 
tych spraw; był pełen nadziei 
na polepszenia. Sądził bowiem, 
że sztuka, która - podobnie jak 
religia i historia - połączy dzie-
dzictwo wielu kultur.

Dlatego tworzył utwory, 
które niosły przesłanie antro-
pocentryczne, odkrywały do-
skonałość formy w wymiarze 
sacrum. Takie przesłanie słał 
czytelnikom z Włoch, Francji, 
Anglii i Ameryki, stając się po-
etą z pogranicza polityki, filo-
zofii, mistyki i religii.

Mówiąc o poetyce warto-
ści norwidowskiej poezji ma 
się na myśli takie tematy, które 
były wspólne również innym 
poetom emigracyjnym, gdyż 
oddalenie od kraju wymaga od 
twórcy przyjęcia kodeksu za-
chowań i wartości umożliwia-
jących tworzenie sztuki nieza-
leżnej, własnej i czerpiącej idee 
z wybranego systemu politycz-
nego, religijnego, literackiego 
i takie właśnie ideały znalazły 
odbicie w tym przesłaniu Nor-
wida, jako opozycja wobec li-
beralnych koncepcji człowieka, 
wszelkiego wyzysku jednostki 
i zniewolenia sytuacyjnego. 
Taką myśl poeta zasugerował 
odbiorcy jego poezji. Emigra-
cja bowiem miała jego zda-
niem sens jedynie jako walka o 
przetrwanie ojczystej, rodzimej 
kultury, ugruntowanie spra-
wiedliwej polityki społecznej, 
co powinno służyć narodowej 
sprawie. Z racji tego, że Norwid 
czuł się Europejczykiem, które-
mu obce były prądy ówczesnej 
Europy, tj. nacjonalizm, mesja-
nizm, a nawet romantyzm, ro-
zumiane jako maniera literacka 
i obyczajowa. Dlatego szukał 
wartości jednoczących kulturę 
europejską w jedną całość, od-
wołując się do religii i sztuki. W 
swoich pracach Norwid jedynie 
ogólnikowo wspomina Arabię, 
Kaukaz, Wschód, a Europa po-
zostaje dla poety kontynentem 
najważniejszym.11 Tu bowiem 
tworzył Dante, pisali Szekspir, 
Calderon, Goethe i Byron, zaś 
Rzym był centrum chrześcijań-
skiej Europy, gdyż posiada pry-

zmat nadany mu przez Egipt, 
Syrię, Izrael i Palestynę, która 
jest ziemią Zbawiciela - koleb-
ką chrześcijaństwa i sadybą na-
rodu żydowskiego. 12 

Na tym tle Polska „Jerozo-
lima Narodów” ponosi z Rzy-
mem swoją dziejową ofiarę, 
która jest przeciwwagą dla eu-
ropejskich ruchów rewolucyj-
nych, walk narodowych, które 
nie przyczyniają się do rozwoju 
prawdziwej cywilizacji i moral-
ności.

W panoramie Europy Nor-
wida „Linia Południe - Północ 
tworzy główną oś kształtującą 
moralno-polityczny wizerunek 
(...) Na linii Wschód - Zachód (...) 
podobna rola przypada War-
szawie" - jak zauważa cytowa-
ny już Inglot.13

Natomiast listy pisane „na 
Babilon do Jeruzalem" tworzą 
podwaliny dla parlamentarnej 
Europy.

„To oczywiste, że młoda 
emigracja musi mieć jakieś 
prawo, bo jest, a jakże byt bez 
prawa? (...). Młoda emigracja - 
pisze dalej Norwid - musi coś 
wyobrażać, choćby dlatego 
tylko, że obraża i obraża się (...). 
Rzeczy w ten sposób rozumie-
jąc to, co zowie się młodą albo 
nową emigracją, nie jest żadną 
osobną emigracją, bo tych (...) 
jak w krzyżu, więcej nad one 
cztery promienie być nie może, 
dopóki krzyż jest krzyżem i 
za taki przez naród polski jest 
przyjęty. Emigracja więc młod-
sza tyle tylko indywidualnego 
prawa ma, ile go ma każde po-
kolenie. Wszelkie inne byłoby 
wyłamaniem się z krzyża naro-
du, byłoby odstępstwem". 14

Tak pojęta emigracja - we-

dług Norwida - dzieliła się na 
wschodnią i zachodnią - naj-
bardziej polityczną oraz na kra-
jową.

"Pierwsza - jak pisze poeta 
- jest emigracja w kopalniach 
i na całej stronie azjatyckiej, 
gdzie duch polski bezpośred-
nio przed Bogiem sprawie słu-
ży. (...). druga na zachodzie .... (i 
ta jest polityczna). Trzecia jest 
w kraju (...)".15

Kraj pod okupacją zabor-
ców potrzebował myśli po-
litycznej, ta zaś rodziła się w 
środowisku polskiej emigracji 
w Europie Zachodniej.

Tak rozumianej całości pra-
gnął Norwid służyć jako poeta, 
emigracyjny w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Krytykował 
sekciarstwo, bierność organi-
zacyjną emigracji. Wysuwał 
propozycje stworzenia formy 
organizacyjnej emigracji, ban-
ku, który użyczałby pożyczek, 
wreszcie dziennika skupiające-
go się na potrzebach społecz-
nych i jakiejś centrali zarządza-
jącej społecznością emigracyj-
ną.

Jednak niezrozumienie  
tych postulatów Norwida przez 
polskich czytelników i kryty-
ków, nieprzystosowanie do 
realiów emigracyjnego życia, 
doprowadziły ostatecznie po-
etę do gorzkich refleksji wyra-
żonych w liście do Bronisława 
Zaleskiego z 1876 roku.

„Emigracja - pisze Norwid 
do Zaleskiego - obdarła mię ze 
wszystkiego: z młodości, z sił, 
z przyjaciół osobistych, z ceny, 
prawie z nazwiska i godności, 
nazwy dziadów moich (...). Mu-
szę raz tam być na posiedzeniu, 
nim tę Emigrację i ten przeklę-

Herb szlachecki kamila cypriana norwida. (Projekt graficzny: Tadeusz gajl, cc By-sa 3.0))
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Przypisy:

ty jej świat pożegnam na za-
wsze!”. 16

Głos Norwida - jak wiemy 
- nie został wysłuchany przez 
emigrantów, nowoczesna for-
ma wypowiedzi poetyckiej ro-
zminęła się z oczekiwaniami 
odbiorców i jednocześnie moż-
liwościami wcielenia koncepcji 
filozoficznych w realia politycz-
ne Polski. Można stwierdzić, że 
emigracja nobilitowała tylko 
tych poetów, artystów, którzy 
dorównali najwybitniejszym 
nowatorom artystycznym Eu-
ropy, tymczasem polska sztuka 
domagała się postawy służby i 
odpowiedzialności.

Wymagała więc postawy 
służby, postawy odpowiedzial-
ności. Jak zauważa George 
Gömöri:

„Norwid należał do drugiej 
fali emigracji, reprezentował 
inne pokolenie, a także inne-
go rodzaju doświadczenie ży-
ciowe, nieznane tym, którzy 
opuścili Polskę tuż po roku 
1831."(...). Norwid był pierw-
szym polskim poetą poroman-
tycznym (...)”.17

Doskonale znał potrzeby 
swoich pobratymców. W tym 
kontekście interesująca jest 
koncepcja poety traktowania 
Polaków znajdujących się w 
kraju, pod władzą zaborczą, 
którzy będąc wierni tradycji 
swych ojców sprzeciwiali się 
dyktatowi państw zaborczych 
jako tzw. emigrantów we-
wnętrznych, co uwidoczniło się 
szczególnie wyraziście dopie-
ro po II wojnie, kiedy znaczna 
część społeczeństwa polskie-
go odrzuciła współpracę z na-
rzuconym Polsce przez Rosję 
sowiecką systemem komuni-
stycznym.

Wróćmy do Norwida, a 
zwłaszcza jego ostatnich chwil 
spędzonych w Zakładzie św. Ka-
zimierza. Odczuwał samotność 

i rychłe odejście z tego świata. 
Leżał osłabiony i opuszczony. 
Tylko nieliczni odwiedzali go 
w pokoju, w którym rozważał o 
marnościach świata tego i spo-
sobił się do odejścia. Odwie-
dzali go tylko nieliczni. Cyprian 
Kamil Norwid zmarł 23 maja 
1883 roku we wspomnianym 
Zakładzie św. Kazimierza w Pa-
ryżu. W Zakładzie pozostało po 
poecie niewiele pamiątek, je-
dynie obraz, który przedstawia 
widzenie św. Stanisława Kostki, 
przekazany siostrom Szaryt-
kom w 1874 roku.

Nad wejściem do skrzydła 
bocznego, w którym mieszkał 
Norwid, znajduje się meda-
lion, okrągła złocista plakietka, 
wmurowana w 1958 roku przez 
paryskie Towarzystwo Histo-
ryczno-Literackie w 75 roczni-
cę zgonu poety.

Obaj jego bracia zmarli kil-
ka lat wcześniej, a z młodsze-
go pokolenia nie miał nikogo, 
nieliczni przyjaciele już nie żyli 
albo byli równie jak on, schoro-
wani i bezsilni. U Św. Kazimierza 
Norwid był jednym z gromady 
starców inwalidów, skłóconych 
i zdziwaczałych, głuchy, trudny 
w pożyciu, z losem do końca 
nie pogodzony. Na dwa mie-
siące przed śmiercią prosił bra-
tową, Zofię z Sobieskich, wte- 
dy Radwanową, o wsparcie. Żą-
dał, by społeczeństwo polskie  
nie było dlań „obce i nieprzyja-
zne".18

Dzisiaj w Zakładzie zoba-
czyć można „Izbę Norwidową", 
mały pokój, w którym mieszkał, 
jego łóżko i nad nim dywan, na 
którym widać dwie skrzyżo-
wane szable oraz obraz przed-
stawiający Madonnę pędzla 
Norwida. Izba pamięci mieści 
się obok auli, której sponsorem 
był Ignacy Paderewski.

W Zakładzie tym znajduje 
się też zapis słynnego koncer-

tu, jaki odbył się w Wersalu w 
maju 1934 roku. Cały dochód z 
koncertu został przeznaczony 
na potrzeby Zakładu. Meda-
lion, wmurowany w ścianę wej-
ściową Zakładu św. Kazimierza, 
jest dziełem dłuta Kazimierza 
Węglewskiego, widnieje na 
nim napis w języku francuskim: 
„Ici vécut de 1877 a'sa mort 
le 25 Mai 1883 Cyprian Kamil 
Norwid, poéte polonaise".19

Po śmierci Norwid został 
początkowo pochowany na 
cmentarzu w Ivry, a potem w 
1888 roku został przeniesiony 
do zbiorowego grobu na pol-
skim cmentarzu w Montmoren-
cy pod Paryżem. Na pionowej 
płycie grobowca w Montmo-
rency pod Paryżem widnieje 
płaskorzeźba, na której wypi-
sane są słowa: „Bo piękno na to 
jest, by zachwycało do pracy - 
praca, by się zmartwychwstało” 
oraz „Ojczyzna to wielki zbioro-
wy obowiązek". 20

Na pionowej płycie gro-
bowca w Montmorency pod 
Paryżem widnieje płaskorzeź-
ba, na której wypisane są sło-
wa: „Bo piękno na to jest, by 
zachwycało do pracy - praca, 
by się zmartwychwstało" - oraz 
„Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek".21

Słowa wygrawerował Ka-
zimierz Węglewski. Obok Nor-
wida spoczywają tam również: 
Tomasz Olizarowski (1879), Jan 
Sawicki (1882), Maryna Łasze- 
wska (1882), ksiądz Krantz 
(1882), płk. Dionizy Masłowski 
(1884), Dominik Jesiotrzyń-
ski, Otton Siemiaszko (1885), 
Adam Rzążewski (1886), Antoni 
Gosiewski (1891), Janina z Pau-
Steckich Dobrzycka (1901), 
Konstanty Henszel (1902), prof. 
Stanisław Kunatt (1866). Na tym 
cmentarzu pochowani zostali 
też inni wielcy Polacy. Leżą tam 
min.: Olga Boznańska, Cyprian 

Godebski, Delfina Potocka, Ju-
lian Ursyn Niemcewicz, Hele-
na Paderewska i wielu innych. 
W 2001 roku prochy Norwida 
spoczęły w krypcie Wieszczy 
na Wawelu.

Wiele lat po śmierci Norwi-
da pojawiło się wiele publikacji 
na jego temat. Dotyczą one 
wczesnej twórczości emigra-
cyjnej oraz schyłkowej. Niektó-
re z nich próbują ustalić zakres 
wpływów twórczości Norwida 
na szeroko rozumianą teraź-
niejszość.

Na przykład współczesny 
wydawca Norwida w Paryżu, 
poeta Krzysztof Jeżewski kla-
syfikuje Norwida jako poetę 
współczesnego, zwłaszcza w 
zakresie konstrukcji słowa, kon-
cepcji narodu, ojczyzny, patrio-
tyzmu i filozofii katolickiej. Oto 
jego słowa:

„L'as-cendant de la phi-
losophie norwidienne sur la 
Pologne moderne (...) semble 
de plus en plus important: on 
le retrouve en particulier chez 
les penseur catoliques, surtout 
chez Jean Paul II; il est sans dau-
te aussi a'l'origine des tenden-
ce qui ont engendré le grand 
mouvement populaire de an-
nées 1980-1981 incarné par 
«Solidarność»: anoblissement 
et respect du travail physique, 
«spiritualisation» de le révo-
lution et du progrés méfiance 
vis-á-vis des idéologies et sy-
stémes politiques autoritaires 
(...)”. 22

Tak więc Norwid rozumiany 
jest przez Krzysztofa Jeżew-
skiego jako patron przemian 
politycznych drugiej polowy 
XIX wieku, przemian doby Soli-
darności, wreszcie współtwór-
ca przemian demokratycznych 
w Europie w XX wieku.
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wSPółPRaca POlSkIch I czeSkIch tuRyStów. 
ROzmOwa ze StanISławem gROchOcIńSkIm 

Jest Pan jednym z najstar-
szych czynnych przewodników 
i działaczy turystycznych, za-
łożycielem i wieloletnim preze-
sem Oddziału PTTK w Ząbkowi-
cach Śląskich. Wasz Oddział ak-
tywnie współpracuje z Klubem 
Czeskich Turystów w Červenym 
Kostelcu, mieście partnerskim 
Ząbkowic Śląskich. Jak zaczęła 
się Wasza współpraca?

Współpraca rozpoczęła się 
we wrześniu 1996 roku pod-
czas obchodów Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcija-
ńskiej. Inicjatorem był nasz 
oddział, gdyż chcieliśmy na-
wiązać kontakty z turystami 
czeskimi. Wypadało, żeby byli 
to turyści z miasta partnerskie-
go. Czesi to zaakceptowali i po-
stanowiliśmy, 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 gó-
rach. Podjęliśmy też decyzję, 
że drugie spotkanie będzie 
w maju. Tak rozpoczęły się 
„Polsko-czeskie spotkania na 
szlaku” w 1998 roku. Rajdy pa-
rzyste miały odbywać się po 
czeskiej stronie, a nieparzyste 
po polskiej. W Polsce organi-
zatorem był oddział w Ząb-
kowicach, w Czechach Klub 
Czeskich Turystów. Dwudnio-
wa sobotnio-niedzielna fo- 
rmuła okazała się zakrótka, 
dlatego zaczęliśmy je rozpo-
czynać już w piątek. Tak było 
przez piętnaście lat. Musie-
liśmy jednak zmienić formę 
tych spotkań ze względu na 
wiek niektórych uczestników. 
Częściej przemieszczamy się 
autokarami. Liczba spotkań je- 
dnak nie zmalała, a wręcz prze- 
ciwnie wzrosła. 

Jakie nowe formy 
współpracy podjęliście?

Corocznie w styczniu je-
steśmy zapraszani na zebrania 
sprawozdawcze Klubu Cze-
skich Turystów do Červeneho 
Kostelca. Oni z kolei uczestni-
czą w naszych zjazdach spra- 
wozd awczo -w yborcz ych. 

Spotykamy się też w ramach 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej we wrześniu 
lub październiku. Uczestniczy-
my w spotkaniach Komitetu 
Organizacyjnego Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. Bierzemy też udział w 
rajdach organizowanych na te- 
renie Republiki Czeskiej jako 
kilku lub kilkunastoosobowej 
reprezentacja, np. na Śnieżkę, 
w Góry Orlickie itp. Jesteśmy 
coraz bardziej zżyci z sobą. Le-
piej rozumiemy się. Chcąc po-
dziękować naszym kolegom 
za współpracę wystąpiliśmy 
do Zarządu Głównego PTTK o 
nadanie im Dyplomu i Meda-
lu za Pomoc i Współpracę, co 
miało miejsce w 2009 roku. Z 
kolei Czesi wystąpili do swoje-
go Prezydenta Turystyki, który 
uhonorował nasz oddział Dy-
plomem Uznania za Współ-
pracę. 

Co planujecie 
w tym roku?

W sierpniu weźmiemy 
udział w 50. Międzynarodo-
wym Festiwalu Folklorystycz-
nym w Červenym Kostelcu. 
Będzie też wycieczka pieszo- 
autokarowa, którą w tym roku 
przygotowują Czesi. We wrze-
śniu przyjedzie do Ząbkowic 
pięćdziesięcioosobowa grupa 
turystów, którzy wezmą udział 
w „Rajdzie do Książęcego Ka-
mienia” w Sulisławicach, gdzi 
w przeszłości odbyło się spo- 
tkanie władców trzech księstw: 
ziębickiego, świdnickiego i 
brzesko-legnickiego. Każdy z 
nich siedział w swoim księ-
stwie, ale spotkanie odbywa-
ło się przy wspólnym stole, 
gdyż tu stykały się granice ich 
ziem. 6 września idziemy pie-
szo z Ząbkowic Śląskich, po- 
dziwiając panoramę Gór So-
wich i piękną przyrodę. 

W październiku odbędzie 
się konferencja poświęcona 
podsumowaniu naszej współ-
pracy z okazji XXV Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. 

i Rajd "Polsko-czeskie spotkania na szlaku". Uczestnicy rajdu na szczelińcu Wielkim. 
23-24.05.1998 r. 

spotkanie na trasie rajdu prezesa oddziału PTTk ząbkowice Śląskie z prezesem  
kcTa z Červenego kostelca w dniu 25.09.1999 r. stanisław grochociński z prawej.

grupa uczestników rajdu przed kościołem św. Jakuba Większego w Červeným 
kostelcu w dniu 26.08.1999 r.
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Uznawany jest Pan za 
symbol i legendę ząbkowic-
kiego Oddziału PTTK. Ma Pan 
imponujący dorobek zawodo-
wy i społeczny. Prowadził Pan 
po szlakach tysiące osób na 
setkach wycieczek, rajdów i zlo-
tów. Jak to się Panu udawało?

Jestem pasjonatem tury-
styki. Moja przygoda z tury-
styką rozpoczęła się na dobre 
po wstąpieniu w 1960 roku 
do Polskiego Towarzystwa Tu- 
rystyczno-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 Turysty- 
cznych w Ząbkowicach Ślą-

skich, co umożliwiło powsta-
nie 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. By- 
łem tez wykładowcą i kie- 
rownikiem na wielu ku- 
rsach przewodnickich, czło- 
nkiem Komisji Kwalifikacyj-
no-Egzaminacyjnej ds. Prze-
wodników Turystycznych Te- 
renowych po Dolnym Ślą-
sku. Jestem przewodnikiem 
sudeckim I klasy, przewodni-
kiem terenowym po Dolnym 
Śląsku, instruktorem krajo-
znawstwa Polski, instrukto-
rem kształcenia kadr PTTK. Z 
mojego koła wyszło 30 prze-
wodników. 

Jestem także autorem in-
formatorów, folderów i map 
turystycznych. Organizowa-
łem też wiele imprez tury-
stycznych, wystaw, konkur-
sów i prelekcji. Za działalność 
w PTTK otrzymałem wiele 
wyróżnień, odznaczeń, dyplo- 
mów, podziękowań. Od 2013 
roku jestem Honorowym Czło- 
nkiem PTTK. Mam Srebrną 
i Złotą Honorową Odznakę 
PTTK, Odznakę Honorową Za-
służony Przewodnik PTTK. 

Moją działalność doceniły 
też władze gminne i woje-
wódzkie. W 2013 roku zosta-
łem uhonorowany Złotą Od-
znaką Honorową Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskie-
go, a władze ząbkowickie przy- 
znały mi tytuł Honorowego 
Obywatela Ząbkowic Śląskich 
oraz „Zasłużonego dla Gminy 
Ząbkowice”. 

Bardzo ważne są dla mnie 
Dyplom Papieski Przewodni-
ka po Dolnośląskich Sanktu-
ariach oraz tytuł Honorowego 
Członka PTTK w Międzygórzu. 

Ważną częścią mojej dzia-
łalności jest także 18-letnia 
współpraca z Klubem Czeskich 
Turystów, o której opowiedzia-
łem wcześniej. Pracuję tez ak-
tywnie w Komitecie Organi- 
zacyjnym Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Sta- 
ram się uczestniczyć we wszy-
stkich spotkaniach Komitetu 
oraz imprezach wrześniowych 
i październikowych. 

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę. Życzę dużo zdrowia i wielu 
sił do dalszej owocnej współ-
pracy.

 
Rozmawiała Teresa Bazała

karkonosze - Przełęcz odrodzenie Vi/1999
Vii Rajd "Polsko-czeskie spotkania na szlaku". 21-23.05.2014 r.  
góry sowie i Wałbrzyskie. Powrót z Wielkiej sowy

Vii Rajd "Polsko-czeskie spotkania na szlaku". 21-23.05.2004,  
góry sowie i Wałbrzyskie. Turyści na Wielkiej sowie.

V Rajd "Polsko-czeskie spotkania na szlaku". 17-19.05.2002 r. Masyw Śnieżnika, 
odpoczynek na szczycie Śnieżnika.
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wstęp

Ziemia kłodzka w całości 
oraz poszczególne dobra były 
w swojej historii we władaniu 
wielu rodów, których przedsta-
wiciele byli z nią bardziej lub 
mniej związani. Ich nazwiska 
zapisano w kronikach i doku-
mentach historycznych, nie- 
kiedy w kamieniu budowanych 
przez nich pałaców czy też  fu-
ndowanych kościołów. Trzy z 
tych postaci zapisało się jed-
nak w nazwach przedmiotów 
z kategorii codziennego, a wła- 
ściwie sezonowego użytku – 
owoców. Różna jest ich popu-
larność, niektóre nieoczekiwa-
nie wracają do łask. 

W porządku chronologicz-
nym przedstawię owoce, noszą-
cych nazwy osób z królewskich 
rodów:  Orańskiego-Nassau i Ho- 
henzollernów, oraz arystokraty- 
cznej już wtedy, hrabiowskiej, 
choć od dawna związanej z 
hrabstwem kłodzkiej rodziny 
szlacheckiej – Althannów.

grusza Prinzessin 
marianne/księżniczka 
marianna, 1818

Marianna Orańska-Nassau 
(1810–1883) – księżniczka ni-
derlandzka, druga córka króla 
Niderlandów Wilhelma I Orań-
skiego i jego pierwszej żony 
Fryderyki Luizy Pruskiej (Wil-
helminy von Hohenzollern, cór-
ki króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma II) to postać dobrze 

znana. Była właścicielką klucza 
strońskiego na ziemi kłodzkiej 
i wzniesionego według projek-
tu Schinkla pałacu w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Marianna zapi- 
sała się w historii zmysłem eko- 
nomicznym, dzięki którem 
przyczyniła się do znacznego 
rozwoju dóbr, których była wła- 
ścicielką. Budowała drogi go-
spodarcze i dukty, co umożli-
wiło rozwój okolicznych wsi i  
zagospodarowanie rozległych 
lasów, zwłaszcza w Górach Bia-
lskich i Masywie Śnieżnika. Na 
nizinach zakładała stawy rybne 
z hodowlą pstrąga. Z jej inicja-
tywy koło Stójkowa wybudo-
wano piec hutniczy, fryszerkę i 
szlifiernię, przerabiające rudę 
z Siennej i Janowej Góry, w Stro-
niu Śląskim założono hutę szkła 
i kamieniołomy marmuru, pod 
Śnieżnikiem  specjalistyczną fa- 
rmę krów. Od 1855 r. zamiesz-
kała w Reinhartshausen (dziś 
Erbach, dzielnica miasta Etville 
w Hesji), na zachód od Wies-
baden. Była jedną z bardziej 
niekonwencjonalnych postaci 
kobiecych w XIX w. 

Grusza Księżniczka Marian-
na, nazywana też, zwłaszcza w 
północnych Niemczech, Frühe 
Bosc (Wczesna Bosc), Kaiserkro-
ne („Korona cesarska“) lub Sa-
lisbury jest starym szczepem, 
wyhodowanym przez pro- 
fesora van Monsa w Belgii w 
1800 r. Jean-Baptiste van Mons 
(1765–1842) był belgijskim 
fizykiem, chemikiem, botani-

kiem i pomologiem, w latach 
1817–1830 profesorem chemii 
i nauk rolniczych Uniwersyte-
tu w Leuven (obecnie Katolicki 
Uniwersytet Lowański). Nowej 
odmianie dał w 1818 r. począt-
kowo nazwę Salisbury. Jednak 
Adrian Diel (1756–1839), nie-
miecki lekarz i twórca pomolo-
gii1, dał gruszce równocześnie 
imię młodziutkiej księżniczki2, 
prawdopodobnie na fali entu-
zjazmu wywołanego powsta-
niem w 1815 r. niepodległego 
Królestwa Zjednoczonych Ni-
derlandów pod berłem dyna-
stii Orańskiej-Nassau (obejmu-
jącego dzisiejszą Holandię i do 
1830 r. Belgię). Za to z pewno-
ścią była to promocja związana 
z pozyskaniem przychylności 
królewskiej. Diel bowiem zaj-
mując się naukowo systematy-
ką drzew owocowych, nie stro-
nił także, korzystając z protekcji 
władców niderlandzkich, bę-
dących jednocześnie władcami 
Księstwa Nassau w Niemczech, 
z politycznego wsparcia sa-
downictwa w księstwie. Dzięki 
niemu na miejscu zniszczonych 
przez szkodniki winnic utwo-
rzono ogromne gaje śliwy. Był 
inicjatorem obsadzenia pobo-
czy dróg drzewami owocowy-
mi (choć o witaminach jeszcze 
wtedy nie słyszano) i zakłada-
nia sadów przy szkołach dla 
uczniów z biednych warstw 
społeczeństwa, którzy nie tylko 
byli marnie odziani, ale i często 
nie dojadali. Echo tego ruchu 
obserwujemy m.in. w Polanicy, 

gdzie w latach 90. XIX w. kie-
rownik szkoły Wilhelm Welzel 
założył sad jabłoniowy, także 
z myślą o nauce pielęgnacji 
drzew3. Bardzo prawdopodob-
ne, że wśród drzew rosła jabłoń 
Książę Albrecht Pruski, o której 
przeczytamy dalej. 

Opis odmiany4

Wymagania dotyczące gle-
by i klimatu nie są wysokie. 
Nadaje się nawet dla obszarów 
górskich z zimniejszym klima-
tem do górnej granicy uprawy 
gruszy (około 600 m n.p.m.). 
Kwiaty są mało wrażliwe na wa-
runki atmosferyczne i mróz. 

Owoce są średniej wiel-
kości, pięknie uformowane, 
o szerokości 5–6 cm i 6,5–8,5 
cm długości, w kształcie grusz-
ki lub butelki, mniejsze także 
kuliste. W większości są lekko 
zakrzywione. Dojrzewają na 
początku do połowy września, 
należy zbierać tuż przed doj-
rzewaniem, później gruszki za-
miast rozpływać się w ustach, 
stają się mączyste. Gruszki są 
zielonkawe lub zielonkawo-żó- 
łte, częściowo przydymione. Do- 
jrzałe mają charakterysty-czną, 
cynamonową barwę, z jasno-
brązowymi kropkami. Skórka 
gładka do umiarkowanie szo-
rstkiej. Ogonek jasnobrązowy, 
dość długi, elegancko zakrzy-
wiony. 

Gruszki są deserowe, do 
świeżego spożycia, bardzo so-

księżniczka Marianna, obraz z ok.1815 r.

Henryk Grzybowski

OwOce z nazwamI kSIążąt 
z zIemI kłOdzkIej

Młoda Marianna gruszka księżniczka Marianna gruszka księżniczka Marianna
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czyste, roztapiają się w ustach, 
mają smak słodko-kwaśny do 
słodko-winnego i przyjemny 
swoisty zapach. Najsmaczniej-
sze są od września do połowy 
października. Należy je spożyć 
w ciągu dwóch (z ciepłych sta-
nowisk) do czterech tygodni 
od zbioru. W chłodni można 
przechowywać do 4 miesięcy. 

Drzewa są wydajne, zna-
komicie owocują, odporne 
na choroby i szkodniki. Rosną 
dość silnie, tworzą korony o 
kształcie piramidy. 

Renkloda hr. althanna
graf althanns Reneklode, 
ok. 1855

Althannowie to rodzina 
szlachecka z Dolnej Bawarii, 
gdzie występują od 1129 r., 
mocno potem rozgałęziona w 
Austrii, Czechach, w Hrabstwie 
Kłodzkim i Chorwacji, na Mora-
wach i na Węgrzech. Wszędzie 
tam mieli swoje siedziby. Człon-
kowie rodu pełnili liczne urzędy 
ziemskie, dworskie i kościelne i 
to właśnie ze służbą na dworze 
i w armii cesarskiej wiązał się 
ich awans społeczny.  Otrzy-
mując w 1810 r. dziedziczny 
tytuł hrabiów Rzeszy weszli w 
szeregi arystokracji, zaliczając 
się do jednej z najważniejszych 
rodzin w całej monarchii au-
striackiej. Z Kłodzczyzną zwią- 
zany był Michał Wenzel von 
Althann (1630–1686), cesarski 
ambasador, tajny radca,  kome- 
ndant twierdzy kłodzkiej. 
W 1680 r. został starostą (lan-
deshauptmannem) Hrabstwa 
Kłodzkiego. Do Althannów na- 
leżały majoraty w Międzyle-
siu, Roztokach i Wilkanowie, 
gdy w 1684 r. zakupił zamek 
Szczerba i ziemie wokół Stro-

nia Śląskiego, utworzył tzw. 
klucz stroński. Gdy rodzina 
skoncentrowała swoje zain-
teresowania na innych mająt-
kach, klucz odkupił inny hrabia 
Rzeszy, cesarski feldmarszałek 
Georg Olivier von Wallis (1673–
1744). Najmłodszy syn staro-
sty, Michał Friedrich von Al-
thann (1680–1734) był bisku-
pem Vácu i Veszprém na Wę-
grzech, kardynałem oraz wice-
królem Neapolu i Sycylii. Altha- 
nnowie do 1945 r. pozostali 
właścicielami Międzylesia, Wil-
kanowa i Roztok, oraz leżących 
w Czechach, ale niedalekich 
Králík. Mieli liczne dobra w wie-
lu krajach, m.in. czeskie dobra 
w Svojšicach koło Kolina (30 
km na wschód od Pragi, kraj 
środkowoczeski), którymi ta 
arystokratyczna rodzina wła-
dała w latach 1738–1923. 

Tu właśnie z pestki Renklo-
dy Zielonej Wielkiej, w latach 50. 
XIX w. została wyhodowana, 
Śliwa Renkloda hr. Althanna. 
Jej twórca, ogrodnik J. Pro-
cházka dał odmianie nazwę na 
cześć pracodawcy, hrabiego 
Michaela Josepha Althanna 
(1798–1861)5. Tę jednak od-
mianę nazywa się rozmaicie: 
w Czechach, skąd pochodzi, 
Renkloda Procházki, Śliwa Al-
thanna czy po ludowemu ryn-
gle (renkloda). W innych kra-
jach stosuje się nazwy bliskie 
oryginałowi, takie jak Count 
Althann's Gage w Wielkiej Bry-
tanii, Reine Claude Althann w 
Danii, Graf Althanns Reneklode 
w Niemczech. W Svojšicach, 
jak i w Kamieńcu Ząbkowickim, 
szczep powstał w cieniu baro-
kowego pałacu, przebudowa-
nego przez Althannów w stylu 
rokoko, a bezpośrednio przed 
wyhodowaniem renklody, w 
stylu klasycyzmu. Był też bro-

war i 10-hektarowy park6. 
Choć renkloda pochodzi-

ła z Czech, to hrabia Althann 
miał ścisłe związki z Hrab-
stwem Kłodzkim. Michael Jo-
seph von Althann (1798–1861), 
baron na Goldburgu zu Mur-
stetten był posiadaczem ziem-
skim i politykiem. Dzięki ma-
joratowi Międzylesie był dzie-

dzicznym członkiem pruskiej 
Izby Panów (od 1856), a dzięki 
innym posiadłościom krótko 
również Izby austriackiej po jej 
powstaniu w 1861 r. Po stryju 
Michaelu Johannie von Al-
thannie (1757–1815) miał tytuł 
granda Hiszpanii I klasy7, tytuł 
najwyższej hiszpańskiej arysto- 
kracji, a w arcyksięstwie Au-

gruszka księżniczka Marianna

gaucher, Pomologie 1Pałac w Międzylesiu.
Müller-Diemitz; Bissmann-gotha u.a. 
Deutschlands obstsorten
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strii chorążego i krajczego8.  
Z hrabiną Eleonorą von Har-
tig miał dwóch synów, zmar-
łych przed nim. Sam zmarł w 
Międzylesiu. W związku z tym 
jego młodszy brat Michael Karl 
został spadkobiercą wszyst-
kich majętności obejmujących 
wspomniane dobra kłodzkie, 
majoraty Zwentendorf i Mur-
stetten (Austria), Svojšice i 
Králíky (Czechy).

Opis odmiany9

Renkloda hr. Althanna ze 
względu na doskonały smak i 
ładny wygląd owoców rozpo-
wszechniła się szybko. Jest od-
mianą bardzo cenioną, także 
we wszystkich rejonach upra-
wy śliw w Polsce.

Drzewo rośnie średnio sil-
nie, tworząc koronę kulistą nie-
co spłaszczoną, niezbyt rozga-
łęzioną, dość zwartą, kwitnie 
średnio wcześnie. Odmiana śre- 
dnio wytrzymała na mróz. Owo-
ce atakowane są przez osy.

Śliwki są średniej wielkości 
lub duże, o ciężarze 32–40 g, 
kuliste, o średnicy 4 cm. Szy-
pułka długości około 1,7 cm, 
zielona. Skórka żółta, poma-
rańczowa lub różowa, u owocu 
całkowicie dojrzałego pokryta 
w większej jego części inten-
sywnym rumieńcem czerwo-
nym, fioletowym lub fioleto-
wo-brunatnym. Gruba, dobrze 
odchodzi od miąższu. Na skór-
ce silny, niebieskofioletowy na-
lot i liczne, drobne, szare cętki z 
czerwonawą obwódką. Miąższ 
pomarańczowy lub złotożółty, 
luźny, czysty, o przyjemnym, 
korzennym smaku, dobrze od-
chodzące pestki. Owoce doj-
rzewają od końca sierpnia do 
początku września. Transport 
znoszą źle, dlatego należy je 
zrywać na parę dni przed doj-
rzeniem. 

Jest to bardzo cenna od-
miana, zarówno deserowa jak 
i na kompoty. Wielkość i smak 
owoców zależą w dużym stop-
niu od warun ków klimatycz-
nych i glebowych, można upra-
wiać ją w sadach i ogrodach 
przydomowych, ale na glebach 
żyznych i wilgotnych oraz na 
stanowiskach osłoniętych. 

jabłoń książę albrecht
Pruski /Prinz albrecht 
von Preussen, 1863

Albrecht Hohenzollern (1837 

– 1906), syn księcia Albrech-
ta Hohenzollerna starszego 
(1837–1906) i księżnej Marian-
ny, był podobnie jak ojciec 
uczestnikiem kampanii austria- 
ckiej w 1866 r., gdzie zasłużył się 
szczególnie w bitwie pod Sa-
dową (Königgrätz), za co otrzy- 
mał najwyższe pruskie odzna- 
czenie wojskowe, order Pour le 
Mérite) i francuskiej 1871 r., za 
którą otrzymał rzadkie odzna-
czenie, Liście Dębowe do tego 
orderu. Obie te zwycięskie woj-
ny wzmocniły niemiecki pa- 
triotyzm, przeradzający się nie-
stety stopniowo w radykalny 
nacjonalizm10, a nawet szowi-
nizm. Wkrótce został dowódcą 
X korpusu armii niemieckiej w 
Hanowerze. W 1888 r. został 
mianowany feldmarszałkiem i 
generalnym inspektorem ka- 
walerii. Od 1883 r. był wielkim 
mistrzem (komandorem) pru-
skich joannitów, w latach 1885–
1906 także regentem księ- 
stwa Brunszwiku. Był również 
honorowym rektorem uniwer-
sytetu w Getyndze11. 

Albrecht Hohenzollern mł. 
miał trzech synów z księżniczką 
Marią z Saksonii na Altenburgu 
(1854–1898). Byli to: Fryderyk 
Henryk (1874-1940), właściciel 
dóbr klucza strońskiego, dbał o 
rozwój gospodarczy południo-
wo-wschodniej części Ziemi 
 Kłodzkiej, lubiany przez miesz-
kańców, był fundatorem ko-
ściołów ewangelickich w Mię-
dzygórzu i Stroniu Śl. Nigdy 
się nie ożenił, a w 1907 r. po 
skandalu obyczajowym kręgu 
Eulenburga zrezygnował z na-
dania mu godności komando-
ra joannitów, którą mógł objąć 
po ojcu. Zmarł w Stroniu Śl., 
z jego śmiercią linia Albrechta 
wygasła po mieczu, 

Joachim Albrecht (1876-
1939); polanickie źródło w 
1906 r. otrzymało jego imię 
(być może na 30. urodziny księ-
cia przypadające 27. września 
1906 r.), w 1920 r. wsławił się 
sprowokowaniem napaści na 
oficerów francuskiej misji woj-
skowej, potem znany jako mu-
zyk i kompozytor,

Fryderyk Wilhelm (1880-
1825), w l. 1912-1918 starosta 
w Ząbkowicach Śl., na jego 
ślub w 1910 r. jako członka ro-
dziny panującej z katoliczką, 
księżniczką Agatą von Hohen-
lohe-Schillingfürst z Raciborza 
(której ojciec miał ogromne 
dobra, w tym kopalnie i huty,  

na Górnym Śląsku) musiał wy-
razić zgodę sam cesarz. Cenio-
ny znawca Bacha. Miał 4 córki.

Albrecht starszy został po-
chowany przy grobie rodziców 
(króla Fryderyka Wilhelma II 
oraz Luizy von Mecklenburg-
Strelitz, para ta kilka razy go-
ściła na ziemi kłodzkiej) w 
parku pałacu Charlottenburg 
w Berlinie, natomiast Albrecht 
młodszy z synami i żoną w 
mauzoleum (obecnie w ruinie) 
w Kamieńcu Ząbkowickim12.

W 186313 C. Braun, na-
dworny ogrodnik z rezydencji 
księcia w Kamieńcu Ząbkowic-
kim, ze skrzyżowania odmian 
Aporta (Cesarz Aleksander) i 
Reneta zimowej Baumanna14 
wyhodował nową odmianę 
jabłek, którą nazwał Prinz Al-
brecht von Preussen, potocz-
nie Albrechtsapfel. Jest to 
miejscowa, śląska odmiana, 
kiedyś bardzo popularna w re-
gionie, doskonale nadająca się 
do uprawy na terenach pod-
górskich. Ciągle uprawiana w 
Niemczech, gdzie propaguje 
ją się jako starą odmianę ideal-
ną do sadów przydomowych); 
rozpowszechniona głównie 
w Europie Środkowej, znana 
także w Polsce15. W latach 60. 
XX w. polski pomolog, prof. 
Aleksander Rejman (1914–
2005), propagator nowych 

odmian sadowniczych w Pol-
sce, a szczególnie jabłoni, ujął 
ją w swoim Atlasie jabłek16. 
Odmiana Książę Albrecht Pru-
ski (obok kilku innych odmian 
jabłoni jak Berlepsch, Grafszty-
nek, Wealthy, Königin) została 
wpisana 28 czerwca 2006 r. na 
listę produktów tradycyjnych 
województwa opolskiego17. Od  
1987 r. odmiana ta znajduje 
się w Kolekcji starych odmian 
jabłoni w Ogrodzie Botanicz-
nym-CZRB PAN w Warszawie18, 
jest również w kolekcji genoty-
pów Instytutu Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa w Skierniewicach. 
Zobaczyć ją też można (wraz z 
pozostałymi) w gospodarstwie 
agroturystycznym „Jabłoniowy 
sad” w Szczedrzyku koło Opo-
la.

Opis odmiany

Książę Albrecht Pruski ma 
owoc kulisty, o średniej wielko-
ści do 7 cm (wysokość 6,5 cm, 
szerokość 8,2 cm), spłaszczony, 
lekko zwężający się ku kieli-
chowi. Szypułka (ogonek) krót-
ka i mięsista. Nasiona drobne, 
krótkie, dość szerokie. Skórka 
gładka, mocna, zielonożółta z 
intensywnie czerwonym prąż-
kowanym rumieńcem  pokry-
wającym połowę jabłka. Miąższ 
jest biało-żółtawy, błyszczący, 
zwięzły, pełen soku o zielonka-
wym odcieniu, lekko ziarnisty. 

albrecht von Preußen (sohn) scheurenberg albrecht von Preußen
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Przypisy:

Jabłko ma przyjemny, delikat-
nie kwaskowy smak i niezbyt 
silny aromat, jest za to soczy-
ste. Owoc deserowy, dobry też 
na przetwory.

Drzewo jest średnio mocne, 
zwarte, przeznaczone przede 
wszystkim do uprawy wolno-
stojącej. Co do wymagań gle-
bowych źródła są podzielone: 
potrzebna jest dobra, humuso-
wa gleba19, lub  gliniasto-piasz-
czysta20. Jest to odmiana póź-
nojesienna. Zbiór następuje w 
połowie września, a dojrzałość 
konsumpcyjną owoce osiągają 
w połowie października. Przed 
zbiorem nie opadają. Do spo-
życia nadają się od paździer-

nika do grudnia, dobrze prze-
chowują się w chłodni, nieźle 
znoszą transport.

Odmiana jest ceniona 
przez wielu sadowników ze 
względu na bardzo wczesne i 
obfite owocowanie. Pod wie-
loma względami przewyższa 
odmianę Wealthy. Jest bardzo 
odporna na parch jabłoni i 
mączniaka, dlatego doskonała 
do małych ogrodów, gdzie na-
wet bez opryskiwań daje czy-
ste owoce21, i bardzo wytrzy-
mała na mróz. W hurtowniach 
niemieckich sadzonka Księcia 
osiąga cenę 31,50 euro (ok. 130 
zł).

wraca stare, bo zdrowe

Mogłoby się wydawać, że ta 
stara odmiana przeszła już do 
historii. Nic bardziej mylnego. 
Okazuje się, że stare, naturalne, 
jabłonie są lepiej tolerowane 
przez alergików uczulonych na 
jabłka, których np. w samych 
Niemczech jest około półtora 
miliona. Problemy stwarza im 
zjedzenie jabłek nowych, aler-
gizujących odmian, takich jak 
Elstar, Jonagold i Golden Deli-
cious. Za to stare są pełne po-
lifenoli, odpowiedzialnych za 
kwaśny smak jabłka i brązowie-
nie po przecięciu. Alergeny są 
przez nie dezaktywowane. Im 

więcej w jabłku polifenoli, tym 
lepiej dla alergików. A starsze 
odmiany mają ich szczególnie 
dużo. Owoce takich odmian 
jak reneta, Glockenapfel, po-
chodząca z 1510 r. normandz-
ka Goldparmäne, Santana, 
Alkmene, Berlepsch i Książę Al-
brecht Pruski mogą śmiało jeść 
alergicy. Ponieważ jednak aler-
gie są mocno indywidualnie 
zróżnicowane, warto wykonać 
tzw. test wargi. Wystarczy mały 
kawałek jabłka ze skórką do-
tknąć ust i przytrzymać, odcze-
kać chwilę na to, jak zareaguje 
układ odpornościowy. Jeśli nie 
będzie reakcji alergicznej, jabł-
ka można jeść na zdrowie22.
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Każde miasto, tworzące się 
przez stulecia jako środowisko 
życia ludności, skupia w so-
bie niezliczone wysiłki swych  
najlepszych i najdzielniejszych 
obywateli, skierowane ku wzbo- 
gacaniu i upiększeniu poszcze- 
gólnych budynków, ulic i par-
ków, a także na jego moderni- 
zację jako całości w sposób na- 
jlepiej odpowiadający potrze-
bom, nie tylko praktycznym, 
ale również duchowym całych 
pokoleń. Praca ta w ciągu wie-
ków wykonywana przez lud-
ność jednolitą na ogół pod 
względem narodowym i nawet 
ściśle dzielnicowym, a wykazu- 
jącą zasadniczo jednakowe po- 
dłoże psychiczne, nadaje dzie-
łu cały szereg cech swoistych i 
odrębnych, wytwarza indywi-
dualny charakter miasta, od- 
zwierciedlający w nim jak w so-
czewce w idealnym streszcze-
niu i artystycznej syntezie wy-
raz ducha jego mieszkańców. 
Im duch ten wznioślejszy, im 
energia jego prężniejsza, tym 
mocniejsze wyciska piętno na 
obliczu miasta, pełniejszy daje 
jego obraz, działający na uczu-
cia i wyobraźnię widza, ulega-
jącego czarowi piękna w tym 
obrazie zaklętego.

Dlatego nie wszystkie mia-
sta uzdrowiskowe przemawiają 
do duszy turysty i kuracjusza 
jednakowo, nie tylko w treści 
swej, ale w napięciu i bezpo-
średniości swego wyrazu. By-
wają miasta banalne, bez żad-
nego zgoła wyrazu, bywają też 
inne, które dopiero z mozołem 
niczym trudny rebus trzeba 
odgadywać, bywają też i takie, 
które od razu za serce chwy-
tają swą cichą, rozleniwioną, 
a rzewna melodią, stłumioną 
nieraz przez hałas uliczny, lecz 
słyszaną wyraziście w zacisz-
nych zakątkach, gdzie życie 
przycichło w zadumie, a takich 
miejsc w Kudowie-Zdroju jest 
sporo. Miasta takie o bogatej 
w przeżycia wielkiej przeszło-
ści, szlachetne w swym dosto-
jeństwie, posiadają atmosferę 

przedziwną, nieuchwytną, a 
jednak przemawiającą wprost 
do duszy turysty. Są one nie 
tylko zbiorowiskiem dzieł o 
formalnie pięknych liniach i 
kształtach, nie tylko ekranem 
wspomnień wydarzeń history- 
cznych, lecz przede wszyst-
kim skarbnicą ducha zamierz-
chłej przeszłości. Każde z ta- 
kich miast, które można okre-
ślić jako uduchowione, posiada 
odrębny, sobie tylko właściwy 
wyraz. Ale miało być o muzyce.

Wiedza na temat pielęgno-
wania w minionych wiekach 
muzyki w Kudowie-Zdroju oraz 
podobnych miejscowości, jak 
np. w Dusznikach, tradycjach 
balneologicznych, są raczej ską- 
pe. Uzdrowiska na Ziemi Kłodz-
kiej powstawały w większości 
pod koniec XVII stulecia i rozwi-
jały się w ciągu XIX i XX wieku. 
Podobnie jak w innych tego ro-
dzaju ośrodkach, powoływano 
do życia kapele służące okre-
ślonym zadaniom. Na począt-
ku XX wieku orkiestra licząca 
30 muzyków, koncertowała na 
wolnym powietrzu od połowy 
maja codziennie przed połu-
dniem i po południu. W środy, 
piątki i niedziele koncerty od-

bywały się wieczorem, nato-
miast w poniedziałki goście ku-
racyjni słuchali koncertów ka- 
meralnych.

W Kudowie-Zdroju oraz 
innych uzdrowiskach kłodz-
kich, stałą działalność orkiestry 
zdrojowej wzbogacały występy 
gościnnie przyjezdnych mu-
zyków. Do atrakcji należały 
również cieszące się wówczas 
dużą popularnością koncerty 
orkiestr wojskowych.

Skład instrumentalny ze-
społów, ich poziom wykonaw-
czy i repertuar muzyczny był 
zróżnicowany, doskonalony z 
upływem czasu, warunkowa-
ny zamożnością uzdrowisk i 
blisko ścią miast z profesjonal-
nymi zespołami muzycznymi. 
W latach dwudziestych XX 
wieku zatrudniano już na stałe 
zawodowe orkiestry o dużych 
składach osobowych, liczące od 
24 do 34 muzyków. We wszyst-
kich uzdrowiskach powiatu 
kłodzkiego sezon koncertowy 
trwał od połowy maja do po-
łowy września. Koncerty odby-
wały się w dniach powszednich 
rano, po południu i wieczorem, 
a w niedzielę także dodatkowo 
w godzinach popołudniowych. 

Letnie sezony muzyczne obfi-
towały w koncerty symfonicz-
ne orkiestr z dużych miast, nie-
raz z udziałem wybitnych so- 
listów. Niekiedy w koncertach 
brały udział chóry, kłodzki lub 
połączone chóry z powiatu by-
strzyckiego. Był to duży chór, 
liczący ponad 300 osób, dla 
którego występów dobudowy-
wano do muszli koncertowej 
specjalne podium. Repertuar 
koncertów był zróżnicowany, 
zawierający w programach mię- 
dzy innymi utwory Beethove-
na, Dvořaka, Wagnera, Rossi-
niego, Straussa. Niekiedy włą-
czano do koncertów utwory 
pisane z określoną intencją, jak 
np. marsz „Polanica leczy serce”, 
napisany przez Albina Eschri-
cha z okazji stulecia tamtejsze-
go uzdrowiska czy oratorium 
ojczyźniane „Nasza Ojczyzna 
w pieśni", wykonane w 1943 
roku. Repertuary najczęściej 
jednak składały się z utworów 
muzyki lekkiej, melodii ope-
retkowych, pieśni i utworów 
ludowych. Koncerty odbywały 
się w muszlach koncertowych 
i salach koncertowych lub te-
atralnych, znajdujących się w 
parkach zdrojowych.

Widok ogólny Parku zdrojowego.

Ryszard Grzelakowski

tRadycje muzyczne w kudOwIe-zdROju
„Muzyka stanowi pokarm dla duszy”” 

Karol Szymanowski
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Z czasem muzyka stała się 
jednym ze stałych elementów 
życia artystyczno-kulturalne-
go Kudowy-Zdroju oraz pozo-
stałych uzdrowisk kłodzkich, 
wypełniając czas wolny kura- 
cjuszy. Jej głównym celem by-
ło zapewnianie słuchającym 
przyjemnych przeżyć o este-
tycznych i artystycznych war-
tościach, rozrywki, oderwania 
się od codzienności. Muzyka 
w uzdrowisku stała się jedną 
ze składowych części jego śro-
dowiska akustycznego. Składał 
się na nie także zespół szmerów 
i dźwięków naturalnego środo-
wiska, przyrodni czego: szme- 
ry strumieni, szum wiatru w 
koronach drzew, śpiew ptaków 
i stonowane odgłosy codzien-
nego życia społeczności zdro-
jowej. Czyniono starania, aże-
by uzdrowiska uwalniały leczo-
nych od przeciążeń akustycz-
nych i umożliwiały poczucie 
zewnętrznego i wewnętrz nego 
spokoju. Obecnie przyjmuje 
się, że muzyka jest złożonym 
bodźcem o działaniu psycho-
tropowym, to znaczy wpływa- 
jącym poprzez centralny układ 
nerwowy na czynności psychi-
czne człowieka, wywołującym 
działanie uspakajające lub po-
budzające, obniżając lub pod-
wyższając nastrój, osłabiając 
lub nasilając lęk, wzmagając 

lub osłabiając napęd. Muzyka 
powoduje złożone akcje emo-
cjonalne, uczuciowe, motory- 
czne i wegetatywne, które 
wpływają na aktywność psy-
chofizyczną. Takie oddziaływa- 
nie muzyki na człowieka uwa-
runkowane jest budową i fu- 
nkcją centralnego układu ne- 
rwowego, układu wegetaty- 
wnego, gruczołów wydzielania 
wewnętrznego, osobowościo- 
wymi dyspozycjami psychi- 
cznymi, wrażliwością emocjo- 
nalną, stopniem zapotrzebo- 
wania na stymulację, wyobraź-
nią, smakiem i gustem muzycz-

nym, a także nawykami słucho- 
wymi, kulturą muzyczną i uwra- 
żliwieniem estetycznym.

Wpływ muzyki na człowie-
ka zależy również od budowy 
utworu muzycznego, o której 
decydują takie elementy mu-
zyczne jak: melodyka, harmo-
nika, rytmometryka, barwa 
brzmienia i dynamika. 

Cdn.
Wszystkie widokówki 
pochodzą z albumu 
Kudowa-Zdrój Odkryj 
piękno pogranicza 
Euroregion-Glacensis 
2007-2013 

Korzystałem z książki: 

1. Zdroje Ziemi Kłodzkiej – 
historia – przyroda – kultura 
– przeszłość. Wydawca: Cen-
trum Badań Śląskoznawczych i 
Bohemistycznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej 

2. P. Preis, Musik und The-
aterleben von Stadt und Kreis 
Glatz, Bd, 2 Kreis Glatz. Lüden-
scheid 1969

koncert orkiestry zdrojowej 
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Kontynuując odkrywanie 
bogactwa osobowości, postaw 
i życiowej misji bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera (1907-1942) i to 
w sytuacji bardzo ograniczo-
nych źródeł oraz ciągle jeszcze 
nielicznych nowoczesnych prac 
badawczych, tym razem spró-
bujemy spojrzeć na to zagad-
nienie przez pryzmat dwóch 
kluczowych decyzji jego sa-
motnej matki Marii. Podjęła te 
kroki jako kobieta niezamężna 
i w zasadzie samotna, a także w 
trudnej i złożonej sytuacji. Nie-
stety tych dramatycznych oko- 
liczności, podobnie jak i ta-
jemniczych uwarunkowań jej 
śmierci, praktycznie nie znamy. 
Bardzo lapidarna charaktery-
styka jej osoby jest konstru-
owana w oparciu o nieliczne i 
lakoniczne dane biograficzne. 

Nie mniej, już na wstępie 
należy tej dzielnej matce od-
dać w pełni zasłużoną cześć, 
z powodu podjęcia chociażby 
dwóch decyzji o fundamenta-
lnym znaczeniu. Mamy tu na 
uwadze zarówno dar życia i in-
tegralny rozwój syna Gerharda, 
jak też realizację jej własnej toż-
samości chrześcijańskiej. Do- 
tyczyły one przede wszystkim 
jej odważnego „TAK” dla życia, 
tzn. wydania na świat swego je-
dynego syna, a następnie obok 
pielęgnowania z matczyną de- 
terminacją - życia fizycznego, 
umożliwienia mu skuteczne-
go rozwijania sakramentalnej 
i osobowej przyjaźni z Chry-
stusem, m.in. poprzez chrzest 
i kolejne sakramenty inicjacji 
chrześcijańskiej oraz orędow-
nictwo świętych patronów i 
staranne religijne wychowanie. 

W efekcie Maria Hirschfel-
der pomimo wyjątkowo trud-
nego położenia położyła solid-
ne fundamenty pod życiową i 
kapłańską misję swego syna. 
Pomimo braku ojca, zdołała 
wychować swego syna do od-
powiedzialności przed Bogiem, 
Kościołem i ludźmi. Nic dziw-
nego, że jako katolicki kapłan 
ks. Gerhard nie tylko konse-
kwentnie zmierzał do święto-
ści, ale czuł się odpowiedzial-
nym za młodzież, za kształt i 
przyszłość ich wiary, za parafię, 
miasto i swoją małą ojczyznę. 
Dlatego wywierał on tak zna-
czący, ewangeliczny wpływ 
na duchowe oblicze kłodzkiej 
ziemi. Maria – jako dzielna, sa-
motna matka - potrafiła młode-
mu Gerhardowi przekazać ta- 
kże szczególną empatię oraz 
mądrość głoszącą, że człowiek 
jest w stanie w całej pełni zro-
zumieć sens cierpienia tylko 
wtedy, kiedy spojrzy na cier-
pienia Boga w Chrystusie. Zro-
zumienie cierpienia, przyjęcie 
i mistyczne przeżywanie go w 
całej pełni to wyjątkowy dar i 
chrześcijańska moc. Bowiem 
bez cierpienia nie ma ludz-
kiego dojrzewania. Zaufanie 
Chrystusowi stanowi klucz do 
zrealizowanego i szczęśliwego 
życia.

Gerhard Hirschfelder umi-
łował mądrość nad życie i pięk-
no (por. Mdr 7,10). Przez całe 
swe życie wytrwale poszukiwał 
mądrości – „pokarmu który nie 
ginie” nawet w warunkach mo-
delowego obozu nazistów - KL 
Dachau. Słowo Boże było dla 
niego „rozkoszą i radością ser-
ca” (Jr 15,16). W konsekwencji 

jako człowiek i kapłan posłu-
giwał w świetle mądrości. Po-
zostawał szczerym i otwartym, 
pragnął autentycznej komunii z 

każdym człowiekiem. Nic więc 
dziwnego, że już za życia był 
człowiekiem szczęśliwym i bło-
gosławionym.

ks. prof. Tadeusz Fitych

kluczOwe decyzje maRII hIRSchfeldeR  
SamOtnej matkI wybItnegO kaPłana  
zIemI kłOdzkIej

„Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do matek,
Dlatego, że miały odwagę dać życie.
Trzeba też prosić matki, żeby to dawanie życia
uzupełniały przez dawanie przyjaźni z Jezusem”

(Benedykt XVI, spotkanie z duchowieństwem diecezji Rzymu, 2 III 2006).

Matka i syn - Maria i gerard Hirschfelder.

kamienica w kłodzku, przy armii krajowej 6 (mieszkanie Marii Hirschfelder).
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Pragnąc spojrzeć na klu-
czowe decyzje młodej samot-
nej matki Marii Hirschfelder w 
całościowy, integralny sposób, 
trzeba nam w tym miejscu 
powtórzyć za Janem Pawłem 
II jego celne słowa wypowie-
dziane podczas pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny w dniu 7 
czerwca 1979 r.: ”Kiedy patrzę 
wstecz, widzę, jak droga mo-
jego życia, poprzez środowi-
sko (...), poprzez parafię, po-
przez moją rodzinę, prowadzi 
mnie do jednego miejsca: do 
chrzcielnicy w wadowickim 
kościele parafialnym. Przy tej 
chrzcielnicy zostałem przyjęty 
do łaski Bożego synostwa i do 
wiary Odkupiciela mojego, do 
wspólnoty Jego Kościoła, w 
dniu 20 czerwca 1920 r.” Tu się 
wszystko zaczęło - mógł po-
wiedzieć po latach, goszcząc w 
swoim mieście. 

Nie chodziło tu wyłącznie 
o dom rodzinny, ale przede 
wszystkim o chrzest, czyli wy-
darzenie, które teologia tłuma-
czy jako śmierć starego i naro-
dziny nowego człowieka (zob. 
Ga 3,27; Ef 4,24). Ten kluczowy 
dla chrześcijańskiego życia mo-
ment, niestety, ale jest dzisiaj 
przez wielu z nas trywializo-
wany i banalizowany. W konse-
kwencji, Gerhard młodzieniec, 
nie tylko że wszechstronnie się 
rozwinął, zdobył średnie wy-
kształcenie i maturę, ale został 
też należycie przygotowany 
do tego, aby usłyszeć we-
wnętrzny głos swego sumienia 
i w odpowiedzialny, mężny 
sposób podjąć realizację po-
wołania kapłańskiego. Podob-
nie jak każde inne powołanie, 
jest ono wezwaniem do bycia 
świadkiem prawdy. Ksiądz 
Gerhard jako 34-letni prezbi-
ter, dorósł wreszcie i do tego, 
że po latach dziewięcioletniej 
posługi kapłańskiej, jako je-
den spośród nielicznych osób 
świeckich i duchownych naro-
du niemieckiego, niezłomnie 
bronił prawdy. Chronił zwłasz-
cza młodzież, dlatego odważ-
nie ostrzegał przed jej depra-
wacją, jednoznacznie mówiąc 
w swych kazaniach: „ten kto 
młodzieży wyrywa wiarę w 
Chrystusa jest zbrodniarzem”.

To najpierw dzięki swej 
matce Marii, która zapewne w 
domowym „kąciku Pana Boga” 
uczyła swego syna modlitwy 
i bezgranicznego zawierze-
nia Bogu, pomimo tak mło-

dego wieku, stawał się coraz 
bardziej mężnym, odważnym  
i konsekwentnym świadkiem 
przeżytej Ewangelii. W heroicz-
ny sposób dowiódł tego w sy-
tuacji rozpowszechnionej po- 
prawności politycznej, kon-
formizmu i terroru, kiedy to 
nazistowska ideologia wyższo-
ści i czystości rasy niemieckiej 
doprowadziła do powstania w 
Niemczech państwa totalitar-
nego. Potrafił i w tych nieludz-
kich warunkach nadal być ka-
płanem, tzn. być „człowiekiem 
współczucia, mostem między 
Bogiem a światem” (Benedykt 
XVI). Będąc w 1941 r. więzio- 
nym bez wyroku sądu w Kłodz-
ku, w medytacji do stacji Drogi 
Krzyżowej – „Jezus z szat ob-
nażony”, napisał: „Panie, gdy 
odbiorą mi moją zewnętrzną 
godność, to nadal pozostanę 
dzieckiem Bożym, bojowni-
kiem Boga, kapłanem Boga„. Z 
KL Dachau, na sześć dni przed 
śmiercią - 26 VII 1942 r. przesłał 
niezwykle ważne wyznanie 
– świadectwo: „Siły czerpię z 
zaufania w Bożą Opatrzność. 
Kapłan jest pewien, że mamy 
Jego bezgraniczną miłość”.

Należy tu wspomnieć, że w 
1939 r. na ok. 60 mln Niemców, 
zaledwie 1,5 proc obywateli 
określiło się wówczas jako nie-
wierzący. Jawny ateizm ogra- 
niczał się w tym narodzie je-
dynie do wąskiej elity intelek-
tualnej i zagorzałych socjali- 
stów, a liczebność innych wy-
znań chrześcijańskich nie prze- 
kraczała nawet 5%. Natomiast 
prawdziwy trzon narodu nie-
mieckiego stanowili prote-
stanci - około 2/3 ludności (tzn. 
40 mln), a dopiero część, czyli 
około 25% katolicy. W sumie 
było ich w tym kraju ok. 15 
milionów. Co więcej, zarówno 
w Niemczech, jak i na ziemi 
kłodzkiej, w znacznej mierze, 
także i katolicy swymi głosami 
umożliwili dojście Hitlera do 
władzy. Co więcej, istniała w 
Niemczech opozycja antynazi-
stowska, ale trudno określać ją 
mianem „ruchu oporu”, zwłasz-
cza gdy spojrzymy na ten fe-
nomen poprzez pryzmat za-
sięgu i dynamiki zarówno pol-
skiego, jugosłowiańskiego czy 
też francuskiego ruchu oporu. 
W Niemczech były to raczej 
przejawy sprzeciwu jednostek 
czy też niewielkich grup, formy 
pewnego niezadowolenia, czy 
też odmiennego zdania lub chrzcielnica, kłodzko kościół pw. Wniebowzięcia nMP.

gerhard Hirschfelder podczas spektaklu dla dzieci w kłodzkim teatrze.
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braku poparcia dla nazistow-
skiej władzy.

marii hirschfelder "tak"
dla poczętego życia

Na progu XX w. Kłodzko za-
mieszkiwało ponad 17 tysięcy 
osób, w tym aż ok. 13,6 tysięcy 
stanowili katolicy (dane z 1910 
r.). Należeli oni do wspomnia-
nej powyżej ok. 15 milionowej 
społeczności Kościoła katolic-
kiego w Niemczech, chociaż 
administracyjnie przynależeli 
do metropolii praskiej. Na po-
czątku 1939 r. Kłodzko liczyło 
już ponad 22 tys. mieszkań-
ców. W roku 1933 w Kłodzku 
czynnych było 636 zakładów, 
sklepów oraz warsztatów rze-
mieślniczych. Przy czym 25 % 
mieszkańców utrzymywało się 
z handlu, a 6% z rolnictwa. W 
czasie II wojny światowej, w 
tutejszej twierdzy utworzo-
no obóz jeniecki i filię obozu 
koncentracyjnego Groß-Rosen 
(Rogoźnica).

Maria, Łucja Hirschfelder 
(ur.13 XII 1881) - młoda, wysmu-
kla, przeciętnej urody, prosta 
i pobożna kobieta, mieszkała 
samotnie w najstarszej dzielni-
cy miasta, przed dawną Bramą 
Zieloną, nazywaną także Za-
rzeczną. Do ok. 1879 r. istniała 
ona w ciągu murów miejskich, 
a po jej zburzeniu powstał tu 
Wilhelmplatz. Była ona usytu-
owana blisko obecnego Placu 
Jagiełły. Początkowo mieszka-
ła wraz z rodzicami w domu  
przy ulicy Szalejowskiej 10 
(Schwedeldorfer Straße; aktu-
alnie - Armii Krajowej 6). Współ-
cześnie na budynku przy ul. Ar-
mii Krajowej 6 została umiesz-
czona okolicznościowa tablica, 
a od 2011 r. istnieje w Kłodzku 
także ulica Błogosławionego 
Księdza Gerharda Hirschfelde- 
ra. Taką nazwę nosi fragment 
ulicy Łukasiewicza, koło ko-
ścioła Wniebowzięcia NMP.  
W latach 30-tych XX w. właścicie-
lem omawianej kamienicy był 
Paul Starostzik, adiutant ochro-
ny powietrznej, który część 
parteru wynajmował dla dro-
gerii „Thümmler” należącej do 
Kurta Thümmlera. Zarówno 
wspomniane pierwsze miesz-
kanie, jak też i następne wynaj-
mowane w byłym hotelu, były 
usytuowane w centrum miasta 
i na prestiżowych ulicach, co 
może uprawniać nas do twier-
dzenia, że rodzina Hirschfelde-

rów posiadała w miarę znośny 
status materialny.

W kłodzkim urzędzie miej-
skim znajdowała się notatka 
akuszerki Anny Neumann po- 
twierdzająca fakt, że w nie-
dzielę 17 lutego 1907 r. o go-
dzinie 16.00, w mieszkaniu 
niezamężnej Marii przy ul. Sza- 
lejowskiej 10, urodził się pie- 
rworodny syn, jedyne jej dziec-
ko. Dowodzi to, że Maria odpo-
wiedzialnie i z odwagą przy-
jęła poczęte życie, ale też że i 
ona sama szczęśliwie przeżyła 
moment porodu, którego bliż-
szych okoliczności nie znamy. 
Młoda matka była córką lito-
grafa Augusta Hirschfeldera 
(urodzonego w Głogowie w 
1841 r.) i Agnes z d. Schwantag 
urodzonej w Krzelowie k/Wo-
łowa, zmarłej 26 VIII 1911 lub 
17 II 1939 w Kłodzku. Rodzina 
ta miała jeszcze dwóch synów 
Franciszka i Alfreda. W Kłodzku 
osiadła na stałe w latach 70-
tych, przybywając najprawdo-
podobniej z liczebniejszego o 
30% Głogowa. Dziadkami Marii 
ze strony ojca byli Franz i Rosina 
Hirschfelder, a ze strony matki 
Franz i Johanna Schwantag. 
W pobliżu Kudowy, na Zakrzu 
pod numerem 72 mieszkał wu-
jek Gerharda - Klemens Hirsch-
felder, który prowadził hurto- 
wnię piwa. W roku 1937, jak to 
dokumentuje książka adreso-
wa ziemi kłodzkiej, nazwisko 
Hirschfelder było w mieście i 
regionie rzadko używane. No-
siło je zaledwie kilka rodzin.

W latach 60-tych XIX w., 
w centrum Kłodzka działała 
drukarnia „L. OLBRICHA”, która 
znajdowała się w kamienicy 
obok Bramy Zielonej przy Wal-
lstrasse. Wydawała ona m.in. 
czasopismo „Neue Gebirgsze-
itung”. W 1895 r. została po-
większona i zmieniła nazwę 
na „Arnestus-Druckerei”. To 
właśnie tutaj, w charakterze 
litografa, tzn. specjalisty w za-
kresie techniki graficznej dru-
ku płaskiego, był zatrudniony 
ojciec Marii, August Hirschfel-
der. Natomiast pod koniec lat 
80-tych XIX w. przy kłodzkim 
rynku istniała już drukarnia 
prowadzona przez Augusta 
Hirschfeldera. W okresie mię-
dzywojennym w Kłodzku funk-
cjonowały cztery drukarnie. 

Samotność matki małego 
Gerharda coraz bardziej po-
głębiały zgony jej najbliższych. 
Zaledwie rok po narodzinach 

małego Gerharda, do Domu 
Ojca odeszli najpierw jej dwaj 
bracia żyjący w Kłodzku jako 
kawalerowie: Franciszek (1877 
- 16 IV 1908) z zawodu szklarz, 
a rok później także i Alfred (11 
V 1910), z zawodu cukiernik. 
Zmarła także matka Marii - 
Agnes (26 VIII 1911). Nie moż-
na wykluczyć, że niekorzystny 
wpływ na większą śmiertel-
ność w tym okresie wywarła 
panująca w tych latach susza, 
nieurodzaje i w efekcie zdroże-
nie artykułów spożywczych.

W związku z pracami bu-
dowlanymi prowadzonymi  
przy sąsiedniej kamienicy 
Karla Peikerta, Maria Hirschfel-
der wraz z niespełna pięciolet-
nim synem Gerhardem musia-
ła się przeprowadzić do nowej 
kamienicy, byłego hotelu „We-
isess Lamm” („Biały Baranek”) 
przy ulicy Zielonej 6, obecnie 
Wojska Polskiego. W 1866 r. 
zatrzymał się w nim książę Fry-
deryk prowadzący działania 
wojenne na ziemi nachodzkiej. 
Pomimo, że Maria ukończyła 25 
lat, to nadal nie miała zawodu. 
Dopiero później została dyplo-
mowaną krawcową. Niekiedy 

miała nawet 2-3 praktykantki. 
O jej dobrym smaku i profe-
sjonalizmie świadczą chociaż-
by fotografie dokumentujące 
ubiory jej syna Gerharda jako: 
dziecka, młodzieńca, studenta 
i księdza wikariusza w Czerm-
nej. Szyła ona odzież dla wielu 
kobiet i mężczyzn. Zgodnie 
z ówczesną praktyką Maria 
nawiedzała domy rodzinne, 
gdzie na miejscu szyła odzież 
na potrzeby całych rodzin. W 
związku z takim rytmem pra-
cy, jej syn często pozostawał w 
domu samotnie.

Fizycznym ojcem nieślub-
nego syna Gerharda był 35-
letni Oswald Wolff (urodził się 
18 VIII 1871, zmarł 17 III 1963 
r.). Mieszkał przy ulicy Szale-
jowskiej 28. W Kłodzku był po-
wszechnie znany jako żydow-
skiego pochodzenia właściciel 
niedużej fabryki oraz handlarz 
artykułami spożywczymi, wi-
nem, tytoniem i tkaninami, 
m.in. prowadził sklep kolonial-
ny przy ulicy Szalejowskiej 35. 
W dniu 22 października 1907 r. 
poślubił on 24-letnią Olgę Ein-
spenner (ur. 24 IV 1883, zmarła 
03 VI 1965), z którą miał dwie 

Brat zakonny św. gerard Majella cssR.
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córki (Katarzynę 1908-1970) i 
Klarę (1910-2003) oraz trzech 
synów: Wilhelma (1911-2000), 
Oswalda (1915-1990) i Ottona 
(1921-2003). Narodziny dziec-
ka były w rodzinach żydow-
skich wydarzeniem bardzo wa- 
żnym. Żydzi inaczej podcho-
dzili do narodzin dziewczynki, 
a odmiennie do chłopca. Na-
rodziny chłopca były święto-
wane uroczyściej. Obrzęd jego 
obrzezania jest traktowany do 
dzisiaj jako znak przymierza 
narodu izraelskiego z Bogiem. 
W wieku 13 lat chłopiec osią-
gał religijną dojrzałość, bywał 
uznawany za „syna Prawa” i 
mógł już wypełniać obowiązki 
dorosłych.

Dla pełniejszego kontekstu 
społecznego należy zauważyć, 
że w 1910 r. w Kłodzku żyło już 
157 Żydów (w 1800 r. miesz-
kały tu zaledwie 2 rodziny, a w 
1860 było ich 60-ciu; ich liczba 
nadal wzrastała, ale z kolei w 
latach 1930-1933 ich wspólno-
ta zmalała do grona 120 osób, 
a w 1938 r. było ich już tylko 
58). Według judaizmu życie 
ogniskuje się w obrębie rodzi-
ny. Celem nadrzędnym każde-
go związku małżeńskiego jest 
stworzenie spokojnego, zgod-
nego domu (w j. hebr. Szalom 
Bajit). Dominującą postacią ro-
dziny jest ojciec. Według Tory 
(zob. Księga Wyjścia 21,10) to 
mąż jest odpowiedzialny za 
zapewnienie żonie pełnego 
utrzymania. W konsekwencji, 
zgodnie z biblijnymi wzorcami, 
w żydowskiej rodzinie dobry 
ojciec czuł się odpowiedzial-
nym nie tylko za zapewnienie 
bytu materialnego, ale o wiele 
ważniejszym było dla niego 
należyte wychowanie potom-
stwa w duchu Bożego prawa. 
Zarazem żydowski kalendarz 
świąt nie tylko, że jednoczy 
wszystkich Żydów w świecie, 
ale jest on traktowany jako „ka-
techizm Żydów”. 

Tak więc na progu XX w. 
Oswald Wolf wraz ze swoją ro-
dziną należał z jednej strony 
do kręgu ok. 4-5 tysięcy osób 
zajmujących się w Kłodzku 
handlem, a z drugiej do grona 
ok. 150-ciu średniozamożnych 
Żydów, ale nie jest wiadomo 
do kiedy rodzina ta pozosta-
ła w tym mieście. Niektórzy 
członkowie jego rodziny żyli 
w Monachium, m.in. Elisabeth 
Wolf żona syna Wilhelma (ur. w 
1911 r.). Nie potrafimy powie-

dzieć czy Oswald Wolf był oso-
bą wierzącą i czy uczęszczał 
do kłodzkiej synagogi przy da- 
wnej Wilhelmstraße, a obec-
nie ul. Wojska Polskiego. Znaj-
dowała się ona w niewielkiej 
odległości od obu kamienic, 
w których mieszkała Maria 
Hirschfelder. Synagoga została 
zbudowana w latach 1884 
–1885 z inicjatywy postępo-
wych Żydów. Poświęcono ją 
2 września 1885 roku. Użyt-
kowano zaledwie przez pół 
wieku, bowiem podczas nocy 
kryształowej z 9 na 10 listopa-
da 1938 r., hitlerowskie bojów-
ki spowodowały jej pożar.

Na koniec dotknijmy w tym 
miejscu nie tylko akademic-
kiej kwestii, formułując często 
spotykane pytanie: co dziecko 
dziedziczy po swych rodzicach 
i przodkach? Innymi słowy, ja-
kie cechy charakteru, predys-
pozycje i zdolności odziedzi-
czył ks. Gerhard Hirschfelder 
po swej matce, a jakie po ojcu? 
Już od pierwszego dnia po 
urodzeniu dziecka otoczenie 
próbuje dostrzec czy jest ono 
bardziej podobne do matki, 
czy też do ojca. Od wieków lu-
dzi interesował proces dziedzi-
czenia cech. Pierwszym, który 
odkrył jego wstępne zasady 
był niemiecki uczony August 
Weismann (1884), a następnie 
czeski przyrodnik Grzegorz 
Mendel. Natomiast żyjący na 
początku XX w. amerykański 
genetyk Morgan Thomas Hunt 
jest autorem chromosomowej 
teorii dziedziczności, za którą 
w 1933 r. otrzymał Nagrodę 
Nobla. Nadal jest to jednak 
wielka niewiadoma. Bowiem 
naukowcy udowodnili, że pew-
ne zdolności muzyczne, pla-
styczne, techniczne, językowe 
czy matematyczne pochodzą 
od rodziców. Samo ich prze-
kazanie to jednak za mało w 
przypadku talentu. Aby zdol-
ności, predyspozycje, a nawet 
cechy charakteru mogły się w 
pełni rozwinąć, najpierw trze-
ba je odkryć i wyćwiczyć. Bywa 
też, że odziedziczony talent 
może rozbłysnąć w zupełnie 
innej dziedzinie. Stąd to cechy, 
które naprawdę dziecko dzie-
dziczy po rodzicach, ujawniają 
się dużo później. Badania nad 
teorią dziedziczności trwają 
cały czas. Nie wszystko już wy-
jaśniono. 

marii hirschfelder "tak’ 
dla boga w życiu 
swego syna

Wyjątkową rolę chrztu św. 
w życiu każdego chrześcija-
nina niechaj nam przybliżą 
słowa Jana Pawła II: „Chrzest 

jest powtórnym narodzeniem, 
narodzeniem z wysoka, nie 
mniej prawdziwym i realnym 
niż narodziny do życia ziem-
skiego” (homilia 8 stycznia 
1984 r. w Rzymie). „Tu zawiera 
się początek całego powołania 
chrześcijańskiego i również po- 

Fragment relikwiarza św. gerarda Majelli cssR.

Św. gerard Majella u bram świątyni, podczas lewitacji,  
w otoczeniu licznych chorych i ubogich.
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wołania kapłańskiego (...). A 
parafia wadowicka, która mnie 
zrodziła przez Chrzest do życia 
Bożego, położyła temu mocne 
podwaliny” (przemówienie z 
14 listopada 1971 r.). 

Wspominając w 1994 r. 
swojego patrona chrztu - św. 
Karola Boromeusza, Jan Paweł 
II sięgnął pamięcią do dni, „któ-
re się wzajemnie splatają i stają 
jakby jednym”. Ich początkiem 
stało się wydarzenie u stóp 
wadowickiej chrzcielnicy. „Jest 
przede wszystkim dzień 1 listo-
pada, dzień święceń kapłań-
skich, rok 1946. Potem dzień 
święceń biskupich. Wreszcie 
(...) dzień 16 października, 
wybór na Stolicę Piotrową. Te 
wszystkie dni łączą się i myślę, 
że ich korzeń najgłębiej tkwi w 
tym pierwszym, to znaczy w 
dniu Chrztu Świętego; wszyst-
ko z tej łaski, z tego sakramen-
tu, w naszym życiu wynika”.

W związku z przygotowy-
wanym procesem beatyfikacyj-
nym była mieszkanka Kłodzka 
Charlotte Grosspietsch zaświa- 
dczyła, że Maria Hirschfelder 
bardzo wcześnie ofiarowała 
swego syna Bogu (być może 
w związku z niebezpiecznym 
porodem) i modliła się, aby 
mógł on zostać kapłanem. Na- 
stępnie, z myślą o zabezpiecze-
niu nowonarodzonemu dzie- 
cku osobowej przyjaźni z Bo-
giem, w dniu19 lutego 1907 
r., czyli zaledwie w dwa dni 
po urodzeniu, pierworodne 
niemowlę Marii Hirschfelder 
zostało ochrzczone w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny. 
Jest on usytuowany w pobliżu 
kłodzkiego ratusza i dawnego 
kolegium jezuitów. Sakrament 
chrztu został udzielony w za-
chodniej części nawy północ-
nej. Tutaj bowiem znajduje się 
późnogotycka chrzcielnica,  
wykonana z piaskowca w 1517 
r., osłonięta barokową kratą. 
Wydarzenie to potwierdza 
okolicznościowa tablica pa-
miątkowa i fotografia ks. Ger-
harda Hirschfeldera.

Katolickiego sakramentu 
chrztu udzielił starszy wika-
riusz tutejszej parafii ks. Augu-
styn Bergmann (zmarły w 1939 
roku). Intrygującym pozosta-
je fakt, że podczas celebracji 
sakramentu chrztu zabrakło 
wielu najbliższych Marii Hir-
schfelder. Trzeba więc odnoto-
wać zarówno brak obecności 

jej rodzonej matki Agnes (zm. 
17 II 1939) czy też Brata Alfre-
da, jak też innych krewnych, 
przyjaciół i znajomych. W księ-
dze chrztu odnotowano, że 
przy udzielaniu sakramentu, 
jako ojciec chrzestny obecny 
był jedynie Franciszek Hirsch-
felder, mistrz szklarski. Był to 
rodzony brat Marii, a w sytu-
acji braku kolejnych świadków 
chrztu, „zastępczo” wystąpił w 
tej roli dzwonnik tutejszego 
kościoła, który najprawdopo-
dobniej nosił imię Jan. Podczas 
sakramentalnego włączania 
niemowlęcia do wspólnoty Ko-
ścioła katolickiego, nadano mu 
aż trzy imiona chrzcielne: „Ger-
hard, Franziskus i Johannes”. 

Po 11 latach, czyli w 1918 
r., w tym samym gotyckim 
kościele Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, Gerhard 
otrzymał sakrament bierzmo-
wania. Wówczas, najprawdo-
podobniej po już samodziel-
nym wyborze przyjął imię 
„Benedikt”. Należy podkreślić, 
że dzięki bierzmowaniu otrzy-
mujemy umocnienie Ducha 
Świętego, który pomaga nam 
żyć jak prawdziwi chrześcija-
nie i kroczyć za Panem. W tym 
sakramencie otrzymujemy od 
Ducha Świętego niezbędne 
dary: mądrości, rozumu, rady, 
męstwa, umiejętności, poboż-
ności i bojaźni Bożej. W wie-
ku szkolnym Gerhard wraz ze 
swoją samotną matką nadal 
mieszkał w niewielkiej odle-
głości od kłodzkiego ratusza i 
kościoła parafialnego, ale już 
w innej kamienicy, to znaczy 
przy ulicy Zielonej 6 (obecnie 
Wojska Polskiego 6).

Powróćmy jednak do za-
gadnienia genezy trzech imion 
chrzcielnych bł. ks. Hirschfel-
dera. Nie można wykluczyć, 
że niezamężna, samotna, ale 
jednak głęboko wierząca mat-
ka - Maria Hirschfelder, prak-
tykując konkretnie prawdę o 
świętych obcowaniu, chciała 
swemu nowonarodzonemu sy- 
nowi, pomimo tego, że było 
to dziecko nieślubne, zapew-
nić nadprzyrodzoną opiekę 
zarówno Bożych aniołów, jak 
i solidarność ze świętymi, tzn. 
wybranych patronów. W kon-
sekwencji, według kryteriów 
znanych tylko Marii Hirschfel-
der, wybrała dla swego syna 
imiona aż trzech wielkich pa-
tronów. Dwa ostatnie imiona 
chrzcielne pochodziły zapew-

ne od obu mężczyzn będących 
świadkami chrztu (Franciszka i 
Jana). 

Samo imię Gerhard ma po-
chodzenie germańskie. Gdy 
idzie o jego etymologię, to dru-
gi jego człon znaczy: mężny, 
odważny, trwały, a pierwszy do-
słownie – oszczep. Grono świę-
tych, którzy nosili to imię jest 
stosunkowo liczne. W zbiorze 
Biblioteca Sanctorum odnoto-
wano ich aż dziewiętnastu (nb. 
w Polsce imię to było znane, 
ale nigdy nie osiągnęło dużej 
popularności). Święci noszący 
to imię wywodzili się z bardzo 
różnych zakonów i narodów, a 
żyli w różnych epokach. Rodzi 
się więc uzasadnione pytanie: 
którego ze św. Gerardów wy-
brała Maria Hirschfelder jako 
pierwszoplanowego patrona 
dla swego pierworodnego 
syna i dlaczego? W przypadku 
Marii - samotnej matki, wypa-
da nam przypuszczać, że naj-
ważniejsze, pierwsze z wybra-
nych imion ‘Gerhard’, mogło 
być związane bądź to z groź-
nym stanem jej zdrowia (jako 
kobiety brzemiennej), albo też 
z niebezpiecznym porodem jej 
syna, czy też zagrożeniem dla 
życia niemowlęcia lub jego sła-
bym zdrowiem. Na podstawie 
jednego z kościelnych doku-
mentów, sporządzonych przez 
ks. Gerharda Hirschfeldera 
jako wikariusza w Kudowie – 
Czermnej (1932-1939), należy 
uznać, że pierwszoplanowym 
patronem wybranym przez 
Marię Hirschfelder był brat za-
konny święty Gerard Majella 
(ur. 6 IV 1725 – zm. 15 X 1755), 
włoski redemptorysta, posłu-
gujący jedynie przez 3 lata, i to 
w pierwszych wyjątkowo trud-
nych dekadach istnienia tego 
zgromadzenia. Wspomniany 
święty jest Kościele Powszech-
nym patronem: dzieci naro-
dzonych, a w szczególności 
nienarodzonych oraz porodu 
i matek. Jan Paweł II określił 
go mianem „Patrona Matek 
oczekujących potomstwa”. W 
pełniejszy sposób, charaktery-
stykę życiowej misji tego świę-
tego przedstawiłem w odręb-
nym artykule, prezentującym 
nieznany dotąd fakt, nowej, 
bardziej świadomej solidarno-
ści czy też zagadkowego iden-
tyfikowania się 30-letniego już 
księdza Gerharda Hirschfelde-
ra, ze św. Gerardem Majellą – 
patronem jego chrztu. 

geneza wyboru 
św. gerarda majelli 
na pierwszoplanowego 
patrona chrztu 

Z końcem XIX w. dwaj za-
łożyciele tego zgromadzenia: 
św. Alfons Maria Liguori (1696-
1732) i bł. Klemens Maria Ho-
fbauer (1751-1820) doznawali 
już chwały ołtarzy. Na dwa lata 
przed urodzeniem się ks. Ge-
rarda Hirschfeldera, konkretnie 
w dniu 11 grudnia 1904 r., pa-
pież Pius X w poczet świętych 
Kościoła Katolickiego zaliczył 
pierwszego brata zakonnego 
tego zgromadzenia - Włocha 
Gerarda Majellę (1726 - 1755), 
który od 1893 r. był już czczony 
jako błogosławiony. Fakt ten 
poprzedziła niezwykła petycja 
adresowana do papieża. Była 
ona firmowana zarówno przez 
tysiące wiernych, jak też kilku-
set biskupów. Z myślą o Ko-
ściele Powszechnym, proszo- 
no w niej o uroczyste ogłosze-
nie brata Gerarda patronem 
matek i rodzących kobiet oraz 
narodzonych i nienarodzonych 
dzieci. 

Od 1893 r., w zakonnych i 
kościelnych księgach liturgicz-
nych (jak np. brewiarz, martyro-
logium) oraz leksykonach, zna- 
jdujemy lapidarne przekazy ty-
pu: 16 października, w Materdo-
mini w Kampanii, św. Gerarda 
Majelli, zakonnika ze Zgroma- 
dzenia Najświętszego Odkupi-
ciela (Redemptorystów),który 
pochłonięty głęboką miłością 
do Boga, wszędzie gdzie się 
znalazł, wpływał na chrześci-
jański, solidarny sposób życia; 
spalając się w poświęceniu dla 
Boga i ludzi, będąc jeszcze w 
wieku młodzieńczym zasnął w 
Panu. 

Gdy 259 lat temu Gerard 
Majella - cudotwórca (w j. wło-
skim „traumaturgo”) odchodził 
z tego świata, nie miał jeszcze 
30-tu lat życia. Nie mniej, nazy-
wano go już „perłą klasztoru”. 
Otaczała go opinia świętości 
oraz wdzięczna pamięć wielu 
ludzi, dotkniętych jego świa-
dectwem ewangelicznego ży-
cia i dobrocią. Przyczyną jego 
sławy jeszcze za życia był jego 
radykalizm ewangeliczny, dary 
mistyczne (wlane i miłosne 
poznanie Boga; głęboka kon-
templacja połączona z niezwy-
kle dynamiczną aktywnością 
duszpasterską; dar proroctwa, 
rozpoznawania duchów, prze-
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nikania sumień ludzkich, eks-
tazy, lewitacji, bilokacji, roz-
mnażania pokarmów, cudów 
i uzdrowień), a zwłaszcza cu-
downy apostolat na rzecz bied-
nych i potrzebujących rodzin. 
Jest to zrozumiałe, bowiem od 
intensywności mistycznego ży- 
cia ukrytego w Bogu zależy 
otwartość na zbawienie po-
wierzonych nam ludzi i świa-
ta. W efekcie prostego brata 
zakonnego Gerarda Majellę 
już za życia nazywano: „ojcem 
ubogich”, „aniołem” i „aposto-
łem doliny Sele” (l'Apostolo 
della Valle del Sele). Pragnęli 
go mieć u siebie w gościnie tak 
bogaci, jaki i biedni, osoby no-
bilitowane oraz prości miesz-
czanie i rolnicy. Wśród świę-
tych i błogosławionych zakonu 
redemptorystów jest on dzisiaj 
jednym z najbardziej znanych i 
czczonych.

Pragnąc rzucić na te oko-
liczności więcej światła, należy 
podkreślić, że kłodzcy katolicy 
od wieków pielgrzymowali do 
pobliskiego sanktuarium ma-
ryjnego w Bardzie Śl. Od 1900 
r. dynamiczne duszpasterstwo 
prowadzili w nim ojcowie 
redemptoryści, specjalizują-
cy się w misjach ludowych i 
umacnianiu kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Zgroma-
dzenie to ma włoski rodowód, 
powstało w 1732 r. w Scala 
k/ Salerno i Neapolu. W roku 
1904 bardzcy redemptoryści z 
całą pewnością, poprzez litur-
giczne wspomnienie św. Ge-
rarda, kazania, druki, obrazki, 
ikonografię i na wiele innych 
sposobów prezentowali para-
fianom i pielgrzymom swego 
współbrata wyniesionego do 
chwały ołtarzy, zwłaszcza jako 
„patrona od cudownych poro-
dów”.

dynamiczny rozwój 
kultu św. gerarda 
we włoszech, europie 
i w świecie

Do dzisiaj, kult świętego 
brata Gerarda pozostaje wiel-
ce żywym, zwłaszcza w miej-
scowościach, które za życia na-
wiedzał na obszarze włoskiej 
prowincji Avellino k/Neapolu: 
Deliceto, Materdomini, Muro 
Lucano, Vietri di Potenza, Pe-
scopagano, Potenza, Monopo-
li, Molfetta, Piedimonte Etneo, 
Sant'Antonio Abate, Lanzara. 
Aktualnie, centrum kultu sta-

nowi jego grób i sanktuarium 
z bazyliką św. Gerarda w Ma-
terdomini-Caposele. Jest ono 
jednym z najchętniej odwie-
dzanych przez włoskich piel-
grzymów (ponad milion osób 
rocznie). W 1957 r. powstało w 
Neapolu zakonne zgromadze-
nie sióstr św. Gerarda. Uprzed-
nio działały we Włoszech cha-
rytatywne stowarzyszenia i 
żeńskie zgromadzenia pod we- 
zwaniem św. Gerarda: od 1891 
r. w „Monza Misericordine di san 
G.” oraz od 1931 r. w Sant’An-
tonio Abate k/Neapolu „Sio- 
stry św. G.” (Gerardynki).

Na skutek, zwłaszcza licz-
nych cudów dokonanych przez 
Boga, ale za wstawiennictwem 
św. Gerarda, włoskie matki, z 
różnych powodów, po późno 
rozpoczętym procesie beatyfi-
kacyjnym, podjęły intensywne 
starania, żeby ogłosić go ich 
patronem. Już w czasie pro-
cesu beatyfikacyjnego, tzn. 
przed rokiem1893 odnotowa-
no, że brat Gerard nie tylko za 
życia, ale i w kolejnych stule-
ciach był znany jako „święty od 
szczęśliwych porodów”. Nawet 
tysiące matek nadal mogło do- 
świadczyć mocy orędownic-
twa św. Gerarda poprzez dzia-
łalność „Bractw św. Gerarda”. 
W konsekwencji, wiele szpitali 
swoje oddziały porodowe po-
święcało patronatowi św. Ge-
rarda, a ich pacjentkom były 
rozdzielane medaliki oraz ob-
razki św. Gerarda wraz z mo-
dlitwą odwołującą się do jego 
orędownictwa. W następstwie 
czego tysiącom nowonarodzo-
nych dzieci rodzice nadawali 
imię Gerarda w przekonaniu, 
że poród był szczęśliwy dzięki 
wstawiennictwu tego święte-
go mistyka. Jego imię nada-
wano nawet dziewczynkom. 
Stąd to powstały wielce intere-
sujące żeńskie przekształcenia 
imienia "Gerard" na: Gerarda, 
Geralina, Gerardina, Geriana i 
Gerardita. 

W naszych czasach bardzo 
często tam, gdzie znajduje się 
niemowlę w niebezpieczeń-
stwie, chore dziecko, matka 
w potrzebie, opuszczona i 
cierpiąca rodzina, można na-
dal usłyszeć modlitwę do św. 
Gerarda. W całym Kościele Po-
wszechnym jest on patronem 
dzieci narodzonych, a w szcze-
gólności nienarodzonych, po-
rodu i matek, macierzyństwa 
oraz osób niesłusznie oskarżo-

nych; spowiedników i dobrej 
spowiedzi; świeckich braci za-
konnych; a we Włoszech m.in. 
miejscowości urodzenia tego 
świętego - Muro Lucano i w 
Sant’Antonio Abate (współpa-
tron) oraz całego regionu Ba-
silicata. Jeśli idzie o Polskę, to 
współcześnie m.in. w Toruniu 
działa Fundacja Św. Gerarda 
Majelli "Bądźmy posłuszni woli 
Bożej", a w Tuchowie Bractwo 
św. Gerarda. W 2005 r., w związ-
ku z obchodzonym w całym 
Kościele Powszechnym „Ro-
kiem św. Gerarda Majelli”, pol-
scy redemptoryści wydali m.in. 
książkę: Patron i opiekun ma-
tek. Święty Gerard Majella (red. 
o. Marek Kluk CSsR, Homo Dei 
Kraków 2004, kolejne wydania 
w 2008 i 2013 r.), w której obok 
biogramu świętego i licznych 
zdjęć zamieścili cenną antolo-
gię modlitw i nabożeństw wzy-
wających orędownictwa św. 
Gerarda.

Kult św. brata Gerarda szyb-
ko rozprzestrzeniał się we Wło-
szech oraz w innych krajach 
naszego kontynentu. Stał się 
on bardzo popularny także i w 
Oceanii, Ameryce, zarówno w 
Stanach Zjednoczonych, jak i 
w Kanadzie. Cześć tego święte-
go przybierała różne formy. Są 
to m.in.: imiona chrzcielne; we-
zwania kaplic i kościołów oraz 
bazylik i sanktuariów, a także 
szpitali i klinik położniczych; 
bractw i stowarzyszeń (np. 
od 1903 r. l'Associazione delle 
Gerardine w Lanzara), żeńskie 
zgromadzenia zakonne; patro-
nat miast i regionów; sztuka, 
literatura, (m.in. międzynaro-
dowy konkurs poezji im. Św. 
Gerarda Majelli), filatelistyka 
(znaczki pocztowe) czy też 
wydarzenia kulturalne (m.in. 
spektakl teatralny z 2005 r. p.t.: 
„Il Grande spettacolo dell’A-
cqua - Gerardo Maiella il Santo 
del Popolo”, wystawiany latem 
w Monteverde k/'Irpinia).

Ikonografia św. gerarda 

W chrześcijańskiej ikono-
grafii wyobrażenia św. brata 
Gerarda przedstawia się na 
różny sposób. W miarę często 
stosowane są takie typy ikono-
graficzne, jak: popiersie mło-
dego redemptorysty trzyma-
jącego w obu dłoniach krzyż, 
bądź jako młodego zakonnika 
w habicie redemptorysty z wi-
szącym u pasa różańcem oraz 

z krzyżem w ręku. Analogicz-
nie wyobrażenie, ale obok sto-
jącego zakonnika. na stoliku 
umieszczano czaszkę leżącą 
na księdze z regułą zakonną, 
kwitnącą lilię i rzemienną dys-
cyplinę do biczowania. Przed-
stawia się do też jako młodego 
zakonnika w habicie redemp-
torysty z wzrokiem utkwionym 
na krzyżu, a na stoliku obok 
księgi z regułą zakonu, znaj-
duje się także kwitnąca lilia i 
rzemienna dyscyplina do bi-
czowania lub młodego zakon-
nika redemptorysty u bram 
świątyni podczas lewitacji, w 
otoczeniu licznych chorych i 
ubogich. Jest to też młody re-
demptorysta w modlitewnej 
ekstazie przed obrazem Matki 
Bożej, bądź klęczący na obłoku 
i przyjmowany do chwały nie-
ba przez Maryję Niepokalaną 
w otoczeniu aniołów z dwoma 
atrybutami dziewictwa (kwit-
nąca lilia) i duchowości pasyj-
nej (rzemienna dyscyplina do 
biczowania). Widnieje także 
jako młody zakonnik w habi-
cie z otwartymi ramionami dla 
niemowlęcia przyniesionego 
przez matkę.

Plastyczne wyobrażenia 
świętego brata redemptorysty 
znajdujemy w postaci: rzeźb, 
obrazów, grafiki, arrasów, zna- 
czków i medalików. Medalik 
św. Gerarda posiada kształt 
okrągły lub owalny. W jego 
centrum dostrzegamy popier-
sie młodego redemptorysty 
trzymającego w obu dłoniach 
krzyż; w górnej części medali-
ka widnieje napis: „Św. Gerar-
dzie Majella”, a u dołu błagalne 
wezwanie: „módl się za nami”. 
Tego typu medaliki są noszone 
zwłaszcza przez brzemienne 
matki.

zamiast zakończenia

Na koniec, pragniemy pod-
kreślić ważny fakt, że bez obu 
tak ważnych decyzji Marii Hir-
schfelder, nie pojawiłby się na 
świecie „duchowy diament” 
ziemi kłodzkiej, zrealizowany 
młody człowiek i chrześcijanin 
oraz wybitny duszpasterz mło-
dzieży - bł. ks. Gerard Hirschfel-
der. Przyjmijmy na serio jego 
nadal ważne i bardzo aktualne 
przesłanie dobrze zrealizowa-
nego życia.

Co prawda, człowiek jest 
koroną stworzenia, ale sam nie 
jest Bogiem i dlatego nie po-
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winien on ani zmieniać prawa 
naturalnego, ani eksperymen-
tować na żywych osobach i 
narodach i tworzyć kolejny 
ideologiczny, pseudonaukowy 
i pseudo-nowy (tzw. bardziej 
równościowy, „tęczowy”) po-
rządek świata, ani też stanowić 
o wszystkim, co jest związane z 
ludzkim życiem. Takie niezwy-
kle kosztowne i groźne próby 
miały i nadal mają miejsce. 
W efekcie XX stulecie, w po-
wszechnym odbiorze, uznawa-
ne jest jako "najbardziej krwa-
we" w dotychczasowych dzie- 
jach rodziny ludzkiej. Wzrosła 
bowiem znacznie nie tyl-
ko bezwzględna liczba ofiar 
konfliktów zbrojnych: I wojna 
światowa (37,5 mln), II wojna 
światowa (80 mln), ale także 
skutków odejścia od prawdy – 
pokłosia ideologii - ofiar tota-
litaryzmów, zbrodni przeciwko 
ludzkości, zsyłek, łagrów, ter-
roryzmu, aborcji. Jedynie w la-
tach 1973-2003 dokonano na 
świecie ok. 1 mld aborcji, eu-
tanazji, itd.. Te dramatyczne i 
traumatyczne wydarzenia i ich 
porażający bilans ofiar, stano-
wią jedynie przedpole dla spu-
stoszenia, jakie niesie z sobą 
rozlewająca się w zawrotnym 
tempie cywilizacja śmierci. W 
tych dniach belgijski parla-
ment umożliwił już nawet eu-
tanazję dzieci! Prowadzi to do 
odpodmiotowienia człowieka, 
do groźnego zezwierzęcenia 
kultury i kreowania mental-
ności na miarę gigantycznego 
Kaina.

W dramatycznym XX wieku, 
który pochłonął życie prawie 
1,4 mld osób (liczba ludności 
świata z końcem XX w. wynosi-
ła 6 mld, z czego w Europie za-
mieszkiwało tylko 10,6%), a ra-
cjonalność człowieka stała się 
mitem, niezłomnym świadkiem 
prawdy o darze życia, o trans-

cendentnym wymiarze czło- 
wieka i jego godności, był nie 
tylko niezłomny bł. ks. Gerard 
Hirschfelder, ale także i jego 
matka Maria (1881-1939). Świa- 
dectwo ich życia stanowi nie 
tylko cenny dar Bożej mądro-
ści o człowieku (antropologii 
chrześcijańskiej), ale także we-
zwanie do szanowania i obrony 
godności człowieka. W związ-
ku z tym, trzeba zauważyć, że 
nie straciło nic ze swej aktual-
ności dramatyczne ostrzeżenie 
starszego wikariusza z Bystrzy-
cy Kłodzkiej wypowiedziane z 
końcem lipca 1941 r.: „kto wy-
rywa z serc młodzieży wiarę w 
Chrystusa, jest zbrodniarzem”. 
Sformułowaną przez młodego 
księdza Hirschfeldera diagno-
zę, w zmodyfikowany i roz-
szerzony sposób, głoszą w na-
szych czasach nie tylko wielcy 
duchem i intelektem papieże, 
ale również autentyczni miło-
śnicy i obrońcy prawdy.

W sytuacji pogłębiającej się 
nie tylko w Europie, ale i w glo-
balizującym się świecie „nocy 
duszy” i zagubienia zdrowej 
antropologii, tzn. prawdy, że 
człowiek został stworzony na 
obraz i podobieństwo Boga, 
np. Gender - posługując się pa-
ranaukową otoczką, kwestio-
nuje Boży plan wobec każde-
go człowieka. W świecie szerzy 
się w przerażającym tempie 
cywilizacja śmierci. Nie może 
to nikogo dziwić, bowiem de-
mokracja bez wartości staje się 
dyktaturą pustki, a „tam gdzie 
zapomina się o Bogu, nie ma 
pokoju” (Benedykt XVI) i nie ma 
przyszłości dla człowieka. Tenże 
papież Benedykt XVI w proro-
czy sposób, z wielką jasnością 
i precyzją ostrzegał: „absoluty-
zacja tego, co nie jest absolut-
ne, lecz względne, nazywa się 
totalitaryzmem. Nie wyzwala 
człowieka, lecz odbiera mu 

jego godność i zniewala” (Be-
nedykt XVI w Kolonii, podczas 
światowego spotkania mło- 
dzieży 16-18 VIII 2005 r.). 

W godzinie systemowo zor-
ganizowanej inwazji cywilizacji 
śmierci, którą szerzy także m.in. 
amerykańskie i unijne lobby, 
chociażby w postaci, śmie- 
rcionośnej ideologii jaką jest 
Gender (pokłosie nowej fali 
ateizacji; „Gender groźniejsze 
od marksizmu” – za Benedyk-
tem XVI, twierdzi także m.in. 
ks. abp. Henryk Hoser; „szturm 
feminizmu” – prof. Piotr Jaro-
szyński), ważne ostrzeżenie sfo- 
rmułował Słowiański Papież: 
„Trzeba dodać, że totalita-
ryzm rodzi się z negacji obie-
ktywnej prawdy: jeżeli nie ist-
nieje prawda transcendentna, 
przez posłuszeństwo której 
człowiek zdobywa swą pełną 
tożsamość, to nie istnieje też 
żadna pewna zasada gwaran-
tująca sprawiedliwe stosunki 
pomiędzy ludźmi. Istotnie, ich 
klasowe, grupowe i narodowe 
korzyści nieuchronnie prze-
ciwstawiają jednych drugim. 
Jeśli się nie uznaje prawdy 
transcendentnej, triumfuje 
siła władzy i każdy dąży do 
maksymalnego wykorzystania 
dostępnych mu środków, do 
narzucenia własnej korzyści 
czy własnych poglądów, nie 
bacząc na prawa innych. Wów-
czas człowiek jest szanowa-
ny tylko na tyle, na ile można 
się nim posłużyć do własnych 
egoistycznych celów. Tak więc 
nowoczesny totalitaryzm wy-
rasta z negacji transcendent-
nej godności osoby ludzkiej, 
będącej widzialnym obrazem 
Boga niewidzialnego i właśnie 
dlatego z samej swej natury 
podmiotem praw, których nikt 
nie może naruszać ani jednost-
ka czy grupa, ani też klasa, na-
ród lub państwo” (Jan Paweł II, 

Encyklika, Centesimus annus, 
nr 44).

Ks. kard. Stefan Wyszyński 
- „Prymas Tysiąclecia” pokornie 
nauczał: „Mając przed oczyma 
grożące rozproszkowanie spo-
łeczne, moralne i religijne na-
rodu, jesteśmy zdania, że pro-
paganda ateizacji godzi w ro-
zumnie pojętą miłość społecz-
ną narodu, gdyż wprowadza 
sztuczne podziały, bezpłodne 
spory i wzajemną niechęć w 
dziedzinie najbardziej delikat-
nej, mianowicie dotyczącej je- 
dności osobowości ludzkiej, 
która z natury jest podstawą 
jedności społecznej” (Tenże, 
List na Wielki Post 1968 r.).

Podsumowując te nie-
zwykle użyteczne i aktualne 
diagnozy i cenne ostrzeżenia, 
pochylmy się jeszcze nad wy-
powiedzią profesora Piotra 
Jaroszyńskiego z KUL: „Ate-
izm jako negacja lub niewia-
ra w Boga może być czyimś 
prywatnym poglądem i jako 
taki dotknąć może jednostkę 
ludzką we wszystkich cywili-
zacjach i w każdym czasie. Tak 
się zdarza i nie jest to czymś 
niezwykłym. Ale ateizm jako  
program polityczno-społeczny, 
czyli jako ateizacja, jest czymś 
przeciwnym ludzkiej naturze, 
czymś wyjątkowo szkodliwym 
i groźnym w wymiarze spo-
łecznym, prowadzi bowiem 
do zniszczenia człowieka i roz-
padu społeczeństwa. Tego już 
nie raz doświadczaliśmy, przed 
tym wielokrotnie przestrzegał 
Prymas Tysiąclecia, a jednak 
to zło nienawidzące Boga cią-
gle wraca. Strzeżmy się!” (zob. 
Tenże, Nawroty ateizacji, „Nasz 
Dziennik” (2014) nr 4 z dnia 7 
stycznia).
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Zapylenie powietrza jest 
jedną z miar określających sto-
pień zanieczyszczenia atmosfe-
ry. Obserwuje się coraz większą 
koncentrację pyłów w powie-
trzu, które mogą przyczyniać 
się do pojawienia się negatyw-
nych skutków zdro wotnych.

Pył zawieszony (PM) może 
składać się z cząstek stałych, 
ciekłych lub obu naraz, które 
są zawieszone w powietrzu. 
Wyróżnić można dwa rodzaje 
podziałów pyłu zawieszonego. 
Jednym z nich jest podział py-
łów ze względu na pochodze-
nie, tj. pyły pierwotne i wtórne. 
Pyły pierwotne mogą być po-
chodzenia naturalnego, np. pył 
mineralny pochodzący z proce-
sów wietrzenia, oraz pochodze-
nia antropogenicznego bezpo-
średnio z procesów spalania. 
Pyły wtórne powstają głównie z 
siarczków i azotanów, które na- 
tomiast powstają w atmosferze 
z tlenków azotu i siarki, ale rów-
nież z amoniaku i lotnych związ-
ków organicznych. Źródłami 
substratów dla pyłów wtór- 
nych są wszelakie źródła an-
tropogeniczne jak i naturalne. 
Drugą metodą klasyfikacji py-
łów jest podział w zależności 
od jego wielkości, dokładnie 
średnicy. Pył zawieszony można 
podzielić na dwie duże grupy: 
o średnicy powyżej 10µm oraz 
poniżej tej wielkości. Bardziej 
istotne znaczenie dla zdrowia 
człowieka ma pył o średnicy 
poniżej 10µm. Dzieli się go na 
dwie frakcje: PM10 czyli czą-
steczki pyłu 10 µm, oraz PM2,5 
pył o wielkości 2,5 µm[1]. Na 
rysunku 1 przedstawiono ob-
razowo wielkości PM10 i 2,5 w 
stosunku do ludzkiego włosa 
oraz ziarnka piasku.

W literaturze odnaleźć mo- 
żna dodatkową frakcję PM 0,1 
cząsteczki pyłu <100 nm. okre- 
ślane jako ultra małe cząstecz-
ki (ultrafineparticles ang. skrót 
UFP) lub nanocząsteczki (na-
noparticles ang. skrót NP). Do- 
datkowo wyróżnia się pył wy- 
dechowy „diesla” (diesel exhau-
stparticles ang. skrót DEP), po- 
nieważ w transporcie drogo-
wym samochody z napędem 

dieslowskim są głównym emi-
tentem pyłu zawieszonego. 
DEP składa się zarówno z PM10 
jak i PM2,5, zawiera również 
UFP oraz większe cząsteczki 
określane jako sadza, nie wspo-
minając już o węglowodorach 
aromatycznych[3].

Cząsteczki pyłu zawieszo-
nego z powodu swojej chropo-
watej powierzchni przenoszą 
dodatkowo wiele toksyn środo-
wiskowych. Do najważniejszych 
spośród owych toksyn zaliczyć 
można metale ciężkie (arsen, ni-
kiel, kadm, ołów) oraz wielopier-
ścieniowe węglowodory aro-
matyczne (benzo(a)piren). Mo- 
żliwość przenoszenia różnych 
toksyn na powierzchni PM po-
woduje, że występują różnice 
w składzie pyłu zawieszonego. 
Zawartość poszczególnych to-
ksyn jest uzależniona od domi- 
nującego źródła zanieczyszczeń 
na danym terenie. Jednak me-
chanizm jego negatywnego 
oddziaływania na zdrowie ludzi 
wydaje się uniwersalny4. Pył 
atmosferyczny, niezależnie od 
frakcji, negatywnie oddziałuje 
na zdrowie człowieka. 

Pyły przenikają wraz z wdy-
chanym powietrzem do dróg 
oddechowych i tam głównie 
powodują zmiany zdrowotne 
(reakcje zapalne i alergiczne). 
Cząsteczki drobniejsze o średni-
cy 2,5 mikrometrów i mniejsze 
(PM2,5) są bardziej groźne dla 
zdrowia, ponieważ penetrując 
głębiej, wnikają do pęcherzy-
ków płucnych, a pyły o średni-
cy 0,1µm przenikając z pęche-
rzyków płucnych do naczyń 
krwionośnych wraz z krwią do-
stają się do różnych narządów 
i tkanek; mogą też przenikać 
poprzez barierę łożyskowo-na-
czyniową do płodu[1].

W efekcie wraz z narasta-
jącą koncentracją pyłów w po-
wietrzu atmosferycznym obse-
rwuje się:
– zwiększoną zachorowalność 
na choroby układu oddechowe- 
go i zaburzeń pracy tego ukła-
du;
– zwiększoną częstość występo-
wania chorób nowotworowych 

– występowanie przedwczesnej 
umieralności w przebiegu cho-
rób układu krążenia i układu 
oddechowego; 
– zaburzenia rozwojowe u dzie-
ci.

Odziaływanie pyłu zawie- 
szonego na zdrowie,  ze szcze- 
gólnym uwzglęnieniem układu 
oddechowego i krążenia

Pyły „duże” 10 µm osadzają 
się w górnych odcinkach ukła-
du oddechowego, są wychwy-
tywane i przesuwane w kierun-
ku jamy nosowej przez przezna-
czony do tego tzw. układ ślu-
zowo-migawkowy. Zbyt duża 
koncentracja tego typu pyłu 
może doprowadzić do upo-
śledzenia zdolności usuwania 
zanieczyszczeń z obrębu dróg 
oddechowych, co szczególnie 
uwidacznia się u osób palących 
papierosy [6, 7]. Z tego wzglę-
du osoby palące papierosy są 
szczególnie zagrożoną grupą 
ludzi ze strony zanieczyszczeń 
powietrza, nie wspominając o 
samej szkodliwości palenia pa-
pierosów. Wynika to z faktu, że 
przy pełnej sprawności układu 
odpowiedzialnego za usuwa-
nie zanieczyszczeń pyłowych 
z dróg oddechowych, są one 
usuwane w 80–90%. Natomiast 
u osób z zaburzoną jego spraw-
nością, zanieczyszczenia pyło-
we dużo łatwiej penetrują do 
głębiej położonych odcinków 
układu oddechowego i dłużej 
oddziałują na ich błonę śluzo-
wą.

Pył frakcji poniżej 10 i 2,5 
µm z łatwością przechodzi do 
oskrzeli, oskrzelików aż po pę-
cherzyki płucne, gdzie podlega 
procesowi wchłonięcia, przez 
wyspecjalizowane do tego ko-
mórki odpornościowe. Wchło-
nięte cząstki pyłu przez wspo-
mniane komórki odpornościo-
we powiększają swój rozmiar, 
dzięki czemu dużo łatwiejsze 
jest ich przesunięcie do oskrze-
lików, a dalej w stronę jamy no-
sowej – gardłowej [6]. Należy 
mieć na uwadze fakt, że ciągła 
ekspozycja dróg oddechowych 
na znaczne ilości PM10 i PM2,5, 
bez udziału dymu tytoniowego, 

również może doprowadzić do 
upośledzenia zdolności usuwa-
nia cząstek pyłu z obrębu dróg 
oddechowych. 

W 1991 roku zostały rozpo-
częte badania nad szkodliwo-
ścią pyłu zawieszonego u ludzi 
przez C. Arden Popea III, który 
w swojej publikacji stwierdził, 
że narażenie na PM10 prowadzi 
do zwiększenia częstości wy-
stępowania oraz nasilenia cho-
rób układu oddechowego [8]. 
Od chwili opublikowania tego 
artykułu powstało wiele prac, 
w których wykazano istotnych 
wpływ PM10 i PM2,5 na nasile-
nie występowania chorób ukła-
du oddechowego oraz chorób 
układu krążenia [9].

Zaproponowano wiele me-
chanizmów, które mają wyja-
śnić mechanizm wpływu pyłu 
zawieszonego na zdrowie ludzi. 
Uważa się, że pył zawieszony 
frakcji 10µm, prowadzi do roz-
woju stanów zapalnych w ob-
rębie dróg oddechowych [10]. 
Przewlekle utrzymujący się stan 
zapalny skutkuje wydzielaniem 
dużych ilości śluzu i obkurcze-
niem dróg oddechowych [11]. 
Jest to obraz charakterystycz-
ny dla astmy oskrzelowej. Nie 
jest jasne czy narażenie na PM 
może doprowadzić do rozwoju 
astmy u człowieka. Zostało na-
tomiast stwierdzone, że ekspo-
zycja na pył zawieszony może 
skutkować jej częstszym wystę-
powaniem. Badania pokazują, 
że wraz ze zwiększeniem stę-
żenia pyłu w powietrzu, rośnie 
liczba osób hospitalizowanych 
z powodu astmy [9]. 

Istnieje również wiele ba-
dań dotyczących szkodliwego 
wpływu pyłów zawieszonych 
na układ sercowo-naczyniowy. 
W badaniach epidemiologicz-
nych wśród populacji narażonej 
na PM stwierdza się wzmożoną 
ilość hospitalizacji z powodu 
zaburzeń rytmu serca (komoro-
we zaburzenia rytmu, migota-
nie/trzepotanie przedsionków), 
incydentów niedokrwiennych 
(udar mózgu, zawał serca), nad-
ciśnienia. Zanieczyszczenia po-
wietrza odpowiadają także za 
wyższą umieralność na choroby 
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układu naczyniowo-sercowego 
[1, 9, 12]. Efekty te były szcze-
gólnie widoczne podczas tzw. 
incydentu smogowego w Lon-
dynie (wielki smog), gdzie w 
wyniku wzrostu koncentracji 
zanieczyszczeń pyłowych i ga-
zowych związanych z nasile-
niem palenia w piecach (w du- 
żej ilości węglem kiepskiej ja-
kości), doszło do zgonów ok. 
4000 osób w ciągu zaledwie kil-
ku dni. Według współczesnych 
badań liczba ofiar szacowna 
jest na 12 tysięcy. W Wielkiej 
Brytanii wielki smog był po-
wodem uchwalenia ustawy o 
czystym powietrzu z 1956 roku, 
co doprowadziło do znacznej 
poprawy warunków życiowych 
w Londynie oraz redukcji emisji 
szkodliwych gazów w pozosta-
łych miastach Wielkiej Brytanii. 
Według Światowej Organizacji 
Zdrowia zanieczyszczenia pyło-
we są odpowiedzialne za około 
8% zgonów z powodu nowo-
tworów płuc, 55% zgonów z 
powodu chorób układu krąże-
niowo-oddechowego i 3% zgo- 
nów z powodu infekcji dróg 
oddechowych [13].

wpływ zanieczyszczeń
pyłowych na dzieci 

Bardzo niepokojący jest fakt 
wpływu zanieczyszczeń powie-
trza na rozwijający się płód. Zo-
stało to udowodnione w bada-
niu przeprowadzonym w Kra- 
kowie na ciężarnych kobietach. 
Wnioskiem z badania było 
stwierdzenie, że wzrost konce- 
ntracji pyłu o 10 µg/m3 kore-

luje ze spadkiem masy urodze-
niowej o 9 g [14]. Jednocześnie 
zaobserwowano związek po-
między poziomem zanieczysz-
czeń, a obwodem główki uro-
dzonego dziecka. Niska masa 
urodzeniowa oraz mały obwód 
główki może wiązać się z ob-
niżeniem zdolności intelektu-
alnych w późniejszym okresie 
życia. 

Wyniki powyższego bada-
nia są powiązane najprawdo-
podobniej z faktem przenika-
nia najmniejszych cząsteczek 
pyłu do krwioobiegu kobiety 
ciężarnej, a wraz z krwią do ro- 
zwijającego się dziecka. Z dru-
giej strony, nie bez znaczenia 
pozostaje wzmożony stan za-
palny w obrębie organizmu 
matki, wywoływany przez za-
nieczyszczenia powietrza. Stan 
zapalny jest silnym czynnikiem 
stresogennym dla płodu. Z tego 
względu można podejrzewać 
u takich dzieci wzrost ryzyka 
rozwoju cukrzycy, otyłości oraz 
chorób przewlekłych.

Noworodki i małe dzieci są 
grupą najbardziej bezbronną 
w stosunku do zanieczysz-
czeń powietrza. Wdychają one 
więcej powietrza na kilogram 
masy ciała w porównaniu do 
osoby dorosłej oraz spędza-
ją dużo czasu na „świeżym” 
powietrzu. Jednocześnie nie 
mają one w pełni rozwiniętego 
układu enzymatycznego i od-
pornościowego. Ich organizmy 
nie są w stanie skutecznie bro-
nić się przed napływem zanie-
czyszczeń powietrza. Wszystkie 
te czynniki powodują, że są 

one szczególnie narażone. Z 
tego też względu dużo częściej 
alergie oddechowe oraz astma 
występują wśród dzieci nara-
żonych na ponadprzeciętne 
poziomy zanieczyszczeń po-
wietrza [15]. 

związek zanieczyszczeń
powietrza z chorobami
nowotworowymi 

Wspomniane wcześniej cho- 
roby nowotworowe i ich zwią-
zek z zanieczyszczeniami po- 
wietrza został określony jako 
skutek ekspozycji długotermi-
nowej. W tym zakresie szcze-
gólnie niebezpieczne są za-
nieczyszczenia pochodzące ze 
spalania węgla. Udowodniono, 
że im dłuższa ekspozycja na 
dym węglowy, tym większe  
prawdopodobieństwo rozwoju 
choroby nowotworowej [16]. 

Osoby starsze jako grupa 
szczególnie narażona

Należy pamiętać również 
o jeszcze jednej grupie osób, 
które są w szczególny spo-
sób wrażliwe na zanieczysz-
czenia powietrza. Mowa tutaj 
o osobach starszych. W ich 
przypadku narażenie na zanie-
czyszczenie powietrza może 
doprowadzić do gwałtownego 
pogorszenia się stanu zdrowot-
nego. Wynika to zazwyczaj z 
większego zawansowania pro-
cesów chorobowych.

 
Podsumowanie

Wzrost koncentracji pyłu 
zawieszonego o 10 µg/m3 jest 

przeciętnie związany ze wzro-
stem całkowitej śmiertelności 
o ok. 1,8% oraz 1,4% z powodu 
chorób układu sercowo-naczy-
niowego. Przyjmuje się, że PM 
skraca średnią przeciętną dłu-
gość życia o ok. 8 miesięcy w 
Unii Europejskiej. Odpowiada 
to stracie 3,5 miliona lata życia 
rocznie w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców [1, 9]. Zrealizowa-
ne zadania, których celem było 
ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń powietrza, przyniosły wy-
raźne efekty w redukcji śmier-
telności. Nie sposób nie wspo-
mnieć tu o zakazie palenia wę-
glem w Dublinie w 1999, gdzie 
po 72 miesiącach koncentra- 
cja zanieczyszczeń (szczególnie  
pyłowych) uległa zmniejszeniu 
o 35,6 µg/m3. Mniejsze zanie-
czyszczenie powietrza miało 
pozytywny wpływ na wskaź-
nik śmiertelności: zanotowano 
spadek śmiertelności z powo-
du chorób układu oddechowe-
go o 15,5%, a z powodu chorób 
układu sercowo naczyniowego 
o 10,3% [17]. 

Z tego też względu działa-
nia zmierzające do redukcji po-
ziomu zanieczyszczeń powie-
trza powinny być działaniami 
priorytetowymi, szczególnie w 
rejonach, gdzie ich koncentra-
cja jest znacznie przekroczona. 
Pozwoli to podnieść jakość ży-
cia, ograniczyć przedwczesne 
zgony oraz umożliwi dzieciom 
zdrowy rozwój.
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3 maja 2014 r. w Centrum 
Kultury Chrześcijańskiej w Kłodz-
ku otwarta została wystawa sztu-
ki współczesnej zatytułowana 
Pozytywni. Glówną ideą tego 
przedsięwzięcia było zaprezen-
towanie prac artysty pochodzą-
cego z Kłodzka oraz jego gości. I 
tak  obok zapraszającej Malwiny 
Karp znalazło się na ekspozycji 
aż 39. twórców. W obszernej, 
dwukondygnacyjnej sali dawnej 
kaplicy wspartej na betonowych 
filarach, w przestrzeni o wielu 
podziałach znalazło się wiele 
ciekawych prac, które charakte-
ryzuje rożnorodność w doborze 
środków wyrazu, treściach, for-
mach i ideach.  Wystawa jest spo-
tkaniem artystów różnych poko-
leń, profesjonalnych i amatorów, 
wielu tworzących na ziemi kłodz-
kiej, w większości związanych 
z wrocławską Akademią Sztuk 
Pięknych.  Ekspozycja rysuje 
przed nami ciekawy obraz twór-
czości współczesnej. Jest on dy-
namiczny, inteligenty, krytyczny 
często też dramatyczny wiążący 
się z nieustającym  niepokojem 
egzystencjalnym twórcy, niepo-
zbawiony również odwieczne-
go, człowieczego poszukiwania 
piękna. 

malarstwo

Malwina Karp odsłania przed 
nami świat malarstwa zbliża-
jącego się ku fotorealizmowi. 
Poruszana tematyka jej prac to 
głównie karoserie samochodów, 
pejzaże fabryczne, zachmurzone 
niebo oraz kolorowe fragmenty 
szklanych przedmiotów. Artyst-
ka czerpie inspiracje w świecie 
stworzonym przez człowieka. 
Przedstawia ciekawie skadrowa-
ne samochody, których błysz-
czące maski odbijają fragmenty 
nieba, architektury oraz drzew. 
Część obrazów Malwiny Karp 
prezentuje samochody uchwy-
cone w czasie jazdy. Jest na nich 
przymglony pejzaż, w którym 
dominuje asfaltowa droga i fir-
mament. Samochody stanowią 
namiastkę życia w tym pustym, 
wydawać  by się mogło mar-
twym krajobrazie. Obrazy utrzy-
mane są w szarościach. Ciepłe 
światło zachodzącego słońca nie 
może przebić się przez warstwę 
fabrycznego dymu, podobnie 
chmury na ogół ciemne, żywe, 
nacierające zasłaniają światło 

słoneczne. Malarka w krajobrazie 
tworzonym przez współczesne-
go człowieka poszukuje piękna i 
je odnajduje. 

Kolejne obrazy z cyklu szkla-
nego to barwne fragmenty szkła 
zapełniające powierzchnię ob-
razu. Są próbą wniknięcia  do 
transparentnych przedmiotów. 
Malwina Karp maluje fragmen-
ty świata, nie ukazując całości 
zastanych w nim rzeczy, two-
rząc jednocześnie ich tajemnicę. 
Warto dodać jeszcze, że artystka 
posługuje się wspaniałym warsz-
tatem.

W tym samym nurcie Judyta 
Oliwia Pilarczyk zaprezentowała 
cykl obrazów z kartką papie-
ru. Jest on wnikliwym studium 
przedmiotu.  Fragment papieru 
zmienia swój stan pod wpływem 
zgniecenia, tworząc w czterech 
odsłonach ciekawe, nowe, nie-
spodziewane formy, w końcu 
stając się papierowym zawiniąt-
kiem. Karol Babicz ukazuje na 
płótnie w dużym przybliżeniu 
pomarszczoną twarz starej ko-
biety. W niemal idealny sposób 
przedstawia drobiazgowy rysu-
nek zmarszczek  pokrywających 
jej całe lico. Jest to uważnie 
zbadany portret człowieka do 
złudzenia przypominający foto-
grafię.

Niezwykle ciekawe są bardzo 
bliskie naturze prace profesora 
Malwiny Karp Adama Chmielow-
ca.   Nazwałabym je ceramiczny-
mi, kolorystycznie i fakturalnie 
przypominają wypaloną lub su-
rową o różnych kolorach glinę.  
Obrazy o wielkich formatach za- 
chęcają widza do dotknięcia zró-
żnicowanej powierzchni pełnej 
wgłębień, wypukłości, szorstko-
ści i gładkości. Formy i barwy z 
jego płócień możemy odnaleźć 
w przyrodzie. Przedstawiane na-
czynia przepuszczają przez swe 
kontury rozlane zielenie, żółcie- 
nie i brązy przypominające cieki 
wodne. Z płócien artysty prze-
mawiają wieki bliskości człowie-
ka z matką naturą. W olbrzymich 
butlach pojawia się ludzka twarz, 
zbudowana z tej samej "ziemi-
stej" materii, przywołująca pa-
mięć o tym odwiecznym i niero-
zerwalnym związku. 

Bogdan Wieczorek w swoich 
pracach poszukujących formy 
i koloru przedstawia w sposób 
liryczny zabytki i pejzaże ziemi 
kłodzkiej. Wystawione przez 
niego dwa dzieła z architekturą 

Joanna Jakubowicz

POzytywnI w kłOdzku
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Kłodzka cechuje delikatność, 
wielość niuansów barwnych oraz 
przenikanie planów.

Mariusz Wildeman w swych 
obrazach posługe się piktogra-
mami, które układa w przeróż-
nych konfiguracjacjach. Jednym 
z tych, płaskich graficznych zna-
ków jest pikselowe serce, które 
jak wyjaśnia autor jest  zbudowa-
ne z części organicznej i cyfrowej. 
Pierwsza symbolizuje mądrość 
serca, a  druga sferę technologii 
i elektroniki. Ma świadczyć ono 
o symbiozie człowieka ze współ-
czesną technologią. Czy tak jest 
rzeczywiście? 

Anna Kołodziejczyk maluje 
w podobnej  stylistyce. Intere-
suje ją jednak odmienny temat.  
Na ekspozycji prezentuje dwie 
prace z cyklu Obraz zniszczeń, w 
których odnajduje piękno, już ni-
komu niepotrzebnych, czekają-
cych na rozbiórkę zniszczonych 
budowli. Syntetyzuje realne ob-
razy zdewastowanej architektu-
ry. Sprawia, że stają się one już 
tylko geometrycznymi, płaskimi, 
estetycznymi znakami, będący-
mi strażnikami swej przeszłości.

grafika

Monumentalne, zdobione drzwi, 
portale i okna oraz osobno 
przedstawiane ich detale w po-
staci klamek, zamków to zaslu-
gujące na uwagę czarno-białe 
akwaforty Martyny Zimoń. In-
trygujący temat jej doskonale 
wykonanych prac może przed 
nami otwierać bądź zamykać 
tajne wrota lub otwory okien-
ne. Autorka stawia widza przed 
wyborem, "podsuwa" pod ręce 
kuszące swą bogatą ornamenty-
ką klamki, ukazuje dekoracyjne 
zamki do drzwi, nie wskazuje 
jednak dokąd prowadzić mogą 
te tajemnicze przejścia.

Warto również zwrócić uwa-
gę na jedyną na wystawie pracę 
artysty grafika Artura Golińskie-
go. Jest to ciekawa impresja 
twórcy na temat życia i śmierci. 
Monotypia z linorytem  zatytu-
łowana Marsche Funebre  przed-
stawia czaszkę, w której w części 
czołowej pojawia się słońce. Tło 
dekorowane jest wicią roślinną. 

Prace Joanny Stoklasek-Mi-
chalak wykonane z wielką dbało-
ścią o każdy detal wykorzystują 
techniki tłoczenia oraz kaligrafii. 
Ściśle powiązane jest w nich sło-
wo z obrazem. Prace w pięciu 
odsłonach nasuwające na myśl 
uniwersalne przypowieści zaty-
tułowane: O braku niemożliwo-
ści wypowiedzenia się, O niepo-
rozumieniu mowy, O stawianiu 
pytań, ilustrowane symbolami 

np. w postaci Wieży Babel, prze-
obrażają się stopniowo w coraz 
bardziej intymny przekaz. Anga-
żują widza do podjęcia wysiłku 
w odczytanie przekazywanych 
treści. Dostęp do nich jest jednak 
utrudniony, zapisane słowa two-
rzą miniaturowych rozmiarów 
literki, a wyciśnięty, wypukły lub 
wklęsły zapis na czystych, nieza-
pełnionych powierzchniach bia- 
łych kart papieru jest nie do koń-
ca widoczny. 

Rzeźba

Prezentowana na wystawie 
rzeźba odsłania przed nami roz-
maitość idei oraz materiałów w 
jakich została wykonana. Artyści 
tworzą w szkle, metalu i glinie. 

Stanislaw Sadowski pre-
zentuje dwie prace. Pierwsza z 
nich Dunkle Stimmung II jest 
połączeniem szkła i kamienia. 
We wnętrzu nieprzedstawiają-
cej bryły dzieje się wiele. Masy 
melancholijnych barw o odcie-
niach czerni, brudnych żółcieni i 
brązów, pęcherzyków powietrza 
toczą ze sobą i szklaną materią 
wewnętrzną walkę. Druga rzeźba 
pt. Smoleńsk 2010 jest szklanym 
dyptykiem. Podzielona na dwie 
części, spękana tafla szkła, przez 
którą horyzontalnie przechodzi 
biała, a przez drugą połowę czer-
wona linia nasuwa patriotyczne 
skojarzenia. Dostrzegalny jest  
także czarny wrak samolotu oraz 
w drugiej części figury skupisko 
ciemnych sylwetek. Rzeźba na-
sycona wieloma emocjami, jest 
osobistym komentarzem artysty 
do tragedii, która dotknęła, po-
łączyła, a potem podzieliła Pola-
ków.

Iwo Makała, chyba naj-
młodszy twórca na wystawie 
prezentuje  wykonane w brązie 
miniaturowe figurki pt. Wafle. 
Piotr Makała przedstawia Kon-
densator pozytywnej energii 
kosmicznej zwrócony ku górze 
ściąga zapewne dobre sygnały 
ze wszechświata. Najbardziej 
ineresującą rzeźbą na ekspozy-
cji jest ceramiczna praca Marty 
Mirynowskiej o tytule  Człowiek. 
Przedstawia ona sylwetkę kobie-
ty ukazanej w siadzie klęcznym, 
której ciało zapięte jest po tułów, 
szyję i głowę zamkiem błyska-
wicznym. Jedynie dolne partie 
jej ciała są odsłonięte, tj. nogi aż 
do podbrzusza. Pozostaje  moż-
liwość dopięcia suwakiem  lub 
rozpięcia  ograniczającego kafta-
nu. Może to zrobić jedynie ktoś 
z zewnątrz, gdyż ręce postaci są 
również ubezwłasnowolnione. 
Kto zdecyduje o jej losie? Ja, Ty? 
Wyzwoliciel czy oprawca? Artyst-

ka metaforycznie przedstawia 
dramaturgię istnienia, jak i jego 
uzależnienie od innych, a idąc 
dalej niemożność wyswobodze-
nia się z ugruntowanych stereo-
typów oraz ról jakie uszykował 
nam świat. 

fotografia

Fotografowie czujnie śledzą 
niuanse rzeczywistości, skłania-
jąc widza do refleksji, kreują wła-
sne wizje, w przyrodzie odnajdu-
ją obrazy niemal abstrakcyjne, 
w powszedniości niebanalne 
treści.

 Boguslaw Michnik przedsta-
wił cztery swoje fotografie, trzy z 
nich stanowią tryptyk, w którego 
środku znajduje się zdjęcie leżą-
cego na ziemi dotkniętego cza-
sem kamiennego krzyża z rozbi-
tym ramieniem.  Po obu stronach 
krzyża ukazane zostały martwe 
zwierzęta, być może przejecha-
ne przez samochody. Zmasa-
krowane stworzenia są często 
napotykanym obrazem naszych 
szos,  do którego niestety przy-
wykliśmy. Nad całością czuwa 
zamazana postać  Chrystusa. 
Przejmująca jest obojętność 
człowieka wobec świata niszczą-
cego lub nie troszczącego się o 
najdelikatniejsze, efemeryczne 
dzieła: te stworzone przez naturę 
jak i te, które sam stworzył, zwią-
zane z jego wiarą. Górujący nad 
tryptykiem wizerunek Zbawicie-
la jest niewyraźny, może dlatego, 
że wiara często nie wytrzymuje 
próby okrucieństwa świata. 

Wojciech Szewczyk oraz Ma- 
rlena Solska za pomocą foto-
montażu kreują własną opo-
wieść. Pierwszy twórca bawi się 
znaną wszystkim sfotografowa-
ną rzeźbą Dawida, przedstawio-
ną tuż przed zmierzeniem się z 
Goliatem i zestawia z jej drugim 
lustrzanym odbiciem. Powstaje 
zabawny obraz, na którym cienie 
figur spotykają  się w przyjaznej  
pozie, a tytuł fotografii brzmi 
Sztuka dzieli i łączy. Marlena 
Solska niczym reporter, pragną-
cy zawrzeć całą treść na jednej 
fotografii pt. Tolerancja ukazuje 
zmontowany obraz z kilku ujęć 
wielkomiejskich ulic, może No-
wego Yorku. Tomasz Gmerek 
odnajduje w przyrodzie ziemi 
kłodzkiej niezwykły, rzec mo-
żna, uniwersalny  pejzaż oparty 
na  rytmie, porządku  linii, koloru 
i płaszczyzn. Często harmonijny, 
niemal monochromatyczny wi-
zerunek natury zakłóca lub do-
pełnia pewna dominanta. Może 
to być na przykład  zielony czu-
bek świerku lub ptak stanowiący 
główny punkt kompozycji. 

Tomasz Pućkowski prezen-
tuje fotografię czarno-białą, uka-
zując sylwetki drzew, ich liściaste 
lub pozbawione szaty korony, 
gęsto ustawione pnie w swoim 
znanym, ponadludzkim porząd-
ku. 

Jola Waniowska prezentuje 
na swych kilku barwnych zdję-
ciach pt. Praca Grafika  martwą 
naturę: pojawia się na nich krze-
sło przy stole, a na nim ostre, bi-
jące światło, łyżka po zanurzeniu 
w fuasch kawy i bliżej nieokre-
ślone przedmioty, z których pro-
mieniuje mocna poświata. Spo-
glądając na te prace przychodzi 
na myśl irracjonalne przecież  py-
tanie: czy aby otaczające współ-
czesnego człowieka przedmioty 
są naprawdę martwe?

Izabela Malinowska podpa-
truje florę i faunę, a Ewa Karp fo-
tografuje portrety znanych mu-
zyków, m.in. Leszka Możdżera, 
Tomasza Stańko. Janusza Karpia 
interesuje rzeczywistość chwili. 
"Łapie" w obiektywie zabawne, 
ulotne  momenty.

Instalacje

Beata Koszczyc prezentuje 
oszklony,  dwupiętrowy wózek 
dziecięcy, za którego szybą wid-
nieje idealny świat, niczym z 
domku dla lalek. Familijna sielan-
ka i porządek kończy się pod dy-
wanem, gdzie panuje bałagan, 
poniewierają się niepotrzebne 
rzeczy oraz przemilczane lub 
ukrywane rodzinne historie.

Janusz Karp zamyka wystawę 
drucianym Wieszakiem, nega-
tywnym powieszonym na jednej 
ze ścian przedsionka kaplicy. 

Negatywny wieszak, na któ-
rym nic nie wisi, nie może źle 
wpłynąć na całość tej pozytyw-
nej, bo niezależnej, bezintere-
sownie tworzonej wystawy sku-
piającej ludzi dzielących wspólną 
pasję, tworzących i czerpiących 
ze sztuki. Wręcz przeciwnie może 
ją tylko dopełniać.

Nie sposób wymienić wszy-
stkich artystów, choć każde z 
ich dzieł zasługuje na uznanie i  
głębszą analizę. Należy docenić 
ich niebanalność, wielowymia-
rowość i piękno. Prezentowane 
prace pozwalają na niezliczoną 
ilość interpretacji i na wielokrot-
ne ich odkrywanie. Taka ogrom-
na dawka dobrej sztuki skupiona 
w jednym miejsu, w Kłodzku zda-
rza się nieczęsto. Pozostały już 
tylko do jej obejrzenia niespełna 
dwa miesiące.
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21 PRzegląd zeSPOłów blueSOwych 
Im. tadeuSza nalePy POdczaS 24. edycjI 

feStIwalu blueS nad bObRem
5 - 14 sierpnia 2014, kruszyn, bolesławiec

Festiwal powstał w 1990 roku z 
inicjatywy miłośników bluesa. 
Z ich wewnętrznej potrzeby 
niesformalizowanego i niczym 
niezmąconego muzykowania 
w gronie najlepszych. Pierw-
sze jego edycje odbywały się z 
uczestnictwem Ryśka Riedla i 
Tadeusza Nalepy, którzy swym 
młodzieńczym entuzjazmem 
i niesamowitą charyzmą przy-
ciągali rzesze fanów. Blues nad 
Bobrem symbolizował wyzwo-
lenie i ukazywał radość, jaką 
można czerpać ze wspólnego 
grania i uczestniczenia w kon-
certach.
Podczas Bluesa nad Bobrem 
odbywa się kilka, a może nawet 
kilkanaście różnych imprez, 
które składają się na całość pod 
nazwą Festiwal. Głównym jego 
punktem są warsztaty. Każdy 
kto ma taką potrzebę, może 
doskonalić swoje umiejętności 
w zakresie gry na gitarze elek-
trycznej, akustycznej i basowej, 
harmonijce ustnej, perkusji, 
klawiszach, saksofonie. Może 
śpiewać, uczyć realizacji dźwię-
ku i fotografować. Warsztaty 
prowadzone są przez najzna-
mienitszych artystów polskiej 
sceny muzycznej, którzy z wiel-
kim zapałem przekazują całą 
swoją olbrzymią wiedzę i wielo-
letnie doświadczenie młodym. 
Najlepsi uczestnicy warsztatów 
mają możliwość otrzymania 

prestiżowej nagrody dla naj-
ciekawiej zapowiadającego się 
gitarzysty i basisty. Wyróżnieni 
zostają także harmonijkarze. W 
trakcie warsztatów odbywają 
się również konsultacje z zagra-
nicznymi muzykami, porywają-
ce słuchaczy wykłady, np. do-
tyczące współpracy na scenie, 
historii muzyki rozrywkowej 
oraz czerpania pełnej radości z 
muzykowania.
Wieczorami każdy może po-
chwalić się swoimi umiejętno-
ściami oraz pokazać to, czego 
nauczył się podczas codzien-
nych zajęć, uczestnicząc w jam 
session. Na scenie pod czujnym 
okiem swoich mistrzów moż-
na zmierzyć się ze standarda-
mi bluesowymi, jazzowymi i 
sprawdzić się w improwiza-
cjach.
Oprócz warsztatów w ramach 
festiwalu każdego roku odby-
wa się pierwsza w Polsce msza 
w oprawie bluesowej, w której 
uczestniczą warsztatowicze ra- 
zem z wykładowcami. Msza cie- 
szy się dużym zainteresowa-
niem uczestników i bolesła-
wian. Od dwóch lat kończy się 
koncertami gwiazd.
Na zakończenia festiwalu ma 
miejsce koncert finałowy. Wy-
stępują znane gwiazdy polskiej 
sceny bluesowej oraz orkiestra 
festiwalowa złożona z wykła-
dowców Bluesa nad Bobrem. 

W tym czasie z Dolnego Śląska 
i okolic ściągają setki bluesma-
nów, żeby móc rozkoszować 
się dźwiękami płynącymi na 
żywo z wielkiej sceny. Koncerty 
zawsze są na najwyższym po-
ziomie. Cieszą starszych i młod-
szych widzów.
Podczas festiwalu odbywa się 
przegląd zespołów bluesowych, 
w którym młode kapele mogą 
zaistnieć na scenie i zostać za-
uważonymi. Wykwalifikowane 
jury złożone z muzyków i dzien-
nikarzy muzycznych wybiera 
najlepszych, honorując ich atra- 
kcyjnymi nagrodami.
Festiwal to nie tylko nauka 
i ciężka praca nad własnym 
warsztatem muzycznym, ale 
przede wszystkim dobra zaba-
wa, wypoczynek, możliwość 
nawiązania nowych znajomo-
ści wśród muzyków, dzięki któ-
rym możliwe jest zrealizowanie 
marzeń każdego z nich - kon-
certowania i nagrania płyt. To 
również zaangażowanie i praca 
wielu ludzi, którzy ten festiwal 
tworzą, od lat kochają i czują 
się z nim związani, w tym spo-
rego grono ciągle młodych wo-
lontariuszy.

Więcej informacji na stronie: 
www.bluesnadbobrem.pl

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

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.
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jakuby 
29 - 31 sierpnia 2014, zgorzelec

Święto Starego Miasta - Ja-
kuby wyrosło do rangi najatrak-
cyjniejszego wydarzenia ku- 
lturalno-rozrywkowego w re-
gionie, organizowanego za-
wsze w ostatni weekend sierp-
nia na Przedmieściu Nyskim.

Święto klimatem nawią-
zuje do początków miasta, do 
czasów, w których na Przed-
mieściu Nyskim - Zgorzeleckiej 
Starówce mieszkał i pracował 
Jakub Böhme, to spotkanie z 
historią, tańcem, muzyką, te-
atrem, rzemiosłem.

W wielu miejscach na uro-
kliwym Przedmieściu Nyskim 
odbywają się koncerty, spek-
takle i pokazy tańców daw-
nych, przy Moście Staromiej-
skim rzemieślnicy prezentują 
swoje rękodzieło nawiązujące 
do dawnych epok. Istotnym 
elementem Jarmarku (targu 
średniowiecznego) jest część 
historyczna - obejmująca osa-
dy rycerskie i słowiańskie, w 
których znajdują się elementy 
rzemiosła dawnego jak rów-
nież życia codziennego, pre-
zentowanego przez bractwa 

rycerskie.

Inspiracją do zorganizo-
wania festynu miejskiego było 
wybudowanie obecnego Mo-
stu Staromiejskiego, który łą- 
czy Przedmieście Nyskie w 
Zgorzelcu ze starówką Görlitz, 
na ulicach której od wielu lat w 
tym samym czasie świętuje się 
Altstadfest.

Święto na przestrzeni lat, 
zmieniło klimat imprezy z 
festynu miejskiego na histo-
ryczno - artystyczno - han-
dlowy jarmark. Z roku na rok 
przybywa atrakcji bogatych 
w elementy historyczne i wa-
lory edukacyjno - zabawowe. 
Atrakcyjność Jakubów prze-
kłada się na dziesiątki tysięcy 
gości, których z każdą edycją 
imprezy przybywa.

 

Więcej informacji na stro-
nie: www.jakuby.eu

„mykIetyn w dwóch OdSłOnach"
29 sierpnia 2014 godz.19.00,  Sala widowiskowa Owe Odra - Oława

W ramach inauguracji pro-
jektu pt. "Mykietyn w dwóch 
odsłonach", odbędzie się kon-
cert "Mykietyn kameralnie" w 
wykonaniu artystów współ-
pracujących z Narodowym Fo- 
rum Muzyki we Wrocławiu. 
Muzycy zaprezentują zróżni-
cowane spojrzenie kompozy-
tora na twórczość kameralną 
– od "Sonatina fur Alina" na 
saksofon i taśmę po "3 dla 13" 
na 13 instrumentów. 

Drugą odsłoną projektu, 
ukazującą wybitnego kompo-
zytora, pochodzącego z Oławy 
będzie wystawa fotograficzna 
pt.: "Portret", na którą złożyły 
się prace Alberta Zawady i Jac-
ka Poremby.

Więcej informacji: http://
www.kultura.olawa.pl/index.
php?strona=wydarzenie&i-
d=393
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wyStawa fOtOgRafII kRzySztOfa Saja "Sceny ulIcy"
29 siepnia – 5 października 2014, Stary Ratusz we wrocławiu

Krzysztof Saj, jeden z arty-
stów fotografików młodego 
pokolenia, zaprezentuje w 
Muzeum Miejskim Wrocławia 
w Starym Ratuszu zbiór kilku-
dziesięciu fotografii, czarno-
białych i kolorowych, wykona-
nych w europejskich miastach 
w latach 2003-2014.

Prace Krzysztofa Saja cha-
rakteryzują się specyficznym 
stylem w obrazowaniu miej-
skich scen ulicznych, zesta-
wionych w układzie dyptyków, 
ukazujących asocjacje miedzy 
różnymi miejscami, przefil-
trowanych przez subiektyw-
ne podejście w kadrowaniu, 
wydobywaniu dynamicznych 
elementów danego obrazu, 
a będących zarazem zapisem 
zastanej sytuacji, bez ingeren-
cji nowoczesnych programów 

graficznych czy inscenizacji 
danej sytuacji. Inspiracją dla 
artysty jest pulsujące życie 
miasta, zestawione z tym co 
stateczne, bezruch jest kon-
tekstem dla dynamiki. Artysta 
ciekawie zestawia mieszkań-
ców miast z ich miejskim tłem 
w wydaniu reklam, światła czy 
architektury. Miasto w "Sce-
nach Ulicy" jest złapane "na 
gorąco". Uderza ulotność pre-
zentowanej chwili, a jedno-
cześnie wszystkie fotografie 
to kadry wycięte ze statecznej, 
często ponadczasowej, miej-
skiej scenografii. Dzięki temu 
artysta daje widzowi możli-
wość spojrzenia na miasto z 
innej perspektywy. Ten subiek-
tywny dokument może służyć 
budowaniu - również subiek-
tywnych - wielowątkowych 
odbiorczych interpretacji.

Krzysztof Saj, urodzony w 
1982 roku we Wrocławiu, skoń-
czył historie sztuki na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, abso- 
lwent Międzynarodowego Fo-
rum Fotografii "kwadrat". Czło-
nek Związku Polskich Arty- 
stów Fotografików, brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych m.in. we Wro-
cławiu, Łodzi, Berlinie i Lwo-
wie. Jego fotografie były pu-
blikowane w magazynach For-
mat, Art&Business, Rita Baum, 
Odra, Almanach Sztuki. Sta-
le współpracuje z Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
oraz pismem artystycznym 
Format.

Dolnośląski Festiwal 
Warsztatów Improwizacji 

dOlnOśląSkI feStIwal waRSztatów ImPROwIzacjI 
12-14 września 2014, klub bakara wrocław

Impreza zaplanowana jest 
na 3 dni (12-14 września 
2014 roku), podczas których 
6 znanych i rozpoznawalnych 
teatrów Impro z całej Polski 
prowadzić będzie warsztaty 
na terenie Wrocławia dla ucze- 
stników z terenu Dolnego 
Śląska. Najistotniejszą częścią 
Festiwalu będzie konkurs z na-
grodami, na najlepszego akto-
ra Impro, wybranego spośród 
uczestników warsztatów przez 
Jury składające się ze znanych 
postaci w świecie Impro. Pula 
nagród pieniężnych w konkur-
sie to 3.000 zł.

Każda osoba pełnoletnia 
z Dolnego Śląska może wziąć 
udział w warsztatach i konkur-
sie. Aby tego dokonać należy 
wypełnić Formularz zgłosze-
niowy umieszczony na stronie 
http://flowimpro.pl/

Przebieg konkursu:
Po rozlosowaniu podczas 

otwarcia festiwalu zgłoszo-
nych uczestników do poszcze-
gólnych grup Impro utworzo-
ne zostaną grupy warsztatowe. 
Każda grupa warsztatowa skła-
dać się będzie z zaproszonej 
na festiwal grupy Impro oraz 
od 5 do 10 ich podopiecznych 

– uczestników warsztatów. Po 
zakończeniu warsztatów gru-
pa Impro wybierze dwóch naj-
lepszych swoich podopiecz-
nych, którzy wystąpią w finale. 
Do finału zakwalifikowanych 
będzie 12 finalistów ( 6 grup 
x 2 osoby). W finale wystąpi 
2 warsztatowiczów i 2 ludzi z 
grupy, czyli razem 24 osoby.

Przez trzy dni festiwalowe 
będą odbywać się wieczorne 
występy grup Impro, jako do-
datkowa atrakcja dla widzów 
z zewnątrz. Festiwal będzie 
ogólnodostępną, imprezą dla 
osób nie biorących udziału w 
warsztatach.

Plan festiwalu

Piątek 12.09.2014 
16:00 – 23:00

16:00 – 17:00 
Rejestracja uczestników
17:00 - 17:30 
Uroczyste otwarcie Festiwalu
17:30 - 17: 45 
Losowanie przynależności
uczestników do
poszczególnych grup IMPRO
17:45 - 21:00 
Występy grup 

prowadzących warsztaty
21:00 – 23:00 
Rozpoczęcie warsztatów 
w grupach

Sobota 13.09.2014 
11:00 – 02:00

11:00 – 20:00 
Warsztaty (od 15:00 
do 16:00 przerwa na obiad )
20:30 – 22:00 Impro Jam
22:30 – 02:00 Afterparty

Niedziela 14.09.2014 
15:30 – 21:00

15:30 – 16:30 
Przygotowania do konkursu
17:00 – 20:00 
Konkurs - ogłoszenie 
12 finalistów
20:00 – 21:00 Zakończenie 
festiwalu, wręczenie nagród.

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Współorganizator: 
Teatr Jesiotr
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NERATOV V SRPNU OPĚT OŽIJE POUTÍ

Od 1. do 3. srpna v Neratově
probíhá divadelní festival Men-
teatrál. První ročník mezinárod-
ního festivalu zve nejen na před-
stavení skupin, které hrají divadlo
spolu s lidmi s postižením, ale
také na koncert Lenky Dusilové,
dua 27, Terezy Volánkové nebo
Andělem oceněného Kittchena.
Návštěvníci v Neratově najdou
i  odpočinkovou zónu s pojízd-
nou kavárnou, improvizovaný
akvapark a travnaté bludiště. Pro-
gram, který je zdarma, probíhá
nejen v našem kostele, ale i ve
velkém šapitó a v nově postavené
unikátní stavbě Slaměného diva-
dla. Více na www.menteatral.cz.

- - -
V rámci Menteatrálu vystoupí
v našem kostele Lenka Dusi-
lová. Koncert se koná v sobotu
2. srpna od 20:30, dobrovolné
vstupné pomůže uhradit náklady
spojené s organizací divadelního
festivalu. Přijeďte ho tímto pří-
jemným způsobem podpořit!

- - -
V pátek 15. srpna zahájíme naše
Neratovské poutní slavnosti,
Nabídnou například pěší procesí,
jarmark řemeslných výrobků
a produktů chráněných dílen, kon-
cert Filharmonie Hradec Králové,
písničkáře Petra Linharta nebo
skupiny Spirituál Kvintet. Chybět
nebudou ani naše poutní koláče.
Vstupné na všechny akce je do-
brovolné, podrobný program naj-
dete na www.neratov.cz.

- - -
Po roce u nás opět vystoupí dět-
ský pěvecký sbor Radost Praha.
Bude to již jeho páté vystoupení
v neratovském kostele a věříme,
že i letos si pro nás připraví zají-
mavá pěvecká překvapení. Kon-
cert se koná v sobotu 23. srpna
od 16 hodin, vstupné dobrovolné.

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

ZVEME VÁS!
SRPEN 2014

Srpnový měsíc v Neratově
znamená jediné – blíží se "svá-
tek" našeho kostela a s ním
i největší akce celého neratov-
ského roku. 15. srpna totiž slaví-
me svátek Nanebevzetí Panny
Marie, kterému je náš kostel za-
svěcen, a o nejbližším víkendu
pak zveme návštěvníky z celé
republiky na duchovní, kultur-
ní a charitativní program našich
poutních slavností.

Ty se letos konají od 15. do
17. srpna, a protože budou
spojeny i s oslavami 350 let vý-
ročí naší diecéze a 20 let exis-
tence místní diecézní charity,
bude u nás opravdu živo.

Vše začne v pátek pěším
procesím z Rokytnice do Nera-
tova, díky kterému se z naší vsi
v 17. století vlastně stalo pout-

ní místo. Poutníky v Neratově
přivítáme mší svatou a večer
pak vystoupí písničkář Petr Lin-
hart, kterého jste u nás mohli
slyšet už před čtyřmi lety.

V sobotu se můžete těšit na
jarmark výrobků chráněných
a sociálně terapeutických dílen,
ke koupi budou i produkty ře-
meslníků z okolí. Dětem nabíd-
neme poníka, tvořivé worksho-
py a skládací papírové hrady.

Sobotní program začne mší
svatou za přítomnosti biskupa
JE Jana Vokála a biskupů z In-
die. Odpoledne odstartuje tra-
diční charitativní Běh naděje,
po něm vás pozveme na besedu
s našimi indickými hosty o pro-
jektu Adopce na dálku. Zahrát
přijede kapela z Nízkoprahové-
ho klubu dětí a mládeže z Kut-

né Hory, dorazí i dudák a celý
den uzavřeme koncertem Fil-
harmonie Hradec Králové.

Na neděli je přichystána mše
svatá, celebrovaná indickými
biskupy, a šermířské vystoupe-
ní. O krásnou tečku slavností
se pak svým koncertem posta-
rá legendární skupina Spirituál
Kvintet.

Popsat atmosféru celé akce
na několika řádcích je nemož-
né – nejlepší je přijet a zažít ji
na vlastní kůži. Vstupné na
všechny akce je dobrovolné,
a to díky sponzorům, kteří naše
letošní poutní slavnosti mate-
riálně či finančně podpořili
a  jejichž seznam najdete pod
tímto článkem. Všem jim za je-
jich podporu patří naše velké
poděkování.

www.neratov.cz

PODROBNÝ PROGRAM SLAVNOSTÍ

NAJDETE NA WWW.NERATOV.CZ
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Divadelní představení s názvem
Enigmatické variace do Nera-
tova přivezl ochotnický spolek
SDO Diviš Žamberk. V této
dojemné, napínavé i filosofické
"two men show" vystoupili Li-
bor Toncr a Michal Belobrad,
který hru zároveň režíroval.
Představení i klarinetový úvod
Elišky Urbanové odměnila té-
měř stovka diváků vřelým po-
tleskem, ke kterému se opož-
děně přidáváme i my!

Obyvatelé našeho chráněného
bydlení Domov se rozhodli,
že si letošní léto užijí plnými
doušky – nahlas to sice nikdo
z nich neřekl, ale stačí se podí-
vat, co všechno v červenci pod-
nikli, a je jasno. Posuďte sami!

Nejdřív si vyrazili na rybář-
ské závody do blízké Rokytnice.
A protože začátečníkům štěstí
přeje, ulovili Lukáš, Maruška
i  Jarda svou první rybu. Bez
úlovku zůstala jen Evička, do-
brou náladu jí to ale nezkazilo.

Další výlet zavedl Domov
na přehradu Pastviny, kde si
nejen zaplavali, ale také se pro-
jeli na vypůjčených šlapadlech.
Pěkné počasí je zlákalo i ke gri-

Nevšední divadelní budova ze
130 balíků místní slámy a ně-
kolika desítek upínacích kurtů
vyrostla během tří červenco-
vých dní na kraji Neratova.
Pro festival Menteatrál a až
130 diváků ji navrhl architekt
Radek Podhorský.

Neratov se tak stal asi nej-
menší vsí s vlastním divadlem.
Rekord si bohužel udržíme jen
pár dní, po festivalu bude hoř-
lavá stavba opět rozebrána.

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.

V kostele se představila zbrusu
nová hra "Don Bosco v 21. sto-
letí". S obyvateli našeho chráně-
ného bydlení a dětmi i dospělými
z Neratova ji secvičil tým tří mla-
dých lidí díky podpoře z Nadace
O2 v programu Think Big. Před-
stavení se moc povedlo, na jeho
reprízu se můžete těšit 16. srpna
na našich poutních slavnostech!

- - -
Budovu bývalé školy v Neratově,
která je sídlem našeho sdružení,
zdobí nový velký nápis "Sdruže-
ní Neratov". Písmena z naší chrá-
něné keramické dílny jistě usnad-
ní hledání mnoha návštěvníkům!

- - -
Netradiční koncert s tóny zhudeb-
něné poezie a posvátných textů
nám za doprovodu historických
nástrojů nabídlo polské duo Sol
et Luna. Za příjemný zážitek hu-
debníkům moc děkujeme.

- - -
Na Kopečku proběhl Den chrá-
něných dílen. Kromě našich
řemeslných výrobků se tu s peči-
vem, palačinkami či kávou před-
stavily dílny z celé republiky.

- - -
Klub neratovských andělů, kte-
rý sdružuje naše podporovatele, se
pomalu rozrůstá. V červenci jsme
přivítali jubilejního 200. člena!

- - -
Děkujeme dárcům, kteří nás
v červenci podpořili, jmenovitě
firmě Alza.cz za novou tiskárnu
a jejím zaměstnancům za finanční
dar, který pro nás vybrali, Nadaci
J&T za příspěvek na výtah pro
naši novou školu, a Nadaci České
spořitelny a Výboru dobré vůle –
Nadaci Olgy Havlové, díky nimž
obyvatelé Domova budou moci
vyrazit na dovolenou k moři!

KRÁTCE
Z ČERVENCE

NERATOV MÁ VLASTNÍ DIVADLO – SLAMĚNÉ

DOMOV LOVÍ, ŠLAPE, GRILUJE

OCHOTNÍCI SKLIDILI POTLESK VSTOJE

lování u ohniště, které si sami
postavili letos na jaře. Odměnou
za náročné přípravy jim bylo
krásné společné odpoledne.

Naši přátelé stihli navštívit
i rokytnickou Anenskou pouť,

účastnili se divadelních zkou-
šek na nadcházející divadelní fe-
stival a Romana, Vláďa, Marta
a Jiřina strávili týden v Týně
nad Vltavou. Řekněte sami, ne-
byl to krásně nabitý měsíc?

EEvviiččkkaa ppřřii ččeekkáánníí nnaa rryybbuu

FFoottoo:: JJiinnéé jjeevviiššttěě
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AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

drewniany kościół w kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św. 
Michała z 1710 r. We wsi znajduje 
się również kilka chat będących 
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w. 

holzkirche in kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

kamieńczyk - kostel. dřevěný 
kostel sv. michala z roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-Park-anlage in między-
lesie (mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-Barockstil. In einem Flügel 
ist ein Hotel eingerichtet. 

międzylesie - hrad a zámek. 
Zbytky gotického hradu s Černou 
věží, renesanční dvůr a barokní 
zámek. Jedno křídlo zámku je ada-
ptováno na hotel.

zespół zamkowo-pałacowy 
w międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

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

die glatzer festung und die 
laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

kladsko - vojenská pevnost 
a minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. - 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

Rynek w kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu świętych. Przy wejściu do 
ratusza widnieje barokowa studnia 
z lwem z dwoma ogonami. 

der Ring in kłodzko (glatz). 
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in 
der Mitte des steil ansteigenden 
Chrobry-Platzes wurde mehrmals 
umgebaut. Daneben wurde 1620 
die Mariensäule errichtet. Am Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

most gotycki św. jana na mły-
nówce w kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

die gotische brücktor brücke 
über dem mühlgraben in kłodzko 
(glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen geschmückt.

kladsko - gotický most sv. 
jana na kanále młynówka. Most 
byl postaven v roce 1390 a spojuje 
historickou část města s městskou 
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné 
zábradlí zdobí šest barokních 
soch.

uzdrowisko Polanica - zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

kurort Polanica - zdrój (bad 
altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA / 
JETZT POLEN“ geehrt wurde. 

Polanica - zdrój - lázně. Ve 
městě a okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

uzdrowisko duszniki - zdrój. 
Uzdrowisko, które swym pobytem 
uświetnił F. Chopin oraz siedziba 
zabytkowej fabryki papieru. 

kurort duszniki - zdrój (bad 
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Cho-
pin ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

duszniki - zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je historic-
ká papírna z počátku 17. století.
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uzdrowisko kudowa - zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

kurort kudowa - zdrój (bad 
kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

kudowa - zdrój - lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Českou 
republikou, se opírá o využití zde-
jších pěti minerálních pramenů. 

bazylika nawiedzenia nmP 
w wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

mariä heimsuchung - basili-
ka in wambierzyce (albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) - das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
- ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

wambierzyce - bazilika navští-
vení Panny marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

uzdrowisko lądek - zdrój. 
Leczenie w Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte 
jest na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

kurort lądek - zdrój (bad lan-
dek). Die Behandlung in Lądek 
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten 
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termal-
heilquellen. Seine Hauptattraktion 
bildet die 1678 erbaute Naturheilan-
stalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), 
in der sich heute ein Heilbad und 
eine Trinkhalle befinden.

lądek - zdrój - lázně. Léčba v 
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

jaskinia niedźwiedzia w klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

bärenhöhle in kletno (klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein Labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

kletno - medvědí jeskyně. Jed-
na z nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

Rezerwat „wodospad  wilczki” 
w międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny 
las dolnoreglowy rosnący wokół 
wodospadu objęty jest ochroną 
i stanowi krajobrazowy rezerwat 
przyrody. 

naturschutzgebiet „wodo-
spad wiczki” w międzygórzu 
(„wölfelsfall in wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

międzygórze - vodopád na 
říčce wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

uzdrowisko długopole - zdrój. 
Urokliwy kurort, znany z wyśmieni-
tej wody mineralnej „Długopolanka” 
rozlewanej w Szczawinie nieopodal 
Długopola Zdroju. 

kurort długopole - zdrój (bad 
langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

długopole - zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

kompleks pałacowo-parko-
wy w bożkowie. W centrum wsi 
w 1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - Parkanlage in boż-
ków (ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

bożków - zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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große heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

Velká hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor - Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

Ratusz w nowej Rudzie. Na 
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

Rathaus in nowa Ruda (neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

nowa Ruda - radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

fortyfikacje w Srebrnej górze. 
Potężna twierdza wznosząca się 
nad miejscowością i przełęczą jest 
jednym z najciekawszych obiektów 
architektury militarnej w Polsce. 
Wykorzystywano ją jako ciężkie 
więzienie. Podczas ostatniej wojny 
urządzono tu jeniecki obóz karny 
„Oflag VIII B”. 

befestigungen in Srebrna 
góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

Srebrna góra -  pevnost. 
Mohutná pevnost, tyčící se nad 
městečkem Srebrna Góra a stej-
nojmenným horským sedlem, 
patří k nejzajímavějším objektům 
vojenské architektury na území 
Polska. Později sloužila jako těžké 
vězení a během druhé světové války 
byl v jednom z jejích fortů zřízen 
zajatecký tábor pro důstojníky 
Oflag VIII B.

wieża widokowa na wielkiej 
Sowie. Sztandarowa wieża wido-
kowa na Dolnym Śląsku - najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego 
typu. Umiejscowiona została 1015 
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę 
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę. 

aussichtsturm auf der wielka 
Sowa (hohen eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

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

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był w ta-
jemnicy. Do dziś wielu historyków 
spiera się co do przeznaczenia tych 
podziemnych i naziemnych obiek-
tów, które powstały w Górach Sowich 
w czasie II wojny światowej.

unterirdische Stadt in Osówka 
(bei wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

Podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

muzeum prof. j. wittiga w no-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

muzeum prof. j. wittiga v 
nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

wittig-museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

bystrzyca kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

bystrzyca kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

bystrzyca kłodzka (habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Neratovské
poutní slavnosti

15.–17.srpna 2014

Sdružení Neratov, o.s., Římskokatolická farnost 
Neratov, SHM klub Neratov, Diecézní charita 

Hradec Králové a regionální charity 
Vás srdečně zvou na


