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Prezentowaną w Kłodzku 
i w Mieroszowie wystawą po-
plenerową zakończył się 23 
Międzynarodowy Interdyscy-
plinarny Plener Artystyczny 
w ramach Polsko – Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Atmosfera plenerów sprzy- 
ja pracy twórczej. Obecność 
artystów amatorów i profe-
sjonalistów pozwala na wy-
mianę opinii, uwag warsz-
tatowych, skonfrontowanie 
wrażliwości i upodobań z 
estetyką innych twórców.  
- Stało się tradycją, że od 
dwudziestu pięciu lat w 
okresie dwóch jesiennych 
miesięcy odbywają się na 
pograniczu polsko - czeskim 
Polsko - Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej pod hasłem 
“Bądźmy Rodziną - Zustan-
me Rodinou”. Dni to inicja-
tywa społeczno - kulturalno 
- duchowa zapoczątkowana 
w Nowej Rudzie 1990 r. w ra-
mach Klubu Inteligencji Kato- 
lickiej przez Teresę Bazałę i 
Juliana Golaka, która rozro- 
sła się od trwających tydzień 
odczytów do imprezy mię-
dzynarodowej o coraz boga- 
tszym programie dla doro- 
słych, młodzieży i dzieci pro-
mującej wartości chrześcijań-
skie. Taką też inicjatywą jest 
23 Międzynarodowy Interdy-
scyplinarny Plener Artystycz-
ny zorganizowany w dniach 
12 – 22 września w Kłodzku – 
mówi organizator i kierownik 
artystyczny pleneru Henryk 
Hnatiuk.

Każdy kolejny plener ma 
patrona w osobie znaczącej 
dla rozwoju Kościoła. W tym 
roku jednym z celów plene-
ru było przybliżenie postaci 
arcybiskupa Arnošta z Pardu-
bic. Wychowany i pochowany 
w Kłodzku, właśnie przypada 
650-rocznica jego śmierci, 
gruntownie wykształcony du- 
chowny był doradcą króla 
Karola IV.  Arnošt nadal pozo-
staje osobistością w dziejach 
Kłodzka. Jego grobowiec znaj- 
duje się w najważniejszym z 
kłodzkich kościołów.

- Kłodzko i Ziemia Kłodz-
ka to wyjątkowy zakątek 
Polski. Dzięki granicznemu 
położeniu posiada burzli-
wą wielonarodową historię, 
której zawdzięczamy nasze 
kulturowe dziedzictwo. Ar-
tyści z Polski i Czech, miesz-
kańcy przyjaznego hotelu 
Kłodzkiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji, odbyliśmy 
tutaj właśnie spotkanie z 
niezwykłym arcybiskupem. 
Korzystając ze swoich arty-
stycznych umiejętności, sta-
raliśmy się zaprosić go do na-
szych domów, jak i przyjaciół 
oraz galerii. Niech stworzone 
pod wrześniowym słońcem 
obrazy i wiersze trwają jak 
najdłużej – mówi Henryk 
Hnatiuk.

17 września uczestnicy 
pleneru towarzyszyli swojej 
koleżance rzeźbiarce Ewie 
Beyer – Formeli podczas   otwa- 
rcia jej wystawy w Centrum 
Edukacji Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim. Wystawa 
rzeźb i pasteli odbyła się z 
okazji 30-lecia twórczości ar-
tystki na Dolnym Śląsku.

W tym też czasie trwały w 
Centrum Kultury Chrześcijań-
skiej w Kłodzku IV Dni Błogo-
sławionego Ks. Gerharda Hir-
schfeldera, podczas których 
widzowie podziwiali m. in. 
prace powstałe podczas 21 
Międzynarodowego Interdy-
scyplinarnego Pleneru Arty-
stycznego. Poeci Věra Kopec-
ká i Antoni Matuszkiewicz  
czytali wiersze poświęcone 
błogosławionemu podczas 
mszy św. w Kudowie-Zdroju 
Czermnej.

20 września na zakoń-
czenie pleneru odbyła się w 
Kłodzkim Ośrodku Kultury 
23. Wystawa poplenerowa, 
prezentująca tegoroczny do-
robek uczestników, tzn. prace 
malarskie, rzeźby, fotografie i 
wiersze powstałe podczas 10 
dni wspólnej pracy. Wernisaż 
wzbogacił wieczór poezji.

Jedną z uczestniczek te-
gorocznego pleneru była 
Jadwiga Markur, malarka bez 

Elżbieta Gargała

TwOrzymy ścIeżkI  
przySzłych dnI

Věra kopecká i antoni Matuszkiewicz czytają w Mieroszowie wiersze  
powstałe na plenerze.

Petr kysela z Machowa.
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rąk, która maluje nogą. Cari-
tas szczecińska, pod opieką 
której artystka pracuje na 
co dzień, zaprosiła plener na 
przyszły rok do Szczecina.

Uczestnicy 23. Pleneru: 
Edward Kostka (Wrocław), 
Antoni Matuszkiewicz (Mar-
tinkowice - Czechy), Jarmila 
Smetanová i Jan Smetana 
(Jesenny - Czechy), Eva Šink-
manová (Nova Paka - Czechy), 
Margita Nedomlelová (Jičin - 
Czechy), Miloš Gerstner (Be-
necko – Czechy), Petr Kysela 
(Lhota u Machova - Czechy), 
Vĕra Kopecká (Broumov- 
Czechy), Dana Orska i Jerzy 
Mach (Wałbrzych), Lucyna 
Wierzbicka, Zbigniew Prorok 
i Stanisław Sułek (Boguszów - 
Gorce), Maria Gostylla - Pa-
chucka (Poznań), Ewa Beyer  
Formela (Sopot), Jadwiga 
Markur, Józefa Sikora i  Hen-
ryk Kuchciński (Szczecin), 
Konrad Czapliński (Zielona 
Góra), Jarosław Radomski 
(Kłodzko). 

Profesor konrad czapliński z zielonej góry, prof. edward kostka z Wrocławia podczas 
pracy na kłodzkim rynku. Jadwiga Markur ze szczecina tworzyła swoje obrazy malując nogą.

Miloš gerstner z Benecka.
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Jedno ze znanych powie-
dzeń przypomina, że niewątpli-
wą okazją do zdobywania wie- 
dzy są wszelakie podróże. Pra-
wdę niniejszej sentencji można 
 odkryć i w pełni się z nią zgo-
dzić chociażby na przykładzie 
św. Jana Nepomucena, a do-
kładniej jego niezliczonych po- 
mników, rozmieszczonych w róż-
nych częściach naszego kraju, 
a także poza jego granicami. 
Kiedy więc podróżuje się po zie-
mi dolnośląskiej, można napo-
tkać ogromną liczbę figur tego 
niezwykłego świętego. Spró- 
bujmy przyjrzeć się postaci 
owego wybitnego kapłana, 
który przez wieki zyskał sobie 
wielki szacunek wiernych oraz 
ich pamięć, wyrażaną poprzez 
jego pomniki, figury i miejsca 
kultu. Kim więc był ów święty? 
Skąd biorą się jego popular-
ność i rozgłos? Gdzie jest źródło 
wielkości jego kultu?

Tło historyczne życia 
św. Jana nepomucena

Zanim postać Jana z Pomuk 
zostanie poddana naukowej 
analizie, ważne jest, by poświę-
cić nieco uwagi kontekstowi 
historycznemu czasów, w ja-
kich przyszło mu żyć i działać. 
Św. Jan Nepomucen urodził 
się około 1340 roku, a zmarł w 
roku 1393. Okres ten jest nie-
zwykle burzliwy w dziejach 
nie tylko samego Kościoła czy 
państwa czeskiego, lecz także 
całej ówczesnej Europy, przez 
którą raz po raz przetaczały się 
wojny (jak choćby długofalowy, 
wielofazowy konflikt zbrojny 
zwany wojną stuletnia) oraz 
wyniszczające epidemie. Kroni-
ki wspominają zwłaszcza o jed-
nej zarazie, znanej bardziej pod 
nazwą „czarnej śmierci”. Zbie-
rała ona żniwo wśród ludności 
Europy, dziesiątkując miasta 
oraz wywołując panikę. Ofia-
ry były na tyle liczne, że wiele 
miejscowości opustoszało, a 
pola uprawne zaczęły zarastać 
lasem. Skutkiem tego pomo-
ru była śmierć jednej trzeciej 
mieszkańców Europy, a także 
nasilenie się ruchów religijnych 

opartych na mistycyzmie. Słusz-
nie zatem historycy nazwali XIV 
stulecie jesienią średniowie-
cza, uznając wiek XIV i XV za 
przełomowy okres przejściowy 
pomiędzy wiekami średnimi a 
epoką nowożytną.

Oprócz fal epidemii dotyka-
jących Europę, można było tak-
że dostrzec znamiona ogrom-
nego kryzysu gospodarczego, 
ale równocześnie religijnego i 
ideologicznego. W zachodniej 
Europie odczuwano brak rów-
nowagi ekonomicznej - waha-
nia pieniądza, liczne skoki cen 
wpływały na zmiany dochodów 
posiadaczy ziemskich, których 
głównym źródłem utrzymania 
były plony zebrane z należą-
cych do nich ziem, a te przy 
takich zmiennych uwarunko-
waniach często nie wystarczały 
na pokrycie licznych kosztów. 
Rosło więc zadłużenie i docho-
dziło do utraty majątków przez 
słabszych gospodarczo feuda-
łów, co prowadziło do ostrych 
wystąpień przeciwko władzy. 
Do takiego stanu rzeczy przy-
czyniły się też trwające nawet 
kilka lat nieurodzaje, których 
konsekwencją były klęski głodu, 
zwłaszcza w latach 1315-1317. 
Wzrosła więc śmiertelność, a 
przyrost naturalny uległ zaha-
mowaniu, co zachwiało całą 
ekonomią europejską. Kryzys 
ówczesnej gospodarki, a przez 
wspomniane wcześniej fale gło-
du także rolnictwa można było 
dostrzec w niemalże wszystkich 
dziedzinach życia, a jego skutki 
odbijały się coraz ostrzej, po-
wodując również bankructwo 
rozwijających się dopiero do-
mów bankowych, zwłaszcza w 
latach 1341-1343, kiedy upadły 
największe banki włoskie.

Jednak nie tylko ekonomia 
Europy doświadczyła licznych 
wahań - rozkładowi uległ cały 
znany dotychczas porządek śre-
dniowieczny. W dziedzinie poli-
tyki coraz częściej dawało się 
zauważyć zmianę w sposobie 
podchodzenia do sprawowa-
nia władzy, której ideałem były 
silne rządy monarsze. W razie 
potrzeby w umiejętny sposób 
odwoływano się przy tym do 

szerszych warstw ludności. Po-
tęga pieniądza, konieczne prze-
miany gospodarcze i początki 
kapitalizmu spowodowały prze- 
obrażanie społeczeństwa, przy-
czyniając się do degeneracji i 
upadku rycerstwa oraz rozprę-
żenia wśród duchowieństwa.

Stąd już nietrudno było o 
kryzys także w szeregach ów-
czesnego Kościoła. Pomimo 
pojawienia się tak wielkich po-
staci, jak św. Tomasz z Akwinu 
czy wybitny myśliciel Jan Duns 
Szkot - którzy swoimi teoria-
mi i rozważaniami rozpoczęli 
przemianę światopoglądową 
ówczesnej Europy, a ich dzieła 
stały się podwaliną pod nowe 
nurty w nauce - codzienność 
Kościoła nosiła znamiona kry-
zysu. Jednym z jego przejawów 
było powołanie do życia inkwi-

zycji, bardzo często zależnej od 
możnowładców i działającej 
pod ich dyktando jako narzę-
dzie polityczne. Celem tej insty-
tucji nie były jednak dążenia na 
rzecz oczyszczania wiary z nie-
właściwych postaw i nalecia-
łości. Jej działalność spowodo-
wała liczne kary za niewłaściwe 
pojmowanie wiary, w postaci 
stosów masowo rozpalanych 
już od pierwszej połowy XIV 
w., co spowodowało śmierć 
ogromnej liczby oskarżanych o 
czary kobiet. Innym przejawem 
kryzysu w szeregach Kościoła 
było coraz mocniejsze przeni-
kanie hierarchów w struktury 
polityczne państw i takie same 
zapędy Kościoła, czego skut-
kiem była trwająca prawie sie-
demdziesiąt lat nieobecność 
papieży w Wiecznym Mieście, 

ks. Marcin Zawada

życIe I męczeńSka śmIerć  
śwIęTegO Jana nepOmucena

ks. Marcin zawada
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zwana potocznie „niewolą 
awiniońską” (1309-1377), oraz 
występujące licznie w owym 
czasie zatargi poszczególnych 
monarchów z papiestwem, 
utożsamianym bardziej z siłą 
polityczną niż ze zwierzchnią 
władzą duchową. Skutkiem ta-
kiego stanu rzeczy był szerzący 
się coraz większy krytycyzm w 
stosunku do wiary, do Kościo-
ła i jego zwierzchników, którzy 
coraz częściej wdawali się w 
konflikty nader często czysto 
polityczne z władcami poszcze-
gólnych krajów, prowadząc do 
utraty swojej niezależności. Za-
tem pozycja papiestwa w tym 
okresie mocno osłabła, co moż-
na było zauważyć zwłaszcza 
wówczas, gdy coraz liczniejsze 
stały się głosy niezadowolenia 
z powodu rosnących roszczeń 
finansowych kurii papieskiej. 
Skierowane one były głównie 
pod adresem niższego kleru i 
samych wiernych, nie dotyka-
jąc wyższego duchowieństwa, 
możnowładców czy patrycja-
tu. Pojawiały się więc coraz 
głośniejsze nawoływania o ko-
nieczność reformy w Kościele, 
które to głosy kierowała niższa 
szlachta, liczna biedota miejska 
czy też niższy kler. Wszystkie 
te wydarzenia doprowadziły 
w konsekwencji do utraty zna-
mienitej roli zwierzchników 
Kościoła, zwłaszcza papiestwa, 
które wskutek niewłaściwych 
decyzji i uzależnienia od wład-
ców świeckich spadło z roli de-
cydenta do mało liczącej się siły 
w ówczesnej Europie.

Wszystkie powyższe czyn-
niki i sytuacje odbijały się moc-
nym echem na całym Starym 
Kontynencie, także w ojczyźnie 
św. Jana Nepomucena, czyli 
Czechach, gdzie od początku 
XIV wieku rządziła dynastia 
Luksemburgów. Były to czasy, 
kiedy władcy niemieccy, kie-
rowani wielkimi aspiracjami, 
dążyli do stworzenia kolejnego 
cesarstwa. Od 1346 roku wła-
dzę w Niemczech i włączonych 
do nich Czechach sprawował 
Karol Luksemburski, zwany Ka-
rolem IV, który dążąc do speł-
nienia swoich aspiracji i marzeń 
o wielkim cesarstwie - Rzeszy 
- wszelkie swoje działania po-
lityczne podporządkował zdo-
byciu tytułu cesarza, co udało 
mu się po wyprawie na Rzym 
5 kwietnia 1355 roku. Od tego 
momentu całą uwagę sku-
pił na Czechach, z których się 

wywodził, a które to państwo 
przeżywało ogromny rozkwit. 
Za czasów Karola IV wiele się w 
Czechach zmieniło - kraj prze-
chodził przeobrażenia społecz-
ne i gospodarcze, choć przy tej 
okazji nie obeszło się bez sytu-
acji konfliktowych, gdyż Czechy 
były niejednolite etnicznie, a 
to przyczyniło się do nasilenia 
różnic klasowych. Możnowład-
cy byli obcego pochodzenia 
(niemieckiego) i nie wahali się 
uciskać czeską biedotę miejską 
czy miejscowych chłopów, nic 
więc dziwnego, że zaostrzały 
się antagonizmy narodowo-
ściowe. W przeciwieństwie do 
ojca - Jana Luksemburskiego, 
uważanego za „cudzoziemskie-
go króla” - Karol IV przeniósł się 
na stałe do Pragi, czyniąc z niej 
miasto wysokiej rangi i stolicę 
imperium rzymsko-niemiec-
kiego, a budowlanymi planami 
nadał jej kształt wywołujący 
podziw do dziś. Dzięki temu 
władcy w Pradze powstały ta-
kie obiekty, jak słynna gotycka 
katedra św. Wita, przepiękny 
kamienny most nad Wełtawą 
czy też pierwszy uniwersytet 
w Europie Środkowej. Za jego 
panowania Czechy stały się 
potęgą pokojową w tej części 
Europy, tak że przez 68 lat nie 
wszedł na czeską ziemię ża-
den agresor. Wszystko to miało 
wpływ na panujący tam klimat 
polityczny i społeczny. Sam mo-
narcha, pragnąc zachowania 
dynastii i szukając zabezpie-
czenia jej trwałości, oczekiwał 
potomka, który wkrótce przy-
szedł na świat, jednak w wieku 
dwóch lat zmarł. W roku 1353, 
po śmierci pierwszej żony, Anny 
z Palatynatu, król został wdow-
cem. Wówczas wskutek sojuszu 
politycznego z księciem świd-
nicko- jaworskim Bolkiem II 
wziął za żonę jego córkę Annę, 
z którego to związku narodził 
się Wacław, po śmierci Karola 
IV koronowany na króla Czech 
jako Wacław IV. To właśnie ten 
władca przyczynił się swoimi 
rządami do męczeńskiej śmier-
ci Jana z Pomuku.

pochodzenie, studia
i działalność 
św. Jana nepomucena

Kiedy poszukuje się wiado-
mości na temat św. Jana Ne-
pomucena, zwłaszcza jego na-
rodzin, nie można ich znaleźć 
zbyt wiele - być może wynika 

to z dużej odległości czasowej, 
a może zadecydowała o tym 
kontrowersyjność tej postaci 
czy nabrzmiała legenda z nią 
związana. Pierwsze sprzecz-
ności pojawiają się już w przy-
padku ustalenia daty przyjścia 
na świat późniejszego święte-
go, pojawiają się tu bowiem 
pewne rozbieżności. W star-
szej literaturze za rok narodzin 
Jana przyjmowano najchętniej 
1330, jednakże ostatnimi czasy 
większość autorów opowiada 
się raczej za dekadą między 
1340 a 1350 rokiem. Niektórzy 
wskazują rok 1346, choć więk-
szość badaczy przychyla się do 
bardziej ostrożnego typowania 
daty narodzin Jana z Pomuku, 
zawierając ją między rokiem 
1340 a 1350.

Miejsce urodzenia św. Jana 
Nepomucena jest łatwiejsze 
do określenia, gdyż stosowna 
wskazówka znajduje się w sa-
mym jego nazwisku. Chodzi 
bowiem o wieś Pomuk, leżącą 
w powiecie Pilzneńskim. Nigdy 
nie podawano w wątpliwość 
miejsca narodzin świętego, 
chociaż można odnaleźć aż 
pięć miejscowości o tej nazwie. 
Jednakże w tym konkretnym 
wypadku wiadomo, że chodzi o 
miasteczko, które w przeszłości 
nosiło dwie nazwy: Pomuk i Ne-
pomuk. Położone w południo-
wo- zachodnich Czechach, 80 
km na południowy wschód od 
Pragi, nieopodal Pilzna, dziś na-
zywa się Nepomuk i liczy pra-
wie trzy tysiące mieszkańców. 
Etymologia nazwy rodzinnej 
miejscowości św. Jana Nepomu-
cena jest dość enigmatyczna. F. 
Stejskal stawia jednak ciekawą 
hipotezę, jakoby wzięła się ona 
ze sposobu komunikowania się 
działających tutaj wcześniej (w 
latach 1144-1153) cystersów, 
którzy byli oszczędni w słowach 
i niewiele do siebie mówili. 
Wielu jest skłonnych przychylić 
się do powyższej teorii, tłuma-
cząc sobie tym samym jedną z 
cnót Jana Nepomucena, jaką 
było milczenie, mówiąc inaczej 
umiejętność trzymania języka 
za zębami.

Godne wzmianki jest także 
jego pochodzenie, gdyż rów-
nież ono stanowi niewiadomą, 
choć przez samego Jana z Ne-
pomuku naświetlaną i rozja-
śnianą. Ojcem świętego był 
miejscowy urzędnik o nazwisku 
Welflin. Nazwisko to pochodzi 
od słowa Wölfein, co tłumaczy 

się jako „wilczek”. Niektórzy 
poszukują korzeni rodowego 
nazwiska Jana w zdrobnieniu 
chrzestnego imienia Wolfgang, 
przez co wskazują na jego nie-
mieckie pochodzenie z rodziny 
kolonistów, którzy w XIII wie-
ku zasiedlali czeskie państwo, 
zwłaszcza posiadłości należące 
do klasztorów. Tenże Welflin 
piastował w latach 1355-1367 
urząd sołtysa, powołany nań 
przez pomuckiego opata, który 
udzielił mu prawa do sądzenia 
przestępców przyłapanych w 
przyklasztornych majątkach. Z 
kolei Jan pod kopią bulli papie-
ża Urbana V, którą wykonywał 
na polecenie praskiego konsy-
storza arcybiskupiego Jeneca 
z Ujezdca z datą 20 czerwca 
1369 roku, podpisał się: „Johan-
nes natus quondam Welflini 
de Pomuk, clericus Pragensis 
dyoecesis, publicus auctoritate 
imperiali notarius”. Sam więc 
siebie miał nazywać Jan olim 
Welflin.

Warto zaznaczyć, że żadne 
źródła historyczne nie wspo-
minają ani słowem o matce św. 
Jana Nepomucena. Wszelkie in-
formacje na jej temat pojawiają 
się jedynie w ludowych przeka-
zach, które jednak nie mówią 
nic o rodowodzie tej kobiety, 
jej nazwisku bądź pochodze-
niu. Przypominają natomiast, 
iż jako dziecko Jan Nepomucen 
podobno ciężko chorował, jego 
matka zaś miała pielgrzymować 
w intencji syna do obrazu Matki 
Bożej w jednym z cysterskich 
klasztorów, by wyprosić dla 
niego dar zdrowia. Skutkiem 
tej pielgrzymki była z jednej 
strony niezwykła cześć, jaką św. 
Jan Nepomucen otaczał Matkę 
Najświętszą, a z drugiej, decy-
zja rodziców o przeznaczeniu 
dziecka do służby kapłańskiej.

Ze względu na małą liczbę 
źródeł z informacjami na temat 
młodości męczennika, trudno 
jest ustalić poszczególne eta-
py jego edukacyjnej ścieżki. 
Warto jednak zacząć od zwró-
cenia uwagi może nie tyle na 
czas rozpoczęcia studiów, ile na 
ich efekty. Bardzo ciekawe jest 
uświadomienie sobie faktu, że 
podpisując się 20 czerwca 1369 
roku na bulli papieża Urbana V, 
św. Jan Nepomucen pokazał, 
iż mimo młodego wieku już 
bardzo dobrze władał łaciną 
i był znaczącą osobą. Jest to 
więc dowód na to, że młody 
wiek nie przeszkadzał mu po-
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sługiwać się tym językiem w 
mowie i piśmie oraz znać pod-
stawowe zasady sporządzania 
dokumentów. Wcześnie musiał 
rozpocząć naukę w miejscowej 
przyklasztornej szkole. Ponie-
waż w 1369 roku podpisał się 
na dokumencie jako kleryk 
diecezji praskiej, musiał już 
wówczas mieć wykształcenie 
w zakresie znajomości łaci-
ny, tworzenia dokumentów i 
prowadzenia korespondencji, 
stąd można wnioskować, że 
był uczniem szkoły przyklasz-
tornej i mniej więcej w tym 
czasie przyjął tonsurę, choć K. 
Radoński podaje, że miało to 
miejsce w roku 1370. W tym 
okresie św. Jan występuje tak-
że jako kleryk kurii praskiej, 
gdzie pełni rolę notariusza. 
Do piastowania tej godności 
wówczas nie były wymagane 
ukończone studia prawnicze, a 
jedynie sprawność w czytaniu i 
pisaniu. Świadectwem na takie 
zdolności św. Jana mogą także 
być pochodzące z tego okresu 
dokumenty i pisma, których 
jest ponad dwadzieścia.

A. Babuchowski mówi o 
jeszcze innym przykładzie wy-
kształcenia oraz niezwykłego 
zaufania, jakim cieszył się w 
tamtym czasie św. Jan Nepo-
mucen . Otóż był on traktowa-
ny w szczególny sposób przez 
władze duchowne Pragi, co 
przejawiało się nie tylko pracą 
kancelaryjną i pozostawionym 
podpisem pod bullą papieża 
Urbana V, lecz także powoła-
niem go do udziału w komisji 
badającej sytuację w zakonie 
joannitów, którego podstawo-
wym zadaniem była obrona 
miejsc świętych w Palestynie. 
Papież Grzegorz XI w 1373 
roku nakazał bowiem przepro-
wadzić rozległe śledztwo w 
sprawie tegoż zakonu. Polega-
ło ono na wzywaniu kolejno z 
każdego domu zakonnego po 
pięciu świadków - i to nie tylko 
samych mnichów, lecz także, 
albo nawet przede wszystkim, 
świecką służbę klasztorną i 
przyklasztorną - by wypytywać 
ich o poszczególnych członków 
zakonu, o ich stan majątkowy, 
sytuację ekonomiczną. Prze-
słuchanie prowadził wikariusz 
generalny Pragi, Boreš z Mráko-
tic, natomiast Jan Nepomucen 
przysłuchiwał się temu i pilnie 
notował w papierowym zeszy-
cie wszystkie wypowiedzi po 
łacinie. Wprawdzie inny nota-

riusz przepisywał na jedenastu 
pergaminowych kartach ze-
znania świadków, ale pod każ-
dym z tekstów Jan składał swój 
notarialny znak, zaznaczając, 
że wcześniej kazał sobie odczy-
tać całą kopię słowo po słowie. 
Taka staranność i sumienność 
pracy tego świętego z Pomuku 
przysporzyły mu jeszcze więk-
szego zaufania arcybiskupa i 
podniosły prestiż jego osoby. 
Przyczyniła się także do zagwa-
rantowania mu miejsca w kan-
celarii wikariuszy generalnych, 
a później zadecydowała o ko-
lejnych jego awansach.

Innym dowodem na nie-
zwykłe zaufanie, jakim cieszył 
się św. Jan, wykonując swoją 
posługę, może być fakt, iż w 
ciągu jego dziesięcioletniej 
działalności jako publiczne-
go notariusza nie wniesiono 
wobec niego żadnej skargi, co 
więcej - w księgach sądowych 
z roku 1373 widnieją rejestry 
pożyczek, jakich udzielał róż-
nym ludziom. Takich zapisów 
w owej księdze znajduje się 
piętnaście, ale przy żadnym nie 
ma w ogóle mowy czy nawet 
zaznaczenia, że owe pożyczki 
były udzielane na jakikolwiek 
procent. Świadczy to o tym, że 
Jan chętnie sam wykładał pie-
niądze za osoby, które w danym 
momencie nie mogły uiścić na-
leżnej urzędowo kwoty.

Pewnego rodzaju trudności 
nastręcza także jednoznacz-
ne stwierdzenie daty święceń 
Jana z Pomuku. Podania gło-
szą, że za czas udzielania świę-
ceń powinno się przyjąć rok 
1372, kiedy to z rąk arcybisku-
pa Ernesta został mu udzielony 
dar kapłaństwa. Jednakże lite-
ratura przedmiotu w tej kwe-
stii podaje dopiero rok 1380, 
wiążąc to z faktem przyznania 
mu probostwa przy kościele 
św. Galla (Gawła) w Pradze na 
Starym Mieście, co musiało być 
równoznaczne z posiadany-
mi święceniami kapłańskimi. 
Wcześniej jednak był altarzystą 
w praskim kościele św. Wita. Ta-
kie zaszczytne miejsca przypa-
dły w udziale Janowi nie tylko 
ze względu na jego roztrop-
ność w postępowaniu  zasłużył 
sobie na to również wieloletnią 
pracą nad samym sobą, dzię-
ki czemu solidnie wykonywał 
powierzone mu obowiązki i 
stawiał sobie coraz większe 
wymagania. Widać to było 
chociażby przez fakt ciągłego 

podnoszenia swoich kwalifika-
cji i poziomu posiadanej wie-
dzy. Już bowiem w 1381 roku 
Jan został studentem prawa 
na założonym przez Karola IV 
uniwersytecie praskim, gdzie 
zdobył tytuł bakałarza. W la-
tach 1382-1387 ścieżki eduka-
cji zaprowadziły go na kolejne 
studia, tym razem do Padwy, 
gdzie ciężką pracą zdobył naj-
wyższy w owym czasie szcze-
bel naukowy - tytuł doktora 
prawa kościelnego. W czasie 
pobytu w Italii znów docenio-
no osobowość Jana z Pomuku 
i powierzono mu funkcję rek-
tora studentów pochodzenia 
zagranicznego, których okre-
ślano mianem „ultramonta-
nistów”, czyli mieszkających 
po drugiej stronie gór. Było to 
tym bardziej prestiżowe, że 
kandydata na rektora wybie-
rali studenci. Musiał on jednak 
spełnić szereg postawionych 
mu wymagań, choćby takich 
jak minimum trzyletni okres 
pobytu na studiach, dobra opi-
nia, szanowane pochodzenie, 
szacunek środowiska, skoń-
czony 25. rok życia. Do licznych 
obowiązków rektora należało 
m.in.: ustalanie planów zajęć, 
terminów wakacji i sposobu 
wynagrodzenia profesorów, 
rozdzielanie tematów rozpraw, 
wyznaczanie lektur. Ponadto 
sprawował on władzę sądow-
niczą nad tymi, którzy w jaki-
kolwiek sposób byli związani z 
uczelnią - głównie studentami, 
choć rozciągała się ona także 
na profesorów. Do zaszczytów 
natomiast należało pierwszeń-
stwo w czasie wszelkich uro-
czystości nad wszystkimi, nie 
tylko nad profesorami, lecz 
także miejscowymi dostojni-
kami kościelnymi z wyjątkiem 
biskupa i legata papieskiego. 
Rektor miał swobodny dostęp 
do burmistrza, dowódcy straży 
i rady miejskiej, a na uniwersy-
tecie mógł darować ubogim 
studentom opłatę za egzaminy 
i typować ich do stypendiów 
doktoranckich.

Jan Nepomucen po po-
wrocie do Pragi od razu został 
mianowany kanonikiem przy 
kościele św. św. Piotra i Pawła 
w Wyszehradzie, a później od 
20 września 1389 roku pełnił 
funkcję wikariusza generalne-
go archidiecezji praskiej, stając 
się tym samym prawą ręką ar-
cybiskupa Jana z Jenštejna.

 

Wszystkie swoje sukcesy, prze-
chodzenie poszczególnych 
stopni awansu i kariery, także 
tej w strukturach kościelnych, 
zawdzięczał przede wszystkim 
walorom swojego charakte-
ru, gorliwości w wypełnianiu 
swoich obowiązków i podcho-
dzeniu do nich, wierności wła-
snym ślubom i posłuszeństwu 
przełożonym.

W tym miejscu warto jesz-
cze nakreślić jeden wątek 
szczególnie ważny w posłudze 
i życiu św. Jana Nepomucena, 
jakim jest niezwykła relacja 
z arcybiskupem Janem z Je-
nštejna. Usposobienie hierar-
chy, jego podejście do rzeczy-
wistości oraz stawianie sobie 
nieustannych wymagań nie 
pozostały bez wpływu na mło-
dego ks. Jana - doktora prawa 
kościelnego i wikariusza gene-
ralnego praskiej kurii. Arcybi-
skup Jan miał wielce ciekawą 
osobowość, która oddziaływa-
ła nie tylko na jego najbliższe 
otoczenie, lecz także na cały 
ówczesny praski świat kultu-
ralny, polityczny i religijny. Sam 
nosił pasek pokutny, sypiał na 
gołej ziemi, pościł i biczował się 
aż do krwi. Całe noce spędzał 
na modlitwie i czuwaniu bli-
sko klasztoru Augustianów w 
Rudnicach koło Pragi, na Górze 
św. Jerzego. Jeśli zwracali się 
do niego żebracy, mył im nogi, 
a swoją gorliwość i trud prze-
lewał na papier, pisząc asce-
tyczne i kaznodziejskie dzieła. 
Jego dewiza życiowa brzmiała: 
„Raczej swoją wysoką godność 
znów utracić niż Kościołem źle 
rządzić, albo nawet mu szko-
dzić”. Swoją wiedzę i umiejęt-
ności zdobywał i kształcił na 
wielkich uniwersytetach w Pra-
dze, Bolonii, Padwie, Montpel-
lier i Paryżu. Był człowiekiem 
wszechstronnie wykształco-
nym, zgłębiał teologię św. Au-
gustyna i rozwijał szeroko kult 
Matki Bożej, wprowadzając w 
Czechach Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. W 
swoich kazaniach i polemikach 
zastanawiał się nad palącymi 
problemami współczesności. 
Patrząc więc na osobowość 
arcybiskupa Jana z Jenštejna, 
jasno wynika, jakim człowie-
kiem musiał być jego wikariusz 
generalny, skoro był tak bardzo 
darzony wielkim zaufaniem, 
zwłaszcza gdy w jego rękach 
była niejednokrotnie cała ad-
ministracja diecezji praskiej.
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śmierć męczeńska

Sprawa męczeństwa Jana z 
Pomuku jest niezwykle złożona 
i problematyczna, gdyż zdecy-
dowało o niej wiele czynników, 
często od samego męczennika 
niezależnych. Św. Jan Nepomu-
cen był przez całe swoje życie 
wiernym kapłanem, którego 
cechowała sumienność we 
wszystkich poczynaniach. Czuł 
się więc niezwykle odpowie-
dzialny za każdą powierzoną 
mu sprawę. Cechy te zjednały 
mu ogromne zaufanie arcybi-
skupa; sam też ufał swojemu 
zwierzchnikowi bezgranicznie. 
Owo zawierzenie zaowocowało 
wielkimi czynami i przykładami 
wierności Kościołowi i przeło-
żonym.

Po śmierci Karola IV władzę 
objął jego syn Wacław IV, który 
z racji swojego młodzieńczego 
wieku, a zwłaszcza nieobliczal-
nego charakteru, od początku 
wzbudzał obawy, szczególnie 
najbliższego kręgu władzy. Już 
na wstępie dał się poznać jako 
monarcha bardziej dbający o 
zabawę niż dobro państwa. B. 
Tuchman podaje kilka dodat-
kowo obciążających go szcze-
gółów, które jednocześnie 
podkreślają, jaką był osobą. 
Otóż przez swoich najbliższych 
Wacław IV był określany jako 
przystojny i obyczajny, ale w 
kronikach często opisywano go 
jako człowieka nieokrzesane-
go i pozbawionego moralnych 
zasad. Kronikarze wspominają, 
że razem ze swoimi przyjaciół-
mi włamywał się po nocach 
do domów mieszczańskich, by 
gwałcić żony, a swoją małżonkę 
zamykał w domu publicznym. 
Do innych jego wybryków i 
fanaberii można zaliczyć prze-
jawy okrutności, które często 
pokazywał na swoim dworze, 
chociażby w sytuacji, gdy na-
kazał przypiekać ogniem swo-
jego kucharza, karząc go w ten 
sposób za przypalone mięso, a 
tym samym za niestaranność i 
opieszałość w pracy. Wedle kro-
nikarzy Wacław IV był też na-
łogowym alkoholikiem, co nie 
pozostało bez wpływu na spra-
wowanie przez niego rządów.

Nastawienie króla do Ko-
ścioła było dwuznaczne, jed-
nakże przejawiał wielką ochotę 
podporządkowania go sobie. Z 
jednej strony zabiegał o to, by 
uzależnić od siebie kościelną 
instytucję, z drugiej zaś wspie-

rał jej działanie swoją królewską 
godnością. W 1389 roku kroni-
karze wspominają o głośnym 
pogromie, którego reperkusje 
miały się jeszcze długo utrzy-
mywać. Otóż w Niedzielę Wiel-
kanocną kapłan prowadzący 
procesję przez getto zamiesz-
kane przez Żydów został trafio-
ny kamieniem rzuconym przez 
żydowskie dziecko. W odwe-
cie mieszczanie wymordowali 
ok. 3000 członków żydowskiej 
gminy. Kiedy więc ci, którzy 
uniknęli pogromu, przybyli 
do króla, domagając się spra-
wiedliwości, usłyszeli jedynie 
stwierdzenie, że sobie na to 
zasłużyli, po czym monarcha 
sam wymierzył im karę. Innym 
przykładem jego silnej presji na 
instytucje kościelne było zda-
rzenie będące poświadczeniem 
rozdziału państwa od Kościoła. 
Chodziło o jedną z awantur stu-
denckich na praskiej uczelni. 
A trzeba pamiętać, że studen-
ci w owym czasie należeli do 
stanu duchownego i podlegali 
jurysdykcji arcybiskupa. Uwię-
ziono wówczas wielu żaków, a 
w czasie tłumienia zamieszek 
dwóch z nich straciło życie - 
jeden został ścięty, drugiego 
zaś spalono. Wystosowano 
wówczas do rady królewskiej 
obszerną, trzynastopunktową 
skargę, a wikariusz generalny 
Jan z Pomuku i oficjał Mikołaj 
Puchnik za ów akt przemocy 
wezwali przed sąd arcybiskupi 
głównego wykonawcę wyro-
ku na duchownych, niejakiego 
podkomorzego Zygmunta Hu-
lera. Jednak ten nie zjawił się 
osobiście, lecz wysłał obraźliwe 
oświadczenie z pogróżkami, że 
może przybyć do sądu jedynie 
w towarzystwie 200 żołnierzy. 
Zaowocowało to rzuceniem 
na niego przez praskiego arcy-
biskupa klątwy - sygnowanej 
podpisem Jana Nepomucena 
i umieszczonej na drzwiach 
praskiej katedry - która jednak 
została nałożona bez ustaleń 
z królem. Tak więc głównym 
przeciwnikiem takiego stanu 
rzeczy stał się arcybiskup Jan 
z Jenštejna, będący wcześniej 
kanclerzem królewskim, teraz 
jednak broniący autorytetu Ko-
ścioła.

Nieustannie dochodziło do 
prowokacji królewskich i różno-
rakich form dręczenia środowi-
ska kościelnego, co ukazywało 
politykę Wacława IV, zmierza-
jącą do ograniczenia praw Ko-

ścioła. W ukryciu powstawał 
także plan rozprawienia się z 
kurią w Pradze, a konkretnie z 
jej przedstawicielami w oso-
bach arcybiskupa, wikariusza 
generalnego i oficjała. Działo 
się to mimo wielu zażaleń i 
zgłaszanych uchybień, do któ-
rych dochodziło na linii król-Ko-
ściół, z winy tego pierwszego. 
W jednej z petycji arcybiskup 
żalił się, że królewscy urzędnicy 
wkraczają na teren jurysdykcji 
duchownej, nie robiąc sobie nic 
z kar kościelnych, i przeszka-
dzają wykonywać papieskie 
zarządzenia. Hierarcha pisał, że 
są przez nich przywłaszczane 
beneficja ołtarzowe, a przyzna-
wanie aktów darowizn na rzecz 
Kościoła i wszelka dobroczyn-
ność napotykają na ogromne 
utrudnienia. Z drugiej strony 
urzędnicy ci uciskają sieroty i 
wdowy i utrudniają zawieranie 
małżeństw, wykorzystują klasz-
tory, a nawet dręczą duchow-
nych. Stąd też relacje między 
arcybiskupem a królem musia-
ły się doczekać jakiegoś finału. 
Sam zaś protest pozostał bez 
odpowiedzi władcy.

Pamiętając o osobowości 
arcybiskupa praskiego Jana z 
Jenštejna oraz o jego niezwy-
kłej, wręcz radykalnej postawie 
wobec każdego przejawu zła, a 
także mając na uwadze charak-
ter arcybiskupiego wikariusza 
generalnego Jana, konflikt ten 
nie miał szans na kompromiso-
we rozwiązanie. Tym bardziej 
że do tego, co się wydarzyło 
między królem a arcybiskupem 
Pragi, doszła jeszcze jedna spra-
wa: obsada opactwa benedyk-
tyńskiego w Kladrubach. Ów 
tajemniczy plan rozprawienia 
się z praską kurią zakładał ucie-
miężenie tej ostatniej na różne 
sposoby, ale przy okazji cho-
dziło również o interesy. Król 
nosił się z zamiarem utworze-
nia nowej diecezji w zachod-
nich Czechach, która byłaby 
jednak wyjęta spod jurysdykcji 
arcybiskupa Jana i podlegała-
by bezpośrednio władcy, ten 
zaś czerpałby zyski z rozległych 
dóbr klasztoru i samej diecezji. 
Czekano jedynie na śmierć sę-
dziwego i schorowanego opata 
Racka. W interesie więc samego 
króla było obsadzenie swoim 
człowiekiem tego stanowi-
ska - w ten sposób monarcha 
spełniłby swoje ambicjonalne 
plany. Na dworze Wacława IV 
do takich duchownych zabie-

gających o władzę i uznanie, 
a także o pieniądze, należał 
niejaki Hinko Kluk von Mukov, 
znany bardziej jako Hanko. On 
to dzięki protekcji króla i jego 
staraniom miał zostać bisku-
pem w Kamieniu Pomorskim, 
jednak na przeszkodzie stanęła 
kapituła z Kamienia Pomorskie-
go. Hanko sądził, że będzie to 
możliwe dzięki wsparciu Wa-
cława IV, co byłoby wyrazem 
królewskiego podziękowania 
za jego pracę jako najwyższego 
kanclerza. Innymi kandydata-
mi do objęcia tego biskupstwa 
byli zaprzyjaźnieni z królem du-
chowni: Wacław Králik z Buřenic 
i Mikołaj z Unhoszczy. Pojawiła 
się jednak trudność, gdyż wy-
bór opata rządził się swoimi 
prawami, ale nade wszystko 
podlegał jurysdykcji Kościoła, 
a nie króla. Zwłaszcza klasz-
tor w Kladrubach miał prawo 
do wolnego wyboru swojego 
przełożonego, co było przyzna-
ne przez papieży i królów, a za-
gwarantowane przez samego 
Wacława IV. Zatem mnisi z Kla-
drubów jednogłośnie wybrali 
na swojego opata Alberta Ole-
nusa, a 10 marca 1393 roku w 
imieniu arcybiskupa, w świetle 
obowiązującego prawa i z racji 
sprawowanego urzędu, po-
twierdzenia tego wyboru doko-
nał Jan Nepomucen - wikariusz 
generalny. Owo poświadczenie 
było pokrzyżowaniem planów 
Wacława IV, który miał już na 
to miejsce swojego kandydata. 
Jednakże arcybiskup, dowie-
dziawszy się o takowej moż-
liwości, z obowiązku musiał 
chronić klasztor i wszelkie jego 
dobra, przeciwdziałając wynie-
sieniu do tak wysokiej godności 
człowieka o dwuznacznej repu-
tacji. Przebywający pod Pragą 
król (bawił na zamku w Žebáku, 
gdzie brał udział w łowach) za-
pałał gniewem, a w jego głowie 
zrodził się plan pojmania bisku-
pa z całą kapitułą, a nawet jego 
zgładzenia.

Zatwierdzenie nowego opa- 
ta stało się więc bezpośrednią 
przyczyną tragedii Nepomu-
cena. Można było wręcz do-
mniemywać, że reakcja pała-
jącego złością władcy będzie 
współmierna do jego wielkiego 
gniewu na wieść o decyzji arcy-
biskupa innej niż jego własna. 
Lawina represji miała więc ru-
szyć w krótkim czasie. Arcybi-
skup przebywał na prywatnych 
rekolekcjach na zamku w Roud-
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19 września 2014 r. odbyło 
się spotkanie Konsul General-
nej Republiki Federalnej Nie-
miec we Wrocławiu Elisabeth 
Wolbers z dyrektorem Muzeum 
Papiernictwa Maciejem Szym-
czykiem. Pani Konsul wrocław-
ską placówką dyplomatyczną 
kieruje od 7 lipca 2014; wcze-
śniej pracowała w niemieckiej 
służbie dyplomatycznej w Ka-
nadzie, Rosji i Algierii. 

Wizyta w Muzeum Papier-
nictwa miała na celu bliższe 
poznanie placówki prowadzą-
cej aktywną działalność kul-
turalną, będącą przedmiotem 
zainteresowania wielu oby-
wateli Niemiec. Pani Konsul 
stwierdziła, że przyjazd do 
dusznickiego muzeum u pro-

gu jej służby dyplomatycznej 
na Dolnym Śląsku świadczy 
o wysokiej ocenie projektów 
kulturalnych i naukowych re-
alizowanych przez naszą in-
stytucję. Dyrektor Szymczyk 
przedstawił historię papierni 
i obecną działalności muzeum 
oraz poinformował o stara-
niach mających na celu wpi-
sanie młyna papierniczego na 
listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wyraziła zaintere-
sowanie ideą wpisania młyna 
na listę UNESCO. Pani Konsul 
obejrzała wystawę Laborato-
rium Papieru.  Pani Konsul to-
warzyszył Reiner Sachs, utrzy-
mujący współpracę z Muzeum 
Papiernictwa od ponad 20 lat.

Marta Nowicka

kOnSul generalna elISabeTh wOlberS  
w muzeum papIernIcTwa

nicy. Niektórzy twierdzą, że z 
rozkazu króla został ściągnięty 
do Pragi na spotkanie, mające 
na celu wyjaśnienie całej spra-
wy. Babuchowski podaje nato-
miast, że to interwencja Jana 
Nepomucena i oficjała Mikoła-
ja Puchnika przyczyniła się do 
powrotu arcybiskupa do Pragi 
na spotkanie z królem, który 
był rozgoryczony decyzją hie-
rarchy w sprawie opactwa w 
Kladrubach. Dodatkowo nie-
obecność najwyższego cze-
skiego dostojnika kościelnego 
w czasie rozpoczynającego 
się w stolicy Miłościwego Lata 
(Lata Łaski), ogłoszonego kilka 
lat wcześniej papieską bullą, 
król potraktował jako osobistą 
obrazę. Kiedy doszło do spo-
tkania rady królewskiej z przed-
stawicielami kurii praskiej, za-
warto wstępną umowę w tej 
sprawie, którą mieli ratyfikować 
król i arcybiskup własnoręczny-
mi podpisami. Jednakże, gdy 
hierarcha i władca spotkali się 
w domu kapituły, gniew króla 
był zbyt wielki, by można było 
prowadzić rozmowy. Przekonał 
się o tym dotkliwie dziekan ka-
tedry, którego podczas burzli-
wej wymiany słów król uderzył 
rękojeścią miecza w głowę tak, 
że powstały krwawiące rany, i 
w takim stanie wtrącono go do 
więzienia. Król kazał też uwięzić 
Jana Nepomucena, Mikołaja 

Puchnika i Wacława Knoblocha, 
proboszcza z Miśni, oraz och-
mistrza arcybiskupa, Nĕpra von 
Rupova. Sam arcybiskup Jan, 
dzięki szybkiej i przytomnej 
reakcji ludzi ze swojego oto-
czenia, zdołał zbiec z miejsca 
tych wydarzeń i po kilku dniach 
wyjechać potajemnie z miasta, 
by ukryć się w Rzymie. Trzech 
kapłanów najwyższych stanem: 
Jana, Mikołaja i Wacława król 
kazał przyprowadzić w kajda-
nach do budynku sądu, gdzie 
znajdowała się sala tortur. Za-
dawano im rozmaite cierpie-
nia, które miały ich przekonać, 
że nie warto milczeć i umierać 
za arcybiskupa. Mikołaja i Wa-
cława ostatecznie uwolniono z 
nakazem absolutnego milcze-
nia w tej sprawie, ale na wpół 
omdlałego z bólu Jana czekała 
kolejna partia tortur. Warto w 
tym miejscu postawić pytanie, 
dlaczego akurat Mikołaja i Wa-
cława, a także Nĕpra uwolniono 
z królewskiego uwięzienia, na-
tomiast ten sam los nie spotkał 
Jana z Pomuku. Jedna z hipotez 
wskazuje na rodowód wszyst-
kich uwięzionych, przypomina-
jąc, że Mikołaj Puchnik, Wacław 
Knobloch i ochmistrz arcybi-
skupa Nĕper von Rupov byli po-
chodzenia szlacheckiego, czego 
nie można powiedzieć o Janie 
Nepomucenie. Według prawa 
zwyczajowego szlachcic pod-

legał stanowemu sądowi 
ziemskiemu. Jan natomiast, z 
racji miejsca swego urodzenia, 
jako poddany klasztoru cyster-
skiego w Pomuku, będącego 
własnością królewską, był pod 
bezpośrednim zwierzchnic-
twem monarchy, a zatem to 
od królewskiej decyzji zależały 
jego losy.

Kaci królewscy znali całą 
gamę różnorodnych metod 
znęcania się nad więźniami, 
przypominając im za ich po-
mocą, kto stanowi władzę 
ustawodawczą, sądowniczą i 
wykonawczą w państwie. Naj-
pierw zastosowano wobec 
Jana tzw. słupek, czyli torturę 
polegającą na związaniu rąk 
z tyłu i podnoszeniu za nie na 
haku aż do bólu. Stosowano 
także inne metody. Specjalnym 
urządzeniem miażdżono mu 
palce dłoni i stóp, a pięty przy-
palano ogniem. Wszystkie te 
poczynania przyczyniły się do 
śmierci tego zacnego kapłana. 
Legenda podaje, że nastąpi-
ła ona dopiero w momencie 
wrzucania nieszczęśnika do 
Wełtawy. Oprawcy ośmielili się 
porzucić w rzece umęczone cia-
ło Jana, by zatrzeć ślady okrut-
nych tortur i zastosować prze-
widzianą wobec duchownych 
karę, czyli utopienie. Działo się 
to wszystko w nocy z 20 na 21 
marca 1393 roku. Dopiero po 

kilkunastu dniach, 17 kwietnia, 
odnaleziono ciało męczennika 
i pochowano je tymczasowo w 
kościele Świętego Krzyża w po-
bliżu rzeki. Potem jego docze-
sne szczątki złożono w grobow-
cu pod katedrą, z napisem: „Jo-
hannes de Pomuk”. Najstarsza 
wzmianka o śmierci Jana Nepo-
mucena pochodzi z księgi akt 
generalnego wikariatu, w której 
została umieszczona taka oto 
notka, wskazująca konkretny 
dzień śmierci praskiego święte-
go: „Mikuláś Puchnik, wikár atd. 
Jo. [=Jan] Po. [=Pomuk] ukon-
ćil dne 20, den swúj posledni. 
Necht jeho duśe odpoćiva v 
pokoji!”. To właśnie dzięki temu 
zapisowi za datę męczeńskiej 
śmierci przyjmuje się dzień 20 
marca, ze wskazaniem godziny 
ok. 21.00, ustalonej na podsta-
wie zawartej w kronikach infor-
macji, że stało się to hora noctis 
quasi tertia.

Jak zatem widać, postać św. 
Jana Nepomucena jest w histo-
rii bardzo cenna. Przykład he-
roizmu i piętnowania zła aż do 
ostatniego tchnienia staje się 
dla każdego wierzącego siłą na-
pędową do coraz wierniejszego 
trwania przy nauce Chrystusa i 
Kościoła. Tym samym Jan Ne-
pomucen staje się świętym 
coraz bardziej przystającym do 
naszych czasów.
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4 października 2014 roku 
zostały zainaugurowane I Su-
deckie Dni Muzyki Chóralnej 
w kościele  w Tłumaczowie, a 5 
października 2014 roku w  ko-
ściele w Ścinawce Średniej, jako 
efekt projektu finansowanego 
ze środków unijnych na obsza-
rze Lokalnej Grupy Działania. 
Zainicjowanie nowego cyklicz-
nego wydarzenia kulturalnego 
stanie się muzyczną wizytówką 
obszaru Kłodzkiej Wstęgi Sude-
tów oraz rozszerzeniem oferty 
organizowanych w Krosnowi-
cach i Wambierzycach Festi-
wali  im. Ignacego Reimanna, 
zarówno dla mieszkańców jak i 
dla turystów naszego regionu.                                               
W przeglądzie wzięło udział 
5 chórów: Chór ze Srebrnej 

Góry, Krosnowickie Towarzy-
stwo Śpiewacze, „Chór z Gór” z 
Bystrzycy Kłodzkiej, Kameralny 
Chór „Cantate Domino” z Nowej 
Rudy oraz gospodarz przeglą-
du - Chór „Laudate Dominum” z 
Włodowic i Tłumaczowa.                                                      

Piękny barokowy kościół w 
Tłumaczowie z pięknym wy- 
strojem i ze wspaniałą aku-
styką rozbrzmiewał muzyką 
chóralną i radował dusze słu- 
chaczy, których niemało zgro-
madziło się w ciepłe jesie- 
nne popołudnie w kościele. 
Różnorodność utworów preze- 
ntowanych przez chóry zado- 
woliła koneserów muzyki, 
zarówno sakralnej, jak i świe- 
ckiej. Wysoki poziom utworów 
wykonywanych przez chóry z 

kilkunastoletnim stażem pracy 
oraz dążenie młodych chórów 
do precyzyjności w śpiewaniu 
nadawały wagę przeglądowi. 
Organizatorzy przeglądu: Pa-
rafia we Włodowicach, Urząd 
Miasta i Gminy w Radkowie 
oraz chór „Laudate Dominum” 
stanęli na wysokości zadania 
i dopięli wszystko pod wzglę-
dem logistycznym. Zadowole-
nie publiczności, opinie chórzy- 
stów z zaproszonych chórów, 
gratulacje i komentarze były 
na to dowodem. Atmosfera 
przeglądu świadczyła o tym, że 
małe lokalne społeczności  po-
trzebują  takich spotkań. Po-
zbawieni  dostępu do wydarzeń 
kulturalnych mieszkańcy wsi, 
cenią sobie możliwość uczest-

nictwa w ważnych dla miej-
scowości spotkaniach.  Chór 
„Laudate Dominum” serdecz-
nie dziękuje panu burmistrzo-
wi Janowi Bednarczykowi, pani 
Agnieszce Cyron i ks. probosz-
czowi za nieocenioną  pomoc 
w organizacji przeglądu. Po-
częstunek przygotowany przez 
członków chóru dla występują-
cych gości, wspólnie spędzony 
czas oraz możliwość wymiany 
zdań zintegrowały wszystkich 
chórzystów i gości i wprawi-
ły w serdeczny i miły nastrój. 
Najważniejsze było to, że chó-
rzyści wracali do domów pełni 
pozytywnych wrażeń i przeżyć, 
które, mam nadzieję, na długo 
pozostaną w pamięci. Może do 
przyszłego przeglądu?

Renata Klecha - Kozik

I SudeckIe dnI muzykI chóralneJ

 Wspólne zdjęcie chórów w kościele w Tłumaczowiegospodarze i organizatorzy przeglądu - chór "laudate Dominum"  
z parafii Włodowice - Tłumaczów
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We wrześniu 2011 r. strona 
czeska przekazała cztery archi-
walne zbiory dokumentów do-
tyczące Dolnego Śląska. Nego- 
cjacje w tej sprawie trwały do 
końca 2010 r. Archiwalia te 
uzupełniły luki w zasobach, ja-
kie powstały w czasie II wojny 
światowej. Zbiory, które zostały 
przekazane, to m.in.: „Majątek 
Ziemski Ząbkowice Śląskie - 
Ziębice 1570-1939”, „Majątek 
Ziemski Międzylesie 1851–
1870”, „Majątek Ziemski Wilka-
nów 1815–1890” oraz „Urząd 
radcy ziemskiego Bolesławiec”. 
Archiwalia od II wojny świato-
wej były przechowywane w 
Opawie i Zamrsku54.

Koniec roku 2011 przyniósł 
smutną wiadomość nie tylko 
dla Czechów i Polaków, ale i 
całego demokratycznego świa-
ta. Media obiegła informacja 
o śmierci Václava Havla - pisa-
rza, dramaturga, przywódcy 
czeskiej opozycji antykomuni-
stycznej, założyciela Karty 77, 
prezydenta Czechosłowacji, a 
później Czech. By uczcić pa-
mięć Havla, 19 grudnia 2011 r. 
wszystkie spotkania w Radzie 
UE, w ramach polskiej prezy-
dencji, rozpoczynały się od 
chwili ciszy. Jak napisał w li-
ście kondolencyjnym minister 
Sikorski „głos Václava Havla 
zawsze, od lat 60. do ostatnich 
dni, był ważny dla jego kraju, 
Polski, Europy i świata. Pamięć 
o nim zawsze będzie w Polsce 
żywa”55. Symptomem dobrze 
układających się wzajemnych 
stosunków była lokalizacja cze-
skiej ambasady w Armenii. W 
maju 2012 r. przedstawiciele 
ministerstw spraw zagranicz-
nych Polski i Republiki Cze-
skiej popisali umowę, na mocy 
której strona Polska wyraziła 
zgodę na udostępnienie części 
pomieszczeń swej ambasady w 
Erewaniu na potrzeby nowo po-
wstają cego przedstawicielstwa 
czeskiego. Jak zapewniał polski 
MSZ, był to gest świadczący 
o wysokim poziomie współ- 
pracy politycznej między War-
szawą i Pragą56.

współpraca gospodarcza

Po 2004 r. polsko-czeskie 
stosunki gospodarcze charak-

teryzowała duża dynamika 
wzrostu. Do 2007 r. wymiana 
handlowa wzrosła dwukrotnie, 
lokując Czechy w pierwszej 
piątce najważniejszych partne-
rów handlowych Polski w UE z 
sześcioprocentowym udzia- 
łem. Przed Czechami znalazły 
się Niemcy, Włochy, Francja i 
Wielka Brytania. Wywóz towa- 
rów do Czech w 2004 r. wzrósł 
w porównaniu z rokiem minio-
nym o 46,4 proc.57.

W 2008 r. polsko-czeskie 
obroty wynosiły 11,7 mld 
euro58. W 2010 r. Republika 
Czeska należała wciąż do naj-
ważniejszych partnerów go-
spodarczych Polski i plasowała 
się na czwartej pozycji pod 
względem eksportu z naszego 
kraju (6 proc.) – po Niemczech 
(26,1 proc.), Francji (6,8 proc.), 
Wielkiej Brytanii (6,3 proc.), a 
przed Włochami (5,9 proc.), Ni-
derlandami (4,4 proc.) i Rosją 
(4,2 proc.). Czechy zajmowały 
także w 2010 r. szóste miejsce 
w polskim imporcie po Niem-
czech (21,9 proc.), Rosji (10,2 
proc.), Chinach (9,4 proc.), Wło-
szech (5,7 proc.) i Francji (4,3 
proc). Z kolei Polska była trze-
cim partnerem handlowym 
Republiki Czeskiej (6,4 proc.) w 
imporcie, po Niemczech (25,5 

proc.) i Chinach (12,2 proc.), a 
przed Rosją, Słowacją, Włocha-
mi, Austrią i Francją, oraz trze-
cim w eksporcie (6,2 proc.) po 
Niemczech i Słowacji. W 2009 
r. z powodu kryzysu gospodar-
czego w Republice Czeskiej 
odnotowano znaczny spadek 
obrotów handlowych, ale już 
rok później, w 2010 r. odnoto- 
wano ponowny wzrost wskaź-
ników – eksport wzrósł o 25,4 
proc., a import o 30,7 proc.59

W polskim eksporcie do 
Czech dominują wyroby wy-
soko przetworzone przemy- 
słu elektromaszynowego (27,4 
proc.), urządzenia mechanicz-
ne i elektryczne do rejestracji i 
odbioru dźwięku i obrazu (16 
proc.), pojazdy samochodowe 
(8,5 proc.) i wyroby metalur-
giczne (19,8 proc.) z żelaza, 
miedzi i stali, dalej można 
wymienić wyroby chemicz-
ne, produkty mineralne oraz 
artykuły rolno-spożywcze. W 
imporcie z Czech największy 
udział mają wyroby przemy-
słu elektromaszynowego (33,8 
proc.) - głównie samochody 
i urządzenia elektryczne do 
odbioru i rejestracji obrazu i 
dźwięku, wyroby przemysłu 
chemicznego (18,9 proc.) oraz 
wyroby metalurgiczne (18,8 

proc.). Jak wynika z analiz i 
prognoz Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji Amba- 
sady RP w Pradze, struktura 
polsko-czeskiej wymiany ha- 
ndlowej w 2011 r. nie ule-
gła zmianie60. Polsko-czeska 
współpraca kapitałowo - inwe-
stycyjna rozwija się również dy-
namicznie. Skumulowana wa- 
rtość inwestycji należących 
do kapitału polskiego w Re-
publice Czeskiej wynosiła na 
koniec 2011 r. 1,7 mld euro, 
co faktycznie stanowi około 
1,5 proc. inwestycji w tym kra-
ju61. W samym 2010 r. polscy 
przedsiębiorcy zainwestowali 
w Czechach ponad miliard eu-
ro62, a pod tym względem Pol-
ska zajęła drugie miejsce po 
Austrii. Polskie inwestycje w 
Czechach były wyższe niż te ze 
Szwecji (1,1 proc.), Włoch (0,9 
proc.), Danii (0,7 proc.), Wę-
gier (0,3 proc.) czy Norwegii 
(0,1 proc.). Najwięcej w 2010 
r. w Czechach zainwestowali 
przedsiębiorcy z Niderlandów 
(28,9 proc.) oraz z Niemiec 
(12,9 proc.)63.

Najistotniejszą polską in-
westycją w Czechach było 
przejęcie w 2005 r. czeskiego 
koncernu naftowego Uni-
pertrol przez Polski Koncern 

Jan Walczak

STOSunkI pOlSkO-czeSkIe

instytut Polski w Pradze, fot. Janmed/wikipedia/cc By 3.0
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Naftowy Orlen. Unipertol ma 
strategiczne znaczenie dla 
czeskiej gospodarki, zatrudnia 
cztery tysiące osób. Do końca 
2010 r. przebudowana została 
rafineria w Litwinowie i prze-
prowadzono restrukturyzację 
Unipertolu64. PKN Orlen dys-
ponuje pakietem 63 proc. akcji 
tej spółki65.

W 2011 r. w Czechach dzia-
łało 1010 spółek prawa han-
dlowego, w których kapitał 
polski stanowił minimum 25 
proc.66 Pośród firm z polskim 
kapitałem, które zainwesto-
wały w Czechach należałoby 
wymienić firmę Asseco Po-
land SA, działającą w branży 
informatycznej, która przejęła 
od Prokom Software Zakład 
Techniki Obliczeniowej PVT i 
zakupiła większość udziałów 
w dwóch firmach informatycz-
nych: LCS International i Berit, 
dalej zakup przez działającą 
w branży chemicznej Dwory 
Oświęcim firmy chemicznej 
Kaučuk a.s. z siedzibą w Kralu-
pach nad Wełtawą i utworze-
nie firmy Synthos – drugiego 
co do wielkości producenta 
kauczuku w Europie. Zakłady 
Azotowe Anwil SA dokonały 
przejęcia czeskiej firmy che-
micznej Spolana a.s. w Nera-
towicach. AB SA zakupiło 100 
proc. akcji firmy komputero-
wej AT Computers Holding a.s., 
mBank rozpoczął działalność 
na rynku czeskim i słowackim. 
Polska firma Tymbark-Ma-
spex SA zakupiła czeskiego 
producenta soków i napojów 
Walmark. Nie można pominąć 
także takich inwestycji, jak: za-
kup i modernizacja przez VAN 
Tychy zakładu produkującego 
karoserie do samochodów 
Škoda w Hranicach na Mora-
wach i wybudowanie nowego 
zakładu produkcyjnego w Ra-
potinie k. Šumperka - tłocznia 
karoserii; zakup czeskiej firmy 
C.P.A. Czech s.r.o. przez polski 
TelForceOne SA (sieć sklepów 
z oprzyrządowaniem do tele-
fonii komórkowej pod nazwą 
Teletorium); One-2-One SA - 
zakup Advanced Telecom Se-
rvice s.r.o. z Pragi, zajmującej 
się produktami wykorzystywa-
nymi dla telefonii komórkowej, 
np. obsługa SMS; Malborskie 
Zakłady Chemiczne „Organi-
ka” SA – zakup spółki handlo-
wo-produkcyjnej Molitan a.s 
z Przecławia; Mokate SA – za-
kup drugiego co do wielkości 

czeskiego przetwórcy herbat, 
firmy Zlaty Dukat; Tauron Pol-
ska Energia – założenie spółki 
Tauron Czech Energy zajmu-
jącej się sprze- dażą energii 
elektrycznej w Czechach; Cze-
chy są istotnym rynkiem zbytu 
dla energii elektrycznej pro-
dukowanej w Polsce. W 2011 
r. eksport z Polski w kierunku 
Czechy–Słowacja–Niemcy wy-
niosł łącznie około 6,16 TWh, 
w tym do Czech około 2,27 
TWh67;

ID Marketing SA - przejęcie 
TNT Post działającej na ryn-
ku przesyłek bezadresowych. 
Znaczna grupa polskich firm 
prosperuje także w branży 
odzieżowej, meblarskiej czy 
obuwniczej, a salony tych firm 
znajdują się w najbardziej pre-
stiżowych centrach handlo- 
wych Pragi, Brna i Ostrawy: 
LPP (Reserved), KAN (Tatuum), 
CCC, Ryłko, Alpinus, Sun Siuts, 
Reporter, Gino Rossi, Kler, Vox. 
Pośród inwestorów wyróżnia-
ją się również: Sfinks Polska, 
Lubelskie Zakłady Przemysłu 
Skórzanego „Protektor”, Toruń-
skie Zakłady Materiałów, Opa-
trunkowych, ABC Data Hol-
ding, Amica Wronki, Zelmer, 
Saranits Polska, Pruszyński, 
Prymat, Eko-Vimar68.

Z kolei skumulowana war-
tość czeskich inwestycji w Pol-
sce według danych Czeskie- 
go Banku Narodowego na 
koniec 2011 r. sięga 436,7 mln 
euro, tj. ok. 3,7 proc. wszyst-
kich bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych69. Największym 
inwestorem na ternie Polski 
jest koncern ČEZ. W 2006 r. 
przejął większość udziałów 
elektrociepłowni „Elcho” w 
Chorzowie oraz elektrowni 
„Skawina” (udział w rynku pro-
dukcji w 2010 r. wynosił 1,3 
proc.). W lutym 2012 r. ČEZ 
przejął czołowego dewelope-
ra farm wiatrowych w Polsce 
„z portfelem projektów na kil-
kaset megawatów”70. Ostraw-
ska firma Tchas brała udział 
w modernizacji odcinka ko-
lejowego między Siedlcami a 
Terespolem oraz modernizacji 
sieci kanalizacyjnej w Rybniku 
– obie inwestycje prowadzone 
były na łączną kwotę ponad 
80 mln euro. W 2008 r. sfinali-
zowana została fuzja czeskiej 
firmy Kofola i polskiego pro-
ducenta napojów Hoop. Ko-
fola wybudowała, inwestując 
20 mln euro, fabrykę napojów 

pod Kutnem. Po fuzji 57 proc. 
udziałów pozostaje w rękach 
czeskich właścicieli. Na pol-
skim rynku inwestuje również 
słowacko-czeski fundusz kapi-
tałowy Penta Investments, bę-
dący właścicielem m. in. sieci 
kablowej Stream Communica-
tions, aptek Dr. Max, zakładów 
bukmacherskich Fortuna Hol-
ding, operatora wirtualnego 
Mobilking, zakładów Okna 
Rąbień, a także firmy Iglokrak 
– producenta mrożonek. Poza 
tym warto wymienić spółkę 
Model Obaly (uruchomienie 
zakładu produkcyjnego opa-
kowań w Biłgoraju), spółkę 
Foma Bohemia (zakup byd-
goskich zakładów Foton) czy 
Delta Pekarny (przejęcie pol-
skich producentów pieczywa 
mrożonego)71.

Między Polską a Czechami 
podjęta została współpraca w 
zakresie warunków wydobycia 
złóż i wykonywania robót geo-
logicznych po obu stronach 
granicy w przemyśle energe-
tycznym i surowcowym, zaś 
w ostatnich latach obserwo-
wana jest duża aktywność 
inwestycyjna w branży ener-
getycznej, stanowiącej obszar 
potencjalnego rozwoju. Ro-
kuje to w przyszłości nadzieję 
na wspólną eksploatację złóż, 
m.in. przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową i grupę NWR (New 
World Resources), należącą 
do jednego z najbogatszych 
Czechów Zdenka Bakali72. Za-
interesowanie czeskiej strony 
spowodowane jest wyczerpy-
waniem się własnych zasobów 
węgla.

Wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych do Umowy 
między Republiką Czeską a 
Rzeczpospolitą Polską w spra-
wie wykonywania robót geo-
logicznych w rejonie wspólnej 
granicy państwowej została 
dokonana 25 września 2009 
r., umowę popisano 19 sierp-
nia 2008 r. w Pradze. Weszła 
ona w życie 30 dni po ratyfi-
kacji. Przewiduje się, że na jej 
podstawie będą prowadzone 
prace poszukiwawcze złóż wę-
gla kamiennego w czeskiej i 
polskiej części Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Umowa 
szczegółowo określa m.in. wa-
runki prowadzenia robót geo-
logicznych tak, by można było 
zapobiegać szkodom górni-
czym, a także kwestie związa-
ne z przypadkami zagrożenia 

życia lub zdrowia, zagrożenia 
środowiska naturalnego. Za-
warcie jej ma być wyrazem 
strategicznego partnerstwa 
w przemyśle energetycznym i 
surowcowym73.

Obecnie czeskie NWR (NWR 
Karbonia) posiada w Polsce 
kopalnie Dębieńsko (Czerwion-
ka - Leszczyny) oraz Morcinek 
(Kaczyce), określane przez spół- 
kę mianem projektów rozwo-
jowych, gdzie dokonywane 
są inwestycje zmierzające do 
reaktywacji kopalni (Dębień-
sko) i badania geologiczne, co 
rokuje nadzieję na efektywne 
wydobycie w przyszłości74. W 
czerwcu 2011 r. Czeski Hol-
ding Przemysłowo-Energe-
tyczny (EPH) kupił kopalnię 
Silesia w Czechowicach-Dzie-
dzicach należącą do Kampanii 
Węglowej. Od połowy 2012 r. 
kopalnia prowadzi wydobycie 
na potrzeby sektora energe-
tycznego. Plany zakładają wy-
dobycie ok. 3 mln ton węgla 
rocznie. Dotychczas EPH zain-
westowało w kopalnię Silesia 
108 mln euro75.

Jak uważa prezydent 
Bronisław Komorowski, do 
ważnych wyzwań na przy-
szłość w ramach współ-
pracy polsko-czeskiej na- 
leżą budowa infrastruktury 
drogowej, przemysłowej i 
energetycznej w trosce o wza-
jemną współpracę gospodar-
czą76.

Polska i Czechy współpra-
cują także w zakresie połącze-
nia systemu przesyłu gazu w 
obu krajach. W roku 2011 uda-
ło się zakończyć budowę inter-
konektora gazowego łączące-
go dwa państwa. Urządzenie 
o przepustowości 0,5 mld m3 
łączy systemy gazowe Polski i 
Czech i jest wspólnym przed-
sięwzięciem polskiego opera- 
tora gazowego systemu prze-
syłowego Gaz-System oraz 
czeskiego operatora systemu 
przesyłowego Net4Gas z gru-
py RWE. Ta inwestycja pozwala 
mieć nadzieję, że w przyszłości 
będzie możliwe utworzenie 
korytarza przesyłowego z pół-
nocy na południe w Europie 
Środkowo-Wschodniej77.

współpraca 
transgraniczna

Polsko-czeska współpraca 
transgraniczna należy do naj-
lepiej rozwiniętych w Europie 



14  Ziemia Kłodzka nr 242-243/ wrzesień-październik 2014

Środkowej. Na pograniczu pol-
sko-czeskim funkcjonuje sześć 
euroregionów (Nysa, Glacensis, 
Pradziad, Śląsk Cieszyński, Si-
lesia, Beskidy78). To największa 
liczba euroregionów pośród 
ulokowanych na granicach z 
sąsiadami Polski. Spełniają one 
standardy współpracy trans- 
granicznej, zbliżania, integracji 
oraz jedności europejskiej w 
celu rozwijania wspólnot lo-
kalnych po obu stronach gra-
nicy79. Na terenie pogranicza 
w 2004 r. mieszkało 7,1 mln 
osób, z czego 3,4 mln miesz-
kańców po stronie czeskiej i 
3,7 mln mieszkańców po stro-
nie polskiej (blisko 10 proc. 
obywateli polskich). Liczba 
mieszkańców pogranicza sto- 
pniowo zmniejsza się, co jest 
spowodowane ujemnym przy- 
rostem naturalnym oraz mi-
gracją ludności. Największymi 
miastami rejonu przygranicz-
nego w Czechach są: Ostrawa, 
Ołomuniec, Hradec Kralowe, 
Pardubice, Liberec, zaś po stro-
nie polskiej: Bielsko- Biała, Ja-
strzębie Zdrój, Rybnik, Opole, 
Wałbrzych, Jelenia Góra. Ten 
obszar cechuje działalność 
dobrowolnych inicjatyw spo-
łecznych, towarzystw i stowa-
rzyszeń kulturalnych. Współ-
praca ukierunkowana jest na 
rozwój miast, gmin i krajów, 
zrównoważony rozwój lokalny, 
edukację oraz wzmacnianie or-
ganizacji non profit. Wspólne 
dziania obejmują organizację 
konkursów i zawodów sporto-
wych, wyminę uczniów, wspól-
ne obozy, czy też wymianę do-
świadczeń pracowników szkół. 
Charakter transgraniczny mają 
imprezy kulturalne: coroczne 
festiwale filmowe, teatralne i 
muzyczne80. Władze obu kra-
jów dążą do coraz efektywniej-
szego zagospodarowania prze-
strzennego pogranicza polsko-
czeskiego81.

W 2004 r. doszło do porozu-
mienia między resortami spraw 
wewnętrznych obu krajów w 
kwestii utworzenia 16 nowych 
przejść granicznych, 5 drogo-
wych przejść granicznych i 36 
przejść na szlakach turystycz-
nych. Rok 2004 przyniósł także 
podjęcie prac zmierzających do 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko w układzie transgra- 
nicznym (konwencja z Espoo82) 
oraz podpisanie polsko-czesko 
-niemieckiej Umowy o budo-
wie połączenia drogowego 

w obrębie trójkąta Bogatynia 
-Hradek nad Nisou-Zittau 
2004-2006. Kluczowym wyda- 
rzeniem dla polsko - czeskiej 
współpracy transgranicznej 
stało się zniesienie kontroli 
granicznej, 21 grudnia 2007 r., 
na mocy układu z Schengen. 
Szczególny charakter miało 
tego dnia otwarcie polsko 
-czeskiego przejścia granicz-
nego Porajów - Hradek nad 
Nisou. Podczas uroczystości 
byli obecni przewodniczący 
Komisji Europejskiej José Ma-
nuel Barroso oraz premierzy 
Polski i Czech. W 2007 r. fina-
lizowane były działania pro- 
gramu Inicjatywy Wspólnoto-
wej Interreg IIA RP-RCz 2004-
2006, koordynowanego przez 
Polsko-Czeską Komisję Mię-
dzynarodową ds. Współpracy 
Transgranicznej. Przygotowa 
no wdrożenie Programu Ope- 
racyjnego Współpracy Trans- 
granicznej Republika Czeska 
- Rzeczpospolita Polska 2007 
-2013 o wartości 219 mln euro, 
uchwalonego przez Komisję 
Europejską w grudniu 2007 
r.83 Program był realizowany 
począwszy od stycznia 2008 r. 
Jego celem jest wspieranie roz-
woju społeczno-gospodarcze-
go obszaru pogranicza polsko 
- czeskiego, wzmocnienie jego 
konkurencyjności, spójności, 
promowanie współpracy jego 
mieszkańców. Obejmuje on 
polskie regiony: bielski, jele-
niogórski, nyski, opolski, ry- 
bnicki, wałbrzyski, powiaty 
pszczyński i strzeliński oraz 
pięć krajów Republiki Czeskiej. 
Samorządy i organizacje dzia-
łające w strefie przygranicznej 
korzystają z możliwości pozy-
skiwania środków unijnych. 
Dzięki takim funduszom prze-
budowuje się infrastrukturę 
drogową (droga z Hatu do 
Rudyszwałdu), czy podejmuje 
się działania zmierzające do 
ochrony środowiska (np. tro-
ska o czystość rzeki granicznej 
Opawica). Ze środków unijnych 
finansowany jest również Kory-
tarz Turystyczny  „Transkarko-
nosze”84.

Na pograniczu po otwar-
ciu granic nieznacznie wzrosła 
przestępczość, ale udało się 
temu przeciwdziałać, zacieśnia-
jąc współpracę policji, straży 
granicznej i straży miejskiej 
z obu państw. Polskie woje-
wództwa i kraje czeskie zawar-
ły porozumienia o wzajemnej 

pomocy, przeciwdziałaniu ka-
tastrofom, awariom i klęskom 
żywiołowym oraz zwalczaniu 
ich skutków. W bliższej współ-
pracy są zatem województwa i 
kraje: opolskie i morawskoślą-
skie, śląskie i morawskośląskie, 
opolskie i ołomunieckie85.

Polacy stanowią dużą gru-
pę obcokrajowców zatrudnio-
nych w Republice Czeskiej, na 
trzecim miejscu po Słowakach 
i Ukraińcach. Pod koniec 2008 
r. w Czechach pracowało po-
nad 20 tys. polskich obywateli. 
Dużym problemem pogranicza 
jest wysoki poziom bezrobocia. 
W dziewięciu powiatach po 
polskiej stronie zanotowano 
stopę bezrobocia wyższą niż 30 
proc. W czeskiej części obszaru 
pogranicza bezrobocie tylko w 
jednym powiecie przekroczy-
ło poziom 20 proc. Nasilenie 
zagranicznej migracji w celach 
zarobkowych obserwowane 
jest głównie w powiecie opol-
skim86. Na pograniczu polsko-
czesko - słowackim powołano 
partnerstwo transgraniczne 
w ramach Europejskich Służb 
Zatrudnienia EURES (Euro-
pean Employment Services). 
Pograniczne powiaty od Nysy 
po Żywiec objęło partnerstwo 
„EURES-T Beskidy”, na którego 
powstanie wyraziła zgodę Ko-
misja Europejska.

Poprawiła się infrastruktura 
kolejowa łącząca Polskę i Cze-
chy. W 2008 r. przywró- cono 
połączenie pasażerskie z Jele-
niej Góry do Trutnova, zelek-
tryfikowano trasę Letohrad - 
Lichkov-Międzylesie. Umożliwi 
to przywrócenie regularnych 
kursów na linii Wrocław-Pra-
ga87. 14 czerwca 2012 roku w 
Śląskim Biurze Ambasady Re-
publiki Czeskiej w Katowicach 
odbyło się seminarium na te-
mat „Współpraca polsko-cze-

skiej branży kolejowej - szanse i 
możliwe zagrożenia w ekspan-
sji na rynki zagraniczne”. Jego 
celem była dynamizacja współ-
pracy w zakresie transportu 
szynowego, a także szerszych 
kontaktów pomiędzy polskimi 
i czeskimi uczestnikami rynku 
kolejowego88.

Nie udało się zrealizo-
wać stronie polskiej umowy z 
2004 r. o budowie drogi trans-
gra- nicznej łączącej Zittau z 
Hrádkiem nad Nisou, wiodącej 
przez gminę Bogatynia. Pol-
ska nie zrealizowała budowy 
czterokilometrowego odcin-
ka przez tzw. worek żytawski 
mimo otrzymanej od Niemiec i 
Czech kwoty 15 mln euro, które 
nie zostały wydane, ponieważ 
zmianie uległy ceny, a procedu-
ry przetargowe bardzo się wy-
dłużyły89. Obecnie opóźnia się 
budowa potencjalnie najszyb-
szego połączenia między obo-
ma krajami - autostrady A1.

Polskie i czeskie władze 
samorządowe zaangażowane 
były w projekt budowy Środ- 
kowoeuropejskiego Korytarza 
Transportowego (Central Euro-
pean Transport Corridor, CETC), 
który miałby przebiegać przez 
zachodnią Polskę90.

Pogranicze polsko-czeskie 
obfituje w atrakcje przyrodni-
cze i zasługuje na szczególną 
ochronę. Od 1990 r. wyraźnej 
poprawie uległa jakość śro-
dowiska naturalnego na tym 
obszarze. Wynika to ze zmniej-
szenia produkcji w niektórych 
gałęziach przemysłu oraz jest 
efektem wdrożenia inwestycji 
służących ochronie środowiska. 
Ochroną objęte są przyroda i 
krajobraz, w tym w sieci Natura 
2000. Przykładem wspólnych 
działań w tym zakresie jest pod-
pisanie Ramowej Konwencji 
o ochronie i zrównoważonym 

Uroczystość z okazji 25. rocznicy aksamitnej Rewolucji w słowackim Teatrze 
narodowym, fot. prezydent.pl
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rozwoju Karpat (weszła ona 
w życie 4 stycznia 2006 r.). Do 
problemów w zakresie ochrony 
środowiska na pograniczu nale-
żą wciąż niewystarczająco roz-
winięty system sieci kanaliza-
cyjnych i oczyszczalni ścieków, 
co zanieczyszcza cieki wodne, 
niewystarczająca moderniza- 
cja infrastruktury środowisko-
wej w zakresie gospodarki wod-
nej i systemu ochrony przeciw-
powodziowej, całkowite emisje 
podstawowych zanieczyszczeń 
wciąż przekraczają średnią UE. 
W związku z tym konieczna jest 
dalsza kooperacja instytucji 
zajmujących się ochroną śro-
dowiska w obu krajach, a także 
organów zarządzania kryzy-
sowego oraz zintegrowanego 
systemu ratownictwa. Charak-
ter pogranicza przejawia się 
bowiem występowaniem za-
nieczyszczeń przemysłowych, 
komunikacyjnych czy wyda-
rzeń nadzwyczajnych. Na oma-
wianym obszarze wciąż niski 
pozostaje udział odnawialnych 
źródeł energii91.

współpraca 
w zakresie kultury
i nauki

Kultura czeska w Polsce ma 
wielu sympatyków i jest dość 
popularna, czego nie można 
powiedzieć o powszechności 
kultury polskiej w świadomości 
obywateli czeskich. W ostatnich 
latach media czeskie oferują 
coraz więcej materiałów dzien-
nikarskich dotyczących Polski, 
polskiej kultury i społeczeń-
stwa. Dla przykładu duże zain-
teresowanie w Czechach wzbu-
dziły książki Jana T. Grossa, ks. 
Zaleskiego czy film w reż. An-
drzeja Wajdy Katyń92. Po 2004 r. 
polskie filmy pokazywane były 
m.in. podczas Międzynarodo-

wego Festiwalu Filmowego w 
Karlowych Warach. Nagrodę za 
wkład do światowej kinemato-
grafii na tamtejszym festiwalu 
odebrał polski reżyser Roman 
Polański. Czeskie kino jest także 
chętnie prezentowane podczas 
festiwali w Polsce. W 2004 r. film 
Jana Hřebejka Na złamanie kar-
ku otworzył 20. Warszawski Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmowy. 
W Polsce pokazywano czeskie 
przedstawienia teatralne np. 
w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatralnego Mal-
ta. Na scenach naszego kraju 
występowali czescy artyści, 
m.in. Jaromir Nohavica podczas 
przeglądu piosenki aktorskiej 
we Wrocławiu. Znaczną popu-
larnością w Polsce cieszy się 
piosenkarka Ewa Farna. Idol-
ka nastolatek w obu krajach, 
mieszkająca w Czechach, a 
śpiewająca w językach polskim 
i czeskim, ma na swoim koncie 
siedem albumów – trzy po cze-
sku, trzy po polsku i jeden kon-
certowy93.

Ważnymi ośrodkami współ-
pracy kulturalnej są graniczne 
miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn, 
w których od lat organizowane 
są festiwale filmowe pn. „Kino 
na granicy” i Era Nowe Hory-
zonty oraz festiwal teatralny 
pn. „Bez granic”. W miejscowo-
ściach pogranicza polsko-cze-
skiego goszczą również impre-
zy w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Wydarzenia cechuje szeroka i 
zróżnicowana oferta, przycią-
gająca duże grono widzów z 
obu krajów 94.

W Pradze w październiku 
2004 r. oficjalnie otwarto nową 
siedzibę Instytutu Polskiego, 
który kontynuuje tradycje ata-
szatu kulturalnego Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej z lat 
20. ubiegłego wieku, prze-

kształconego po II wojnie świa-
towej w Polski Ośrodek Kultury. 
Od 1994 roku funkcjonuje on 
jako Instytut Polski w Pradze95. 
Placówka odgrywa istotną rolę 
w promocji polskiej kultury w 
obszarach: sztuki, filmu, teatru, 
literatury, muzyki i nauki. Insty-
tut Polski w Pradze zorganizo-
wał m.in. obchody 40. roczni-
cy śmierci Ryszarda Siwca czy 
promocję książki Doroty Ma-
słowskiej Paw królowej. Dzięki 
Instytutowi uwagę Czechów w 
ostatnich latach zwróciła także 
muzyka Krzysztofa Penderec-
kiego (Raj utracony) oraz pio-
senkarki Agi Zaryan, która wy-
stąpiła podczas koncertu „Jazz 
w Rudolfinom”. W Pradze zosta-
ły zorganizowane „Dni Warsza-
wy”. Polska kultura promowana 
jest również poprzez zaangażo-
wanie polskich samorządów w 
Czechach.

W Polsce animatorem 
współpracy kulturalnej i pro-
mocji jest Czeskie Centrum przy 
Ambasadzie Republiki Czeskiej 
w Warszawie. Działalność roz-
poczęło na podstawie umowy 
międzynarodowej z roku 1947. 
Oprócz prezentacji kultury cze-
skiej poprzez wystawy, wieczo-
ry literackie i muzyczne, organi-
zuje także certyfikowane kursy 
języka czeskiego, udziela infor-
macji o Republice Czeskiej, za-
równo osobom odwiedzającym 
Czeskie Centrum, jak i w formie 
elektronicznej. We współpracy 
z CzechTourism informuje o cie-
kawych miejscach w Republice 
Czeskiej i regionach atrakcyj-
nych turystycznie. Z kolei we 
współpracy z CzechTrade – o 
aktualnościach w dziedzinie 
ekonomicznej. Ściśle współpra- 
cuje z Ambasadą RCz, np. w 
2008 r. w Warszawie zorganizo-
wano Dzień Czeski w Warsza-
wie96. W ramach tego wydarze-
nia zaprezentowano serię kon-
certów prezentujących czeską 
scenę folkową „Czeski Parnik”, 
przegląd filmów w Paczkowie, 
a także scenografię sztuk Havla 
oraz premierę sztuki Odejście w 
teatrze Ateneum97. Twórczość 
Havla promowana była w Pol-
sce także podczas innych wy-
darzeń, co warto podkreśli, w 
2004 r. były prezydent odebrał 
z rąk rektora Uniwersytetu War-
szawskiego dyplom honorowe-
go doktora nauk historycznych. 
Jak powiedział rektor UW prof. 
Piotr Węgleński, „w poczcie 
doktorów honorowych Uniwer-

sytetu Warszawskiego jest wie-
le wybitnych postaci, ale trzeba 
by długo szukać drugiej tak za-
służonej dla kultury, dla nauki i 
dla Europy, jak Václav Havel”98.

W sprawie współpracy kul-
turalnej po 2004 r. spotykali 
się zarówno ministrowie kultu-
ry w ramach posiedzeń Grupy 
Wyszehradzkiej, jak i wyłącznie 
ministrowie z Polski i Czech. 29 
września 2008 r. minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
Bogdan Zdrojewski podpisał 
wraz z wiceministrem kultury 
Republiki Czeskiej Jaromirem 
Taliřem Program współpracy 
kulturalnej między Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego a Ministerstwem Kultury

Republiki Czeskiej na lata 
2008–201099. Dzięki niemu po-
głębiono deklaracje zawarte w 
umowie dotyczącej współpracy 
w dziedzinie kultury, szkolnic-
twa i nauki, podpisanej w Pra-
dze 30 września 2003 r. Program 
współpracy obejmował wspie-
ranie przez ministerstwa Polski 
i Czech współdziałania między 
polskimi i czeskimi twórcami 
kultury, prezentacji dzieł lite-
rackich, muzycznych, drama-
tycznych, sztuki plastycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieł autorów współczesnych. 
Ważną rolę, jak podkreślono w 
dokumencie, miały odegrać te-
atr, media audiowizualne, mu-
zyka, taniec, sztuki plastyczne, 
literatura i biblioteki, muzea i 
galerie, ochrona dziedzictwa 
kulturowego, czy współpra-
ca w ramach międzynarodo-
wych organizacji kulturalnych. 
Uwzględniono współdziałanie 
w ramach Grupy Wyszehradz-
kiej, Inicjatywy Środkowoeu-
ropejskiej, Unii Europejskiej 
czy UNESCO. Istotną kwestią 
stała się wymiana specjalistów 
i współpraca kulturalna na po-
graniczu. Strony deklarowały 
także chęć wspierania udziału 
polskich i czeskich artystów w 
imprezach kulturalnych wyli-
czonych w dokumencie. Były 
wśród nich: festiwale teatralne 
„Sąsiedzi” w Lublinie, „Bez Gra-
nic” w Cieszynie, „Kontakt” w 
Toruniu, a także Festiwal Sztu-
ki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, 
Festiwal Chopinowski w Dusz- 
nikach-Zdroju, Festiwal Muzyki 
Dawnej „Pieśń naszych korzeni” 
w Jarosławiu i inne. Z kolei po 
stronie czeskiej wymieniono 
m.in.: Międzynarodowy Festi-
wal „Divadlo” w Pilznie, Teatr Re-

spotkanie Prezydentów Państw grupy Wyszehradzkiej z Prezydentem Ukrainy,  
fot. prezydent.pl
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przypisy:

gionów Europejskich w Hradcu 
Kralowe, Festiwal Lalkarski „Sku-
pova Plzeň” w Pilznie Skupach, 
Międzynarodowy Festiwal Lal-
karski „Spectaculo interesie” w 
Ostrawie, Praskie Quadrienna-
le, Międzynarodowy Festiwal 
Współczesnego Tańca i Teatru 
Ruchowego „Tanec Praha” czy 
Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyczny „Janáčkův maj” w Ostra-
wie.

W omawianym okresie 
współpracy ważną rolę odgry-
wały Instytut Sztuki – Instytut 

Teatralny w Pradze, Instytut Te-
atralny w Warszawie, Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warsza-
wie, Centrum Sztuki Współcze-
snej w Pradze, a także muzea i 
galerie w obu krajach oraz inne 
instytucje100.

16 stycznia 2006 r. zawarta 
została Umowa między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Republiki Czeskiej o wza-
jemnym uznawaniu okresów 
studiów oraz równoważności 
dokumentów o wykształceniu 
i nadaniu stopni i tytułów uzy-

skanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republice Czeskiej101. 
Do chwili obecnej obowiązuje 
Umowa Między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Czeskiej o współpra-
cy w dziedzinie nauki i techniki, 
podpisana we Wrocławiu dnia 
13 stycznia 2000 r. Zgodnie z jej 
postanowieniami współpraca 
obejmuje projekty naukowo-
badawcze i badawczo-rozwo-
jowe, wymianę kadr, wymianę 
informacji i dokumentacji na-
ukowej, konferencje, sympo-

zja, warsztaty oraz inne formy 
współpracy uzgodnione przez 
strony102. Uzupełnieniem tej 
umowy jest podpisany w Pra-
dze 24 stycznia 2012 r. Proto-
kół między Ministrem Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Minister-
stwem Szkolnictwa, Młodzieży i 
Kultury Fizycznej Republiki Cze-
skiej o współpracy w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego na lata 
2011–2014103.
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Teresa Fereżyńska

rOk dla klImaTu
Przed nami seminarium 

„Problemy ochrony środowiska 
na ziemi noworudzkiej”, pod-
czas którego dzieci i młodzież 
przedstawią wyniki swoich ba-
dań i obserwacji - pisze Teresa 
Fereżyńska

Należymy do krajów o wy-
jątkowo zmiennej pogodzie, 
szczególnie w listopadzie wy-
stępowały u nas wszystkie typy 
pogody. Polski klimat serwo-
wał nam listopadowe deszcze, 
wiatry, śniegi, wichury i śnie-
życe oraz nieliczne słoneczne 
dni. Od kilku lat obserwujemy 
zmiany klimatyczno-pogodo-
we, wynikające z przebudowy 
systemu atmosferycznego Zie-
mi, klimat się ociepla. Obser-
wowane zmiany dotyczą naj-
poważniejszego globalnego 
zagrożenia środowiska, w tym 
środowiska naszego życia. Spo-
tykamy się również z wypowie-
dziami niedowiarków na temat 
globalnego ocieplenia, którzy 
mówią, że zawsze zachodziły 
zmiany klimatu, przyroda pora-
dzi sobie z nadmiarem gazów 
cieplarnianych. 

Zostawmy te dywagacje. 
Proponuję zapoznanie się z 
raportami Międzynarodowe-
go Panelu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC). Jest to organizacja po-
wołana w 1988 r. przez ONZ i 
Światową Organizację Mete-
orologiczną (WMO). 31 mar-
ca 2014 r. ukazał się drukiem 
raport tej organizacji na temat 
zmian klimatu, skutkach tego 
zjawiska. Prognoza jest pesy-
mistyczna. Wszystko wynika z 
faktu, że emisje produkowa-
nych przez cywilizację gazów 
cieplarnianych, przede wszyst-
kim dwutlenku węgla i metanu, 
ale również sztucznych gazów 
technologicznych, zamiast spa-
dać, rosną, podejmowane pró-
by ich ograniczania przynoszą 
niezadowalające rezultaty.

Zjawisko to będzie miało 
negatywny wpływ na ludzkość 
i przyrodę. Scenariusze przed-
stawione w raporcie nie są 

optymistyczne. Ambitne plany 
ratujące świat przed przegrza-
niem polegające na redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 
mogłyby się spełnić poprzez 
zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii, a odrzucenie 
węgla i ropy. Oczywiście spo-
sobem na zahamowanie glo-
balnego ocieplenia jest oszczę-
dzanie energii, spowolnienie 
wylesiania, sadzenie nowych 
lasów.

edukują

W takiej sytuacji szczególnie 
potrzebna jest edukacja przy-
rodnicza. Trzeba ją kierować do 
wszystkich grup wiekowych, 
najlepiej do więcej niż jednej 
na raz. To właśnie dlatego Fun-
dacja Ziemia i Ludzie wystąpiła 
z projektem skierowanym do 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku zatytułowanym ROK DLA 
KLIMATU. Po szkoleniu liderów 
projektu noworudzki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku przystą-
pił do realizacji projektu, który 
przyczyni się do wzrostu świa-
domości ekologicznej lokalnej 
społeczności.

Duet pokoleniowy Seniorzy- 

juniorzy, to jedna z najlepszych 
metod przekazywania wiedzy 
podczas rodzinnych spotkań 
spacerów, wspomnień. W nie-
konwencjonalny sposób prze-
kazujemy nowemu pokoleniu 
wiedzę historyczną, o własnej 
rodzinie i przyrodniczą. 

dla najmłodszych

Chcemy również zdobyte 
na naszych spotkaniach wiado-
mości przekazać dzieciom ze 
szkół podstawowych. Nawiąza-
liśmy współpracę z Zieloną Pra-
cownią działającą przy świetli-
cy OLA w dzielnicy Słupiec, a 
także kołami przyrodniczymi 
kl. II b i III b Szkoły Podstawo-
wej nr 7.

Podczas wspólnej zabawy 
i przeprowadzanych ekspery-
mentów przyrodniczych oraz 
wycieczek w niekonwencjo-
nalny sposób dzieci poznają 
powody, dla których tak ważna 
jest troska o naturalne środo-
wisko.

Do współpracy przyłączyła 
się również młodzież działająca 
w ekoklubach, biorąca udział 
w projekcie Akademia Obywa-
telska, w którym wiele warszta-

tów było poświęcone tematyce 
zrównoważonego rozwoju.

Sprawdzali 
stan powietrza

Na wspólnym spotkaniu w 
Muzeum J. Wittiga omawiali-
śmy przyczyny „efektu cieplar-
nianego” i sprawdzaliśmy stan 
powietrza w tej małej dolince 
według „skali porostowej”.

Młodzież w ramach projek-
tu przygotowała wiele cieka-
wych spotkań dla mieszkań-
ców Nowej Rudy.

będzie spotkanie

Wszyscy zainteresowa-
ni problemami naturalnego 
środowiska spotkają się na 
IV Seminarium Uczniowskim 
„Problemy ochrony środowiska 
na ziemi noworudzkiej”, pod-
czas którego dzieci i młodzież 
przedstawią wyniki swoich ba-
dań i obserwacji. Serdecznie 
zapraszamy 11 grudnia o godz. 
10.00 do Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Strzeleckiej 2 a 
w Nowej Rudzie.
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Koferencja „Pogranicze polsko-czeskie po wstąpieniu do UE 
(na przykładzie Ziemi Kłodzkiej)”
Trzebieszowice k. Lądka Zdroju,  9-10 X 2014 r.

czwarTek

Sekcja I - Interdyscyplinarne studia  regionalne

Moderatorzy: Prof. dr hab. Stefan  
Bednarek (Uniwersytet Wrocławski),Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc. (Univerzita 
Hradec Králové)

referaty z dyskusją    

mgr. Josef bernard, ph.d. (akademie věd České republiky)  
Sociologie pohraničí a sociologie Sudet v České republice (stav poznání, 
výzkumy, problémy, otázky)

doc. mgr. Ján bunčák, cSc. (uhk)
Stereotypy vzájemného vnímání Čechů a Poláků a jeho význam pro rozvoj 
česko-polské spolupráce (co víme, nevíme a bylo by dobré znát - možné 
perspektivy výzkumu)

mgr. petr kladivo, ph.d.; rndr. pavel ptáček, ph.d.; mgr. pavel ro-
ubínek (univerzita palackého, Olomouc)  
Metody hodnocení potenciálu pro rozvoj příhraničních regionů – sociálně 
geografický přístup    

dr grażyna Trzaskowska (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)  
Dolnośląskie archiwalia dotyczące polsko-czeskiej współpracy unijnej – 
wybrane aspekty

Sekcja II -  Współpraca edukacyjna

Moderatorzy: Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Ostravská univerzita),    
Prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im.  Adama Mickiewi-
cza, Poznań)                                                     

referaty z dyskusją    

prof. phdr. zdeněk beneš, cSc. (univerzita karlova, praha),   
Prof. dr hab. Józef Brynkus  (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)   
Metodologia badań podręczników szkolnych

doc. phdr. blažena gracová, cSc.;  prof. dr hab. danuta konieczka-
śliwińska                                                                                                                                 
Metodyka prac nad obrazem sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach 
szkolnych

phdr. denisa labischová, ph.d. (Ostravská univerzita), 
prof. dr hab. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)                                                                                                                      
System oświaty w RP i RČ

mgr. marta kmeť (pedagogické centrum pro polské národnostní 
školství, Český Těšín), prof. dr hab. danuta konieczka-śliwińska                                                                                                                              
         System edukacji regionalnej w RP i RČ

pIĄTek

Sekcja I
referaty z dyskusją

mgr Tadeusz bieda (zespół Szkół, ścinawka średnia)                                                                                               
Euroreferendum i eurowybory na Ziemi Kłodzkiej

prof. dr hab. Jacek potocki (uniwersytet ekonomiczny, wrocław-Jele-
nia góra)   
Rozwój transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej  

dr zbigniew piepiora (uniwersytet przyrodniczy, wrocław)                                        
Systemy przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w Polsce i w Repu-
blice Czeskiej po akcesji do UE 

dr agnieszka latocha (uniwersytet wrocławski)
Programy rolno-środowiskowe Unii Europejskiej a zmiany krajobrazu w 
powiecie kłodzkim 

rndr. Jiří martínek, ph.d. (akademie věd Čr)  
Joachim von Pfeil a Gustav Adolf von Götzen – cestovatelé z Kladska v 
exotických končinách  

Sekcja II

referaty z dyskusją

mgr. marta kmeť  podstawy finansowe polsko-czeskich analiz pod-
ręcznikowych

Dr Ryszard Gładkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)  
 Infrastruktura organizacyjna polsko-czeskich analiz podręcznikowych

dr małgorzata żochowska, mgr longin marzyński, mgr Stanisław 
Tarchała (bystrzyca kłodzka)  
Polsko-czeska współpraca transgraniczna szkół w Euroregionie Glacensis                                                                                    

Konferencja odbywa się w ramach cyklu, nad którym patronat objęli:  Ambasador RP w Pradze,  Ambasador RCz w Warszawie,  
Rektorzy uczelni polskich i czeskich stowarzyszeni w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich  (KRUŚ)

9 X 2014 r. (czwartek)
 12.30  recepcja i lunch
 13.30  Otwarcie konferencji
   Referat plenarny: PhDr. Miroslav Joukl, Ph. D. (Uniwersytet Hradec 
Králové),  Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, dr Irena Szlachcic (Uniwersytet Wro-
cławski) Aktéři česko-polské příhraniční spolupráce a lokální identity obyvatel 
severovýchodočeského pohraničí (výzkumný projekt)                                                                                             
           Dyskusja
14.30  przerwa
15.00  Obrady w sekcjach
17.30  Prezentacja zbiorów archiwów Ziemi Kłodzkiej i pogranicza  czeskiego   
18.30 kolacja

10 X 2014 r. (piątek)
8.00  śniadanie
9.00  Obrady  w sekcjach (z przerwą na kawę)
12.00   Dyskusja plenarna

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00  obiad
14.00  wyjazd uczestników

miejsce obrad i noclegu:
„Zamek na Skale”, Trzebieszowice k. Lądka 
Zdroju

Organizatorzy konferencji:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 
Uniwersytet Wrocławski
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Výz-
kumné centrum historické geografie, Praha

Sekretariat konferencji:
Uniwersytet Wrocławski-Sekretariat KRUŚ,  
ul. Kuźnicza 49-55, 50-138 Wrocław,  
e-mail: jadwiga.dunaj @uni.wroc.pl                                                                         
tel.: +48 71 375 25 27, 
tel. kom.: + 691 968 239
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Pierwszy dzień Międzyna-
rodowego Festiwalu im. Ignaza 
Reimanna to czas "zarezerwo-
wany" dla muzyki organowej. 
I tak też w sobotę 12-07-2014, 
kiedy to mieliśmy niekłamaną 
przyjemność uczestnictwa w 
recitalu organowym Piotra Roj-
ka - artysty z Wrocławia. Wyko-
nawca pracuje na stanowisku 
adiunkta w Akademii Muzycz-
nej im. K. Lipińskiego we Wro-
cławiu, gdzie kieruje Katedrą 
Organów, Klawesynu i Muzyki 
Dawnej. Pełni również obo-
wiązki dyrektora wrocławskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Ryszarda Bukow 
skiego. Artysta koncertował m.in. 
w Czechach, Finlandii, Niem-
czech, Norwegii, Słowacji, 
Szwecji. Prowadzi także kursy 
mistrzowskie w kraju i za gra-
nicą. Ma w dorobku osiem płyt. 
Powstała w 2005 roku płyta, na 
której zarejestrowano dziewięć 
toccat wybitnych kompozyto-
rów od baroku do XX wieku, 
wykonanych na zabytkowych 
organach Adama Horace-
go Caspariniego w Wołowie, 
otrzymała nominację do presti-
żowej nagrody Polskiej Akade-
mii Fonograficznej FRYDERYK.  
W Wambierzycach wykonał 
program, na który złożyły się 
utwory: Mieczysława Surzyń-
skiego Improwizacje nt. „Świę-
ty Boże” op. 38, Mariana Sawy 
Toccata Festiva, Feliks Men-
delssohna-Bartholdy`ego I So-
nata f-moll op. 65, nr 1, Piotra 
Rojka Improwizacje nt. utwo-
rów Ignaza Reimanna. Po kon-
cercie, który liczna publiczność 
nagrodziła gromkimi brawa-
mi, oraz zwiedzaniu bazyliki z 
przewodnikiem, odbył się Apel 
Maryjny, podczas którego wy-
konane zostało kilka utworów 
z VRATISLAVIA ART TRIO oraz 
solistki wambierzyckiego chó-
ru CANTUS - Magdalenę Bąk i 
Gabrielę Zielińską. Całość za-
kończyła niezwykle efektowna 
iluminacja bazyliki.

Koncert finałowy tegoro- 
cznego festiwalu przyniósł li- 
cznie zgromadzonej publiczno-
ści moc emocji, przyjemnych 
doznań artystycznych, kilka za- 

skakujących sytuacji a nade 
wszystko solidną dawkę mu-
zycznych wzruszeń. Wśród wy- 
konawców Koncertu Finało-
wego (niedziela, 13-07-2014) 
usłyszeliśmy zarówno instru-
mentalistów (VRATISLAVIA ART 
TRIO) jak i zespoły wokalne 
(Chór SLAVOJ z Chrudim, chór 
CANTUS z Jaromiěřa oraz chór 
CANTUS z Wambierzyc). W pro-
gramie, obok kilku utworów 

Ignaza Reimanna usłyszeliśmy 
utwory kompozytorów cze-
skich, W.A. Mozarta, utwory spi-
rituals, a także autorstwa dyry-
genta wambierzyckiego chóru  
Stanisława Paluszka. Niespo-
dziankę sprawił słuchaczom 
chór z Jaromiěřa,  rozpoczyna-
jąc swój program nie na scenie, 
a za plecami słuchaczy - przy 
wejściu do kościoła. Stopniowo 
przechodząc w stronę ołtarza 

włączały się kolejne głosy, a 
śpiew stawał się mocniejszy i 
pełniejszy. To i pozostałe wy-
konania tego chóru sprawiły, 
ze nie został on "wypuszczony" 
bez wykonania bisu. Bisowali 
również wambierzyccy chó-
rzyści, których występ zamknął 
koncert i zarazem tegoroczny 
festiwal.

Joanna Zyzda-Kusiakiewicz

mIędzynarOdOwy feSTIwal  
Im. Ignaza reImanna
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Jubileusz związku artystki 
rzeźbiarki Ewy Beyer-Formeli z 
Ziemią Kłodzką.

Liczne katalogi, informato-
ry, artykuły, zdjęcia poświęcone 
pracy twórczej artystki-rzeźbiar-
ki Ewy Beyer-Formeli porażają 
ilością dokonań, niezwykle pra-
cowitej, oryginalnej osobowo-
ści. Ilością wystaw indywidual-
nych i zbiorowych w Sopocie, 
Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, 
Bydgoszczy, Orońsku,  we Wło-
szech, Francji i w Niemczech, 
plenerów rzeźbiarskich w Pol-
sce (Hajnówka, Wdzydze, Stara 
Morawa) i za granicą (Niemcy, 
Francja), licznych nagród, wy-
różnień, stypendiów, uwieńczo-
nych najwyższą nagrodą Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – medalem Gloria 
Artis w 2005 roku. 

Artystka pochodzi z Pomo-
rza. Urodziła się w Kartuzach w 
1935 roku, w rodzinie nauczy-
cielskiej.  Trudny wojenny czas 
jej dzieciństwa, śmierć ojca w 
Oświęcimiu w 1942 r., wcześnie 
budziły wrażliwość i wyobraźnię 
dziewczynki, a życie na Kaszu-
bach kształtowało od najmłod-
szych lat te cechy charakteru, z 
których słynie ta grupa etniczna; 
siłę, pracowitość i konsekwencję 
w działaniu.

Studia rozpoczęła Ewa w Wyż-
szej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, na Wydziale Rzeź-
by, a ukończyła je w 1960 roku. 
Z uczelni wyniosła doświadcze-
nia swoich wspaniałych profeso-
rów, przede wszystkim Stanisła-
wa Horno - Popławskiego, uro-
dzonego na Kaukazie, potomka 
polskich zesłańców na Sybir. W 
tradycji tej szkoły najistotniej-
szy kierunek to kult realistyczny 
oparty na obserwacji natury, 
dobrym warsztacie i prawdzie 
materiału. Te zasady i własne do-
świadczenia wyniosła artystka 
ze swojej Uczelni i te realizuje 
konsekwentnie w swoim boga-
tym życiu artystycznym.

Dość wcześnie, niemal na-
tychmiast po ukończeniu stu-
diów, rozpoczęła Ewa samo-
dzielną działalność artystyczną. 
Tworzy w drewnie, granicie, 
marmurze, robi prace ceramicz-
ne. Nieco później łączy kamień 
z metalami, szkłem, co daje za-
dziwiające efekty. W ciągu lat 

powstają rzeźby kameralne, te 
bardziej nadające się do sal eks-
pozycyjnych, oraz monumen-
talne wykonane z ogromnych 
pni drewna czy granitów, które 
ze względu na ciężar i ogromne 
wymiary, najczęściej pozostają 
w miejscu ich tworzenia, uzupeł-
niając przyrodę okolic Hajnówki, 
Wdzydzów, Orońska, gdzie Ewa 
niezmordowanie uczestniczy w 
plenerach. 

Uwielbia atmosferę wspól-
nej pracy, choć zawsze pracuje 
indywidualnie, zanurzona w re-
alizowaniu swoich wyobrażeń. 
Cechą powstających prac jest 
wyszukiwanie materiału o takich 
formach, które po delikatnej in-
gerencji dłuta zachowują swoje 
biologiczne formy i skrywające 
siły wielowiekowych przemian 
Ziemi. 

We wstępie do jednego ze 
swych katalogów artystka na-
pisała : „… z kolejnym etapem 
topnienia lodowców i ich wę-
drówek znajdujemy się na Ka-
szubach. Tutaj przywędrowały 
za sprawą lodowców granity. Od 
razu stały się ważne dla mojej 
twórczości. W nich odkrywam 
tajemnicę Ziemi, oddycham ni- 
mi jak powietrzem. W kamie-
niach zaklinam życie, które mnie 
otacza”. Swoim pracom rzeźbiar-
ka nadaje niezwykłe nazwy np. :  

„Pieczęcie czasu”, „Zapiski Dnia”, 
„Planeta”, czy „W sztuce azyl dla 
natury”. O marmurach, z których 
także tworzy swoje dzieła pisze: 
„Z czasem odkrywam zadziwia-
jące tajemnice miliardów ży-
jątek , z których powstały jego 
pokłady”.

Ewa żyje zawsze blisko przy-
rody, zauroczona jej tajemnicą i 
pięknem, i w ten sposób wyraża 
swój filozoficzny punkt widze-
nia świata. Życie Ewy to życie 
ze sztuką i dla sztuki. Wielość 
działań, niestrudzone uczest-
nictwo w życiu artystycznym, 
pasja twórcza i indywidualność 
to cechy, które wyróżniają ją w 
środowisku twórców i  stanowią 
o wartości jej dzieł i ich wysokiej 
ocenie.

Ewa Beyer równocześnie z 
rzeźbą uprawia rysunek, pre-
zentując swoje prace – rysunek, 
akwarela, pastel, na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, 
najczęściej jako towarzyszące 
pracom rzeźbiarskim.

W kontraście do mocnych 
zdecydowanych prac rzeźbiar-
skich, w rysunkach zadziwia Ewa 
delikatną kreską i pastelowym 
kolorytem. To one dopiero ko-
jarzą się z drobną malowniczą 
postacią artystki.

Właśnie taka postać, wę-
drująca niestrudzenie po ulu-

bionych miejscach swoich ple-
nerów, wracająca na Kaszuby, 
Wdzydze, do Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, czy wyjeż-
dżająca na wystawy i plenery 
zagraniczne, trafia na Ziemię 
Kłodzką, w ten zakątek regionu, 
gdzie góry skrywają marmury, 
piękne, białe, różowe, zielone – 
materiał tak ważny dla rzeźbia-
rza. Tu poznaje i inne bogactwa 
– architekturę starych kościo-
łów, rozsiane wzdłuż wiejskich 
dróg wzruszające swą prostotą 
kapliczki, urzekający krajobraz.

Poznaje także ludzi zafascy-
nowanych swoją krainą, pasjo-
natów, działających na rzecz 
jej kulturalnego ożywienia. 
Nawiązuje trwałe przyjaźnie z 
leśnikami, pracownikami kamie-
niołomów, z Nadleśnictwem w 
Strachocinie, głównie z Panem 
Mieczysławem Krywienką, gdzie 
znajduje życzliwe  wsparcie i mo- 
żliwość zakwaterowania, z „Do-
mem Skowronki” w Radochowie, 
z artystą profesorem Jackiem 
Rybczyńskim, który już w latach 
70. osiadł w Kotlinie i rozpoczął 
ratowanie i odnowę starego, hi-
storycznego wapiennika, prze-
kształcając go systematycznie 
przez lata w centrum kulturalne 
strońskiej ziemi. To właśnie na 
zaproszenie Jacka Rybczyńskie-
go w r. 1985 organizuje w Jego 

Krystyna Toczyńska – Rudysz

TrzydzIeścI laT u STóp śnIeżnIka

ewa Beyer-Formeli w gronie przyjaciół i artystów podczas wernisażu w stroniu Śląskim.
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Galerii swoją pierwszą na Zie-
mi Kłodzkiej wystawę rzeźby, 
a w ciągu wielu następnych lat 
uczestniczy w organizowanych 
w „Wapienniku” plenerach i wy-
stawach. 

Jednak postacią, która stała 
się dla artystki najważniejszą, 
inspirującą  wiele jej działań, 
był ksiądz Stefan Witczak, zwa-
ny powszechnie, ze względu na 
swoją ponad 100 kg. wagę  „Kru-
szynką”. Pleban z Gierałtowa po-
wszechnie znany i szanowany w 
swojej parafii, był osobą o której 
śpiewano i pisano wiersze, który 
dbał o ludzi chorych, budował, 
remontował i pomagał jak mógł 
swoim parafianom. Pojawienie 
się artystki - rzeźbiarki na Jego 
terenie zrodziło od razu wiele 
pomysłów, które mógł za pomo-
cą Ewy zrealizować. Aby ratować 
stare zniszczone nagrobki i krzy-
że, zaczęto tworzyć lapidaria 
przykościelne. Wspólnie z ks. 
Kruszyną odnawiała Ewa liczne 
i tak typowe w pejzażu kłodz-
czyzny kapliczki, dla których 
wykonała szereg figur  Madonn 
z gliny, gipsu i kamionki, dwie 
wyrzeźbiła w drewnie i mar-
murze. Ustawione we wnękach 
kapliczek wzruszają wdziękiem 
i prostotą, nawiązując do daw-
nych świętych figurek  , które w 
większości zaginęły.

Nie można nie wspomnieć o 
poważnym udziale Ewy Beyer w 
uratowaniu i wyposażeniu leśne-
go kościółka w Karpowie, poło-
żonego w niegdyś zasobnej wsi, 
po której nie pozostało śladu. 
Zrujnowany i ograbiony obiekt 
postanowili z pocz. lat 90.tych  
odbudować leśnicy. Projektem 
zainteresowano ks. Kruszynę. Od 
razu remont ruszył pełną parą. 
Prace budowlane wykonywano 
społecznie. Kupowano jedynie 
niezbędne materiały. Wystrój 
wnętrza powierzono Ewie Beyer. 
Wykonanie ołtarzy, krat, świecz-
ników zajęło artystce blisko pięć 
lat. Ołtarz główny z figurą „Matki 
Bożej od Zagubionych”, wyko-
nała Ewa z białego marmuru, 
stylistycznie nawiązując do typu 
Madonn popularnych na Ziemi 
Kłodzkiej. Dwa boczne ołtarze 
poświęcone zostały świętemu 
Hubertowi i św. Franciszkowi. 
Tu zastosowana została tech-
nika płaskorzeźby w kamieniu 
z elementami złoceń. Skromny 
wystrój kościółka wykonany 
został z ogromnym wyczuciem 
charakteru budowli i jego usy-
tuowania w lesie. Uroczysta 

konsekracja odbyła się 4 XI 1995 
roku. Obiekt oddany pod opie-
kę leśnikom i myśliwym stał się 
miejscem obiektem znanym i 
nawiedzanym.

Podobnie działo się z rato-
waniem innego Sanktuarium 
Maryjnego na górze Cierniak, 
położonego  nieopodal  Rado-
chowa. Tu, poza społecznym 
zaangażowaniem wielu ludzi, 
ratowaniem obiektu zajął się 
przede wszystkim Nadleśniczy 
ze Strachocina, organizując pra-
cę, zabezpieczając niezbędne 
materiały. Roboty trwały wiele 
lat. Zakończono je ku radości i 
satysfakcji miejscowych obywa-
teli i licznych turystów. Artystce 
Ewie Beyer powierzono wyko-
nanie  zniszczonej Drogi Krzy-
żowej – 14 kamiennych tablic 
ulokowanych w ceglanych ka-
pliczkach z płaskorzeźbionymi 
przedstawieniami drogi Chry-
stusa na Golgotę. Pod każdą z 
tablic artystka wykuła nazwiska 
poszczególnych fundatorów. Po- 
dobnie wykute zostały dawniej 
nazwiska  byłych mieszkańców 
okolic Lądka, fundujących  ka-
mienne schody prowadzące 
na sam szczyt sanktuarium, w 
czasie jego pierwszej budowy 
kościoła.

Trzydzieści lat działalności 
Ewy Beyer na Ziemi Kłodzkiej 
odmierzać można śladami jej 
pracy twórczej, dla tej Ziemi 
przeznaczonej; ołtarze, kaplicz-
ki, drogi krzyżowe, piękne rzeź-
by Madonn, lapidaria,  to tylko 
część tego, co w ciągu lat wyko-
nywała, w ciężkich warunkach 
ciągłych dojazdów z Pomorza, 
bez stałego zamieszkania i  
przy równoczesnym realizowa-
niu innych dzieł przygotowywa-
nych na plenerach i na aktualne 
wystawy. W tych działaniach 
sprawdzały się przyjaźnie ludzi, 
którzy cenili jej pracę, obecność 
i działania w Kotlinie.

Po ciężkiej pracy w kamieniu 
Ewa odpoczywała  chodząc po 
górach i rysując, by zatrzymać 
niepowtarzalny nastrój krajo-
brazu i „wszystko to co człowiek 
tworzy z potrzeby serca…” jak 
pisze we wstępie do małego 
katalogu swoich rysunków pt.: 
„Pejzaże sentymentalne - Ewa 
Beyer pod Śnieżnikiem” – do-
kument jej zauroczenia tym 
szczególnym zakątkiem Kotliny 
Kłodzkiej. 

Po raz pierwszy zobaczyłam 
Ewę Beyer w czasie tzw. Obcho-
dów Klahrowskich w 1993 roku, 

w momencie odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej baro-
kowemu artyście – rzeźbiarzowi 
Michałowi Klahrowi Starszemu 
na kościółku w Bielicach , skąd 
pochodził artysta.

Po przeciwnej stronie świą-
tyni, w trakcie uroczystej mszy 
świętej, na stromym wzgórzu   
niezwykła postać w kwiecistej, 
długiej sukni, z burzą miedzia-
nych włosów, okręconych wo-
alowym szalem zbierała białe 
kwiaty. Ta żywa rzeźba skamie-
niała w mojej pamięci . Z tego 
samego wzgórza schodził w 
filmie Roberta Stando ksiądz 
Kruszyna, ogromna postać w 
czarnej sutannie, śpiewająca 
organowymi płucami „Czarną 
Madonnę”. Dwie postacie tak 
ważne w tej krainie.

Ewa wykona dla tej stroń-
skiej ziemi pewnie jeszcze wiele 
dzieł. Jest wciąż pełna projektów 
i twórczego zapału i nie zamierza 
z Ziemią Kłodzką się rozstawać. 
A ksiądz Kruszyna będzie już tyl-
ko z niebieskich wzgórz zachę-
cał ją swoją pieśnią do nowych 
prac w Jego małej ojczyźnie.

ewa beyer – formela – 
działalność artystyczna na te-
renie ziemi kłodzkiej w latach 
1984-2011

Wystawy indywidualne

1984 – Rzeźba, Galeria 
Wapiennik, Stara Morawa
1986 – Rysunek, 
Galeria Miejska, Lądek-Zdrój
1994 – Rzeźba w marmurze, 
Galeria Wapiennik, Stara Mo-
rawa (w 10-lecie związku ar-
tystki z Ziemią Kłodzką)
1995 – Rysunek i rzeźba 
sakralna, Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej w Kłodzku
2005 – Rzeźba w marmu-

rze, pastele, Galeria „Zielone 
Okno”, Nadleśnictwo Lądek-
Zdrój, Uzdrowisko Lądek-
Zdrój, Pijalnia Wód Mineral-
nych – Zdrój Wojciech
2010 – Rzeźba w marmurze, 
pastelowe pejzaże z Kotliny 
Kłodzkiej (Ewa Beyer - For-
mela w 200 lecie urodzin kró-
lewny Marianny Orańskiej), 
Galeria im. Michała Klahra 
Starszego, Lądek-Zdrój
2010 – Rzeźba, Galeria Jacka 
Rybczyńskiego, „Wapiennik 
Łaskawy kamień”, Stara Mo-
rawa
2010 – Rzeźba w marmurze, 
Galeria Renaty Czaplińskiej 
„Gottwaldówka” (w 50-lecie 
twórczości artystycznej 1960 
-2010), Kąty Bystrzyckie
2014 – Wystawa jubileuszo-
wa w Muzeum Ziemi Kłodz-
kiej w Kłodzku

Wystawy zbiorowe

2004 – Wystawa Rzeźby, Ga-
leria Jacka Rybczyńskiego w 
„Wapienniku Łaskawym Ka-
mieniu” , Stara Morawa

Plenery

1990, 1991, 1992, 1993, 1994 
Rzeźba w marmurze, Stara 
Morawa „Wapiennik Łaska-
wy Kamień”
W latach 90-tych liczne 

realizacje rzeźby sakralnej w 
kościołach i kaplicach Kotliny 
Kłodzkiej, w Dolinie rzeki Białej 
Lądeckiej.

Pod patronatem Nadleśnic-
twa w Lądku – Pana Krywienko  
artystka realizuje coroczne ple-
nery  rzeźby w marmurze, które 
w pierwszej kolejności prezen-
tuje w „Galerii Zielone Okno” w 
Nadleśnictwie w Strachocinie.
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Před 650 lety, 30. června 
1364, zemřel v Čechách na ar-
cibiskupském hradě v Roudnici 
n. L. první pražský arcibiskup 
Arnošt z Pardubic. Tělo zesnu-
lého převezli do Kladska, sídel-
ního města kladské provincie 
(kladského kraje), která tehdy 
patřila k Čechám. Zdejší farní 
chrám P. Marie si Arnošt vyvo-
lil za místo svého posledního 
odpočinku dávno předtím a 
nechal tam zřídit svůj hrob. 
Zbytky kdysi překrásného Ar-
noštova náhrobku lze v kostele 
vidět dodnes. Při pohřebních 
obřadech byl otevřen list, kte-
rý dal Arnošt před časem do 
úschovy jemu blízkému opa-
tu českého benediktinského 
kláštera v Opatovicích n. L. 
Neplachovi. Arnošt opata za-
vázal, aby se list četl až po arci-
biskupově smrti. Byla to jakási 
jeho duchovní závěť. Vyjevil 
v ní zázračné vidění, které měl 
v kladském kostele, kde jako 
chlapec navštěvoval klášter-
ní školu johanitů. Stál tam prý 
jednou o nešporách s ostatními 
žáky, a když při mši při některé 
antifoně pohlédl k oltáři, náhle 
hrůzou zkoprněl. Obraz (so-
cha?) P. Marie nad oltářem se 
od něj začal hněvivě obracet 
zády. Viděl v tom výraz boží 
nepřízně za své dosud hříšné 
chování. Poté, co modlitbami 
usilovně prosil za odpuštění, se 
obraz pomalu vrátil do původ-
ní podoby. Arcibiskup Arnošt 
teprve v tomto listu veřejně 
vyjevil svůj prožitek z dětství, 
kajícně se přiznal k hříchům a 
ke své nedostatečnosti. Tímto 
vyznáním chtěl, aby „všichni 
poznali, kterak jest svatá Ma-
ria obzvláštní ochranitelka a 
slitovnice hříšníků, kteří ve víře 
kolísají a ve skutcích lásky blo-
udí, a (aby se k) milosti její tím 
nábožněji poroučeli.“ Kladské 
vidění znamenalo hlubokou 
Arnoštovu duševní katarzi, jež 
asi zásadně ovlivnila jeho život. 
Můžeme si o reálné podstatě 
vidění myslet cokoliv; napsáno 
o tom bylo několik studií, ale 
stačí podle mého názoru zůstat 
u vědomí, že středověký člo-
věk na zázraky věřil, viděl je 
v nejrůznějších stínech a neo-
bvyklostech, věřil v reálnost 
snů, věřil ve všudypřítomnost 

nadpřirozena. S chlapeckým 
viděním v kladském chrámu se 
Arnošt co živ nikomu nesvěřil, 
ale v skrytu duše na ně stále 
myslil, svým způsobem formo-
valo jeho osobnost.

Kdy a kde se Arnošt narodil, 
nevíme. Historikové odhadují, 
že datum Arnoštova naroze-
ní lze hledat v době kolem r. 
1300 až 1310. Vypočítávají je 
na základě interpretace let-
mo dochovaných neurčitých 
zmínek o Arnoštově působení 
na různých místech, než se stal 
pražským biskupem. Arnošto-
vým otcem byl český rytíř Ar-
nošt z Hostýně (Hostína) z rodu 
užívajícího znak přední polo-
viny stříbrného (bílého) koně 
s uzdou na červeném štítu. Ar-
nošt z Hostýně se dostal někdy 
koncem 13. až počátku 14. stol. 
do královských služeb, ocitl se 
v kladské provincii a tam se 
stal purkrabím na některém 
z tamních královských hradů. 
Kterého, rovněž nevíme. Svého 
syna Arnošta potom dal na vy-
chování do školy, kterou měl 
v Kladsku při farním kostele ry-
tířský řád johanitů. Malý Arnošt 
odtud potom odešel do školy 
při benediktinském probošt-
ství v Broumově. Zde pobyl 
prý delší čas a po blíže nespe-
cifikovaném pobytu v Praze se 
vypravil za vyšším studiem na 
italské univerzity do Padovy a 
do Bologne, proslulé tehdy stu-
diem kanonického práva. Zde 
také dosáhl hodnost licenciáta 
(tj. hodnost o stupeň nižší než 
mistr). Kromě toho nějaký čas 
pobýval na papežském dvoře, 
který tehdy sídlel v Avignonu. 
Schopný právník (takovým se 
posléze vskutku ukázal být) tu 
získal neocenitelné informace 
o chodu papežské kurie a mo-
žná se dostal i do povědomí 
některých vlivných prelátů. 

V únoru 1339 se Arnošt 
náhle objevuje v jedné listině 
jako klerik ve službách českého 
krále Jana Lucemburského. 
Papež mu vydal provizi na 
hodnost kanovníka pražské bi-
skupské kapituly, až se uvolní. 
Arnošt směřoval do Čech. Jeho 
počátky tam jsou ovšem zase 
ne zcela jasné. Ke konci r. 1340 
se dovídáme, že už byl dokon-
ce děkanem pražské kapituly 

a tím se dostával do kontaktu 
s vyššími kruhy církevní i svět-
ské hierarchie. Když v lednu 
1343 zemřel pražský biskup 
Jana IV. z Dražic, byl Arnošt 
zvolen na jeho místo. Biskup-
ská volba pražskou svatovít-
skou kapitulou ale nebyla jed-
noznačná a tak rozhodoval až 
papež Kliment VI., který měl již 
o Arnoštovi příznivé reference. 
Zřejmě nechybělo ani dopo-
ručení pražského královského 
dvora.

Arnoštova dosednutí na 
pražský biskupský stolec se 
jeho otec již nedočkal. Zemřel 
nedlouho poté, co nechal 
v prosinci 1340 sepsat svou 
závěť. V královských službách 
patrně zbohatl a někdy před 
polovinou dvacátých let 14. 
stol. získal hrad Vízmburk u Če-
rveného Kostelce. Tento pevný 
hrad ale zanedlouho (nejspíše 
kolem poloviny 20. let 14. stol.) 

vyměnil s pány z Dubé za Par-
dubice. Pardubice s hradem a 
malým panstvím se tak staly 
novým základem  majetků Ar-
nošta z Hostýně. On sám a jeho 
potomci se poté častěji psali 
jako páni z Pardubic. Druhým 
jádrem majetku, který Arnošt 
z Hostýně získal za blíže ne-
známých okolností, bylo jen o 
něco málo větší panství s hra-
dem Stará, dnes Staré Hrady 
u Jičína. To všechno zanechal 
svým dědicům, z nichž právě 
syn Arnošt se měl stát vykona-
vatelem závěti.

Jako biskup se Arnošt 
s energií sobě vlastní pustil do 
správy diecéze a řešení nahro-
maděných problémů. V Evropě 
se v té době mj. vrcholil zápas o 
císařskou korunu mezi Lucem-
burky a Ludvíkem Bavorem, 
v němž hrál aktivní roli papež. 
Jedním z kroků k posílení pozic 
Lucemburků a oslabení proti-

František Šebek

arnOšT z pardubIc

nagrobek arnošta z Pardubic w kościele Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny  
w kłodzku.
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vníka bylo odtržení pražského 
a olomouckého biskupství od 
dosavadní vzdálené metropole 
v Mohuči a rozhodnutí papeže 
(30. IV. 1344) povýšit pražské 
biskupství na arcibiskupství. 
Prvním pražským arcibiskupem 
papež jmenoval již osvědče-
ného Arnošta z Pardubic. 

Arnošt se stal důležitou opo-
rou Karla IV., když nastoupil r. 
1346 samostatnou vládu. Hned 
v září 1346 vedl poselstvo k pa-
pežskému dvoru do Avigno-
nu, které mělo papeže žádat 
o souhlas s Karlovou volbou 
a korunovací králem římským 
říše německé. Při té příležitosti 
tam Arnošt přednesl obratnou 
řeč, která směle reagovala na 
choulostivou otázku papežské 
aprobace říšské volby a která 
vzbudila velký zájem souča-
sníků. U papežského dvora 
pobýval Arnošt ještě několikrát 
a získal si tu takový respekt, že 
prý někteří kardinálové uvažo-
vali po smrti papeže Inocence 
VI. (r. 1362) o Arnoštovi jako o 
možném papežově nástupci. 
Arnošt nejednou vedl i jiné po-
litické mise nebo provázel Kar-
la IV. Např. při římské koruno-
vační jízdě v r. 1355 shromáždil 
v Čechách z císařova pověření 
velké vojsko, které přivedl spo-
lu s královnou do Itálie. Vlastní 

korunovace v Římě se neúčast-
nil, protože jako místodržící 
spravoval důležitou Florencii a 
Sienu, aby zajistil Karlův bez-
pečný návrat tímto nebezpe-
čným, vnitřními konflikty se 
zmítajícím územím.

Karel IV. Arnošta často po-
věřoval správou země v době 
svého častého pobytu v cizině. 
Pravděpodobná je Arnoštova 
účast na přípravě Karlova záko-
níku Maiestas Carolina, vzniku 
korunovačního řádu, koncipo-
vání pražského Nového Města 
i při založení pražské unive-
rzity. Jejím se stal kancléřem 
(on i jeho nástupci). Arnošt se 
rozhodující měrou zasloužil, 
že univerzita přestála počáte-
ční velice obtížné období. Cír-
kevními prostředky podpořil 
řadu Karlových staveb, jako 
např. pražský kamenný most, 
katedrálu sv.Víta i hrad Kar-
lštejn. Sám pak se věnoval řadě 
jiných významných staveb. 
Pokračoval ve stavbě tehdejší 
pražské dominanty, kostela sv. 
Jiljí i ve výstavbě augustinián-
ského kláštera v Roudnici n. L. 
a nově tam opevnil arcibiskup-
ský hrad. V jiném arcibiskup-
ském sídle, v Příbrami, nechal 
postavit nový hrad a opevnil 
město, stejně tak Horšovský 
Týn, Červenou Řečici, Chýnov, 

Český Brod. 
Stal se také zakladatelem 

klášterů augustiniánského 
řádu v Jaroměři, v Rokycanech 
a v Sadské. 

V r. 1349 – 1350 založil au-
gustiniánský klášter i v Klad-
sku, který měl ve zvláštní v obli-
bě. Měl tu svou celu, do jejíhož 
ústraní utíkal před ruchem 
okolního světa. Byla to do jisté 
míry analogie hradu Karlštejna 
Karla IV. Kladským augustini-
ánům nebo farnímu chrámu 
P. Marie věnoval cenný desko-
vý obraz tzv. Madony Kladské, 
dnes uložený v národní galerii 
v Berlíně. Nezapomínal ani na 
zdejší johanity. Do Kladska míři-
ly také Arnoštovy dary několika 
malířsky zdobených rukopisů. 
V r. 1349 Arnošt založil ve far-
ním chrámu každodenní jitřní 
slavnostní zpívanou mši k po-
ctě P. Marie. Její účastníci, kteří 
poté přistoupili kajícně ke zpo-
vědí, mohli se těšit ze čtyřice-
tidenního odpuštění hříchů. 
Podobnou mši Arnošt založil 
o málo později také v marián-
ském kostele v Pardubicích.

 
Velké úsilí Arnošt vynaložil 

při správě pražské arcidiecéze. 
Jeho angažovanost po boku 
císaře vedla ke vzniku funk-
ce generálního vikáře jako 

zástupce arcibiskupova s vel-
kými pravomocemi v diecézní 
správě. Vedle toho uvedl v ži-
vot funkci korektora kléru (ja-
kýsi trestní soudce duchoven-
stva). Za Arnošta z Pardubic se 
základní správní agenda začala 
vést důsledně písemně v sérii 
úředních knih. Základem záko-
nodárství se stala provinciální 
statuta, shrnující hlavní zásady 
platného práva. Soustavnou 
organizační a zákonodárnou 
činnost provázel Arnoštův do-
hled na život diecéze, který, kde 
mohl, usiloval zlepšit v duchu 
obrody církve. Z dokumentů 
prozrazujících Arnoštovu men-
talitu lze vyčíst velikou pracovi-
tost, příznačný byl pro něj silný 
vztah ke kajícnosti a pokoře. 

Před 650 lety, v r. 1364, ze-
mřela a v Kladsku odpočívá 
věčným spánkem osobnost 
evropského věhlasu, příklad-
ného života, požívající vše-
obecný mravní respekt souča-
sníků i potomních pokolení. 
S jeho hrobem v Kladsku je 
spojeno několik záhadných až 
zázračných událostí. To vedlo 
na začátku 16. stol. a ještě v 17. 
a 18. stol. zřejmě k několika po-
kusům o Arnoštovu beatifikaci. 
Nedošlo k ní. 

Mag. der gerMaNiScheN PhilOlOgie

IReNa Rogowska
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Wybitny badacz i znawca 
Ziemi Kłodzkiej -„Krainy Pana 
Boga i Maryi”, ks. prof. Joseph 
Wittig (1879-1949) przeszedł 
do historii niemieckiej litera-
tury dzięki twórczości teolo-
giczno-poetyckiej. Przybliżając 
religijno-kulturową tożsamość 
mieszkańca Ziemi Kłodzkiej na-
pisał: »do przygotowania dobrej 
sałatki ziemniaczanej z parowa-
ną kapustą zawsze trzeba mieć 
siedemdziesiąt dwa składniki« 
powiedziała mi ostatnio pew-
na starsza, miła mieszkanka 
Hrabstwa Kłodzkiego. Z takiej 
samej ilości cząsteczek składa 
się prawdziwy mieszkaniec Zie-
mi Kłodzkiej”1. Nieco dalej, ale 
nadal w tym samym eseju, ks. 
prof. Wittig stwierdził, że jed-
ną z charakterystycznych cech 
mieszkańca Ziemi Kłodzkiej 
jest miłość do Matki Bożej i po-
bożność maryjna. Napisał, że: 
„pośrodku naszego Hrabstwa 
Kłodzkiego wytrysnęło jedno z 
najsilniejszych źródeł zarówno 
sztuki, jak i religii”. Jest nim kult 
maryjny, będący realizacją te-
stamentu krzyża – „oto matka 
Twoja. I od tej godziny uczeń 

wziął Ją do siebie” J19. Oznacza 
to przyjęcie Maryi jako wzoru i 
typu Kościoła), który jest tu pie-
lęgnowany nadal i z radością. 
Zdaniem ks. prof. Wittiga ten 
aspekt kłodzkiej tożsamości 
jest szczególnym kwiatem, któ-
ry zakwitł przed wiekami, ale 
nadal jest witalny i rodzi cenne 
owoce. 

Wspomniany Autor był nie 
tylko wybitnym badaczem i 
znawcą tematu, ale także za-
służonym kustoszem tożsamo-
ści i kulturowego dziedzictwa 
mieszkańców „Krainy Pana 
Boga i Maryi”. W szeregu swoich 
opowiadań i esejów opisywał 
poszczególne elementy tej toż-
samości, m.in.: wrażliwość na 
piękno i sacrum („M” zataczane 
przez Nysę Kłodzka wokół ma-
ryjnego sanktuarium w Bardzie 
Śl.), dostrzeganie Jezusa w dru-
gim człowieku (opowiadanie: 
„Chrystus narodził się w drodze 
do Lądka-Zdroju”)2, a zarazem 
ukazywał realne zagrożenia w 
formie renesansu pogaństwa.

Mieszkańcy kłodzkiej „Kra-
iny Pana Boga i Maryi” do-
świadczali prawdziwości słów 

z jednej strony testamentu 
krzyża: „Niewiasto oto syn 
Twój” (J19, 26b-27a), a z dru-
giej św. Ignacego Loyoli SJ: „im 
hojniejszy będziesz względem 
Boga, tym bardziej będziesz 
Go doświadczać” i realizując 
- przez wieki swoją religijno-
kulturową tożsamość, wytwo-
rzyli imponujący i urzekający 
pięknem kompleks „śląskiego 
Kromlecha”. Tworzy go ponad 
5.000 obiektów wielkiej i małej 
architektury sakralnej, usytu-
owanych w malowniczym kra-
jobrazie Kotliny Kłodzkiej. Ten 
wyjątkowy skarb stanowi z jed-
nej strony bogata sieć kalwarii, 
grup ukrzyżowania i krzyży 
wznoszonych na mostach, jak 
np. na kamiennym moście w 
Kłodzku, w ich pobliżu oraz w 
centralnych miejscach miast 
i wsi, a z drugiej strony gęsto 
rozsianych pośród dróg i pól 
krzyży („Męk Pańskich”3) oraz 
kapliczek dedykowanych Maryi 
i innym świętym patronom, od 
św. Nepomucena poczynając4. 
Między realizacją tożsamości 
chrześcijańskiej a przytoczo-
nym tu dziedzictwem kulturo-

wo-religijnym zachodzi istotne 
sprzężenie zwrotne. Bowiem 
obiekty wielkiej i małej archi-
tektury sakralnej stanowią dla 
interesującej nas tożsamości 
z jednej strony ważne „instru-
mentarium” (przestrzeń modli-
twy i wędrówek w głąb siebie, 
środowisko upomnienia bra-
terskiego, itd.), a z drugiej są jej 
wyrazem kulturowym. W tym 
żywotnym środowisku życio-
wym wyrosło wielu w pełni zre-
alizowanych chrześcijan. W tym 
kręgu spotykamy m.in. dwóch 
bardziej nam znanych męczen-
ników. Pierwszy z nich to ks. An-
dreas Faulhaber (1713-1757), a 
drugim jest bł. ks. Gerard Hir-
schfelder (1907-1942).

W tej perspektywie bar-
dziej czytelnym staje się życze-
nie zakomunikowane mi przez 
Księdza prof. Helmuta Jurosa 
(UKSW Warszawa). Ten wybitny 
polski uczony wraz z wyraza-
mi uznania dotyczącymi mojej 
wystawy „Boże Młyny”, przesłał 
mi jakże ważną prośbę i zara-
zem lapidarną syntezę Ziemi 
Kłodzkiej: „To, że mieszkasz w 
Hrabstwie Kłodzkim jest geo-

ks. prof. Tadeusz Fitych

krzyże zIemI kłOdzkIeJ – Skarb OdrzucOny? 

kłodzko, most gotycki z barokową
Pietą (fot. T. Fitych).w 1809 r., 
stan współ.) fot. T. Fitych.

 „Właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, 
aby odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania”.

(Jan Paweł II, I.  pielgrzymka do Ojczyzny,
 Warszawa Pl. Zwycięstwa 2 VI 1979 r.)

nowa Ruda, Dom Muzeum  
prof. J. Wittiga – współczesny  
„kącik Pana Boga”(fot. T. Fitych).

kłodzko, most gotycki (z 1281 r.)  
z barokową grupą Ukrzyżowania  
z 1734 r. (fot. T. Fitych).

obrazek pamiątkowy  
św. o. M. grodzieckiego sJ
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politycznie zobowiązujące na 
polu nauki, kultury, religii. Two-
ja Ziemia Kłodzka nie jest tyl-
ko Gottes Acker (w j. pol. Bożą 
Rolą), lecz także przedstawia, 
jak piszesz „Boże Młyny”. (…) 
Dla mnie była ona od dzieciń-
stwa cudowną katedrą, syn-
tezą katedry chrześcijańskiej 
Europy. Nie pozwól, by stała się 
tylko ruiną chlubnej przeszło-
ści!”. 

Zadanie to, jest tym bar-
dziej aktualne, gdyż Święty Jan 
Paweł II nieustannie podkreślał, 
że „Europa potrzebuje Chry-
stusa i Ewangelii, ponieważ to 
właśnie w nich znajdują się ko-
rzenie wszystkich jej ludów”5. 
Ponadto mówił nam 12 czerw-
ca 1987 r. w Gdańsku: „Każdy z 
Was, młodzi Przyjaciele, znaj-
duje też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte, jakiś wymiar za-
dań, które trzeba podjąć i wy-
pełnić, jakąś słuszną sprawę, o 
którą nie można nie walczyć, 
jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchy-
lić, nie można zdezerterować. 
Wreszcie, jakiś porządek prawd 
i wartości, które trzeba utrzy-
mać i obronić, tak jak to We-
sterplatte. Utrzymać i obronić, 
w sobie i wokół siebie, obronić 
dla siebie i dla innych" .

ciemne stulecie 
- świat bez boga 
staje się piekłem

Trzeba sobie uświadomić, 
że w trudzie wykuwania swej 
osobowej tożsamości toczy się 
stały bój między opcją na rzecz: 
„więcej być”, a „więcej mieć”. 
Jak twierdzi o. Raniero Cantala-
messa OFMCap „mamona jest 
anty-Bogiem, gdyż stwarza al-
ternatywny duchowy wszech-
świat”. Dlatego kamienieniem 
węgielnym chrześcijańskiej to- 
żsamości jest m.in. realizacja 
pierwszego warunku bycia 
uczniem Jezusa, sformułowa-
nego w zdaniu: „Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech co dnia bie-
rze krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje!6 Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a kto stra-
ci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa” (Łk 9, 23-24). 
Ukazując teologiczne znacze-
nie krzyża, należy podkreślić, 
że Ojcowie Kościoła naucza-
li, że krzyż jest symbolem, w 
którym streszczają się najistot-
niejsze prawdy wiary chrze-

ścijańskiej7. Jezus Chrystus na 
krzyżu uczynił zadość miłości 
Boga wobec człowieka8. Mówi-
li oni o kosmicznym znaczeniu 
krzyża, którego ramiona obej-
mują wszystkie czasy i narody, 
a pionowa belka łączy niebo i 
ziemię. Krzyż jest osią Wszech-
świata: „Krzyż stoi, podczas gdy 
świat się obraca” - głosi staro-
łacińska sentencja. Całe życie 
chrześcijańskie powinno być 
wpisane w krzyż, powinno być 
umieraniem dla grzechu, aby 
żyć tylko dla Boga. Św. Paweł 
pisze: „świat ma być ukrzyżo-
wany dla mnie, a ja dla świata” 
(Ga 6, 14). Zarazem krzyż nam 
przypomina, że śmierć i cier-
pienie nie są ostatecznym wy-
miarem ludzkiego życia, gdyż 
drugą stroną jest chwała zmar-
twychwstania, tryumfu nad 
złem, nowym życiem.

Przychodzi nam żyć w dra-
matycznych czasach, w okresie 
„ciemnej nocy naszej epoki” 
(zob. kard. H. U. Von Bathasar i 
kard. J. Ratzinger), kiedy to na-
turalny, Boży porządek świata 
i prawdę o człowieku, w gwał-
towny i systemowo wymusza-
ny sposób zastępuje się tzw. 
„nowym” – będącym efektem 
chorej ludzkiej wyobraźni i lo-
giki. W taki oto sposób na glo-
balizujący się świat rozlewa się 
kultura odrzucenia i cywilizacja 
śmierci. Mamy świadomość, 
że na naszych oczach, Europa 
coraz bardziej odcina się od 
swych korzeni i podstawowych 
wartości, na których przez wie-
ki opierała się jej tożsamość 
i misja. Tracąc chrześcijańską 
tożsamość, w coraz bardziej 
zlaicyzowanej Europie o ma-
terialistyczno-ateistycznym 
obliczu, Europejczycy zatraca-
ją swoją godność i sens życia 
oraz obniżają jego wartośćix. 
Pogrążają się we współczesny 
horror – nihilizm i zezwierzę-
cenie kultury. Ten dramatycz-
ny regres ujawniają kolejne 
decyzje podejmowane przez 
rządy poszczególnych państw 
członkowskich i władze cen-
tralne Unii Europejskiej. W kon-
sekwencji, Europa starzeje się, 
stopniowo umiera, co więcej 
popełnia zbiorowe samobój-
stwo, zabijając swe nienaro-
dzone dzieci i zapobiegając 
narodzinom nowych. Drama-
tyczne efekty tej wojny wyto-
czonej prawdzie o człowieku 
i jego godności, w pełnym 
rozmiarze będą widoczne już 

w ciągu najbliższych 20-30 lat. 
Jan Paweł II miał odwagę z tro-
ską oglądać współczesne rany 
Jezusa na ciele ludzkości i nie 
wstydząc się Krzyża Jezusowe-
go, leczyć je Jego mocą. Nie dał 
się przytłoczyć ani rozmiarem, 
ani wielością tragedii i zagro-
żeń XX w., bowiem silniejszy 
był w Nim Bóg i macierzyńska 
bliskość Maryi.

Szerzący się na kontynen-
cie europejskim horror nico-
ści, depersonalizacji i uprze-
dmiotowienia człowieka, izo- 
lacji - cywilizacji śmierci w ko-
munikatywny sposób przy-
bliża gdański poeta Zbigniew 
Jankowski w wierszu „Pływa-
jące stada”, opublikowanym 
w tomiku „Wiązanie tratwy” 
(„Ossolineum” Wrocław 1976). 
Czytamy w nim: „Tu każdy się 
dzieje/ w swoim ciele/ jak w 
ratunkowej łodzi,/ zepchniętej 
w środek oceanu.// Burta przy 
burcie/ wiążemy się w pływają-
ce miasta,/ tym bardziej pewni, 
im częściej toną drudzy,/ tym 
żywiej obecni, im częściej/ 
wypuszczamy z dłoni/ czyjąś 
zimną rękę.// Kanibale, ożywa-
my/ cudzą śmiercią./ To ona w 
nas żyje, ona/ wiąże pływające 
stada”.

Czy w godzinie, kiedy Eu-
ropa przeżywa najbardziej w 
swych dziejach dramatyczną 
„noc duszy” (Jan Paweł), także 
i my, jako nie do końca ule-
czony „homo sowieticus” oraz 
współczesny „homo demen-
s”10, w pyszny, zarozumiały i 
bezrefleksyjny sposób, jakby 
zahipnotyzowani i „zaczadze-
ni” techniczną racjonalnością 
i medialnym szumem, popa-
dając w duchową i egzysten-
cjalną pustkę oraz w nicość, 
tracąc sens życia, rzeczywiście 
pragniemy po raz kolejny być 
ślepą „papugą Europy”?. W 
konsekwencji oznaczałoby to, 
że zapomnimy i odrzucimy za-
równo swoją chrześcijańsko-
narodową tożsamość, jak też 
duchowe dziedzictwo Ziemi 
Kłodzkiej, wyrażane zarówno 
w postaci cennych większych 
i mniejszych ogrodów sakral-
nych oraz wyjątkowo licznych 
krzyży i kapliczek przydrożnych, 
często urzekających zarówno 
swą treścią i przesłaniem, jak 
też jakością prac mistrzów ka-
mieniarskich, a zwłaszcza z 
nimi związanych duchowych 
świadectw. 

W imię czego kulturowo-

religijne dziedzictwo Ziemi 
Kłodzkiej ma być odrzucone? 
Czy w imię „religii postępu”, 
lansowanej przez jedynych od 
kilkudziesięcioleci, tzw. „świa-
tłych ludzi” i w konsekwencji 
usuwania religii związanej z 
Trójjedynym Bogiem Osobo-
wym? Czy całe to kulturowo-
religijne dziedzictwo Ziemi 
Kłodzkiej należy opuścić, po-
zostawić samemu sobie czy też 
zredukować do rangi jedynie 
przeszłości i folkloru, a w dal-
szej konsekwencji zepchnąć do 
przestrzeni skansenu? Przecież 
nadal stanowi ono cenny wy-
raz humanizmu i nadal uży-
teczny impuls dla naszej i euro-
pejskiej tożsamości. Obiekty te 
były fundowane i użytkowane 
przez ludzi w pełni zrealizowa-
nych na miarę „wysokiej miary 
zwyczajnego życia chrześcijań-
skiego” (NMI nr 31) i w więk-
szości przypadków opłacone 
znaczącą ceną.

kanonizacja Jana pawła II
 a nasza tożsamość 
- wielka szansa 
duchowego odrodzenia

Usiłując zająć odpowie-
dzialną postawę oraz dać doj-
rzałą odpowiedź w kwestii nas 
interesującej, w pierwszym 
rzędzie skupmy się na wielkim 
darze nieba, heroicznym świa-
dectwie życia i świetlanym na-
uczaniu Słowiańskiego Papieża 
i Wielkiego Mistyka odnawiają-
cego oblicze ziemi mocą Ducha 
Świętego oraz jego umiłowa-
niu chrześcijańskiej tożsamo-
ści i polskości11. Jak podkreśla 
Rytuał Rzymski, każda kanoni-
zacja ma na celu z jednej stro-
ny oddać cześć Najświętszej 
Trójcy, a z drugiej przyczynić 
się do umocnienia życia wier-
nych. Wraz z wieloma Polakami 
podejmujemy trud zapoznania 
się z Jego nauczaniem, najważ-
niejszymi wypowiedziami, spo-
tkaniami z wiernymi, ważnymi 
dla Niego miejscami. Niestety, 
ale szereg polskich polityków i 
centrów medialnych usiłowało 
tę kanonizację zneutralizować. 
Po raz kolejny objawia się kla-
syczny „znak sprzeciwu”- zob. 
Łk 2, 34). 

Ponadto z wdzięcznością 
zatrzymajmy się także przed 
wielkim darem Słowiańskiego 
Papieża w postaci rodaków, 
zwłaszcza Ślązaków wyniesio-
nych do chwały ołtarzy. Jest 
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to zrozumiałe, gdyż, każdy 
otrzymany i z troską przyjęty 
dar – charyzmat jest zarazem 
zadaniem do zrealizowania. W 
konsekwencji to święci rodzą 
świętych, a męczennicy zawsze 
są zasiewem nowych chrześci-
jan (por. Hbr 12,1). W taki oto 
sposób święci prowadzą Ko-
ściół naprzód i powodują jego 
rozwój. Są oni najlepszymi 
budowniczymi i wychowawca-
mi Europy. Czynimy to przede 
wszystkim z troską o to byśmy 
umieli tak odważnie, jak Jan 
Paweł II Wielki wykuwać na-
szą chrześcijańską tożsamość 
i konsekwentnie urzeczywist-
niać życiową misję, tak w spo-
sób indywidualny, jak i wspól-
notowy. 

Kontynuując pogłębione po- 
znawanie tożsamości i hero-
icznego sposobu realizacji 
życiowej misji przez „Papieża 
z Dalekiego Kraju”, który był 
mistykiem, trzeba nam odno-
tować, iż tajemnicę świętości 
Jana Pawła II stanowi całkowite 
upodobnienie do Trójjedynego 
Boga na wzór Maryixii. W kon-
sekwencji był On „globalnym 
głosem Chrystusa” oraz wielkim 
sługą, nauczycielem, przyjacie-
lem i obrońcą krzyża – znaku 
największej miłości Chrystusa. 
»Już podczas swej pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, w 
przemówieniu wygłoszonym 3 
czerwca 1979 roku w Gnieźnie, 
Jan Paweł II przedstawił siebie 
jako „świadka Chrystusa”, a za-
razem „miłośnika Jego Krzyża i 
Zmartwychwstania”. Łatwiej to 
zrozumieć, biorąc pod uwagę 
to, że jako Papież z Polski wy-
jaśniał 7 września 1993 roku na 
Litwie: tajemnica wywyższe-
nia krzyża stanowi „centralną 
tajemnicę historii zbawienia”. 
Nie sposób zatem zrozumieć 
tego posoborowego i zarazem 
wyjątkowo soborowego oraz 
janowo-pawłowego pontyfika-
tu Papieża z Polski bez odnie-
sienia do tej tajemnicy. Krzyż 
jest również kluczem do zro-
zumienia jego świętości. Krzyż 
bez wątpienia był symbolem 
pasterskiej posługi Jana Pawła 
II. Z krzyżem pielgrzymował po 
wszystkich kontynentach i bar-
dzo często na ekranach telewi-
zorów mogliśmy obserwować, 
jak wspierał się na krzyżu, opie-
rał na nim swą głowę. Wielo-
krotnie widzieliśmy go klęczą-
cego pod krzyżem i z wielkim 
szacunkiem całującego krzyż13.

Dzisiaj lepiej rozumiemy , 
dlaczego w homilii wygłoszo-
nej na Wielkiej Krokwi w Zako-
panem 6 czerwca 1997 r. ... Jan 
Paweł II zwrócił się do Polaków 
z tak istotnym i kluczowym 
apelem: „Umiłowani Bracia i 
Siostry, nie wstydźcie się tego 
krzyża14. Starajcie się na co 
dzień podejmować krzyż i od-
powiadać na miłość Chrystusa. 
Brońcie krzyża, nie pozwólcie, 
aby imię Boże było obrażane 
w waszych sercach, w życiu 
rodzinnym czy społecznym. 
Dziękujmy Bożej Opatrzno-
ści za to, że krzyż powrócił do 
szkół, urzędów publicznych i 
szpitali. Niech on tam pozosta-
nie! Niech przypomina o na-
szej chrześcijańskiej godności 
i narodowej tożsamości, o tym, 
kim jesteśmy i dokąd zmierza-
my i gdzie są nasze korzenie. 
Niech przypomina nam o miło-
ści Boga do człowieka”.

Co więcej, słowiański na-
stępca Św. Piotra uczył z mocą, 
że Kościół i Królestwo Boże ma 
duchową fizjonomię podob-
ną do ziarna gorczycy oraz że 
liczni chrześcijanie są wezwa-
ni, by żyć w sposób „mniejszo-
ściowy”, ale zawsze z Jezusem 
Zmartwychwstałym pośrodku 
(Mt 18,20), a wówczas mury 
każdego „nowego Jerycha” 
upadną! (por. Lb 34,1; Joz 6,26; 
Hbr 11,30). Taki Kościół - ko-
munia jest jednością i zarazem 
niegasnącą nadzieją, ponieważ 
uczestniczy w życiu Trójjedyne-
go Boga w Najświętszej Trójcy. 
By żyć komunią na miarę, „aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty 
Ojcze we mnie, a Ja w Tobie” (J 
17,20) i być kwasem chlebo-
wym jednoczącego się świata, 
Kościół stale potrzebuje Nowej 
Pięćdziesiątnicy.

„Największy z Rodu Sło-
wian” sam stał się „iskrą Bożego 
Miłosierdzia” na rzecz auten-
tycznego dialogu i trynitarnej 
jedności pomiędzy narodami. 
„Przemierzając glob ziemski 
wzdłuż i wszerz jako „Pasterz i 
żeglarz” (Malachiasz), Jan Pa-
weł II analogicznie do „Komunii 
Osób” Boskich, „obdarowują-
cych się pełnią prawdy, dobra i 
piękna”, tworzył komunię ludzi 
w tymże „Stwórcy wszystkie-
go”. Ut unum sint chrześcijan 
i jedność z ludźmi innych ras, 
religii, kultur i języków była we-
dług Niego oparta na Boskim i 
Osobowym Logosie” (ks. prof. 
T. Guz).

kłodzkie środowisko życia i posługi M. grodzieckiego w 1606-1608: portal  
kolegium Jezuickiego zbud. w l. 1665-90 wg. proj. i przez carlo lurago (fot. T. Fitych).

obrazek pamiątkowy  
św. Jana sarkandra

lewin kł, barokowa kapliczka św. Jana 
nepomucena wzniesiona w 1717 r., na 
rynku dawnego miasta (fot. T. Fitych). 

skoczów, Wzgórze kaplicówka - krzyż upamiętniający spotkanie Jana Pawła ii  
z ludem Bożym Śląska w 1983 r.
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uproszczona 
charakterystyka 
ślązaków Jana pawła II

Żaden „człowiek nie może 
być prawdziwie wolnym ani 
służyć sprawie rozwoju praw-
dziwej wolności, jeśli nie uzna-
je i nie przeżywa transcenden-
cji swego istnienia w stosunku 
do świata i swojej łączności z 
Bogiem - napisał Jan Paweł II w 
Orędziu na XIV Światowy Dzień 
Pokoju w Rzymie 1 stycznia 
1981 r.15. Prawdę tę nie tylko 
w pełni rozumieli, ale broniąc 
swej wolności, w heroiczny 
sposób podjęli swój codzien-
ny krzyż, śląscy męczennicy 
wyniesieni do chwały ołtarzy 
przez Papieża Polaka. W pełni 
osobowy sposób spotkali się z 
Jezusem Ukrzyżowanym, bez 
porażającego lęku, przez cier-
pienie wkroczyli do szkoły peł-
nienia Woli Bożej (por. Ps 119) 
– Bożego planu miłości i oddali 
swe życie.

Po przyjęciu za podstawo-
we kryterium faktu urodzenia 
na Śląsku, w gronie osób wy-
niesionych do chwały ołtarzy w 
okresie pontyfikatu Jana Pawła 
II, odnajdujemy siedmiu Śląza-
ków. Dalej będziemy używać 
jedynie słowa - klucza: “Ślązacy 
JP II”16. Są to męczennicy za-
równo próby łamania sumień 
przez nieludzką zasadę „cujus 
regio eius religio”, jak też mę-
czennicy za wiarę („kto broni 
Boga, broni człowieka”, Bene-
dykt XVI) oraz męczennicy nie-
nawiści etnicznej, rozszerzanej 
przez nazistowskie Niemcy. We 
wspomnianej liczbie znajdują 
się trzy osoby kanonizowane: 
św. O. Melchior Grodziecki SJ 
(1584-1619), który przez trzy 
lata posługiwał w kolegium 
jezuickim w Kłodzku; św. ks. dr 
fil. i teol. Jan Sarkander (1576-
1620) i św. Teresa Benedykta od 
Krzyża OCD, Edith Stein (1891-
1942) oraz cztery beatyfikowa-
ne: bł. ks. Józef Czempiel (1883-
1942); bł. ks. dr Emil Szramek 
(1887-1942); Bł. O. Ludwik Mzyk 
SVD (1905-1940); bł. O. Alojzy 
Liguda SVD (1898-1942).

O wymagającym procesie 
dojrzewania wymienionych osób 
w wymiarze osobowo-intelek-
tualnym i duchowo-chrześci-
jańskim można mówić zwłasz-
cza w przypadkach, kiedy ni-
skie wartości dotyczące swego 
rodzaju przestrzeni życia od-
słaniają trzy faktory, tzn. krótki 

etap życia, niezbyt długi okres 
życia według charyzmatu za-
konnego i kapłańskiego oraz 
niezwykle krótki odcinek czasu 
od chwili uwięzienia do mo-
mentu męczeństwa i śmierci. 
Przy tego typu perspektywie, 
ale wyłącznie na zasadzie hipo-
tezy, niezwykle szybkiego pro-
cesu dojrzewania możnaby się 
było dopatrywać w pierwszym 
rzędzie u osób najmłodszych 
wiekiem. 

W kręgu Ślązaków JP II, spo-
tykamy dwie stosunkowo mło-
de osoby, które nie ukończyły 
wieku 40 lat. Najmłodszym w 
całej grupie analizowanych Ślą-
zaków JP II był O. Ludwik Mzyk 
SVD, który przeżył niespełna 35 
lat, w tym 12 lat we wspólnocie 
zakonnej, a okres dzielący go 
od męczeństwa to czas 26 dni. 
Drugą, młodą wiekiem osobą, 
był O. Melchior Grodziecki SJ. 
Przeżył on 35 lat, w tym 3 lata 
w Kłodzku, ale nieco dłuższy, 
bowiem 14-letni był jego okres 
życia zakonnego. Wyrafinowa-
ne cierpienia i tortury ukoń-
czone ścięciem głowy, trwały 
w przypadku jego męczeństwa 
bardzo krótko, była to zaledwie 
kwestia kilku godzin.

Mając na uwadze męstwo i 
dojrzałość duchową związaną z 
heroicznym męczeństwem, wy-
pada nam ze szczególną uwa- 
gą zatrzymać się przed posta-
cią jedynej - w kręgu Ślązaków 
JP II - kobiety. Św. Teresa Bene-
dykta od Krzyża OCD ukończy-
ła niespełna 51 lat, w tym 9 lat 
życia zakonnego, a więc jesz-
cze mniej niż dwaj najmłodsi 
zakonnicy, a przed uśmierce-
niem jej w komorze gazowej w 
obozie koncentracyjnym w Au-
schwitz spędziła jedynie 7 dni. 

Jest więc oczywiste, że 
formułowanie bardziej precy-
zyjnych wniosków, wymaga 
pogłębionej analizy zapisków 
autobiograficznych oraz syste-
matycznej analizy świadectw, 
relacji współwięźniów i bezpo-
średnich uczestników tych wy-
darzeń. Mówiąc ogólnie, pro-
blem czy dany chrześcijanin 
osiągnął przed śmiercią stan 
dojrzałości duchowej sprowa-
dza się do pytania czy pielę-
gnował „wysoką miarę zwy-
czajnego życia chrześcijańskie-
go”? czy stał się on mistykiem 
lub innymi słowy, czy wytrwale 
pielęgnował przyjaźń z Jezu-
sem Ukrzyżowanym? Na okre-
ślenie takiej postawy, nawet na 

Śląsku doby nowożytnej, m.in. 
w literaturze religijnej, znaj-
dujemy mistyczne określenie 
„chory z miłości”, jako przy-
czyny śmierci. Natomiast w 
ikonografii spotykamy się z ak-
centowaniem personalnej rela-
cji świętego do Jezusa Ukrzy-
żowanego. Mistyczną więź 
z Jezusem Ukrzyżowanym, tak 
bardzo akcentowaną przez 
św. Pawła w jego listach, pielę-
gnowano w chrześcijaństwie, 
w tym także i na Śląsku, przez 
wieki. Niestety dopiero współ-
cześnie wielu świętych, w tym 
założycieli rodzin i ruchów re-
ligijnych potrafi o niej mówić 
w sposób bardzo komunika-
tywny i zrozumiały dla ogółu 
wiernych.

czas, miejsce 
i kształt cierpienia 
oraz męczeństwa 
ślązaków Jp II

Usiłując zaprezentować sy- 
ntetyczny obraz dojrzałości i 
duchowości interesujących nas 
Ślązaków podejmujemy anali-
zę kolejnych czterech katego-
rii. Pierwsza kategoria, to czas 
i miejsce męczeństwa. Zauwa-
żamy, że całe grono siedmiu 
„Ślązaków JP II” było poddane 
życiowej próbie i stało się mę-
czennikami w Europie  
Środkowej. Precyzując czas i 
miejsce męczeństwa może-
my powiedzieć ogólnie, że w 
pierwszym okresie wojny 30-
letniej (1618-1623) dla obydwu 
analizowanych prezbiterów tej 
doby, miejsca kaźni ujawni-
ły się na przełomie 1620 r., 
ale były one usytuowane w 
dwóch odmiennych miastach 
na obszarze Słowacji i Moraw, 
niezbyt oddalonych od miast 
ich narodzin, tzn. w Koszycach 
(7 IX 1619) i Ołomuńcu (17 III 
1620). Kolejnych pięciu Śląza-
ków oddało życie w okresie II 
wojny światowej. Cała ta grupa 
w brutalny, wręcz okrutny spo-
sób została pozbawiona życia, 
w krótkim okresie niespełna 
dwóch lat, tzn. od lutego 1940 
r. do grudnia 1942 r. W ich przy-
padku, miejscem kaźni były już 
„profesjonalnie”, wręcz nauko-
wo i systemowo, zorganizowa-
ne „fabryki śmierci”, konkretnie 
trzy niemieckie obozy koncen-
tracyjne, w tym dwa usytu-
owane na ziemiach polskich. 
Dla O. Mzyka miejscem tym 
był, pierwszy nazistowski obóz 

koncentracyjny w Polsce, czyli 
twierdza Poznań - fort VII (20 
II 1940). Dla aż trzech śląskich 
duchownych diecezjalnych i 
zakonnych miejscem tym stał 
się znacznie oddalony od miej-
sca ich posługi „Konzentration-
slager Dachau” w południowej 
Bawarii, przez jedenaście mie-
sięcy w okresie od 13 I 1942 do 
8/9 XII 1942 r., a w przypadku 
św. Teresy Benedykty od Krzy-
ża OCD, obóz koncentracyj-
ny - KL Auschwitz ok. 9-10 VIII 
1942 r. Druga podjęta kate-
goria - „prześladowcy wiary” i 
sprawcy śmierci Ślązaków JP 
II”. W tym przypadku możemy 
powiedzieć, że aż 5-krotnie był 
nim nazizm hitlerowski, a tylko 
dwukrotnie innowiercy doby 
wojny 30-letniej. Trzecią kate-
gorię stanowią motywy przy-
jęcia męczeństwa. W okresie 
wojny 30-letniej, w przypadku 
O. Melchiora Grodzieckiego i 
ks. Jana Sarkandra motywem 
tym była jedynie wiara kato-
licka. Sytuacja uległa znacz-
nemu pogorszeniu w okresie 
nazizmu hitlerowskiego, w tym 
przypadku można twierdzić, że 
u wszystkich pięciu Ślązaków 
przyczynę faktu męczeństwa 
oraz genezę jego akceptacji 
stanowiła wola obrony i zacho-
wania, tym razem aż dwóch 
unicestwianych wartości, tzn. 
narodu polskiego lub żydow-
skiego oraz wiary katolickiej. 
Za czwartą kategorię przyj-
mujemy rodzaj doznawane-
go cierpienia. Niezależnie od 
dwóch zasadniczych okresów 
męczeństwa, Ślązacy JP II do-
świadczyli dwojakiego rodzaju 
cierpienia: wyrafinowanych to-
rtur, znęcania się i poniżania (5 
osób), okrucieństwa w postaci 
zbrodniczych realiów obozów 
koncentracyjnych (5 osób). 
Utrata życia nastąpiła aż w 3 
przypadkach na skutek zada-
nych ran i gwałtownej egzeku-
cji oraz w 2 przypadkach przy 
użyciu komory gazowej.

postać śląskiego 
męczennika 
św. Jana Sarkandra 

Zanim przejdziemy do cen-
nego przesłania na temat toż-
samości chrześcijańskiej, za- 
wartego w homilii wygłoszo-
nej przez Jana Pawła II w Sko-
czowie, przypomnijmy bio- 
gram tego w pełni zrealizo-
wanego Ślązaka. Jan urodził 
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się w Skoczowie nad Wisłą na 
Śląsku Cieszyńskim, skąd po-
chodził jego ojciec, Grzegorz 
Maciej Sarkander17. Natomiast 
matka, Helena z Góreckich, by- 
ła szlachcianką, która po śmier-
ci pierwszego męża przybyła 
z Moraw. Rodzice należeli do 
średnio zamożnej szlachty. 
Ojciec był Czechem, a matka 
Polką. Jan był najmłodszym z 
ich czterech synów. W Przybo-
ra na Morawie uczęszczał do 
szkoły parafialnej. Studiował 
filozofię na jezuickiej akademii 
w Ołomuńcu, a następnie na 
uniwersytecie w Pradze, gdzie 
uzyskał tytuł doktora. Po czym 
w latach 1604-1608 odbył stu-
dia teologiczne w Grazu w Au-
strii, które zwieńczył również 
akademickim stopniem dokto-
ra. W wieku 33 lat przyjął świę-
cenia kapłańskie. Od 1609 r. 
był już wikariuszem parafii Jak-
tar k/Orawy w diecezji ołomu-
nieckiej. Po czym posługiwał 
jeszcze w kilku morawskich 
parafiach, m.in. w Uničovie, 
gdzie proboszczem był jego 
brat, Charvátach, Kromieryżu, 
Zdounkach i Boskovicach. W 
1616 został proboszczem w 
Holeszowie, 35 km od Ołomuń-
ca. Tutaj w efekcie jego posługi 
250 innowierców powróciło do 
Kościoła katolickiego.

W czerwcu 1619 r., a więc 
krótko po wybuchu wojny 
trzydziestoletniej, za namową 
parafian zdecydował się wyje-
chać z Holeszowa. Odbył wtedy 
pielgrzymkę do Częstochowy. 
Przebywał przez pewien czas w 
Krakowie i Ołomuńcu. Powrócił 
później do Holeszowa i w lutym 
1620 r. obronił miasto przed 
atakiem lisowczyków, popiera-
jących Ferdynanda II. Wyszedł z 
procesją z Najświętszym Sakra-
mentem, by pokazać, że mia-
sto jest katolickie. Lisowczycy 
odstąpili od Holeszowa. To wy-
darzenie stało się pretekstem 
dla powstańców, czeskich pro-
testantów, do oskarżenia go o 
sprowadzenie polskiego woj-
ska na Morawy. W 1620 r. został 
aresztowany, przewieziony do 
Ołomuńca, gdzie przez mie-
siąc poddawano go wyrafino-
wanym torturom. Mimo to, 
nie przyznał się do zarzucanej 
mu zdrady stanu. Nie wyjawił 
także tajemnicy spowiedzi na-
miestnika Moraw, barona Wła-
dysława Popiela Lobkovica. W 
więzieniu, 17 marca 1620 r. na 
skutek tortur poniósł śmierć z 

rąk innowierców. Jest świętym 
dwóch narodów: Czechów i 
Polaków. Kult św. Jana Sarkan-
dra rozpowszechniony jest 
głównie na Śląsku, Morawach 
i Słowacji.

krzyż – życiowy 
drogowskaz 
a chrześcijańska 
tożsamość
 
Odczytajmy na nowo, nie-

zwykle aktualne przesłanie ho-
milii Jana Pawła II wygłoszonej 
22 maja 1995 r. w Skoczowie z 
racji kanonizacji tego święte-
go18. „Drodzy bracia i siostry, 
oto słowa św. Pawła z Drugie-
go Listu do Koryntian: "Nosimy 
nieustannie w ciele naszym ko-
nanie Jezusa, aby życie Jezusa 
objawiło się w naszym ciele" 
(4,10). Słowa te mają zasięg 
uniwersalny. Odnoszą się wła-
ściwie do wszystkich ludzi, bo 
wszyscy zostali przez Chrystu-
sa odkupieni i we wszystkich 
trwa Jego konanie, Jego śmierć 
i zmartwychwstanie. W szcze-
gólny sposób odnoszą się te 
słowa do wszystkich ochrzczo-
nych, czyli do tych, którzy 
przez chrzest zostali zanurzeni 
w śmierci Chrystusa, ażeby sa-
kramentalnie uczestniczyć w 

Jego zmartwychwstaniu (por. 
Rz 6,3-4). Dzisiaj Kościół w spo-
sób szczególny słowa te odnosi 
do św. Jana Sarkandra (…). Tu 
właśnie, w Skoczowie, przy-
szedł na świat św. Jan Sarkan-
der, kapłan i męczennik, które-
go życie związało się zarówno 
ze Śląskiem Cieszyńskim, jak 
też i sąsiednim Ołomuńcem na 
Morawach. Dlatego czcimy go 
jako patrona Śląska i Moraw. 
Poniósł śmierć męczeńską jako 
proboszcz w Holeszowie. Żył w 
trudnym okresie poreforma-
cyjnym, kiedy społeczeństwa 
Europy rządziły się nieludzką 
zasadą: cuius regio eius religio 
(czyja władza tego religia jest 
obowiązującą), w imię której 
to zasady panujący, gwałcąc 
podstawowe prawa sumienia, 
narzucali przemocą własne 
przekonania religijne swoim 
poddanym. Jan Sarkander 
doświadczył działania tej za-
sady od najwcześniejszych lat 
swego życia. Doświadczył jej 
przede wszystkim w dniu, kie-
dy przyszło mu oddać życie za 
Chrystusa. Jest on szczególnym 
świadkiem tej tak bardzo trud-
nej dla Kościoła i świata epoki. 
(…)

Świadectwo męczenników 
jest dla nas zawsze jakimś wy-

zwaniem. Ono prowokuje, zmu- 
sza do zastanowienia. Ktoś, 
kto woli raczej oddać życie, niż 
sprzeniewierzyć się głosowi 
własnego sumienia, może bu-
dzić podziw albo nienawiść, 
ale z pewnością nie można wo-
bec takiego człowieka przejść 
obojętnie. Męczennicy mają 
nam więc wiele do powiedze-
nia. Jednak przede wszystkim 
oni pytają nas o stan naszych 
sumień, pytają o naszą wier-
ność własnemu sumieniu. (…) 
Wbrew pozorom, praw sumie-
nia trzeba bronić także dzisiaj. 
Pod hasłami tolerancji, w ży-
ciu publicznym i w środkach 
masowego przekazu szerzy 
się nieraz wielka, może coraz 
większa nietolerancja. Odczu-
wają to boleśnie ludzie wierzą-
cy. Zauważa się tendencje do 
spychania ich na margines ży-
cia społecznego, ośmiesza się 
i wyszydza to, co dla nich sta-
nowi nieraz największą świę-
tość. Te formy powracającej 
dyskryminacji budzą niepokój 
i muszą dawać wiele do myśle-
nia. (…) Czas próby polskich 
sumień trwa! (…).

Na drogach ludzkich su-
mień, nieraz tak trudnych i 
tak bardzo powikłanych, Bóg 
postawił wielki drogowskaz, 

skoczów, Wzgórze kaplicówka
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który życiu ludzkiemu nada-
je kierunek i ostateczny sens. 
Jest nim krzyż Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Nikt tak jak 
męczennicy nie zgłębił tajem-
nicy Chrystusowego krzyża. 
W ich życiu tajemnica Krzyża i 
jego moc objawia się w sposób 
szczególnie czytelny dla każde-
go człowieka. Nieprzypadkowo 
więc, oddając cześć męczenni-
kowi ze Skoczowa św. Janowi 
Sarkandrowi, gromadzimy się 
dzisiaj pod krzyżem.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu 
Chrystusa! Krzyż Chrystusowy 
to znak naszego zbawienia - 
znak naszej wiary i znak naszej 
nadziei. Pisze św. Paweł: "My 
głosimy Chrystusa ukrzyżowa-
nego, który jest zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla 
pogan, dla tych zaś, którzy są 
powołani, (...) mocą Bożą i mą-
drością Bożą" (1 Kor 1,23-24).

Krzyż przypomina nam 
cenę naszego zbawienia. Mówi 
o tym, jak wielką wartość ma w 
oczach Bożych człowiek, każdy 
człowiek - skoro Bóg umiłował 
go aż po krzyż: "Umiłowawszy 
swoich na świecie, do końca 
ich umiłował" (J 13,1). Jak wiele 
mówi nam to "do końca"! Tak 
miłuje Bóg. On miłuje człowie-
ka "do końca", czego dowodem 
jest właśnie Chrystusowy krzyż. 
Czy można pozostać obojęt-
nym wobec takiego dowodu 
miłości?

Drodzy Bracia i Siostry! Na 
naszej polskiej ziemi krzyż ma 
długą, już ponad tysiącletnią 
historię. Jest to historia zbawie-
nia, która wpisuje się w historię 
tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, 
jaką jest naród. W okresach 
najcięższych dziejowych prób 
naród szukał i znajdował siłę 
do przetrwania i do powstania 
z dziejowych klęsk właśnie w 
nim - w Chrystusowym Krzy-
żu! I nigdy się nie zawiódł. Był 
mocny mocą i mądrością Krzy-
ża! Czy można o tym nie pa-
miętać?! (…)

Przychodzą mi w tym mo-
mencie na pamięć słowa, które 
wypowiedziałem na Błoniach 
Krakowskich w czasie pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny 
w r. 1979. Upłynęło od tego 
momentu szesnaście lat, a ak-
tualność tamtych słów ciągle 
rośnie. Mówiłem wtedy: "Czy 
można odrzucić Chrystusa i 
wszystko to, co On wniósł w 
dzieje człowieka? Oczywiście, 
że można. Człowiek jest wol-

ny. Człowiek może powiedzieć 
Bogu: nie. Może powiedzieć 
Chrystusowi: nie. Ale - pytanie 
zasadnicze: czy wolno? I w imię 
czego «wolno»? Jaki argument 
rozumu, jaką wartość woli i 
serca można przedłożyć sobie 
samemu i bliźnim, i rodakom, 
i narodowi, ażeby odrzucić, 
ażeby powiedzieć «nie» temu, 
czym wszyscy żyliśmy przez 
tysiąc lat? Temu, co stworzyło 
podstawę naszej tożsamości i 
zawsze ją stanowiło”.

Dzisiaj, kiedy Polska kładzie 
podwaliny pod swój wolny i su-
werenny byt po tylu latach do-
świadczeń totalitaryzmu, trze- 
ba te słowa przypomnieć. Trze-
ba po szesnastu latach zrobić 
w ich świetle dogłębny rachu-
nek sumienia: Dokąd idziemy? 
W którą stronę podążają su-
mienia?

Drodzy Bracia i Siostry! Dro-
dzy Rodacy! Na tym wielkim 
wirażu ojczystej historii, kiedy 
decyduje się przyszły kształt 
Rzeczypospolitej, papież - wasz 
rodak, nie przestaje was prosić, 
abyście to dziedzictwo Chry-
stusowego krzyża na nowo z 
wiarą i miłością przyjęli. Aby-
ście krzyż Chrystusa na nowo, 
w sposób wolny i dojrzały wy-
brali, tak jak wybrał go kiedyś 
św. Jan Sarkander i tylu innych 
świętych i męczenników. Aby-
ście podjęli odpowiedzialność 
za obecność krzyża w życiu 
każdego i każdej z was, w ży-
ciu waszych rodzin i w życiu 
tej wielkiej wspólnoty, jaką jest 
Polska. Brońcie go! Mówi bo-
wiem Apostoł: "Przechowuje-
my (...) ten skarb w naczyniach 
glinianych" (2 Kor 4,7). Chrystus 
czeka na naszą odpowiedź... 
Jaką odpowiedź da Chrystu-
sowi Polska dzisiaj, na progu 
Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000?... Oto słowa pieśni wiel-
kopostnej: "Panie, Ty widzisz, 
krzyża się nie lękam (…)”.

zamiast zakończenia

W ostatnich tygodniach 
Pani Profesor Wanda Półtawska 
po raz kolejny wypowiedziała 
się na łamach prasy, twierdząc, 
że Polacy nie znają nauczania 
Jana Pawła II. Ten „Największy 
z Rodu Słowian” był nie tylko 
„niepowtarzalnym Miłośnikiem 
istnienia”, (głosił że: „człowiek 
rodzi się dla rozkwitu”), ale 
stał się jedną z największych 
postaci w dziejach ludzkości 

i świata, co dla nas, Polaków, 
jest wielkim honorem, ale też 
„jeszcze większą odpowiedzial-
nością za obecność Boga w 
ludzkich sercach i w kosmosie 
oraz za uświęcenie wszyst-
kiego w Ojczyźnie i na całym 
okręgu ziemskim” (ks. prof. T. 
Guz). Nie wolno nam pomijać 
faktu, że my Polacy jak dotąd, 
nie spełniliśmy szeregu ocze-
kiwań i wskazań Wielkiego Ro-
daka – „Ojca polskiej wolności”. 
Słowiański Papież przypomi-
nał nam, że trzeba realizować 
„Bożą prawdę o człowieku” i 
„słowa z Kany Galilejskiej – „Co 
On Wam powiedział, czyńcie"! 
(Lubaczów 1993 r.). Ten Naj-
większy Syn Polskiego Narodu 
jest także określany jako Papież 
rodziny oraz „Papież życia”. W 
1991 r. w Radomiu ostrzegał 
nas mówiąc, że „naród zabija-
jący swoje dzieci jest narodem 
bez przyszłości”. 

W skutecznym przełamaniu 
tego, miejmy nadzieję, jedynie 
przejściowego stanu rzeczy - 
wspomaga nas - w pierwszym 
rzędzie Papież Franciszek, po-
przez niezwykle ważkie „Orę-
dzie skierowane do rodaków 
Jana Pawła II w związku ze zbli-
żającą się kanonizacją Papieża 
Polaka”. Rozpoczyna się ono 
wymownym zdaniem: „zbliża 
się kanonizacja Wielkiego Czło-
wieka i Papieża, który prze-
szedł do historii pod imieniem 
Jana Pawła II”19. Po czym Pa-
pież, duchowy syn Św. Ignace-
go Loyoli napisał w nim m.in.: 
„Dziękuję narodowi polskiemu 
i Kościołowi w Polsce za dar 
Jana Pawła II. Wszyscy zostali-
śmy tym darem wzbogaceni. 
Jan Paweł II nadal inspiruje Ko-
ściół, inspirują nas Jego słowa, 
pisma, gesty, Jego styl służby. 
Inspiruje nas Jego cierpienie 
znoszone z heroiczną nadzieją. 
Inspiruje nas jego zawierzenie 
bez reszty Chrystusowi Odku-
picielowi człowieka i Jego Naj-
świętszej Matce”. Franciszek, 
jako bezpośredni następca, 
wyznał w swym Orędziu: „Swo-
im świadectwem wiary, miłości 
i odwagi apostolskiej pełnym 
ludzkich wrażliwości ten zna-
komity Syn narodu polskiego 
pomógł chrześcijanom na ca-
łym świecie, by nie lękali się 
być chrześcijanami, należeć do 
Kościoła, głosić Ewangelię. Jed-
nym słowem, pomógł nam nie 
lękać się prawdy, gdyż prawda 
jest gwarancją wolności.”

Dwie uchwały oddające 
hołd Janowi Pawłowi II przy-
jął Polski parlament w dniu 24 
kwietnia 2014 r.. W senackim 
dokumencie czytamy m.in.: „Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraża nadzieję, że kanoniza-
cja Ojca Świętego Jana Pawła 
II będzie dla wszystkich rado-
snym i solidarnym świętem, 
a także zachętą do głębszego 
poznania Jego intelektualnej i 
duchowej spuścizny oraz po-
dejmowania i kontynuowania 
dzieła tego wybitnego Polaka”.

Nie ulega wątpliwości, że 
kanonizacja Jana Pawła II to nie 
tylko epokowe wydarzenie, tak 
dla naszej Ojczyzny, jak i dla 
świata, ale to przede wszystkim 
fakt, który nas wielce zobowią-
zuje. Największy z rodu Słowian 
dogłębnie nas znał, rozumiał i 
kochał. Nie tylko, że solidarnie 
dzielił autentyczne radości, ale 
też z troską, a niekiedy i podnie-
sionym głosem, ukazywał swe 
niezadowolenie, kiedy to my 
Polacy gubiliśmy ewangelicz-
ną drogę, albo popadaliśmy w 
ospałość, naznaczoną brakiem 
nadziei. Wówczas słyszeliśmy 
Jego – „Wstańcie i chodźcie!”20.

Jest w pełni oczywistym, że 
nasz Wielki Rodak i Mistyk gi-
gant Ducha, który „siłą olbrzy-
ma zaczerpniętą od Boga”, nie 
tylko że zapobiegł globalnej 
tragedii, ale w czasie jednego 
ćwierćwiecza zmienił świat. 
Jako Nowy Święty, będąc w 
Domu Ojca, więcej niż tylko 
„globalnym głosem” będzie 
nam wyznawał: „Jestem bardzo 
w rękach Bożych”21. W konse-
kwencji będzie nas wspierał, ale 
też domagał się, aby jego roda-
cy z kraju nad Wisłą, w całej peł-
ni przyjęli i zachowywali chrze-
ścijańskie dziedzictwo oraz 
świetlane polskie tradycje. 
Dlatego to trzeba nam przyjąć 
wszystkie ważkie i niezwykle 
aktualne apele Jana Pawła II 
Wielkiego, jak m.in. te: „Nie 
lękajcie się wierzyć”; „Nie lę-
kajcie się miłości, która stawia 
człowiekowi wymagania”; „Nie 
lękajcie się ofiarować waszego 
czasu Chrystusowi”; „Nie lękaj-
cie się żyć wbrew obiegowym 
opiniom”; „Nie lękajcie się pa-
trzeć w wieczność. Tam czeka 
Ojciec, Bóg, który jest miłością”. 

Sam Ojciec Święty, w re-
akcji na Jezusowy „testament 
krzyża”, poprzez swoje „totus 
tuus” dał nam przykład świe-
tlanej odpowiedzi, urzeczy-
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wistnianej podczas całej Jego 
ziemskiej pielgrzymki. Zasad-
niczą uwagę i cały swój wysiłek 
skoncentrował na pytaniu: w 
jakim stopniu odzwierciedlam 
w swym życiu Chrystusa, Naj-
wyższego Kapłana? Z kolei w 
swojej książce „Przekroczyć 
próg nadziei”, dobitnie uza-
sadniał: „Dlaczego mamy się 
nie lękać? Ponieważ człowiek 
został odkupiony przez Boga. 
Potęga Chrystusowego krzyża i 
zmartwychwstania jest zawsze 
większa od wszelkiego zła, któ-
rego człowiek może i powinien 
się lękać”. 

Dzisiaj, spoglądając na św. 
Jana Pawła II wiemy, że bronić 
krzyża to znaczy, najpierw bez 
lęku rzucić się jak On w ramio-
na Jezusa Ukrzyżowanego, 
Opuszczonego i Zmartwych-
wstałego. W dalszej kolejności 
„bronić krzyża”, to znaczy prze-
ciwstawiać się także oszczer-
stwom rzucanym na Kościół, 
a wreszcie dawać świadec-
two przeżytej wiary w swych 
rodzinach, miejscach pracy, 
w polityce i w szeroko poję-
tej kulturze. Tym bardziej nie 
wolno nam zapomnieć, że Jan 
Paweł II całą mocą swego auto-
rytetu ostrzegał nas i apelował: 

„Niech nie zostanie udarem-
niony Krzyż Chrystusa, bo jeśli 
udaremnia się Krzyż Chrystusa, 
człowiek zostaje pozbawiony 
korzeni i nie ma już przyszło-
ści; jest zniszczony! To jest na-
sze wołanie u kresu XX wieku. 
Jest to wołanie Rzymu, wołanie 
Konstantynopola, wołanie Mo-
skwy. I wołanie całego chrze-
ścijaństwa: obu Ameryk, Afryki, 
Azji, wszystkich. Jest to woła-
nie nowej ewangelizacji” (list 
apostolski „Orientale lumen” 
(Watykan, 2 maja 1995 r.). 

Z kolei Jego następca, Be-
nedykt XVI, podczas inaugu-
racji swego pontyfikatu, raz 
jeszcze fundamentalny wymóg 
chrześcijańskiego essere jed-
noznacznie potwierdził. Opi-
sując konsekwencje wyboru 
Boga, mówił dobitnie: ”Tyko 
tam, gdzie jest Bóg, naprawdę 
zaczyna się życie. Tylko gdy 
spotykamy Chrystusa, Boga Ży-
wego, poznamy sens życia (…) 
Kto pozwala wejść Chrystuso-
wi nie traci niczego, absolutnie 
niczego z tego, co czyni życie 
wolnym, pięknym i wielkim. 
Nie! Tylko dzięki tej przyjaźni 
otwierają się na oścież bramy 
życia. Tylko dzięki tej przyjaźni 
wyzwala się naprawdę wielki 

potencjał człowieczeństwa. Tyl-
ko dzięki tej przyjaźni doświad-
czamy tego, co jest piękne i 
tego co wyzwala.” (Watykan, 24 
IV 2005 r.).

Święty Jan Paweł II Wielki, 
dzięki konsekwentnej reali-
zacji życiowej misji, poprzez 
wszelakiego typu trud o tyta-
nicznych rozmiarach, osobiste 
świadectwo i nadzwyczaj bo-
gate nauczanie „stał się wszyst-
kim dla wszystkich” (papież 
Franciszek). Podczas swego 
kapłańskiego, biskupiego i pa-
pieskiego posługiwania, kon-
sekwentnie zmierzał do pełnej 
realizacji jedynego celu, aby 
Jezus Chrystus mógł wejść do 
każdego ludzkiego serca i zło-
żyć w nim dar nieskończonej 
miłości Boga Ojca – bezcenną 
„iskrę Bożego Miłosierdzia” i 
niezniszczalnej nadziei.

W dniu 27 kwietnia 2014 
r. miało miejsce wydarzenie, 
jakiego Watykan w swojej 
dotychczasowej historii nie 
widział. Podczas mega uroczy-
stości, emerytowany Papież 
Benedykt XVI koncelebrował z 
Papieżem Franciszkiem Mszę 
św. kanonizacyjną Jana Paw-
ła II i Jana XXIII. Od tego dnia 
poprzez „komunię ze święty-

mi”, jeszcze bardziej otworzy 
się możliwość niezliczonych 
„audiencji” i przyjaźni z „praw-
dziwym niebiańskim Góralem”, 
św. Janem Pawłem II Wielkim. 
Poprzez poznanie i rozszerza-
nie się bogatej kultury i try-
nitarnej dynamiki Jego duszy 
oraz duchowości, fakt kanoni-
zacji stanie się nowym i potęż-
nym impulsem do codziennej 
i wytrwalej pracy na rzecz Ko-
ścioła w naszej Ojczyźnie i w 
świecie, aby Ziemia Kłodzka i 
cała Polska rzeczywiście była 
„krainą Pana Boga i Maryi”, zie-
mią bogatą w cywilizację życia, 
miłość i kulturę chrześcijańskiej 
wzajemności. Teraz Święty Pa-
pież Polak tym bardziej będzie 
nas wspierał w rodzeniu się do 
pełni człowieczeństwa i doj-
rzewaniu rodziny ludzkiej, do 
bycia zjednoczoną wspólnotą 
osób i narodów, aby pomimo 
wielkich zagrożeń i epokowych 
zawirowań, każdy z nas, konse-
kwentnie jak to czynił On sam, 
pielęgnował na co dzień „wy-
soką miarę zwyczajnego życia 
chrześcijańskiego” (NMI nr 31), 
bowiem świętość to po prostu 
- normalność!

1. Zob. J. Wittig, Hrabstwo Kłodzkie Kraj Maryjny, „Ziemia Kłodzka” (2014 nr 
234-235, s. 23.
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nik.pl/wiara-stolica-apostolska/75507,wielki-czlowiek-i-papiez.html.

20.  Zob. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Biały Kruk Kraków 2004.
21.  Zob. Papież Jan Paweł II, bp Karol Wojtyła „Jestem bardzo w rękach Bo-

żych”. Notatki osobiste 1962-2003, Znak Kraków 2014.

przypisy:



31 Ziemia Kłodzka nr 242-243/ wrzesień-październik 2014

Fundacja Odnowy Zie-
mi Noworudzkiej od kilku lat 
organizuje projekty dla mło-
dzieży noworudzkich szkół, 
dofinansowane przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Stara-
my się kształtować u młodzieży 
kompetencje obywatelskie, wra- 
żliwość na obcowanie z dziedzic-
twem przyrodniczym i kulturo-
wym Nowej Rudy i Ziemi Kłodzkiej, 
kształcić wolontariuszy, uczyć prze-
kazywania dziedzictwa następnym 
pokoleniom. 

Tegoroczny projekt pod nazwą 
„Akademia Obywatelska” realizowa-
ny był w pierwszej części w okresie 
wakacji wspólnie z młodzieżą z Ukra-
iny i Białorusi, która uczyła się od Po-
laków życia w demokracji, ochrony 
zabytków i krajobrazu na warszta-
tach przyrodniczych, historycznych. 
Młodzież ukraińska przyjechała ze 
Średniej Szkoły z polskim i rosyjskim 
językiem wykładowym z Iwano 
Frankiwska, dawnego Sta- 
nisławowa. Uczestnicy z Białorusi ze 

szkół w Lidzie.
Młodzież poznawała wspólną hi-

storię naszych narodów, kulturę, za-
bytki. Odbyły się 3 spotkania integra-
cyjne. W Sejmiku  Województwa Do- 
lnośląskiego zapoznali się z działal-
nością samorządu, władzami i osią-
gnięciami Dolnego Śląska. Podczas 
drugiego spotkania w Dusznikach-
Zdroju i Kudowie-Zdroju – Pstrążnej 
poznawali zasady ochrony zabyt-
ków i wykorzystywania ich dla po-
trzeb przyszłości. W Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Krzeszowie 
wspólnie modlili się o pokój na 
Ukrainie i poznawali cechy architek-
tury barokowej. Poznali też Nowa 
Rudę, walimskie sztolnie, Skalne 
Miasto w Adršpachu w Republice 
Czeskiej.  Bardzo ważnym elemen-
tem programu była edukacja ekolo-
giczna, przyrodnicza i krajobrazowa 
prowadzona podczas spotkań inte-
gracyjnych. 

Wzruszające chwile przeży-
waliśmy podczas śpiewania przez 
młodzież pięknych pieśni patrio-
tycznych związanych z trwającą na 
Ukrainie wojną. Słuchaliśmy pięk-

nych wierszy napisanych między in-
nymi przez młodą nauczycielkę ję-
zyka polskiego Olgę Kuzyszyn, którą 
obdarowaliśmy podręcznikami do 
historii i języka polskiego. Młodzież 
spotkała się z Ks. Bp. Adamem Bała-
buchem, i Ks. Prałtem Piotrem Śliw-
ką w katedrze świdnickiej, z radnym 
województwa Julianem Golakiem i 
Barbarą Zdrojewską, przewodniczą-
cą Sejmiku Województwa Dolnoślą-

skiego. 
Tygodniowy, bogaty program 

edukacyjny sprawił, że młodzież 
bardzo się zaprzyjaźniła. Uczestni-
cy z Ukrainy nie chcieli wyjeżdżać. 
Mają nadzieję, że przyjadą tu w 
przyszłym roku. Polscy uczestni-
cy projektu chcieliby pojechać na 
Ukrainę. Będzie to jednak możliwe, 
kiedy zakończy się trwająca tam 
wojna.

Teresa Bazała

pOlSkO-ukraIńSka akademIa ObywaTelSka

Olga Kuzyszyn

Ukraino!

Ciężkie  czasy  Cię spotkały  Ukraino,

Niesłychany Cię rozdziera ból i strach.

Twoje dzieci, Twoi piękni, młodzi giną,

Bo chcą bronić swojej ziemi, swej krainy,

Wyśpiewanej, ukochanej nawet w snach.

Nie zna świat tragedii większej i boleści,

Niż  spojrzenie na rozdarty wojną kraj,

Który pierwsze nasze kroki w życiu pieścił

I wskazywał  najważniejsze w życiu treści.

Ukraino! Nie upadaj ! Trwaj !

Nie trać ducha, Ukochana Ukraino,

Nie  upadaj , nie opuszczaj  oczu w dół, 

Póki młodzi bohaterzy za Cię giną,

Bo Ty życiem  i jedyną nam rodziną.

Będziesz jeszcze dumną matką złotych pól.

Nie upadaj Ukraino, bo my z Tobą!

Twoje dzieci i obrońcy Twojej czci.

Za Twą wolność dziś idziemy wojny drogą,

Twoja duma, twoje serce nam pomogą.

I nikt Ciebie nie odbierze nigdy mi.

Uczestnicy projektu przed katedrą w Świdnicy.

Wiersz napisany przez nauczycielkę języka polskiego w szkole w Ivano-Frankivsku.
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Impulsem do napisania 
tego tekstu był mój udział w 
sympatycznej prelekcji prof. 
Rafała Eysymontta z Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego pt. „Młyny i koła 
wodne jako jeden z czynników 
urbanizacji na Śląsku. Wybrane 
przykłady.” Natychmiast pomy-
ślałem o kołach wodnych dzia-
łających w hucie żelaza rodzi-
ny Mendelssohnów w Dolinie 
Strążyskiej, wytwórni galanterii 
wyrobów drewnianych Aloisa 
Schmidta przy brzegu Bystrzy-
cy u stóp Góry Ołtarzowej, elek-
trowni wodnej przy ówczesnym 
Domu Zdrojowym (obecnie Sa-
natorium Jan Kazimierz), oświe-
tlającej Dom Zdrojowy, Teatr, 
Halę Spacerową - Pijalnię Wód 
Mineralnych, Pawilon Muzycz-
ny i Park Zdrojowy, elektrowni 
wodnej przy ul. Zdrojowej, 10 
zasilającą obiekt Sądu Krajowe-
go I Instancji i Zakładu Karnego 
przy ul. Zdrojowej 8 (dawna ul. 
Willowa). Woda do tej siłowni 
prowadzona była specjalnym 
rurociągiem od rzeki Bystrzycy 
Dusznickiej z ujęcia przy dzisiej-
szym pensjonacie „Esperanto” 
pod ul. Zdrojową. Potem otwar-
tym kanałem na wysokości 
obiektu Nadleśnictwa, płynęła 
do młyna wodnego, napędzając 
urządzenia do przemiału zboża 
oraz uruchamiając elektrow-
nię wodną przy ul. Zdrojowej 1 
oraz siedzibę Domu Tkaczy przy 
obecnym Placu Warszawy. Ca-
łość tych urządzeń wodno-elek-
trycznych rozebrano w połowie 
lat sześćdziesiątych XX stulecia. 
Pierwszym szefem młyna po II 
wojnie światowej był Michał Mi-
kołejko po nim tą funkcję prze-
jął Stefan Adam. Żyje jeszcze 
pracownik młyna zatrudniany 
w latach 50-tych ubiegłego wie-
ku.

XXII edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa odbyła się w 
Dusznikach-Zdroju w czasie 
Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
zorganizowanej z okazji 25-lecia 
pierwszych w powojennej histo-
rii Polski wolnych wyborów do 
Sejmu i Senatu oraz powrotu do 
przedwojennej tradycji gminnej 
samorządności i podmiotowo-

ści lokalnych wspólnot. W tym 
samym czasie przypada też 690-
ta rocznica pierwszej wzmianki 
w 1324 roku o dusznickim pro-
boszczu Albercie i urzędującym 
wójcie, 509-ta rocznica powo-

łania pierwszych w 1505 roku 
władz samorządowych w Dusz-
nikach - Zdroju, 430 - rocznica 
zbudowania pierwszego ratu-
sza w 1584 roku, a po jego spa-
leniu w 1844 roku adaptacji no-

wego obiektu, w którym władze 
samorządowe mają siedzibę do 
dziś, już 169 lat.

Ale wróćmy do Doliny Hut-
niczej, położonej nad rzekę By-
strzycą Dusznicką, gdzie jeszcze 

Ryszard Grzelakowski

ludzIe, paSJe, czyny, żelazna dOlIna, 
huTa żelaza, rOdzIna mendelSShOnów

Widok Huty w Żelaznej Dolinie (Dolinie strążyskiej). Rys. P. koska w 1846 r. Potem powstała litografia kolorowana wykonana 
przez lercer-loeillota w 1862 r. w Berlinie. Wydana drukiem przez eduwarda Trewenda we Wrocławiu w 1865 r. gabinet grafiki 
ossolineum Wrocław.

staw w Dolinie Żelaznej z widokiem na restaurację w głębi po lewej. koniec XiX w. Drzeworyt wg rys. Teuerkaufa.
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kilka lat temu znajdował się Ośro-
dek Wczasowy Zakładów Che-
micznych „Blachownia". Przed 
jej zagospodarowaniem w 
pierwszej połowie XIX stulecia, 
miejsce to okoliczna ludność 
nazywała „Smoczym labiryn-
tem” albo „wężowiskiem”. Na-
zwy te prawdopodobnie po-
chodziły od gnieżdżących się w 
tym rejonie wężów.

Od początku XIX wieku (do-
kładna data nie jest znana) w 
tym miejscu, tuż przy drodze 
do Zieleńca istniało „schronisko 
ciesielskie” ze szczelnym da-
chem i solidnymi ściana mi. W 
pomieszczeniu tym kuracjusze 
z Dusznik-Zdroju i inni wędru-
jący przez tą okolicę mogli spo-
cząć i sporządzić sobie posiłek. 
Urokliwy pejzaż doliny uległ 
całkowitej przemianie z chwilą 
przybycia do Dusznik-Zdroju 
braci Mendelssohnów. Panowie 
ci posiadali aprobatę ówcze-
snego burmistrza J. A. Fritscha 
(1816-1821) oraz urzędującego 
po nim Augusta Heinego (1822-
1838), pomysłu budowy huty 
żelaza w dolinie. Zgoda władz 
umożliwiła wydzierżawienie 
od zarządcy królewskiego do-
liny, która należała wtedy do 
dóbr królewskich. I tak pomysł 
budowy huty żelaza, został 
zrealizowany. Dwaj panowie 
dzierżawcy byli synami po-
wszechnie znanego wybitnego 
filozofa Mojżesza Mendelssona 
z Berlina, ich trzecim bratem był 
Abraham Mendelssohn, ojciec 
sławnego później kompozytora 
Feliksa Mendelssohn-Bartholdy.

Kamień węgielny pod bu-
dowę huty do wytopu Żelaza 
położono w dniu 18 sierpnia 
1822 roku. Od tego czasu dolina 
została nazwana „Schmelzetal” - 
Dolina Wytopu. 

W tym tekście umownie 
używana będzie nazwa „Dolina 
Hutnicza”. Ta nazwa lepiej od-
daje w dzisiejszym zrozumieniu 
przemysłowy charakter miejsca. 
Nie znamy do dziś faktycznych 
przesłanek lokalizacji huty do 
wytopu żelaza w tym miejscu. 
Można domniemać, że głów-
nymi argumentami były: trady-
cje hutnicze regionu sięgające 
jeszcze XIII wieku, wartki nurt 
rzeki Bystrzycy Dusznickiej, da-
jący gwarancję napędu wodne-
go dla urządzeń mechanicznych 
huty, rudy żelazne znajdujące 
się w pobliżu, w postaci złóż 
gniazdowych (soczewkowych), 
bliskość dobrego węgla ka-

miennego, będącego już wtedy 
znakomitym paliwem do wyto-
pu żelaza.

W związku z powstaniem 
huty nastąpiło zapewne poro-
zumienie z władzami miasta 
Duszniki-Zdrój w sprawie do-
godnego dojazdu. Drogi ko-
łowe od strony miasta wzdłuż 
rzeki Bystrzy cy Dusznickiej i w 
kierunku Zieleńca zostały roz-
budowane i utwardzone. Po-
prawiono drogi wiodące do dzi-
siejszego Podgórza i do miejsc, 
w których pozyskiwano rudę 
żelaza i węgieł. Dojazd z surow-
cem i paliwem to jedno, a drugi 
czynnik to transport gotowych 
wyrobów do zamawiających 
wyroby. Transport wówczas 
odbywał się wyłącznie zaprzę-
gami konnymi. Wykopano ob-
szerny staw w celu spiętrzenia 
wody do celów przemysłowych. 
Woda służyła do równomierne-
go zasilania urządzeń napędo-
wych i młotów kuźniczych. To 
przemysłowe zagospodarowa-
nie doliny, całkowicie zmieniło 
jej naturalny charakter. Widać 
to wyraźnie na ówczesnej iko-
nografii, gdzie dominuje spora 
ilość zabudowań. Z opisów wie-
my, że funkcjonowały 2 wielkie 
piece i dwa młoty uruchamiane 
siłą wody.

Zakład wytwarzał: rury, ba-
rierki, wanny, korpusy latarń 
gazowych, kraty, płoty, balkony, 
małe mostki, całe ogrodzenia z 
bramami, nagrobki i krzyże że-
liwne, drobne elementy budow-
lane. Doszły do tego świeczniki, 
statuetki, elementy galanterii 
ozdobnej; broszki zapinki, sy-
gnety, medale, popiersia sław-
nych ludzi, a nawet damskie 
torebki. Do ważnych wyrobów 
można zaliczyć produkcję broni 
strzeleckiej dla wojska i myśli-
wych. Sprzedaż tych wyrobów 
przynosiła znaczące zyski wła-
ścicielom. W 1840 roku bracia 
Mendelssohn sprzedają hutę 
kupcowi Egelssonowi, który 
rozbudowuje zakład, zwiększa 
zatrudnienie do prawie 300 
osób, wprowadza nowe tech-
nologie i zwiększa ilość wyro-
bów. W związku z napływem 
gości kuracyjnych pragnących 
poznać procesy odlewu i ob-
róbki metalu, zbudowano dla 
nich i innych ciekawych tury-
stów restaurację „Alte – Schmel-
ze” z pokojami gościnnymi dla 
tych, którzy pragną zatrzymać 
się dłużej. Przemysłowy do tej 
pory staw zostaje zarybiony i 

udostępniony wędkarzom, na 
tafli wody pojawiają się łodzie 
wynajmowane gościom kura-
cyjnym dla relaksu.

Teren przed hutą został w 
większości zadrzewiony, uzy-
skując status parku. W tym cza-
sie w mieście zarejestrowano 
2282 mieszkańców; 2216 katoli-
ków, 66 ewangelików i 3 żydów. 
Łączna ilość wynosi 2207 w 238 
domach. Działa poczta, sąd, 
urząd celny, browar, apteka, 
szpital, 15 cechów rzemieślni-
czych, szkoła katolicka z trzema 
klasami. Funkcjonują: 3 farbiar-
nie, folusz, młyn papierniczy,157 

stołów tkalni bawełny, 2 stoły 
tkalni lnianej i jeden stół poń-
czoszniczy. W mieście mieszka 
i pracuje 110 rzemieślni ków, 
15 kupców, 10 prowadzących 
gospody. Jest cegielnia, 2 pie-
ce wapienne, słodownia dla 95 
domów posiadających prawa 
browarnicze. Na kuracji w 1840 
roku przebywało 285 rodzin 
oraz 614 osób. Funkcję lekarza 
naczelnego uzdrowiska pełnił 
tajny radca zdrowia dr Welzel. 
W tym samym roku stanowi-
sko burmistrza pełnił Gustaw 
Ditrich (kadencja obejmowała 
lata 1831-1849) cdn.

Widokówka Żelaznej Doliny z lotu ptaka wykonana w latach trzydziestych XX wieku. 
Fotografował B. kleiner.

krzyż żelazny wykonany w dusznickiej hucie w połowie XiX w. był jeszcze w ltach 
80-tych na cmentarzu w lewinie. Foto: Ryszard grzelakowski.

Plan Doliny Żelaznej 1882 r.
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XIX OdSłOna przeglĄdu fIlmów górSkIch 
w lĄdku-zdrOJu

18-21 września, lądek zdrój

Przegląd Filmów Górskich to 
kilka dni z filmem górskim, 
rozumianym bardzo szero-
ko. Wśród gości spotkać mo- 
żna najznakomitszych hima-
laistów. Każda edycja przeglą-
du ma ekscytujący program 
niefilmowy: koncerty gwiazd, 
spotkania z alpinistami i po-
dróżnikami. Przegląd Filmów 
Górskich to także impreza, 
która zdobyła i ciągle zdobywa 
prestiżowe nagrody. W 2008 
roku, na XI Plebiscycie Gospo-
darczym otrzymała “Muflona” 
- za najlepsze przedsięwzię-
cie promujące region. W 2009 
roku, Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna przyznała tytuł 
“Najlepsze dolnośląskie” za 
“stworzenie jedynej w swoim 
rodzaju inicjatywy o randze 
międzynarodowej, która nie 
tylko promuje turystykę w Su-
detach, ale jest również okazją 
do spotkań pasjonatów gór”. 
Przegląd Filmów Górskich 
w Lądku Zdroju to najstarsza, 
z największymi tradycjami 
taka impreza w kraju. W tym 
roku odbywać się już będzie 
po raz siedemnasty. Od sie-
demnastu lat, w przedostatni 
weekend września do Lądka 
Zdroju zjeżdżają się miłośni-
cy gór, przygody i ekstremal-
nych doznań z całej Polski. 
 

Przegląd Filmów Górskich 
w Lądku-Zdroju to impreza 
na którą przyjeżdżają najlepsi 
z najlepszych - do stałych by-
walców należą Piotr Pustelnik, 
Anna Czerwińska, Krzysztof 
Wielicki, Ryszard Pawłowski, 
Dariusz Załuski, Leszek Ci-
chy. Odwiedzali przegląd Ge- 
rlinde Kaltenbrunner, Peter 
Hamor, John Porter i inni. Prze-
gląd Filmów Górskich w Lądku
-Zdroju to impreza, na której 
zawsze bywał Andrzej Zawada, 
jeden z najwybitniejszych pol-
skich himalaistów. Po jego odej-
ściu w roku 2000 Przegląd przy-
jął nazwę “Przegląd Filmów Gór-
skich im. Andrzeja Zawady”. Co 
roku przyjeżdża do Lądka żona 
p. Andrzeja - Anna Milewska. 
Przegląd Filmów Górskich w 
Lądku Zdroju to nie tylko filmy. 
To również pokazy slajdów, Spo-
tkania Młodych Podróżników, 
koncerty, wystawy, prezentacje 
książek, wystawy fotograficzne, 
zawody wspinaczkowe, zawo-
dy biegowe, wycieczki piesze, 
konkurs na najlepszą książkę o 
tematyce górskiej, i wiele, wiele 
innych.

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, www.okis.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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17.wrOcławSkI feSTIwal gITarOwy 
gITara+

21 września – 7 grudnia 2014, wrocław

Jak co roku na Festiwalu 
we Wrocławiu wystąpią świa-
towe gwiazdy gitarowej kla-
syki, flamenco, techniki fin-
gerstyle oraz muzyki świata. 
Wytrawni fani „sześciu strun” 
z pewnością nie mogą prze-
gapić  koncertu Jessego Co-
oka, Tommiego Emmanuela i 
Amadeus Guitar Duo, ale mu-
zycznych wrażeń zapowiada 
się znacznie więcej.  
Wrocławski Festiwal Gitarowy, 
który w tym roku obejmie 7 
koncertów w terminie od 21 
września do 7 grudnia, to wy-
jątkowe wydarzenie o randze 
międzynarodowej. W ciągu 16 
lat brali w nim udział cenieni 
gitarzyści i muzycy z całego 
świata, między innymi: Paco 
de Lucía, John McLaughlin, Al 
di Meola, Aniello Desiderio, 
Marek Napiórkowski, Anna Ma- 
ria Jopek, Aleksandra Kurzak, 

Wojtek Pilichowski, Krzesimir 
Dębski, Ana Vidović i kilkuset 
innych muzyków. Festiwal nie 
skupia się wyłącznie na muzy-
ce stricte gitarowej, ale przed-
stawia również inspirujące po- 
łączenia brzmienia gitary z 
najróżniejszymi instrumenta-
mi, a także z innymi sztuka-
mi, takimi jak taniec czy film 
(stąd nazwa GITARA+).   
W tym roku największe gwiaz-
dy GITARY+ pojawią się na 
rozpoczęcie i zakończenie Fe-
stiwalu. Już 21 września na 
scenie Centrum Sztuki Impart 
wystąpi Jesse Cook – odkryw-
ca nowych brzmień muzyki 
świata oraz najlepszy współ-
czesny gitarzysta new flamen-
co. Natomiast podczas finało-
wego koncertu we Wrocław-
skim Centrum Kongresowym, 
7 grudnia, zagra niezrównany 
mistrz fingerstyle’u – Tommy 

30. głOgOwSkIe SpOTkanIa JazzOwe
19 września  – 29 listopada 2014, głogów

Tegoroczna edycja festiwalu to 
jubileusz 30- lecia Głogowskich 
Spotkań Jazzowych. Święto jaz-
zu tym razem uświetni 30 wyda-
rzeń, które pojawią się w ciągu 
3 miesięcy (wrzesień - listopad) 
i 3 jazzowych weekendów na 
terenie miasta Głogowa.  
Rozpoczynamy już we wrze-
śniu galowym koncertem "Gło- 
gowska Scena Jazzowa & Le-
szek Kułakowski Jazz Orkie- 
stra", podczas którego zoba-
czycie Państwo młodych jazzo-
wych muzyków rodem z Gło-
gowa, wychowanych na tra- 
dycji Głogowskich Spotkań 
Jazzowych. Wielu z nich swoje 
autorskie projekty zaprezen-
tuje  podczas koncertów klu-
bowych. Jesteśmy dumni, iż 
wieloletnie głogowskie trady-
cje jazzowe sprawiły, iż wielu 
młodych ludzi złączyło życie 

zawodowe z tą właśnie muzy-
ką. Naszym obowiązkiem jest 
wspieranie ich w tej drodze. 
Kolejne miesiące to klubowe 

spotkania z polskim jazzem na 
najwyższym poziomie, m.in. 
Bałdych, Wania, Gadt, Przybysz, 
Borzym, Barański, Glazer, Sa-
dowska oraz koncerty gwiazd, 
które z pewnością zaskoczą i 
zachwycą.
Festiwal zainauguruje GŁO-
GOWSKA SCENA JAZZOWA 
& LESZEK KUŁAKOWSKI JAZZ 
ORCHESTRA.  GŁOGOWSKA SCE- 
NA JAZZOWA to projekt, który 
towarzyszy Głogowskim Spo-
tkaniom Jazzowym od 7 lat. 
W ramach niego od lat młodzi 
muzycy związani z Głogowem, 
prezentują swoje jazzowe po-
czynania w ramach koncer-
tów klubowych. Jubileuszowa 
edycja festiwalu oraz ilość gło-
gowskich jazzmanów stwarza 
wspaniałą okazję, aby pokazać 
Państwu zdolnych muzyków 
głogowskich. Wśród nich znaj-
dą się absolwenci i studenci 
kierunków jazzu i muzyki roz-
rywkowej akademii muzycz-
nych i uniwesytetów w Kato-

wicach, Wrocławiu, Poznaniu i 
Zielonej Górze. Inauguracyjna 
Gala Jazzu będzie zatem nie 
tylko początkiem święta jazzu, 
ale przede wszystkim wyjąt-
kowym wydarzeniem arty-
stycznym, ważnym dla tradycji 
jazzowej Głogowa.  
Z towarzyszeniem orkiestry ja- 
zzowej pod dyrekcją wybit-
nego kompozytora, pianisty 
jazzowego, pedagoga, zwane-
go przez krytykę „wizjonerem 
jazzu” – Leszka Kułakowskiego, 
usłyszycie Państwo standardy 
jazzowe w wykonaniu: Tomasza 
Szczepaniaka, Mateusza Plinie-
wicza, Dominika Mąkosy, Hu-
berta Mąkosy, Mateusza Krau-
twursta, Mateusza Kwapienia, 
Sybilli Sobczyk, Seweryna Gra-
niastego, Emili Lech, Aleksan-
dry Szatarów.
Organizator: Miejski Ośrodek 
Kultury w Głogowie,
www.mok.glogow.pl/
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JelenIOgórSkIe SpOTkanIa TeaTralne
27 września – 5 października, Jelenia góra

Teatr im. Cypriana Kamila 
Norwida w Jeleniej Górze po 
raz kolejny zaprasza jelenio-
górzan oraz gości na osiem 
dni Festiwalu wypełnionych 
doznaniami teatralnymi z naj- 
różniejszych nurtów i gatun-
ków sztuki scenicznej. Arty-
ści z całego kraju (i nie tylko) 
zaprezentują się w produk-
cjach od  komercyjnych po 
mocno kameralne i ekspery-
mentalne. Na scenach teatru 
zobaczymy wachlarz nazwisk 
– od znanych i cenionych 
po debiutantów.   
Tegoroczny program został 
zbudowany w oparciu o 
wręcz biegunowe zestawie-
nia, które nie wykluczają, a 
raczej udowadniają możli-
wość współistnienia różnych 
kreacji teatralnych.  
Spektaklem inaugurującym 
XLIV Jeleniogórskie Spo-
tkania Teatralne będzie pie- 
rwsza premiera sezonu 2014/ 
2015 Teatru im. Cypriana Ka-
mila Norwida „Koniec Świata 
w Deer's Hill City”. Podczas 
zeszłorocznej edycji odbyło 
się czytanie aktorskie tekstu 
Marii Wojtyszko w reżyserii 
Jakuba Krofty. Sukces tam-
tego wydarzenia spowodo-
wał, że w tym roku na Dużej 
Scenie zobaczymy spektakl 
zrealizowany przez nagra-
dzany duet reżysersko-dra-
matopisarski (główna na-
groda w 20. Ogólnopolskim 
Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej 

za przedstawienie „Sam, czy-
li przygotowanie do życia 
w rodzinie”). Z pewnością 
nie zabraknie prawdziwych 
kowbojów, saloonowego kli- 
matu i rozśpiewanego Me- 
ksykanina Jorge.  
Drugiego dnia na deskach 
jeleniogórskiego Teatru zo-
baczymy Krystynę Jandę w 
monodramie „Danuta W.”. 
Aktorka i dyrektorka Teatru 
Polonia w swoim autorskim 
spektaklu opowiada o żo-
nie jednego z najważniej-
szych opozycjonistów Pol-
ski. Zmierzy się z tematami 
i historiami, które w swojej 
autobiografii opisała Danu-
ta Wałęsowa. Spektakl, który 
odbił się szerokim echem 
w całej Polsce, w Jeleniej 
Górze ma szansę stać się 
prawdziwym wydarzeniem. 
29 oraz 30 września upłyną 
pod znakiem tekstu „Nove-
cento” włoskiego autora Ales-
sandro Baricco. Zlot Nove-
cento to wydarzenie współ-
organizowane przez Festiwal 
WROSTJA oraz Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu. 
W ciągu tych dwóch dni zo-
baczymy cztery monodramy 
oparte na tym samym tekście 
o genialnym pianiście-samo-
uku. Będą to jednak cztery 
zupełnie różne przedstawie-
nia charakteryzujące się inną 
energią, stylistyką oraz for-
mą. „Novecento” zobaczymy 
w wykonaniu aktorów z całej 
Polski: Jacka Grondowego, 

Emmanuel. Pozostałe kon-
certy będą mieć miejsce na 
przełomie września i paździer-
nika w Centrum Kultury Ago-
ra. Usłyszymy wtedy (27.09) 
dwóch doskonałych gitarzy-
stów flamenco - Carlesa Bena-
venta & Carlosa Piñanę, którzy 
wraz z hiszpańskim perkusistą 
Miguelem Orengo i polską 
tancerką flamenco Agatą Teo-
dorczyk zagrają - jednocześnie 
pełen żywiołowości i melan-
cholii – koncert w hołdzie dla 
zmarłego w tym roku Paco 
de Lucíi. Tydzień później, w 

piątek (3.10), wystąpi jeden z 
najsłynniejszych klasycznych 
duetów gitarowych na świe-
cie, czyli Amadeus Guitar Duo. 
Klasycznie będzie też w sobo-
tę (4.10), kiedy na Scenie Mło-
dych zaprezentują się najlepsi 
uczniowie szkół muzycznych z 
pogranicza polsko-czesko-nie-
mieckiego oraz, gdy wieczo-
rem przed widzami Festiwalu 
wystąpi znakomity włoski gi-
tarzysta – Antonio Fruscella. 
Na zakończenie tak intensyw-
nego gitarowego weekendu 
czeka publiczność jeszcze 

prawdziwa brazylijska fiesta. 
Polska wokalistka Magda Na-
varrete i brazylijski gitarzysta 
Leo Vilhena oraz członkowie 
zespołu Café Brasil odegrają 
porywający spektakl muzycz-
ny, w którym z finezją wymie-
szają południowe style - od 
bossanovy, przez foro, sambę 
i flamenco.

 
Organizator: Wrocławskie 

Towarzystwo Gitarowe, www.
gitaraplus.pl
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Mateusza Olszewskiego, Ma- 
rka Zimakiewicza oraz Domi-
nika Nowaka. W przestrze-
ni ograniczonej burtami 
statku znajdzie się miejsce 
dla pasji, muzyki, przyjaź-
ni i marzeń – tyle zapewnia 
sam dramat. Drugie tyle do-
dadzą wykonawcy.  
1 października nastąpi prze-
rwa, lecz już następnego 
dnia JST powróci z kolejną 
propozycją. „Technika Punk-
tu Świetlnego” to produkcja 
na pograniczu spektaklu i 
eksperymentu teatralnego. 
Trzech aktorów na jednej sce-
nie zbada „wydolność” teatru 
jako formy ekspresji. Wypró-
bują na własnym ciele mo-
nologi, gagi, piosenki i inne 
działania aktorskie; spró-
bują usprawiedliwić swo- 
ją obecność na scenie i ob-
nażyć wszelkie słabości tego 
typu działań twórczych. 
Ta z pozoru niefabularna 
opowieść to pasjonująca 
podróż w głąb performera. 
W kolejną podróż, lecz tym 
razem pomiędzy galakty-
kami zabiorą nas studenci 
krakowskiej PWST wraz z 
ich „Dyplomem z Kosmosu”. 
Młodzi adepci sztuki akto- 
rskiej udowodnią na jak 
wiele ich stać i zastanowią 
się nad sensem istnienia 
współczesnej cywilizacji we 
wszechświecie. Zamiast mó-
wić o emocjach, spróbują je 
wyśpiewać. Obarczą kosmos 
odpowiedzialnością za ich 
miłość. Jednak co się stanie, 
jeśli kosmos przyjdzie i po-
wie: sprawdzam? Czy zda-
dzą kosmiczny egzamin? Jak 
daleko jest stąd do gwiazd? 

Kulminacją festiwalu będą 
dwa ostatnie dni. 4 paździer-
nika Teatr zaprasza zarów-
no na Scenę Studyjną, jak i 
Dużą. Na tej pierwszej zoba-
czyć będzie można gości zza 
naszej południowej granicy, 
czyli młodą grupę działa-
jącą w Divadlo F. X. Šaldy z 
Liberca. Ich produkcja „Mic-
key Mouse is Dead” to pro-
pozycja nowatorskiego spo- 
jrzenia na sprawy młodych 
ludzi. Spektakl w reżyse-
rii Tomáša Dianiška (który 
jest także autorem tekstu) 
to trochę czeskiej komedii 
i dużo współczesnego, wy-
śmienicie rozegranego, dra- 
matu; jest obrazem życia 
czwórki bohaterów, ich sza-
leńczej młodości, zabaw, 
przemian i eksperymentów. 
Jest także próbą odpowie-
dzenia na pytanie czy poza 
kolejnym papierosem, kie-
liszkiem czy doznaniem ero- 
tycznym w ich świecie istnie- 
je coś więcej.  
Dwie godziny później Dużą 
Sceną zawładnie znana na 
całym świecie farsa „Boeing 
Boeing” zrealizowana przez 
Tito Productions (i grana na 
scenie Teatru Buffo w War-
szawie). „Boeing Boeing” to 
pełna sytuacyjnych gagów 
i dowcipów rozrywka dla 
miłośników komedii. Sztuka 
opowiada historię Maksa, 
który ma aż trzy narzeczone. 
Wszystkie są stewardesami, 
a każda z nich sądzi oczywi-
ście, że to ona jest tą jedyną. 
Co stanie się jednak, gdy z 
powodu niewielkich zmian 
w ruchu lotniczym, wszystkie 
one zjawią się u Maksa nie-

mal w tej samej chwili? Świet-
ny scenariusz i gwiazdor-
ska obsada (między innymi 
Magdalena Boczarska, Olga 
Bołądź, Szymon Bobrowski, 
Rafał Królikowski) zapewnią 
doskonałą rozrywkę. Ze Spo-
tkaniami Teatralnymi Jelenia 
Góra pożegna się produk-
cjami teatrów całkiem nam 
bliskich, czyli Wrocławskiego 
Teatru Lalek, który wystąpi ze 
swoim uroczym „Wężem” oraz 
Teatru Cinema w Michałowi-
cach z „Upadkiem przy-szło-
ści”. Pierwsze przedstawienie 
skierowane jest do najmłod-
szych, o których nie zapo-
mnieli organizatorzy impre- 
zy. To historia o niesamowi-
tej przyjaźni i dość oryginal-
nych poszukiwaniach... ko- 
ńczyn. „Wąż” jest bezpre-
tensjonalną, mądrą i lekką 
pochwałą „inności”, która 
wszystkie istoty czyni wyjąt-
kowymi i niepowtarzalnymi. 
Natomiast „Upadek przyszło-
ści” to głęboko zakorzeniony 
w teatrze ruchu performans 
Irada Mazliaha, artysty izrael-
skiego pochodzenia. Zabie-
rze on nas w podróż, która 
wydaje się być opowieścią o 
indywidualności. Wgłębiając 
się w świat tancerza, zapo-
znamy się z aspektami rze-
czywistości, które wcześniej 
nie były osiągalne.

Organizator:
Teatr im. Cypriana 
Kamila Norwida 
w Jeleniej Górze, 
http://teatrnorwida.pl/

zlOT nOVecenTO w JelenIeJ górze
29-30 września, Jelenia góra

Z inicjatywy dyrekto-
rów Wrocławskich Spotkań 
Teatrów Jednego Aktora 
oraz Teatru im. Cypriana 
Kamila Norwida w Jeleniej 
Górze w dniach 29-30 wrze-
śnia 2014 roku odbędzie się 
w ramach Jeleniogórskich 
Spotkań Teatralnych/Wrze-
śnia Jeleniogórskiego wyda-
rzenie teatralne pod hasłem 

„ZLOT NOVECENTO”.  
Ta niezwykła opowieść jed-
nego z współczesnych wło-
skich pisarzy Alessandro Ba-
ricco o wybitnym pianiście-
samouku, który życie spędził 
na transoceanicznym liniow-
cu pływającym między Euro-
pa i Ameryką, zainspirowała 
kilku polskich aktorów.  
Monodram zostanie zapre-



38  Ziemia Kłodzka nr 242-243/ wrzesień-październik 2014

IScm wOrld muSIc dayS
3-12 października, wrocław

ISCM World Music Days to 
festiwal muzyki współczesnej 
powołany do życia przez Mię-
dzynarodowe Towarzystwo 
Muzyki Współczesnej (Inter-
national Society for Contem-
porary Music) – jedną z naj-
ważniejszych międzynarodo-
wych organizacji, zrzeszającą 
członków z ponad pięćdzie-
sięciu krajów, która zajmuje 
się promocją oraz prezenta-
cją muzyki współczesnej – 
muzyki naszych czasów.  
Każdego roku gospodarzem 
ISCM World Music Days jest 
jeden z krajów należących 
do ISCM. Gospodarz posiada 
pewną dowolność w dobo-
rze tematów wiodących w 
programie festiwalu – może 
kierować się chęcią zaprezen-
towania projektów z całego 
świata lub wybrać inne kry- 
terium selekcji i kompo- 
zycji programu.  
W ramach ISCM World Mu-
sic Days każdego roku od-
bywa się również konferen-
cja, podczas której delegaci 
ISCM mają możliwość spo-
tkania się i omówienia kwe- 
stii związanych z mu-
zyką współczesną.  
Chociaż ISCM World Music 
Days to festiwal współczesnej 
muzyki akademickiej, głów-

nym pomysłem na edycję w 
roku 2014 jest zaprezento-
wanie najważniejszych zja-
wisk muzycznych charakte- 
ryzujących nową muzykę 
 w ogóle.  
W programie wrocławskiej 
edycji 2014 znalazły się ta-
kie wydarzenia jak Festiwal 
Opery Współczesnej, prze- 
gląd filmowy, wykłady, spo-
tkania, warsztaty z artysta-
mi oraz dwie konferencje. 
Wśród zaproszonych wyko-
nawców znaleźli się wybitni 
twórcy muzyki awangardo-
wej z całego świata. Wystąpią 
w najbardziej prestiżowych 
salach koncertowych Wro-
cławia takich jak Filharmonia, 
Opera oraz teatry. Na potrze-
bę swoich pokazów zaanek-
tują także bogatą przestrzeń 
miejską, w której odbędą się 
m.in. koncert na dwa statki i 
sto syren okrętowych oraz 
„Symfonia na 100 motocykli” 
autorstwa wrocławskiego ko-
mpozytora Sławomira Kup-
czaka. Na czas World Music 
Days 2014 muzyką wypełnią 
się parki, ulice oraz przestrze-
nie poprzemysłowe.  

Organizator: 
Miasto Wrocław, 
http://worldmusicdays2014.pl/ 

zentowany przez aktorów, 
którzy wezmą udział w swo-
istej konfrontacji. W tym wy-
jątkowym pojedynku głów-
ną bronią będzie interpre-
tacja tekstu.  Różnorodność  
spojrzeń z pewnością spra-
wi, że będzie to niezwykłe 
doświadczenie zarówno dla 
aktorów jak i publiczności.

Aktorzy biorący udział w 
Zlocie to: 

Jacek Grondowy  
   Spektakl w reżyserii Krzysz-
tofa Prusa zrealizowany Te-
atrze im. C.K. Norwida w Je-
leniej Górze

Dominik Nowak  
   Spektakl w reżyserii  Iwo 
Vedrala, zrealizowany w Te-
atrze Nowym w Krakowie

Mateusz Olszewski  
   Spektakl w reżyserii Mate-

usza Nowaka  zrealizowany 
w Teatrze Szwalnia w Łodzi

Marek Zimakiewicz  
   Spektakl w reżyserii  Mał-
gorzaty Kazińskiej zrealizo-
wany w Państwowej Wyższej 
  Szkole Teatralnej im. L. Sol-
skiego w Krakowie Filia we 
Wrocławiu.

Pokaz spektakli towa- 
rzyszy 15. Prezentacji Mono- 
dramów na Dolnym Śląsku 
organizowanej w ramach 
WROSTJA. Spektakle odby-
wać się będą w Teatrze im. 
Cypriana Kamila Norwida w 
Jeleniej Górze.

Zlot Novecento to  nie 
pierwsze tego typu wyda-
rzenie w historii festiwali te-
atru jednego aktora. W 2003 
roku w ramach Wrocławskich 
Spotkań Teatrów Jednego 

Aktora odbył się „Zlot Kon-
trabasistów”, podczas które-
go publiczność miała okazję 
obejrzeć siedem interpre-
tacji monodramu Patricka 
Süskinda, m.in. w wykona-
niu Jerzego Stuhra. Ówcze-
sny Zlot „Kontrabasistów” z 
udziałem aktorów z siedmiu 
krajów przyciągnął na spek-
takle tłumy, wzbudzając wie-
le emocji. Mamy nadzieję, 
że wrześniowe wydarzenie 
związane z „Novecento” rów-
nież oczaruje publiczność.

Organizatorzy:
Teatr im. Cypriana Kamila 

Norwida, teatrnorwida.pl  
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu www.okis.pl
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30. głOgOwSkIe SpOTkanIa JazzOwe
19 września  – 29 listopada 2014, głogów

Tegoroczna edycja festi-
walu to jubileusz 30- lecia 
Głogowskich Spotkań Jaz-
zowych. Święto jazzu tym 
razem uświetni 30 wydarzeń, 
które pojawią się w ciągu 3 
miesięcy (wrzesień - listopad) 
i 3 jazzowych weekendów na 
terenie miasta Głogowa.  
Październik to klubowe spo-
tkania z polskim jazzem na 
najwyższym poziomie (m.in. 
Bałdych, Wania, Gadt, Przy-
bysz, Borzym, Barański, Gla-
zer, Sadowska) oraz koncerty 

gwiazd, które z pewnością 
zaskoczą i zachwycą.

 
17.10, godz. 19.00  
Kulturka PUB   
NIGHT MARKS ELECTRIC 
TRIO feat. Paulina  
i Natalia Przybysz    
18.10, godz. 19.00, sala wi-
dowiskowa MOK, ceny bile-
tów: 80 zł/ 100 zł    
TERRI LYNE CARRINGTONS 
MONEY JUNGLE feat. MI-
CHAŁ URBANIAK   
18.10, godz. 21.00 Fortepia-

no Ristorante   
NEW BONE/ SZWAY JAZZ 
TRIO   
19.10, godz. 19.00, sala wi-
dowiskowa MOK, ceny bile-
tów: 80 zł/ 100 zł    
JAZZ NA ULICACH-MARIA 
SADOWSKA/ RICHARD 
BONA GROUP

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury 
w Głogowie, http://www.
mok.glogow.pl/

wySTawa „pOwSTanIe warSzawSkIe. w 70. rOcznIcę”
1-30 października 2014, zgorzelec

Oryginalne zdjęcia z po-
wstania, których autorami 
są wybitni fotograficy: Ste-
fan Bałuk, Sylwester Braun, 
Tadeusz Bukowski, Wiesław 
Chrzanowski, Jerzy Toma-
szewski, Józef Jerzy Karpiń-
ski, Leonard Sempoliński są 
pierwowzorem wielkoforma-
towych prac składających się 
na wystawę – swego rodzaju 
dokumentację niewyobra-
żalnej dziś skali powstańcze-
go tragizmu. Ogromu po-
niesionych ofiar, dramatów, 
tych którzy przeżyli i bezpre-
cedensowej w historii Euro-
py, planowej i barbarzyńskiej 
zagłady miasta.

Historyczne fotografie, 
które są niepodważalnym 

atutem, wartością tej eks-
pozycji, oczywiście nie od-
dają w całości heroizmu i 
dramatyzmu towarzyszące-
go Powstańcom. A nastroje 
zmieniały się szybko i dia-
metralnie, od euforii godziny 
W (1 sierpnia, godz. 17), do 
czarnej rozpaczy kapitulacji 
(3 października). W krótkim 
stosunkowo czasie 63 dni 
zbrojnego buntu przeciw 
niemieckiej okupacji,  zginę-
ło w Warszawie ponad 200 
tys. ludzi. To była ogromna 
rana na ciele narodu polskie-
go, bolesna i niepowetowa-
na do dziś.

Pamięć o Powstaniu War-
szawskim 1944 jest naszym 
– współczesnych Polaków 

– ważnym obowiązkiem. Po 
latach przemilczeń i zakła-
mań, zaczynamy racjonalnie 
analizować ten ważny i (jed-
nocześnie) jakże dramatycz-
ny okres naszej najnowszej 
historii. Dzisiaj zgadzamy 
się, że pamięć i szacunek 
jesteśmy winni wszystkim, 
którzy w powstaniu oddali 
swe życie, a oceny decyzji o 
wybuchu oraz skutków Po-
wstania Warszawskiego zo-
stawmy historykom.   
Wystawa prezentowana jest 
w Miejskim Domu Kultury w 
Zgorzelcu

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu, www.okis.pl, Miejskim 
Domu Kultury w Zgorzelcu

wySTawa fOTOgrafII „burnIng man”
2 - 31 października 2014, wrocław

Autorami wystawy „Bur-
ning Man” są Romualdas Po-
žerskis i Monika Požerskytė, li-
tewscy artyści, którzy w 2008 
roku pojechali na pustynię 
w Nevadzie, by uczestniczyć 
w jednym z najoryginalniej-
szych festiwali artystycznych 
na świecie – „Burning Man”. 
Na wystawie zaprezentuje-

my zapis tamtych ulotnych 
chwil – ludzi, jakich spotkali 
na swojej drodze, artystycz-
ne instalacje i obiekty, które 
powstały specjalnie na fe-
stiwal oraz niesamowity pu-
stynny krajobraz.

Festiwal „Burning Man” 
odbywa się cyklicznie pod 
koniec sierpnia na pustyni 

Black Rock w Nevadzie w 
USA, gdzie temperatura w 
dzień wynosi średnio 40°C, a 
w nocy spada do -3°C. W po-
wietrzu unosi się pył, częste 
są też burze piaskowe. Mimo 
tych trudnych warunków Ro-
mualdas Požerskis – jeden 
z najwybitniejszych współ-
czesnych fotografików, co 



40  Ziemia Kłodzka nr 242-243/ wrzesień-październik 2014

roku odwiedza to magiczne 
miejsce i dokumentuje ar-
tystyczne miasto, w którym 
jawa miesza się ze snem, 
sztuka z życiem, a fantazja 
staje się rzeczywistością. Na 
festiwalu nie ma twórców i 
odbiorców sztuki. Wszyscy 
zaangażowani są w tworze-
nie projektów i otwarci są na 
interakcje z innymi uczest-
nikami festiwalu. Działanie 
niektórych kończy się na 

oryginalnym przebraniu, ale 
są też tacy, którzy przez cały 
rok przygotowują się do fe-
stiwalu – tworzą fragmenty 
instalacji, by później na pu-
styni stworzyć ulotne dzieło 
sztuki. Ulotne ponieważ pod 
koniec festiwalu najczęściej 
zostaje ono spalone (dlatego 
też częstym budulcem insta-
lacji jest drewno). Kulminacją 
„Burning Man’a” jest spalenie 
kilkudziesięciometrowej fi-

gury człowieka. Po tym swo-
istym rytuale, miasto znika, 
ustępując miejsca pustyni. 
Ale za rok znów odrodzi się 
jak feniks z popiołów…  
 
Wystawa prezentowana jest 
w Dolnośląskim Centrum Fo-
tografii „Domek Romański” 
Galerii OKiS

Organizator: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu, www.okis.pl

w kręgu culTur. mIedzIOwe SpOTkanIa 
z... kulTurĄ SzkOckĄ

5 – 31 października, polkowice

Prawdziwi Szkoci w tra-
dycyjnych kiltach, celtycka 
muzyka rozbrzmiewająca na 
szkockich dudach, oryginal-
ne smaki wyspiarskiej kuch-
ni oraz degustacje jednego 
z najsłynniejszego trunku 
świata. Kto jeszcze nie zna 
Szkocji, niech jak najszybciej 
przybywa do Polkowic, gdzie 
już 5 października rozpocznie 
się Festiwal „W kręgu Cultur. 
Miedziowe Spotkania z...”. 

 
Dzięki koncertom, wysta-
wom i pokazom kulinarnym 
będziecie Państwo mieli oka-
zję zgłębić Kulturę Szkocką. 
W Polkowicach wystąpią 
światowej sławy dudziarze, 

którzy w oryginalnych, od-
świętnych strojach zaprezen-
tują brzmienie dud szkoc-
kich. Spotkania tematyczne 
staną się okazją do pozna-
nia tradycyjnych potraw, a 
przede wszystkim do skosz-
towania i zapoznania się z hi-
storią jednego z najbardziej 
szlachetnych trunków na 
świecie – whisky. Miłośników 
dzikiej przyrody oraz wspa-
niałej architektury Szkocji 
zachęcam do odwiedzania 
wystaw fotografii i obrazów, 
prezentujących zachwycają-
ce pejzaże, urokliwe zakąt-
ki i romantyczne budowle. 
Natomiast dla najmłodszych 
przygotowaliśmy wspaniały 

spektakl "Piotruś Pan i pira-
ci" na podstawie powieści 
szkockiego pisarza, sir Ja-
mesa Matthew Barrie oraz 
koncert znanego dudziarza, 
który odbędzie się w ramach 
edukacji muzycznej.  
 
Bogactwa Szkocji nie sposób 
opisać, trzeba jej doświad-
czyć, dlatego raz jeszcze za-
praszam Państwa do udziału 
we wszystkich festiwalo-
wych wydarzeniach, życząc 
niezapomnianych przeżyć. 
 
Organizator: Polkowickie 
Centrum Animacji, www.
miedziowespotkania.pl

48. wrOcławSkIe SpOTkanIa 
TeaTrów JednegO akTOra (wrOSTJa)

18 października - 21 października, wrocław 
29 września - 26 listopada, miasta dolnego śląska

  W dniach 18 - 21 paź-
dziernika 2014 we Wrocławiu 
(w Teatrze PWST) odbędą się 
48. Wrocławskie Spotkania 
Teatrów Jednego Aktora. W 
tym roku organizatorzy za-
prosili najmniejsze teatry: z 
Algierii, Armenii, Litwy, Sło-
wacji i Stanów Zjednoczo-
nych. W programie, jak co 
roku, część konkursowa dla 
polskich aktorów (43. Ogól-
nopolski Festiwal Teatrów 
Jednego Aktora) oraz Dzień 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im Ludwika Sol-

skiego Filia w Wrocławiu, 
podczas którego odbędą 
się sesja poświęcona Teatro-
wi Polskiego Radia, pokazy 
etiud studenckich, spekta-
kle oraz promocja najnow-
szej publikacji z serii „Czarna 
Książeczka z Hamletem”. W 
pokazach mistrzowskich zo-
baczymy Dorotę Stalińską i 
Joannę Szczepkowską. 

Pierwszy dzień WROSTJA 
będzie międzynarodowym 
spotkaniem młodych akto-
rów, którzy zostali docenieni 

na światowych festiwalach 
teatrów jednego aktora. Zo-
baczymy słowackiego komi-
ka w żywiołowym i pełnym 
absurdów autorskim spek-
taklu (Pavol Seris), ameryka-
nina, który w Moskwie z or-
miańską reżyserką zrealizo-
wał spektakl oparty na prozie 
Iwana Wyrypajewa (Stephen 
Ochsner) oraz algierkę, która 
w rytmie flamenco opowie o 
przekraczaniu granic krajów 
i kultur (Janati Souad). Dzień 
międzynarodowy zakończy 
występ Birute Mar uznanej 
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za jedną z najlepszych na 
świecie aktorek uprawiają-
cych monodram, która za-
prezentuje wyjątkowy spek-
takl „Słowa na piasku” wg 
„Szczęśliwych dni” Samuela 
Becketta.

Jak co roku podczas 
WROSTJA w programie Ogól-
nopolski Festiwal Teatrów 
Jednego Aktora (19-20.10.), 
który ma charakter konkursu 
dla polskich aktorów i odby-
wa się pod czujnym okiem 
wymagającego jury. Pod-
czas dwóch dni publiczność 
będzie miała okazję zoba-
czyć  7  spektakli zaproszo-
nych przez Radę Artystyczną 
43. OFTJA (Joanna Gonscho-
rek, „Świństwo”, Anna Kroto-
ska „Linatendu”, Agnieszka 
Michalska „Ślad”, Mateusz 
Nowak „Od przodu i od tyłu", 
Agnieszka Przepiórska „Tato 
nie wraca”,  Aldona Struzik 
„Daisy - błękitna tożsamość”, 
Joanna Wawrzyńska „Rajcu-
la Warzy”) oraz pokazy mi-
strzowskie w wykonaniu Jo-
anny Szczepkowskiej („Goła 
Baba” – nagrodzona we Wro-
cławiu w 1978 ) i Doroty Sta-
lińskiej („Żmija” nagrodzona 
we Wrocławiu w 1998), któ-
ra zasiądzie również w jury 
konkursu.

 W ramach Dnia PWST Fi-
lia we Wrocławiu, odbędą się 

pokazy etiud studentów (wy-
dział aktorski i lalkarski) oraz 
sesja poświęcona Teatrowi 
Polskiego Radia, której towa-
rzyszyć będzie wysłuchanie 
spektaklu radiowego w wy-
konaniu Zbigniewa Zapa-
siewicza „Koniec półświni” i 
spotkanie z gośćmi.

 Akcentem międzynaro-
dowym tego dnia jest spek-
takl ormiańskiego artysty 
Murada Janibekyana „Spo-
wiedź”, o którym w recen-
zjach możemy przeczytać: 
„To jeden z tych nielicznych, 
fenomenalnych spekta-
kli, które przechodzą przez 
rampę bez trudu nawet bez 
znajomości ani jednego sło-
wa w języku narodowym 
wykonawcy. Tak zdarza się 
naprawdę wielkim”.

48. Wrocławskie Spotka-
nia Teatrów Jednego Aktora 
zakończą się spotkaniem z 
wyjątkowym wrocławskim 
aktorem, któremu organiza-
torzy postanowili poświęcić 
kolejną dwunastą już publi-
kację z serii „Czarna Książecz-
ka z Hamletem”  zatytułowa-
ną „Zakochany Pielgrzym. 
Samogry Bogusława Kierca”. 
Spotkanie promocyjne, w 
którym wezmą udział  autor 
książki  Tomasz Miłkowski 
oraz jej bohater, poprzedzi 
prapremierę spektaklu w 

wykonaniu Bogusława Kier-
ca pt. „To wszystko” -  Rzecz 
o współczesnym pustelniku, 
dręczonym pokusami i pory-
wanym przez zachwycenia, 
uświęcającym się i trywial-
nym. Ustawicznie zakocha-
nym.

 Organizatorzy WROSTJA: 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Teatralna im. L. 
Solskiego w Krakowie. Filia 
we Wrocławiu oraz Wrocław-
skie Towarzystwo Przyja-
ciół Teatru zagwarantowali 
bezpłatny wstęp na prawie 
wszystkie wydarzenia festi-
walowe. Łącznie we Wrocła-
wiu zostanie pokazanych 18 
monodramów.

 Spotkania odbywają się 
pod patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 
Prezydenta Wrocławia i Mię-
dzynarodowego Instytutu 
Teatralnego UNESCO.

 15. Prezentacja Monodra-
mów na Dolnym Śląsku od-
będzie się w Oławie (18.10.), 
Bolesławcu (19-21.10.), Ole-
śnicy (19.10 i 21.10), Wałbrzy-
chu (19.10 i 26.11.) i  Jaworze 
(22.10.2014).

Szczegółowy program 
i opisy spektakli na: http://
www.wrostja.pl

warTO byłO czekać czylI 45 lecIe kabareTu elITa
20 października, wrocław

„Warto było czekać czyli 
45 lecie kabaretu Elita” to im-
preza kabaretowa w formie 
gali z okazji obchodów 45 
lat pracy twórczej Kabaretu 
Elita tworzonego przez: Sta-
nisława Szelca, Leszka Nie-
dzielskiego i Jerzy Skoczylas. 
W Teatrze Muzycznym Capi-
tol zaprezentowane zostaną 
największe przeboje z do-
robku kabaretu, kultowe ske-
cze, monologi, wiersze i żarty 
których korzenie wywodzą 
się jeszcze z czasów PRLu. 
Całość spektaklu ma charak-
ter wspominkowy na temat 
zmiany czasów w Polsce od 
lat 70. aż do teraźniejszości, 
a co za tym idzie historii Ka-
baretu Elita. Spektakl składa 
się z dwóch części, nawią-
zujących do początków ka-
baretu w okresie PRLu oraz 

do czasów współczesnych. 
W trakcie imprezy wystąpią 
między innymi: Kabaret Elita, 
Artur Andrus, Kabaret Neo-
nówka, Grupa Mo Carta, An-
drzej Poniedzielski, Kabaret 
K-2, Kabaret Czesuaf, Krzysz-
tof Piasecki, Mariusz Kiljan, 
Konrad Imiela, Jan Miodek, 
Agnieszka Matysiak, Aga 
Damrych, Marta Dzwonkow-
ska, oraz grupa muzyczna 
Romana Hudaszka.   
Imprezę wyreżyseruje Ma-
riusz Kiljan, producen-
tem jest Michał Frejtak a 
scenografię przygotowa-
ła Barbara Wojtas.  
Organizatorzy: Agencja Arty-
styczna Elita, Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki we Wrocławiu – In-
stytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskie-
go, www.okis.pl
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5. amerIcan fIlm feSTIVal
21– 26 października, wrocław

AFF jest okazją do zapo-
znania się ze współczesną ki-
nematografią amerykańską, 
a przez nią również z kultu-
rą i rzeczywistością Stanów 
Zjednoczonych. Na festiwalu 
są prezentowane zarówno 
najnowsze tytuły uznanych 
reżyserów, jak również dzieła 
nieznanych twórców. 

W programie tegorocznej 
edycji znalazły się między 
innymi: znakomita kome-
dia młodzieżowa Ping Pong 
Summer Michaela Tully'ego 
(Septien), nasycona senty-
mentalnym klimatem lat 80. 
ping-pongowa wersja Karate 
Kid, ze znakomitą Susan Sa-
randon w jednej z głównych 
ról; Thou Wast Mild and Love-
ly - pokazywany na festiwalu 
w Berlinie niepokojący thril-
ler Josephine Decker z Joe 
Swanbergiem w głównej roli 
Land Ho! - komedia Marthy 
Stephens (autorki znanego 
z 1.AFF Passenger Pigeons) i 
Aarona Katza (Cold Weather), 
którego bohaterami są dwaj 
panowie w średnim wieku, 
trafiający do Islandii, by w 

przepięknych "okoliczno-
ściach przyrody" konfronto-
wać się ze swoją przeszłością, 
przywarami i umykającą mło-
dością; czy The Mend - de-
biut Johna Magary'ego   
w tragikomicznym stylu opo-
wiadający o ambiwalent-
nych odcieniach braterskiej 
miłości.

Przebojami festiwalu 
mogą stać się dwa horrory 
zrealizowane w formie ko-
mediowej: prześmieszna far-
sa wampiryczna (chociaż w 
klimacie najlepszych filmów 
Allena) Summer of Blood w 
reżyserii Onura Tukela, któ-
ry podbił już wrocławską 
publiczność fenomenalnym 
Ślubem Ryśka, oraz Creep - 
reżyserski debiut Patricka 
Brice'a, ze scenariuszem na-
pisanym wspólnie z Markiem 
Duplassem (obaj także w 
rolach głównych), o operato-
rze, który zgadza się nagry-
wać życie rzekomo śmiertel-
nie chorego mężczyzny.

Organizator: Stowa-
rzyszenie Nowe Horyzonty, 
www.americanfilmfestival.pl

XIII mIędzynarOdOwy krOkuS Jazz feSTIwal 
Im. TadeuSza „errOlla” kOSIńSkIegO

4 – 26 października, Jelenia góra

Jeleniogórskie Centrum 
Kultury zaprasza w dniach 
24-26 października 2014 r. na 
kolejne, wyjątkowe święto 
jazzu. Zaproszeni w tym roku 
artyści, koncertujący zarów-
no na scenie głównej jak i 
podczas nocnych koncertów 
klubowych gwarantują miło-
śnikom jazzu niezapomnia-
ne doznania muzyczne.  
Zapraszamy do zapozna-
nia się z programem fe-
stiwalu i skorzystania z 
oferty Jeleniogórskiego 
Centrum Kultury.  
Organizator: Jeleniogórskie 
Centrum Kultury, www.jck.pl
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11. edycJa feSTIwalu JazzTOpad
13 – 23 listopada, wrocław

Po spektakularnym suk-
cesie zeszłorocznej 10. edycji 
Jazztopadu wrocławski festi-
wal wkracza w nowe dzie-
sięciolecie ze zdwojoną siłą, 
jako światowa marka cie-
sząca się wierną publiczno-
ścią. Na charakter wrocław-
skiego festiwalu składają 
się prawykonania utworów 
zamawianych rokrocznie u 
światowej sławy muzyków, 
prezentowanie jazzu i mu-
zyki improwizowanej zarów-
no w wykonaniu artystów z 
odległych zakątków świata 
(Korea, Japonia, Australia), 
jak i młodych Polaków. Jaz-
ztopad to również cieszące 
się ogromnym zainteresowa-

niem koncerty w mieszka-
niach prywatnych, warsztaty 
mistrzowskie i projekcje fil-
mowe współorganizowane z 
Kinem Nowe Horyzonty.  
 
Rok 2014 przynosi dla Jazz-
topadu nowe wyzwania. W 
ciągu jedenastu dni kolejnej 
edycji festiwalu znów za-
witają do nas wielcy artyści 
świata jazzu. Większość z 
nich przyjedzie do Polski wy-
łącznie na koncert w ramach 
Jazztopadu.

Organizator:
 Narodowe Forum Muzy-

ki, www.nfm.wroclaw.pl

XIII wrOclaw InduSTrIal feSTIVal
6 – 9 listopada, wrocław

Już 6 listopada rozpocznie 
się trzynasta edycja Wrocław 
Industrial Festival, który nale-

ży do najbardziej unikalnych 
w swojej formule wydarzeń 
zarówno w Polsce, jak i na 

świecie. Mierzy się z mrokiem 
kultury industrialnej, będąc 
jednocześnie propozycją róż-
norodną programowo oraz 
od lat ważną platformą spo-
tkań fanów tej estetyki, jej ba-
daczy i animatorów.` 

Podczas tegorocznej edy-
cji wystąpi uznawany za ojca 
dark ambientu Brian Williams 
ze swoim projektem Lust-
mord - wrocławski set będzie 
dopiero dwudziestym trze-
cim w 35-letniej karierze pro-
jektu. Wydarzeniem będzie 
też występ we Wrocławiu The 
Legendary Pink Dots, grupy, 
która ma status jednego z 
najbardziej wpływowych ze-
społów muzycznych przeło-
mu wieków i która umiejętnie 
łączy industrialne dźwięki z 
psychodeliczną wrażliwością. 
Usłyszymy po raz pierwszy 
w Polsce legendarną sło-
weńską Borghesię czy Erica 
Randoma, należącego do 
najważniejszych postaci bry-
tyjskiej sceny elektronicznej 
lat 80-tych XX wieku, ale nie 
zabraknie i współczesnych 
eklektyków pokroju francu-
skich 2kilos&more, którzy 
do industrialnej mieszanki 
dodają minimal, post-rock, 
IDM albo drum'n'bass, w Sali 

Gotyckiej pojawią się zaś w 
towarzystwie Black Sifichi, ar-
tysty spoken-words.  
Matt Howdem powróci do 
Wrocławia ze swoim subtel-
nym projektem Sieben, który 
wchodzi w mariaż industria-
lu z muzyką neoklasyczną, 
Job Karma zapowiada za to 
specjalny koncert z udzia-
łem muzyków, biorących 
udział w nagrywaniu nowe-
go, wydanego w maju tego 
roku albumu grupy.  
Bogaty line-up Festiwalu sta-
nowi mieszankę aktualnych 
trendów w szeroko rozumia-
nej muzyce industrialnej, bę-
dzie zatem dobrą okazją do 
nowych poszukiwań i odkryć 
dla wszystkich tych, których 
wrażliwość muzyczną kształci 
miasto i jego gigantyczny, pul-
sujący organizm. W tym roku 
poza gotyckimi przestrzenia-
mi przy Purkyniego 1, gdzie 
tradycyjnie już gości Festiwal, 
koncerty usłyszymy również 
w Eterze i Liverpoolu, ponad-
to w ramach działań dodatko-
wych odbędą się pokazy waż-
nych dla kultury industrialnej 
filmów w salach Dolnośląskie-
go Centrum Filmowego.  
Organizator: Industrial Art., 
http://industrialart.eu
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NAŠE ŠKOLA OTEVÍRÁ DVEŘE PRVNÍM ŽÁKŮM

Stánek s výrobky našich chrá-
něných dílen Kopeček najdete
5. a 6. září na Slavnostech krá-
lovny Elišky na Velkém náměstí
v Hradci Králové.

- - -
V sobotu 6. září si řemeslné pro-
dukty z našeho Kopečku můžete
nakoupit i na Swingovém festi-
valu na zámku v Kostelci nad
Orlicí.

- - -
V neděli 28. září se vypravíme na
poutní mši svatou ke kapličce
svatého Václava na Bedřichov-
ce. Kapličku najdete kousek za
Orlickým Záhořím směrem na
Deštné, mše začne ve 14 hodin.

- - -
V kostele na Vrchní Orlici neda-
leko Neratova se od 26. do 28. září
koná každoroční akce Světýl-
ka, v rámci níž zde v neděli od
18 hodin zahraje skupina Tra-
band. Akci spojenou s výstavou
a  koncerty pořádá skupina lidí,
jimž osud opuštěného kostela není
lhostejný a chtějí tímto způsobem
získat finance na jeho opravy.

- - -
Po republice stále putuje výstava
"Má vlast cestami proměn",
na níž je vystavena i záchrana na-
šeho kostela. V září výstava přijede
třeba do Prachatic, Chomutova
a  Zlína. Více informací najdete
na mavlast.aefcz.org, kde můžete
také hlasovat pro náš kostel!

- - -
Neratovská hospoda má novou
otevírací dobu, v září ji můžete
navštívit v těchto časech:

Pondělí zavřeno
Úterý 11:00-22:00
Středa 11:00-22:00
Čtvrtek 11:00-22:00
Pátek 11:00-23:00

Sobota 11:00-23:00
Neděle 11:00-19:00

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

ZVEME VÁS!
ZÁŘÍ 2014

První září a nový školní rok
jsou malým svátkem pro mno-
ho dětí, rodičů i pedagogů.
I pro nás v Neratově znamená
letošní září a začínající školní
rok velmi slavnostní chvíli –
své dveře totiž otevírá naše
dlouho připravovaná speciální
základní škola pro děti s posti-
žením. Do dvou učeben ("zele-
né" a "žluté") ve zrekonstruova-
né budově v Bartošovicích na-
stupuje osm dětí s postižením.
Čeká tu na ně výuka, hry i od-
počinek, a především trpěliví
učitelé a asistenti.

Naši noví žáci jsou nejen
z Neratova, ale i z okolí, dojíž-
dějí třeba ze Žamberka a Le-
tohradu. Do života vstoupili
s kombinovanými vadami, po-
týkají se například s Downovým

syndromem, mentální retarda-
cí, epilepsií, nedoslýchavostí,
vadami řeči či zraku nebo po-
ruchami autistického spektra.
Při výuce proto budeme klást
velký ohled na jejich potřeby
a  schopnosti. Každý se bude
učit tak, aby ho škola bavila
a  rozvíjela a mohl se do ní
každý den znovu těšit. Ačkoli
je naše škola vlastně soukro-
má, žádné školné se v ní nepla-
tí, provoz je hrazen ze státních
dotací.

Proč jsme vlastně školu ote-
vírali? Cítili jsme totiž, že
v  okolí chybí malá, přátelská
speciální škola, která by byla
ohleduplná k žákům a otevře-
ná přáním jejich rodičů. Díky
obrovské podpoře naší obce,
ministerstva školství, krajského

úřadu a firemních i soukromých
dárců se nám podařilo školu
registrovat a vše připravit tak,
aby děti mohly letos v září
usednout do nových lavic.

Největší kus práce během
léta odvedli budoucí pedago-
gové a mnoho dobrovolníků,
bez nichž by dnes třídy nezáři-
ly barvami a čistotou. Patří jim
za to naše velké poděkování.

Děkujeme také všem, kdo
naši školu podpořili finančním
či materiálním darem – věříme,
že spokojenost našich žáků jim
bude tou největší odměnou.
A protože nám stále ještě ně-
které pomůcky chybí, budeme
rádi, pokud se k dárcům roz-
hodnete připojit. Kontakty
a seznam potřebných věcí naj-
dete na www.neratov.cz/skola.

www.neratov.cz

Naši školu podpořili:
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Divadelní festival Menteatrál,
na němž vystoupily skupiny
lidí s postižením včetně herců
z Neratova, nám nabídl nejen
pestrý kulturní program, ale
zanechal po sobě i trvalé stopy.
Tou nejvýraznější je nová dře-
věná lávka, která vede přes po-
tok k dětskému hřišti. Nadše-
ným stavitelům ze sdružení Jiné
jeviště patří náš velký dík a uz-
nání za krásnou práci!

V pátek 15. srpna slavil náš ko-
stel svůj svátek, tedy den nane-
bevzetí Panny Marie, jemuž je
zasvěcen. Jako správný oslave-
nec dostal i dárek – nový oltář
a ambon, které přímo v pátek
posvětil indický arcibiskup Ber-
nard Moras. Nové vybavení je
vytvořeno z červeného traver-
tinu, obětní stůl navíc skrývá
ostatky Jana Pavla II. V příštím
roce by měl kostel dostat také
nový svatostánek a další součás-
ti liturgického vybavení.

Počasí slavnostem letos pří-
liš nepřálo, velká část víkendu
propršela. Ani tak ale venkovní
aktivity nezůstávaly stranou.
Naopak, dvojkolo pro handi-
capované bylo stále vypůjčené
a na bahnitou trasu šestého roč-
níku charitativního Běhu naděje
vyrazilo 87 lidí, kteří na výzkum
léčby rakoviny poslali celkem
pět tisíc korun!

O velké návštěvnosti svědčí
i to, že našich 450 poutních ko-
láčů i 500 koupených se proda-
lo dávno před koncem pouti.

Za pomoc s organizací slav-
ností ze srdce děkujeme všem
sponzorům, účinkujícím i do-
brovolníkům!

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.

Obyvatelé našeho chráněného
bydlení Domov vyrážejí k mo-
ři! Na zaslouženou dovolenou
v Chorvatsku jim přispěla Nada-
ce Olgy Havlové a také Nadace
České spořitelny, která tak učinila
na základě internetového hlaso-
vání. Naše díky proto patří všem,
kdo tomuto projektu poslali hlas.
Věřte, že jste tím našim přátelům
udělali obrovskou radost!

- - -
Už popáté vystoupil v Neratově
dětský pěvecký sbor Radost
Praha. Zazpíval nejen řadu lido-
vých a duchovních skladeb, ale
i pro tento koncert speciálně na-
cvičenou Neratovskou píseň.

- - -
U neratovského kostela a v pro-
dejně našich chráněných dílen
Kopeček se objevily nové auto-
maty na kávu a horkou čokolá-
du. Při příští návštěvě si tak mů-
žete trochu osladit den a zároveň
nám pomoci, neboť z každého
nápoje dostaneme malý příspěvek.

- - -
V Neratově se představila putov-
ní výstava fotografií a příběhů
k 20. výročí diecézní charity Hra-
dec Králové. Náš kostel tak roz-
jasnily desítky krásných snímků.

- - -
Srpnové počasí přálo houbařům
z našeho Domova. Do lesa je
hnala nejen chuť na smaženici
a houbové řízky, ale i snaha získat
pomyslný titul "nejlepší houbař".
Domov si uspořádal také malé
závody v hodu oštěpem vlastní
výroby z přírodních zdrojů.

- - -
Ze srdce děkujeme nadaci Pre-
ciosa a britské firmě Telkom,
které finančně podpořily vybavení
našich chráněných dílen.

KRÁTCE
ZE SRPNA

OHLÉDNUTÍ ZA POUTNÍMI SLAVNOSTMI

NÁŠ KOSTEL DOSTAL DÁREK K SVÁTKU

NOVÁ LÁVKA VZNIKLA DÍKY FESTIVALU

Na tři tisíce poutníků a návštěv-
níků letos do Neratova při-
lákaly naše poutní slavnosti. Jak
to víme? Odhadovat to může-
me třeba podle toho, že na so-
botní poutní mši svatou dorazila

asi tisícovka poutníků, téměř
tisíc bylo i posluchačů na neděl-
ním koncertě skupiny Spirituál
Kvintet a mnoho dalších lidí
si přijelo vychutnat jarmark či
koncert Petra Linharta.

AArrcciibbiisskkuupp MMoorraass ssvvěěttíí nnoovvýý oollttáářř

KKoonncceerrtt sskkuuppiinnyy SSppiirriittuuááll KKvviinntteett

FFoottoo:: JJiinnéé JJeevviiššttěě
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Kulturní program
září 2014

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

* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

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

16. 8. - 28. 9.  10:00 – 17:00
RICHARD LOSKOT - Světlo v obraze
Site specific instalace založená na výrazových 
možnostech světelného paprsku. 
Komentovaná prohlídka 14. 9. od 15:00 hod.
Galerie dům. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska 

2. 9. – 19. 9.  8:00 – 16:00

VÝSTAVA SPOLKU 
PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
Vernisáž 1. 9. 2014 od 17:00
Obrazy tvořené různými technikami, fotografie, 
skulptury kamenné i ze dřeva, keramika, dílka 
tvořená paličkováním. 

Výstavní síň Staré radnice. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se 
spolkem podkrkonošských vystavovatelů.

5. 9.  21:00 

NOČNÍ HRANÉ PROHLÍDKY 
v doprovodu Kryštofa Dientzenhofera
Přijďte okusit neopakovatelnou atmosféru 
nočního kláštera při hraných prohlídkách. 

Objednávky: prohlidky@broumovsko.cz, 
tel.: 734 443 161.

Benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 160,-Kč / 100,-Kč (děti)

7. 9.  14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

9. 9. - 12. 10., denně kromě pondělí, 
8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

KÁMEN A SVĚTLO
Výstava fotografií broumovského 
fotografa Rudolfa Martince.

Výstavní síň Muzea Broumovska. 
Pořádá: Muzeum Broumovska.

7. 9.  15:00 
Loutkové divadlo

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA – Jiří Polehňa
Tradiční pohádka, v netradičním provedení, 
pro diváky od tří let. Představení je hráno 
v marionetovém divadélku jednoduchými 
řezbovanými loutkami. 

Růžový dvůr. Pořádá: Agentura pro rozvoj 
Broumovska. Vstupné:  40,- Kč

10. 9. 19:00

NAJPONK, MONIKA 
KNOBLOCHOVÁ, TARAS 
VOLOSCHUK
Just About Love - Přední česká cembalistka 
Monika Knoblochová spolu s jazzovým 
pianistou Najponkem a basistou Tarasem 
Voloschukem představí originální dialog 
jazzových standardů a starého barokního 
repertoáru pro cembalo.

Sál Kreslírna. Pořádá:  Agentura pro rozvoj 
Broumovska. Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč 
(pro členy klubu ArtCafé)

11. 9.  19:00

NA SPRÁVNÉ ADRESE
DS Zdobničan Vamberk. 
Majitelka bytu hledá nového nájemce, 
pianistka žáka, malířka model pro obraz 
Spartaka a služebná životního partnera… 

Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

14. 9.  10:00 – 18:00 
KARNEVALOVÝ DEN NA VÝSTAVĚ PLAY
Přijďte si zasoutěžit, pobavit se a oslavit další 
školní rok na výstavu Play Broumovsko. Čekají 
na Vás soutěže pro malé i velké.

Prostory výstavy Play Broumovsko, 
areál společnosti Veba. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

18. 9.  18:00 

JAN KROUPA
Dobrovolnictví a filantropie
Přednáška Mgr. Jana Kroupy, který působí 
jako konzultant, lektor a analytik v oblasti 
filantropie, fundraisingu a managementu 
organizací občanské společnosti nejen v ČR.

Sál Kreslírna. Pořádá: Agentura pro rozvoj 
Broumovska. Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (pro 
studenty)

20. 9. 

ZAHÁJENÍ PROGRAMU 

PŘIPOMENUTÍ 25 LET 
OD 17. LISTOPADU 1989 

17:00 „Budoucnost České republiky v Evropě“ 
Beseda s europoslancem Pavlem Svobodou o 
současné Evropě. Sál Kreslírna,  benediktinský 
klášter v Broumově. Vstupné: zdarma

18:30 Zpěv srdce – Jakub Jan Ryba 
Svatováclavský koncert z díla Jakuba Jana 
Ryby ke dni české státnosti. Kostel sv. 
Vojtěcha, benediktinský klášter v Broumově. 

Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum 
Broumov (APRB) a Římskokatolická farnost - 
děkanství Broumov ve spolupráci s Městem 
Broumov. Vstupné: 90,- Kč

24. 9.  19:00 

LUISOVI SIROTCI
Dixielandová kapela soustředěná okolo 
“brněnského Armstronga” Karla Stryka. 
Karel Stryk svým hlasem Armstronga hodně 
připomíná. 

Sál Kreslírna, benediktinský klášter 
v Broumově. Pořádá: Agentura pro rozvoj 
Broumovska. Vstupné: 140,- Kč / 100,- Kč 
(pro členy klubu ArtCafé)

26. 9. 18:00 
RNDr. JIŘÍ GRYGAR, CSc. 
Přednáška Věda a víra. Na místě bude možné 
zakoupit publikace J. Grygara. 

Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Broumově. 
Vstupné: 20,- Kč

26. 9. - 31. 10. 8:00 – 16:00
VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ - VÝSTAVA PRACÍ 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Výstavní síň Staré radnice. 
Pořádá: ZUŠ Broumov

27. 9. 

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI
  9:00 Svatováclavský jarmark 

  9:30 Slavnostní průvod  

          od kostela sv. Václava

10:00 Broumovanka 

13:30 ZUŠ Broumov

15:00 Pohádky o mašinkách

16:00 České srdce 

          rock s lidovými a keltskými prvky

Mírové náměstí. 
Pořádá: Město Broumov, ZUŠ Broumov 
a Římskokatolická farnost Broumov

Náš TIP!

Náš TIP!
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Kulturní program
říjen 2014
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Předprodej a rezervace vstupenek*: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

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

8. 10.  19:00

TŘI 
VERZE 
ŽIVOTA
Divadlo Palace, Praha. 

Dva manželské páry prožijí během jednoho 
večera tři varianty téhož večírku a diváci tak 
mohou nahlédnout do životních situací, které 
jsou výsledkem těchto náhodných posunů. 
Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně 
zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno 
jinak. 

Hrají: David Prachař, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Jana Janěková ml.

Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 180,- Kč

8. 10.  19:00 

MIRIAM BAYLE TRIO
Miriam je jedna z nejvýznamnějších zpěvaček 
na české a slovenské jazzové scéně. Její 
repertoár se skládá z vlastní tvorby a aranžmá 
jazzových standardů, které obohacuje svými 
excelentními scatovými improvizacemi.

Miriam Bayle – zpěv; Matej Benko – piano; 
Petr Dvorský – kontrabas.

Rezervace vstupenek: jakub.sleis@
broumovsko.cz. Sál Kreslírna, benediktinský 
klášter v Broumově. Pořádá: Agentura pro 
rozvoj Broumovska. Vstupné: 190,- Kč / 150,- 
Kč (pro členy klubu ArtCafé)

10. 10.  14:00
PODZIMNÍ DÝŇOVÝ SVÁTEK
V průběhu odpoledne můžete ochutnat různé 
druhy buchet a koláčů, nebudou chybět ani 
recepty. Proběhne i tradiční dlabání dýní.  
Dýně je možné zakoupit na místě.

Nádvoří broumovského kláštera. Pořádá:  
E. D. A agentura Broumov ve spolupráci s ČSŽ 
Broumov, Okrašlovacím spolkem Broumov  
a Agenturou pro rozvoj Broumovska

12. 10.  14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

16. 10.  18:00 

Josef Štogr
Proč nevíme, co jsou peníze
DialogCafé. Přednáška a beseda 
filosofa a esejisty Josefa Štogra. 

Rezervace vstupenek: jakub.sleis@
broumovsko.cz. Sál Kreslírna, benediktinský 
klášter v Broumově. Pořádá: Agentura pro 
rozvoj Broumovska. Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč 
(pro studenty)

22. 10. 19:00 

IRENA BUDWEISEROVÁ 
BLUE SOUL 
Dlouholetá členka kapely Spirituál kvintet 
Irena Budweiserová vystoupí s projektem Blue 
Soul, který je průřezem doposud vydaných CD 
doplněný o další, dosud nehrané či nevydané 
skladby zasahující žánry: jazz, spirituál, blues. 

Irena Budweiserová - zpěv, perkuse; Petr 
Dvorský – kontrabas; Mirek Linka - akustická 
kytara

Rezervace vstupenek: jakub.sleis@
broumovsko.cz. Sál Kreslírna, benediktinský 
klášter v Broumově. Pořádá: Agentura pro 
rozvoj Broumovska. Vstupné: 190,- Kč / 150,- 
Kč (pro členy klubu ArtCafé)

24. 10. 2014  18:00

ZNÁMÁ EVROPSKÁ JEZERA
Cestopisná beseda
Vyprávění s promítáním o nejznámějších 
evropských  jezerech se známou 
cestovatelkou Kateřinou Hladíkovou a jejími 
hosty. Seznámíte se s místní kulturou a zvyky. 
Můžete se těšit na povídání o jezeře di Garda, 
Mazurských jezerech.. Nenechte si ujít ukázky 
místní hudby a ochutnávku vín.
Konferenční sál IC Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.

24. 10. 19:00 

Promítej i ty! Filmy z Jednoho světa
Viva Cuba Libre – rapová vzpoura
Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům 
odvrácenou stránku života na „ostrově 
svobody“, kterou v katalozích cestovních 
kanceláří nenalezneme. S myšlenkou hrozby 
vězení sleduje raperskou partu Los Aldeanos, 
která propůjčuje svůj hlas všem státem 
šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným 
Kubáncům. 

Po koncertě následuje diskuze na téma: 
„Vliv společnosti na hudbu a vliv hudby na 
společnost“ s účastníky: Enrico (rap, hip-hop); 
Martin Hrnčíř – člen audiovizuálního studia 
Planeta ryb; Petr Osoba – pořadatel koncertů 
alternativní hudby na Broumovsku; …

Sál Kreslírna, benediktinský klášter 
v Broumově. Vstupné dobrovolné.

Náš TIP!

Náš TIP!

31. 10.  Start 17:00 – 18:30

STRAŠIDELNÁ

ALEJKA
Přijďte se bát do parku Alejka, 
vystraší vás bludný mnich, ježibaba, krvežíznivý upír a jiní. 

Spousta zábavy a úkolů nejen pro děti. 
Park Alejka Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: Zdarma.
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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.

13

14

15

16

17
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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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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, �lozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką twórczością do historii niemieckiej literatury. 
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę. 
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci 
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol). 

Międzynarodowy Ośrodek Edukacji Ekologicz-
nej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha 
Wittiga na ziemi kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 7 miejsc noclegowych. 

Dom Pracy Twórczej 
Międzynarodowy Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda

tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Ver-
fassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Scha�en einen festen Platz in der 
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den 
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol). 

Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 

Das Haus wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, �lozof
Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego 
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący o�cjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konse-
kwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.

W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu 
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata 
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech. 

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 


