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 Drogim Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej”  życzymy błogosławionych,
pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych nam ludzi. 
A Nowy 2015 Rok niech obfituje w łaski Boże 
i wszelką pomyślność.

Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka 
Od kladského Pomezí  Glatzer Bergland”

 U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu „Ziemia Kłodzka”
vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších a milovaných lidí.
A do nového roku 2015 přejeme spoustu boží laskavosti
a osobních úspěchů.

Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

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

Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí Glatzer Bergland”
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Ewa Jazienicka     

PIelgrzymka OrganIzatOrów  
XXV POlSkO-CzeSkICh DnI kultury  
ChrześCIjańSkIej DO PragI

22 listopada 2014 roku or-
ganizatorzy Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej na 
zaproszenie księdza kardynała 
Dominika Duki - Prymasa Czech 
odbyli pielgrzymkę do Pragi. 
Rozpoczęła się ona wspólną 
modlitwą w katedrze św. Wita. 
Mszy świętej z okazji 670. rocz-
nicy położenia kamienia wę-
gielnego pod budowę katedry 
przewodniczył kardynał Joachim 
Meisner z Niemiec oraz kardynał 
Dominik Duka. Po mszy świętej 

wszyscy zostali zaproszeni na 
drugą część uroczystości do 
pałacu arcybiskupa Pragi. Roz-
poczęła się ona od wręczenia 
Medalu Świętego Wojciecha 
czterem zasłużonym osobom, 
a wśród nich byli Kardynał Jo-
achim Meisner z Niemiec, Julian 
Golak oraz dwóch profesorów  z 
Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Julian Golak został uhonoro-
wany medalem za dwudzie-
stopięcioletnią pracę na rzecz 
chrześcijańskiego porozumienia 

pomiędzy Polakami, Czechami 
i Niemcami. 

Organizatorzy Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej „Bądźmy Rodziną” ofiaro-
wali kardynałowi Dominikowi 
Duce replikę ołtarza z kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Kłodzku, wyko-
naną przez kłodzkiego artystę 
Jarosława Radomskiego. Przed-
stawia ona Arnošta z Pardubic 
modlącego się do Madonny 
Kłodzkiej. Podczas tej modlitwy 

Matka Boża miała odwrócić od 
niego swoją twarz, co przyjął 
jako wskazówkę do nawrócenia 
i poprawy życia. Ksiądz kardynał 
Dominik Duka jest następcą Ar-
nošta na stolicy arcybiskupa Pra-
gi.  Ołtarz został więc dodatkowo 
ozdobiony herbami Arnošta z 
Pardubic i kardynała Dominika 
Duki. Wręczenia rzeźby dokonali 
Julian Golak – przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Dni 
oraz artysta rzeźbiarz Jarosław 
Radomski.

Wręczenie repliki kłodzkiego ołtarza kardynałowi Dominikowi Duce.Wręczenie Medalu Świętego Wojciecha Julianowi golakowi.

Uroczystość w Pałacu Prymasowskim w Pradze.Msza święta w katedrze praskiej.
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Teresa Bazała i Julian Golak 
otrzymali Nagrody Marszałka za 
wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury, przyznawane przez 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego. Odebrali je w Mie-
roszowskim Centrum Kultury z 
rąk Igora Wójcika, pełnomocnika 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego do spraw kontaktów z 
Republiką Czeską, podczas be-
nefisu przygotowanego z okazji 
XXV Polsko – Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej, których są 
twórcami i realizatorami. 

Uroczystość przygotowana 
i prowadzona przez Henryka 
Hnatiuka, twórcę plenerów ar-
tystycznych realizowanych w 
ramach Dni, rozpoczęła się pro-
jekcją telewizyjnego programu z 
1999 r. „Zwyczajni niezwyczajni”, 
którego bohaterem  był Julian 
Golak, społecznik, założyciel 
Fundacji Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej. Julian Golak jest radnym 
województwa, założycielem 
Maltańskiej Służby Medycznej 
w Nowej Rudzie. Za swoją pra-
cę społeczną został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Teresa Bazała z wykształcenia 
jest historykiem i nauczycielem. 

Jako poseł reprezentowała region 
w Sejmie RP I kadencji. Obecnie 
jest redaktorem naczelnym „Ziemi 
Kłodzkiej” i wiceprzewodniczącą 
Komitetu Organizacyjnego Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej.  Za swoją wieloletnią 
pracę społeczną została odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

W uroczystości wzięli także 
udział Arkadiusz Ignasiak, Kon-
sul Honorowy Republiki Czeskiej, 
Helmut Dohnalek, były wicehejt-
man Kraju Kralovohradeckiego, 
Zygmunt Nowaczyk, wicepre-
zydent Wałbrzycha, reprezen-
tanci miast pogranicza, księża, 
uczestnicy i organizatorzy im-
prez odbywających się co roku 
podczas Dni, duża reprezentacja 
uczestników plenerów artystycz-
nych.

Podziękowania Burmistrza 
Mieroszowa za działania twór-
cze i organizacyjne z okazji XXV 
Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej otrzymali oprócz 
Teresy Bazały i Juliana Golaka 
także Jerzy Fedoruk i Henryk 
Hnatiuk. Uroczystość uświetnił 
koncert zespołu Erato z Bielawy, 
który podbił serca uczestników 
uroczystości.

Burmistrz Andrzej Laszkie-
wicz, który wystąpił o uhonoro-
wanie Nagrodą Marszałka Teresy 
Bazały i Juliana Golaka w swoim 
wystąpieniu powiedział:

Dostojni Jubilaci!
Szanowni Państwo!

Przypadł mi w udziale wielki 
zaszczyt, a równocześnie ogromna 
przyjemność przedstawienia Pań-
stwu sylwetek Pani  Teresy  Bazały 
i Pana Juliana  Golaka, którym to 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego na złożone przeze mnie 
wnioski przyznał swoją nagrodę za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury.

Wszyscy Państwo tu obecni 
doskonale znacie działalność Pani 
Teresy i Pana Juliana, nie mniej jed-
nak pozwolę sobie powiedzieć kilka 
słów o nich. 

Pani Teresa Bazała jest absol-
wentką Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego i 
nauczycielem w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 1 w Nowej Rudzie. Jest 
współtwórcą Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej oraz ko-
ordynatorem wielu programów 
tych dni po obu stronach granicy, 
Była posłem na Sejm RP I kadencji 

z ramienia Klubu ZChN. Jest pomy-
słodawcą i założycielem Fundacji 
Odnowy Ziemi Noworudzkiej, re-
daktorem naczelnym miesięcznika 
społeczno-kulturalnego ,,Ziemia 
Kłodzka”, laureatem wielu nagród 
i wyróżnień za działalność na rzecz 
budowy społeczeństwa obywatel-
skiego, kultury i współpracy mię-
dzynarodowej. W 2011 roku odzna-
czona została Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Julian Golak jest współ-
założycielem Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Nowej Rudzie. Był 
radnym i przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie w latach 
1990 – 1994, delegatem na Sejmik 
Samorządowy Województwa Wał-
brzyskiego w latach 1992 – 1994. 
Od roku 2007 jest radnym Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. W 
latach 2004 – 2007 pełnił funkcję 
komendanta Oddziału Maltań-
skiej Służby Medycznej w Nowej 
Rudzie. Jest laureatem wielu na-
gród i wyróżnień za działalność 
na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, kultury i współ-
pracy międzynarodowej, W 2008 
roku odznaczony przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski,

Elżbieta Gargała

nagrODa marSzałka Dla twórCów  
wSPółPraCy POgranICza

Henryk Hnatiuk, Helmut Dohnalek, Jerzy Fedoruk,  konsul arkadiusz ignasiak, Julian golak, Teresa Bazała, burmistrz andrzej laszkiewicz i igor Wójcik.
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Szanowni Państwo!

To właśnie Oni… Pani Teresa 
i Pan Julian sprawili, że od 25. lat, 
co roku na przełomie września i 
października w wielu miejscowo-
ściach po obu stronach naszych 
granic organizowane są odczyty, 
przeglądy filmowe, wystawy, kon-
certy, występy chórów, spektakle 
teatralne, plenery artystyczne, 
prelekcje, wykłady, sympozja, 
konkursy a także pielgrzymki, 
rajdy, zawody sportowe, spotka-
nia. Stworzony został wspaniały 
klimat współpracy, wielkiej soli-
darności i wzajemnej życzliwości. 
Dziś śmiało możemy powiedzieć, 
że jest to wielkie święto kultury 
chrześcijańskiej, wyrażanej w cią-
gle nowych inicjatywach, realizo-
wanych we współpracy między 
bratnimi narodami.  Jest to Dro-
dzy Państwo odpowiedź na apel, 
jaki skierował w czerwcu 1979 
roku na Jasnej Górze papież Jan 
Paweł II mówiąc: ,,trzeba… ażeby 
Europa dla dobra całej ludzkiej 
rodziny szukała na przyszłość 
jedności, wracając do swoich 
chrześcijańskich korzeni”.

I tak z inicjatywy członków 
Klubu Inteligencji Katolickiej                         
w Nowej Rudzie Pani Teresy Ba-
zały i Pana Juliana Golaka zro-
dziło się przedsięwzięcie, które 
od 25. lat pozostaje największym 
międzynarodowym, społecz-
no-kulturalnym wydarzeniem 
na pograniczu polsko-czeskim, 
promującym wartości chrześci-
jańskie. Przyczyn systematyczne-
go rozwoju tego szczególnego 
wydarzenia należy upatrywać 
w wielkim społecznym zaanga-
żowaniu, osobistej kulturze Pani 
Teresy i Pana Juliana, którzy w 
sobie tylko znany sposób potra-
fią zaangażować do wspólnych 
działań wiele osobistości z ży-
cia społecznego, kulturalnego 
i religijnego po obu stronach 
granicy. 

Szanowni Państwo!

Zgromadziliśmy się tutaj, by 
złożyć życzenia i podziękowania 
twórcom tego wielkiego przed-
sięwzięcia, osobom związanym  
z naszym miastem od dawna. 
Poprzez swoje działania dowie-
dli trwałego przywiązania do 
wyższych wartości, a mianowicie 
służby dla innych, zaangażowania 
na rzecz wspólnego dobra, współ-
pracy międzynarodowej. Przykład 
działalności dostojnych Jubilatów 
Pani Teresy i Pana Juliana niech 

będzie zaproszeniem dla innych 
do wzięcia współodpowiedzialno-
ści za nasze dziedzictwo, dorobek 
wielu ludzi, których trud nie powi-
nien zostać zmarnowany.

Wspólnym wysiłkiem łatwiej 
jest bowiem zahamować współ-
czesny relatywizm, bronić war-
tości, w których naczelne miej-
sce zajmuje człowiek. Owocem 
tej współpracy jest wzajemne 
ubogacanie poprzez piękno i 
różnorodność myśli, obyczajów, 
kultury. Daje to nam okazję do 
lepszego wzajemnego poznania 
się, dzielenia wartościami, które 
są bogactwem naszych narodów, 
którymi możemy się nawzajem 
obdarowywać. Powoli, ale konse-
kwentnie dzięki podejmowanym 
działaniom wyzwalamy się z nie-
ufności, wzajemnych antagoni-
zmów i uprzedzeń. Świadczą o 
tym podpisywane umowy o wza-
jemnym partnerstwie, wspólnie 
realizowane przedsięwzięcia.

W imieniu władz samo-
rządowych Gminy Mieroszów 
składamy dostojnym Jubilatom 
serdeczne podziękowania i gra-
tulacje. Życzymy, by społeczne 
zaangażowanie spotykało się z 
ludzką życzliwością i szacunkiem 
dla pracy, której się poświęcili, 
by było należycie doceniane i 
pamiętane.

Współczesny świat potrzebu-
je bowiem ludzi, którzy czynią 
naszą codzienność lepszą, a to 
z kolei pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. 

Drodzy Państwo!

Do grona twórców tego mię-
dzynarodowego przedsięwzięcia 
jakim są Polsko-Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej, odbywające 
się pod hasłem ,,Bądźmy rodziną” 
obok Pani Teresy i Pana Juliana 
włączyli się nieżyjąca już dziś 
ówczesna Starostka Polic Jana 

Mikulecka i ówczesny Burmistrz 
Mieroszowa Pan Jerzy Fedoruk 
oraz Pan Henryk Hnatiuk jako or-
ganizator i propagator Międzyna-
rodowych Interdyscyplinarnych 
Plenerów Artystycznych.  

Z okazji dzisiejszego Bene-
fisu o przyjęcie podziękowań                            
i okolicznościowych dyplomów  
bardzo proszę Panią Teresę Ba-
załę, Pana Juliana Golaka, Pana 
Jerzego Fedoruka i Pana Henryka 
Hnatiuka.  Proszę przyjąć nie tyl-
ko podziękowania, ale również 
życzenia wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.    

Pozwólcie Państwo, że swoje 
wystąpienie zakończę słowami 
Wielkiego Polaka, dziś już świę-
tego Jana Pawła II,  które w pełni 
odnoszą się do naszych dostoj-
nych Jubilatów: człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest:  nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.

Henryk Hnatiuk prezentuje obraz wykonany przez artystkę lucynę Wierzbicką z Boguszowa-gorc. Fot. elżbieta gargała

Věra kopecká z Broumova składa gratulacje twórcom Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej. Fot. elżbieta gargała.
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 Na zaproszenie Juliana Gola-
ka, przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego Polsko - Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej "Bądźmy Rodziną" w dniu 
3 listopada 2014 roku gościł na 
Ziemi Kłodzkiej ks. kard. Domi-
nik Duka - Prymas Czech. Wizyta 
została zorganizowana z okazji 
650. rocznicy śmierci Arnošta z 
Pardubic - pierwszego arcybi-
skupa praskiego, który jest po-
chowany w kościele oo. Jezuitów 
w Kłodzku. Ks. kard. Dominik 
Duka przewodniczył mszy św. 
w kłodzkiej farze, która wypeł-
niła się do ostatniego miejsca 
pielgrzymami z Pragi oraz z Zie-
mi Kłodzkiej. Przy ołtarzu obok 
ks. Prymasa stanął infułat Franz 
Jung z Münster, ks bp. Ignacy 
Dec, ordynariusz świdnicki, który 
wygłosił homilię, ks. dziekan Ju-
lian Rafałko oraz liczni księża od 
lat związani z organizacją Polsko 
- Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej.  Mszy św. odprawianej 
w języku czeskim towarzyszyła 
oprawa muzyczna chóru " Lut-
nia" z Kłodzka i chóru z parafii 
pw. św. Bartłomieja w Pradze. W 
czasie mszy św. dokonano wrę-
czenia ks. kardynałowi Domini-
kowi Duce nagrody im. Arnošta 
z Pardubic  za wybitne zasługi 
we współpracy międzynarodo-
wej w duchu chrześcijańskiego 
pojednania narodów  "Bądźmy 
Rodziną". Laudację dokumentu-
jącą niezwykłe zasługi laureata 
odczytał Julian Golak, który 

przytoczył mało znane fakty z 
życia ks. kard. Dominika Duki, 
m.in. półtoraroczne więzienie 
przez komunistyczne władze 
Czechosłowacji. Podczas pobytu 
w więzieniu wielokrotnie spo-
tykał się z Vaclavem Havlem, z 
którym połączyła go wieloletnia 
przyjaźń, Jeszcze jako prowincjał 
oo. Dominikanów w Pradze był 
jednym ze współtwórców Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, które przez lata stały 
się największą polsko-czeską ak-
cją społeczno-kulturalną. W cią-
gu 25 lat zorganizowano ponad 
1500 różnorodnych imprez.

W drugiej części wizyty  w 
Kłodzku ks. kardynał spotkał się z 
nauczycielami i uczniami L.O. im. 
Bolesława Chrobrego, podczas 
której zwiedził izbę pamięci i wy-
głosił wykład w języku polskim 
o Arnošcie z Pardubic.

Trzecia część wizyty odbyła 
się w parafii pw. Krzyża Świętego, 
gdzie zorganizowano spotkanie 
integracyjne wraz z posiłkiem z 
wojskowej kuchni polowej.

Licznie zebrani pielgrzymi z 
Pragi i mieszkańcy Ziemi Kłodz-
kiej wysłuchali koncertu chóru z 
Pragi. Ostatnim etapem pobytu 
Prymasa Czech był przyjazd wraz 
z pielgrzymami z archidiecezji 
praskiej do Wambierzyc, gdzie 
w bazylice ks. Kardynał oddał 
wiernych diecezji praskiej pod 
opiekę Matki Bożej Królowej 
Rodzin. 

Ewa Jazienicka 

PrymaS CzeCh na zIemI kłODzkIej

Msza święta w kościele Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w kłodzku. 
laudację wygłasza Julian golak.

Prymas czech wygłasza wykład w liceum ogólnokształcącym w kłodzku. 

Wizyta ks. kard. Dominiki Duki w szkolnej izbie Pamięci. antoni Matuszkiewicz 
wręcza kardynałowi wiersze poetów powstałe na tegorocznym plenerze, 
poświęcone arnoštowi z Pardubic.

Wręczenie nagrody im. arnošta z Pardubic ks. kardynałowi Dominikowi Duce.
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Pielgrzymi z diecezji praskiej oraz z ziemi kłodzkiej w kościele p.w.  Podwyższenia 
krzyża Świętego w kłodzku słuchają koncertu w wykonaniu chóru z parafii  
p.w. św. Bartłomieja w Pradze.

ks. kardynał Dominik Duka w bazylice wambierzyckiej oddał wiernych diecezji praskiej pod opiekę Matki Bożej królowej Rodzin.

Powitanie ks. kardynała przez burmistrza Radkowa Jana Bednarczyka  
w Bazylice Wambierzyckiej.  
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W dniu 4 września 2014 r.  od-
były się Spotkania Dunajowskie, 
jako kontynuacja Biesiad Duna-
jowskich u Grzegorza z Sanoka 
i Filippo Buonacorsiego Kalli-
macha na zamku w Dunajowie  
(80 km na wschód od Lwowa) 
w latach 1470-1472. Inicjatywę 
wznowienia Biesiad jako Spotkań 
Dunajowskich  podjęli w grudniu 
2012 r.  ks. Józef Kuc, prof. Roman 
Mnich i Bronisław MJ Kamiński, 
projekt akceptował Arcybiskup 
Metropolita Lwowski Mieczysław 
Mokrzycki. Ponieważ decyzja o 
wznowieniu Biesiad podjęta zo-
stała w 2012 r.,  przyjęto symbo-
licznie, że w stosunku do 1472 r. 
minęło 540 lat. Wznowienie Bie-
siad następuje po 540 latach. 

Wznowienie przypadło na 
czas wojenny na Ukrainie i z 
tego powodu nie dojechało 
wiele osób, które wcześniej za-
powiadały swój udział. Z tego 
też powodu nie było możliwości  
zrealizowania projektu prof. Ro-
mana Mnicha – udziału Instytutu 
Badań Regionalnych Uniwersy-
tetu w Siedlcach w powiązaniu 
z instytutami ukraińskimi.

Mimo takich przeszkód przy-
było  90 uczestników, a wśród 
nich: Arcybiskup Nuncjusz Apo-
stolski z Burundii ks. dr Wojciech 
Załuski, Rektor Uniwersytetu Pań-
stwowego Politechniki Lwowskiej 
prof. dr Jurij Bubało, prof. dr Dalik 
Wołodymyr Petrowicz ze Lwowa, 
profesorowie z Wyższego Semi-
narium Duchownego we Lwowie, 

osobisty przedstawiciel Arcybi-
skupa Lwowskiego ks.dr Uliasz, 
Starosta przemyślański, Wójt 
dunajowski, proboszcz parafii 
greckokatolickiej w Dunajowie 
z licznymi wiernymi, probosz-
czowie parafii rzymskokatolic-
kiej z dekanatu złoczowskiego, 
dyrektor i nauczyciele z liceum 
Dunajewskiego, mieszkańcy Du-
najowa, pisarze ukraińscy Hali-
na Pagutiak i Petro Dovgoszyja, 
dziennikarze z prasy lwowskiej, 
Kuriera Galicyjskiego i z prasy 
lokalnej oraz ekipy telewizyjne 
ze Lwowa i z Wrocławia.  Spotka-
niom przewodniczył Bronisław 
MJ Kamiński. Temat:  Humanizm 
chrzescijański w XXI wieku.

Obrady odbywały się w 
dwóch miejscach: na plebanii 
(przed południem) oraz w liceum 
(po południu). Spotkania zostały 
zainaugurowane nabożeństwem 
w kościele  rzymskokatolickim, 
któremu przewodniczył abp. 
Załuski. Przemówienia  w ję-
zyku ukraińskim wygłosili: ks. 
Józef Kuc, abp. Wojciech Zału-
ski, prof. dr Jurij Bubało.  Julian 
Golak  - Przewodniczący Komi-
tetu Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej – Radny 
Sejmiku Dolnośląskiego mówił 
o idei DNI "Bądźmy Rodziną". 
Wystąpienia mieli też Oksana 
Kowbasiar – studentka filologii 
ukr. na Uniwersytecie we Lwowie, 
greko-katoliczka, Nazar Kułyk – 
student szkoły policji i prawa, 
Petro Dovgoszyja, uczennica  

szkoły podstawowej Rusłanka 
przywitała uczestników w imie-
niu uczniów i złożyła życzenia. 
Po  wspólnym  posiłku odbyła 
się II część Spotkań w liceum. 
Przemawiali: dyrektor liceum 
Oleksandra Fedak, pisarka Halina 
Pagutiak  Bronisław MJ Kamiński,  
Jerzy Łukasik – dyrektor Zespołu 
Szkół im.JP II w Kudowie-Zdroju. 
Obecni byli uczestnicy Spotkań, 
uczniowie i rodzice.

                                                                                                     
WNIOSKI

1. Zebrani uznali Spotkania 
Dunajowskie – 2014 za najwięk-
sze wydarzenie kulturalne w Du-
najowie  po II wojnie światowej 
oraz za wydarzenie o znaczeniu 
historycznym i stwierdzili, że po-
winny być kontynuowane każde-
go roku. Wyrażono solidarność z 
narodem ukraińskim walczącym 
na wschodnich granicach pań-
stwa o integralność i suweren-
ność Ukrainy. 

2. Uznano, że należy pomóc 
szkole dunajowskiej w realizacji 
projektu Szlaku Kallimacha Duna-
jów-San Gimignano, jako wielkiej 
szansy rozwoju intelektualnego  
młodzieży dunajowskiej.  

3. Przyjęto z zadowoleniem 
zapowiedź ks. Józefa Kuca, że 
ukaże się publikacja w Dunajo-
wie, w której będą zamieszczane  
materiały ze Spotkań Dunajow-
skich.

4. Uznano, że  idea między-
narodowego współdziałania 

chrześcijańskiego w duchu po-
koju i wzajemnej współpracy w 
ruchu „Bądźmy Rodziną”, przed-
stawiona przez Juliana Golaka, 
propagowana w Czechach, w 
Polsce, na Słowacji i na Białoru-
si, jest godna upowszechnienia 
także na Ukrainie, a międzynaro-
dowy ruch domowych muzeów 
za ważny dla rozwoju kultury i 
godny krzewienia  na Ukrainie , 
w szczególności dla dokumen-
towania współczesnej kultury  
ukraińskiej na wsi.

5. Ogłoszony został temat 
Spotkań Dunajowskich 2015: Ko-
smologia Filozoficzna. Koncepcje 
Wszechświata od renesansu do 
XXI wieku. Zapowiedziano wystą-
pienie do kosmologów polskich 
i ukraińskich o udział w Spotka-
niach w 2015 r. Organizatorzy 
składają podziękowania  za udział 
w Spotkaniach Arcybiskupowi 
Nuncjuszowi Apostolskiemu 
ks. dr Wojciechowi Załuskiemu, 
Rektorowi Politechniki Lwowskiej 
prof.dr Jurijowi Bubało, Przewod-
niczącemu Komitetu Polsko- Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Julianowi Golakowi, probosz-
czowi parafii greckokatolickiej 
w Dunajowie ojcu Romanowi 
Czopanowi, dyrektorowi szkoły 
Dunajewskiej  Oleksandrze Fe-
dak, przedstawicielom władz, 
dziennikarzom, uczestnikom oraz 
wszystkim osobom za pomoc  w 
organizacji i obsłudze Spotkań.  

                                                                                                      

ks.Józef Kuc 

SPOtkanIa DunajOwSkIe 2014 

Julian golak z ojcem Piotrem przed kościołem w Dunajowie.Uczestnicy spotkań Dunajowskich 2014.
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Typowym elementem baga-
żu Helmuta Goebla, gdy wybie-
rał się w swe rodzinne strony na 
Śląsk, było czarne wiadro. Miał 
w nim młotek, dłuto, calówkę, 
poziomicę, itp.  Zabierał ze sobą 
również 2 walizki, a w nich stare 
zdjęcia, kopie ksiąg kościelnych 
i torbę z pieniędzmi, zebranymi 
w kręgu znajomych.

Zawodowo zajmował się 
wraz z synem Gregorem popra-
wą jakości mleka. To pozwala-
ło mu na rozwijanie swojego 
hobby. Wszystko zmieniło się 
7.9.2013 r., gdy w niezawinio-
nym  wypadku drogowym zgi-
nął Gregor. Nie doszło więc już 
do zaplanowanego na paździer-
nik 2013 r. kupna rodzinnego 
domu w Szalejowie Dolnym, 
który do rodziny należał przez 
kilka pokoleń. 

W Szalejowie odremonto-
wanych zostało 35 pomników, 
kapliczek, krzyży i herbów. 
Całym przedsięwzięciem zaj-
mowało się Towarzystwo "Ar-
chanioł Michał", które zostało 
założone w 2002 roku. W 2009 r. 
przy udziale wielu osobisto-
ści został oficjalnie otwarty 
pierwszy na Śląsku Szlak Po-
mników.

Jego rodzinna wieś Sza-
lejów Dolny, oddalona 6 km 

od Kłodzka, zdobyła pierwsze 
miejsce w konkursie na najpięk-
niejszą wieś gminy Kłodzko, o 
który to tytuł ubiegało się 35 
wsi. 9.01.2013 r. Helmut Goebel 
otrzymał Order Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, nadany 
przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Dosyć pra-
cy i prawie 90 lat. Niech teraz 
młodsi opiekują się skarbami, 
które on wydobył na światło 
dzienne. 

W uroczystości pożegnalnej 
2 czerwca 2014 przy starym mu-
rze oporowym wokół kościoła z 
1564 roku uczestniczyło wielu 
Polaków i Niemców. Punktem 
kulminacyjnym było posadze-
nie prawdziwej, angielskiej róży 
pnącej i odsłonięcie tablicy 
w trzech językach:  polskim, 
angielskim i niemieckim. Naj-
większy, angielski hodowca róż 
podczas wystawy w Münster 
podarował tę różę dla Szlaku 
Pomników. Nosi ona trafną 
nazwę "Spirit of Freedom" = 
"Duch Wolności". 

Polskie i niemieckie media 
przez dziesiątki lat przykładnie 
towarzyszyły wszelkim działa-
niom ukierunkowanym na zbli-
żenie narodów.

Za to serdecznie dziękuję. 
[tłum. Irena Rogowska]

Helmut Goebel

Czarne wIaDrO POzOStanIe w DOmu

Typisch für das Reisegepäck 
in Helmut Goebels’sschlesische 
Heimat war der schwarze Eimer. 
In ihm waren Hammer, Meißel, 
Zollstock, Wasserwaage usw. 
Auch dabei 2 Koffer mit alten 
Fotos, Kopien aus Kirchen-
büchern und eine Tasche mit 
Geld, welches er im Bekann-
tenkreis sammelte.

Beruflich war er zusammen 
mit seinem Sohn Gregor an der 
Verbesserung der Milchqualität 
tätig. Das ermöglichte ihm erst 
das Hobby. Durch den unver-
schuldeten tödlichen Verkehr-
sunfall am 7.9.2013 änderte 
sich alles. Dadurch kam auch 

der für Oktober 2013 geplante 
Kauf des elterlichen, mehrere 
Generationen alten Hauses in 
Niederschwedeldorf nicht mehr 
zum Abschluss. 

35 Denkmäler, Bildstöcke, 
Kreuze, Wappen sind fertig. 
Der alles tragende polnische 
Verein „Erzengel Michael“ wur-
de 2002 gegründet. Die Straße 
der Denkmäler wurde offiziell 
2009 erstmals in Schlesien, 
im Beisein hoher polnischer 
Politiker und Würdenträger 
eröffnet.

Sein Heimatdorf Nieder-
schwedeldorf, 6 km von Glatz, 
kam jetzt beim Wettbewerb 

„Unser Dorf soll schöner wer-
den“ von 35 Dörfen der Großge-
meinde Glatz auf Platz 1. Am 
9.1.2013 verlieh der polnische 
Präsident Bronisław Komorow-
ski das polnische Bundesver-
dienstkreuz an Helmut Goebel. 
Genug geschafft und fast 90 
Jahre alt. Jetzt sollen jüngere 
Menschen die Schätze pflegen, 
die er gehoben hat.

An der Abschiedsfeier am 
2. Juni 2014 an der alten Wehr-
mauer um die Kirche von 1564 
beteiligten sich viele Polen und 
Deutsche. Höhepunkt der Feier 
war die Pflanzung einer original 
englischen Kletterrose und das 

Enthüllen einer 3-sprachigen 
Tafel – englisch, polnisch und 
deutsch. Der größte, englische 
Rosenzüchter hatte diese Rose 
auf einer Ausstellung in Mün-
ster für die Straße der Denk-
mäler gestiftet. Sie trägt den 
passenden Namen „Spirit of Fre-
edom“ = „Geist der Freiheit“.

Die polnischen und deut-
schen Medien haben dieses 
völkerverbindende Tun be-
ispielhaft jahrzehntelang be-
gleitet.

Dafür herzlichen Dank.

Helmut Goebel

Der SChwarze eImer bleIbt zu hauSe

Fragment wystawy „Malowane kłodzko”
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e p o k o w e  w y z w a n i a  
a chrześcijańska tożsamość 
i kultura

Dziś, Boże Narodzenie coraz 
częściej postrzega się jako towa-
rzyską imprezę, przeżywaną w 
oprawie błyszczących gadżetów, 
albo w zimowym plenerze reno-
mowanych miejscowości, przy 
wykorzystaniu atrakcyjnych ofert 
hoteli i pensjonatów. Jak nam 
przed rokiem przypomniał pa-
pież Franciszek - „Boże Narodze-
nie to święta, które dają nadzieję 
i duchową energię, bo Bóg jest 
z nami” (audiencja ogólna z 18 
XII 2013 r.). Usiłując na nowo od-
kryć głęboki sens zarówno tych 
świąt  wprowadzających nas w 
Tajemnicę Wcielenia, jak też sens 
niezwykle bogatego kulturowego 
dziedzictwa  związanego z tymi 
świętami (tzn. obok Betlejem, tak-
że i polskich świątyń, obrazów, 
rzeźb, kościelnych i domowych 
stajenek, ołtarzy, domowej litur-
gii, kolędowania, choinki, szopki, 
itd.), należy w szerszym kontek-
ście spojrzeć zarówno na owe 
nieprzemijające wartości, cenne 
dzieła kultury wysokiej i ludowej, 
nadal będące aktualną wizualiza-
cją wiary, jak też i na znaki czasu 
oraz systemowe zagrożenia za-
chodniej cywilizacji. 

Od trzech wieków trwa ide-
ologiczne i siłowe budowanie 
tzw. „nowego porządku świa-
ta” – czyli bez Boga oraz bez 
kultury, zwyczajów i cywilizacji 
chrześcijańskiej. Na naszych 
oczach proces ten doznał syste-
mowego przyspieszenia. Cztery 
lata temu Komisja Europejska wy-
dała kalendarz uczniowski na rok 
szkolny 2010/2011 we wszystkich 
językach Unii w nakładzie 3 mi-
lionów egzemplarzy. Widniały w 

nim święta różnego typu: hindu-
skie, muzułmańskie, żydowskie, 
a także święta sikhów, a nawet 
lansowane ostatnio przez komer-
cję - walentynki i neopogańskie 
Halloween (o celtyckim rodowo-
dzie). Co było w nim wyjątkowo 
szokujące i osobliwe, to fakt iż 
nie zaznaczono tam ani jedne-
go święta chrześcijańskiego - jak 
Boże Narodzenie, Wielkanoc czy 
Wszystkich Świętych. Na szczę-
ście zaowocowało to natychmiast 
wieloma protestami. Pod koniec  
2012 r. wielkie emocje wzbudziła 
kuriozalna decyzja władz miasta 
Brukseli (skąd inąd nazywanego 
sercem Europy), by zrezygnować 
z postawienia bożonarodzenio-
wej choinki na rynku głównym, 
łamiąc tym samym wieloletnią 
tradycję. Tradycyjną choinkę 
zastąpiono dziwną konstrukcją 
świetlną. Można i trzeba się po-
ważnie zastanawiać, czy to tak 
ma w praktyce wyglądać reali-
zowanie sztandarowego hasła 
Unii Europejskiej "jedność w 
różnorodności".

W tym roku, m.in. w najnow-
szym polskim – i to tzw. darmo-
wym – elementarzu zabrakło 
Świąt Bożego Narodzenia. Co 
więcej, od lat usiłuje się nie tylko 
w świecie, ale również i w szeregu 
krajów Europy wyeliminować nie 
tylko bożonarodzeniową choin-
kę, ale także zstąpić nazwę - i co 
najważniejsze - istotę Świat Boże-
go Narodzenia, (O rewolucyjnej 
walce z Bożym Narodzeniem w 
najnowszej historii pisał m.in. Kry-
stian Kratiuk na witrynach – www.
pch24.pl oraz wirtualna polska.
com). Pan Kratiuk już w 2012 r. 
sygnalizował, że „nasilająca się 
ateizacja i ideologia „braku ide-
ologii”, skłaniają decydentów na 
całym świecie do coraz to bardziej 

absurdalnych decyzji dotyczących 
Bożego Narodzenia. W wolnym 
świecie nie wolno oficjalnie uży-
wać nazwy i symboli tego nie-
zwykle ważnego Święta”.

W efekcie - życiem ludzi, i 
to nawet wierzących, przestaje 
od jakiegoś czasu kierować ka-
lendarz liturgiczny, a zaczyna tę 
funkcję pełnić komercja. Od lat, 
już w Adwencie mamy w skle-

pach pełne światła, dźwięk ko-
lęd oraz komercyjne żniwa, czyli 
konsumpcyjne święta. Jesteśmy 
świadkami systemowego zawłasz-
czania, zagłuszania, narzucania, 
mieszania i wypierania  bożona-
rodzeniowej symboliki. Ta prakty-
ka okazuje się być coraz bardziej 
intensywna i skuteczna na rzecz 
manipulatorów i biznesmenów 
pochłoniętych kategorią zysku. 

Ks. prof. Tadeusz Fitych 

ratujmy  I  DO głębI  Przeżywajmy   
bOże  narODzenIe

 „Daremnie wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, jeśli się nie narodził w Tobie”
(Anioł Ślązak – tł. Adam Mickiewicz)

„Kto nie uniża się i nie służy jak Chrystus, nie jest chrześcijaninem lecz poganinem”
(Franciszek, Watykan18 XII 2013 r.).

„Dusza, która nie zamieszkuje w Chrystusie jest nieszczęśliwa”. 
(św. Makariusz bp, homilia 28; PG 34,710-711)        

katedra Wawelska: „Pokłon Trzech króli” z lat 70. XV w.  
(kwatera skrzydła ołtarza MBB w kaplicy Świętokrzyskiej).
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Jako chrześcijanie nie musimy 
się tych trendów bać, ale też nie 
powinniśmy – tak na ślepo,  bez-
refleksyjnie przyjmować te obce, 
globalizacyjne wzory, o wątpliwej 
wartości, tylko ze względu na to, 
że  są modne, lub że nasze dzieci 
lub młodzież tego chcą.

 W tej sytuacji samo Boże 
Narodzenie z jego nieprzemija-
jącymi treściami, szybko znika 
z naszych oczu, będąc  błyska-
wicznie zasłonięte kolejnym 
komercyjnym zabiegiem – tzn.  
gigantycznie „rozdmuchanym” 
sylwestrem i karnawałem. Po-
stawmy sobie pytanie – czy na-
prawdę jesteśmy ludźmi sumienia 
i ewangelicznymi chrześcijanami 
rozumiejącymi przesłanie Świąt 
Bożego Narodzenia? A jeśli tak, 
to dlaczego ciesząc się od 25 lat 
wolnością, i to w kraju w ponad 
90 % katolickim, dajemy się wtła-
czać w  „postmodernistyczny gor-
set” i kolejny ateizujący „patent 
na szczęcie” nowej lewicy oraz 
spychać na  nowe - „boczne i 
ślepe tory”?  

Jako Polacy mamy świado-
mość trwającej ponad 1000 lat 
nierozerwalności naszej tożsamo-
ści z wiarą katolicką. Niestety, w 
ostatnich dekadach została ona 
zapoznana. W 1989 r. znaczna 
część elit postsolidarnościowych, 
z tzw. lewicą laicką na czele, w 
radykalny sposób odwróciła się 
od ideałów, celów i wartości 
solidarnościowych. Dokonało 
się odejście od aspiracji, haseł i 
sztandarów, za którymi opowie-
działy się miliony ochrzczonych 
Polaków. Od tej chwili coraz 
bardziej brutalnie negowano 
nie tylko sacrum, ale także jaką-

kolwiek łączność między życiem 
społecznym i politycznym, a wia-
rą i przekonaniami religijnymi. 
Z tego punktu widzenia „gruba 
kreska” oznaczała także uciecz-
kę od fundamentalnego dla 
ludzi „Solidarności” pragnienia, 
aby zło było nazywane złem, a 
dobro było podstawą myślenia 
i działania  wspólnoty narodowej. 
Dwa tysiące lat chrześcijaństwa, 
upewnia nas w przekonaniu, że 
na nowo musimy oprzeć się na 
prawdzie o tożsamości, wielkości, 
godności i przeznaczeniu czło-
wieka oraz na solidnych funda-
mentach życia społecznego. Nie-
stety, także i w naszych czasach 
ludzie letni, nie tylko nie są w 
stanie przełamać tego kryzysu, 
a tym bardziej pokonać niezwy-
kle zdeterminowanych kreatorów 
„nowego” – postmodernistyczne-
go człowieka i nowego porządku 
życia społecznego, w którym Bóg 
jest wielkim nieobecnym.

Ludziom prawdziwie i au-
tentycznie wierzącym (tzn. bez 
rutyny), także i w tych nieko-
rzystnych warunkach, nie jest 
bardzo trudno dogłębnie prze-
żywać Święta Bożego Narodzenia 
i ich najgłębszą prawdę. Znaczne 
problemy mają jednak ci, którzy 
tylko wyrośli w świecie wartości 
religijnych, ale nie mieli szczęścia 
w osobowy sposób spotkać Boga 
żywego. Kiedy czytamy opis 
narodzin Jezusa w Betlejem, to 
zauważamy, że wszyscy, którzy 
Go spotkali (pasterze i mędrcy), 
zmienili swoje życie, tzn. poszli 
inną drogą. Liturgia Kościoła 
niezwykle skutecznie pomaga 
nam w odnowieniu spotkania 
z Bogiem żywym. Trzeba z niej 

w całej pełni korzystać. Bowiem 
współczesny świat nie sprzyja, 
ale też nigdy dotąd nie sprzyjał 
integralnemu rozwojowi ducha i 
świętości („wysokiej mierze życia 
codziennego” – zob. św. Jan Pa-
weł II). Aby nie dać się zepchnąć 
na tory komercji, wszechobecnej 
i hipnotyzującej reklamy, trzeba 
i nam, tak jak to uczynili paste-
rze - choćby na chwilę - porzucić 
swoje codzienne życie i tak jak to 
zrobili mędrcy ze Wschodu, wy-
brać się czasem w daleką drogę, 
tzn. do swego wnętrza i do istoty 
trynitarnej komunii, w której jest 
nasz dom życia nieprzemijające-
go. Tylko wówczas będzie można 
doświadczyć realnej i odnawiają-
cej nas obecności Boga na ziemi, 
w naszym codziennym życiu.

W tej sytuacji, bardzo ważnym 
i skutecznym krokiem do przodu 
jest i będzie, twoje i moje prze-
konanie o wartości polskiej bo-
żonarodzeniowej tradycji – jako 
niespotykanej gdzie indziej w Eu-
ropie oraz o jej wychowawczo-
kulturowej roli. Obok pogłębio-
nego i bardziej uświadomionego 
przeżywania bożonarodzenio-
wej liturgii domowej, naszych 
zwyczajów, niezwykle ważnym 
będzie propagowanie m.in. sym-
boliki światła, wielopokoleniowej 
rodzinnej komunii, szopek oraz 
śpiewu tradycyjnych polskich 
kolęd i pastorałek. W świadomy 
i konsekwentny sposób weźmy 
kurs na zdrową tradycję i pięk-
no zachowania sacrum, także w 
kolędach i pastorałkach. Mamy 
świadomość, że jest to trudne, 
bowiem wokół słyszymy cho-
ciażby jakieś dziwaczne utwory, 
co prawda szumnie nazywane 

kolędami lub pastorałkami, ale 
de facto nie mające z nimi nic 
wspólnego. Jednym słowem, w 
duchu przesłania płynącego z 
aforyzmu „Anioła Ślązaka” uczyń-
my wszystko co możliwe, aby w 
doskonały sposób odpowiedzieć 
na bezgraniczną miłość Trójjedy-
nego Boga i uwielbić  Go za Jego 
Wcielenie.

Jest to tym bardziej potrzeb-
ne i aktualne, gdyż Europa, która 
przeżywa swoją coraz bardziej 
ciemną „noc duszy” pilnie potrze-
buje życiodajnego światła, jakie 
może podarować jedynie Kościół 
nowej ewangelizacji. Bowiem w 
miejsce ideałów chrześcijańskich 
czci ona ideologicznych bożków 
gender i poprawności politycznej. 
Europa jest zmęczona sama sobą 
i swoją pychą, będąc przekonaną, 
że nadal jest wzorem do naślado-
wania dla innych kontynentów. 
Europa zużyła się intelektualnie 
i twórczo. Dlatego skończyła się 
na naszym kontynencie kultura 
i sztuka. Na oścież otwarto w 
niej wrota dla dyktatury pustki 
i cywilizacji śmierci. Ta ostatnia 
umacnia się na trzech płaszczy-
znach: śmierci fizycznej, psycho-
logicznej i duchowej. Zauważmy, 
że śmierć psychologiczna to za-
nik osobowej żywotności, który 
ma swe źródło w paraliżującym 
rozdwojeniu jażni, a oznacza 
rutynowe działania, apatie i 
psychiczne otępienie. Zarazem 
Europie brakuje doświadczenia 
śmierci duchowej. Ta wyraża się 
poprzez – niezbędne dla naszego 
dobra - doświadczanie śmierci i 
odradzania się („ten kto nie trudzi 
rodząc się, trudzi się umierając” , 
Bob Dylan). 

Betlejem: Bazylika narodzenia Pańskiego, w miejscu gwiazdy miał znajdować się 
Jezusowy żłóbek.

Watykan: Plac św. Piotra – szopka i bożonarodzeniowa choinka.
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Rozumiemy więc lepiej, że 
Georg Weigel - amerykański teo-
log i publicysta, autor kluczowej 
biografii papieża Jana Pawła II, w 
swej najnowszej książce słusznie 
zauważa, że „katolicyzm  ewange-
liczny to kontrkultura, która sta-
ra się nawrócić panującą kulturę 
przez głoszenie pewnych prawd, 
oddawanie czci Bogu i propono-
wanie wzorca bardziej ludzkiego”. 
Innymi słowy, mówił o tym na fo-
rum Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu, sam papież Fran-
ciszek. W swym „orędziu nadziei 
i zachęty” papież nakreślił  ob-
raz Europy – „zmęczonej babci”, 
pozbawionej chęci do życia i 
odwróconej od swych wartości 
i korzeni. Europy rządzonej przez 
konsumpcjonizm, egoizm i biuro-
krację. Europy, w której szerzą się 
szkodliwe ideologie, przez co tra-
ci ona realny kontakt ze zwykłym 
człowiekiem i zamieszkującymi 
ją narodami. Papież Franciszek 
przypomniał eurodeputowanym, 
iż „w centrum ambitnego projek-
tu politycznego [autorstwa oj-
ców założycieli Unii Europejskiej] 
było zaufanie do człowieka, nie 
tyle jako obywatela, ani też jako 
podmiotu ekonomicznego, ale do 
człowieka jako osoby obdarzo-
nej godnością transcendentną” 
(Strasburg 25 XI 2014).

narodziny „Pana Panów” 
boże  narodzenie

Boże Narodzenie jest świętem 
chrześcijańskim, które celebruje 
narodziny Jezusa. Dla większości 
Kościołów chrześcijańskich na 
Zachodzie i greko-prawosław-
nych przypada ono na dzień 25 
grudnia. Dla wschodniego chrze-
ścijaństwa na dzień 6 stycznia, a 
7 stycznia celebrują je  Kościoły 
prawosławne Słowian  i Koptów. 
W perspektywie kalendarza litur-
gicznego, ranga tej uroczystości 
przewyższa święta Wniebowstą-
pienia i Zesłania Ducha Świętego, 
ale jest niższa od uroczystości 
Zmartwychwstania – najważniej-
szej tajemnicy chrześcijaństwa.

Bóg przyjął ludzką naturę i 
stał się człowiekiem. Grzesznikom 
okazał miłosierdzie, a najbiedniej-
szym swe zatroskanie, bliskość i 
konkretną solidarność.  Wybitny 
mieszkaniec ziemi kłodzkiej ks. 
Joseph Wittig  (wysoko ceniony 
profesor wrocławskiego uniwer-
sytetu), w swojej poetyckiej twór-
czości napisał zwięźle: „Chrystus 
się narodził, razem z Nim miłość 
przyszła na świat ”. Czy jest on na-

szym zbawieniem tylko od chwili 
uczczenia Dzieciątka przez pa-
sterzy w Betlejemskiej stajence, 
albo od momentu kiedy to trzej 
królowie - we śnie - zostali ostrze-
żeni przez anioła, aby nie zdradzili 
Herodowi miejsca przebywania 
Dzieciątka Jezus?

Ale skąd współcześni Jezuso-
wi mieli wiedzieć, że rzeczywiście 
jest On oczekiwanym mesjaszem, 
namaszczonym Duchem Świętym 
i wybawcą Izraela?  Już samo to, 
co objawiło jedynie prześladowa-
nie zarządzone przez Heroda w 
formie mordu tysięcy betlejem-
skich niemowląt, ukazało nam, że 
to Dziecię nie będzie miało łatwej 
misji życiowej i wygodnej drogi. 
Jezus już jako młody mężczyzna 
zakończył swe życie na krzyżu. 
Fakt ten całkowicie zniweczył 
wszystkie ludzkie nadzieje tak 
uczniów, jaki i Izraelitów. Stąd to 
po całkowitym fiasku Wielkiego 
Piątku,  Zmartwychwstanie, na 
które nawet uczniowie Jezu-
sa zupełnie nie liczyli, stało się 
szczególnym objawieniem Bożej 
miłości i kluczowym przełomem, 
wiodącym do narodzin Jezusa 
Społecznego – czyli Kościoła.

Dla generacji pierwszych 
chrześcijan Boże Narodzenie 
nie stanowiło jeszcze liturgicz-
nych obchodów wielkiej rangi. 
Dopiero później Wcielenie Syna 
Bożego zostało w pełni odkryte i 
uświadomione. Teologiczne ko-
rzenie tego święta i związanych 
z nim zwyczajów pozostają ży-
wotnymi do dzisiaj. Na przełomie 
IV w. pojawiło się pytanie – czy 
Syn Boży jest stworzeniem, 
czy powinno się Go czcić jako 
Boga? Dla greckiego sposobu 
myślenia to co jest doskonałe 
nie może być ukonstytuowane 
z wielu elementów, im bardziej 
coś jest doskonałe, tym jest bar-
dziej zjednoczone. Jeśli Bóg jest 
jednością, to wówczas Syn Boży 
nie jest prawdziwym Bogiem, lecz 
stworzeniem. Naturalnie jest on 
pierwszym i najwyżej w hierarchii 
postawionym, nie mniej jednak 
został stworzony. Ten typ myśle-
nia wraz z odrzucaniem dogmatu 
o Trójcy Świętej i zarzutem bał-
wochwalstwa propagował kapłan 
Ariusz (+336), ale w nauczaniu 
patriarchy Aleksandrii biskupa 
Atanazego (295-373) spotkał 
skuteczną doktrynalną zaporę. 
W roku 326 cesarz Konstantyn 
podjął decyzję o zwołaniu w 
Nicei ekumenicznego sobo-
ru powszechnego. Ten ogłosił 
prawdę, że Jezus to – „Światłość 

ze Światłości, Bóg prawdziwy z 
Boga prawdziwego, zrodzony a 
nie stworzony, współistotny Ojcu. 
Tę prawdę wyznajemy w Nicej-
sko-Konstatynopolitańskim Credo 
(symbolu) do dzisiaj, w Kościołach 
rytu wschodniego i zachodniego. 
Znaczenie tego Wyznania Wiary 
z 381 r. objawiło się m.in. w tym, 
że przedstawiciel rodu Merowin-
gów, Chlodwig (465-511) – król 
Francji w Boże Narodzenie 498 r. 
został ochrzczony. Z kolei Karol 
I Wielki w Boże Narodzenie 800 
r. został w Rzymie koronowany 
na Świętego Cesarza Rzymskiego 
(nb. od czasu upadku cesarstwa 
rzymskiego w 476 r. stworzył on 
pierwsze europejskie imperium). 
Ponadto jako datę zwołania sy-
nodu w Moguncji wybrano Boże 
Narodzenie 831 r.

Dzień zimowego 
przesilenia 

Jak doszło do wyboru na 
świętowanie Boże Narodzenie 
daty 26 grudnia? Uroczystość Bo-
żego Narodzenia wywodzi swój 
początek z Jerozolimy. Ustalił się 
tam zwyczaj, że patriarcha uda-
wał się z Jerozolimy w procesji do 
Betlejem, odległego o ok. 8 km. W 
Grocie Narodzenia odprawiał w 
nocy Mszę świętą. W Rzymie świę-
to Bożego Narodzenia dnia 25 
grudnia obchodzono od IV wieku. 
Najstarsza historyczna wzmianka 
stwierdza, że w 336 r. celebrowa-
no w Rzymie Boże Narodzenie. 
Natomiast z 354 r. pochodzi kaza-
nie papieża Liberiusa wygłoszone 
z tej okazji. Natomiast w sposób 
oficjalny przyjęcie tego święta na 
Wschodzie potwierdził I Sobór 
konstantynopolitański.

Chrześcijańskie obchody 
tajemnicy Bożego Narodzenia 
powstały z jednej strony jako 
efekt dynamizacji życia Kościoła 
pierwotnego, a z drugiej dzięki 
pokłosiu jego misyjności w formie 
chrystianizacji rzymskich świąt i 
ludowych zabaw ku czci Niezwy-
ciężonego Słońca. Zapoczątkowa-
ły one tradycje i obyczaje, które 
przekładały na język symboli, czy 
też misteriów komunikujących 
o treści tajemnicy Wcielenia. 
Powszechnie przyjmuje się, że 
obchód świąt BN dokonał się 
w  okresie III- IV w., w oparciu 
o prawdę, że Jezus jest „Świa-
tłością świata (J 8,12). Z jednej 
bowiem strony - na 25 grudnia 
przypadał na półkuli północnej 
dzień zimowego przesilenia 
słońca, z drugiej, samo święto i 

związane z nim obrzędy wypie-
rały szereg pogańskich kultów 
boga słońca i związanych z nimi 
świąt solarnych. Przykładowo w 
samym tym dniu,  cesarz Aure-
lian nakazał w 274 r. obchodzenie 
nowego święta, synkretycznego 
kultu Sol Invictus (w IV w. miało 
ono w Rzymie status religii pań-
stwowej).  Na dzień 25 grudnia 
przypadały także dwa połączone 
rzymskie święta bóstw słońca: 
rzymskiego Sola i perskiego Mi-
try (tego ostatniego oficjalnie od 
274 r.). Natomiast w  dniach 17-
23 grudnia poprzedzały je tzw. 
Saturnalia (tzn. obrzędy ku czci 
Saturna – boga rolnictwa). Tak-
że w tym samym dniu, jeszcze 
we wczesnym średniowieczu, u 
Germanów składano dary bogu 
Odynowi, a na Słowiańszczyźnie 
Welesowi (inaczej Wołos, bóg 
zmarłych, zaświatów,  magii i 
przysięgi). 

Przesłanie  uroczystości 
bożego  narodzenia

„Nigdzie na świecie nie wy-
darzył się większy cud niż w tej 
małej stajni w Betlejem; tu stali 
się jednym: Bóg i człowiek”

(Tomasz a Kempis (zm. 1471),  
O naśladowaniu Chrystusa)

Tajemnica Bożego Narodze-
nia zawiera prawdę o tym, że 
Syn Boży stał się człowiekiem, 
aby w ciele ludzkim dokonać 
zbawienia rodzaju ludzkiego za 
grzech Adama i za grzechy jego 
potomków: "A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas". 
Nie przestając być Bogiem, Syn 
Boży stał się człowiekiem. Jako 
Bóg jest wieczny, nieskończony, 
wszechobecny i wszechmocny. 
Jako człowiek jest ograniczony 
czasem, przestrzenią i mocą. Jako 
Bóg jest Panem śmierci. Jako czło-
wiek jest jej poddany. 

Jezus Chrystus to Syn Boży, 
który łączy w sobie niebo z zie-
mią. To w Nim – jak podkreśla 
Paweł Apostoł – Bóg Ojciec „wy-
brał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. Z miłości 
przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezu-
sa Chrystusa” (Ef 1,4-5). W tych 
słowach zawiera się podstawo-
wa prawda o człowieku, o jego 
godności i powołaniu, prawda o 
każdej i każdym z nas!. Taka wizja 
i taki styl daleki jest od zamykania 
się w sobie, od uprzedzeń i lęków. 
Taka wizja i taki styl życia rodzą 
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się z przekonania, że to Bóg Mi-
łość jest Panem ludzkich losów. 
To On jest Ojcem wszystkich swo-
ich dzieci, tych porządnych i tych 
krnąbrnych, tych czasem zagu-
bionych, ale również powołanych 
do życia w wieczności. Taka wi-
zja i styl budzą entuzjazm wiary, 
która nie ma kompleksów wobec 
krzykliwego, często bezbożnego 
świata, ale stara się mu pomóc, by 
powrócił do swych źródeł.

W Ewangeliach znajdują się 
relacje i teologiczne oceny, które 
do dnia dzisiejszego tworzą we-
wnętrzną strukturę uroczystości 
Świąt Bożego Narodzenia. W 
stopniu największym,  piętno na 
charakterze tego święta wycisnął 
św. Łukasz ewangelista, poprzez 
następujące relacje: Zwiastowanie 
Maryi przez archanioła Gabriela 
(Łk 1, 26-38), ta ewangelia tworzy 
liturgię uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego w dniu 25 marca; nawie-
dzenie Św. Elżbiety przez Maryję 
(Łk 1,39-56) – jest to także święto 
liturgiczne obchodzone w Kościele 
katolickim 31 maja jako Nawiedze-
nie Najświętszej Maryi Panny (trad. 
Matki Bożej Jagodnej); św. Józef 
z brzemienną Maryją poszukują 
noclegu w Betlejem (Łk 2,1-7); 

Narodziny Jezusa w betlejemskiej 
stajni i zwiastowanie tej prawdy 
pasterzom (Łk 2,6-20); Obrzezanie 
Jezusa (Łk 2,21); Ofiarowanie Pań-
skie (Łk 2,21-40) także obchodzone 
jest jako święto - w Kościele kato-
lickim na Zachodzie 2 lutego, a 15 
lutego w Kościołach wschodnich; 
12-letni Jezus naucza w świątyni 
(Łk2,41-52), ta ewangelia  jest czy-
tana w niedzielę po uroczystości 
Bożego Narodzenia.

Tradycja Bożego Narodzenia 
była przez wieki najbogatszą ze 
wszystkich tradycji, i taką pozo-
staje do dziś - przynajmniej w 
świecie zachodnim. Jej różnorakie 
komponenty skupiają się wokół 
trzech najważniejszych symboli: 
światła, szopki i odnowionych 
międzyosobowych relacji – na 
zasadzie wzajemności - w postaci 
konkretnych darów (prezenty). Ze 
świętami Narodzenia Pańskiego 
wiąże się wiele tradycji i zwyczajów 
religijno-społecznych, często bar-
dzo odmiennych w zależności od 
kraju, regionu i miejscowości. Do 
najbardziej znanych należą m.in. 
szopka, choinka, składnie życzeń 
i podarków, kolędy, jasełka, skła-
danie sobie wizyt, nawiedzanie 
szopek kościelnych, itd. 

Imię jezus

 Kiedy św. Józefowi anioł uka-
zał się we śnie, zakomunikował 
mu także imię  »Jezus« (w j. hebr. 
„Joschuah’), jakie należało nadać 
Synowi Bożemu. Słowo to znaczy 
– „Bóg jest z nami”. Odzwierciedla 
się w nim imię Trójjedynego Boga 
– JAHWE, które nie powinno być 
w ogóle wypowiadane. Należy 
tu podkreślić, że w starożytnym 
Izraelu, aż jedna trzecia chłopców 
otrzymała to imię.

tożsamość i misja jezusa

 Znajduje wiele biblijnych 
określeń, są to m. in.: orędownik 
(1 J 2,1); Baranek Boży (J 1,29); 
Zmartwychwstanie i Życie (11,25); 
Sędzia żywych i umarłych (Ap 
10,42); Pan Panów ( 1 Tym 6,15); 
Mąż cierpienia (Iz 53,3); głowa 
wspólnoty Kościoła (Ef 5,23); 
mistrz (Mt 8,19); Świadek wierny 
i wiarygodny (Ap 3,14); skała (1 
Kor 10,4);  Najwyższy Kapłan ( Hbr 
6,20); brama (J10,9); żywa woda 
(J4,10); Chleb Życia (J 6,35); Król 
królów (1 Tm 6,14); Alfa i Ome-
ga ( Ap 22,13); Prawdziwy krzew 
winny (J 15,1); Namaszczony (Dan 

9,25); Nauczyciel (J 3,2);  Święty 
Boży (Mk 1,24); Pośrednik (1 Tm 
2,5); Umiłowany (Ef 1,6); Odrośl 
(iż 11,1); Światło świata (j 8,12); 
Obraz niewidzialnego Boga 
(Kol 1,15); Słowo (J 1,1); Kamień 
węgielny (Ef 2,20); Zbawiciel (J 
4,42); Sługa (Mt 12,18); Począ-
tek i koniec wiary (Hbr 12,2); 
Wszechmogący (Ap 1,8); Lew z 
pokolenia Judy (Obj 5,5); Książę 
Pokoju (Iż 9,5); Oblubieniec ( J 
3,16); Emanuel – „Bóg z nami” (Iz 
7,14); Amen (Obj 3,140.

jezus a dzieje świata

Chrystus narodził się w Be-
tlejem Judzkim. Jest bowiem 
jeszcze Betlejem, leżące w Galilei, 
w pobliżu Nazaretu (12 km na 
północ). Od momentu Jego naro-
dzin liczymy nie tylko upływający 
czas. Sam Jezus jest dominują-
cą postacią kultury zachodniej. 
Etyka i sztuka, nauka, polityka i 
gospodarka zostały naznaczone 
i przemienione przez chrześci-
jański sposób myślenia i warto-
ściowania. Nie tak dawno prze-
badano zasoby Amerykańskiej 
Biblioteki Kongresu pod kątem 
największej osobistości. Poprzez 

Wambierzyce Śl.: szopka ruchoma l. Wittiga z 1882 r..



16  Ziemia Kłodzka nr 244-245/ listopad-grudzień 2014

imponującą liczbę 17.239 tytu-
łów książek Jezus znalazł się na 
czele tej listy. 

Oto, związane z osobą Je-
zusa, wypowiedzi osobistości, 
w tym naukowców, które wpły-
nęły na bieg dziejów świata: 
„Jezus jest dominująca postacią 
dziejów kultury zachodniej, aż 
do XX wieku” (Jaroslav Pelikan, 
historyk uniwersytetu w Yale. 
„Chrystus jest mową wieczno-
ści, przełożoną na słowa czasu” 
(Martin Luther King, amerykański 
obrońca praw człowieka). „Wpływ 
Jezusa na dzieje ludzkiej histo-
rii nie znajduje żadnej paraleli” 
(Newsweek). „Gdyby Jezus się 
nie urodził, to świat by już upadł, 
szatan zniszczył by go do reszty” 
(Otfried von Weissenburg, ka-
tolicki teolog i poeta). „Kto ma 
Chrystusa, ma wszystko” (Marcin 
Luter). „Bez światła Jezusowej 
nauki, nie wiedzielibyśmy czym 
tak naprawdę, jest życie, śmierć 
i Bóg, ani kim jesteśmy my sami” 
(Błażej Pascal, francuski filozof, 
matematyk i fizyk). „Aleksander 
Wielki, cezar i ja, posługując się 
przemocą utworzyliśmy wielkie 
imperia, a po naszej śmierci nie 
mieliśmy żadnego przyjaciela. 
Chrystus na miłości zbudował 
swoje królestwo, i także dzisiaj 
wiele milionów ludzi w dobro-
wolny sposób oddaje za Niego 
swe życie” (Napoleon Bonaparte, 
cesarz). VIII.) – „Chrystus jest w 
szczególny sposób powiąza-
ny z każdym człowiekiem, bez 
wyjątku, także i wówczas kiedy 
człowiek nie ma tej świadomości” 
(św. Jan Paweł II).

Dzieciątko jezus 

Początkowo Dzieciątko Je-
zus (wł. Santo Bambino) było w 
uroczysty sposób przyodzianą 
figurką (nb. często przedstawia-
ną jako dziewczynka), którą w 
okresie Świat Bożego Narodzenia 
kładziono na głównym ołtarzu. W 
tym nurcie rozwinęła się okresie 
kontrreformacji m.in. pobożność 
Praskiego Jezulatka (wł. Gesú 
Bambino di Praga). Dziecięca 
wiara w Dzieciątko Jezus przyno-
szące prezenty powstała z chwilą, 
kiedy dzieci  uczestniczące w bo-
żonarodzeniowych misteriach i 
procesjach przebierano za anioły 
i określano mianem „Dzieciątka 
Jezus”. Marcin Luter przeciwstawił 
Dzieciątko Jezus św. biskupowi 
Mikołajowi, ale dopiero od 1635 
r. przeniesiono praktykę tego wy-
razu miłości wzajemnej w postaci 

obdarowywania się prezentami 
(kultury nieba) z dnia 6 grudnia 
na Boże Narodzenie. W Polsce 
czyniono to zazwyczaj - już na 
zakończenie wieczerzy wigilij-
nej.

wieczerza wigilijna 

Ma głęboki charakter liturgii 
domowej i zarazem katechetycz-
ny (nota bene polska jej wersja 
nie ma odpowiednika w  żadnym 
innym narodzie Europy). Przy-
jęła się w Polsce w wieku XVIII, 
a stała się powszechną tradycją 
w wieku XX. Stół zaścielał biały 
obrus, przypominający ołtarz i 
pieluszki Pana, pod nim układano 
siano dla przypomnienia sian-
ka, na którym spoczywało Boże 
Dziecię. Do dzisiaj, na wigilijnym 
stole ustawiamy również krzyż i 
świecę, kładziemy Pismo Święte 
i opłatki. Tradycja zachęca, aby 
pamiętając o obecności Jezusa w 
każdym człowieku, a zwłaszcza w 
ubogich i samotnych, przygoto-
wać jedno miejsce wolne. Obok 
już wspomnianych, symbolizuje 
ono także osoby zmarłe. Wierzo-
no bowiem, że w tajemnicy świę-
tych obcowania dusze naszych 
bliskich w tak uroczystej chwili 
przeżywają radość Bożego Naro-
dzenia wraz z nami,  jaki też i te z 
którymi nie możemy być razem 
podczas wigilijnej wieczerzy.

Na znak dany z nieba – po-
przez pojawienie się pierwszej 
gwiazdy – zapalamy święcę, 
która rozpoczyna domową mo-
dlitwę. Najważniejszym momen-
tem jest odczytanie Ewangelii o 
Bożym Narodzeniu. Powinien to 
uczynić ojciec lub inny, godny 
reprezentant rodziny. Na znak 
przyjęcia Miłości Wcielonej na-
leży się pomodlić za wszystkich, 
nie wykluczając nawet wrogów 
i nieprzyjaciół, np. w formie tzw. 
modlitwy powszechnej prakty-
kowanej w czasie Eucharystii. 
Następnie na znak miłości wza-
jemnej następuje łamanie się 
opłatkiem, dziękowanie sobie 
nawzajem za otrzymane dobra 
i wypowiadanie życzeń. Przed 
samym posiłkiem wypowiadana 
jest modlitwa błogosławieństwa 
potraw. W czasie wigilii dawano 
tylko potrawy postne, w liczbie 
nieparzystej, ale tak różnorod-
ne, by były wszystkie potrawy, 
jakie się zwykło dawać w ciągu 
roku. Bez celebracji nie ma świę-
towania, dlatego po wieczerzy 
ma miejsce wspólnotowy śpiew 
kolęd i pastorałek.

Opłatek
 
Od łac. oblatum – oznacza-

jącego dar ofiarny) nazywany 
jest też świętym chlebem. Jest 
to chleb przaśny, czyli niekwa-
szony, zbliżony do tego jaki Jezus 
używał przy Ostatniej Wieczerzy. 
Ten sposób wypieku był prakty-
kowany w czasach biblijnych i za-
chował się w Kościele do dzisiaj. 
Nie mniej dzisiaj chleb ten jest 
znacznie bielszy, cieńszy i deli-
katniejszy. 

Opłatek jest symbolem Eu-
charystii, Chleba anielskiego, 
który podczas celebrowanej 
Pasterki przyjmują wszyscy 
uczestnicy mszy św.. Tak więc 
Chrystus narodzony jednoczy 
wszystkich swoich wyznawców. 
Opłatek, być może, pochodzi od 
eulogów pierwszych wieków, czy-
li od chlebów błogosławionych w 
czasie Mszy świętej, jak to jest w 
zwyczaju jeszcze dzisiaj u prawo-
sławnych. Opłatkiem dzielimy się 
podczas Wieczerzy Wigilijnej na 
znak pojednania, miłości wzajem-
nej i pokoju, składając życzenia 
i wybaczając urazy. W przeszło-
ści, na polskiej wsi opłatkiem 
dzielono się również z żywym 
inwentarzem.

Dwanaście potraw

Na wigilijnym stole znajduje 
się ich aż tyle na znak z jednej 

strony pełni, a z drugiej funda-
mentów żywego Kościoła po-
strzeganych w kolegium dwu-
nastu Apostołów.

Choinka  

Niem. Christbaum –  jest to 
zwyczaj dawny, pochodzący 
jeszcze z czasów pogańskich. Był 
on rozpowszechniony zwłaszcza 
wśród ludów germańskich. W 
dniach przesilenia: zimy i nocy, 
kiedy to dnie stawały się coraz 
dłuższe, zawieszano u sufitu 
mieszkań gałązki: jemioły, jodły, 
świerku czy sosny, jako symbol 
zwycięstwa życia nad śmiercią, 
dnia nad nocą, światła nad ciem-
nością. 

Pierwsze bożonarodzeniowe 
choinki (w obecnym tego słowa 
znaczeniu) zaczęto przystrajać 
na początku XVII w., na  francu-
sko-niemieckim pograniczu. Na 
początku XIX w. rozpowszechniły 
się one w Niemczech i Austrii oraz 
na ziemiach polskich zaboru pru-
skiego i austriackiego. W sumie 
choinka przyszła do nas wraz z 
dynastią saską, wypierając wcze-
śniejszy zwyczaj strojenia domów 
zielonymi gałązkami, tzw. pod-
łaźniczkami. Kościół chętnie ten 
zwyczaj przejął jako zapowiedź i 
znak oraz jako typ i figurę Jezu-
sa Chrystusa. On był dla rodzaju 
ludzkiego prawdziwym rajskim 
drzewem żywota. Na drzewie 

katedra w kolonii: relikwiarz Trzech króli zlat 80. Xii w.  
(zaliczany do największych i najpiękniejszych na świecie). 
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krzyża dokonał On naszego 
zbawienia. Na zielonym drzewku 
(zarazem symbolu nieśmiertel-
ności) zawieszamy światła, gdyż 
Chrystus wielokrotnie nazywał 
siebie światłem. Zawieszamy na 
nim także łakocie i ozdoby, aby w 
ten sposób przypomnieć dobro-
dziejstwa odkupienia. Do dzisiaj,  
zwyczaj ten rozpowszechnił się 
już niemalże na całym świecie. 

W święta Bożego Narodzenia 
wystawia się choinki w kościołach 
i w domach rodzinnych, na pla-
cach, a także w różnych miejscach 
publicznych. Są one przystrajane 
specjalnymi ozdobami - bańka-
mi lub bombkami, papierowymi 
łańcuchami, figurkami, słodycza-
mi, owocami itp.. Z reguły są one 
również oświetlane za pomocą 
świec lub lampek elektrycznych. 
W wigilię pod choinką składa się 
pakunki z prezentami.

bombki choinkowe

Wyrażają bogactwo piękna i 
jedność w różnorodności kształ-
tów i kolorowych bombek, przy-
pominających nam o niepowta-
rzalnym pięknie i harmonii raju 
utraconego przez pierwszych 
rodziców.

Papierowe łancuchy 

Zawieszone na choince 
przypominają o zniewoleniu 
grzechem, zainicjowanym przez 
pierwszych rodziców.

świeca  na stole 
i choinkowe  światło  

Obecnie elektryczne lamp-
ki – ponieważ w tym czasie Bo-
żego Narodzenia świętujemy 
przede wszystkim pojawienie 
się Chrystusa – Światłości przy-
chodzącej na świat, by oświecić 
ludzi, jest więc oczywistym, że 
ta uroczystość przyczynia się 
do rozpalenia różnego typu 
świateł. Świeca jest symbolem 
Chrystusa jako Światłości Świata 
(J 8,12). Wszelkie mroki świata do-
czesnego rozjaśnia „dzień” Chry-
stusa. Jego pierwsze przyjście i 
obecność wśród nas oraz ocze-
kiwanie na drugie przyjście jest 
najgłębszym sensem ludzkości. 
W niezliczonych miastach Europy 
i świata przez cały ten okres ulice 
oświetlone są kolorowymi i bar-
dzo fantazyjnymi elektrycznymi 
girlandami. Im więcej sposobów 
wyrażenia obecności i ważności 
tego niezwykłego światła, tym 

cenniejszy i jaśniejszy jest jego 
blask w wielkich ciemościach.

bożonarodzeniowe 
wypieki 

Do zdobienia choinki, w 
Polsce używano m.in. różno-
kształtnych ozdób wypiekanych 
z piernikowego ciasta (średnio 
twardego) i zdobionego wieloko-
lorowym lukrem. W krajach języka 
niemieckiego, w tym samym celu, 
używano miękkich pierników, pie-
czonych na okrągłych opłatkach 
(niem. Oblatengebäck). Ten typ 
wypieku nawiązywał do chleba z 
Ostatniej Wieczerzy i do celebra-
cji Eucharystii. Z biegiem czasu z 
tego typu „opłatków”  rozwinęły 
się kolejne specjały bożonarodze-
niowych ciast. Dodajmy, że we 
Włoszech używa się w tym celu 
tzw. „panettone”. Jest to słodka 
puszysta babka z rodzynkami lub 
kremem o różnym smaku.

Cicha noc, święta noc 

To kolęda wszechczasów 
(Song), śpiewana najczęściej, i to 
na całym świecie. Posiada aż 961 
zarejestrowanych modyfikacji. Po 
raz pierwszy została wykonana 
podczas tzw. Pasterki w czasie 
uroczystej mszy św. z 24/25 grud-
nia 1818 r., w niewielkim kościele 
parafialnym św. Mikołaja bpa, w 
salzburskim Oberndorf. Ponie-
waż zepsuły się organy, tamtejszy 
26-letni wikariusz Joseph Mohr 
przyniósł swój poetycki utwór 
p.t. „Wey-nachts-Lied’. Miejsco-
wemu nauczycielowi i organiście 
Franzowi Ksaweremu Gruberowi 
wystarczyło wówczas kilka godzin 
na skomponowanie dwugłoso-
wej melodii, wykonywanej przy 
akompaniamencie gitary. 

Szopka 

Szopka na swój sposób cele-
bruje tajemnicę Światła Bożego, 
które objawiło się ludziom. Święta 
upamiętniają wydarzenia związa-
ne z przyjściem Jezusa na świat w 
Betlejem. Jak pisze ojciec Philippe 
Rouillard OSB „przedstawiane od 
V w. najpierw przez mozaistów, 
a później malarzy, Narodzenie 
Pańskie dało początek temu 
oryginalnemu przedstawieniu, 
jakim jest szopka. Już w 335 r. nad 
betlejemską grotą, która jest po-
strzegana jako miejsce narodzin 
Jezusa, cesarzowa Helena poleciła 
zbudowanie bazyliki Narodzenia 
Pańskiego, późniejszym czasie 

została ona ozdobiona freskami 
o tematyce narodzin Jezusa.  W 
Rzymie, w starszej wersji bazy-
liki Santa Maria Maggiore  była 
kaplica żłóbka Pana wraz z jego 
relikwią. Ludowe podanie gło-
si, że już w V w. został on prze-
niesiony z Betlejem do Rzymu i 
umieszczony w bazylice Matki 
Bożej Większej. Na pamiątkę tego 
zdarzenia, co roku odprawiano 
w Rzymie pasterkę - w tymże 
kościele i przy wspomnianym 
żłóbku Chrystusa. Najpierw we 
Włoszech - w uroczystość Bożego 
Narodzenia - zaczęto wystawiać 
żłóbki na tle grot, dołączając do 
figur Świętej Rodziny aniołów i 
pasterzy. 

Dzisiejsza szopka jest ideą św. 
Franciszka z Asyżu, urządzona w 
1223 r. w Greccio. On i jego syno-
wie duchowi przyczynili się naj-
bardziej do rozpowszechnienia 
zwyczaju budowania żłóbków 
i szopek. Od XIII do XV w. we 
włoskich kościołach mnożyły się 
rzeźbione reprezentacje sceny 
Bożego Narodzenia, które wy-
rażały i umacniały nabożeństwo 
wiernych dla człowieczeństwa 
Chrystusa. Typowe szopki były 
ustawiane w kościołach jedynie w 
okresie świąt Bożego Narodzenia. 
Dopiero ok. 1550 r. doczekały się 
one oficjalnego zatwierdzenia. 
W kolejnych wiekach zwyczaj 
stawiania szopek, pielęgnowały 
kolejne zgromadzenia zakonny, 
a zwłaszcza jezuici. Dzięki temu 
nabrał on nowej dynamiki i roz-
powszechnił się w całej Euro-
pie. Każdy kraj dopracował się 
własnych sposobów stawiania 
szopek i wykorzystywania ty-
powych dlań materiałów, jak 
np. ceramika, terrakota drewno, 
papier, porcelana, koral, itd. Licz-
ba wykorzystanych w szopkach 
postaci dochodzi niekiedy do kil-
ku tysięcy. Do wprawiania figurek 
w ruch, początkowo stosowano 
mechanizmy zegarowe, a później 
już tylko silniczki elektryczne. Do 
dnia dzisiejszego najsłynniejsze 
pozostają szopki toskańskie, sycy-
lijskie i neapolitańskie. W Polsce 
szopkowa tradycja sięga XIV w.. 
Powszechnie znane są przede 
wszystkim szopki krakowskie, 
prawdziwe arcydzieła sztuki lu-
dowej. Co roku urządza się ich 
wystawę na Rynku Głównym w 
Krakowie. Na ziemi kłodzkiej, do 
najbardziej znanych kościelnych 
szopek ruchomych, należy dzieło 
L. Wittiga z 1882 r., dostępne w 
Wambierzycach Śl. Natomiast od 
szeregu lat w Bardo Śl. ma miejsce 

wystawa współcześnie tworzo-
nych szopek domowych. Również 
i w naszych czasach nie można 
bagatelizować pedagogicznego 
znaczenia żłóbka, zwłaszcza dla 
dzieci i ich rodziców.

Składanie życzeń 
i podarków (prezentów) 

W wielu krajach jest to zwy-
czaj tak powszechny, że na jed-
nego mieszkańca przypadało 
przeciętnie aż kilkanaście kart 
świątecznych z życzeniami oraz 
ogromna ilość korespondencji 
elektronicznej. Nie mniej po-
wszechny jest zwyczaj obdaro-
wywania się w święta Bożego 
Narodzenia prezentami. Jest to 
bardzo dawna praktyka, sięgająca 
czasów starożytnych. Wówczas 
zwyczaj ten był łączony z nowym 
rokiem. W naszych czasach jest 
to piękny i pełny treści symbol 
osobowych relacji, zbratania 
i wzajemnej bezinteresownej 
miłości.

W Polsce - po złożeniu sobie 
życzeń, uczestnicy wigilii zasia-
dają do uczty. Natomiast na jej 
zakończenie, każdy udaje się 
do choinki, pod którą znajduje 
dla siebie prezent gwiazdkowy. 
Prezenty w symboliczny spo-
sób nawiązują do Dzieciątka 
Jezus jako daru Boga Ojca dla 
każdego człowieka. Zarazem 
przypominają o pierwszych da-
rach złożonych przez pasterzy i 
Mędrców ze Wschodu. Nawiązują 
one do jednomyślności, komu-
nii i wspólnoty dóbr pierwszych 
chrześcijan. W konsekwencji, pre-
zenty powinny mieć charakter 
religijny i pozostawać w kręgu 
wartości wyrażanych przez chrze-
ścijańską tradycję. 

Wigilijną ucztę kończą kolędy, 
które śpiewa się aż do Pasterki. 
Dla podkreślenia, że zwierzęta 
były również obecne przy Bożym 
Narodzeniu i spełniały swoją rolę, 
karmiło się je opłatkiem koloro-
wym - dla odróżnienia od bia-
łego, którym dzielili się jedynie 
ludzie.

kolędy 

Ten obyczaj wywodzi się z 
praktyki rzymskich kolęd stycz-
niowych. Wyrażały one rzymski 
sposób naliczania czasu, zwią-
zany ze świętem odradzającego 
się słońca. Teraz przyjście Jezusa 
stało się początkiem nowej ery. 
Natomiast śpiewane pierwotnej 
kolędy, w swej szacie były życze-
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niami pomyślności w domu i w 
gospodarstwie. Dzisiaj, nie ma 
na świecie katolickiego narodu, 
który by nie miał własnych kolęd. 
Gdyby je wszystkie zebrać w ca-
łość, powstałoby kilka pokaźnych 
tomów, o bardzo bogatej treści 
i  wielce zróżnicowanych melo-
diach. Polska należy do krajów, 
posiadających w swoim dorobku 
kulturalnym i folklorystycznym 
ponad 500 kolęd, co stanowi 
swoisty rekord.

Pasterka 

To Msza św. sprawowana na 
zakończenie Wigilii, w noc Boże-
go Narodzenia - o północy. Już 
pierwsze słowa inwitatorium 
wprowadzają nas w nastrój 
tajemnicy: "Chrystus narodził 
się nam. Oddajmy Mu pokłon". 
Najstarszy formularz mszalny tej 
Eucharystii datowany jest na V 
w.. Aktywne i pobożne uczest-
nictwo w niej stanowi centralny 
i najważniejszy moment liturgii 
domowej oraz wszystkich, tak 
bardzo bogatych w treść, pol-
skich zwyczajów, obyczajów i 
obrzędów, związanych z fak-
tem przyjścia na świat Syna 
Bożego.

boże narodzenie 
w sztuce i w mediach 

Boże Narodzenie, a w szcze-
gólności scena narodzin Jezusa, 
od pierwszych wieków chrześci-
jaństwa należy do największych 
tematów chrześcijańskiej sztuki 
sakralnej. W ostatnich stuleciach 
uroczystość ta nadal była inspi-
racją dla wielu dzieł. Obok tra-
dycyjnego malarstwa i rzeźby 
znajdujemy tu także muzykę 
sakralną, film i literaturę pięk-
ną. Oto niektóre ze słynnych 
dzieł. W kategorii literatury:  
Dickensa  opowieść o bożona-
rodzeniowym śpiewie (1843); 
w malarstwie: Giotta fresk nt. 
Bożego Narodzenia w kaplicy 
Scrovegni (1303-1305); w mu-

zyce sakralnej: Johna Francis 
Wade, „Adeste fideles” (1743), 
„Stille Nacht” ks. Josepha Mohra 
i Franza Xavera Grubera (1816), 
„Jingle Bells“ James‘a Pierpon-
t‘a (1857),  a we Włoszech – „Tu 
scendi dalle Stelle”  św. bpa dra  
Alfonsa Marii de' Liguoriego 
(1754);  w kinematografii - film 
„Życie jest wspaniałe” Franka 
Capra (1946) i „Cud 34ª drogi” 
George’a Seatona (1947), a w 
polskich mediach, - m.in. bar-
dzo starannie wydany album – 
„BOŻE NARODZENIE (Betlejem. 
Jerozolima. Rzym. Namiestnik 
Chrystusowy)”, fotografie: A. 
Bujak, tekst: M. Iniewicz, ks. W. 
Stokłosa, koncepcja wydawni-
cza i redakcja: L. Sosnowski, Biały 
Kruk wydanie II Kraków (2014). 
Co więcej, w Polsce, a konkret-
nie w Malborku odbędzie się już 
XXIV festiwal „Boże Narodzenie 
w Sztuce”.

jasełka 

Od żłóbków łatwo było 
przejść w średniowieczu do 
przedstawień teatralnych. Po-
czątkowo odprawiano je w ko-
ściołach jako misteria religijne, 
w bardzo prostej formie, jako 
ilustracja tekstów ewangelicz-
nych. Z biegiem czasu rozwinęły 
się one w bogato rozbudowa-
ne sceny teatralne. Misteria 
te zawsze cieszyły się wielkim 
powodzeniem. W wieku XVIII 
rozpowszechnił się na dworach 
zwyczaj urządzania jasełek ku-
kiełkowych.

gwiazdor, 
weinachtsmann, 
dziadek mróz… 

Te i inne figury będące sub-
stytutem postaci św. Mikołaja 
zostały wprowadzone w kulturę 
i obyczajowość wielu narodów 
w XIX i XX w.. Dokonało się to na 
fali liberalnej komercjalizacji oraz 
wojującego ateizmu. Wiarygod-
ne źródła wskazują, że tzw. We-

inachtsmann istnieje od 1820 r. 
jako protestancka wersja Św. Mi-
kołaja. Amerykański Santa Claus 
jedynie samą nazwą przypomina 
wręcz imię świętego biskupa z 
Liry. Ta, po dzień dzisiejszy znana, 
czerwono-biało odziana postać 
z brodą i szlafmycą, pojawiła się 
w 1931 r. i w krótkim czasie stała 
się groteskową figurą okresu Bo-
żego Narodzenia. Jest to dzieło 
grafika Haddona Sundbloma, 
zrealizowane na zlecenie kon-
cernu Coca Cola. W 1939 r.  jeden 
z amerykańskich domów han-
dlowych do wyimaginowanej  
i idyllicznej postaci Santa Claus 
dołączył jeszcze renifera Rudolfa. 
W nowej - „udoskonalonej”- wer-
sji przybywają oni z lasu, albo z 
bieguna północnego i przywożą 
choinkę oraz prezenty. Z kolei 
w Związku Radzieckim komu-
niści usiłowali wykorzenić kult 
św. biskupa Mikołaja poprzez 
systemowe narzucanie praktyki 
Dziadka Mroza.

Zamiast zakończenia
„Dla nas on zawsze
świętość wyobraża:
Pamiątkę łaski
udzielonej z nieba, (...)
Symbol braterstwa,
miłości i wiary,
Święty opłatek...
(Z kolędy Kajetana Kraszew-

skiego)

Narodzenie Boże dokonało 
się bowiem nie tylko w betlejem-
skiej stajence, ale trwa nadal w 
czasie. Ten proces - aż po dzień 
dzisiejszy dokonuje się w każ-
dej osobie, narodzie i kulturze. 
Dlatego to Ojciec Święty Jan 
Paweł II ustawicznie wzywał do 
autoewangelizacji oraz nowej 
ewangelizacji, postrzeganej jako 
kolejnej i nieprzerwanej. Bóg – 
Słowo Prawdy Odwiecznej chce 
się wcielić - narodzić się i za-
mieszkać w każdym z nas. W tym 
ważnym procesie, zawsze i przez 
wieki, pomagały ewangelizować 
zarówno świadectwa mistyków 
i zrealizowanych chrześcijan, jak 

też dzieła artystów i pisarzy świa-
domych swej misji. W naszym 
coraz bardziej wymagającym 
świecie, angażują się weń nasze 
rodziny, a współczesne środki 
wyrazu także nie cofają się przed 
tak ważną apostolską misją. Bo-
wiem chcąc rodzić się do pełni 
człowieczeństwa, trzeba bez 
lęku żyć pełnią ducha i karmić 
się pokarmem najzdrowszym od 
strony kulturowej. Trzeba nam 
zrozumieć, obronić i zrealizować 
poczucie własnej tożsamości 
oraz osobowej, niepowtarzalnej 
wartości. Najgłębiej, na płasz-
czyźnie duchowej, wyraża je 
obraz Boga we mnie.

Nasz wielki Rodak św. Jan 
Paweł II w swojej pierwszej en-
cyklice napisał: „Chrystus obja-
wia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi„. Natomiast w 
homilii na Placu Zwycięstwa w 
Warszawie wypowiedział ważkie 
słowa: „człowieka nie można do 
końca zrozumieć bez Chrystu-
sa. A raczej: człowiek nie może 
siebie sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zrozu-
mieć, ani kim jest, ani jaka jest 
jego właściwa godność, ani jakie 
jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie. I dlatego Chrystu-
sa nie można wyłączać z dzie-
jów człowieka w jakimkolwiek 
miejscu na ziemi” (Warszawa, 2 
VI 1979). 

Zanim więc będzie możli-
wym, jak w przypadku św. Jana 
Pawła II świadczyć, zachwycać 
i pociągać innych świętością w 
zwyczajności, niechaj zachętą 
i zarazem ostrzeżeniem, będą 
dla nas cenne słowa Prymasa 
Tysiąclecia. W proroczy sposób 
zauważył on, jak wielką biedą 
duchową dla człowieka jest 
wszelka forma kosmopolityzmu: 
„Straszna jest natomiast aliena-
cja, wyobcowanie i odcięcie się 
od własnych korzeni – słowem 
sytuacja, gdy naród zatraca wła-
sną kulturę, własną tożsamość, 
własny sens i cel bytowania”.
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29.09.2014 r. Stowarzysze-
nie Civitas Chrystiana wspólnie 
z Komitetem Organizacyjnym 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej "Bądźmy Ro-
dziną" zorganizowało konferen-
cję podsumowującą 25-lecie 
współpracy polsko-czeskiej na 
pograniczu. Głównym punk-
tem konferencji była próba 
podsumowania  pozytywnych 
przemian, które miały miejsce 
w stosunkach polsko- czeskich. 
W debacie wzięli udział przed-
stawiciele parlamentu, samo-
rządu, kościoła, świata nauki i 
organizacji pozarządowych.  

W debacie bardzo ciekawe 
wnioski i opinie przedstawili: 
senator RP - Wiesław Kilian, 
b. wicehejtman kraju Hradec 
Kralove - Helmut Dohnalek, 
(którego wystąpienie w całości 
publikujemy poniżej). Bardzo 
ciekawe wystąpienia mieli 
także: Teresa Bazała z Nowej 
Rudy, Anna Adamkiewicz z 
Wałbrzycha, ks. Jozef Suchar 
- proboszcz parafii pw. NMP 
w Neratovie. Uczestniczący 
w debacie Helmut Dohnalek 
powiedział: 

Jest napisane, że na począt-
ku było słowo, jest ale mówię, 
że na początku był Julian Go-
lak. Juliana poznałem przed 
ponad 20-laty, kiedy staraliśmy 
się o założenie Euroregionu 
Glacensis. Wówczas nie moż-
na było się, zwłaszcza u nas 
w Czechach oficjalnie o tym 
mówić. Pamiętam, że śledziły 

nas tajne służby. Oskarżano 
nas o to, że staramy się naru-
szyć integralność narodową 
Republiki Czeskiej i Polski.  
Kiedy zakładaliśmy dziś naj-
większy Euroregion, był przy 
tym Julian Golak, kiedy stara-
liśmy się odnowić i naprawić 
przejścia graniczne, inicja-
torem tej drogi  był Golak. 
Kiedy odsuwaliśmy szlabany 
graniczne, był przy tym Go-
lak i kiedy wstępowaliśmy do 
„Schängen“ znów przy tym 
był Julian Golak. Jego wkład 
w czesko-polską współpracę 
jest ogromny. Solidarność 
Czesko-Polsko-Słowacka, Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, wyda-
wanie wspólnego czasopisma 
„Ziemia Kłodzka“, odwiedziny 
polskich rodaków z Ukrainy i 
Białorusi i wiele innych akcji, to 
tylko część owocnych działań 
tego niezwykłego człowieka i 
przyjaciela.

Przed trzema laty spotka-
łem się ze starostą Międzylesia 
Tomaszem Korczakiem, mówił 
do mnie: „Kiedy zakładaliśmy 
Euroregion wyznaczaliśmy 
sobie cele, o których myśle-
liśmy trochę przez pryzmat 
doświadczeń z lat minionych, 
że nie muszą być realne, i że 
wszystkich nie zdołamy speł-
nić. Dziś już wszystko, o co się 
staraliśmy, stało się rzeczywi-
stością. Co właściwie będziemy 
robić dalej?“. Odpowiedziałem, 
że owszem postawiliśmy jakieś 
drogi i mosty, ale że po nich 

musimy chodzić do siebie 
z obu stron granicy. Dokąd 
będą tu tacy ludzie jak Julian 
Golak, to nie musimy się tego 

bać, że się nam to nie uda. 
Jeszcze raz dziękuję za za-

proszenie i za Państwa uwa-
gę.

Dobrý den Vážené dámy 
a pánové.

Je psáno, že na počátku bylo 
slovo, já ale říkám, že na počát-
ku byl Julian Golak. Juliana jsem 
poznal před více jak 20- ti lety, 
když jsme usilovali o založení 
Euroregionu Glacensis. Tehdy 
se to ještě nesmělo, zejména u 
nás v Česku ani oficiálně vyslovit. 
Pamatuji si že nás tehdy sledovali 
dokonce tajné služby, protože 
jsme byli obviňováni že se sna-
žíme o narušení státní integrity 

ČR a PR. Když jsme zakládali dnes 
největší Euroregion byl u toho 
Golak, když jsme se snažili obno-
vit a opravit hraniční přechody a 
k nim vedoucí cesty byl u toho 
Golak. Když jsme odstraňovali 
hraniční bariery byl u toho Go-
lak a když jsme přistupovali do 
„Schängenu“ tak u toho byl opět 
Julian Golak. Jeho záběr v česko-
polské spolupráci je obrovský, 
Česko-polsko-slovenská Solida-
rita, Dny křesťanské kultury, vy-
dávání společného časopisu Ze-
mia Klodzka, návštěvy polských 

rodáků z Ukrajiny a Běloruska  a 
mnoho dalších aktivit reprezen-
tuje jen část úspěšných  aktivit, 
tohoto mimořádného člověka a 
českého přítele.

Setkal jsem se před třemi lety 
se starostou Mezilesí Tomášem 
Korczakem a on mi říkal: „.Když 
jsme zakládali Euroregion tak 
jsme si stanovili cíle, o kterých 
jsme si trochu mysleli, vzhledem 
ke zkušenostem z minulých let, 
že nemusí být reálné, a že asi 
všechny nedokážeme naplnit. 
Dnes již se vše, o co jsme usilo-

vali stalo skutečností. Co vlastně 
budeme dělat dál?“ Já jsem mu 
odpověděl, že jsme sice postavili 
nějaké cesty a mosty, ale že po 
nich musíme teprve naučit cho-
dit lidi k sobě navzájem z obou 
stran hranice. Dokud tu budou 
lidé jako je Julian Golak, tak se 
nemusíme bát toho, že by se nám 
to nepodařilo.

Ještě jednou děkuji za po-
zvání a za Vaši pozornost.

Helmut Dohnalek

POlSkO – ČeSké Fórum Ve VratISlaVI

Uczestnicy debaty w klubie civitas christiana. od lewej: senator Wiesław kilian, 
Helmut Dohnalek,  Ryszard gładkiewicz, lesław koćwin, ludwik klimeš, ks. Jan 
Tracz, ks. Josef suchar, anna adamkiewicz, Teresa Bazała,  fot. grzegorz cincio

Ewa Jazienicka

POlSkO – CzeSkIe FOrum we wrOCławIu

Debata w civitas christiana, od lewej: Henryk koch - główny organizator, Julian 
golak- prowadzący debatę, dr Ryszard gładkiewicz - wiceprzewodniczący Polsko-
czeskiego Towarzystwa naukowego, prof. lesław koćwin - Uniwersytet opolski, 
inż. ludvik klimeš  - stowarzyszenie neratov, ks. dziekan J. Tracz z Międzylesia.  
fot. grzegorz cincio
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Amatorski ruch artystyczny 
realizowany jest przez ludzi po-
szukujących wspólnego wyżycia 
się w sztuce. Mogą się oni reali-
zować w domach rodzinnych, w 
szkołach, w ośrodkach kultury i 
stowarzyszeniach zajmujących 
się kulturą oraz w innych środo-
wiskach społeczno – wychowaw-
czych. Instytucje takie przygo-
towują człowieka do twórczego 
życia i uczestnictwa w kształto-
waniu naszej kultury. Obcowanie 
ze sztuką wywołuje wrażliwość 
na piękno, a przede wszystkim 
na kształcenie i rozwijanie talentu 
twórczego. W związku z tym, mo-
żemy mówić, że wychowujemy 
się przez sztukę. 

Wychowanie przez sztukę 
realizowane jest przez instytu-
cje artystyczne takie jak: teatry, 
galerie, muzea, filharmonie, kina 
i stowarzyszenia zajmujące się 
kulturą. Tworzą się wówczas kręgi 
towarzyskie, grupy osób zaintere-
sowanych określonym tematem 
oraz organizacje społeczne, dają-
ce możliwość spędzenia wolne-
go czasu i rozwijania wspólnych 
zainteresowań.

Obcowanie ze sztuką po-
winno pojawić się u każdego 
człowieka w życiu codziennym, 
ponieważ kształtuje upodoba-
nia jak również określa styl ży-
cia. Stwarzane przez człowieka 
dzieła rozwijają u niego wrażli-
wość estetyczną, kształtują jego 
osobowość i rozwijają twórczą 
wyobraźnię.

Towarzystwa zajmujące się 
kulturą mają ułatwiać życie arty-
styczne, uczyć kreatywności i w 
rezultacie dążyć do osiągnięcia 
kultury estetycznej społeczeń-
stwa. Towarzystwa regionalne 
muszą zadbać o dziedzictwo 
kulturowe i pielęgnować swo-
ją odrębność lokalną. Muszą 
zwracać się do mieszkańców, 
aby chronili regionalne warto-
ści, które są ważne w życiu każ-
dego człowieka i naszej „małej 
Ojczyzny”.  Musimy dążyć do 
tego, aby wszyscy mieszkańcy 
miast czy wsi chronili regionalne 
wartości, zadbali o swoje dzie-
dzictwo kulturowe i oczywiście 
pielęgnowali swoją odrębność 
lokalną. Dlatego ważnym aspek-
tem jest  wychowanie człowie-
ka przez sztukę, gdzie poprzez 
wspólne zainteresowania tworzą 

się grupy rówieśnicze, zespoły, 
które dają możliwość miłego 
spędzenia wolnego czasu, a 
przy tym możliwość rozwijania 
wspólnych pasji. 

Obcowanie ze sztuką powin-
no odbywać się już od najmłod-
szych lat. Już dzieci kolekcjonując 
„znaczki”, „papierki do cukierków”, 
„piękne obrazki” są zarażone 
bakcylem gromadzenia – zbie-
ractwa. W ten sposób, już od naj-
młodszych lat, dziecko wyrabia 
w sobie smak artystyczny. Taki 
mały kolekcjoner rozszerza swoje 
horyzonty poprzez poznawanie 
nowych rzeczy. Jako kolekcjoner 
dorosły stara się ukierunkować  
swoje zbiory, a następnie dbać 
o jego powiększenie – to staje 
się jego pasją.  Każdy człowiek 
posiada zmysł piękna i jako ko-
lekcjoner gromadzi wiele rzeczy. 
Przede wszystkim dzieła sztuki, 
obrazy, znaczki, monety i inne 
przedmioty rzemiosła artystycz-
nego, zegary ścienne i stojące, 
stoły, komody, sekretarzyki, stoli-
ki okrągłe, itp. Każdy kolekcjoner, 
kupując nową rzecz, osiąga swój 
cel i satysfakcję z jej posiadania. 
Fascynują go przedmioty jego 
marzeń. Zawsze pragną zdobyć 
nową rzecz - rzadką i osobliwą. 
Jego pasją jest powiększanie 
zbiorów. Niektórzy kolekcjone-
rzy, aby zaspokoić swój „nałóg” 
oszczędzali na jedzeniu,  odma-
wiali sobie wszelkich przyjem-
ności na rzecz wyszukiwania i 
kupowania tego, co kochali. Jed-
nym z takich kolekcjonerów był 
monsieur Chocquet – urzędnik 
Paryskiego Urzędu Celnego, któ-
ry odmawiał sobie wszystkiego 
i kupował obrazy słynnych ma-
larzy. Stworzył w swoim domu 
piękną ich kolekcję. Posiadał 
dzieła między innymi Renoira, 
Delacroix, Cezanne'a, Moneta. 
Ten skromny urzędnik pozosta-
wił po sobie znakomitą kolekcję 
nie tylko obrazów, ale również 
przedmiotów użytkowych. Był 
miłośnikiem sztuki, prawdziwym 
znawcą obdarzonym niezwykle 
dojrzałym smakiem artystycz-
nym. 

Do największych kolekcjone-
rów świata zaliczyć należy carycę 
Katarzynę II, która , aby pomie-
ścić swoje liczne zbiory musiała 
powiększyć pałac Ermitaż. W 
latach 1773-1775 wystawiony 

został drugi budynek połączo-
ny z Ermitażem  wewnętrznym 
korytarzem jako przedłużenie 
Pałacu Zimowego, a następnie 
dobudowano galerię. Cesarzowa 
Katarzyna ofiarowała swojemu 
ludowi piękny zbiór obrazów i 
innych dzieł sztuki krajowej i za-
granicznej, który można obejrzeć 
w  Ermitażu.

O wielkich kolekcjonerach 
możemy dowiedzieć się z ogól-
nodostępnej literatury. Jedną z 
ciekawych książek jest książka 
Pierre Cabanne'a „Wielcy ko-
lekcjonerzy”, którą wszystkim 
polecam.

Wśród członków Towarzystw 
Regionalnych, jak również i wśród 
miejscowej ludności są osoby, 
które skutecznie przyczyniają 
się do rozwoju kultury. Dążą 
one do pobudzenia aktywno-
ści lokalnych artystów, a przede 
wszystkim wyzwolenia aktywno-
ści kulturowej całej społeczności. 
Ważnym celem jest ochrona dzie-
dzictwa kulturowego.

Następuje to poprzez groma-
dzenie materiałów związanych 
z przeszłością danego obszaru, 
z jego osiągnięciami gospodar-
czymi i kulturalnymi. W związku 
z tym, w towarzystwach zajmu-
jących się kulturą, gromadzone 
są materiały archiwalne z zakresu 
historii miasta, opracowywane 
są periodyki i wydawnictwa 
specjalne, prezentujące prze-
szłość i współczesność danego 
regionu oraz upowszechnianie 
tych materiałów szerszej rzeszy 
społeczeństwa.

Większość tych towarzystw 
gromadzi materiały w swoich 
siedzibach, a następnie  w Pla-
cówkach Muzealnych prezen-
tuje najważniejsze przedmioty 
związane z dziejami i kulturą da-
nego obszaru. Osoby prywatne 
kolekcjonują stare pocztówki, 
obrazy, znaczki, monety i inne 
przedmioty, związane ze swoją 
„Małą Ojczyzną”. Tak powstają 
„Domowe Muzea”. 

Towarzystwa regionalne upo-
wszechniające sztukę skutecznie 
służą rozwojowi kultury. Muszą 
dążyć do pobudzenia aktywności 
lokalnej, a przede wszystkim wy-
zwalać aktywność kulturową.

Dużą rolę odgrywają ama-
torskie zespoły artystyczne, 
ponieważ najbardziej zbliżają 

się do sztuki poprzez uprawia-
nie jej w różnych dziedzinach 
życia. Amatorski ruch – to ruch 
ludzi poszukujących wspólnej 
rozrywki i wspólnego wyżycia 
się w sztuce w czasie wolnym od 
pracy i zajęć domowych. Ruch 
ten został nazwany amatorskim 
ruchem artystycznym, którego 
celem staje się osiągnięcie mak-
simum przyjemności. Do tego 
ruchu należy zaliczyć kilka tysięcy 
zespołów artystycznych, indy-
widualnych amatorów, między 
innymi piosenkarzy, recytatorów, 
plastyków, filmowców i kilka ty-
sięcy twórców ludowych. 

Amatorzy indywidualni i 
zrzeszeni w zespołach mają wła-
sne stowarzyszenia, organizują 
przeglądy, konkursy i festiwale. 
Twórcy ludowi zrzeszeni są w Sto-
warzyszeniu Twórców Ludowych 
w Lublinie. 

Praca w amatorskim ruchu 
artystycznym rozwija umiejęt-
ności współżycia w zespole, jak 
również dąży do osiągnięcia 
założonych celów. Ruch ten jest 
ważnym instrumentem wycho-
wania przez sztukę. Sztukę tę po-
znajemy między innymi poprzez 
udostępnianie swoich zbiorów i 
dzieł innym osobom, wyrabianie 
wrażliwości na piękno, przekazy-
wanie ludziom wiedzy o sztuce, 
rozwijanie uzdolnień twórczych 
oraz tworzenie warunków do 
przeżywania piękna przez ota-
czający nas świat.

Ważnym zadaniem jest po-
szanowanie polskiej twórczości 
artystycznej i dlatego stowarzy-
szenia regionalne powinny zachę-
cać do aktywności w amatorskich 
zespołach artystycznych. Zespoły 
artystyczne ułatwiają odrywanie 
się od trudnych zadań życiowych 
i pozwalają zajmować się tym, 
co jest przyjemne i pożyteczne. 
Coraz częściej amatorską plasty-
ką zajmują się osoby samotne, 
jednak należy dążyć do tego, aby 
te osoby wciągnąć do zespołów 
artystycznych. Daje to im możli-
wość pokazania się w środowi-
sku artystycznym. W zespołach 
tych można miło spędzić czas i 
zadbać o swoje życie duchowe. 
Amatorski ruch artystyczny jest 
częścią społecznego ruchu kul-
turalnego.

Dzięki działaniu stowarzyszeń 
kulturalnych tworzą się więzi i 

Ewa Glura 

amatOrSkI ruCh artyStyCzny a kOlekCjOnerStwO
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następuje integracja lokalnego 
społeczeństwa, co sprzyja zako-
rzenieniu i zadomowieniu się w 
danej miejscowości. 

Należy jednak pamiętać, że 
zakończenie II Wojny Światowej 
spowodowało, że na Dolnym Ślą-
sku zaczęła osiedlać się ludność 
z różnych stron Polski i spoza jej 
granic. Dolny Śląsk został zasie-
dlony przez ludność z byłych 
województw: lwowskiego, sta-
nisławowskiego, tarnopolskie-
go, wołyńskiego, poleskiego i w 
mniejszym stopniu z wileńskiego 
i nowogródzkiego. Ludność ta 
„przywiozła” elementy własnej 
kultury, które były pielęgnowane 
w ich rodzinnych stronach. Przy-

wozili skrzynie, kufry z tkaninami 
i strojami ludowymi własnoręcz-
nie wykonanymi, narzuty i kili-
my oraz kaftany i inne elementy 
strojów. Stroje te stanowiły nie 
tylko wartość materialną ale i 
uczuciową. Były to chusty, chust-
ki tkane na krosnach i zdobione 
kolorowymi haftami. Szczegól-
nie bogato haftowano rękawy, 
kołnierzyki, fartuchy i spódnice 
oraz gorsety przyozdabiano ce-
kinami, koralikami i wyszywano 
jedwabnymi nićmi. Były to pa-
miątki przekazywane z pokolenia 
na pokolenie.

Nowo przybyła ludność szyb-
ko zaadaptowała się do nowych 
warunków. Do tej pory zachowa-

ły się jedynie niektóre zwyczaje 
i obrzędy. Uwidoczniało się to w 
czasie Świąt Bożego Narodzenia i 
Wigilii oraz Świąt Wielkanocnych. 
Dużą rolę odgrywały stosunki 
sąsiedzkie. Kobiety wymienia-
ły przepisy na różne potrawy. 
Organizowane były konkursy 
racjonalnego żywienia. W wie-
lu domach do dziś na Wigilię 
przygotowuje się tradycyjną 
ilość potraw według dawnych 
przepisów.

Po upływie wielu lat powsta-
ło wiele zespołów artystycznych, 
bibliotek, ośrodków kultury, któ-
re przyczyniły się do połączenia 
wszystkich kultur „przybyłych” 
na nasze tereny.

Obecnie, w muzeach i ośrod-
kach kultury, organizowane są 
konkursy, wystawy obrazów, 
wystawy rękodzieła artystycz-
nego, przeglądy zespołów folk-
lorystycznych, kapel, zespołów 
śpiewaczych, itp.

Musimy działać w tak i 
sposób, aby młode pokolenie 
Polaków nie odwracało się od 
tradycyjnego kanonu polskiego 
dorobku kulturalnego.

Powinniśmy wspierać ama-
torski ruch artystyczny oraz dbać 
o swoje dziedzictwo kulturowe i 
dalej pielęgnować swoją odręb-
ność lokalną. 

Julian Golak 

wSPOmnIenIe O VáClaVIe burIanIe
Niespodziewanie odszedł 

od nas Václav Burian, obywa-
tel Republiki Czeskiej. Był wiel-
kim przyjacielem Polski, który 
pokochał nasz kraj i Polaków. 
Tłumaczył polskie dzieła na ję-
zyk czeski, bo uwielbiał polską 
literaturę. Czytał książki oraz 
polską prasę, prenumerował 
między innymi „Tygodnik Po-
wszechny”. Był tłumaczem dzieł 
Karola Wojtyły i Czesława Mi-
łosza. 

Zmarł nagle po spotkaniu 
w siedzibie ambasady czeskiej 
w Wiedniu, podczas którego 
prezentował czasopismo „Listy”, 
które redagował i poświęcił mu 
wiele lat swojego życia. Był od-
znaczony Medalem Wdzięczno-
ści i Solidarności oraz Odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej. 
W 2011 został honorowym 
członkiem Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich. 

Vaclava Buriana poznałem 
w 1989 roku, w jakże ważnym 
czasie dla wolności w Europie. 
Od razu obdarzył Polaków wiel-
kim zaufaniem. Był redaktorem 
kwartalnika „Scriptum”, które 
wychodziło w Polsce dzięki 
Solidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej. Osobiście miałem 
zaszczyt drukować trzy lub 
cztery numery tego pisma w 
Nowej Rudzie w języku cze-
skim. Przekazywałem je do 
Ołomuńca. Niestety Vaclav miał 
dużo problemów ze swoimi 
wolnościowymi poglądami w 
Czechosłowacji, za co cierpiał i 
nie mógł normalnie rozwijać się 

w tamtych latach. Był między 
innymi pomocnikiem geode-
ty, później sprzątał kamienice, 
pracował także dość długo jako 
palacz w kotłowni. Jego ojciec, 
który był lekarzem – stracił pra-
cę po stłumieniu przez władze 
komunistyczne „Praskiej Wio-
sny”. W domu wyrastał w duchu 
wolności, ale kiedy ojciec nie 
mógł pracować, Vaclav miał tak-
że zamkniętą drogę na studia 
wyższe,. Publikował jeśli tylko 
mógł w podziemiu. Po zwycię-
stwie w 1989 roku „Aksamitnej 
Rewolucji” mógł wreszcie roz-
począć wymarzone studia po-
lonistyczne i bohemistyczne, 
które ukończył w 1996 roku. 
Wykładał jednak nieregularnie 
na różnych uczelniach, między 
innymi na Uniwersytecie Palac-
kieho w Ołomuńcu. Poświęcił 
wiele czasu na redagowanie 
czasopisma „Listy”, które założył 
jeszcze na emigracji J. Pelikan. 
Dla Vaclava Buriana do końca 
życia był to chyba najważniej-
szy czeski periodyk. 

Podarował mi wiele swoich 
tomików poezji, gdy przyjeż-
dżał do Nowej Rudy. Był wtedy 
zawsze w Wydawnictwie Ziemia 
Kłodzka oraz w moim domu, 
gdzie odbywały się długie dys-
kusje podczas kolacji.

Był niezwykle zadziwiony 
fenomenem organizacji przez 
25 lat Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej” Bądżmy 
Rodziną”, które często wspierał. 
Przyjechał nawet (niespodzie-
wanie) na spotkanie polsko-

czeskiego Komitetu Organiza-
cyjnego, który przygotowywał 
jubileuszową edycję XXV DNI. 
Było to w czerwcu br. w sie-
dzibie Kłodzkiego Centrum 
Kultury. 

Był zainteresowany ob-
chodami 650-rocznicy śmierci 
Arnošta z Pardubic w Kłodzku 
oraz jubileuszem Wydawnic-
twa Ziemia Kłodzka w Nowej 
Rudzie. Niestety nie zdążył 
już dojechać na uroczystości i 
wziąć udziału w polsko-czeskim 
plenerze artystycznym. 

Nasze ostatnie spotkanie 
miało miejsce we wrześniu 
br. podczas jego „wieczoru 
autorskiego” we wrocławskim 
Ossolineum. Umawialiśmy się 
na następne spotkanie, ale 
niezbadane są wyroki Boże i... 
nagle mężczyzna w sile wieku 
odchodzi na zawsze. 

Muszę wspomnieć jeszcze 
jedną niezwykłą sytuację, która 
potwierdziła jego wielką miłość 
i zaufanie do Polaków. Otóż 
dwa lata temu małżeństwo 
dziennikarzy z Wrocławia po-
prosiło mnie o wskazanie jakie-
goś znajomego w Ołomuńcu, 
bowiem prosili o załatwienie 
na kilka dni  możliwości za-
mieszkania właśnie w tym 
mieście. Od razu przyszedł mi 
do głowy Vaclav Burian, który 
zazwyczaj był ciepły, nieśmia-
ły i zawsze  chętnie pomagał. 
Przekazałem znajomym adres 
domowy Vaŝka w Ołomuńcu, 
ale… zupełnie zapomniałem 
zatelefonować i uprzedzić go 

o wizycie gości z Polski. 
Po tygodniu małżeństwo 

dziennikarzy przyjechało do 
Nowej Rudy, aby podziękować 
mi za niezwykłą gościnność 
Vaclava Buriana. Zapytałem 
jak to wyglądało, a oni opowie-
dzieli mi, że wprawdzie był za-
skoczony, bo właśnie szykował 
się do wyjazdu za granicę, ale 
oddał im swoje klucze do domu 
i powiedział, że ma zaufanie i 
mogą tu mieszkać przez parę 
dni... „Jak będziecie odjeżdżać, 
to proszę wrzucić klucze pod 
wycieraczkę”. Czy dzisiaj żyją 
jeszcze tak serdeczni ludzie, 
którzy ufają bezgranicznie 
drugiemu człowiekowi i od-
dają nieznajomym klucze do 
własnego domu. Taki był Vac-
lav Burian. Tracimy w zmarłym 
niezwykłego człowieka, który 
pozostanie na zawsze wzo-
rem pracowitości, uczciwości 
i Solidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej. 

Václav Burian
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Stara wieża w żelaźnie

Wieża stoi na wzniesieniu po-
środku wsi. Posiada nieforemne 
mury, wąskie luki okienne i wy-
soki szpiczasty dach, z którego  
wystaje komin, który wygląda jak 
siedzący  śmieszny skrzat. Wzbi-
jająca się w powietrze smuga 
dymu, informuje nas, że wieża 
jest zamieszkiwana.

Mieszkańcy wsi nazywają 
tego najstarszego świadka historii 
miejscowości  Adlerturm – wieżą 
orła, od nazwiska rodziny przyby-
łej kiedyś tutaj i zamieszkującej 
w razie potrzeby najwyższą kon-
dygnację. Nie wiemy niestety z 
jakiego powodu powstała wieża i 
kto ja wybudował. Tego w doku-
mentach niestety nie ma.  W tym 
względzie opieramy się na przy-
puszczeniach. Hogo von Wiese 
kronikarz z Hrabstwa Kłodzkiego, 
który opisał historię zamku, jest 
zdania, że budowla w bardzo za-
mierzchłych czasach służyła pew-
nemu szlachcicowi jako wieża do 
obrony, a jednocześnie chroniła 
jego dobra i miejsce zamieszka-
nia. Niestety na tę tezę nie ma 
potwierdzenia.

Być może, że wieża miała za 
zadanie jedynie chronić drogi 
handlowej, która prowadziła z 
Kłodzka przez Międzylesie aż 
do Czech. Mogła też mieć coś 
wspólnego z wieżami Melnik 
– Mellinger  Turme, o których 
wspomniał Udo Lincke w swojej 
powieści historycznej „Rycerze z 
zamku Szczerba”  - Die Ritter vom 
Schnallensteine.

We wsi opowiada się, że wieżę 
łączyło z Saalhausburg przejście 
podziemne, którego pozostałości 
znajdują się tam do dzisiaj. Mur 
fundamentowy świadczy roz-
miarami o siedzibie rycerskiej, 
którą zamieszkiwała potężna 
dynastia Pannwitz. Tytzko von 
Pannwitz, przytoczony w 1346 
roku, był majętnym panem, do 
którego należały oprócz Żelazna 
z młynem, 7 chłopami i 2 ogrod-
nikami, także Krosnowice, Dro-
gosław i Hummelburg. Bogate 
wpływy Pannwitza z pewnością 
mogły pozwolić mu na budowę 
tego 1000-metrowego przejścia 
podziemnego. Jednak pomiędzy 
wieżą a siedzibą rycerską prze-
pływała Biała Lądecka, wtedy o 
wiele bardziej wartka i głębsza 

niż dzisiaj, która stanowiła dla bu-
dowy poważną przeszkodę. W 
tamtych czasach przy ówczesnej 
technice budowlanej, praktycznie 
niemożliwą do pokonania.

Wieża była kiedyś znacznie 
wyższa niż teraz i zamiast dachu 
posiadała masywną platformę, 
otoczoną blankami, z której 
można było wysyłać sygnały 
świetlne dla zamku Hummel i 
Karpensteine niedaleko Lądka. 
Obydwa zamki odegrały istotną 
rolę podczas wojen husyckich. 
Prawdopodobnie w roku 1428 
gdy Kelchnerowie daremnie pró-
bowali sforsować mury Kłodzka, 
a następnie rozprzestrzenili się w 
dolinie Białej, strażnicy z wieży 
w Żelaźnie zameldowali ten fakt 
na zamku Karpenstein.

Po atakach husyckich nastąpił 
okres spokoju.  Karczma u podnó-
ża wieży jednoczyła mieszkańców 
wsi podczas wolnych wieczorów 
lub w niedziele. Nawet sam wol-
ny sędzia Breit posiadał browar i 
używał wieży do ochrony swego 
słodu jęczmiennego. Wiemy o 
tym z umowy kupieckiej, którą 
zawarła w środę po Wielkanocy 
1504 roku wdowa po Martinie 
Breit z radą miasta Kłodzka. 

XVI wiek był wolny od wojen-
nej zawieruchy, ale umysły ludz-
kie pobudzały swary religijne. Ka-
tolicy, protestanci, ochrzczeni na 
nowo – wszyscy głosili ewangelię 
miłości chrześcijańskiej, ale jed-
nocześnie przelicytowywali się 
w zawistnych obelgach. Nasza 
stara wieża była świadkiem, gdy 
proboszcz Peter Eiserer opuścił 
w roku 1542 Żelazno, by zostać 
proboszczem i dechantem w By-
strzycy Kłodzkiej i dzięki temu 
objąć swymi wpływami większe 
kręgi. I widziała także, gdy ten 
sam pasterz został wygnany 
przez własną owczarnię, powró-
cił i dopiero w Kłodzku odnalazł 
spokojne miejsce. 

Największe nieszczęście jed-
nak przyniosła wsi i wieży  wojna 
trzydziestoletnia. W Bystrzycy i 
miejscowościach położonych 
dookoła grasowały szczególnie 
w roku 1646 bezkarnie hordy 
szwedzkie, które plądrowały na-
wet okolice doliny Białej Lądec-
kiej. Ponieważ Żelazno zalegało z 
narzuconą kontrybucją, dowódca 
Gorzke wysłał 22 października 
uzbrojony oddział rycerzy do wsi, 

aby ściągnąć należność. Nagle 
krzyki przerażonych mieszkań-
ców zmieszały się z trzaskiem 
płomieni ognia. Paliły się karcz-
ma, kuźnia, szkoła. Plądrujący 
podłożyli ogień też pod wieżę. 
Fundament wprawdzie nie zo-
stał zniszczony, ale dach i krokwie 
zmieniły się w popiól.

Przez długi czas wieża stała 
w ruinie jako świadek trudnych 
czasów. Później pewien wolny 
sędzia nakazał wieżę odbudować 
i zaopatrzyć w spiczasty dach i 
wyposażenie wnętrza, które za-
chowały się do dziś: więzienie na 
parterze i trzy nad sobą położone 
pomieszczenia mieszkalne. 

Szkoła została wybudowana 
blisko wieży, gdy pod rządami 
Fryderyka Wielkiego zagościł 
dobrobyt. 

W latach 1806 i 1807 okolicę 
opanował niecny proceder bra-
ci niemieckich – Stammbrueder,  

będących w sojuszu z Napole-
onem, którzy kwaterowali w spo-
sób, którego można oczekiwać 
tylko od najgorszego wroga.  
Kronika parafialna w Żelaźnie 
wspomina kilka takich faktów.

Potem nadeszły czasy, w 
których poszczególne rody nie-
mieckie pogodziły się. Wprawdzie 
w roku 1866 oddziały zbrojne 
księcia pruskiego przechodziły 
obok murów wieży w kierunku 
Austrii, wroga niemieckiej jed-
ności, by ją pokonać, jednakże 
w drodze powrotnej oddziały te 
wracały, wiwatując w zwycięskim 
pochodzie, wywalczając krwawą 
ofiarą jedność Niemiec.

krzyż pokutny w żelaźnie

Nie wiem kiedy się to zdarzy-
ło. Nie ma zapisu o tym zdarzeniu 
w żadnej kronice lub kalendarzu, 
ale ludzie opowiadają sobie o 

Magdalena Basińska 

legenDy StaregO żelazna

Wieża w Żelaźnie. fot.  Jacek Halicki
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tym, a przetrwało to z zamierz-
chłych czasów, aż to chwili obec-
nej. Przy starej drodze we wsi, 
ukryty w krzakach stoi skrom-
ny krzyż. Wygląda on zupełnie 
tak, jakby ktoś dla zabicia czasu 
wyciosał go z kamienia i ustawił 
przy drodze. Lecz gdyby krzyż 
ten mógł mówić, opowiedziałby 
o naprawdę dziwnych sprawach 
i to nie tylko o strasznym czynie, 
który dokonał się w tym miejscu 
w okropnych czasach, ale także 
o  przestrzeganiu swoistego pra-
wa, które wtedy obowiązywało 
i lekkie przewinienia karało z 
wielką surowością, a straszne 
zbrodnie  pozostawieniem przy 
życiu, ale była to kara wcale nie 
lżejsza. Jednakże powróćmy do 
opowiadania.

W regionie kłodzkim pano-
wał niegdyś straszny głód. I cho-
ciaż rolnicy pracowali i zasiewali 
ofiarnie i z wielkim zapałem swe 
pola, plon był mizerny i bezwar-
tościowy. Z tego powodu chleb 
stał się droższy, a na koniec tyl-
ko bogaci mogli sobie pozwo-
lić na to, by najeść się do syta. 
Ludzkie serca stawały się coraz 
bardziej zatwardziałe, a twarze 
zasępione i zmarszczone. 

Na łące niedaleko wieży 
strażniczej dwóch chłopców 
wypasało bydło swego pana. 
Było parno, a słońce bezlitośnie 
grzało suchą ziemię. Zwierzęta 
nie pasły się dobrze, gdyż znaj-
dowały tylko wysuszoną trawę i 
krzaki, które im nie smakowały. 
Dlatego poruszały się niespo-
kojnie.

Młody byczek przerwał jed-
nak ten niepokój krów i nagle 
pobiegł w kierunku krzaków 
nad Białą. Jeden z pasterzy 
krzyknął na drugiego, aby ten 
się pospieszył, a potem sam 
pokuśtykał z kulawą nogą, 
pokazując koledze kierunek, w 
którym zaginął byk. Ze słowami 
przekleństwa na ustach rzucił 
się za zwierzęciem, które znikło 
w krzakach, lecz miało ono już 
przewagę i nie dawało się tak 
łatwo złapać. Zbyt piękna była 
wolność, a rzeka była już tuż, 
tuż. Byk zadarł ogon i przelaty-
wał nad łąką i polem, jakby nie 
były niczym znaczącym. Drugi 
z chłopców był jednakże już 
dość blisko i jego bat świszczał 
w powietrzu. To był sygnał dla 
byka, by szybciej biec. Chłopak 
zagotował się ze złości. Byli już 
dość daleko w dole wsi, a pościg 
za bykiem trwał już prawie pół 
godziny, gdy byk zapędził się do 

ogrodu, z którego nie było wyj-
ścia. Wysokie krzewy zagrodziły 
mu wyjście. Drżący odwrócił się i 
czekał na ścigającego go chłop-
ca. I wtedy jak grad spadły na 
jego plecy i głowę razy. 

Z wielkim trudem udało się 
pasterzowi zaciągnąć zwierzę z 
powrotem na miejsce wypasu. 
Wykończony ze wściekłości i 
zmęczenia rzucił się na trawę 
i przymknął oczy. To przecież 
teraz ten drugi powinien dopil-
nować bydła! Przez jego głowę 
przebiegały złe myśli. Zacisnął 
pięści, a gorące czoło przytulił 
do ziemi. 

Ta przeklęta pańszczyzna! 
Żadnych praw, żadnej wolności 
i chleba też nie ma! Tylko pra-
ca, ciężka praca i to od świtu do 
nocy, tylko szatan byłby w stanie 
to znieść! Rano zjadł grysik i od 
tej pory nie miał nic w ustach. 
Gorące słońce i bieg za bykiem 
wzmogły głód. Nagle usłyszał  
mlask. Jego kolega stał przed 
nim i jadł beztrosko kromkę 
chleba! Kromkę z twarogiem! 
Dzika żądza zawładnęła nim. 
Ogromny głód wzrósł do tego 
stopnia, że nie można było wy-
trzymać. Musiał coś zjeść, skosz-
tować czegoś, czego chciał! Nie 
było dla niego żadnej świętości, 
gdyby mógł ugryźć choć kęs! Za-
żądał od kolegi chleba, chociaż 
połowy, ale tamten ani myślał 
mu dać chociaż jednego gryza! 
Pięść jego zacisnęła się na bacie, 
a twarz wykrzywiła w grymasie. 
Ten cofnął się, bo znał swojego 
kolegę, a oprócz tego wiedział, 
że nie ma z nim szans, utykając 
na jedną nogę. Zastanawiał się 
przy tym czy powinien oddać ko-
ledze kromkę, którą sam wyprosił 
u służącej, która szła do robotni-
ków na pole. Oprócz tego miał 
dziką radość, że znienawidzony 
towarzysz żebrze u niego. 

Pełen złośliwej satysfakcji 
patrzył koledze prosto w oczy, 
myśląc, że nie odda mu nawet 
okruszyny. Wiedział przy tym, że 
jest teraz zdolny do wszystkiego. 
Jego oczy więc biegały dookoła, 
szukając czegokolwiek do obro-
ny. Nagle przyszło mu na myśl,  że 
już ma czym się bronić i nie musi 
się poddawać. Parę kroków dalej 
sterczały wbite w ziemię widły. 
Sam diabeł musiał je zostawić 
tutaj…  Gdy pasterz zaatako-
wał batem, zamierzył się w nie-
go z całej siły widłami. Trysnęła 
krew. Pasterz upadł na ziemię i 
powoli umierał. Morderca uciekł 
w popłochu, lecz został złapany i 

postawiony przed sądem. Wielka 
nędza, z powodu której popełnił 
zbrodnię przemawiała za łagod-
niejszym wymiarem kary. Nawet 
krewni zamordowanego wstawili 
się za nim i zgodzili na pokutę, 
polegającą na sporządzeniu krzy-
ża pokutnego ofierze na mszę 
świętą za duszę zmarłego.

W ten oto sposób powstał 
krzyż pokutny w Żelaźnie. Stoi 
on dokładnie w miejscu popeł-
nienia zbrodni, jedynie został 
później troszeczkę przesunięty, 
gdy droga była poszerzana. 

Niewiele miejscowości może 
poszczycić się takim pomnikiem 
dawnego sądownictwa.

złoty strumień

W Żelaźnie stoi stara wieża, 
szara i spękana, potargana przez 
pogodę – opowiada nam o daw-
nych czasach, które odpłynęły, 
jak lśniące fale szemrzącej wody 
Białej Lądeckiej. Dzieci bawią się 
dookoła jej murów i rzadko kiedy, 
jakiś obcy poświęca swój czas, 
by dłużej popatrzeć na nią, na 
jej malutkie okna i szpiczasty 
dach, dalej na komin, z którego 
wylatuje smużka dymu, która 
ginie w przestworzach.

Rozłożony na miedzy, otoczo-
ny zapachami kwiatów letnich, 
wchłaniam ten piękny obraz do 
mojej duszy. Moje myśli, opano-
wane tym słodkim czarem, wra-
cają do zamierzchłych ponurych 
czasów. I nagle wieża kościelna 
tonie w zamglonej oddali, ścia-
ny szczytowe wsi znikają, a pole 
dookoła mnie wraz z kwitnącą 
łąką rozpływają się w nicości. 
Jedynie wieża pozostaje przede 
mną. Stara, uparta wieża obron-
na, która wypatrująco sterczy 
ponad wierzchołkami dębów 
i szpiczastymi koronami jodeł. 
Dookoła nic tylko odwieczny 
las i skały. Zamierzchła, cicha 
przeszłość.

Pod wąskimi, ledwie na 
wysokość mężczyzny wielkimi 
drzwiami wieży stoi dziewczy-
na. Czar jej młodości obejmuje 
jej ciało i jak woń róży rozprze-
strzenia się na jej policzkach. W 
błyszczących oczach odbija się 
blask wieczornego słońca. Ręce 
oplotła nad gorsetem, a jej tęsk-
ne spojrzenia biegną ku cieniowi 
zachodzącego słońca. 

Gdyby on wrócił! Gdyby 
mogła go jeszcze raz zobaczyć 
– młodego rycerza z zamku gra-
nicznego na skraju kraju, które-
mu jej ojciec był podległy jako 

lennik i który niedawno przemie-
rzał las i nocował w wieży obron-
nej. Jej ojciec, bardzo poważny 
strażnik wieży, przyjął rycerza 
jak należało przyjąć wasala i 
ugościł go najlepiej, jak mógł. 
Gdy staruszek słodko zasnął, 
jego córka usiadła w wielkim 
zakłopotaniu naprzeciw junkra i 
z zaciekawieniem przysłuchiwała 
się jego opowieściom. A gdy ją 
wziął za rękę i głęboko popatrzył 
w głąb jej duszy, pozwoliła, by  
jego wargi dotknęły jej ust, i by 
nazwał ją swoją ukochaną. Na 
drugi dzień stała ukryta za fra-
mugą okna, gdy dostojny gość 
odjeżdżał i z cichym drżeniem 
cofała się gdy obrócił swego 
rumaka i wypatrując szukał jej 
okna. 

Dziwna duchota otulała las. 
Ciężkie chmury kłębiły się na nie-
bie i ostatnie światło dnia tonęło 
w szarości nadciągającej burzy. 
Ale to nie burza wprawiała dziew-
czynę w niepokój. Czuła dziwny 
niepokój, wzrastający lęk, które-
go nie potrafiła zrozumieć. 

Weszła do domu, zamknęła 
ciężkie żelazne drzwi i zaryglowa-
ła wielka belką. Jej ojciec siedział 
przy kominku i zatopiony był w 
zmartwieniach. Dziewczyna usia-
dła obok niego i ujęła jego dłoń. 
Podniósł jej głowę i na długą 
chwilę spojrzał głęboko w oczy, 
jakby się chciał upewnić, że jest 
na tyle silna, by sprostać trudno-
ściom nadchodzących godzin i 
jakby sam szukał pocieszenia u 
niej.  I powiedział jej złe wieści, z 
którymi przybył młody junkier. O 
nadchodzących ciężkich czasach, 
o tym że już nic nie jest pewne i 
bezpieczne i o grasujących hor-
dach. Junkier nakazał staremu 
strażnikowi nadanie sygnału 
świetlnego gdy wróg znajdzie 
się w dolinie. To będzie dla niego 
oznaczało, że strażnik znajduje 
się w niebezpieczeństwie i trzeba 
go ratować, bo jego życie jest dla 
junkra cenne.

Dziewczyna dobrze wiedzia-
ła, co te słowa znaczyły. Więc 
teraz mogli już nadchodzić, jak 
nadchodziły wilki, i zaatakować – 
ona już się nie bała, bo dla niego 
mogła oddać życie.

I nadeszli. Tej samej nocy. I jak 
szalejąca burza na górskim zboczu 
wyrywała drzewa z korzeniami, tak 
pustoszyli okolicę. Wyłamywane 
wrota, dzikie wrzaski i odgłosy natu-
ry mieszały się ze sobą. W ciemno-
ści nocy skradały się jak drapieżne 
zwierzę coraz to nowe hordy.  Sta-
ruszek był jak sparaliżowany.
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Ale dziewczyna skoczyła jak 
sarna na wyższą kondygnację i 
odryglowała najwyższy otwór 
okienny w murze, gdzie czekała 
przygotowana pochodnia. Za-
paliła ją i wpatrywała się  błysz-
czącymi oczyma w ogień, który 
powoli zajmował całą pochod-
nię i przygotowany tam przez 
kogoś z długą ręką stos wiórów 
i chrustu. 

Dziki triumf pojawił się na 
twarzy dziewczyny. Obowiązek 
został spełniony, rycerz ostrzeżo-
ny. Ale ona chciała zrobić więcej. 
Chciała pospieszyć do niego i być 
przy nim, gdy on był w niebez-
pieczeństwie. O ojca nie dbała.

Zabrała go do tajnego przej-
ścia, które miało swój początek 
w wieży, a prowadziło daleko w 
głąb góry. Tam wrogowie go nie 
znajdą. Tam będzie mógł prze-
czekać, aż nadejdzie pomoc.

Ona sama chciała jak naj-
szybciej się uwolnić i jak kuna w 
szybkich podskokach pospieszyć 
do zamku. A był to już najwyż-
szy czas, gdyż drzwi trzęsły się w 
zawiasach i pierwsze wióry wpa-
dały do wieży. Pognała schodami 
do góry, rozpuściła włosy, a w jej 
oczach pojawił się blask.

Nadeszło najgorsze. Wybrała 
ucieczkę nad głową wroga. Ze 
słowami modlitwy przecisnę-
ła się przez lukę okienną swej 
komnaty i chwyciła się gałęzi 
potężnego dębu i uniosła się w 
górę. Sytuacja dodawała jej siły, 
a niebezpieczeństwo pozwoliło 

na to, by coś co jest niemożliwe, 
mogło się udać. Jak cień nocy, 
przedzierała się przez gałęzie i 
chwyciła drugiego drzewa. Teraz 
czuła się uratowana.

Lecz nagle chwyciła się z 
krzykiem za pierś. Wielki ból 
chwycił ją za serce i w wielkim 
oszołomieniu opadła  jak nie-
żywy ptak. Tylko chwilę leżała 
w wysokiej trawie. Pozbierała 
się i w wielkich susach uciekała 
przed prześladowcami, w kierun-
ku bliskiej już góry. Tutaj znała 
każdą skałę, każdą kryjówkę i gdy 
dziki krzyk zagubionej hordy w 
lesie, dotarł do niej, poczuła się 
uratowana. Wykończona opadła 
na ziemię. Czerwona krew spły-
wała z piersi powoli na ziemię. 
Zimny pot oblał jej czoło, a puls 
bił w szalonym pośpiechu. Potem 
nadszedł spokój.

Dziwna błogość i słodkie 
zmęczenie opanowały jej ciało. 
Zauważyła, że z szala otulają-
cego szczelnie jej ciało wystaje 
coś twardego. Długie, cienkie 
drewno zakończone żelaznym 
ostrzem. Śmiertelna strzała, która 
przebiła jej serce.

Nie czuła żadnego bólu, a de-
likatnie spływającą krew odczu-
wała jak dotknięcie ręki dziecka. 
Gdy wydała ostatnie tchnienie, 
wyglądała jak leżący anioł, który 
zasnął w swym wiecznym pięk-
nie, pośród kwitnącego jałowca 
i pachnących traw leśnych. Oczy 
miała lekko przymknięte, jak gdy-
by nasłuchiwała z tamtej strony 

wydarzeń i tego jedynego, za 
którego ofiarowała swoje życie. 
Ten jednak walczył z wrogiem. 
Płomienie z wieży zaalarmowały 
go i z licznym rycerstwem po-
galopował do doliny. Wiernego 
strażnika znalazł zabitego na 
progu swej komnaty, ale uko-
chanej, której szukał, niestety 
nie odnalazł. 

Z wielkim przejęciem rzucił 
się do przeszukiwania krzaków i 
nasłuchiwał upragnionego głosu, 
ale do jego uszu dochodziło jedy-
nie  echo spośród skał.  Rankiem 
znalazł dziewczynę. Rosa kapała z 
jej włosów, a ona leżała martwa. 
Tak pięknie wyglądała. Rycerz 
rzucił się na ziemię i ucałował jej 
twarz z ogromnym bólem. Wtedy 
zdarzyło się coś dziwnego.

Z zamkniętych oczu dziew-
czyny spłynęły dwie krople łez, 
które w oka mgnieniu opadły na 
ziemię.  Zaraz potem spłynęły po 
jej bladych policzkach kolejne łzy 
i zniknęły w ziemi. Blask radości 
pojawił się w oczach młodzień-
ca.  Gdyby ona wróciła do życia, 
gdyby mógł zabrać ją do swego 
zamku! W swej żarliwości przy-
cisnął ją do siebie. Ale jej życie 
nie powróciło.

Przez trzy dni czuwał rycerz 
przy martwej dziewczynie, z 
trwogą oczekując oddechu jej 
powracającej duszy. Jednak łzy 
zmarłej płynęły nadal, a gdzie 
dotknęły ziemi tam kiełkowały 
pączki i latorośle, jak gdyby zosta-
ły posiane przez płodną rękę.

Wreszcie rycerz pochował to 
niewinne dziecię i na znak swej 
wierności, położył cenny pier-
ścień na jej piersi. To był jego 
ostatni dar. 

O zmierzchu powrócił dodo-
mu, pozostając bardzo smutnym, 
chociaż przebywał wśród rado-
snych ludzi. Jego myśli wciąż 
powracały do miejsca w lesie, 
gdzie musiał pogrzebać własny-
mi rękami swoje szczęście. 

A łzy miłości z oczu dziewczy-
ny płynęły wciąż i wciąż, przebi-
jając się przez twardą powłokę 
ziemi i wypływały na wierzch w 
postaci jasno srebrnego strumie-
nia. I płyną aż do dzisiaj! 

Jego szum dźwięczy jak bicie 
serca, a jego szemranie jak gawę-
da dziecięcej duszy.  Żaden mróz 
i żadna zima nie mają władzy nad 
falami potoku i żadna kra nie jest 
w stanie zatrzymać płynącego 
w dół strumienia. Na jego po-
wierzchni światło słońca błyszczy, 
jak jasne złoto i zabarwia każdy 
kwiat na złoty kolor, którego ko-
rzenie piły jego wodę.

Gdy później przyszli drwa-
le i wyrębywali las, odnaleźli 
potok i nazwali go Goldfloss – 
złoty strumień. Pili jego wodę, 
lecz nie znali ani pochodzenia 
ani znaczenia. 

Pisarz gdy zaczerpnął rękami 
wody, poczuł w głębi swej duszy 
niepojętą cudowną moc dziewi-
czego potoku.

Biała lądecka w Żelaźnie.  /fot. archiwalne
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10 grudnia w sali wystawowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Nowej Rudzie zebrali się uczest-
nicy projektu „Akademia Obywa-
telska” z noworudzkich szkół, by 
przedstawić swoje fotoreporta-
że na temat stanu środowiska 
naturalnego w Nowej Rudzie i 
związanych z tym problemów. 
13 drużyn w dwóch grupach 
wiekowych, dzieci i młodzież, 
prezentowało na zdjęciach miej-
sca, które odwiedzili i problemy, 
na jakie należy zwrócić uwagę, 
aby poprawić stan naturalnego 
środowiska. Prezentowane re-
portaże w większości dotyczyły 
postępowania mieszkańców i za-
chęcały do zmiany niewłaściwe-
go stylu życia. Mieszkańcy, którzy 
przyszli na spotkanie przyznali, 
że w codziennych czynnościach 
nie zawsze zastanawiają się nad 
skutkami ekologicznymi. Przy-
pomniano więc: jak postępować 

ze zużytą żarówką, dlaczego nie 
wolno wyrzucać jej do kontenera, 
jaki wpływ na nasze zdrowie i za-
chowanie ma hałas, co się dzieje 
ze śmieciami w lesie, dlaczego 
warto na zakupy wybrać się z 
własną siatką, co zrobić z prze-
terminowanymi lekami, dlaczego 
Nowa Ruda jest zasnuta dymami 
i jaki mają one wpływ na nasze 
zdrowie, itd. Komisja oceniają-
ca fotoreportaże miała niemały 
problem z wyborem najlepszych. 
Taki sam problem miało jury oce-
niające prace plastyczne „Jestem 
Eko”. Przedszkolaki z Przedszkola 
Nr 1 i Przedszkola „Mini” wykona-
ły piękne prace z papierowych i 
plastikowych odpadów. Było to 
ważne spotkanie dzieci i młodzieży 
z mieszkańcami miasta, przedsta-
wicielami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Nadleśnictwa Jugów, Rad-
nymi miasta i gminy Nowa Ruda, 
w którym uczestniczyło 80 osób.

Drugiego dnia seminarium w 
sali kinowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury zaprezentowano 10 refe-
ratów uczniowskich. Uczniowie 
w myśl zasady „myśl globalnie, 
działaj lokalnie” przedstawili pro-
blemy ochrony środowiska na 
ziemi noworudzkiej w zakresie 
poprawy stanu powietrza, se-
gregowania śmieci, czystości 
wód, stosowania nowoczesnych 
technologii oświetleniowych i 
grzewczych. Referaty uzupełniały 
pokazy medialne przedstawia-
jące fotografie, wyniki badań i 
obserwacji, wnioski i propozy-
cje zmian. Największe uznanie 
komisji konkursowej wzbudziły 
referaty: „Kamieniołom a śro-
dowisko” Joachima Schmidta i 
Daniela Duszatyńskiego, „Inte-
ligentny dom” Joanny Śmiałek 
i Martyny Materny, „Problemy 
ochrony środowiska w Nowej 
Rudzie i okolicy” z Noworudzkiej 

Szkoły Technicznej oraz „Co z tym 
powietrzem?” Klaudii Jurweicz i 
Patryka Małogurskiego. Uczestni-
cy seminarium otrzymali nagrody 
w postaci urządzeń zasilanych 
energią słoneczną. 

Seminarium organizowane 
było w ramach projektu „Akade-
mia Obywatelska”, realizowanego 
przez Fundację Odnowy Ziemi 
Noworudzkiej we współpracy 
z Urzędem Miasta Nowa Ruda, 
Nadleśnictwem Jugów, Polskim 
Klubem Ekologicznym. Burmistrz 
Miasta, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Jugów oraz Julian Golak, radny 
wojewódzki objęli Honorowy 
patronat nad seminarium. 

Teresa Bazała 

IV SemInarIum uCznIOwSkIe
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Modne są miasta. Nie tylko 
stolice i metropolie, modne są 
także miasteczka jako organi-
zmy, które mają swój odrębny 
wyraz. Uroki miast coraz czę-
ściej odkrywa literatura – nie 
tylko metaforyczne szkice Ita-
lo Calvino lub Roberto Salva-
toriego. Współczesne portrety 
miast znajdziemy w prozie Ewy 
Bieńkowskiej (Rzym, Wenecja), 
Wojciecha Karpińskiego (Berlin, 
Londyn) nie mówiąc o pięknych 
wizerunkach miast w przedwo-
jennej prozie  Jarosława Iwasz-
kiewicza.

Kłodzko było od zawsze 
przestrzenią sztuki. Gdy w 
śródmieściu królują dalej śre-
dniowieczne lub renesansowe 
akcenty – wyobraźnia może 
tworzyć fantastyczne wątki o 
dawnych czasach. Nasyceni 
tym, co zapisane w pejzażu 
miasta, przywołane z dalekiej 
przeszłości, odkrywamy szla-
chetne, stare rytmy architektury, 
która gdzieś od połowy rynku 
zaczyna tańczyć, bo usytuowana 
na pochyłości podłoża, opada 
powoli poniżej twierdzy, ku 
rzece.  Kiedy przedwieczorne 
światło ślizga się po kamiennych 
portalach uwypuklając dawne 
wizerunki umieszczone w ich 
narożnikach (datowanych na 
lata 1586 – 1589) upewniam 
się, co do świetności tej archi-
tektury. 

Najważniejszą wartością 
miasta są ludzie. Ci dawni,  o któ-
rych mało wiemy (najwięcej wie 
Krystyna Oniszczuk – Awiżeń, bo 
wydobywa ich z dokumentów) i 
współcześni, którzy już po woj-
nie próbowali zadbać o kształt 
kultury. Wspominam z rozrzew-
nieniem dwóch moich szefów 
– kierowników Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej w latach 1963 – 73. 
Wacław Brejter – malarz, grafik, 
organizator Muzeum, lwowianin 
obdarzony niezwykłym poczu-
ciem humoru, porównywalnym 
może do niektórych postaci z 
żartów Andrzeja Waligórskiego. 
My, najbliżsi jego współpracow-
nicy mieliśmy tego świadomość. 
Jego styl bycia, tak odrębny od 
wszystkiego co kojarzy się ze 
słowem „szef”, odmieniał całe 

nasze otoczenie. Potrafił na-
tchnąć nas tak, że tworzyliśmy 
wyjątkową rzeczywistość, dale-
ką od nudy socrealistycznego 
reżimu. To zdecydowało, że nie 
mogłam stąd wyjechać. Przywią-
zany do kontaktów ze światem, 
który mu służył za cel i powód 
do żartów, tworzył klimat trochę 
absurdalnych sytuacji, które były 
jego żywiołem.

Jako prezes kłodzkiego Od-
działu ZPAP skupił wokół siebie 
grono artystów, którzy przyjeż-
dżali z całej kłodzczyzny na ze-
brania właśnie do Muzeum.

Jego następca Witold Turkie-
wicz – rysownik, grafik, artysta 
szkła, skromny, cichy, ciągle za-
jęty był zadaniami graficznymi, 
zleconymi przeważnie przez 
władze miasta. W pracy często 
rozmawiając z nami jednocze-
śnie wycinał rylcem w linoleum 
motywy, które ozdabiały potem 
wydawnictwa lub miejsca kultu-
ralne. Kiedy środowisko plastycz-
ne powierzyło mi prowadzenie 
Galerii BWA, wystawy artystów, 
których wówczas poznałam stały 
się moim dniem powszednim. 
Kłodzko miało szczęście także 
do przestrzeni wystawienni-
czych. Przez wiele lat istniały 
przecież 4 miejsca wystawo-
we. Największe – w wyremon-
towanym przez zespół Krystyny 
Toczyńskiej – Rudysz budynku 
Muzeum, następna to Galeria 
BWA w sali ratuszowej, świetnie 
przystosowana przez moją po-
przedniczkę, architekta wnętrz 
Danutę Turkiewicz. Ponadto w 
Kłodzkim Ośrodku Kultury Gale-
ria Parter oraz obok teatru Gale-
ria w Centrum Edukacji Kultural-
nej. Gdy po latach zlikwidowano 
BWA i CEK, niedawno Miejska 
Biblioteka Publiczna postarała 
się o ścianę w Saloniku Praso-
wym, przeznaczoną na ekspo-
zycję prac. Od trzech sezonów 
prezentacje sztuki odbywają się 
także w dawnej kaplicy przy Ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Św. 
na Osiedlu Kruczkowskiego. W 
niewielkim mieście, tyle prze-
strzeni dla sztuki i tyle gorliwych 
jej odbiorców. Kultura budowała 
zawsze tożsamość tego miasta, 
jego rangę. To ona sprawia, że 

możliwa jest duchowa forma 
życia, przynajmniej dla pew-
nej grupy osób. Wspominam je, 
gdyż wnosiły w nasze życie pe-
wien przedwojenny smak, gdzie 
starczało czasu na wszystko, tak-
że na spotkania towarzyskie. A 
przecież otwieraliśmy wystawy, 
wpisywaliśmy eksponaty do kart 
inwentarzowych, itd.  

A więc to ludzie określają 
wygląd i duszę miasta, określają 
także kształt kultury. Nie miejsce 
tu, żeby wymienić wszystkich 
zasłużonych w tej dziedzinie 
bo lista byłaby bardzo długa. 
Pocieszę się faktem, że żyję w 
środowisku, w którym tak bli-
sko mi do sztuki. I jak mawiał 
Antoine de Saint-Exupéry „czas 
stracony dla róży, czyni ci ją tak 
drogą”.

W Kłodzku zawsze wiele 
się działo: spotkań literackich, 
wieczorów artystycznych, wer-
nisaży, koncertów, projekcji, 
które weszły do repertuaru za-
interesowań ludzi związanych z 
kulturą. Wydarzenia te owocują 
do dziś, a nawet częściowo zo-
stały utrwalone. Są zachętą do 
poszukiwań w pamięci śladów 
niedawno minionych, wrażeń, 
zachwytów, momentów przeżyć 
przed obrazami znajomych prze-
cież twórców. To bardzo ważne 
w czasie permanentnych prze-
wrotów, gdy napęd cywilizacyj-
ny degraduje niektóre sfery.

Kultura jest tropem ku 
drugiemu człowiekowi, po-
trafi ożywić nasze potrzeby, 
emocje, fascynacje i trafić do 
kogoś obok nas. Szczególnie 
teraz, kiedy spotykamy coraz 
częściej osoby ze słuchawkami 
w uszach, mówiące  jakby do 
samych siebie.

Przez wiele lat w Powiato-
wym Domu Kultury, a następ-
nie w KOK istniało coś na kształt 
ogniska plastycznego, czyli klub 
„Paleta” zrzeszającego grono 
osób, amatorów twórczości pod 
opiekuńczymi skrzydłami Kry-
styny Słoniewskiej – Janotowej. 
Absolwentka PWSSP we Wro-
cławiu, malarka, uczennica prof. 
Eugeniusza Gepperta tworzyła 
bardzo dobry klimat dla twór-
czości. Większość uczestników 

tych spotkań już nie żyje. Z p. 
Krystyną wiele razy bywałam 
w jury różnych konkursów i 
miałyśmy wielokrotnie okazje 
rozmawiać na temat działań w 
sztuce. Wygląda na to, że nie 
ma miejsc pustych, bo w tej 
samej Galerii Parter w latach 
1998 - 2008 odbyło się 10 edy-
cji „Salonu” tak konsekwentnie, 
corocznie realizowanego przez 
nieodżałowanego organizatora 
i malarza Marka Szpaka. Wspo-
minam te postacie ważne dla 
środowiska,  bo jak powiada Mi-
łosz – „co nie jest wymówione, 
zmierza do nieistnienia”, a prze-
cież trudno wyobrazić sobie bez 
nich aurę artystyczną Kłodzka. W 
tej samej Galerii Parter w KCKSiR 
odbył się przed wakacjami po 
raz 14 wernisaż wystawy prac 
„Dużego” Studia Plastycznego 
pod twórczą opieką Bogdana 
Wieczorka, malarza, absolwen-
ta ASP we Wrocławiu. Pozwolę 
sobie wymienić nazwiska, by 
zapamiętać ile osób nadal an-
gażuje się w twórczość: Joanna 
Broczek, Agnieszka Buławow, 
Dorota Cieśla, Ada Ciszyńska, 
Lilia Kaleta, Barbara Koba, Mar-
cin Maziakowski, Elena Pogoda, 
Irena Rzewuska, Katarzyna Rze-
wuska, Zuzanna Sitarz, Lucyna 
Skórska, Ludmiła Sowińska, Ka-
tarzyna Stępień, Anna Szczesiak, 
Jerzy Dominik Szczesiak, Kata-
rzyna Śrutwa, Maria Tarnowska, 
Jolanta Ubik, Zygmunt Werocy, 
Jadwiga Żelaszkiewicz. Wystawa 
ich prac otwarta 10.08.2014 r. 
zaskakuje różnorodnością i skalą 
środków, jaką autorzy mają do 
dyspozycji. Duże, wielobarwne 
formaty przeplatają się z mniej-
szymi, rysunkowymi. Mocne 
w natężeniu barw i strukturze 
„martwe natury”, pięknie zor-
kiestrowane w czerwieniach 
z motywem gitary (Zygmunt 
Werocy i Marcin Maziakowski), 
z udanymi próbami wyjścia w 
kierunku abstrakcji i trendów 
aktualnych (Joanna Broczek, 
Lucyna Skórska). Widać tu jak 
sztuka współczesna porwała i 
zachęciła tych, którzy intuicyjnie 
chcą nadążyć za nowościami XX 
w. Są też próby figuratywne, się-
gające do tradycji sztuki, ale też 

Maja Dzierżyńska 

„kłODzkO malOwane” 
– bO OD zawSze nIebanalnIe malOwnICze
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karmiące się współczesnością 
portrety wielokrotne (Katarzyna 
Śrutwa). Wreszcie pejzaże w ca-
łej skali ich wyborów. Gdy Anna 
Szczesiak maluje mgiełkę, która 
unosi się nad letnim lub jesien-
nym światem, pola roztapiają 
się w niej, a kolor tworzy tylko 
pewne dominanty. Jej mąż Jerzy 
Dominik Szczesiak odwrotnie 
– powołuje motyw wielkiej me-
tropolii, najeżony wieżowcami, 
jakby chciał pomieścić wszystkie 
możliwości architektury współ-
czesnej rodem, może z Ameryki. 
W ten sposób łączą wielowymia-
rowość świata, bawiąc się przy 
tym dobrze.

Nie będę mnożyć zaskakują-
cych mnie pomysłów bo na tym 
nie koniec. 21 sierpnia 2014 r. 
została otwarta wystawa pople-
nerowa „Kłodzko malowane” w 
nowym pomieszczeniu – pawi-
lonie wyjściowym z podziem-
nej trasy turystycznej tuż pod 
twierdzą. 

Czy dziś możliwy jest całko-
wity opis świata?  Po tylu do-
świadczeniach z formą raczej 
nie. Ale temat „Kłodzko malowa-
ne” jest motywem wiodącym a 
każdy z uczestników realizuje go 
po swojemu. A więc fragmen-
ty, epizody, elementy większej 
całości dobrze nam znane. A 
ponadto: zaułki, okna, ciche 
zapomniane kątki, wszystko to, 
czego nie można zgubić idąc na 
przechadzkę po mieście pełnym 
śladów przeszłości. Tak, jakby 
autorzy tych prac wybrali się „na 
poszukiwanie straconego czasu”. 
I odnajdują go, wydobywając 
cechy miejsca najbardziej dla 

nich znaczące.
Uczuciowość autorów, 

magazynuje szczegóły i ukła-
da je w kształt obrazów, przy 
pomocy środków wyłącznie 
malarskich.

Zwiedzając wystawę mo-
żemy chwilkę zastanowić się 
przy nostalgicznym pejzażu 
wieczornym Lucyny Skórskiej 
lub pociemniałym niebie Bar-
bary Koby. Odnaleźć znajome 
motywy w szeroko rozplano-
wanych pracach Doroty Cieśli 
i fantazje architektoniczne na 
fragmentach oryginalnych 
domów z epoki Jolanty Ubik. 
Odkryć ocieplone promienia-
mi słońca wieże katedry Ireny 
Rzewuskiej lub zanurzone w 
błękit Katarzyny Śrutwy.

Zakończę inskrypcją zapi-
saną w środku obrazu „Reszta 
jest milczeniem” Alfreda Lenicy 
z 1966 r., którą autor skierował 
do widzów i którą znalazłam na 
niedawnej jego wielkiej wysta-
wie w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu. „Nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, że patrzymy na 
świat oczami nie własnymi. Dzie-
je się tak dlatego, że prawdziwa 
rola twórców kultury tkwi nie w 
tym, że produkują dzieła sztuki, 
które kupujemy (rzadko) ale w 
tym, że zmieniają one obraz 
świata na który patrzymy. W tym 
upatrywać należy ich doniosłą 
rolę społeczną”.

To święta prawda. Może 
„Kłodzko malowane” zobaczo-
ne oczami twórców tej wystawy 
wyda się jeszcze piękniejsze, bo 
przecież od zawsze jest nieba-
nalnie malownicze.

Fragment wystawy „Malowane kłodzko”

Uczestnicy wystawy „Malowane kłodzko”; od lewej: irena Rzewuska, anna 
szczesiak, lucyna skórska, katarzyna Śrutwa, ludmiła sowińska, Bogdan 
Wieczorek, zygmunt Werocy; u dołu: katarzyna Rzewuska, Jerzy Dominik szczesiak, 
zuzanna sitarz, Joanna Broczek, Dorota cieśla.
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Věra Kopecká     

jaké byly 15. Dny POezIe V brOumOVě
V letošním roce se uskutečnily 

již 15. Dny poezie v Broumově. 
První doprovodná akce se kona-
la 15. října v Městské knihovně 
v Broumově – setkání s účast-
níkem  Dnů poezie, ukrajinským 
básníkem a překladatelem Alek-
sanderem Gordonem ze Lvova. 
Na komorním večeru zazněly 
jeho verše jak v originále – polsky, 
ukrajinsky či rusky v přednesu au-
tora, tak v českém překladu Věry 
Kopecké, která k této příležitosti 
vydala výbor jeho poezie česky 
s názvem Zámek poezie. 

Druhá akce byla součástí set-
kání Střediska východočeských 
spisovatelů v Přelouči 16. října, 
jehož byl Aleksander Gordon 
hostem. I zde zazněly jeho verše 
jak v originále tak česky. Ještě 
tentýž večer vystoupili ukrajin-
ský básník i jeho překladatelka 
na autorském večeru s názvem 
Nahlédnutí ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové.

Páteční dopoledne 17. říj-
na patřilo již tradičně setkání 
s mládeží. Nejprve to byla be-
seda v prvním ročníku vyššího 
Gymnázia v Broumově, které se 
zúčastnil Aleksander Gordon, Ka-
rol Maliszewski, básník, prozaik, 
publicista a literární kritik z Nowe 
Rudy, Olga Novotná, básnířka a 
členka SVčS z Jablonce nad Nisou 
a Věra Kopecká jako básnířka i 
moderátorka setkání. Od 11 
hodin se konalo setkání žáků 
broumovských škol s autory – 
Aleksanderem Gordonem, An-
toni Matuszkiewiczem,  básníkem 
a překladatelem žijícím nyní na 
Broumovsku, a Věrou Kopeckou 
v historickém sále Kreslírny v are-
álu kláštera. Na obou setkáních 
jsme byli mile překvapeni pozor-
ností a zájmem žáků i učitelů.

Od 12 hodin se začali účast-
níci sjíždět a v prostorách za Kre-
slírnou jim bylo nabídnuto malé 
občerstvení. Při prezentaci všich-
ni obdrželi program a sborník le-
tošních Dnů poezie, sestavený 
z veršů všech přihlášených, tedy 
z ukázek poezie 58 autorů z Čech, 
Polska, Slovenska, Německa a 
Ukrajiny. Mohli si rovněž zakoupit 
dvojjazyčnou publikaci Poutníci 
krajinami poezie, která obsahu-
je především portréty básníků a 
výtvarníků, účastníků česko-pol-
ských a polsko-českých setkávání, 

k nimž jsme v předchozích dvou 
ročnících Dnů poezie v rámci 
dílen tvořili verše.

Ve 14.30 byli básníci přija-
ti vedoucím knihovny Janem 
Meierem v Městské knihovně 
v Broumově. Prohlédli si její 
prostory, přečetli ukázky ze své 
tvorby, byli provedeni rovněž di-
vadlem, kde si vyslechli několik 
písní v podání účastnice Dnů 
Barbary Pachura.

V 17 hodin se konalo oficiální 
zahájení 15. Dnů poezie v Bro-
umově v Kreslírně klášterního 
gymnázia. Jak je nechvalným 
zvykem v Broumově, zahájení se 
nezúčastnil nikdo z vedení města 
ani z učitelů či knihovníků. Set-
kání zahájila organizátorka Dnů 
Věra Kopecká spolu s předsed-
kyní Střediska východočeských 
spisovatelů Evou Černošovou. 
S ukázkou své poezie vystoupilo 
44 básníků, mezi nimi i hosté Zo-
fia Mirska z Klodzka a Wladyslaw 
Krupa z Marciszówa, kteří se Dnů 
poezie nemohli déle zúčastnit. 
Pořad byl  rozsáhlou a různoro-
dou přehlídkou poetik, námětů 
i slovanských jazyků – verše 
zněly česky, polsky, slovensky 
a ukrajinsky. Přednes zpestřil 
svým minirecitálem  Krzysztow 
Karwowski, básník, který byl 
organizátorem prvních polsko-
českých poetických setkávání, 
nyní se ale věnuje především 
hudební a písňové tvorbě. Na 
úvod zazpíval píseň na text již 
nežijící Evy Kučerové, autorky, 
která byla u zrodu Dnů poezie. 
V průběhu vystoupení jsem jako 
organizátorka Dnů poezie ob-
držela z rukou předsedy Valbři-
šského oddělení Sdružení autorů 
polských Romana Gilety blaho-
přejný list a kytici k 15. Dnům 
poezie v Broumově.

Po pořadu se účastníci přesu-
nuli do objektu školy v Křinicích, 
kde byla většina ubytována a kde 
jsme měli zajištěné nejen stra-
vování, ale rovněž sál – učebnu 
pro další program.

Od 21. hodiny se konaly dílny. 
První z nich byla kontaktní hra, 
jejímž cílem bylo především zbo-
řit bariéry a ostych nových účast-
níků, navázat kontakt. Několik 
fotografií bylo rozstříháno na 4 
díly, na spodní straně fotografie 
bylo vždy jedno náhodně vybra-

né slovo. Každý účastník obdržel 
jeden ústřižek a úkolem bylo se-
stavit fotografie. Majitelé ústři-
žků jedné fotografie poté měli 
pracovat společně, především 
osvětlit význam slov polským 
autorům, a napsat báseň ob-
sahující uvedená slova. Vzniklé 
texty jsme si přečetli a vyslechli. 
V další části každý z autorů ob-
držel jedno písmeno abecedy 
a měl napsat báseň, jejíž každé 
slovo tímto písmenem začínalo 
a také vytvořit obrazovou báseň 
kaligram tohoto písmene.

První část sobotního rána od 
9 do 11 hodin byla věnována 
interpretaci básně. V úvodu 
vystoupil PhDr. František Vše-
tička, CSc se svou interpretací 
básně Aloise Marhoula Březen 
z jeho prvotiny. Zabýval se so-
uvislostmi kompozice básně a 
jejího obsahu. Po jeho vystoupe-
ní následovala široká diskuse o 
básnických prostředcích, tvorbě 

a pohledech na tvorbu.
V druhé části dopoledne jsme 

pokračovali v tématu interpre-
tace tvorbou básní na vybraný 
citát ze světové literatury.

Po obědě se většina účastníků 
vydala na procházku z Křinic na 
kraj Broumova a kolem rybníku 
Cígl zpět do školy. Po společném 
fotografování před budovou 
školy jsme odjeli do Mieroszowa, 
kde nás v centru kultury přivítal 
organizátor polsko-českých ple-
nérů a zakládající člen Polsko-
českého uměleckého klubu Art-
studio Henryk Hnatiuk  a starosta 
města Mieroszow. Ve výstavním 
sále jsme shlédli výstavu grafik 
Jany Wienerové a poplenérovou 
výstavu letošního mezinárod-
ního interdisciplinárního plenéru 
v Klodzku. I zde se konala přeh-
lídka tvorby zúčastněných auto-
rů provázená hudebními vstupy 
Barbary Pachura v níž vystoupilo 
40 autorů. 

Věra kopecká a aleksander gordon s  broumovskimý školaký.

setkání basniků v Mieroszovským centrum kultury.
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Po návratu do Křinic a večeři 
jsme v závěrečné dílně přečetli 
práce z dopoledne a připomněla 
jsem všem, že pokud mi verše 
z dílen účastníci do konce roku 
zašlou, pokusím se je zařadit do 
sborníku v příštím roce.

V neděli 19. října jsme uko-
nčili 15. Dny poezie a v 10 ho-
din se účastníci rozjeli do svých 
domovů.

Letošního básnického setkání 
nebo jeho části se zúčastnilo 47 
autorů, z toho 18 z Čech a Mora-
vy, 26 z Polska, 2 ze Slovenska a 
1 z Ukrajiny. Mezi českými účast-

níky byli členové oblastních spi-
sovatelských organizací z Plzně, 
Strakonic, Prahy, Brna, Olomo-
uce. Většina autorů zahrnutých 
ve sborníku, kteří nepřijeli se 
omluvila z vážných pracovních 
nebo zdravotních důvodů, část 
proto, že zároveň probíhal Varša-
vský poetický podzim, prestižní 
festival, na nějž byli pozváni.

15. Dny poezie v Broumově 
podpořilo svým grantem Město 
Broumov a poskytnutím sálu Kre-
slírny Agentura pro rozvoj Bro-
umovska, poskytnutím zázemí 
a prostor pro dílny Obec Křini-

ce a Centrum kultury a starosta 
Mieroszowa organizací pořadu 
v Mieroszowě i pohoštěním a 
zajištěním dopravy.

Všem jmenovaným děkujeme 
za podporu.

15. Dny poezie v Broumo-
vě proběhly v přátelské tvůrčí 
atmosféře, kterou bez výjimky 
tvořili všichni zúčastnění a upřím-
ně jim za jejich podíl na Dnech 
poezie děkuji. Umožnily autorům 
porovnat svou tvorbu s jinými, 
poznat nové přátele a navázat 
nové kontakty, získat nové pod-
něty a poznatky a v neposlední 

řadě nasát trochu atmosféry, 
kterou obsahují naše setkání i 
místa, kde se konají. Věřím, že si 
většina odnáší pěkné vzpomínky 
i verše a že se znovu sejdeme a 
podaří se nám

tuto tvůrčí přátelskou atmos-
féru udržet. 

15. Dny poezie v Broumově 
byly součástí X. Podzimního 
uměleckého maratónu Střediska  
východočeských spisovatelů  (7 
autorů SVčS se zúčastnilo) a XXV. 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury.

Věra Kopecká     

jakIe były XV DnI POezjI w brOumOVě?
W tym roku odbyły się w Bro-

umovie już XV Dni Poezji.
Pierwsza towarzysząca tym 

dniom impreza miała miejsce 15 
października w Bibliotece Miej-
skiej – spotkanie z uczestnikiem 
Dni Poezji, ukraińskim poetą i 
tłumaczem Aleksandrem Gordo-
nem ze Lwowa. Na kameralnym 
wieczorze zabrzmiały w wykonaniu 
autora wiersze w języku polskim, 
ukraińskim i rosyjskim, a także w 
czeskim w tłumaczeniu Věry Ko-
peckiej, która wydała wybór jego 
wierszy w języku czeskim pod 
tytułem „Zámek poezie” („Zamek 
poezji”).

Druga impreza, będąca częścią 
spotkania w Centrum wschodnio-

czeskich pisarzy, odbyła się 16-go 
października w Přelouczy, na której 
również gościł Aleksander Gordon. 
Tutaj też czytał wiersze w oryginale 
i w języku czeskim. Jeszcze tego 
samego dnia wieczorem ukraiński 
poeta i jego tłumaczka wystąpili na 
wieczorze autorskim pod nazwą 
„Zerknięcie do studyjnej i nauko-
wej biblioteki w Hradec Kralove”. 
Piątkowe przedpołudnie 17 paź-
dziernika należało już tradycyjnie 
do spotkań z młodzieżą. Najpierw 
było to spotkanie z pierwszymi kla-
sami Gimnazjum w Broumovie, w 
którym wzięli udział Aleksander 
Gordon i Karol Maliszewski - poeta, 
prozaik, publicysta i krytyk literacki 
z Nowej Rudy, Olga Novotna, poet-

ka i członkini SVčS z Jablonca nad 
Nysą i Věra Kopecka jako poetka i 
moderatorka spotkania. O godzi-
nie 11.00 rozpoczęło się spotka-
nie uczniów broumovskich szkół 
z poetami Aleksandrem Gordonem, 
Antonim Matuszkiewiczem, poetą i 
tłumaczem mieszkającym koło Bro-
umova i Věrą Kopecką w historycz-
nej sali rysunku na terenie klasz-
toru. Na obu spotkaniach byliśmy 
mile zaskoczeni zainteresowaniem 
uczniów i nauczycieli.

Wydany został tomik poezji za-
wierający wiersze wszystkich 58 
poetów z Czech, Polski, Słowacji, 
Niemiec i Ukrainy. Można było 
także zakupić dwujęzyczną publi-
kację „Poutníci krajinami poezie” 

(„Pielgrzymi po ziemiach poezji”), 
który zawierała portrety pisarzy i 
artystów, uczestników czesko-pol-
skich i polsko-czeskich spotkań 
w ostatnich dwóch latach. Poeci 
zostali przyjęci przez dyrektora 
Jana Meiera w Miejskiej Bibliote-
ce w Broumovie. Zwiedzili jej po-
mieszczenia i czytali swoje wiersze, 
zwiedzili również teatr, gdzie wy-
słuchali kilku pieśni w wykonaniu 
uczestniczki Dni Barbary Pachury. 
Oficjalne otwarcie XV Dni Poezji w 
odbyło się w Sali rysunku gimna-
zjum klasztornego. Niechlubnym 
zwyczajem w Broumovie jest to, że 
nikt z władz miasta ani z nauczycieli 
czy bibliotekarzy, nie wziął udziału 
w otwarciu. Spotkanie otworzyła 

Uczestnicy XV Dni Poezji./ Učastnici XV Dnů Poezie.
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organizatorka Dni Věra Kopecka 
razem z przewodniczącą Ośrodka 
Wschodnio-Czeskich pisarzy Ewą 
Černošovą. Swoje wiersze przed-
stawiło 44 poetów oraz goście Zo-
fia Mirska z Kłodzka i Władysław 
Krupa z Marciszówka, którzy nie 
mogli pozostać na dłużej. 

Dni po raz kolejny były świętem 
poezji, podczas którego wiersze 
brzmiały w języku czeskim, polskim, 
słowackim i ukraińskim. Imprezę 
uświetnił swoim mini recitalem 
Krzysztof Karwowski, poeta, który 
był organizatorem pierwszych pol-
sko-czeskich spotkań poetyckich, 
a aktualnie poświęca się kompo-
nowaniu muzyki i pieśni. Na po-
czątku zaśpiewał pieśń do tekstu 
już nieżyjącej Evy Kučerovej, która 
była przy narodzinach Dni Poezji. 
Z rąk przewodniczącego Wałbrzy-
skiego Oddziału Stowarzyszenia 
Autorów Polskich Romana Gilety 
otrzymałam list gratulacyjny z oka-
zji XV Dni Poezji w Broumovie. Po 
uroczystości wszyscy uczestnicy 
udali się do szkoły w Křinicach, 
gdzie większość gości nocowała i 
gdzie mieli zapewnione nie tylko 
posiłki, ale również salę, w której 
odbywały się następne punkty 
programu.

 O godzinie 21.00 rozpoczęły 
się warsztaty. Pierwsze to gra inte-
gracyjna, której celem było przede 
wszystkim przełamanie barier i 

nawiązanie kontaktu z nowymi 
uczestnikami. Kilka fotografii roz-
cinano na 4 części. Na odwrocie 
fotografii było zawsze jedno przy-
padkowo wybrane słowo. Każdy 
uczestnik otrzymał jeden kawałek, 
a jego zadaniem był porównać go 
z fotografią. Właściciele kawałków 
jednej fotografii mieli pracować 
razem, tłumaczyć znaczenie słów 
polskim autorom i napisać wiersz 
zawierający dane słowo. Powsta-
łe teksty były czytane. W dalszej 
części każdy z autorów otrzymał 
jedną literę alfabetu i miał napisać 
wiersz, w którym każde słowo miało 
zaczynać się na tę literę oraz miał 
stworzyć wiersz obrazowy kaligram 
z tej litery.  

Pierwsza część sobotniego ranka 
do godziny 11.00 była poświęcona 
interpretacji wierszy. Na początku 
wystąpił dr František Všetička ze 
swoją interpretacją wiersza Alo-
ise Marhoula „Březen” („Marzec”), 
którym debiutował. Mówił o kom-
pozycji wiersza i jego wartości. Po 
jego wystąpieniu rozpoczęła się 
dyskusja o środkach poetyckich, 
tworzeniu i patrzeniu na poezję. 
W części przedpołudniowej inter-
pretowane były wybrane wiersze 
z literatury światowej.

Po obiedzie większość uczest-
ników wybrała się na spacer z Kři-
nic do Broumova i dookoła stawu 
Cígl. Po wspólnej fotografii przed 
budynkiem szkoły pojechaliśmy 

do Mieroszowa, gdzie w Centrum 
Kultury przywitał nas organizator 
Polsko-Czeskich Plenerów i czło-
nek-założyciel Polsko-Czeskiego 
Klubu Artystycznego Art-Studio 
Henryk Hnatiuk oraz burmistrz mia-
sta. Obejrzeliśmy wystawę grafik 
Jany Wienerowej i poplenerową 
wystawę tegorocznego między-
narodowego interdyscyplinarnego 
pleneru w Kłodzku. Miał tu miejsce 
przegląd twórczości uczestników 
Dni. Po wstępie muzycznym w 
wykonaniu Barbary Pachury 40 
poetów czytało swoje wiersze. 
Po powrocie do Křinic i kolacji, 
podczas ostatnich warsztatów 
przeczytaliśmy prace z przedpo-
łudnia i przypomnieliśmy uczest-
nikom, żeby przesłali powstałe na 
warsztatach wiersze do końca roku, 
gdyż chcemy je wydać w przyszłym 
roku.

W niedzielę 19-go października 
zakończyły się XV Dni Poezji. O go-
dzinie 10.00 uczestnicy odjechali 
do swoich domów. W tegorocznym 
spotkaniu poetów udział wzięło 
47 autorów, z tego 18 z Czech i 
Moraw, 26 z Polski, 2 ze Słowacji i 
1 z Ukrainy. Wśród czeskich uczest-
ników byli członkowie regional-
nych organizacji pisarzy z Pilzna, 
Strakonic, Pragi, Brna, Ołomuńca. 
Większość autorów, którzy nie 
przyjechali, usprawiedliwiła się 
ważnymi przyczynami służbowymi 
lub zdrowotnymi. Część nie była 

obecna dlatego, że w tym samym 
czasie miał miejsce prestiżowy War-
szawki Jesienny Festiwal Poezji, na 
który byli zaproszeni.

XV Dni Poezji w Broumowie 
wsparło swoim grantem Miasto 
Broumov i Agencja Rozwoju Re-
gionu Broumowa udostępnieniem 
sali rysunku, wieś Křinice - udostęp-
nieniem miejsca i pomieszczeń na 
warsztaty, a także Centrum Kultury 
i burmistrz Mieroszowa. Organi-
zatorzy programu w Mieroszowie 
finansowali transport i poczęstu-
nek. Wszystkim wymienionym 
dziękujemy za wsparcie.

XV Dni Poezji w Broumowie 
przebiegały w przyjaznej, twórczej 
atmosferze, którą bez wyjątku two-
rzyli wszyscy uczestnicy i szczerze 
im za to dziękuję. Dni umożliwiły 
autorom podzielenia się swoją 
twórczością z innymi, poznanie 
nowych przyjaciół i nawiązanie 
nowych kontaktów, zdobycie inspi-
racji i informacji. Pozwoliły nasycić 
się atmosferą, naszych spotkań i 
pięknych miejsc.

XV Dni Poezji w Broumowie 
zorganizowane zostały w ramach 
X Jesiennego Naukowego Marato-
nu Ośrodka Wschodnio-Czeskich 
Pisarzy. Wzięło w nich udział 7 au-
torów SVčS i XXV Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

Tłumaczenie: Joanna Golak
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ks. Marcin Zawada     

DzIeje kultu św. jana nePOmuCena
Z każdym świętym i błogo-

sławionym wiąże się kult. Prócz 
wymiaru religijnego, który sta-
nowi jego istotę i priorytet, jest 
on ważnym elementem kultury 
i zarysowuje profil danego spo-
łeczeństwa. Analizując motywy 
kultów, można prześledzić drogi 
rozwoju oraz przemieszczania się 
poszczególnych wątków kultu-
rowych. Z kolei bliższe badanie 
wybranych kultów pozwala na 
odkrywanie wątków między-
kulturowych, świadczących o 
bogactwie historii badanego 
społeczeństwa. Kult świętych 
w tradycyjnych i ludowych spo-
łecznościach odgrywał ważną 
rolę integrującą, spełniał także 
znaczące funkcje religijno- go-
spodarcze. Istotne więc jest, by 
w analizie podjąć próbę opisania 
recepcji czci dla danego świę-
tego, wskazać główne ośrodki 
i środowiska jej występowania 
oraz zbadać czynniki sprzyjają-
ce rozwojowi kultu. Wprawdzie 
w XVII wieku kult świętych był 
dość rozpowszechniony w po-
szczególnych rejonach Polski, 
jednakże brakowało kultu cen-
tralnego, obejmującego całe 
państwo. Samo zaś oddawanie 
czci bardziej ukierunkowane 
na poszczególnych świętych, a 
mniej na Boga, stanowiło także 
obraz tamtych czasów i ów-
czesnych przemian społeczno-
politycznych, odzwierciedlając 
jednocześnie decentralizację 
władzy i przesunięcie siły naci-
sku z tronu na magnaterię, a z 
sejmu na sejmiki prowincjonalne. 
Podobnie wyglądała sytuacja w 
przypadku kultu świętych, gdzie 
przeniesienie akcentu z Boga na 
poszczególnych świętych było 
wyrazem potrzeby serca i prze-
konań wiernych. Przyjrzyjmy się 
zatem kultowi św. Jana Nepo-
mucena.

Początek kultu św. jana 
w Czechach i w Polsce

Po tragicznych wydarzeniach, 
które doprowadziły do męczeń-
skiej śmierci Jana z Pomuku, do-
chodziło w Czechach do coraz 
większej dezaprobaty dla rządów 
Wacława IV i nasilających się 
przejawów sprzeciwu. Monarcha 
spostrzegł rosnący bunt i opozy-

cję możnych, a nawet wyższego 
duchowieństwa; doszło nawet do 
czasowego pozbawienia wolno-
ści króla, którą odzyskał dopiero 
za cenę obietnicy ograniczenia 
swojej władzy i zakresu swojej ju-
rysdykcji oraz zreorganizowania 
rady królewskiej. Efektem bezpo-
średnim były poczynania elek-
torów, które doprowadziły do 
pozbawienia Wacława IV w 1400 
roku korony cesarskiej. Być może 
do takich ostrych działań przy-
czyniła się reakcja ludu na śmierć 
Jana Nepomucena i wrzucenie 
go do rzeki. Kronikarze podają, 
że na wieść o wyłowieniu ciała i 
złożeniu go najpierw w praskim 
kościele Świętego Krzyża , król 
uciekł z Pragi na zamek Żebrak. 
Lud wykorzystał tę ucieczkę i 
przeniósł ciało Jana Nepomuce-
na na Hradczany, by pochować 
go w katedrze św. Wita. Napięcia 
społeczne były tak wielkie, że sta-
nowiły realną groźbę wybuchu 
antykrólewskiego powstania.  
W połowie 1393 roku po Pradze 
krążyła dosyć obszerna ulotka, 
opisująca stan duchowieństwa, 
narażonego na wszelkiego rodza-
ju tortury, a nawet śmierć. Mimo 
że w pisemku tym nie padło ani 
razu nazwisko Jana, wszyscy do-
skonale wiedzieli, o kogo w niej 
chodziło i do jakich wydarzeń 
odnosi się jej autor, pisząc: Kto 
z was, znających nasze czasy, wi-
dział, by kiedykolwiek świeccy 
występowali z taką zajadłością, 
okrucieństwem i ostentacją prze-
ciwko duchownym? Kto w prze-
szłości widział, pomijając czasy 
pierwszych męczenników, tak 
bezbożne, okrutne i wymyślne 
morderstwa, do jakich potrafiła 
posunąć się ostatnio w swej nik-
czemności społeczność świecka, 
dążąca do pognębienia i unice-
stwienia kleru?

Wiadomość o tragicznej 
śmierci Jana była więc czynni-
kiem napędowym w praskim 
społeczeństwie, pobudzającym 
nie tylko do ostrej reakcji przeciw 
zbyt surowym poczynaniom Wa-
cława IV, lecz przede wszystkim 
do powstania i rozwoju niezwy-
kłej czci dla przyszłego praskiego 
świętego, stanowiąc początek 
jego kultu. Po śmierci króla na 
Nowym Zamku w Kunarticach w 
1419 roku kult Jana Nepomucena 

jeszcze szybciej zaczął się roz-
przestrzeniać, zwłaszcza dzięki 
licznym pielgrzymkom do Pragi. 
Stąd pątnicy nieśli orędzie o pra-
skim świętym, obrońcy Kościoła, 
wiernym słudze Chrystusowym, 
strzegącym tajemnicy spowiedzi 
i przeciwstawiającym się królowi. 
Spontaniczny kult Jana Nepomu-
cena rozrastał się bardzo szybko. 
Wydawano jego liczne żywoty, 
a nawet oddawano mu cześć li-
turgiczną. Niemałą zasługę pod 
tym względem mieli też pątnicy 
w osobach przywódców zarówno 
świeckich, jak i religijnych.

Ciekawy wątek rozwoju kultu 
Jana Nepomucena stanowi spra-
wa spowiedzi królowej Zofii. Za-
gadnienie to jest na tyle enigma-
tyczne, że warto mu poświęcić 
odrobinę uwagi. Wielu bowiem 
upatruje w tej kwestii powodu 
eskalacji zła i agresji króla Wa-
cława IV w stosunku do Jana, 
gdyż ten był spowiednikiem 
królowej, a król chciał wydobyć 
w trakcie tortur informacje od 
duchownego dotyczące swojej 
małżonki. Otóż Babuchowski 
podaje, że zachował się doku-
ment z tajnej narady Wacława IV 
z emisariuszami awiniońskiego 
papieża Klemensa VII, w trakcie 
której padła informacja ze strony 
króla o chęci oddalenia swojej 
małżonki Zofii i unieważnienia 
małżeństwa z nią, gdyż monar-
cha nosił się z zamiarem zawarcia 
nowego związku małżeńskiego 
z aragońską księżniczką Joanną. 
Kiedy więc Zofia dowiedziała się 
o takim stanie rzeczy, zwróciła 
się o poradę do najlepszego i 
najbardziej doświadczonego 
prawnika kościelnego, którym 
niewątpliwie w tamtych czasach 
był Jan z Pomuku. Chociaż nie-
którzy zdają się kwestionować, 
czy taka porada miała miejsce w 
ramach sakramentu, to jednak 
nikt nie poddaje w wątpliwość 
faktu odbycia takiej rozmowy. 
Królowi zatem chodziło o zdoby-
cie informacji, które mogłyby mu 
pomóc w osiągnięciu zamierzo-
nego celu, jakim było unieważ-
nienie związku małżeńskiego. 
Taką niezwykle pomocną wiado-
mością mogło być stwierdzenie 
niewierności małżonki, a jej po-
twierdzenie król mógł otrzymać 
od spowiednika królowej.

Niektórzy badacze stoją na 
stanowisku, że twierdzenie, ja-
koby zachowanie tajemnicy spo-
wiedzi było główną przyczyną 
męczeństwa kapłana Jana, jest 
nie do przyjęcia, gdyż idea ta 
miała się pojawić najwcześniej 
dopiero 40 lat po jego śmierci. 
Takiej wersji zdarzeń jednak 
nie potwierdzają późniejsi kro-
nikarze. Pochodzący z Austrii 
dziejopis Tomasz Ebendorfer 
z Haselbachu w swojej kronice 
datowanej na ok. 1450 rok za-
znacza, że Jan był spowiedni-
kiem królowej Zofii. Podobną 
opinię wyraża inny kronikarz, 
kanonik Paweł Żydek w swoim 
dziele Sprawvovna, napisanym 
w roku 1477. Świadectwa te są 
zatem potwierdzeniem, że ów 
fakt nie pozostał bez wpływu na 
całą sprawę kultu św. Jana. Póź-
niej Nepomucena coraz częściej 
utożsamiano z wątkiem obrony 
tajemnicy spowiedzi, co znalazło 
wyraz w zbiorze hymnów Ponta-
nusa z roku 1602, gdzie jest on 
jednoznacznie przedstawiany 
jako spowiednik królowej Zofii. 
Podczas kanonizacji w roku 1729 
papież Benedykt XIII jako powód 
męczeństwa Jana z Pomuku po-
dał zachowanie tajemnicy świę-
tej spowiedzi. Wokół tej właśnie 
przyczyny głoszone były później 
kazania na temat świętego, a sam 
fakt obrony sakramentu stał się 
orężem w walce z protestanta-
mi, którzy odrzucali zachowanie 
tajemnicy spowiedzi czy wręcz 
konieczność spowiedzi indywi-

ks. Marcin zawada
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dualnej w ogóle. Sam święty zaś 
stał się bardzo szybko w kultu-
rze religijnej Polski powszechnie 
uważany za patrona spowied-
ników oraz dobrej spowiedzi i 
szczerej pokuty.

Istnieje także inny, godny 
odnotowania wątek związany z 
kultem Jana z Pomuku. Chodzi o 
legendę mówiącą o odnalezieniu 
jego ciała w wodach Wełtawy. 
Ponoć ci, którzy zauważyli zwłoki 
umęczonego kapłana w rzece, 
zobaczyli znaki świetlne, jakby 
płomienie wokół jego głowy, a 
kronikarze podają, że nad ciałem 
leżącym w wodzie widziano wie-
le niebieskich świateł. W żywocie 
św. Jana Nepomucena można 
odnaleźć nawet następujące 
zdanie: tymczasem Bóg sprawił 
wielki cud, albowiem nad ciałem, 
które mimo bystrego prądu pły-
wało na powierzchni wody, zaja-
śniały wieńcem liczne gwiazdy i z 
nocy zrobiły dzień, tak, że ludzie 
powstawali ze snu, nie umiejąc 
zrazu odgadnąć przyczyny.

Ze śmiercią Jana Nepomucena 
wiąże się jeszcze jedno wydarze-
nie, które już nie stanowi legen-
dy, ale znajduje swoje potwier-
dzenie w kronikach, stając się w 
ten sposób faktem historycznym. 
Chodzi tu o niespotykane zdarze-
nie związane z Wełtawą. Kilka dni 
po męczeńskiej śmierci i odna-
lezieniu ciała Jana Nepomucena 
rzeka wyschła do tego stopnia, 
że można ją było przejść w bród, 
używając jedynie krótkiej deski, 
woda zaś była zielona jak trawa 
i nie nadawała się do picia. W 
całych Czechach nastała wielka 
susza. Świadomość społeczna i 
przekonanie ludu, że zjawisko to 
jest karą za zamordowanie Nepo-
mucena, były tak duże, iż z powo-
du unieruchomionych młynów, 
braku mąki, a w konsekwencji 
także chleba, ludzie zaczęli bu-
rzyć się przeciw królowi.

Warto zauważyć, że przeko-
nanie o świętości Jana z Pomuku 
było bardzo silne od samego po-
czątku. Już od chwili śmierci ten 
praski kapłan był otaczany czcią i 
świętością, i to przez samego ar-
cybiskupa Jana z Jenštejna, który 
w liście do papieża Bonifacego 
IX z 1393 roku, informującym o 
wydarzeniach praskich oraz o 
męczeńskiej śmierci Nepomu-
cena, określił swojego współ-
pracownika mianem „Sanctus 
Martyr” – święty męczennik. 
Innym potwierdzeniem szyb-
ko rozprzestrzeniającego się 
kultu Jana z Pomuku może być 

odkryta w 1793 roku biografia 
praskiego arcybiskupa Jana z 
Jenštejna, autorstwa jego spo-
wiednika i duchowego doradcy, 
Petera Clarifikatora (Vita domini 
Ioannis Pragensis, archiepiscopi 
tertii, post patriarcham Alexan-
drini – Żywot Jana z Jenštejna, 
trzeciego arcybiskupa praskiego, 
potem zaś patriarchy aleksandryj-
skiego). W dziele tym Clarifikator 
pisze o licznych cudach w całym 
kraju, mających miejsce za przy-
czyną Nepomucena. Wprawdzie 
nie podaje, o jakie cuda chodzi, 
ale samo utożsamianie ich z Ja-
nem z Pomuku jest znamienne 
w czasach powszechnego scep-
tycyzmu wobec cudowności. Za-
tem fakt, że kilka lat po śmierci 
księdza Jana pisze się o cudach 
za jego wstawiennictwem, jest 
świadectwem o wczesnych po-
czątkach kultu.

Jednym z przejawów czci dla 
św. Jana Nepomucena stał się 
jego grób. Już bowiem w kilka 
lat od męczeńskiej śmierci miej-
sce jego doczesnego pochówku 
było otaczane niezwykłym sza-
cunkiem i uważane za święte. 
Najstarsze kroniki podają, że 
grób został oznaczony kamie-
niem, na którym wyryto krzyż 
oraz nazwisko św. Jana, a wszy-
scy wystrzegali się, by na ten 
kamień nie nastąpić. Gdy ktoś 
nieopatrznie tego dokonał, tego 
samego dnia doznawał zawsty-
dzenia lub upokorzenia. By więc 
nie dochodziło do takich sytuacji 
i przejawów braku szacunku dla 
grobu tego świętego, już w 1416 
roku otoczono to miejsce kratą, 
a wszyscy cierpiący fizycznie i 
duchowo mogli przychodzić tu, 
by w modlitwie szukać pociechy 
przez wstawiennictwo Jana Ne-
pomucena. Czynili to zwłaszcza 
ci, których dobre imię i honor 
mogły być zagrożone. Cześć i sza-
cunek dla tego praskiego święte-
go były tak powszechne wśród 
Czechów, że nawet burzliwe 
wydarzenia państwowe tamte-
go okresu, związane z rozwojem 
husytyzmu, nie zatarły w pamięci 
pietyzmu, którym otaczano Jana 
z Pomuku. Przejawem tego może 
być następujący fakt: gdy w 
ostatnią niedzielę sierpnia 1420 
roku tłum husytów wdarł się do 
praskiej katedry, by plądrować i 
niszczyć, grób Jana Nepomucena 
pozostał nietknięty, mimo że na-
pastnicy rozbili większość ołtarzy. 
Ponad 110 lat później na grobie 
świętego umieszczono tablicę 
z napisem: „Jan świętą koronę 

męczeństwa zdobył i leży tutaj 
pogrzebany”, co jest kolejnym 
świadectwem żywego kultu 
Nepomucena jeszcze przed ofi-
cjalnym wyniesieniem go przez 
Kościół na ołtarze. Z grobem jest 
związane jeszcze inne zdarzenie, 
mające potwierdzać niezwykłość 
osoby wikariusza generalnego 
Pragi. Mianowicie w 1619 roku 
kalwiński nadworny kaznodzie-
ja zarządził usunięcie z katedry 
wszystkich ołtarzy. Jednakże 
wybrani protestanccy i husyccy 
pracownicy, którzy mieli podjąć 
się tego zadania, wzbraniali się 
przed zniszczeniem kraty osła-
niającej grób Jana Nepomuce-
na, mając w pamięci opowieści 
o konsekwencjach znieważenia 
miejsca jego doczesnego po-
chówku. Naoczni świadkowie 
potwierdzają wydarzenia związa-
ne z próbą usunięcia kraty, kiedy 
to jeden ze śmiałków zginął w 
straszliwych bólach, głośno krzy-
cząc, odrzucony w tajemniczych 
okolicznościach od grobu. Na tle 
takich oto wydarzeń rozrastał się 
i zakorzeniał w społeczeństwie 
czeskim, a później także europej-
skim, kult Jana z Pomuku. Coraz 
częściej więc pojawiała się myśl, 
by tego wielkiego człowieka wy-
nieść na ołtarze.

Starania o kanonizację Jana 
Nepomucena podejmowano 
kilkakrotnie w ciągu dziejów. 
Pierwsze z nich próbowano usku-
tecznić już w roku 1625, jednakże 
zakończyły się fiaskiem, podob-
nie zresztą jak te z roku 1675, 
kiedy to pod wpływem dziekana 
kapituły praskiej Tomasza Pesiny 
podjął się tego cesarz Ferdynand 
III wraz z całą praską kapitułą. 
26 listopada praski arcybiskup 
wezwał kapitułę katedralną do 
podjęcia odpowiednich kroków 
– bez powodzenia. Mimo licznie 
budowanych kościołów, kaplic, 
przydrożnych kapliczek, krzyży, 
posągów, a także wysyłanej nie-
zliczonej liczby listów z prośba-
mi, petycjami i namowami, by 
skłonić Rzym do wyniesienia 
Jana z Pomuku na ołtarze, nie 
udało się osiągnąć zamierzo-
nego celu. Dopiero gdy z Pra-
gi zaczęły napływać protokoły 
z zeznaniami składanymi pod 
przysięgą przez szlachtę, miesz-
czan i lud, rozpoczęto oficjalny 
proces kanonizacyjny, w czym 
niemały udział miał cesarz Józef 
II, z którego polecenia w całym 
państwie w 1710 roku ruszyły 
przygotowania do beatyfikacji. 
Do Rzymu poszły więc jeszcze 

raz listy poświadczające moc-
ny kult praskiego kapłana. Ich 
autorami byli nie tylko czescy 
biskupi – także sama cesarzowa 
Elżbieta, żona Karola VI, przesłała 
list poświadczający niezwykłość 
postaci Jana z Pomuku. Pięć lat 
później powstała specjalna ko-
misja, której celem było zbieranie 
wiadomości o życiu i śmierci Jana 
Nepomucena oraz przypisywa-
nych mu cudach. Przesłuchiwano 
więc ogromną liczbę świadków. 
Także książęta i biskupi innych 
państw katolickich zwracali się 
do Rzymu z poświadczeniem o 
rozwijającym się kulcie Nepo-
mucena. Czynili tak, m.in. król 
Stanisław August Poniatowski 
oraz biskup wrocławski Franz 
Ludwig zu Neuburg. W 1719 
roku po całym kraju rozeszła 
się wieść o cudownym ocaleniu 
przez Jan Nepomucena niejakiej 
Rozalii Wodakin von Straskoniss, 
uwięzionej pod kołem młyńskim, 
a uratowanej dzięki wstawiennic-
twu praskiego kapłana. Innym cu-
downym zdarzeniem, do którego 
doszło za przyczyną praskiego 
męczennika, było uzdrowienie 
zeschłego lewego ramienia Te-
resy Krebsin von Brik, która w do-
wód wdzięczności ufundowała 
kościół pod wezwaniem św. Jana 
Nepomucena. Do przytaczanych 
wydarzeń, co do których istnia-
ło mocne przekonanie, że miały 
miejsce za wstawiennictwem pra-
skiego świętego, zalicza się także 
uratowanie rodzinnego miasta 
kapłana od zarazy w 1680 roku 
oraz cudowne wyzdrowienie ka-
nonika Pragi Steyera i Vieta Pa-
derna ze śmiertelnej choroby. O 
cudzie z sprawą św. Jana można 
także mówić w przypadku cze-
skiego szlachcica podróżującego 
po Italii, który został niesłusznie 
oskarżony, a przed śmiercią ura-
towały go modlitwy błagalne do 
Nepomucena.

Szalę na korzyść uznania 
świętości praskiego kapłana 
przechyliło znalezisko pocho-
dzące z 15 kwietnia 1719 roku, 
kiedy to podczas ekshumacji 
jego zwłok odnaleziono żywy, 
świeży, czerwony język. Doko-
nano tego w obecności ponad 
stu uroczyście zaprzysiężonych 
świadków, wśród których było 
piętnastu doktorów medycyny 
oraz sześciu chirurgów. W histo-
rii były jeszcze dwie inne okazje 
badania szczątków św. Jana Ne-
pomucena. Jedna z nich miała 
miejsce w roku 1725 z polecenia 
Stolicy Apostolskiej. Badanie to 
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potwierdziło trwałość języka, któ-
ry w momencie oglądania spuchł 
i zmienił kolor, a po dwóch go-
dzinach wrócił do poprzedniego 
stanu. Podczas trzecich oględzin 
szczątków świętego, dokonanych 
w 1973 roku, stwierdzono, że 
relikwia nie zawiera języka św. 
Jana Nepomucena, ale jest to 
zaschnięta tkanka mózgowa.

Stan wiedzy medycznej w XVIII 
stuleciu, pozwalający orzec tzw. 
cud języka, przyczynił się do roz-
powszechnienia kultu św. Jana. 
Potwierdzeniem jego ogromnej 
siły były liczne fundacje, takie jak 
przebudowanie w 1643 roku ro-
dzinnego domu Jana Nepomuce-
na na kaplicę, w której w ołtarzu 
głównym umieszczono obraz z 
jego wizerunkiem. W 1691 roku 
Krystian Florian Heger von He-
gern wraz z dobroczyńcami zbu-
dował w pobliżu klasztoru Emaus 
kościółek ku czci Nepomucena, 
uzyskując jednocześnie przywilej 
obchodzenia jego święta wraz 
z oktawą i odpustem, mimo iż 
nie było jeszcze oficjalnej kano-
nizacji. W 1706 roku przy tym 
kościółku powstało bractwo św. 
Jana, którego członkowie nosili 
na piersiach medal z podobizną 
kapłana. W 1693 roku biskup lito-
mierzycki Jarosław von Sternberg 
konsekrował w kościele katedral-
nym ołtarz Jana z Nepomuka, a w 
1708 roku biskup Tomasz Becker 
poświęcił w Hradec Králové ka-
mień węgielny pod seminaryjny 
kościół pod wezwaniem Jana 
Nepomucena. Z kolei w Pradze 
na Hradczanach w 1720 roku 
położono fundament pod nowy 
kościół sióstr urszulanek, którego 
wezwanie odnosiło się do Jana 
Nepomucena. Pierwszy proces 
beatyfikacyjny zakończono 9 
kwietnia 1720 roku, udowadnia-
jąc świętość i męczeństwo Jana 
Nepomucena oraz oddawaną mu 
nieustanną cześć, potwierdzo-
ną cudami dokonanymi za jego 
wstawiennictwem. 31 maja 1721 
roku Innocenty XIII wprowadził 
Jana Nepomucena do grona bło-
gosławionych na placu św. Piotra 
w Rzymie, w obecności tysięcy 
pielgrzymów z całego świata. W 
Pradze beatyfikację świętowano 
w imponujący sposób 4 lipca, 
w uroczystej procesji, w której 
uczestniczyła m. in. cesarzowa 
Elżbieta.

W XVIII wieku dzięki staraniom 
jezuitów i cystersów kult św. Jana 
Nepomucena rozrósł się i obej-
mował coraz to nowe tereny. 
Dzięki jezuitom i franciszkanom 

głoszącym ewangelię zwłaszcza 
w Ameryce Południowej, to wła-
śnie na tym kontynencie cześć 
oddawana praskiemu kapłano-
wi przybrała na sile i zapadała 
mocno w sercach wiernych. Za-
tem siła jego kultu sprawiła, że 
praska kapituła zaledwie rok od 
beatyfikacji poprosiła o wszczę-
cie kolejnego procesu, który miał 
wynieść Nepomucena na ołtarze 
całego Kościoła, wprowadzając 
tego czeskiego błogosławionego 
do grona świętych. Jeszcze tego 
samego roku Stolica Apostolska 
mianowała sędziego i postulato-
rów do przeprowadzenia procesu 
kanonizacyjnego, który zakończył 
się 22 czerwca 1725 roku, a już 
19 marca 1729 roku papież Be-
nedykt XIII bullą Christus Domi-
nus ogłosił Jana Nepomucena 
świętym całego Kościoła, przyj-
mując dzień 16 maja jako datę 
wspominania w liturgii osoby 
tego czeskiego kapłana. Uro-
czystości odbywały się w trzech 
różnych miejscach Czech: od 9 
do 16 października 1729 roku w 
Pradze, w dniach 16–18 kwietnia 
1730 roku w Hradcu Králové, a 
od 21 do 23 maja 1730 roku w 
Litomierzycach. Na jednej ze 
ścian katedry na Hradczanach 
pojawiło się malowidło wzoro-
wane na hołdzie Trzech Króli, 
przedstawiające wysłanników z 
trzech części świata z darami dla 
św. Jana. W imieniu Azji chiński 
wysłannik niósł w darze „najroz-
maitsze piżmo” (ambrę), z Peru 
wysłannik Ameryki – „najczystszą 
oliwę w szczerozłotym naczyniu”, 
a w imieniu Afryki delegat Konga 
ofiarowywał kolorową papugę, 
wypowiadającą słowa „bądź 
pozdrowiony, Janie”. Od tego 
czasu w uroczystość św. Jana 
Nepomucena odbywały się liczne 
odpusty, po Wełtawie pływały 
łodzie z muzykantami, a cały kraj 
w ogólnonarodowej pielgrzymce 
udawał się do grobu świętego, 
by prosić o zdrowie i rozwiązanie 
innych problemów, przynosząc 
dziękczynne wota za wysłuchanie 
modlitewnego wołania.

Oficjalnie zatem wprowadzo-
no Jana Nepomucena do kalen-
darza świętych i błogosławio-
nych, nadając mu własne miejsce 
w liturgicznych wspomnieniach. 
Wprawdzie na początku obcho-
dów przyznano wspomnieniu 
status najniższy – semiduplex, ale 
już wkrótce jego święto obcho-
dzono w rycie duplex, a samego 
świętego ogłoszono patronem 
Dolnego Śląska. Formularz mszy 

świętej na uroczystość św. Jana 
Nepomucena zawierał czytania 
z Księgi Mądrości 5, 1–5 oraz z 
Ewangelii według św. Mateusza 
10, 26–33, które to teksty pod-
kreślają znaczenie męczeństwa, 
odnosząc się w ten sposób do 
pierwszej przyczyny świętości 
Jana. Z kolei w kolekcie Kościół 
podkreśla nie tylko chwalebną 
palmę męczeństwa św. Jana, lecz 
także zachowanie tajemnicy sa-
kramentu pokuty oraz Janową 
wytrwałość w znoszeniu tru-
dów dnia codziennego, nawet 
wówczas, gdy może to grozić 
uszczerbkiem na ciele.

Za pierwsze i niejako wzorowe 
rzeźbiarskie wyobrażenie postaci 
świętego uchodzi brązowa figu-
ra umieszczona na balustradzie 
sławnego mostu Karola. Funda-
torem posągu był cudownie oca-
lony od śmierci baron Gotfryd 
Matheus von Wunschwitz. On 
to wyłożył fundusze na ustawie-
nie w 1683 roku rzeźbiarskiego 
wizerunku św. Jana Nepomu-
cena, którego projekt wykonał 
przypuszczalnie Jean Baptiste 
Mathey, a odlew zrealizował 
Wolf Hieronim Heroldt. Ten kano-
niczny wizerunek wkrótce stał się 
wzorem i zaczęto go powtarzać w 
niezliczonej liczbie egzemplarzy, 
czasem poddając modyfikacjom 
zależnym od rejonu wykonania 
czy też założeń twórcy.

rozwój kultu św. jana 
nepomucena na śląsku 
po kanonizacji

O żywotności kultu danego 
świętego świadczy siła obec-
ności patrona w świadomości 
społecznej, wyrażanej w liczbie 
kapliczek, posągów, figurek czy 
innych wizerunków, które od-
zwierciedlają określone zapotrze-
bowanie społeczne. Wierni mieli 
bardzo wyraźne przekonanie, że 
święci byli ludźmi, którzy sami 
niegdyś przeżyli życie na ziemi, 
znają więc jego bolączki oraz 
kłopoty i zmartwienia, stąd też 
u nich szukano ratunku i pocie-
szenia. Do nich się uciekano. Na 
tej podstawie można prześledzić 
rozprzestrzenianie się kultu na 
danym terytorium.

Dzięki staraniom zakonów, 
zwłaszcza franciszkanów i je-
zuitów postać świętego Jana 
z Pomuku jest znana w wielu 
rejonach całego świata chrze-
ścijańskiego. Najwięcej oczywi-
ście przejawów kultu św. Jana 
Nepomucena można odnaleźć 

na terenie Czech. Na Śląsku, który 
od kilku wieków był powiązany 
licznymi związkami z Koroną 
Czeską, a wpływy czeskiej mo-
narchii były tam bardzo silne, 
kult męczennika z Pragi rozwi-
jał się szczególnie żywo. Do dziś 
zachowało się w XVIII-wiecznych 
świątyniach katolickich Dolne-
go Śląska wiele symboli, obra-
zów, figurek przywołujących 
postać praskiego wikariusza 
generalnego. Najczęściej są to 
rzeźby, ambony, konfesjonały, 
monstrancje czy też witraże, co 
świadczy nie tylko o umiejętności 
rozpowszechnienia kultu, lecz 
także o sile jego pielęgnowania 
w sercach śląskiej ludności. Już 
bowiem w 1704 roku, a zatem 
jeszcze przed oficjalnym zatwier-
dzeniem kultu, w katedrze wro-
cławskiej dziekan kapituły Kor-
neliusz Strattmmann ufundował 
figurę Jana Nepomucena, którą 
umieszczono przy wejściu do ka-
plicy Mariackiej. Autorem tego 
posągu był Jan Jerzy Urbański. 
Tak rozpoczął się proces odda-
wania czci św. Janowi na terenie 
Śląska, gdzie poświęcone mu 
pomniki świadczą o przywią-
zaniu do osoby tego świętego, 
jako patrona niezwykle czczo-
nego wśród śląskich wiernych. 
Innym przejawem oddawania 
czci praskiemu kapłanowi jest 
pochodząca z 1717 roku figura 
Jana Nepomucena, wykonana 
dla Cieplic Śląskich przez Jerzego 
Leonarda Webera – świdnickiego 
artystę rzeźbiarza. Jej pierwowzo-
rem był inny, wcześniejszy posąg 
świętego, ustawiony na moście 
w Jaworze. Na Śląsku Opolskim 
najstarsze figury św. Jana Nepo-
mucena można znaleźć w Łące 
Prudnickiej (1712), w Przyworach 
pod Opolem (1719) oraz w Pol-
skiej Cerkwi (1721). Wszystkich 
przydrożnych pomników praskie-
go świętego na Śląsku zachowało 
się przeszło 350.

Kolejnym przejawem rosnącej 
świadomości heroiczności cnót 
Jana z Pomuku i jego świętości 
jest obraz apoteozy Jana Nepo-
mucena, umieszczony w Strze-
gomiu, a pochodzący z połowy 
XVII wieku, czyli jeszcze przed 
oficjalną beatyfikacją i kanoni-
zacją. Ze szczególnym sposo-
bem propagowania kultu św. 
Jana Nepomucena na Śląsku 
wystąpiła kapituła katedralna 
we Wrocławiu w 1723 roku. Z jej 
inicjatywy został zebrany fundusz 
na budowę ołtarza ku czci tego 
praskiego świętego. Fundusz 
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ten pozwalał także na pokrycie 
kosztów związanych z corocz-
nymi obchodami rocznicowymi, 
co świadczyło o powszechności 
kultu i niezwykłym poważaniu 
św. Jana Nepomucena na terenie 
Śląska. Dodatkowo postanowio-
no, że corocznie 16 maja będzie 
sprawowana przy wzniesionym 
ołtarzu uroczysta msza święta z 
kazaniem i podniosłą muzyką. 
Głównym pomysłodawcą i in-
spiratorem tego przedsięwzięcia 
był czciciel św. Jana – dziekan 
katedralny Leopold Frankenberg. 
Jednak za najstarszą figurkę 
Nepomucena w Polsce uważa 
się rzeźbę z mostu w Bystrzycy 
Kłodzkiej, pochodzącą z roku 
1704. Ciekawą historię ma figura 
św. Jana Nepomuka ustawiona 
przed nieistniejącym już kościo-
łem św. Mikołaja we Wrocławiu. 
Jej fundatorką była Brygida von 
Strachwitz, opatka klasztoru Kla-
rysek. Figura ta została przez nią 
zakupiona z pieniędzy rzeźbiarza 
Tomasza Weissenfelsa – ewan-
gelickiego artysty, który swoje-
mu katolickiemu czeladnikowi 
odciął lewą rękę. Takie i inne 
historie powstawania kolej-
nych przejawów kultu św. Jana 
Nepomucena stanowiły o żywej 
obecności tego męczennika na 
terenach Śląska. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że nie od początku tak 
samo traktowano ów kult. Otóż 
na terenie Czech, Moraw i Śląska 
cześć oddawana św. Janowi mia-
ła charakter stricte ludowy, nie 
była aprobowana do końca przez 
władze polityczne. To dopiero 
w czasach Marii Teresy kult ten 
został w pełni uznany i wykorzy-
stany w propagandowej polityce 
katolickiej monarchii.

Śląsk, jak to już wcześniej zo-
stało powiedziane, był bardzo 
związany ideowo i kulturowo 
z terenami zarówno Czech, 
jak i Niemiec, stąd też niezwy-
kle prężnie rozwijający się kult 
Nepomucena padł na podatny 
grunt i mocno się zakorzenił w 
sercach śląskich wiernych. Po-
wyższe przejawy obecności do-
brze ugruntowanej czci dla tego 
praskiego świętego są dowodem 
na niezwykłe więzi łączące śląski 
lud z postacią św. Jana z Pomu-
ku. Ten związek i szczególny 
pietyzm wobec Nepomucena 
były widoczne już od samego 
początku starań o jego beaty-
fikację i kanonizację. Wówczas 
to bowiem kuria wrocławska 
zarządziła w swoich dobrach 
specjalną kolektę na dofinanso-

wanie procesu kanonizacyjnego, 
którego koszt wynosił 50 tysięcy 
guldenów. By nie było zbędnych 
opóźnień w ogłoszeniu święto-
ści Jana Nepomucena, fundusz 
na cele związane z kanonizacją 
został wsparty z kasy kurialnej. 
We Wrocławiu uroczystości ku 
czci św. Jana były połączone z 
licznymi koncertami muzycz-
nymi, podobnie zresztą działo 
się na całym Śląsku. Sama zaś 
katedra została przyozdobiona 
bramą triumfalną z licznymi orna-
mentami i napisami, przy której 
ustawiono setki oświetlających 
ją w nocy lamp. Inną inicjatywą 
oddania czci św. Janowi było 
wzniesienie na Ostrowie Tum-
skim okazałego pomnika przed 
kościołem Świętego Krzyża. Wy-
konanie tego zadania zlecono 
Janowi Jerzemu Urbańskiemu, 
który był autorem figur przed 
kościołami św. Macieja i św. 
Maurycego. 15 maja 1732 roku, 
a więc w wigilię święta, uro-
czystego poświęcenia posągu 
dokonał biskup sufragan Eliasz 
Sommerfeld, a cała ceremonia 
obejmowała również odśpie-
wanie uroczystych nieszporów 
i litanii ku czci świętego, a także 
dziękczynnego hymnu uwielbie-
nia Boga – Te Deum.

Do dziś kult św. Jana Nepomu-
cena zachwyca i zadziwia swoją 
żywotnością i przeistaczaniem się 
od żywiołowych narodzin po zja-
wisko o charakterze czysto ludo-
wym, jako że o beatyfikację i ka-
nonizację świętego zabiegał nie 
tylko urząd kościelny, lecz przede 
wszystkim wierzący lud.

atrybuty i funkcje 
patronackie św. jana 
nepomucena

Kult świętych spełnia niezwy-
kle ważne funkcje religijno-spo-
łeczne, mające wpływ na życie 
codzienne społeczności, zarówno 
tradycyjnych, jak i tych o rysie 
głęboko ludowym. W posta-
ciach ulubionych świętych lud 
widział bowiem niezawodnych 
opiekunów, czego konsekwen-
cją i naturalnym wyrazem było 
stawianie przy gospodarstwach, 
na szczytowych ścianach domów 
czy w obrębie zabudowań wize-
runku danego świętego. Wiara 
wyrażała się w nieustannych 
modlitwach i głębokim przeko-
naniu o skutecznej interwencji 
wybranego patrona, zwłaszcza 
w sprawach, które przez szcze-
gólny charakter wiązały danego 

świętego z interesującymi czło-
wieka okolicznościami. Katolicy 
nowożytnej epoki coraz częściej 
pokładali nadzieję w osobach 
świętych, polecając się ich opiece 
i prosząc o pomoc przede wszyst-
kim w sytuacjach różnorodnych 
zagrożeń, klęsk, cierpień czy cho-
rób. Bardzo często także można 
odnieść wrażenie, że święci są 
traktowani jak rzeczywistość, w 
której dochodzi do zetknięcia się 
tego, co ziemskie z tym, co nad-
przyrodzone.

Takie właśnie przekonanie 
znalazło odzwierciedlenie w 
formach ukazywania danego 
świętego w sztuce malarskiej i 
nie tylko, a także w samym ro-
zumieniu idei wstawiennictwa 
i patronatu świętych w życiu 
codziennym społeczeństwa. 
Każdy bowiem święty, który sam 
niegdyś doświadczył ziemskie-
go padołu, znał ludzkie kłopoty 
i zmartwienia, stąd też mógł w 
poszczególnych dziedzinach być 
bardzo pomocny przez swoje po-
średnictwo i wstawiennictwo u 
Boga. Toteż szukano u nich 
ratunku i pocieszenia. Sztuka 
sakralna, której zadaniem było 
głównie przekazywanie treści i 
idei związanych z religią, wiarą, 
pobożnością, czyli z całą sferą 
sacrum, w formach i środkach 
łatwych do przyjęcia, ukazuje 
postacie poszczególnych świę-
tych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi nie tylko na wygląd danej 
osoby, lecz także na atrybuty 
jej świętości. Twórcy starali się 
bliżej scharakteryzować osobę 
danego świętego, przypisując 
jej takie a nie inne wyróżniają-
ce ją rysy. Zatem najważniejszą 
informacją dla autora rzeźby czy 
obrazu nie była data urodzin czy 
śmierci, lecz wszystkie te sprawy, 
które przetrwały w opowieściach, 
przekazach i legendzie. Trzeba 
jednak pamiętać, że dzieło sztuki 
w najpełniejszy sposób oddaje 
swoje właściwości i przekaz, 
gdy jest odbierane w tej samej 
epoce, w której powstało, gdyż 
wyraża jej realia i ideologię. Z ko-
lei samo dzieło często stanowi 
splot wizji artysty, podpowiedzi 
fundatora czy mecenasa, jest też 
uwarunkowane współrzędnymi 
miejsca, czasu, życia społecznego 
i kultury swojej epoki. Dopiero 
pamiętając o tych wszystkich 
okolicznościach, można przez ich 
pryzmat spoglądać na wygląd, 
atrybuty i funkcje patronackie 
świętego przedstawianego w 
sztuce sakralnej.

Święty Jan Nepomucen bywa 
ukazywany zazwyczaj w bardzo 
charakterystyczny i podobny 
sposób. Począwszy bowiem od 
przełomu XVII i XVIII wieku, po-
jawiające się wyobrażenia świę-
tego odnoszą się w ikonografii 
głównie do pełnionej przez niego 
funkcji. A zatem przedstawiano 
go najczęściej jako kanonika, w 
szatach, które nie pochodziły 
jednak z XIV w, ale z okresu póź-
niejszego, z baroku. Zazwyczaj 
na jego strój składała się czarna 
sutanna bądź talar (odmiana 
sutanny pozbawionej guzików, 
noszona często przez duchow-
nych ewangelickich), biała komża 
obszyta pasmem koronki oraz 
rokieta, czyli ubiór kanoników i 
prałatów przypominający komżę 
o wąskich rękawach, z kolorową 
podszewką. Na to często miał na-
łożony mantolet, czyli szatę bez 
rękawów, sięgającą kolan, z gro-
nostajowego futra, wkładaną na 
komżę i rokietę przez biskupów 
i prałatów. Taki ubiór podkre-
ślał przede wszystkim pełnione 
przez św. Jana funkcje członka 
kapituły katedralnej i kanonika 
katedralnego. Przy szyi bardzo 
często umieszczano tzw. rzymski 
kołnierzyk kapłański albo befkę 
– rodzaj wysokiego kołnierza z 
zakończeniami zwisającymi na 
podobieństwo szala. Jeśli przed-
stawiano praskiego męczennika z 
brodą, to zawsze ma ona wygląd 
typowy dla barokowej mody.

Prócz stroju niebagatelną 
sprawą były trzymane przez 
świętego różne przedmioty, 
poświadczające nie tylko jego 
rozmodlenie, lecz także przy-
pominające wydarzenia z jego 
życia. Najczęściej św. Jan trzyma 
w ramionach krucyfiks, a niekiedy 
także palmę męczeństwa. Jego 
głowę nierzadko otacza nimb z 
pięcioma gwiazdami, w których 
niektórzy dopatrują się symboli-
ki łacińskiego słowa TACUI, czyli 
„milczałem”. Wzrok świętego był 
czasem skierowany ku spogląda-
jącemu na niego widzowi, bądź 
też, o wiele częściej, na trzymany 
w rękach krzyż – a ten był nie 
tylko atrybutem kapłańskim, lecz 
także przedmiotem adoracji. Przy 
czym mniej lub bardziej przeko-
nujące przedstawienie intymnej 
relacji świętego z krzyżem zale-
żało od zdolności artysty.

W obrębie przedstawień 
św. Jana Nepomucena jego 
postać przybiera różne formy. 
W pierwszym wariancie święty 
kapłan nie przyciska krzyża do 
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piersi, lecz trzyma go w prawej 
dłoni, czasami uniesiony wyso-
ko, podczas gdy w lewej ręce ma 
palma męczeństwa. Taki wariant 
określa się mianem „misjonarsko- 
jezuickiego” lub „kontrreforma-
cyjno-apologetycznego”. Ujęcie 
to bardzo często można spotkać 
w ludowej sztuce rzeźbiarskiej 
drewnianej i ołtarzowej. Drugim 
wariantem, bardzo rzadko spo-
tykanym, jest ukazanie św. Jana, 
który trzyma jak poprzednio w 
prawej ręce krzyż, natomiast w 
lewej – zamiast palmy męczeń-
stwa – dzierży zamkniętą księgę, 
będącą symbolem jego funkcji 
nauczyciela, profesora teologii 
i doktora prawa kanonicznego. 
Trzeci wariant polega na przed-
stawieniu tego świętego z pal-
cem na ustach, co wyraża prze-
konanie o zachowaniu tajemnicy 
spowiedzi. Czasem w ramach tej 
wersji ów gest jest skierowany ku 
widzowi lub w stronę krucyfik-
su (przykładem może być figura 
przed kościołem Bożogrobców 
w Nysie, pochodząca z 1737 
roku). Czwarty wariant zakłada 
ukazanie św. Jana Nepomucena 
w pozycji klęczącej, w postawie 
adoracji krzyża. Cechę charakte-
rystyczną takiego ujęcia stanowi 
podstawa, którą tworzą skłębio-
ne chmury. Niekiedy święty jest 
otoczony główkami aniołów, co 
sugeruje sferę nadprzyrodzoną, 
pozaziemską chwałę. Taki wizeru-
nek można znaleźć przed kościo-
łem św. Anny w Ząbkowicach. 
Chmury i główki anielskie są 
bardzo często atrybutami uka-
zywania Wniebowzięcia Maryi. 
Innym przykładem wykorzystania 
elementów maryjnych w przed-
stawieniach św. Jana Nepomuce-
na jest umieszczenie wokół jego 
głowy wieńca z pięciu gwiazd, 
jako przypomnienie legendy 
związanej z odnalezieniem ciała 
męczennika w wodach Wełta-
wy, kiedy to wokół jego głowy 
zauważono niebieskie światła. 
Niezwykle rzadko ukazuje się 
postać Nepomucena w pozycji 
klęczącej przed leżącym u jego 
stóp krucyfiksem.

Sztuka sakralna nie tylko 
pełniła funkcje ozdobne – jest 
też niezwykle sugestywnym 
nośnikiem treści, stanowiąc 
czytelny przekaz idei przewod-
niej, która miała być wyrażona 
za pomocą sakralnego dzieła. 
Jednakże oprócz przekazu idei 
i myśli jej zadaniem była także 
próba bliższego scharakteryzo-
wania osoby przedstawianego 

świętego, poprzez zaznaczenie 
całej palety wyrażających ją atry-
butów. Dlatego też o wiele rza-
dziej, by nie powiedzieć wręcz, 
że prawie nigdy, nie umieszczano 
na figurze informacji o śmierci 
świętego, gdyż dla artystów i 
ich zleceniodawców nie to było 
najważniejsze. Istotą przekazu 
mającego przetrwać setki lat 
były atrybuty mówiące więcej 
niż niejedna spisana hagiografia. 
Najbardziej charakterystycznymi 
przedmiotami kojarzonymi ze św. 
Janem Nepomucenem są krzyż 
oraz palma – symbole męczeń-
stwa i służby. Z tego bowiem 
zestawienia najłatwiej można 
wyczytać, że służba Bogu była 
podstawową powinnością św. 
Jana i to ona doprowadziła go 
do męczeństwa. Język obrazów, 
jakim posługiwali się artyści two-
rzący wizerunki świętych, musiał 
być czytelny i łatwy w odbiorze 
dla ogółu. Ponieważ ikono-
graficzna postać św. Jana była 
lansowana zwłaszcza w okresie 
kontrreformacji, a zatem symbo-
lika atrybutów musiała być jed-
noznaczna nie tylko dla samych 
katolików, znających postać 
świętego, lecz także – a może 
nawet przede wszystkim – dla 
przeciwników ideologicznych Ko-
ścioła katolickiego. Innymi zatem 
atrybutami praskiego świętego 
były: zamknięta kłódka, zapieczę-
towany list, bądź też położony 
na ustach palec oraz stuła jako 
dodatkowe uzupełnienie stroju. 
Wszystkie one odwoływały się do 
żywionego przez społeczeństwo 
przekonania, że powodem mę-
czeńskiej śmierci Jana z Pomu-
ku było dochowanie tajemnicy 
spowiedzi. Księga, którą trzyma 
św. Jan, będąca modlitewnikiem 
lub podręcznikiem nauk kościel-
nych, przypomina, że ów praski 
duchowny był także teologiem 
i uczonym, co zresztą wynika z 
jego biografii i wieloletnich stu-
diów na wielu liczących się euro-
pejskich uniwersytetach. Jeżeli 
trzymana przez świętego księga 
jest zamknięta, należy się doszu-
kiwać w tym symbolu milczenia 
i zachowania tajemnicy spowie-
dzi. Atrybutem występującym 
sporadycznie jest kotwica, która 
miała być kojarzona z wodami i 
ich związkiem z Nepomucenem. 
Do rzadkości należy ukazanie 
świętego z trzymanym przez 
niego kluczem lub jedynie ze 
stułą. Pierwszy atrybut wskazuje 
na fakt uwięzienia, drugi zaś od-
nosi się do pełnienia przez Jana 

funkcji spowiednika, co wynikało 
nie tylko z faktycznego stanu rze-
czy, lecz także było zaznaczeniem 
roli św. Jana Nepomucena jako 
patrona spowiedników. Często 
takie ukazanie tej postaci można 
znaleźć w ośrodkach pątniczych, 
gdzie ważnym elementem posłu-
giwania kapłańskiego był sakra-
ment pokuty i pojednania.

W tradycyjnych społeczno-
ściach kult świętych był i jest nie 
do przecenienia. Spełniał wiele 
funkcji, także z pogranicza magii i 
przesądu. W postaciach świętych 
lud widział niezawodnych opieku-
nów i orędowników. Umieszczano 
więc ich wizerunki wszędzie tam, 
gdzie życie ludzkie kwitło w róż-
nych przejawach. Figury św. Jana 
Nepomucena można znaleźć w 
obrębach zabudowań gospodar-
skich, na szczytowych ścianach 
domów oraz wszędzie tam, gdzie 
w jakichś niewyjaśnionych, czę-
sto tragicznych okolicznościach 
zginął człowiek. W modlitwach do 
świętego wyrażała się bowiem 
głęboka wiara w realne istnienie 
świętych, a przede wszystkim 
przekonanie o ich skutecznym 
działaniu i protekcji. Rozmiesz-
czenie zatem figur przedstawia-
jących praskiego świętego było 
związane z funkcjami patro-
nackimi, jakie wiązały się z tym 
świętym kapłanem. Żywotność 
kultu danego świętego zależy w 
głównej mierze od społecznego 
zapotrzebowania, ponieważ to 
społeczeństwo odwoływało się 
do biografii, wydarzeń, anegdot 
i informacji o danym świętym i 
kojarzonych z nim funkcji patro-
nackich. Fakt odnalezienia ciała 
Nepomucena w Wełtawie jedno-
znacznie wiąże tego świętego z 
żywiołem wody, przypisując mu 
opiekę w sprawach z nim zwią-
zanych. Patronował więc św. Jan 
przede wszystkim tonącym, ale 
także chronił od nieszczęśliwych 
wypadków na wodzie. Jego orę-
downictwa i obrony wzywali tak-
że ci, których życie codzienne i 
praca były mocno związane z 
wodą – marynarze, rybacy, flisacy, 
a także podróżujący statkami. Ob-
woływano zatem Nepomucena 
patronem wielu szczególnych 
i ważnych miejsc związanych z 
życiem społecznym. Poza blisko-
ścią wielkich rozlewisk wodnych 
figurę praskiego świętego usta-
wiano także w pobliżu cieków 
wodnych, źródeł oraz studni. 
Te ostatnie bowiem święty miał 
chronić przed wyschnięciem. 
Wiara w moc praskiego kapła-

na mającego zapobiegać wysy-
chaniu studni najsilniej dała się 
zaznaczyć na terenach Austrii i 
Węgier. Na ziemiach polskich 
chłopi wierzyli w orędownic-
two św. Jana i jego opiekę nad 
polami, łąkami i zasiewami. Przez 
szczególny związek z wodą miał 
ów święty wpływać na potrzebne 
opady deszczu i umiarkowane 
roztopy. Zapewniał również 
ochronę przed gradobiciem. Z 
racji śmierci św. Jana w wodach 
Wełtawy utarło się też ludowe 
przekonanie, że został on wrzu-
cony do rzeki z przywiązanym 
kamieniem młyńskim, dlatego 
też młynarze również obierali 
go za swojego patrona. Zdarza-
ło się, że obok figur świętego był 
wmurowywany kamień młyński, 
czego przykładem może być ko-
ściół w Ostrołęce, w którym obok 
pustej niszy po figurze św. Jana 
znajduje się w ścianie taki właśnie 
przedmiot. Figury Nepomucena 
stawiano także w miejscach pu-
blicznych, np. przed ratuszami 
czy sądami – w tym wypadku 
świętego uważano za patrona 
dobrej sławy i dobrego imienia, 
mającego w swojej pieczy honor 
oraz broniącego przed zniesła-
wieniem.

Na podstawie powyższych 
wiadomości można stwierdzić, że 
popularność kultu tego praskiego 
świętego jest ogromna, a jego 
bogactwo i żywotność mają wiele 
przejawów. Ślady tego zjawiska 
spotyka się w wielu miejscach na 
terenie naszego kraju oraz poza 
jego granicami. W świadomości 
ludzi ów święty kapłan ma o wiele 
więcej zadań do spełnienia niż 
te nałożone mu przez Kościół, 
który ustanowił go patronem 
dobrej spowiedzi i pokuty. To 
właśnie żywa pamięć o św. Janie 
Nepomucenie stanowi siłę na-
pędową kultu i decyduje o jego 
dynamice. To dzięki niej postać 
tego świętego jest tak mocno 
zakorzeniona i wciąż otaczana 
czcią, czego przejawy możemy 
dostrzec w wielu miejscach nie 
tylko w Polsce.

Spotykając na drogach swo-
jego pielgrzymowania miejsca 
kultu związane z praskim mę-
czennikiem, warto westchnąć 
i wypowiedzieć słowa modli-
twy do dobrego Boga, abyśmy 
za przykładem i przyczyną św. 
Jana strzegli naszego języka i dla 
dobra duszy byli gotowi znieść 
wszystko. 
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Henryk Grzybowski     

wSPOmnIenIa POlanICzan 
wSPOmnIenIa urSulI SChOttelIuS

Dr Ursula Bock-Schottelius 
(ur. 1920) była córką dr. Hein-
richa Bocka, współpracownika 
znanego kardiologa, prof. Hein-
richa Schlechta. Była pierwszym 
i ulubionym dzieckiem dr. Boc-
ka i jego zmarłej pierwszej żony 
Else Grabowsky. Przyrodni brat, 
Heinrich pisze w swoich wspo-
mnieniach, że potrafiła wspinać 
się na najwyższe drzewa, przerzu-
cać ponad nimi piłką, skakać na 
kąpielisku z trzymetrowej tram-
poliny1. Jej przygody są brawu-
rowe, a wspomnienia wyjątkowo 
barwne. Potwierdzeniem tego, co 
we wstępie do Wspomnień pola-
niczan napisałem o Zakątku Pana 
Boga, jest konstatacja autorki: – 
Ostatnio we „Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung” publikowano krótkie 
relacje pt. „Przed pięćdziesięcioma 
laty”. Zdałam sobie jasno sprawę z 
tego, że mimo całej nędzy i strachu 
mieliśmy jednak dużo szczęścia. 

Ursula Schottelius od listopa-
da 1941 r. pracowała w Instytucie 
Polityki Kolonialnej i Zamorskiej 
Wydziału Zagranicznego Uniwer-
sytetu Berlińskiego, kierowanego 
przez historyka prof. Egmonta Ze-
chlina (1896–1992)2. W listopa-
dzie 1943 r. instytut ewakuowano 
na meklemburską prowincję do 
Groß Plasten koło Waren. Umówi-
ła się z pozostającym w Berlinie 
profesorem, że będzie ją infor-
mował o prawdziwej sytuacji na 
froncie, którą znał dzięki przyja-
cielowi z ministerstwa spraw 
zagranicznych oddelegowanym 
do Oberkommando der Wehr-
macht (Naczelnego Dowódz-
twa Wehrmachtu). Miał jej też 
umożliwić opuszczenie instytutu 
w celu zabezpieczenia rodziny w 
Polanicy (co było surowo zabro-
nione). Tak dotarły wiadomości 
o rozpoczętej 12 stycznia 1945 
r. ofensywie Armii Czerwonej na 
przyczółku baranowsko-sando-
mierskim (niem. Baranow Brüc-
kenkopf), rozpoczynającej ope-
rację wiślańsko-odrzańską. W 
końcu stycznia była w Berlinie, 
skąd zadzwoniła do Zechlina. 
Ten umówionym hasłem – Farbe 
rot (niem. Kolor czerwony) – dał 
jej do zrozumienia, że Rosjanie 
stoją już nad Odrą. Jak pisze w 
swoich wspomnieniach, wtedy 

nie było jeszcze wiadomo, że do 
kapitulacji Rzeszy upłyną jeszcze 
trzy miesiące3. 

Także po wojnie była sekretar-
ką w stworzonym przez profesora 
Instytucie im. Hansa Bredowa dla 
Badania Mediów przy Uniwer-
sytecie w Hamburgu, należąc z 
mężem Herbertem do jego naj-
bardziej zaufanych współpracow-
ników4. W 1956 r. obroniła dok-
torat na temat Das Amerikabild 
der deutschen Regierung in der 
Ära Bülow, 1897-1909 (pol. Obraz 
Ameryki w rządzie niemieckim w 
erze Bülowa, 1897-1909). Potem 
zajęła się tłumaczeniem z języ-
ka angielskiego, francuskiego i 
hiszpańskiego. Przełożyła m.in. 
książki indyjskiego jezuity An-
thony'ego de Mello, Eli Wiesela, 
a pod pseudonimem Yvonne de 
Hair także kryminały5. Mieszkała 
we Freiburgu. 

Barwnie opisuje swoje przygo-
dy. Po latach pisze: – Teraz wiem, 
że kochani Polacy robili dokładnie 
to, co my robiliśmy im, teraz znam 
wszystkie relacje i biografie; wtedy 
można było tylko sapać z wściekło-
ści i nie dawać nic poznać po sobie. 
Dla niej najgorszym wspomnie-
niem pozostał ...strumień uchodź-
ców, który dniem i nocą przepływał 
drogą przez Piekielną Dolinę tuż 
obok nas. Przybywali z wózkami 
i zwierzętami ze wschodu i chcieli 
się dostać do Czech. 

Dla większości z nich jeszcze 
kilka miesięcy wcześniej wojna 
była gdzieś daleko, za Wisłą. Wie-
rzyli, że nigdy nie dotrze do ich 
domu, na Śląsk, do hrabstwa. I 
teraz nadeszła. 

wspomnienia ursuli
Schottelius z d. bock 
z lat 1945-19466

[…] Chociaż wiedziałam, że 
na Śląsku wpadnę Rosjanom 
w ręce, ale u mojej rodziny w 
Polanicy będę się czuła o wiele 
lepiej, a przede wszystkim swo-
bodniej niż z moimi trochę eks-
centrycznymi krewnymi. Miałam 
już swoje doświadczenia, byłam 
jednak wdzięczna „ojczulkowi”7, 
że zwolnił mnie z obowiązków 
służbowych, co było wówczas su-
rowo zakazane. Już następnego 

Dawny Haus „Wūrzburg”, po wojnie „dyrektorówka”, obecnie ul. konopnickiej 4.  
Fot. eberhard scholz, 2006 r. 

Dzieci dr. Bocka przed domem w Polanicy około 1936 r. od lewej Ursula, Heini, Dorotea. 
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dnia odjeżdżałam z Dworca Ślą-
skiego8 (był to prawdopodobnie 
ostatni pociąg przez Königswu-
sterhausen, Görlitz, Jelenią Górę 
do Kłodzka) i późnym wieczorem, 
pomału dojechałam do Polanicy, 
gdzie z dworca konną bryczką 
odebrał mnie ojciec.

W naszym domu nic się nie 
zmieniło. Mój ojciec był leka-
rzem sztabowym w lazarecie, 
który urządzono w domu zdrojo-
wym, w naszym domu przebywali 
uchodźcy z Dolnego Śląska, m.in. 
ze Strzegomia, gdzie Rosjanie już 
dokonali spustoszeń. Mieszka-
li na dolnym piętrze w naszej 
dawnej bawialni i w pomiesz-
czeniach dawniej używanych do 
prania i prasowania. Właściwie 
nie mieliśmy z nimi wiele kon-
taktów. Szybko musiałam się 
zdecydować, gdzie chcę praco-
wać, bo i tak przy meldunku na 
policji wciągnięto mnie na listę 
ochotników do pracy. Miałam do 
wyboru fabrykę lub rolnictwo. 
Zdecydowałam się na to ostatnie, 
bo zaprzyjaźniona rodzina miała 
niewielkie gospodarstwo rolne 
w Piekielnej Dolinie koło Szczyt-
nej, około 6–8 kilometrów od 
Polanicy. Posiadali krowy, konie 
i świnie. Pani Hauck, która sama 
pochodziła z rodziny ziemiańskiej 
oraz jej mąż, były dyrektor banku 
w Kłodzku mieli czworo dzieci, 
od 3 do 14 lat, wszystkie bardzo 
miłe i kochane. Musiałam tam po-
rządnie pracować, bo jedynym 
mężczyzną w gospodarstwie był 
Rosjanin, który pozostał tu po I 
wojnie światowej (został potem 
zastrzelony przez Rosjan jako 
podejrzany o szpiegostwo). Na-
uczyłam się doić krowy, wyrzucać 
gnój itp., a dbanie o konie dawa-
ło dużo radości. Po raz pierwszy 
byłam wtedy przy narodzinach 
źrebięcia, wzruszające!

Początkowo życie przebiegało 
całkiem znośnie, mieliśmy dużo 
pracy, dość jedzenia, na moje uro-
dziny w lutym był tort kremowy, 
przybyła też rodzina z Polanicy. 
Od czasu do czasu słyszeliśmy 
samoloty i jak przypuszczaliśmy, 
kanonadę armat znad Odry, w 
prostej linii około 100 kilome-
trów stąd. Na razie nie zdarzyło 
się nic niepokojącego. W niedzie-
lę spotkałam moją przyjaciółkę 
Gertrudę, która pracowała jako 
lekarka w szpitalu na Jurandowie 
koło Kłodzka. Rozmawiałyśmy 
o końcu wojny i jak ona na nas 
wpłynie, bo o wejściu Rosjan do-
chodziły nas przerażające wieści 
i nie wszystkie były tylko czystą 

propagandą. Zdecydowałyśmy, 
że nie popełnimy samobójstwa 
po ewentualnym gwałcie, bo jak 
powiedziała Gertruda „to można 
przeżyć”, ale przyrzekłyśmy sobie, 
że nie rozdzielimy się, jeśli nas 
wywiozą na Syberię.

Dzięki Bogu, wszystko to 
zostało nam zaoszczędzone. 
Wielu, których wywieziono do 
Rosji, zmarło tam, albo powróciło 
dopiero w ostatnich latach. Naj-
gorszym wspomnieniem z tego 
czasu był strumień uchodźców, 
który dniem i nocą przepływał 
drogą przez Piekielną Dolinę tuż 
obok nas. Przybywali z wózkami 
i swoimi zwierzętami ze wscho-
du i chcieli się dostać do Czech, 
do tzw. Protektoratu. Granica 
w Nachodzie była oddalona o 
około 30 kilometrów. Dom był 
pełen uchodźców, którzy byli 
zbyt chorzy lub zbyt starzy, by 
iść dalej. Byli u nas zaopatrywani 
w jedzenie i picie. Pewnej nocy 
zatrzymało się tu młode małżeń-
stwo Francuzów, którzy chcieli 
się dostać do domu. Ona była 
ładną i delikatną blondynką i 
nazywała się „Yvonne de Hair”. 
To imię pozostało mi w pamięci 
do tego stopnia, że kiedy po 15 
latach zajęłam się tłumaczeniem 
kryminałów, przyjęłam je jako 
pseudonim. Byliśmy wtedy w 
Fontainebleau i mój mąż uwa-
żał, że zniszczę sobie karierę tymi 
nieprzyzwoitymi historyjkami. 
Patrząc codziennie na nędzę tych 
uchodźców, przysięgłam sobie, że 
nie ucieknę, niech będzie, co ma 
być, nic gorszego, niż umrzeć na 
drodze, nie może się przytrafić. 
Koniec wojny zbliżał się, w radiu 
słyszeliśmy o samobójstwie Hitle-
ra oraz Goebbelsa i jego rodziny. 
Ale rozstrzygająca wiadomość 
brzmiała: Wrocław padł. Wszyscy 
wiedzieli, co to znaczy: nic już nie 
powstrzyma Rosjan. 

Mieliśmy zbawienny pomysł, 
aby otworzyć walizki pozostawio-
ne u nas przez przyjaciół ucieka-
jących przed nalotami. W jednej 
znaleźliśmy mundur oficera SS, 
portret Himmlera i Mein Kampf. 
Gdyby Rosjanie to u nas znaleźli, 
zostalibyśmy wszyscy rozstrze-
lani.

Z tych ostatnich dni wojny 
pamiętam szczególnie, że mój 
ojciec, który wciąż kierował la-
zaretem w Polanicy, zadzwonił 
i zapytał, czy uciekamy wraz z 
mieszkańcami Altheide przez 
Czechy do Bawarii, tak, jak to 
zarządził Kreisleiter. Byłam prze-
ciwna temu, nędza uchodźców 

na drogach była zbyt wielka. Po 
raz pierwszy w moim życiu ojciec 
potrzebował mojej rady i zgodził 
się z nią. Po 14 dniach okazało się, 
że ci właśnie uchodźcy pojawili 
się z powrotem, lżejsi o swój do-
bytek, opowiadając przerażające 
historie o tym, jak potraktowano 
ich w Czechach.

Potem nadszedł 8 maja, ślicz-
ny wiosenny dzień, tak, jak cała 
ta promienna wiosna w moich 
wspomnieniach. Z samego rana 
zadzwonił ojciec; jak zwykle w 
mundurze z grubym cygarem wy-
szedł do szpitala. W drodze spo-
tkał się z pierwszymi Rosjanami, 
którzy mniej lub więcej łagodnie 
wyjęli mu z ust cygaro, pozbawili 
go zegarka i butów, ale jemu po-
zwolili pójść dalej. Mieliśmy się 
ukryć, matka z „małymi” (5-letnią 
Marią i 14-letnim Heinim) oraz 
moją siostrą Dorle9, która poważ-
nie ranna w czasie bombardo-
wania w Berlinie przebywała u 
nas w Piekielnej Dolinie. Rosjanie 
panoszyli się okropnie, było już 
wiele zgłoszonych przypadków 
gwałtów na zakonnicach, które 
w Polanicy miały wiele siedzib. 
Ostatnio we „Frankfurter Allge-
meine Zeitung” publikowano 
krótkie relacje pt. „Przed pięćdzie-
sięcioma laty”. Zdałam sobie ja-
sno sprawę z tego, że mimo całej 
nędzy i strachu mieliśmy jednak 
dużo szczęścia.

Rodzina pozostała przez kil-
ka dni w gospodarstwie, aż Ro-
sjanom wywietrzało pierwsze 
upojenie zwycięstwem. Pierwsze 
dni były rzeczywiście tak ciężkie, 
jak wcześniej ostrzegano, z tego 
czasu pamiętam, że chowaliśmy 
się w sianie lub gdziekolwiek w 
tym wielkim domu. Tylko pani 
domu z najmłodszym dzieckiem 
na ręku czyniła do pewnego 
stopnia honory domu. Nic jej 
się nie stało, „nasi” Rosjanie re-
spektowali matkę. Każdego dnia 
przybywali następni, którzy przez 
naszą Piekielna Dolinę udawali 
się do Czech, aby dostać się do 
nas – musieli przejść przez trzy 
drewniane mostki, więc słyszeli-
śmy ich już wcześniej i czekaliśmy 
w jakimś ciemnym kącie, na to, 
co się zdarzy.

Zdarzały się jednak nie tylko 
straszne rzeczy. Przypominam 
sobie rosyjskiego oficera, który 
przygalopował na koniu pod 
drzwi, poprosił o szklankę wody 
i w czystym niemieckim języku 
wychwalał piękną okolicę. My 
w całym tym wojennym zamie-
szaniu już o tym zapomnieliśmy. 

Pewnego dnia zawitało do nas 
wesołe towarzystwo oficerskie 
z dużym wiklinowym koszem 
pełnym butelek. Kazano nam 
przygotować na dziedzińcu stół 
i zaproszono nas do wspólnego 
picia i jedzenia. Mężczyźni byli 
już starsi i nie chcieli od nas już 
niczego więcej, pokazywali zdję-
cia swoich żon i dzieci, ktoś tam 
tłumaczył i byłoby naprawdę 
całkiem przyjemnie, gdyby nie 
to, że zmuszani byliśmy do picia 
wódki szklankami. Nie było wy-
jątku, pili za wszystko możliwe, 
a my musieliśmy dotrzymywać 
kroku.

Wkrótce znałyśmy rosyjski 
na tyle, że mogłyśmy żołnie-
rzom wytłumaczyć, że zegarek 
ukradziono już wczoraj, „zapp-
zarapp”. Często można było od-
wrócić uwagę szturmujących do 
domu żołnierzy, którzy na pew-
no nie zamierzali nic dobrego, 
twierdząc, że chcemy się uczyć 
rosyjskich słówek. Najbardziej 
ekscytujące dni tamtego okresu 
przypadły na pobyt sześciu ludzi 
dowodzonych przez podofice-
ra i ich wielkiego stada krów na 
naszym dziedzińcu. Bydło trafiło 
na nasze pastwisko, a panowie 
do domu lub okolicznych zabu-
dowań, gdzie wkrótce znaleźli 
damskie towarzystwo. Zostali u 
nas ok. 14 dni i bronili naszych 
mostów jak fortecy. Żaden inny 
Rosjanin nie mógł się zbliżyć 
do gospodarstwa, bo strzelano 
ostrą amunicją. Był to właściwie 
spokojny okres, choć ciężko pra-
cowaliśmy. Codziennie robiliśmy 
masło, my dostawaliśmy odcią-
gane mleko, oni śmietanę. Jeden 
z nich był z zawodu śpiewakiem 
operowym i cały dzień śpiewał 
najpiękniejsze arie. Jeśli nie śpie-
wał, mył się. Wciąż miał ręcznik 
przerzucony wokół szyi i kawałek 
pachnącego mydła w kieszeni. 
Poza tym był smakoszem i zwykle 
żądał dobrego jedzenia, do czego 
dostarczał produktów. Musiałam 
nakrywać mu do stołu, ale kiedy 
przekonałam się, że mięso i tak 
nadziewa na nóż, nie używając 
widelca, położyłam przed nim 
pewnego dnia sam nóż. Wtedy 
krzyknął: „Zazula bring Kultura!” 
i zaraz to zrobiłam („zazula” – po 
ukraińsku kukułka).

Mniej miłe było, kiedy pod-
oficer (mam go wciąż przed 
oczyma – czarne, wysokie gu-
miaki, pomarańczowe spoden-
ki kąpielowe, wielka oficerska 
czapka na głowie) szedł na ryby 
do naszego stawu z granatami 
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ręcznymi i nie mógł się uspokoić, 
gdy z pstrągów zostały tylko ża-
łosne szczątki. W ogóle Rosjanie 
zachowywali się tak, jak to było 
wcześniej przewidziane: prali 
skarpetki w muszli klozetowej, 
nie umieli jeździć na rowerze (ale 
uczyli się tego w ciągu kilku mi-
nut), byli mili dla dzieci, zawsze 
kręcili się w pobliżu dziewcząt 
(bo „niektóre to lubią” mawiał 
„nasz” Rosjanin). Ale właściwie 
ostatnie tygodnie maja były dość 
spokojnym okresem.

Kiedy pociągnęli dalej, praw-
dopodobnie po wypasieniu na-
szych łąk, znów było nerwowo. 
Pewnego dnia musiałam wysko-
czyć przez okno, po tym jak Ro-
sjanina, który chciał mnie zgwał-
cić, uderzyłam pięścią między 
oczy. Na wszelki wypadek całą 
noc spędziłam w lesie. Trwało to 
mniej więcej do połowy czerwca. 
Rosjanie odeszli, na ich miejsce 
przyszli Polacy.

Docierały do nas straszne opo-
wieści ze wsi i z Polanicy, również 
ojciec doświadczył okrutnych 
czynów. Polacy mieli dość po-
wodów, aby zrewanżować się 
za to, co im zrobiliśmy od 1939 
r. I odpłacali nam w ten sam spo-
sób, choć nie po chrześcijańsku, 
ale po ludzku. To oznaczyło naj-
pierw wyniesienie się z mieszkań 
i domów, każdy Niemiec musiał 
nosić opaskę z literą „N” na ręku, 
nazwy ulic przetłumaczono na 
język polski, małe sklepiki prze-
jęli Polacy, ich właściciele zostali 
najpierw pracownikami, a później 
po prostu wyrzuceni z pracy, a 
potem jeszcze wysiedleni jak 
wszyscy Niemcy. 

Dzięki temu, że mój ojciec 
wciąż pracował w lazarecie, który 
teraz został polskim szpitalem, 
mogliśmy pozostać początko-
wo w naszym domu. Polacy nie 
atakowali oczywiście poza osła-
wionymi więźniami, nie gwałcili, 
jednak nienawidzili Niemców. 
Musieliśmy się do tego przyzwy-
czaić, zaczęliśmy współdziałać, bo 
mieliśmy mało jedzenia. Za moją 
pierwszą sukienkę wieczorową 
dostałam od pewnej Polki, która 
jej potrzebowała na przyjazd pol-
skiego biskupa, podwójne pęto 
kiełbasy czosnkowej. Najlepszy 
interes zrobiłam na sprzedaży zło-
tej swastyki, którą podarowała 
mi sąsiadka, do końca wierzą-
ca w Führera. Mogłam wysoko 
podnieść cenę, nie ze względu 
na swastykę, ale na złoto.

Zapomniałam już o szcze-
gółach. Opowiadano okrutne 

historie. Ojca wzywano często, 
w wielkiej tajemnicy, do na wpół 
pobitych i umęczonych ofiar. 
Opowiedział nam o tym dopiero 
wiele, lat później. Jemu i całej ro-
dzinie nie stało się nic, po pierw-
sze nie miał nic na sumieniu, nie 
należał do partii, bo jako lekarz 
nie był do tego zmuszany, a poza 
tym nie miał żadnych żądnych 
zemsty wrogów.

W naszym małym gospo-
darstwie w Piekielnej Dolinie 
pozostawiono nas właściwie w 
spokoju. Musieliśmy co prawda 
odstawiać dużo towarów, ale dla 
nas też coś zostawało. Jednak i 
takie małe gospodarstwa miały 
zostać przejęte przez Polaków. 
Wraz z naszym rosyjskim jeńcem 
wojennym (tym z I wojny) wy-
myśliliśmy taki plan: wywiesimy 
czerwoną flagę, którą jacyś żoł-
nierze u nas zostawili, zamknie-
my wszystkie bramy i nadcho-
dzącej polskiej milicji powiemy, 
że właścicielem jest Rosjanin, 
w tej chwili nieobecny, my nie 
mamy kluczy, niech przyjdą jutro. 
Większej głupoty być nie mogło, 
powinniśmy przecież wiedzieć, że 
po Niemcach Rosjanie byli naj-
bardziej znienawidzoną nacją. I 
nie trwało nawet dwie minuty, 
kiedy wyłamano największą bra-
mę. Ponieważ to ja prowadziłam 
„negocjacje”, czyli kłamałam – co 
wyjaśniono mi w najczystszej 
niemczyźnie, musiałam pojechać 
z nimi do komendantury. Wcze-
śniej dostałam od milicjanta 12 
policzków (liczyłam je i nigdy nie 
zapomniałam), dlatego, że okła-
małam polską milicję.

Odprowadzona przez naszego 
psa pasterskiego, [...] musiałam 4 
kilometry iść pieszo za milicyjną 
bryczką do najbliższej wsi. Nie 
byłam zbyt dobrej myśli, ale 
co śmieszniejsze, nie bałam się 
za bardzo. W komendanturze 
zamknięto mnie w pustym po-
koju. Kiedy wyszło na jaw, że 
oficjalnie mieszkam w Polanicy, 
znów musiałam podreptać za 
bryczką jak koza za pasterzem, 
żeby mnie osądzono w mieście. 
W międzyczasie zawiadomiony 
został mój ojciec, który spocony 
i w znoszonym płaszczu, wyszedł 
nam naprzeciw. Powiedziałam, że 
to mój ojciec, a milicjanci rozpo-
znali w nim lekarza ze szpitala, 
w którym teraz leżeli Polacy. 
Dowódca wypuścił mnie, pod 
warunkiem, że już nigdy nie okła-
mię polskiego milicjanta, a jeśli w 
gospodarstwie zdarzą się jakieś 
nadużycia, przyjdę i zgłoszę to w 

komendanturze. Co też później z 
dobrym skutkiem zrobiłam. Życie 
z Polakami było coraz bardziej 
nieznośne. Wszyscy członkowie 
rodziny, poza moją macochą i 
ciotką, bywali zatrzymywani z 
powodu drobnostek. To należało 
już właściwie do dobrego tonu 
wśród Niemców. 

Następny dzień, który sobie 
dokładnie przypominam, to 
układ poczdamski z sierpnia 
1945 r. Punktem spornym w każ-
dej rozmowie było pytanie: jaką 
Nysę mieli tam na myśli mówiąc o 
rzece granicznej między Polską i 
Niemcami. Są przecież dwie Nysy 
– „nasza” Kłodzka i ta dalej na pół-
noc10, Łużycka11. W pierwszym 
przypadku nasze hrabstwo kłodz-
kie zostanie podzielone, Polanica 
zostanie w Niemczech. Można 
sobie wyobrazić, jaką mieliśmy 
nadzieję! Należelibyśmy wówczas 
do późniejszego NRD!

Przyszłam właśnie do domu 
z tymi okropnymi wiadomościa-
mi i zastałam w jadalni płaczącą 
macochę. Powiedziała: „Właśnie 
Polacy zabrali drugą würzburską 
szafę!”. Chodziło o barokową fran-
końską szafę z rodzinnego domu 
mojego ojca w Würzburgu, która 
stała się tymczasem ostatnim ele-
mentem oficjalnej i nieoficjalnej 
konfiskaty, przed którą niestety 
nie mogliśmy się bronić. Teraz 
wiem, że kochani Polacy robili 
dokładnie to, co my robiliśmy 
im, teraz znam wszystkie rela-
cje i biografie; wtedy można 
było tylko sapać z wściekłości i 
nie dawać nic poznać po sobie. 
Na radzie rodzinnej zdecydowa-
no, że wyjadę na zachód, żeby u 
krewnych (siostra ojca mieszkała 
w Bayreuth) dowiedzieć się, czy 
nasza 6–7 osobowa rodzina może 
się u nich zatrzymać w przypad-
ku wysiedlenia. Jako jedyne 
wyposażenie miałam uszyty z 
markizy, biało-czerwony plecak 
(w polskich barwach). Z końcem 
sierpnia udałam się więc w drogę 
zaopatrzona w najlepsze życzenia 
i wiele listów od mieszkanek daw-
nego Altheide, których mężowie, 
głównie lekarze, wraz ze szpitala-
mi polowymi zostali ewakuowani 
w okolice Tybingi.

Miała to być najbardziej bra-
wurowa i niebezpieczna podróż 
mojego życia. Byłam w drodze 
sześć tygodni, oprócz angiel-
skiej poznałam wszystkie strefy 
okupacyjne, na różne sposoby 
udawało mi się załatwić różne do-
kumenty. Kursowały już pociągi, 
oczywiście bez rozkładu jazdy, 

za to przepełnione, zdawało się, 
że całe Niemcy są w drodze. Na 
stacjach kolejowych rozgrywały 
się absurdalne sceny. Na dwor-
cu głównym w Lipsku zupełnie 
nieznany mężczyzna podarował 
mi parę nowych butów, bo żal 
mu było, kiedy patrzył na moje 
zdarte obuwie, z którego wyglą-
dały palce. 

Poszczególne stacje mam cią-
gle w pamięci, powrotny przejazd 
przez Nysę Łużycką nie był prze-
szkodą, można było przejechać 
bez kontroli. Czasami szłam pie-
szo i wszędzie spotykałam chęt-
nych do pomocy ludzi. Często 
nocowałam u obcych ludzi, do 
drzwi których dzwoniłam i pro-
siłam o nocleg. W moim plecaku 
miałam hamak, nie wiem już, kto 
wpadł na ten sławetny pomysł, 
ale potrzebował niekiedy tylko 
haczyka u okna i klamki u drzwi, 
żeby go rozciągnąć. Częściej do-
stawałam jednak o wiele wygod-
niejsze miejsce do spania, a tylko 
bardzo rzadko mi odmawiano. 
Ale od tego czasu wiem dobrze, 
co czuje uciekinier. Wyruszyłam 
więc do Berlina, potem od razu 
do przyjaciół w Wannsee, którzy 
kiedyś przyjęli mnie po bombar-
dowaniu. 

Po  s k o nt a k towa n i u  s i ę 
z  k re w ny m i  i  z n a j o my m i  
w zachodnich strefach okupa-
cyjnych Ursula Schottelius, wy-
ruszyła w podróż powrotną do 
Polanicy.

Spełniłam swoje zadanie i po 
tygodniu z pełnym plecakiem ru-
szyłam w drogę do domu. Zatrzy-
małam się jeszcze w Heidelbergu, 
gdzie przyjaciel mojego ojca z 
czasów wojny, był nauczycielem. 
Co to byli za mili ludzie! Z podró-
ży powrotnej niewiele pamiętam, 
może to, że długi odcinek drogi 
przez amerykańską i radziecką 
strefę przejechałam na wagonach 
z węglem, a w międzyczasie na-
stał koniec września. W Dohna 
spędziłam kilka spokojnych dni, 
aż nastąpił najcięższy moment 
podróży, czyli przebycie Nysy Łu-
życkiej, która stała się już granicą 
państwa. Dowiedziałam się też, 
że w Polsce płaci się złotówka-
mi, a marki są bezwartościowe. 
Musiałam więc jakoś zdobyć pie-
niądze. Najpierw przebywałam 
znów długie odcinki piechotą, 
zawsze wzdłuż torów i zawsze 
w niezłym towarzystwie. Jak 
już powiedziałam, zdawało się, 
że wszyscy gdzieś podróżują. 
Wielu rodaków chciało szukać 
swoich rodzin na wschodzie. 
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Od kogoś dowiedziałam się, że 
lepiej nie przedstawiać się jako 
zwykła Niemka, więc z miejsca 
zadeklarowałam się jako Alzatka. 
Jako taka mogłam przebyć Nysę 
i to bardzo wygodnie w pociągu, 
jako opiekunka do dziecka pew-
nej francuskiej rodziny, która z 
przyjaźni do mnie okłamała kon-
trolujących nas Polaków.

W Żarach poszłam do biura 
dla obcokrajowców i przedsta-
wiłam się jako Yvonne de Hair, 
pochodząca ze Strasburga. Po-
wiedziałam, że jadę do moich 
teściów w Polanicy koło Kłodzka, 
mój „wymyślony” niemiecki mąż 
poległ we Włoszech, a w drodze 
zaskoczyła mnie wiadomość, że 
na Śląsku płaci się tylko złotów-
kami. Moje dokumenty w czasie 
podróży zabrali Rosjanie. To robiło 
zawsze wrażenie: u Polaków – Ro-
sjanie, i odwrotnie. Nie do wiary, 
wkrótce otrzymałam dowód na 
nazwisko „Yvonne de Hair”, urzęd-
ników przekonała zapewne moja 
względnie dobra francuszczy-
zna i mogłam wymienić dobre 
niemieckie mydło ze sklepu w 
Rangendingen na złotówki. W 
końcu potrzebowałam pienię-
dzy na bilet. Ale w drodze na 
stację kolejową pomyślałam, że 
nie wydam moich drogocennych 
złotówek na bilet, pojadę autosto-
pem. Dość szybko zatrzymał się 
mały trzykołowy wóz dostawczy. 
Kierowcy opowiedziałam moją 
francuską historię, po niemiecku 
rozumiałam tylko odrobinę i po-
jechaliśmy w kierunku Legnicy. 
Przy następnym ostrym zakręcie 
trzęsący się wehikuł przewrócił 
się, na szczęście beczki na ben-
zynę, które przewoził, były puste. 
Jedna trafiła mnie jednak w łuk 
brwiowy i strasznie krwawiłam. 
Zapomniałam, że niezbyt znam 
niemiecki, krzyczałam i klęłam 
nieskromnie w swoim ojczystym 

języku. Przestraszony polski kie-
rowca zawiózł mnie do najbliż-
szego szpitala, gdzie założono mi 
gruby opatrunek, który zakrywał 
ranę i podbite oko. Musiałam w 
tym wyglądać dość awanturniczo, 
bo kiedy dwa dni później dotar-
łam do domu, matka o mało nie 
zemdlała. 

Tymczasem zrobiło się zimno. 
Na sobie miałam czarny futrza-
ny kaptur, w który wszyto listy 
z zachodu. Chciałam kupić bilet 
na pociąg, ale jeden właśnie za-
jechał, a nikt nie wiedział, kiedy 
odjedzie. Kiedy przyszedł kon-
duktor, pokazałam moje polskie 
dokumenty i zarecytowałam z pa-
mięci jedyny francuski tekst, który 
znałam bez błędów. Konduktor 
był pod wrażeniem i nie nagaby-
wana dotarłam do Legnicy, gdzie 
na dworcu odebrała mnie grupa 
polskich harcerzy. Byłam dla nich 
Francuzką, miałam na piersi zro-
bioną przez siebie trójkolorową 
baretkę. Zaprowadzili mnie do 
hotelu, gdzie mogłam za darmo 
przenocować.

Im bardziej zbliżałam się do 
Kłodzka, tym bardziej wracałam 
do mojej własnej osobowości, to 
znaczy znów mówiłam po nie-
miecku, w miarę możliwości ze 
śląskim lub berlińskim akcentem, 
trzykolorową baretkę wrzuciłam 
do kieszeni. Przecież w okolicach 
Kłodzka, gdzie 9 lat chodziłam 
do szkoły, mogłam spotkać zna-
jomych.

W połowie października, po 
sześciu tygodniach podróży, 
byłam z powrotem w domu. 
Rodzina cieszyła się wiadomo-
ściami z dalekiego, zachodniego 
świata i była zadowolona, że w 
razie ewentualnego wyjazdu ist-
nieje możliwość osiedlenia się w 
Szwabii. Listy z mojej futrzanej 
czapy, które rozdałam w ciągu 
następnych dni, przyniosły mi 

wątpliwe miano „szpiega z za-
chodu” i o mało znów mnie nie 
aresztowano. Krótko pławiłam 
się w sławie obieżyświata, jednak 
z mieszanymi uczuciami, bo za-
uważyłam, że warunki w Polanicy 
nie zmieniły się. Wielu znajomych 
i przyjaciół już wyjechało, my 
też rozumieliśmy, że będziemy 
musieli opuścić miasto. Ojciec 
musiał jeszcze zostać jako lekarz, 
tym samym cała rodzina była w 
pewnym sensie pod ochroną. 
Moja siostra i ja, byłyśmy coraz 
bardziej zdecydowane, nie cze-
kać na wywózkę, ale wyjechać 
wcześniej.

Z zimy 1945/1946 r. nie 
mam żadnych konkretnych 
wspomnień. Chyba był to czas 
wahania między nadzieją i bez-
nadzieją, rozterki, czy możemy 
zostać, czy nie. Domyślaliśmy się, 
że pewnego dnia zostaniemy 
wysiedleni, ale nikt się do tego 
nie przyznawał. W kwietniu, 
po wielkiej naradzie rodzinnej, 
wyruszyłam znowu. Miałam 
przygotować przyjęcie sześciu 
osób w Rangendingen. Zgodzili 
się przecież przyjąć nas. Pożegna-
nie było trudne.

Ojciec odprowadził mnie cią-
gnąc wózek z dwoma walizkami, 
więcej bym nie uniosła, a i tak 
tylko tyle można było zabrać ze 
sobą. Podróż zaczęła się w wa-
gonie bydlęcym wyścielonym 
słomą. Spotkałam wielu znajo-
mych z Altheide i przypominam 
sobie, że podróż była całkiem 
przyjemna, a podczas ładnej 
pogody zawsze siedziałam na 
dachu wagonu.

Najniebezpieczniejszy odci-
nek drogi został za nami, kiedy 
po wielu dniach osiągnęliśmy 
strefę angielską w Brunszwiku. 
Wszyscy baliśmy się, że pociąg 
zostanie zatrzymany w rosyjskiej 
strefie. Trafilibyśmy tam do obo-

zu, tak jak to się przydarzyło resz-
cie rodziny pół roku później. 

O tym, co zdarzyło się potem, 
dowiedziałam się dużo później. 
Otóż pewnego dnia przed naszy-
mi drzwiami w Polanicy stanęła 
polska milicja. Pokazano napisaną 
na maszynie ulotkę skierowaną 
do pozostałych jeszcze w mieście 
dawnych mieszkańców, którzy 
mieli optować za Czechosłowa-
cją, a przeciw Polsce (granica z 
Czechami przebiegała około 20 
kilometrów od nas). Uważano, 
że zredagował ją mój ojciec, bo 
napisano ją na naszej maszynie. 
Zabrali go najpierw do więzienia 
w Kłodzku, potem we Wrocławiu. 
Przekupił strażnika własnym zło-
tym zębem, aby przesłać wiado-
mość matce, gdzie teraz prze-
bywa. Wówczas udało się dzięki 
autorytetowi polskiego starosty, 
który był pacjentem ojca, urokowi 
macochy oraz srebrnemu kuflowi 
na piwo z Würzburga otrzymać 
zapewnienie, że ojciec zostanie 
wysłany pierwszym transportem 
na zachód12. Po tym dopiero cała 
rodzina zdecydowała się ruszyć 
w drogę, tzn. dała się wywieźć. 
Już w Kłodzku ukradziono im 
część bagaży, a oni wylądowa-
li w obozie w strefie rosyjskiej. 
Babcia Kottwitz zmarła w obozie 
w wieku 80 lat.

Z telegramu (wspaniale, że 
to już działało) dowiedziałam 
się późną jesienią 1946 r., że oj-
ciec przebywa w obozie Marien-
felde13 w strefie angielskiej. Po 
długim podróżowaniu (zawsze, 
kiedy docierałam do obozu, do-
wiadywałam się, że go przenie-
siono) spotkałam go wreszcie u 
mojej siostry w Heidelbergu. Był 
strasznie wycieńczony, z brakami 
w uzębieniu, wygłodzony. Po-
jechaliśmy do Rangendingen, 
gdzie przyjaźnie przyjęła nas 
rodzina S.

1. Dr. Heinrich Bock, Von Altheide nach Polanica, Selbstverlag, Biberach an der Riß 1996.
2. Daniela Frees, Egmont Zechlin (1896-1992). Biographische Studie eines Historikers vom Ka-

iserreich bis zum Ende des Nationalsozialismus; zwischen wissenschaftlicher Autonomie und 
politischer Anpassung, Oldenburg, Universitat, Diss., 2004, S. 381. OCLC 76535201. Przedmio-
tem studiów prof. E. Zechlina była historia krajów zamorskich i kolonializmu, co było istotne w 
planach Niemiec odnośnie kolonii w okresie Cesarstwa do 1914 r. W czasie nazizmu pozwalało 
jednak na pewną niezależność.

3. Ursula Schottelius, Meine fünfzig Jahre. Erinnerungen, Maschinenschrift 1995, Spuścizna prof. 
Egmonta Zechlina, Selent.

4. Daniela Frees, op. cit., S. 382. 
5. WorldCat – katalog rozproszony serwisu Online Computer Library Center.
6. Ursula Schottelius, Erinnerungen an das Kriegsende und die Vertreibung, „Altheider Weihnachts-

brief“. Ausgabe 06 / Dezember 2002, red. Georg Wenzel, s. 106–119. Opublikowane także w: 
Polanica Zdrój wczoraj i dziś, op. cit., s. 503–510 (tłum. Monika Małaszuk, red. H. Grzybowski). 

7. Mowa o dyrektorze instytutu, prof. Zechlinie.
8. Obecnie Berliner Ostbahnhof, który w l. 1841–1950 nosił nazwę Dworca Śląskiego (Schlesischer 

Bahnhof); w 1945 r. był jedynym jeszcze funkcjonującym (niezniszczonym) dworcem w Berlinie.

9. Dorle – zdrobnienie od Dorothea.
10. Dokładniej, na zachód.
11. Początkowo granicę planowano przeprowadzić wzdłuż Nysy Kłodzkiej, jednak pod presją 

Stalina, liczącego na wzmocnienie polskich komunistów i większą zależność Polski od ZSRR jako 
gwaranta granic, pozostali alianci zgodzili się na Nysę Łużycką; za: Tomasz Przerwa, Zmiana go-
spodarzy, Dzieje Śląska op. cit., s. 175. Podobne rachuby leżały u podstawy odrzucenia wniosku 
Czechosłowacji o przyznanie jej ziemi kłodzkiej. 

12. Więcej na temat aresztowania dr. Bocka w następnym numerze „Ziemi Kłodzkiej”.
13. Błędna nazwa – chodzi tu o z pewnością o Flüchtlingslager Mariental-Horst koło Helmstedt, 

w brytyjskiej strefie okupacyjnej – obóz przejściowy dla wysiedlonych, czynny w latach 
1945–1947; za: Helga Volkmann; Rolf Volkmann, Das Flüchtlingslager Mariental (1945-1947) 
und die Vertriebenentransporte aus Schlesien (1946-1947): ein Beitrag zur Nachkriegsge-
schichte der Gemeinde Mariental und des Landkreises Helmstedt, Grasleben 1998, 2. Aufl. ISBN 
9783000018015, OCLC 837176362. Skojarzenie autorki z Marienfelde (obecnie część dzielnicy 
Berlina Tempelhof-Schöneberg) wzięło się od utworzonego tu w 1961 r. obozu dla wszystkich 
uchodźców-uciekinierów z wschodniego Berlina i terenu b. NRD.

Przypisy:
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To wydarzenie, na które 
rokrocznie  w październiku za-
praszamy chóry z Polski i Czech. 
Tradycyjnie przegląd śpiewają-
cych zespołów odbywa się w 
niezwykle gościnnym miejscu w 
kościele Św. Antoniego w Pieszy-
cach, a gospodarz ks. Proboszcz 
Edward Dzik nie tylko w sposób 
serdeczny i niezwykle gościnny 
wita nas w swoich podwojach, 
ale też przez cały czas towarzyszy 
nam pilnie, nadzoruje całość i z 
przyjemnością, wraz z publicz-
nością, chłonie śpiew chóralny. 
Czyni nam wszystkim zaszczyt.

Musicie Państwo wiedzieć, 
że tak jak gospodarz jest nie-
zwykły i z niezwykłą życzliwością 
nas przyjmuje, tak i publiczność 
jest niezwykła.  Kilkaset osób w 
ławkach to prawdziwi koneserzy 
i zawodowi krytycy, tylu bowiem 
jest chórzystów wzajemnie się 
słuchających  i oceniających. Po-
zostali to publiczność specjalnie 

przybyła na koncert.
Dlaczego wspomniałam o 

ocenie skoro nie ma tu przyzna-
wanych miejsc, nie ma gradacji. 
Elementem ocennym jest ufun-
dowana przez burmistrza Pie-
szyc Mirosława Obala nagroda 
specjalna, Nagroda Publiczności 
przyznawana jest w drodze gło-
sowania na przygotowanych ku-
ponach. Głosy publiczności zlicza 
komisja, składająca się z księży wi-
kariuszy tutejszego kościoła. I ten 
chór, który wskazała publiczność 
wyjechał z tabletem. W tym roku 
był to chór polsko-czeski "Amici-
tia", prowadzony przez dyrygent-
ki: Romanę Roškową i Mirosławę 
Briń z Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1 w Nowej Rudzie. 

Nagroda, o której piszę to 
tylko jeden z elementów, bo-
wiem wszystkie chóry tak mocno 
oklaskiwane przez publiczność 
obdarowane zostały przez or-
ganizatorów rzeźbami aniołów, 

wykonanymi przez dolnośląskich 
rzeźbiarzy.

Najważniejsza część to oczy-
wiście sam koncert, każdy śpie-
wający zespól wykonuje 3 utwo-
ry polskie i czeskie. Ta ogromna 
różnorodność, to zaangażowanie 
wykonawców i dyrygentów, po-
zwala nam zanurzyć się w mu-
zyce, poczuć całym sobą śpiew 
i radość ze słuchania. To piękne 
widowisko, przez kilka godzin 
możemy ucztować wraz z juro-
rami i kontemplować artystycz-
ne wydarzenie. A na scenie, na 
stopniach ołtarza prezentują się 
zespoły, których członkowie po-
święcają swój czas, aby nie tylko 
rozwijać się muzycznie , zdoby-
wać umiejętności artystyczne, ale 
też wspólnie spędzać czas, prze-
żywać wspólną pasję, dzielić się 
z nią z innymi.

Bardzo ważnym elementem 
przyczyniającym się do rozwoju 
artystycznego prezentujących się 

chórów są warsztaty prowadzo-
ne przez Panią Grażynę Roga-
lę – Szczerek i Tadeusza Plazę, 
zawodowych muzyków od lat 
zaangażowanych w muzykę 
chóralną.

W tym miejscu zatem pragnę 
podziękować i pogratulować tym 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania tegorocznego 
święta muzyki chóralnej w Pie-
szycach, a sobie i pieszyczanom 
życzę, by na przyszły rok równie 
wysokiej klasy chóry zaśpiewały 
w naszym kościele.

Bowiem tradycję należy kul-
tywować i pomimo wybudowa-
nia nowego Centrum kultury, 
pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury – 
organizatorzy Międzynarodowe-
go Przeglądu Chórów Pogranicza 
Polsko-Czeskiego, stwierdzili, że 
wspólnie na 400 głosów zaśpie-
wana „Barka” nigdzie tak pięknie 
nie wybrzmi, jak właśnie tu.

Lidia Zakrzewska-Strózik

mIęDzynarODOwy PrzegląD Chórów  
POgranICza POlSkO-CzeSkIegO

12.10.2014 r. w kościele pw. św. antoniego w Pieszycach wszystkie chóry wspólnie odśpiewały "Barkę", ulubioną pieśń św. Jana Pawła ii.  
Połączonymi chórami dyryguje ks. prałat edward Dzik. Fot. ewa Jazienicka. 
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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.

30. głOgOwSkIe SPOtkanIa jazzOwe
19 września – 29 listopada 2014, głogów

Listopadowa odsłona 30. 
Jubileuszowych Głogowskich 
Spotkań Jazzowych zapowiada 
się bardzo interesująco. Kolej-
ny miesiąc jazzu w Głogowie 
to przede wszystkim koncerty 
gwiazd: jazz-rockowego SBB w 
pierwotnym składzie (Skrzek, 
Anthimos, Piotrowski) oraz fa-
scynująca wokalistka jazzowa 
- MONIKA BORZYM. Począwszy 
od 13. listopada rozpoczyna się 
jazzowy clubbing. Wśród miejsc, 
w których będzie można posłu-
chać muzyki z najwyższej półki 
są FUEGO BAR, FORTEPIANO RI-
STORANTE czy PIWNICA ARTY-
STYCZNA POD ŚW. MIKOŁAJEM. 
Pierwszy raz po 30 latach jazz 
wyszedł "na miasto". Podczas 

klubowych koncertów nazwi-
ska szczególne: blues w najlep-
szym wydaniu, czyli SCHROETE-
R&BREITFELDER, wybitne wo-
kalistki jazzowe - ANNA GADT 
czy KARO GLAZER, oraz ekspor-
towi instrumentaliści, zarazem 
najwybitniejsze nazwiska mło-
dego polskiego jazzu - ADAM 
BAŁDYCH, MICHAŁ BARAŃSKI, 
PAWEŁ DOBROWOLSKI. Szcze-
gólnie zapowiada się również 
koncert Akademii Jazzu. Tym 
razem niezwykła mikstura mu-
zyki Lutosławskiego, tekstów 
Tuwima (m.in. Idzie Grześ przez 
wieś, Ptasie plotki) w interpre-
tacji DOROTY MIŚKIEWICZ i nie-
zwykłego perkusyjno-fortepia-
nowego składu KWADROFONIK 

oczaruje najmłodszą publicz-
ność. Niespodzianką tego kon-
certu będzie wspólne wykona-
nie piosenki "RZECZKA" przez 
Dorotę Miśkiewicz i wybraną 
przez artystów jedną z gło-
gowskich młodych wokalistek. 
Prócz muzyki improwizowanej 
w listopadzie można jeszcze 
obejrzeć dwie festiwalowe wy-
stawy fotograficzne, skorzystać 
z oferty Jazzowego DKFu, a na-
wet" pobalować" na jazzowo, 
podczas kończących festiwal 
ANDRZEJEK w rytmach FUNKY-
&SWING& JAZZ. 

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

teatr w lubInIe - jeSIeń teatralna 2014
9 października – 12 grudnia 2014, lubin

teatralna jesień w lubinie 
zapowiada się bardzo interesują-
co. 24 listopada w Centrum kul-
tury muza  zobaczymy spektakl  
„zaklęte rewiry” – teatr war-
Sawy.

Widzowie zostają zaprosze-
ni do stolików restauracji hotelu 
Pacyfik, gdzie staną się obserwa-
torami i uczestnikami swoistego 
wyścigu. Wszystko zaczyna się, 
gdy do pracy zostaje przyjęty 
„nowy” – Romek Boryczko (Ma-
teusz Banasiuk, nagrodzony za 
tę rolę Feliksem Warszawskim w 
2012 roku). Od zwykłego zmywa-
cza pnie się w hierarchii i zaczyna 
uczestniczyć w bezpardonowej 
rywalizacji kelnerów o wpływy w 
poszczególnych rewirach restau-
racji. Mimo to na scenie panuje 
przedwojenna, baśniowa, sielska 
atmosfera, a widzowie wciągani 
są do akcji. Nie można być pew-
nym, czy osoba siedząca obok to 

zwykły widz, czy może podstawio-
ny aktor. Widzowie w „Zaklętych 
rewirach” stają się nie tylko ob-
serwatorami czy podglądacza-
mi, nie tylko sędziami, ale wręcz 
inspiratorami konfliktu. – mówi 
reżyser spektaklu Adam Sajnuk. 
Spektakl toczy się w zawrotnym 
tempie, które ani na moment nie 
spada. To zasługa aktorów, któ-
rzy tworzą w tym przedstawieniu 
kreację zbiorową; zresztą widać 
jak na dłoni, że bycie na scenie 
w tym widowisku jest dla nich 
prawdziwą przyjemnością.  
Natomiast ostatniego dnia Jesieni 
Teatralnej wystąpi Anna Skubik w 
monodramie „Złamane paznokcie”. 
Spektakl opowiada o latach życia 
Marleny Diertich w jej paryskim 
mieszkaniu. W monodramie, aktor-
ka w intrygujący sposób stworzyła 
na scenie dwie postaci – Dietrich 
i jej pielęgniarki, delikatnie suge-
rując erotyczny podtekst ich wza-

jemnej, niezwykle burzliwej relacji. 
Wprowadzona technika lalki „ży-
wo-rękiej” (sama Marlena Dietrich 
jest tutaj lalką) pozwala uwierzyć 
iluzji, że na scenie równolegle ist-
nieją dwie aktorki. Perfekcyjna ani-
macja i zaskakujące zmiany głosu 
to wspaniała kreacja Anny Skubik. 
Zbierający znakomite recenzje i 
nagrody, pokazywany na całym 
świecie poświęcony Marlenie Die-
trich monodram, przeplatany jej 
najpiękniejszymi piosenkami, to 
intymny portret nie tylko gwiaz-
dy kina, ale przede wszystkim ko-
biety. To opowieść o cenie, jaką 
trzeba zapłacić za pakt ze sławą, 
o sile namiętności i uzależnieniu 
od własnej legendy.

Organizator: 
Centrum Kultury Muza,
www.ckmuza.eu
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wyStawa „Иван МалIнськИй 
- PamIęć artySty, a PamIęć zbIOrOwa”

13 listopada – 13 grudnia 2014, Duszniki-zdrój
I w a n  M a l i ń s k i  ( И в а н 

Малiнський) – malarz, grafik, rzeź-
biarz – artysta urodzony na Podo-
lu (Ukraina) w rodzinie o polskich 
korzeniach. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych we Lwowie.  
Iwan Maliński wiedziony ciekawo-
ścią i entuzjazmem dla polskiej 
kultury przybył do Polski w 2005 
roku i zdecydował się najpierw na 
poznawanie Wielkopolski, jako 
kolebki polskiej państwowości i 
kultury, potem przewędrował cały 
kraj. Ta wędrówka zaowocowała 
licznymi obrazami olejnymi, grafi-
kami, akwarelami i rzeźbami oraz 

uczestnictwem w wielu plene-
rach i wystawach. Od 2007 roku 
mieszka w Polsce na stałe.  
Ma na swoim koncie ponad 80 
wystaw zbiorowych. Członek 
Związku Polskich Artystów Pla-
styków oraz Związku Artystów 
Wielkopolskich. W 2008 roku 
odznaczony Srebrnym Meda-
lem Towarzystwa im. H. Cegiel-
skiego „Labor Omnia Vincit” za 
dokonania artystyczne.  
Cechą szczególną twórczości 
Iwana Malińskiego jest przybli-
żenie tematyki kresowej i ukra-
ińskiej w duchu współczesnych 

potrzeb kulturowych, wzajem-
nego wpływu kultur, większego 
zrozumienia i zbliżenia. Kresy, na 
bezpośrednim styku z kulturą 
wschodnią i orientalną, ukazują 
piękno i bogactwo wielu kultur 
narodowych – i ta szczególna 
cecha kresów widoczna jest w 
pracach Iwana Malińskiego.  
Kuratorem wystawy jest Artur 
Goliński.

Organizator: 
Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju, 
www.muzpap.pl

„PO CO kOmu teatr? 
V jeSIenne SPOtkanIa teatralne”

15 listopada – 9 grudnia 2015, Polkowice
Polkowice to miejscowość, 

która wpisała się już na teatralną 
mapę Polski. Szczególnie wśród 
aktorów. Mieszkańcy, których 
śmiało można nazwać konesera-
mi sztuk teatralnych, już w poło-
wie listopada znowu będą mieli 
okazję zobaczyć na scenie toczą-
ce się  pojedynki, chwile grozy 
przełamywane dawką śmiechu, 
komedie oraz sensacje. 15 listo-
pada rusza bowiem 5. edycja 
Jesiennych Spotkań Teatralnych 
„Po co komu teatr?”.  
Tegoroczny repertuar kusi róż-
norodnością. Pojawią się w nim 
współczesne sztuki teatralne 
w gwiazdorskich obsadach, ale 
nie zabraknie również pełnych 
emocji wydarzeń muzycznych. 
Wzruszający koncert Stanisławy 

Celińskiej wprowadzi widzów w 
„Piękny świat” artystki, koncert 
legendarnej grupy Czerwony Tu-
lipan przeprowadzi przez pieśni 
wszech czasów, a występujący 
po raz pierwszy na polkowickiej 
scenie Mariusz Lubomski zapre-
zentuje mieszankę gatunków 
muzycznych, od piosenki aktor-
skiej po funky i bluesa.  
W teatralną rzeczywistość wpro-
wadzi jeden z najlepszych kra-
kowskich spektakli roku 2013 - 
„Postrzał” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Sztuka na wynos”. Ob-
naży on wszystkie wady pracy 
w korporacji, gdzie obecny jest 
codzienny „wyścig szczurów”. 
Następnie zobaczymy dwie ko-
medie. Małżeństwo Schimsche-
inerów ujawni wszystkie cienie 

i blaski rodzicielstwa w spek-
taklu „Dziecko dla odważnych”, 
natomiast Teatr Korez z Katowic 
zaprezentuje „Swing”, do które-
go tekst napisał znany satyryk 
– Abelard Giza. W zawiłe sieci in-
tryg i sensacji wciągnie jedyny w 
swoim rodzaju Teatr KTO, który 
w ramach przedstawienia „Teatr 
Telewizji. Komedia sensacyjna” 
wyemituje na scenie odcinek se-
rialu kryminalnego... na żywo. W 
Polkowicach pojawi się również 
znany mieszkańcom Teatr Mon-
townia. Tym razem na scenie po-
jawi się duet: Rafał Rutkowski w 
roli komika Gustawa i Adam Wo-
ronowicz jako psychoanalityk.

Organizator: 
Polkowickie Centrum Ani-

macji, www.pocokomuteatr.pl

„raDIO armageDDOn. tranSmISja” 
– PremIera wrOCławSkIegO teatru wSPółCzeSnegO

16 listopada 2014, wrocław
Radio Armageddon Trans-

misja - rock-teatr - spektakl z 
muzyką na żywo. Spektakl na 
podstawie powieści Jakuba 
Żulczyka „Radio Armageddon”. 
Historia opisana przez Jakuba 
Żulczyka w powieści dzieje się 
w Polsce, choć tak naprawdę nie 

mogłaby się tu zdarzyć. Czworo 
licealistów urodzonych w 1984 
roku zakłada zespół Radio Arma-
geddon. Zdobywają olbrzymią 
popularność wśród rówieśników 
i prowokują zamieszki przeciw 
systemowi, w którym wszystko 
jest do kupienia. Znika lider ka-

peli – Cyprian. Co się z nim stało, 
czy żyje, czy się znajdzie? Polska, 
szkoła i młodość opisane bez ta-
ryfy ulgowej.

Wersja sceniczna będzie 
rodzajem dialogu z powieścią 
Jakuba Żulczyka Radio Arma-
geddon. Jej bohaterowie spo-
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wrOCławSkIe targI DObryCh kSIążek
4 -7 grudnia 2014, wrocław

W pierwszej dekadzie grud-
nia najlepsze polskie wydawnic-
twa na spotykają się w stolicy 
Dolnego Śląska na Wrocławskich 
Targach Dobrych Książek. Jest 
to jedna z trzech (obok Między-
narodowych Targów Książki w 
Warszawie i Targów Książki w 
Krakowie) liczących się i wysoko 
ocenianych imprez krajowych o 
charakterze kiermaszowo-pro-
mocyjnym, której głównym zada-
niem jest propagowanie "dobrej 
książki", czyli literatury o wyso-
kich walorach, zarówno meryto-
rycznych, literackich, jak również 
artystycznych i typograficznych. 

Wrocławskie Promocje Dobrych 
Książek to prawdziwe święto 
książek, a wydawcy, pisarze i pu-
blicyści zapraszani z całej Polski, 
w te dni szczególnie chętnie od-
wiedzają Wrocław, by na spotka-
niach autorskich, wieczorach li-
terackich, wykładach i prezenta-
cjach tematycznych spotkać się z 
liczną grupą czytelników.  
Stałym, ważnym elementem pro-
gramu Promocji jest ogólnopol-
ski Konkurs na Najlepszą Książkę 
Roku o „Pióro Fredry”, który to-
warzyszy wrocławskiej imprezie 
od początku jej istnienia. Celem 
Konkursu jest wyłonienie i nagro-

dzenie najlepszych, wydanych w 
Polsce w danym roku książek. 
Ocenie podlegają wartości mery-
toryczne, literackie, edukacyjno-
poznawcze, a także wysoki po-
ziom edytorski oraz typograficz-
no-artystyczny. Tytuły zgłoszone 
do Konkursu ocenia specjalna 
komisja, tworzona przez wybit-
nych przedstawicieli środowiska 
naukowego, literackiego i arty-
stycznego nie tylko Wrocławia, 
ale i innych ośrodków.

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna 

we Wrocławiu, www.wpdk.pl

tykają się na imprezie z okazji 
10-lecia matury i przy pomocy 
tajemniczego narkotyku WSB-
23 w psychonautycznym tri-
pie wracają do najgorętszego 
czasu w swoim życiu.  
Tomasz Hynek – reżyser teatral-
ny, kompozytor, dyrygent, ab-
solwent dyrygentury chóralnej 
w Akademii Muzycznej w War-
szawie oraz reżyserii w Akademii 
Teatralnej w Warszawie. Twórca 
muzyki do blisko trzydziestu 
spektakli zrealizowanych m.in. 
przez Macieja Wojtyszkę, Zbi-
gniewa Zapasiewicza. Od 2000 
r. współpracuje jako kompozy-
tor z Markiem Fiedorem. Jako 
reżyser zadebiutował w 1999 r. 
w Teatrze im. Węgierki w Białym-
stoku inscenizacją Małego księcia 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, 

skomponował także muzykę do 
tego spektaklu. Zrealizował kilka-
naście przedstawień, wśród nich 
Nienasycenie Witkacego (2009), 
god.com na podstawie Czeka-
jąc na Godota Samuela Becketta 
(2006), Piaskownica Michała Wal-
czaka (2005), Czarujący korowód 
Wernera Schwaba (2002), Spokój 
w głowie wg Tymona Feusette'a 
(2002), Suburbia Erica Bogosiana 
(2001). Pracował w teatrach Stu-
dio i Współczesnym w Warszawie, 
w Teatrze im. Kochanowskiego 
w Opolu, w Teatrze im. Horzycy 
w Toruniu, w Teatrze Polskim w 
Poznaniu. Spektakl A ja, Hanna 
wg Trenów Jana Kochanowskie-
go opatrzonych muzyką rocko-
wą przyniósł mu w 2011 Grand 
Prix za reżyserię na Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych, I 

nagrodę na Wałbrzyskich Fana-
beriach Teatralnych, a w 2012 r. 
dwie Złote Maski za najlepsze 
widowisko roku i za muzykę. Z 
Wrocławskim Teatrem Współcze-
snym współpracuje po raz piąty. 
Wcześniej wyreżyserował spek-
takl Pomarańczyk Marka Kocota 
(2013), słuchowisko Radio Arma-
geddon Jakuba Żulczyka (2014) 
oraz skomponował muzykę do 
spektakli Zamek Franza Kafki 
(2013) i Paternoster Helmuta 
Kajzara (2014) w reżyserii Mar-
ka Fiedora.

Organizator: 

Wrocławski Teatr 
Współczesny, 
www.wteatrw.pl

wrOCławSkI FeStIwal gItarOwy gItara+
7 grudnia 2014, wrocław

Tommy Emmanuel - nie-
zrównany mistrz techniki fin-
gerstyle, wielki showman i Ge-
nialny Gigant Gitary zagra na 
finał Wrocławskiego Festiwalu 
Gitarowego GITARA+. Tommy 
gra na gitarze od dziecka, ale ni-
gdy nie odebrał formalnej edu-
kacji muzycznej. Artysta jako 
kilkulatek zaczął występować w 
rodzinnym zespole The Emma-
nuel Quartet. Póżniej współpra-
cował z takimi zespołami jak: 
Air Supply, Men at Work oraz 
Dragon oraz z uwielbianym 

przez siebie Chetem Atkinsem. 
Jednak światowa popularność 
artysty wzrosła jeszcze bardziej 
w 2000 roku po występie na 
ceremonii zamknięcia Igrzysk 
Olimpijskich w Sydney.  
W 2008 roku Tommy Emmanuel 
został okrzyknięty najlepszym 
gitarzystą akustycznym przez 
magazyn Guitar Player, Chet 
Atkins uhonorował Tommiego 
tytułem „Certified Guitar Play-
er”, którym mogło pochwalić się 
tylko 5 gitarzystów na świecie. 
Obecnie Tommy Emmanuel ma 

już na swoim koncie ponad 20 
znakomitych albumów i 2 no-
minacje do nagrody Grammy. 
Australijczyk każdego roku gra 
prawie 300 koncertów. Niespo-
tykany geniusz, spontaniczność 
i otwartość na reakcje publicz-
ności to cechy, które sprawiają, 
że koncerty jego zawsze cieszą 
się olbrzymią popularnością.

Organizator: 
Wrocławskie Towarzystwo 
Gitarowe 
www.gitaraplus.pl
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NAŠE KOLEGYNĚ MEZI ZAMĚSTNANCI ROKU

V neděli 16. listopadu se do ne-
ratovského kostela sjedou myslivci
v uniformách, trubači, myslivečtí
psi, draví ptáci a dokonce i jeden
jelen. Po roce se tu totiž opět
bude konat myslivecká Svatohu-
bertská mše, kterou pořádáme
ve spolupráci s Lesy ČR. Srdečně
zveme dospělé i děti, akce začne
v 16 hodin.

- - -
Na konci listopadu začne advent-
ní doba a s ní i tradiční cyklus
putovních koncertů Advent
mezi horami. Ten první se usku-
teční v sobotu 29. listopadu
v Orlickém Záhoří, v kostele tam
od 14 hodin zahraje trubačský
žesťový soubor Markazíni. Chy-
bět nebude ani doprovodný
program, od 14 hodin bude na
obecním úřadě otevřen jarmark
lidových řemesel, v 16 hodin se
pak slavnostně rozsvítí vánoční
strom a dřevěný betlém v životní
velikosti. Další koncert cyklu bude
6. prosince hostit polský Zieleniec,
13. prosince vás pozveme do Bar-
tošovic v Orl.h. a 20. prosince mů-
žete vyrazit k nám do Neratova.

- - -
Naše chráněné dílny připravily
vánoční katalog výrobků pro
firmy, které hledají dárky pro své
zaměstnance, klienty či partnery.
Nechybí v něm voňavé podušky
s kořením ani domácí vánočky.
Máte-li o něj zájem, napište nám!

- - -

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

ZVEME VÁS!
LISTOPAD 2014

SBÍRKA V KONZUMU PODPOŘÍ I NAŠI ŠKOLU

V říjnu se už počtvrté udělova-
ly tituly "Zaměstnanec roku"
pro nejlepší a nejinspirativnější
zaměstnance se zdravotním
postižením z chráněného i běž-
ného trhu práce. A mezi 24 fi-
nalisty letošního ročníku byly
i dvě naše kolegyně!

Z více než 60 našich kolegů
s postižením jsme do soutěže
nominovali Vlastičku a Pavlínu,
protože svým přístupem k práci
i k životu mohou být ostatním
vzorem.

Vlasta pracuje v kuchyni
a všichni její kolegové by vám
potvrdili, že na ni je spoleh-
nutí a nikdy nenechá své přá-
tele "v bryndě". Vlastička také

pečuje o místní toulavé kočky,
kterých zvlášť teď před zimou
v Neratově přibývá.

Pavlína je zaměstnaná v ke-
ramické dílně, kde dekoruje
hrnečky, talíře či konvice. Do
soutěže jsme ji nominovali, pro-
tože své práci věnuje stopro-
centní péči a od jednoduchých
vzorů se svědomitě vypracovala
ke krásným malbám. Aktivní
je i mimo práci, hraje divadlo,
na jaře získala medaili v plavec-
ké soutěži a ráda se účastní
všech akcí, které se v Neratově
i mimo něj dějí.

Měli jsme proto za naše kole-
gyně velkou radost, když po-
stoupily mezi 24 finalistů a do-

staly pozvánku na slavnostní
předávání cen na Staroměstské
radnici v Praze. Samozřejmě
se na něj musely náležitě upra-
vit a obléct, a tak jsme asi po-
prvé viděli Vlastičku v šatech.
Moc to jí i Pavlíně slušelo. Na
předávání pozvaly ještě kolegu
Tomáše a kolegyni Míšu, takže
do Prahy jela velká výprava.

Nečekal je jen společenský
večer, těšili se i na následnou
prohlídku Staroměstské radni-
ce, cestu metrem a společnou
večeři v restauraci. Celý večer
si báječně užili, a tak jim ani
moc nevadilo, že titul Zaměst-
nanec roku si nakonec odnesli
jiní nominovaní.

www.neratov.cz

Na pokladnách východočeského Konzumu právě probíhá druhý ročník veřejné sbírky, která pod
názvem "Společně za úsměv" pomůže různým neziskovým organizacím v našem regionu. Jak? Konzum
vybral 28 dobročinných projektů, kterým mohou lidé podle svého výběru na pokladně kteréhokoli
Konzumu přispět 30 korun. Konzum do celé akce věnuje dalších 100 tisíc korun, které jednotlivým
projektům rozdělí podle toho, jaký podíl peněz získají ve veřejné sbírce. Každými 30 korunami tak
lidé vlastně vybrané neziskovce přihodí i něco z peněz od Konzmu.

O přízeň přispěvatelů se ucházíme i my – projektem číslo 21 se snažíme získat finance na balanční
pomůcky pro žáky naší speciální školy. Každému, kdo nám v Konzumu přispěje, předem moc děkujeme.
Sbírka probíhá do 31. prosince, aktuální stav najdete na www.konzumuo.cz/spolecne-za-usmev.

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
Muzeum Orlických hor Sýpka
z Rokytnice v Orl.h. zve na so-
botu 1. listopadu na akci Dušič-
ky v muzeu, kde nabídne nejen
informace o svátku dušiček, ale
i výrobu lucerny z řepy. Akce
probíhá od 14 do 17 hodin, více
na www.sypka-moh.cz.
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Na začátku letošního roku jsme
informovali o našem projektu
s názvem "Vzdělávání poskyto-
vatelů služeb v chráněném reži-
mu a služeb navazujících" (reg.
č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00206),
který nám má pomoci zvýšit
kvalitu našich sociálních služeb,
a to díky řadě školení, která
v jeho průběhu absolvujeme.

Projekt začal loni v prosinci
a bude trvat 19 měsíců, více než

polovina už je tedy za námi.
Za tu dobu jsme se stihli pro-
školit v managementu, perso-
nalistice nebo zvládání stresu.
Řada kurzů nás ještě čeká,

třeba komunikační dovednosti
či etika v sociálních službách.
Díky kvalitnímu výběru lektorů
jsme si jistí, že čas strávený na

školení nebude ztracený, ale
naopak dobře investovaný a je-
ho dopady pocítí i naši klienti.

Projekt je financován z Ev-
ropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a za-
městnanost a ze státního roz-
počtu ČR.

Nabídl nám ho Litomyšlský
symfonický orchestr spolu s pě-
veckými sbory Smetana Hradec
Králové, Bendl Česká Třebová
a Vlastimil a Mužský pěvecký
sbor z Litomyšle, které ho spo-
lečně nacvičily. Zpočátku jsme
si nebyli jistí, zda se všichni
k našemu oltáři vůbec vejdou,
ale vše se nakonec povedlo,
a tak si snad všichni, posluchači
i účinkující, odnášeli z koncer-
tu jen příjemné vzpomínky.
A  nám nezbývá než všem,
kdo se na zdaru akce podíleli,
mockrát poděkovat.

Na závěrečné dostihy letošní
sezony vyrazili do Pardubic oby-
vatelé našeho chráněného byd-
lení. Čekalo na ně nejen sedm

dostihů, ale i vlastní lóže na
tribuně, bohaté občerstvení
a doprovodný program včetně
možnosti svezení na koni.

Celá akce se uskutečnila
díky našim přátelům, Laďce
a Pavlovi, kteří dostihový den
naplánovali, zajistili volný vstup
na dostihy a lóži plnou dobrot,
a po celý den pak dávali pozor,
aby našim výletníkům nic ne-
chybělo.

Za to, že se celá akce vyda-
řila, patří poděkování nejen
našim přátelům, ale také par-
dubickému Dostihovému spol-
ku a jeho řediteli, panu Micha-
elu Skalickému, který nám
ochotně umožnil volný vstup
na závodiště a k tomu i bez-
platný pronájem lóže.

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.

Naše speciální škola uspořáda-
la drakiádu. Do Bartošovic na
ni přiletělo 32 draků, kteří soutěžili
o nejdelší let a ocas a také o nej-
originálnější jméno. Na akci dora-
zili i bartošovičtí hasiči, aby před-
vedli ukázku zásahu při požáru.
Děti si pak mohly prohlédnout
hasičské auto s vybavením a také
si zkusit stříkání z hasičské hadice.

- - -
Po prázdninové pauze jsme opět
začali s výukou němčiny pod
trpělivým vedením paní Šebové.

- - -
Obyvatelé našeho chráněného
bydlení podnikli hned několik
výletů. Navštívili útulek, kde se
pomazlili s opuštěnými pejsky,
a  zatančili si na taneční zábavě
Rytmus v Rokytnici, kam je pozval
a skvělou zábavu jim tak zajistil
Domov na Stříbrném vrchu.

- - -
Firma Isolit-Bravo nám daro-
vala různé kuchyňské spotřebiče,
které vyrábí. Využijeme je v naší
škole i v kuchyňské chráněné díl-
ně. Finanční dar pro školu jsme
obdrželi od Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů. Obě-
ma dárcům ze srdce děkujeme!

- - -
S opravami a úpravami v Neratově
nám pomohla skupina dobro-
volníků z královéhradecké charity
a také paní Tejnecká z České spo-
řitelny. Všem jim za vynaloženou
energii patří náš velký dík.

- - -
Chrámový sbor Magnificat
z  Lelekovic u nás zorganizoval
adoraci se zpěvy z Taizé. Do Ne-
ratova s sebou přivezl i své přátele
ze skupiny Biorchestr, kteří u nás
uspořádali sice komorní, ale vel-
mi milý koncert.

KRÁTCE
Z ŘÍJNA

DOMOV UZAVŘEL DOSTIHOVOU SEZONU

VZDĚLÁVÁME SE, POLOVINA UŽ JE ZA NÁMI

DVOUSETHLASÁ STABAT MATER V NERATOVĚ
Tóny Dvořákovy skladby Sta-
bat Mater v podání téměř dvou
set účinkujících se na začátku

října nesly naším kostelem –
a  byl to skutečně jedinečný,
silný a krásný zážitek.
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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

1. 11.  19:00
KONCERT 
KLASICKÉ A MUZIKÁLOVÉ TVORBY
Klavírní, pěvecká, violoncellová a taneční čísla. 

Předprodej IC Broumov.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: ZUŠ 
Broumov, Město Broumov a o. s. Notička. 
Vstupné: 100,- Kč

1. 11. – 30. 11.   8:00 – 16:00
STÁLE ŽIVÁ HISTORIE 
BROUMOVSKÉHO FOTBALU
Výstava starých fotbalových fotografií a 
dalších archiválií z historie fotbalu v Broumově.  
Vernisáž výstavy proběhne 1. 11. od 16 hod. 
na Staré Radnici, moderuje Jaroslav Špulák.

Výstavní síň na Staré radnici. Pořádá: Město 
Broumov, TJ Slovan, Naše.broumovsko

5. 11.  19:00 
JIŘÍ ČERNÝ O LEONARDU COHENOVI
ArtCafé
V poslechovém pořadu představí legendární 
hudební publicista, kritik a skvělý vypravěč 
Jiří Černý kanadského písničkáře a básníka 
Leonarda Cohena ze všech úhlů pohledu. 
V jeho podání jsme si už mohli vychutnat 
poutavé vyprávění o Evě Olmerové, Pavlu 
Novákovi nebo Haně Hegerové. 

Rezervace: jakub.sleis@broumovsko.cz
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 160,- Kč / 120,- Kč 
(pro členy klubu ArtCafé)

7. 11. a 28. 11. 
Noční hrané prohlídky v doprovodu 
Kryštofa Dientzenhofera a noční prohlídky 
výstavy Play Broumovsko. Noční hrané 
prohlídky broumovského kláštera a interaktivní 
výstavy Play Broumovsko s podzimní 
výzdobou obou sálů. Přijďte ochutnat 
jedinečnou noční atmosféru za svitu svíček 
a potkejte zajímavé postavy. Noční hrané 
prohlídky kláštera od 20.00. Noční prohlídky 
výstavy Play Broumovsko od 21.00 do 23.00
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.
cz, 734 443 161 

7. 11.  17.00
Mše za oběti komunismu 
a požehnání pro život v demokracii 
celebrovaná biskupem Václavem Malým. 
Klášterní kostel sv. Vojtěch

7. 11. 18.00
Beseda s biskupem Václavem Malým
Život před a během revoluce a ten současný 
pohledem biskupa Václava Malého.
Sál Kreslírna, benediktinský klášter 
v Broumově

10. 11. –  11. 11. 
broumovské diskuse 

„Je naše demokracie 
dostatečně diskusí?“ 

Konference 1. broumovské diskuse na téma 
„Je naše demokracie dostatečně diskusí“ se 
uskuteční za účasti kardinála Miloslava Vlka, 
Alexandra Vondry, Romana Jocha či biskupky 
Jany Šilerové.
 
Záštitu nad konferencí převzal místopředseda 
vlády Pavel Bělobrádek, hejtman Lubomír 
Franc, biskup Jan Vokál a převor Prokop 
Siostrzonek. Účast na konferenci je otevřena 
pro širokou veřejnost.

Více informací: klasterbroumov.cz, dana.
cernotova@broumovsko.cz , 734 443 161
Sál Kreslírna. Pořádá: Vzdělávací a kulturní 
centrum Broumov (APRB) a Římskokatolická 
farnost - děkanství Broumov ve spolupráci 
s Městem Broumov.

10. 11.  10.00
BROUMOVSKO 
A KLÁŠTER BROUMOV V REPRESÍCH 
PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Přednáška pro studenty gymnázia a veřejnost.
Konferenční sál IC Broumov.

11. 11.  17.00 
SLAVNOSTNÍ MŠE 
CELEBROVANÁ 
KARDINÁLEM MILOSLAVEM VLKEM
Klášterní kostel sv. Vojtěcha.

16. 11.  14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

20. 11. 18:00 
RNDr. Jacek Kerum: 

LETECKÁ METEOROLOGIE
ScienceCafé

Přednáška a beseda s Jackem Kerumem 
z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Stručně 
o tom, co je to letecká meteorologie, jaké 
je její poslání a úkoly, s čím se potýká, jaké 
informace musí posádka letadla dostat, aby se 
mohla zodpovědně rozhodnout, zda plánovaný 
let uskuteční či ne. 

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

25. 11.  19:00 

KLUKOVINY
VLASTIMILA 
HARAPESE 
aneb na co si kdo vzpomene

Uršula Kluková, Vlastimil Harapes, 
Šimon Pečenka. 
povídání, scénky, písničky. 

Prodej a rezervace vstupenek na IC Broumov.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Benediktinské opatství sv. Václava 
v Broumově ve spolupráci s Městem Broumov. 
Vstupné: 180,- Kč

26. 11.  19:00 

ANNABASE
ArtCafé
Kapela Annabase, která představí originální 
směsicí jazzu, bluesu a funku, je skrytou 
hudební „perlou“ regionu. 
 
Anna Laslett - klávesy, zpěv; Vratislav Simon 
- kytara, zpěv; Matěj Pátek - klarinet, saxofon; 
Roman „Clark“ Doležal – baskytara; Radek „Miki“ 
Mikeš – bicí
 
Rezervace: jakub.sleis@broumovsko.cz
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč 
(pro členy klubu ArtCafé)

30. 11.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 

16:30 VÁNOČNÍ POHÁDKA 
Liduščino divadlo, Praha 
Vánoční pohádka u stromečku doprovázena 
českými koledami
17:30 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU 
Každoroční slavnostní přivítání času 
vánočního. Občerstvení bude zajištěno,  
pro děti čaj zdarma
18:00 CLAYMORE – koncert na náměstí 
Kapela hrající gaelic-rock inspirovaný 
skotskou a irskou hudbou 

Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: zdarma

P Ř I P R AV U J E M E :

5. 12. 20:00
KONCERT 
ZAKÁZANÝ OVOCE A IMODIUM
KD Střelnice. Vstupné: 140,- Kč

Premiéra!

Náš TIP!
Náš TIP!
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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

3. 12.  19:00
Adventní charitativní koncert 

TWO VOICES host Michaela Nosková
Klášterní kostel sv. Vojtěcha. 
Pořádá: David Novotný za podpory města 
Broumov a dalších sponzorů. 
Vstupné: 180,- Kč
 

4. 12. – 31. 12.  8:00 – 16:00
ŽIVOT KOSTELŮ BROUMOVSKA
Výstava fotografií Jana Záliše o broumovské 
skupině kostelů. Výstavní síň na Staré radnici. 
 

4. 12.  18:00 
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.: 

Náš vnitřní čas
Přednáška bývalé předsedkyně akademie 
věd objasní podstatu časového systému, 
spojitost jeho poruch s různými onemocněními 
a také jak správně žít, aby k jeho poruchám 
nedocházelo. 
Rezervace: 
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, benediktinský klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (pro studenty)
 

5. 12.  20:00

MERCEDES – BENZ 
LIVE SPACE TOUR 2014
ZAKÁZANÝ OVOCE, IMODIUM, 
ON THE WAY, LETY MIMO, FORTIX
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 140,- Kč
 

6. 12.  15:00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s diskotékou
Pro hodné děti připravena odměna.
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
 

7. 12.  

2. ADVENTNÍ NEDĚLE
9:00 ADVENTNÍ TRH  
na Mírovém náměstí v Broumově
18:00 SCHOLASTICUS BRASS QUINTET 
Nové uskupení založené pěticí výkonných 
umělců a učitelů uměleckých škol hrající 
na žesťové nástroje našeho kraje. Celý 
program pro broumovský koncert je „šitý na 
míru“ prostředí kostela sv. Ducha. Uslyšíte 
skladby různých slohových období i skladby 
autorské a to vše v originálních aranžmá. 
Instrumentální skladby okoření i zpěv 
hostující zpěvačky Hany Machačové.  
Kostel sv. Duch.  

Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

10. 12.  19:00 
TRIALOG III. 
P. Kořínek, Š. Balcarová, P. Beneš
Kontrabasista Petr Kořínek spolu s 
trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou 
zakladatelkou kvinteta Inner Spaces a 
s pianistou Petrem Benešem. 
Rezervace: 
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, benediktinský klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč 
(pro členy klubu ArtCafé)

11. 12.  14:30
VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Vánoční jarmark s doprovodným programem.
Sedmý ročník přehlídky umělecké tvořivosti 
žáků a studentů  spojený s prodejem výrobků 
žáků s vánoční tématikou.
Kostelní náměstí v Broumově. Pořádá: ZŠ 
Hradební Broumov a Ulita Broumov

14. 12.  10:00 – 12:00
Vánoční putování v klášteře
Přijďte na stříbrnou adventní neděli do kláštera 
na oblíbené putování pro děti. 
Klášter Broumov. 
Pořádá: Klášter Broumov. Vstupné: 35,- Kč  

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

14. 12.  

3. ADVENTNÍ NEDĚLE
9:00 ADVENTNÍ TRH  
na Mírovém náměstí v Broumově
18:00 „Folk pro muže i pro lidi“ 
Dívčí kapela z Jablonce nad Nisou

Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

19. 12. 19:00 
GALAVEČER BOXU
Ukázky zápasů MMA. Konferenční sál IC.  
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci  
s Boxing clubem Broumov.

20. 12.  19:00
JAZZ GENERATION KŘEST CD!
Bude tomu již 7 let, co zdejší hudební proudy 
brázdí formace Jazz Generation uskupená 
kolem trumpetisty Štěpána Přibyla. Nyní dozrál 
čas pro vydání prvního oficiálního CD, které 
mapuje poslední a aktuální zvuk a tvorbu 
kapely. Protože zde v Broumově a jeho okolí 
má kapela nezanedbatelný počet fandů, 
rozhodování, kde udělat křest CD nebylo 
složité. Koncert provoní a zahřeje skromné 
občerstvení. Limitovaná edice CD bude na 
koncertě k prodeji. 
Městské divadlo Broumov. Vstupné: 70,- Kč

21. 12.   

4. ADVENTNÍ NEDĚLE
8:30 - 13:00 ADVENTNÍ TRH  
v broumovském klášteře 
Areál benediktinského kláštera v Broumově.
18:00 ADVENTNÍ KONCERT 
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Stěnavan.
Kostel sv. Vojtěcha, benediktinský klášter 
v Broumově.  
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: dobrovolné

27. 12.  18:00
SVÁTEČNÍ KONCERT 
LUKÁŠE KOTLÁRA a jeho přátel
Výtěžek z koncertu bude věnován psímu 
útulku v Broumově. Městské divadlo.  
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: dobrovolné

29. 12.  19:00
POPEL A PÁLENKA
Náchodská divadelní scéna.  
Příběh se odehrává v současných Helsinkách v 
jedné trochu pomatené a proto typické rodině. 
Svérázná paní plukovníková se rozhodne, že si 
urnu svého právě zesnulého manžela odnese 
ze hřbitova domů, což vnukne jejím v podstatě 
hodným, ale na druhou stranu příšerným 
potomkům nápad, jak se zmocnit ne zrovna 
malého dědictví po svém otci…
Městské divadlo Broumov.  
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
 

T I P Y  N A  VÁ N O Č N Í  D Á R K Y

27. 1.  19:00

TŘI V HÁJI
Divadlo Artur. Láska versus Sex v komedii 
o vztazích během krize středního věku.   
Divadelní adaptace stejnojmenného literárního 
bestselleru.  
 
Na motivy románu Tři v háji autorů Michal 
Viewegh, Halina Pawlowská, Iva Hercíková.
 
Městské divadlo v Broumově. Pořádá: Město 
Broumov. Vstupné: 220,- Kč v předprodeji na 
IC Broumov, na místě 260,- Kč

11. 3.  19:00

JAKUB SMOLÍK
největší hity Jakuba Smolíka  
(Ave Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti 
jednou bude zdát, Sen kovbojů, Říkej mi táto..) 
 
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné:  300,- Kč (v předprodeji na IC 
Broumov), na místě 350,- Kč

Náš TIP!

Náš TIP!
Žolíková 

akce
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AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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

W Święta, jak co roku, 
Uzdrowisko Cieplice orga-
nizuje koncert pieśni świą-
tecznych, które dopełniają 
podniosłą atmosferę bożo-
narodzeniową. Dodatkowo 
uzdrowiskowe termalne 
SPA Marysieńka zachęca 
do skorzystania z zabiegów, 
takich jak: hydromasaże, 
kapsuły młodości, ma-
saże czy bicze szkockie. 
Natomiast dobroczynne 
działanie wód termalnych 
wykorzystywane jest w 
kuracji, zalecanej przez le-
karzy uzdrowiskowych, a 
która przebiega pod czuj-
nym okiem wykwalifikowa-
nej kadry rehabilitantów. 
Dzięki tak szerokiej ofercie 
świąteczny wypoczynek 
może zostać  połączony ze 
skuteczną kuracją na bazie 
leczniczej wody termalnej. 
Natomiast zwieńczeniem 
tego zimowego szaleństwa 
powinien być bal sylwestro-
wy orgaznizowany w prze-
pięknym Pałacu Uzdrowi-
skowym, usytuowanym w 
Parku Zdrojowym.

urokliwy, zimowy 
połczyński zdrój

Uzdrowisko Połczyn 
określane, jako kurort z 
duszą, z niezaprzeczalnym 
skarbem ziemi połczyń-
skiej – znakomitej jakości 
borowiną oraz solanką, to 
również świetna alternaty-
wa dla świąt spędzanych w 
domu. Propozycja pobytu 
wzbogacona jest tu o ku-
rację leczniczą połączoną 
z zabiegami SPA i wellness, 
dostępnymi w SPA Zdro-
jowym Zaciszu ,  gdzie 

najszybciej można poczuć 
działanie odmładzające za-
biegów kosmetycznych na 
bazie połczyńskiej borowi-
ny, która wykazuje aktyw-
ność ujędrniającą, nawil-
żającą i regenerującą, a w 
konsekwencji poprawiającą 
wygląd. Ponadto, połczyń-
ską magię urody i zdrowia, 
podtrzymuje magia relaksu 
podnosząca atmosferę tra-
dycyjnej kolacji wigilijnej, 
kolędowania oraz wspól-
nego biesiadowania przy 
wyczekiwaniu na pierwszą 
gwiazdkę przy ognisku, w 
specjalnie przygotowanej 
Biesiadzie Zdrój, w pobliżu 
Domu Zdrojowego Gryf. 

radosne święta 
z radonem

Uzdrowisko Świeradów - 
Czerniawa, to kurort z ideal-
nymi warunkami do aktyw-
nego wypoczynku zimowe-
go. Doskonałe położenie 
oraz klimat wzbogacony o 
szlachetną emanację rado-
nu to jednocześnie gwaran-
cja wyjątkowo efektywnej 
odnowy biologicznej z nie 
lada atrakcją ze względu 
na dostępną na miejscu 
infrastrukturę narciarską, 
czyli kilkanaście wyciągów 
i stoków narciarskich oraz 
2,5-kilometrowa trasa zjaz-
dowa ze Stogu Izerskiego, 
a w pobliżu znajduje się  
Szklarska Poręba, Polana Ja-
kuszycka, czy Karpacz. Wart 
podkreślenia jest również 
fakt, że nazajutrz po nocy 
sylwestrowej Uzdrowisko 
zaprasza do korzystania z 
kuracji pitnej wodą radono-
wą, która każdego posta-
wi na nogi. Dzieje się tak 
dlatego, iż kuracja rado-
nowa to nie tylko ratunek 
dla zmęczonych kończyn i 

stawów, ale także pomaga 
szybko i skutecznie pozbyć 
się resztek toksyn z orga-
nizmu. 

Powrót do wód 
w uzdrowiskach
kłodzkich 

Uzdrowiska Kłodzkie, to 
niezaprzeczalnie, atrakcyjny 
turystycznie region przez 
cały rok. Zimą dostępne są 
pobliskie stacje narciarskie 
w Zieleńcu i na Czarnej 
Górze, a także setki kilo-
metrów narciarskich tras 
biegowych, rozciągających 
się przy granicach Parku Na-
rodowego Gór Stołowych. 
Okres świąteczny oraz Syl-
wester, cieszą się uznaniem 
kuracjuszy, ze względu na 
wyjątkowo rodzinny cha-
rakter. Dlatego też, w każ-
dym z ośrodków Uzdrowisk 
Kłodzkich organizowane są 
tematyczne bale np. w Wiel-
kiej Pieniawie w Polanicy-
Zdroju, Nowy Rok zostanie 
powitany przy gorących 
rytmach latino, w obiekcie 
Jan Kazimierz w Dusznikach
–Zdroju zabawa odbędzie 
się przy niezapomnianych 
włoskich przebojach, na-
tomiast  obiekt Polonia w 
Kudowie-Zdroju to pełne 
magii tanecznej, atrakcje 
do białego rana. Natomiast 
sam pobyt świąteczny 
wzbogacony został o licz-
ne atrakcje, wśród których 
m.in. odbędzie się uroczysta 
kolacja wigilijna, składająca 
się z 12 staropolskich po-
traw, wspólne kolędowanie 
wraz z koncertem kolęd. 
A dodatkowo miłośnicy 
aktywnego wypoczynku 
mogą skorzystać z efektyw-
nej odnowy biologicznej w 
kompleksach rekreacyjnych 
Słoneczne Termy. 

zbliżające się święta bożego narodzenia oraz Sylwester i nowy rok to wyjątkowy czas,  
który kojarzy się z pachnącym choinką domem, smakowitymi, tradycyjnymi potrawami, prezenta-
mi i spotkaniami w rodzinnym gronie. a Sylwester to huczna zabawa w doborowym towarzystwie 
przy dobrym jedzeniu. ale jest też druga strona tego medalu. jest też zamieszanie przedświątecz-
ne, gonitwa pomiędzy sklepami w poszukiwaniu prezentów i najładniejszej choinki, stres, że nie ze 
wszystkim się zdąży na czas, a później kilka dni świąt, które nie zrekompensują tych kilku tygodni 
przygotowań. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się święta poza domem, które profe-
sjonalnie przygotowują uzdrowiska Polskiej grupy uzdrowisk.  

śwIęta w kurOrtaCh  
POlSkIej gruPy uzDrOwISk? Czemu nIe!
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