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Julian Golak

Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
dwadzieścia pięć lat aktywnej działalności

Członkowie Komitetów Obywatelskich podczas Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich w Sejmie RP w dniu 14 maja 2011 r.

Minęło już ponad dwadzieścia pięć lat od czasu wielkiego
zrywu obywatelskiego i patriotycznego, jakim było spontaniczne tworzenie Komitetów
Obywatelskich. Po aktywnej i
zwycięskiej kampanii wyborczej
w 1989 roku do Sejmu kontraktowego i wolnego Senatu, w
której Komitety Obywatelskie
Ziemi Kłodzkiej skutecznie prowadziły akcje wyborczą, posłem
na Sejm został mieszkaniec
Ziemi Kłodzkiej Stanisław Tomkiewicz, a senatorami wybrano
Mieczysława Tarnowskiego i
prof. Włodzimierza Bojarskiego.
Po wyborach nasze Komitety
Obywatelskie nie rozwiązały się,
lecz postanowiły prowadzić w
dalszym ciągu aktywną działalność. W listopadzie 1989 roku
zostało oficjalnie zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w
Świdnicy stowarzyszenie pod
nazwą: Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej, które do dnia
dzisiejszego prowadzi nieprzerwaną działalność społeczno-

kulturalną. Prezesem Zarządu
Głównego jest od dwudziestu
pięciu lat Warcisław Martynowski z Lądka-Zdroju. W największym skrócie warto przedstawić
niektóre osiągnięcia stowarzyszenia: 11 listopada 1989 roku
ukazał się pierwszy numer
czasopisma „Ziemia Kłodzka”.
Redaktorem naczelnym został
Stanisław Łukasik z Nowej Rudy.
W maju 1990 roku kandydaci
Komitetu Obywatelskiego wygrali wybory samorządowe na
Ziemi Kłodzkiej. Po tych wyborach ukazał się pierwszy numer
„Gazety Noworudzkiej", która
jako tygodnik wychodzi do dnia
dzisiejszego.
W 1990 roku Stowarzyszenei
rozpoczęło aktywną współpracę
z Občanskim Fórum w Nachodzie i Broumovie oraz z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką. Powiat kłodzki graniczy
z Czechami na odcinku prawie
200 km.
We wrześniu 1990 roku
zorganizowane zostały po raz
pierwszy przez Stowarzyszenie

oraz Kluby Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie i Lądku
Zdroju I Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej.
Po wielkiej powodzi, która
zalała prawie wszystkie gminy
na Ziemi Kłodzkiej utworzyliśmy w siedzibie naszego stowarzyszenia Komitet Pomocy
dla powodzian, który prowadził
skuteczną działalność pomocową.
Stowarzyszenie prowadziło
coraz aktywniejszą współpracę
z Czechami. Na początku było
to otwieranie (czasowe) nowych
przejść granicznych, podpisywanie wspólnych rezolucji do
władz państwowych w Pradze i Warszawie. Społeczności
przygraniczne zdecydowanie
widziały swoją szansę i domagały się od władz odblokowania
granicy oraz likwidacji wszelkich
barier, które powstały pomiędzy
Polakami i Czechami w czasach
komunizmu. Likwidacja narosłych przez lata stereotypów
nie była łatwa, jednak mozolna
praca na pograniczu przyniosła

konkretne efekty. Zawiązywały
się partnerstwa miast polskich i
czeskich, inicjatywy współpracy
szkół oraz grup zawodowych,
promowane także w czasie kolejnych edycji Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej pod
hasłem „Bądźmy Rodziną".
Czasopismo „Ziemia Kłodzka"
przekształciło się w miesięcznik polsko-czesko-niemiecki,
który zebrał wiele wyróżnień
międzynarodowych, m.in. Nagrodę Kultury Paryskiej Jerzego
Giedroycia oraz Nagrodę Polcul
Foundation w Sydney.
Stowarzyszenie prowadzi
od wielu lat współpracę z
Niemcami, a także z Polakami
na Białorusi i Ukrainie. Mamy
swój udział w sprowadzeniu
polskich rodzin z Kazachstanu
do kraju.
Od kilkunastu lat organizowana jest pomoc dla Polaków
z okręgu grodzieńskiego na
Białorusi. Praktycznie co roku
przygotowujemy pobyt wakacyjny w Polsce dla kilkudziesięcioosobowej grupy dzieci i mło-
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dzieży z polskich rodzin z Lidy
i Grodna. Bardzo dobrze rozwijała się współpraca z Ukrainą
poprzez kontakty z polskimi
nauczycielami pracującymi w
Stanisławowie. Rozpoczęła się
współpraca z Uniwersytetem
Przykarpackim oraz ze Szkołą
Średnią nr 3 w Iwano-Frankiwsku (dawny Stanisławów).
Podsumowaniem dwudziestopięciolecia naszej
działalności było zorganizowanie międzynarodowej
konferencji „Media lokalne i
ich wpływ na rozwój demokracji" w listopadzie 2009 roku w
Nowej Rudzie. W konferencji
wzięli udział między innymi

dziennikarze prasy lokalnej z
7 krajów.
Działalność obywatelska
jest dziś bardzo potrzebna,
gdyż mnożą się przykłady
powstawania „koterii" w samorządach lokalnych oraz
tworzą się pewnego rodzaju
„grupy trzymające władzę" w
gminach. Aby przywrócić wartości demokratyczne, o które
tak aktywnie walczyliśmy przez
wiele lat, potrzebna jest dzisiaj
kontrola władz lokalnych oraz
stały monitoring pracy samorządów w gminach. Jest to niezbyt
mile widziane wśród lokalnych
władz. Nasze wydawnictwa są
często jedynymi, które dogłęb-

Fragment plakatu wyborczego z 1989 roku z podobizną Stanisława Tomkiewicza.

Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Spotkanie
z kandydatami Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" do Sejmu i Senatu
2 maja 1989 r. Od lewej: StanisławTomkiewicz, kandydat do Sejmu RP,
prof. Włodzimierz Bojarski i Mieczysław Tarnawski, kandydaci do Senatu RP.
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nie interesują się poczynaniami
lokalnych władz. Powoduje to
nieraz różnego rodzaju pretensje rządzących, ale władza lokalna, szczególnie w gminach i
powiatach powinna być w pełni
transparentna, a jej działania
znane lokalnej społeczności.
Nasze stowarzyszenie co
roku składa oficjalne sprawozdania z działalności oraz
przedstawia bilans. Dwudziestopięciolecie to prawie 1500
różnorodnych akcji społecznokulturalnych, zorganizowanych
na pograniczu polsko-czeskim,
ponad 900 wydanych numerów
tygodnika „Gazeta Noworudzka" (obecnie w nakładzie ponad

4 tys. egzemplarzy. Obchodzimy również jubileusz 25-lecia
czasopisma „Ziemia Kłodzka".
Nie zwalniamy tempa i
obiecujemy, że Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej będzie kontynuować
swoją działalność obywatelską.
Wiemy, że jesteśmy ciągle potrzebni lokalnej społeczności,
nie tylko na terenie Ziemi
Kłodzkiej, ale także na pograniczu polsko-czeskim. Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
w 2014 roku przyznał Stowarzyszeniu złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego.

Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich, w Sali Kolumnowej Sejmu
w dniu 14 maja 2011 r.

Wystąpienie Juliana Golaka na Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich,
w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 14 maja 2011 r.
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Arnošt z Pardubic wciąż
aktualny wzór pasterza
Eminencjo, Najdostojniejszy
Księże Kardynale!
Sehr geerhter Herr Prälat
Franz Jung!
Czcigodni Bracia Kapłani
na czele z księdzem proboszczem!
Szanowni Przedstawiciele
władz miejskich, gminnych i
powiatowych!
Szanowni Przedstawiciele
świata nauki i kultury!
Drodzy Pielgrzymi, przybyli z ks. Kardynałem z Czeskiej
Republiki!
Drodzy Siostry i Bracia w
Chrystusie!
Przed dziewięcioma laty, 12
kwietnia 2005 roku, obchodziliśmy w tej świątyni i w mieście
Kłodzku, 641. rocznicę śmierci
pierwszego arcybiskupa Pragi
Arnošta z Pardubic (1297-1364),
którego doczesne szczątki
spoczywają w tym kościele.
Po niespełna dziesięciu latach
gromadzimy się w tej samej
świątyni, by przypomnieć sobie tego wielkiego hierarchę
Kościoła w 650. rocznicę jego
śmierci, która dokładnie minęła
30 czerwca bieżącego roku.
Chcemy po wiekach na
nowo podziękować Panu Bogu
za dobro, które Bóg przekazał
ludziom przez posługę tego
gorliwego pasterza.
Curriculum vitae
Arnošta
Arnošt z Pardubic urodził się
w 1297 roku w rodzinie czeskiego rycerza. Swoje dzieciństwo
spędził w Kłodzku. Chodził tu
do szkoły przyklasztornej Joannitów. W życiorysie czytamy,
że w kościele parafialnym NMP
przeżył widzenie, które wpłynęło na bieg jego życia. Jak sam
wyznał po latach, pewnego
razu, kiedy po nieszporach
został chwilę w kościele, zobaczył jak figura Matki Bożej
w ołtarzu głównym odwróciła
się do niego plecami. Po chwili,
kiedy widzenie minęło, ze strachem uświadomił sobie, że to
jest Boże ostrzeżenie przed
skutkami lekkomyślnego życia. Przeżycie to spowodowa-

ło u niego głęboką przemianę
moralną.
Młody Arnošt po otrzymaniu podstawowego wykształcenia u kłodzkich Joannitów,
przebywał jakiś czas w klasztornej Szkole Benedyktynów
w pobliskim Broumowie. Dalszą edukację pobierał przy
katedrze św. Wita w Pradze i
stamtąd wyjechał na studia na
uniwersytet do włoskiej Padwy
i Bolonii. Przebywał tam ponad
10 lat. Po powrocie do rodzinnego kraju został kapłanem.
Mianowano go kanonikiem i
dziekanem kapituły. W roku
1343 zmarł praski biskup Jan
IV z Dražic. Arnošt został wybrany przez kapitułę św. Wita
w Pradze na jego następcę.
Wkrótce został osobistym
kapelanem i spowiednikiem
Karola IV. W roku 1344 na mocy
bulli papieskiej biskupstwo w
Pradze zostało podniesione
do godności arcybiskupstwa.
Pierwszym arcybiskupem Pragi
został mianowany właśnie dotychczasowy biskup Arnošt z
Pardubic. 21 listopada tegoż
roku odbyła się uroczysta intronizacja arcybiskupa, której
dokonał biskup wrocławski
Przecław.
Arnošt wkrótce zasłynął
jako wspaniały administrator
swojej diecezji. Zakładał szkoły parafialne, przyklasztorne.
Przyczynił się walnie do założenia w Pradze uniwersytetu,
które nastąpiło w roku 1348, a
więc 16 lat przed powstaniem
Akademii Krakowskiej. Dbał o
wykształcenie i formację duchowieństwa. Opiekował się
biednymi i potrzebującymi.
Mając w pamięci wysłuchane dziś słowo Boże, można powiedzieć, że Arnošt jako
arcybiskup Pragi gorliwie to
Słowo Boże wypełniał, to słowo kształtowało jego posługę
pasterską.
Przesłanie ogłoszonego
Słowa Bożego
Drodzy Bracia i Siostry,
pierwszy arcybiskup praski
wypełnił wskazania św. Paw-

ła Apostoła z czytanego dziś
fragmentu Listu do Filipian.
Nie szukał próżnej chwały.
Odznaczał się pokorą i troszczył się nie tyle o swoje własne
sprawy, ale też i drugich.
W pamięci potomnych
pozostał arcybiskup Arnošt
jako pasterz oddany biednym
i potrzebującym. Kierował się
w posłudze pasterskiej bezinteresowną miłością bliźniego,
o której dziś mówił w Ewangelii Chrystus: „Gdy wydajesz
obiad albo wieczerzę, nie
zapraszaj swoich przyjaciół
ani braci, ani krewnych ani
zamożnych sąsiadów, aby
cię i oni nawzajem zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie,
zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych. A
będziesz szczęśliwy, ponieważ
nie mają czym się tobie odwdzięczyć, odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych" (Łk
13,12-14).
Niniejsza rada Pana Jezusa
wcale nie jest taka łatwa do
spełnienia. W nas bowiem
działa inna logika, inne myślenie i inny styl działania. W
naszym życiu mamy przyjaciół
i krewnych, z którymi się wzajemnie lubimy, nawzajem się
do siebie zapraszamy, a w razie potrzeby nawzajem sobie
pomagamy. Owszem tak powinno być między ludźmi, ale
pamiętajmy, że to jest dopiero
jakby punkt zerowy. Pan Jezus bowiem powiedział: „Jeśli
bowiem miłujecie tych, którzy
was miłują, cóż się wam za to
należy? Czyż i celnicy tego nie
czynią? A jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?"(Mt
5,46b).
Pan Jezus oznajmia, że
zasługa na życie wieczne
zaczyna się dopiero wtedy,
kiedy pomagamy potrzebującym, których może nawet
nie znamy, a zwłaszcza jeśli
nie możemy liczyć na to, że
oni nam się za to odwdzięczą,
jakoś się zrewanżują.

JE ks. bp. Ignacy Dec

Przesłanie
Arnošta z Pardubic
Gdy popatrzyliśmy dzisiaj na
Arnošta z Pardubic w świetle
ogłoszonego na naszej liturgii
słowa Bożego, możemy sformułować kilka postulatów,
wypływających z postawy
i dokonań życiowych tego
niezwykłego pasterza, którego prochy spoczywają w tej
świątyni.
Pomagajmy ludziom
zdobywać prawdę
W działalności pasterskiej
Arnošta była troska o kształcenie duchowieństwa i zwykłych
ludzi. Arnošt zakładał szkoły
parafialne. Walnie przyczynił
sie do ufundowania w Pradze
Uniwersytetu. Otwierał ludziom
drogi do prawdy.
W naszym dzisiejszym świecie prawda jest nielubiana, jest
zakrywana. Naszym ważnym
zadaniem jest otwierać ludziom
drogi do prawdy, przez demaskowanie tych, którzy kłamią.
Ważne jest to, aby placówki oświatowe, które należy
wspierać, kształtowały młode
pokolenie w prawdzie. Jeżeli
będziemy prawdę odkrywać
i nią żyć, będziemy wolni. Pamiętamy o słowach Chrystusa:
"Jeżeli będziecie trwać w nauce
mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami i poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,31b-32).
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Pomagajmy ludziom
czynić dobro
Odpowiadając na słowa
Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, mając na względzie postawę życia arcybiskupa Arnošta,
praktykujmy bezinteresowną
miłość. Nie pytajmy, czy to
nam się opłaci, co z tego będę
miał, ale pamiętajmy, że jeśli
bezinteresownie pomagamy
czynimy to samemu Chrystusowi i nagrodę otrzymamy przy
zmartwychwstaniu.
Pomagajmy ludziom
wierzyć i miłować
Kościół
Moi Drodzy, jesteśmy
świadkami, jak chcą nas dzisiaj wydziedziczyć z kultury
chrześcijańskiej. Próbowali
tego dokonać szerzyciele
francuskiego Oświecenia a
potem komuniści. Nie udało
się. Dzisiaj zabierają się do
tego dzieła wszelkiej maści
liberałowie, zwłaszcza liberałowie etyczni, którzy dziś
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rządzą Europą. Europa, jeśli
ma być naszym wspólnym domem, musi być zbudowana na
wartościach chrześcijańskich.
Ubolewamy, że w środkach
społecznego przekazu lansowane są wzory negatywne.
Promuje się bohaterów, którzy
nagminnie lekceważą zasady
religii, Kościoła. Ośmiesza się
ludzi uczciwych, prawych. Nie
dajmy się zwieść. Nie bądźmy
bierni wobec prześladowania
Kościoła. Jako chrześcijanie
czujmy się obrońcami naszego
domu, jakim jest Kościół.
Prośmy w tej Eucharystii,
abyśmy, przy Bożej pomocy,
potrafili przedłużać chlubne
dzieje naszych poprzedników
w wierze, abyśmy i my zapisali
jak najlepszym życiem karty historii naszego czasu, ku chwale
Pana Boga i na pożytek ludzi.
Amen.
Homilia wygłoszona w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP z
okazji 650-lecia śmierci Arnošta
z Pardubic (1297-1364)

Nagrobek Arnošta z Pardubic w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku.

Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku w 650-rocznicę śmierci Arnošta z Pardubic.
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Listy z Polanicy z 1946 roku.
Korespondencja rodzinna
dr. Heinricha Bocka1
W poprzednim numerze „Ziemi Kłodzkiej” Czytelnicy poznali
wspomnienia Ursuli Bock-Schottelius. Teraz kolej na listy jej ojca,
wysyłane w 1946 r. z polskiej
już Polanicy. Dr Heinrich Bock
(ur. ok. 1890, zm. 27.04.1961)
był współpracownikiem prof.
Heinricha Schlechta. Listy wysyłał do córek przebywających
w sektorach pozostających pod
zarządem aliantów zachodnich.
Syn (ur. 25.12.1921) ma także to
samo imię, kilka razy odwiedzał
Polanicę. Dr Bock (ojciec) był
właścicielem willi Haus Würzburg przy obecnej ul M. Konopnickiej nr 4. Dom został zaprojektowany (i prawdopodobnie
nadzorowany w czasie budowy
w 1929 r.) przez Ernsta Ziesela.
Ten czołowy niemiecki architekt
z Berlina-Charlottenburga w l.
1924–1925 r. był także autorem
projektu i nadzorował budowę
polanickiego teatru zdrojowego, a także dobudowy piętra do
pochodzącego z 1878 r. gmachu
starostwa w Kłodzku. On także
w latach 1930–1932 zaprojektował i przeprowadził rozbudowę i
modernizację Domu Zdrojowego
(sanatorium „Wielka Pieniawa),
o czym napisał w najstarszym
niemieckim czasopiśmie dla
architektów i inżynierów budowlanych, ukazującym się od 1867
r. do dzisiaj) „Deutsche Bauzeitung” w 1931 r.2 Bock wspomina
o zainteresowaniu starosty (który
był jego pacjentem) swoim domem, z kolei córka o pomocy starosty w szybszym opuszczeniu
więzienia we Wrocławiu i wyjeździe do strefy brytyjskiej.
Bock został podejrzany o
agitację na rzecz przyłączenia
Kłodzczyzny do Czechosłowacji, został w końcu październiku 1946 r. aresztowany. Razem
z nim zatrzymano jego rejestratorkę, oraz zniemczonego
Czecha i nauczyciela rysunku,
Rudolfa Schrammka, który po
wejściu Rosjan został przez nich
mianowany tymczasowym burmistrzem. Bocka przewieziono
do osławionego więzienia UB
na Zimmerstrasse w Kłodzku,

potem do Wrocławia, ale dzięki wstawiennictwu kłodzkiego
starosty oraz grubej łapówce2
nie został poddany represjom,
lecz wysiedlony.
W tamtym okresie Niemcy na
ziemi kłodzkiej często podawali
się za Czechów starając się uzyskać obywatelstwo czechosłowackie, aby odzyskać zajęte już
gospodarstwa czy być zwolnionymi z obowiązku wysiedlenia.
Tym razem, w przeciwieństwie
do okresu po I wojnie światowej, optowali za przynależnością
Hrabstwa do Czechosłowacji.
Choć z pewnością słyszeli o
masakrach urządzanych przez
Czechów w trakcie dzikich
wypędzeń w pierwszych powojennych miesiącach (Žatec,
Postoloprty, Uście nad Łabą,
Brneński pochód śmierci, ale
też w pobliskich Lanškrounie i
Leštinie koło Šumperku), kiedy
z rąk tłumu i jednostek wojska
zginęło kilka tysięcy Niemców
sudeckich. Była to z jednej strony
zemsta za okrucieństwa Niemców, z drugiej akt psychologicznej kompensacji za poddanie
się bez walki wskutek zdrady
Zachodu we wrześniu 1938 w
Monachium i utworzenia okupowanego Protektoratu Czech
i Moraw w marcu 1939 r. Jednak
kłodzcy Niemcy z dwojga złego
woleli znanych, bo miejscowych
Czechów, niż źle ich traktujących
Polaków.
W Niemczech dr Bock napisał
dla żony wiersz przypominający
utracony dom w Polanicy.
Czy pamiętasz?
Pożegnanie Altheide3
Pamiętasz jeszcze jasne brzozy
Strojną zieleń w majowym
słońcu?
Z radością planowałaś może
krzątać się w domu jeszcze
więcej.
A te niebieskie okiennice,
Dzikie wino na białych ścianach?
Widok z balkonu, który
zachwycał
I kłodzkich gór panorama!
Sny i marzenia, nasza gra

Haus „Wūrzburg”, projekt Ernst Ziesel, Sprudelstraße 2, 1929.
Po wojnie „dyrektorówka”, obecnie ul. Marii Konopnickiej 4.

Tylko dobrych myśli wspomnienia.
Pamiętasz jasną ścieżkę twą
Strzechę Felicji, Leśną przystań?4
Córeczka mała z nami szła,
Biegła przed nami szczęśliwa.
A słyszysz ten donośny
śmiech?
Dźwięczny dobiega z parku,
Nasze dzieci bawiące się
W radosnej gonitwie w berka.
Pamiętasz te przytulne ściany,
Tu toasty z nami wznosili
W domu dla nas zbudowanym,
Nasi przyjaciele mili.
Cichą kaplicę pamiętasz?
Tuż przy niej drogie groby,
To dla nas był ten cmentarz
By kiedyś odpocząć sobie.
Tłumaczenie:
Henryk Grzybowski

Listy z Polanicy
z 1946 roku
List córki Ursuli do siostry.
7 marca. Właściwie Polanica
Zdrój ma być już jutro ewakuowana, ale według wszelkich
przypuszczeń zostanie to przesunięte do poniedziałku. Kłodzko
i wsie wokół są już puste. Nie
możesz sobie wyobrazić, jakie
to jest okropne. Tatuś i mamusia
są wyczerpani nerwowo, nigdy
w życiu nie zapomnę tych dni
i tych scen, które przeżywamy.
Do tego już kwitną śnieżyczki i
co dnia robi się coraz wiosennej.
Pomyśl, że w całej okolicy nie ma
już prawie chłopów; pozostało
około 30% mieszkańców Polanicy. Wszystkie bilety do 31 marca
są już zarezerwowane.
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List syna Heiniego do siostry.
26 maja. Droga Dorle! Mieliśmy
u nas w kwietniu bardzo ładną
pogodę. Za to w maju mniej
pięknie. Już teraz są dni, kiedy
jest 28 stopni ciepła. Przy plaży
na basenie kąpią się niestety
tylko konie, krowy, kozy i owce.
Park zdrojowy ukwiecony jak w
czasach pokoju. Tylko nic się nie
dzieje, żadnych koncertów czy
spektakli. Światowid (nasze byłe
kino) nie puszcza już żadnych
niemieckich filmów.
Listy ojca
15 czerwca. Drogie dzieci! W
ostatnim czasie nikt więcej stąd
nie wyjeżdżał, poza tymi z Domu
Helene i z sierocińca, którzy zostali przedwczoraj odtransportowani do Hannoweru. Jesteśmy
na razie zdrowi. Po szczepieniu
na tyfus mama i Heini mieli
silne dolegliwości, ale już jest
dobrze. Maria nie odczuwała
niczego. Ona jest zachwycona
swoją nauczycielką, panną Bratowską i bardzo ucieszyła się z
kartki urodzinowej od Ciebie,
kochana Dorle.
Zostałem zatrudniony na
stałe jako lekarz naczelny w sanatorium. W pewnym sensie możemy z tego wyżyć. Oczywiście
jest dość trudno w moim wieku
pracować jako podwładny, ale
profesor Schlecht bardzo mi to
ułatwia. W tym czasie obowiązywało postanowienie, iż wszyscy
niezatrudnieni Niemcy powinni
wyjechać, lecz przeważnie to
tylko gadanie; zostaniemy tak
czy tak. Nasze życie biegnie
dość jednostajnie, mamy ładne
mieszkanie, mamy dość jedzenia, naturalnie nie można wciąż
myśleć, że jesteście tak daleko i
trzeba mieć nadzieję, że łaskawy
los znów nas połączy.
W Polanicy przebywa teraz
wielu gości, spędzają tu tylko
po 14 dni, więc rzadko wchodzą w rachubę jako pacjenci.

Siostra Małgorzata jest również
zatrudniona w sanatorium jako
laborantka, przed południem.
Po południu pracuje w moim
gabinecie, tzn. przyjmujemy
ostatnich niemieckich mieszkańców, którzy nie mają pracy.
Ale tak zwykle jest. W każdym
razie my zostajemy.
27 czerwca. Dziś byłem w
Kłodzku jako świadek w sprawie
Wittwera5. Wszystko skończyło
się zadowalająco. Tu w Polanicy
wszystko przebiega spokojnie.
W dalszym ciągu mamy zamiaru
tu zostać, jeśli nie zmienią się
warunki, a nie mam takiego wrażenia. Ze wszystkimi Polakami,
z którymi się spotykam, żyję w
zgodzie.
14 sierpnia. Od rana do wieczora mam ręce pełne roboty.
A więc finansowo wszystko w
porządku. Niedawno był duży
kłopot, bo nowemu staroście
powiatowemu spodobał się
nasz dom. Ostatecznie odrzucono jego zamiar chyba w województwie, ponieważ jestem
rekomendowany przez ministerstwo zdrowia w Warszawie, a i
większość Polaków jest jednak
przychylnie do mnie nastawiona.
Moje urodziny spędziliśmy miło,
malaga, pieczone kury i lody waniliowe. Cudowne, zwłaszcza te
ostatnie…
16 września. Nadal nie wiadomo, co z nami będzie. Wciąż
musimy być na to przygotowani,
że w każdym momencie możemy wyjechać, mimo iż słyszy się
wiele głosów mówiących coś
innego.
29 grudnia6. Rangendingen.
O Mamie ciągle nie ma wiadomości. […] Mnie osobiście idzie
dobrze, trzeba się tylko starać,
aby zbyt dużo nie myśleć o przyszłości ani nie rozpamiętywać
przeszłości. Teraz, gdy żyję w
spokoju, utracona ojczyzna staje
mi wciąż przed oczyma.
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Dawny Haus „Wūrzburg” obecnie.

Doktor Heinrich Bock.

Przypisy:
1. Heinrich Bock jr, Altheide 1945/46, w: „Altheider
Weihnachtsbrief“. Ausgabe 03 / Dezember 1999,
red. Georg Wenzel, s. 31–35. Opublikowane także
w: Polanica Zdrój wczoraj i dziś, op. cit., s. 510–512
(tłum. Monika Małaszuk, red. H. Grzybowski).
2. Henryk Grzybowski, Eberhard Scholz; 100 lat Hali
Spacerowej zakładu kąpielowego „Helena” w Polanicy-Zdroju, tłum. Lucyna Wulicz, „Ziemia Kłodzka”,
nr 216, czerwiec 2012 r., s. 23-26, ISSN1234-9208,
OCLC 499751393; za: Architekt BDA, Ernst Ziesel,
Berlin-Charlottenburg, Um- und Erweiterungsbauten des Kurhauses in Bad Altheide, 7 Abbildungen,
„Deutsche Bauzeitung“, 65. Jahrgang, № 77-78, 23.
September 1931.

3. Żona dr. Bocka z synem spędzili w grudniu 1946 r.
trzy dni w słabo ogrzewanym hotelu we Wrocławiu, aby uwolnić męża przebywającego w więzieniu na Kleczkowie. Ostatecznie, dzięki pośrednictwu pewnego „starego wojewody”, udało się to po
wręczeniu UB łapówki w kwocie 60 000 zł (20 000
Reichsmarek). Pisze o tym syn, dr Heinrich Bock jr.
we wspomnieniach opublikowanych w: Heinrich
Bock jr, Warum mein Vater im Herbst 1946 von der
polnischen UB verhaftet wurde. Ein Bericht, „Altheider Weihnachtsbrief“. Ausgabe 12 / Dezember
2008, red. Georg Wenzel, 2008, S. 97.
4. Wiersz zamieszczony w opracowaniu syna autora:
Dr. Heinrich Bock jr, Von Altheide nach Polanica,

op. cit. S. 3. Dr. Heinrich Bock, Von Altheide nach
Polanica, Selbstverlag, Biberach an der Riß 1996.
5. „Strzecha Felicji” (niem. Felicienhüttenhaus) koło
starej huty szkła w Szczytnej i „Leśne Zacisze”
(niem. Waldesruh) – restauracja przy dzisiejszej ul.
Bukowej w Polanicy koło leśnictwa, były ulubionymi miejscami wędrówek.
6. Alfons Wittwer, właściciel huty szkła kryształowego,
podobnie jak wielu Niemców, uwięziony przez UB
w areszcie przy ul. Łużyckiej w Kłodzku.
7. Heinrich Bock sr, Briefwechsel 1946 in schwerer
Zeit, w: „Altheider Weihnachtsbrief“. Ausgabe 07 /
Dezember 2003, red. Georg Wenzel, s. 31-37 (tłum.
Henryk Grzybowski).
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

Aktualność nawiedzania
betlejemskich szopek
„Do Betlejemu, pełni radości,
Śpieszmy powitać Jezusa małego,
Który dziś dla nas cudem miłości
Zstąpił na ziemię z nieba wysokiego.
Śpieszmy więc, śpieszmy, On na nas woła.
On na to przyszedł, ażeby nas zbawił.
Otoczmy żłóbek Jego dokoła,
Aby nas rączką swą pobłogosławił.
Niechaj z serc naszych znikną ciemności,
Otwórzmy do serc Jezusowi wrota;
Niech w nich to Boskie Dziecię zagości
I do wiecznego poświęci żywota”.
(kolęda - autorem Karol Bołoz Antoniewicz SJ, ur. 1807, zm. 1852)							
W naszych czasach zorganizowane centra wojującego ateizmu
i sekularyzacji życia społecznego
znacznie zmieniły swoje strategie i metody działania. Zamiast
oświeceniowej krytyki religii i XX
wiecznego określenia jej mianem
„opium dla ludu”, współcześnie
- w celu realizacji antykultury chrześcijańskiej (cywilizacji
śmierci, m.in. poprzez rozpisanie szczegółowego scenariusza na
różne obszary życia, wychowania i
kultury), nadal i to z gigantycznym
wsparciem wszelkiego typu mediów, propagują: inżynierię dusz,
„tolerują” ośmieszanie i nienawiść
do religii (przykładem rzekomo
satyryczny tygodnik "Charlie Hebdo"), stymulują renesans neopogaństwa i z wielką determinacją
głoszą śmierć Trójjedynego Boga
Miłości, czyniąc Go wielkim nieobecnym. Św. Jan Paweł II mówił
w Paryżu na forum UNESCO w
dniu 2 czerwca 1980 roku, że w
dzisiejszym świecie istnieją całe
systemy manipulacji prawdą o
godności i tożsamości człowieka. Manipulacje te – jak zauważa papież Franciszek – stają się
„gwałtowną agresją” wobec ludzi,
powodując wielką krzywdę i poniżając każdego człowieka (zob.
Watykan, 24 stycznia 2014 r.).
Z jednej strony, z inicjatywy
współczesnych Herodów, poprzez
nowe szkodliwe ideologie, kulturę
indywidualistyczną, wykluczenia
i konsumpcyjny styl życia, ofiarą

padają miliony dzieci zamordowanych przez aborcję, osoby starsze
skazane na kryptoeutanazję, a także młodzi (którzy nie mając szans
na podjęcie pracy i założenie rodziny emigrują ze swych ojczyzn)
oraz całe rodziny. Co więcej, poprzez zacieranie prawdy, że każde
dziecko jest darem, „ideologiczną
kolonizacją rodziny” (papież Franciszek), w konsekwencji niszczone jest zarówno pojęcie rodziny,
jak i ona sama. O śmiercionośnej
działalności globalistycznych Herodów świadczą m.in.: ostracyzm
społeczny wobec rodzin realizujących wartości chrześcijańskie,
zagrożenia zewnętrzne dotykające rodzinę (m.in.: bezrobocie,
ubóstwo, emigracja, polityka
antyrodzinna i antydemograficzna, wykluczenie społeczne,
poprawność polityczna …) oraz
promowane w prawodawstwie, w
szkole (programowa seksualizacja
dzieci) i w mediach destrukcyjne
modele rodziny, jak też niedojrzałe i patologiczne postawy dorosłych i dzieci. Pomimo tego, nie
wolno nam ani na chwilę zapomnieć, że rodzina przez sakrament
małżeństwa staje się bezcennym
znakiem Bożej obecności w Kościele i świecie.
Papież Franciszek przemawiając w Watykanie do korpusu
dyplomatycznego na progu 2015
roku stwierdził: „także sama rodzina jest nierzadko przedmiotem
odrzucenia z powodu coraz bar-

Plakat Orszaku Trzech Króli w 2015 roku.

dziej rozpowszechnionej kultury
indywidualistycznej i egoistycznej.
Rozrywa ona więzi i skłonna jest
sprzyjać dramatycznemu zjawisku
spadku urodzeń, jak też ustawodawstwu, które faworyzuje różne formy wspólnego pożycia,
zamiast odpowiednio wspierać
rodzinę dla dobra całego społeczeństwa. Wśród przyczyn tych
zjawisk jest taka uniformizująca
globalizacja, która odrzuca same
kultury. Odcina ona tym samym

specyficzne czynniki tożsamości
każdego narodu, które stanowią
nieodzowne dziedzictwo będące
podstawą zdrowego rozwoju społecznego. W zuniformizowanym i
pozbawionym tożsamości świecie
łatwo pojąć dramat i zniechęcenie
wielu ludzi, którzy dosłownie utracili sens życia” (papież Franciszek,
Watykan 12 I 2015 r.).
Z drugiej strony największe
chrześcijańskie święta – w tym
Boże Narodzenie - „miażdży się”
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walcem komercjalizacji, a tradycje i zwyczaje - w tym bożonarodzeniową szopkę (jej „ojcem” był
św. Franciszek z Asyżu, a wielkim
mecenasami i propagatorami
byli także synowie św. Ignacego
Loyoli) redukuje się do kategorii
dziecięcych zabawek oraz infantylnych przyjemności i emocji. W
efekcie, tylko w naszym w ponad
90 % katolickim kraju, betlejemskie stajenki stają się eksponatami
Muzeów Zabawek. Niezbędnym
jest więc ponowne odkrycie faktu,
że miłość Boga do człowieka wyraża się w zbawczym dialogu. Ten
przybiera różne formy, adoracji,
kontemplacji, modlitwy (często
prośby, bowiem człowiek doświadcza swych granic i niewystarczalności..). Potrzebnym jest
też pogłębione – bardziej uświadomione - zatrzymanie się przed
treścią i orędziem szopki betlejemskiej, jako nadal użyteczną
wizualizacją Tajemnicy Wcielenia
i jednym z cennych skarbów polskiej oraz chrześcijańskiej kultury
i cywilizacji. Możemy to uczynić
poprzez całościowe spojrzenie na
sens Świąt Bożego Narodzenia i
związanej z nim polskiej tradycji
oraz pomników kultury wysokiej
i ludowej.
Podejmujemy ten wysiłek w
godzinie, kiedy to Europa tak bardzo zatraca wrażliwość i szacunek
dla sacrum. Świadczą o tym także
zarówno, częste profanacje świątyń, polskie próby reklamowania
Podhala i Tatr - ale bez krzyża na
Giewoncie oraz doniesienia prasowe, o tym iż z wielu cerkwi masowo giną święte wizerunki malowane w tradycji bizantyjskiej. Padają
one łupem złodziei pracujących
na zlecenia z zagranicy. Zostają
po nich puste miejsca w bogato
rzeźbionym ikonostasie. Przypomnijmy, ikonostas - to wypełniona wieloma ikonami wewnętrzna
„ściana” cerkwi, oddzielająca prezbiterium z ołtarzem od nawy dla
wiernych. Dla prawosławnych ma
on do dziś żywą i bardzo ważną
symbolikę. Dlatego widząc sprofanowany ikonostas - za każdym
razem - mają oni wrażenie, jakby
„złodzieje wydarli i zabrali im dusze”. Zdaniem wybitnych znawców sztuki prawosławia, takich jak
Paweł Floreński (†1937) czy Paul
Evdokimov (†1970) - ikonostas
to granica między światem widzialnym a niewidzialnym. Z kolei
same ikony to „najwyższy wyraz”
sztuki, a także człowieczeństwa,
które umożliwia im osobową komunię ze świętymi. W rozumie-

niu prawosławia są one „listem”
- tekstem, „słowem” i „hymnem
pochwalnym” oraz „oknami do
wieczności”. Nie maluje się ich,
lecz „pisze”.
Naturalnie ani szopek ludowych, ani nawet dzieł tego typu
wykonanych przez renomowanych artystów nie można zestawiać z ikonami. Nie podlega
jednak dyskusji fakt, że stajenki
betlejemskie służyły i nadal służą wizualizacji bardzo ważnej
zarówno dla osób dorosłych, jak
też dzieci i młodzieży prawdy o
Wcieleniu Syna Bożego – Światłości Świata”. Ukazują one nie tylko
Świętą Rodzinę, „jako sprzyjające
środowisko spotkania w bezinteresownej miłości” (Papież Franciszek). Ponadto służą zbawczemu
dialogowi z osobami św. Rodziny – uczestnikami społecznego
objawienia się Trójjedynego
Boga Miłości i znaku obecności
Boga. Trzeba więc, warto i należy, w dalszym ciągu pielęgnować
zwyczaj odwiedzania szopek. Ta
forma modlitwy i kontemplacji
służy z jednej strony wyrażeniu
wdzięczności Bogu za to, że Syn
Boży stał się człowiekiem, abyśmy
my mogli stać się dziećmi Bożymi.
Z drugiej zaś pozwala nam prosić
i w całej pełni zaangażować się w
realizację wartości i budowanie
kultury na miarę godności człowieka, tak aby Bóg - światłość
wszystkich narodów - całej rodzinie ludzkiej udzielał trwałego
pokoju i sprawił, aby w naszych
sercach oraz w życiu publicznym
pełnym blaskiem zajaśniało światło prawdy i trynitarnej kultury,
które oświecało dusze naszych
ojców.
To jest nasza życiowa misja,
cel i treść ewangelizacji. Papież
Paweł VI głosił, że powinna się
ona posługiwać autentycznymi
słowami, które byłyby poparte
naszym życiem i kontynuował:
„Kościół jak najbardziej może
ewangelizować świat za pomocą swego postępowania i obyczaju, to jest przez świadectwo
potwierdzone życiem; ono jasno
uwidacznia jego wierność Panu
Jezusowi, ubóstwo, wstrzemięźliwość, wolność od jakiejkolwiek
ziemskiej władzy w świecie, a
wreszcie świętość”.
Zachęcam więc gorąco do nawiedzania - z takim nastawieniem
- betlejemów ziemi kłodzkiej, od
swojej miejscowości i parafii poczynając. Za aprobatą Redakcji ZK
proponuję Czytelnikom uproszczone wizyty u bohaterów ku-
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dowskich szopek. Umożliwia to
chociażby skromna galeria kilku
załączonych fotografii oraz prezentacja multimedialna dostępna
w Internecie.
Szopka betlejemska
wizualizacją wypełnienia
proroctwa Izajasza
i przesłaniem narodzin
Emanuela
Od pierwszych wieków Kościoła i chrześcijaństwa zarówno
Ojcowie Kościoła, jak też późniejsze rodziny zakonne, zwłaszcza
te najbardziej zasłużone na polu
szopkowego apostolatu, w duchu
swego charyzmatu głosiły i czynią to nadal, radosną prawdę o
Bożym Narodzeniu oraz trojaki
sens Bożego Narodzenia. W lapidarny sposób nauczał o tym w
swej homilii wygłoszonej w Bazylice św. Piotra podczas Pasterki
2006 r. „Mozart teologii” – papież
Benedykt XVI (naturalnie warto
temu zagadnieniu poświęcić
nieco więcej czasu i przeczytać
Jego książkę: „Jezus z Nazaretu.
Dzieciństwo”).
Papież powiedział m.in., że w
radosnej Ewangelii słów, „które
aniołowie w świętą noc skierowali do pasterzy, a które teraz
obwieszcza nam Kościół: «Dziś
(...) w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem
dla was: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i leżące w
żłobie» (Łk 2, 11 n.). W tym znaku
danym pasterzom nie ma nic cudownego, nic nadzwyczajnego,
nic wspaniałego. Zobaczą tylko
Niemowlę owinięte w pieluszki,
które, jak wszystkie dzieci, potrzebuje matczynej opieki; Dziecko
urodzone w stajni i dlatego leżące nie w kołysce, lecz w żłobie.
Znakiem Boga jest potrzebujące
pomocy, ubogie Dziecko. Jedynie
sercem pasterze zdołają dostrzec,
że w tym Dziecku wypełniła się
obietnica proroka Izajasza […]:
«Dziecię nam się narodziło, Syn
został nam dany, na Jego barkach
spoczęła władza» (Iz 9, 5). I nam
dano ten sam znak. Anioł Boży poprzez orędzie Ewangelii zachęca
także i nas, byśmy w sercu podjęli
drogę pozwalającą zobaczyć Niemowlę leżące w żłobie.
Przybliżając trojaką wymowę i
znaczenie Bożego znaku danego
pasterzom i ludziom każdej epoki
Benedykt XVI powiedział, że Bóg
jest bliski każdemu człowiekowi.
„Znakiem Boga jest prostota. Zna-

kiem Boga jest dziecko. Znakiem
Boga jest to, że On dla nas staje się mały. To jest Jego sposób
panowania. On nie przychodzi z
zewnętrzną mocą i przepychem.
Przychodzi jako dziecko — bezbronne i potrzebujące naszej pomocy. Nie chce nas przytłoczyć
siłą. Sprawia, że nie boimy się
Jego wielkości. On prosi o naszą
miłość — dlatego staje się dzieckiem. Nie pragnie od nas niczego
innego jak tylko naszej miłości,
dzięki której spontanicznie uczymy się zgłębiać Jego pragnienia,
Jego myśli i Jego wolę. Uczymy się
żyć z Nim i wraz z Nim doznawać
także pokory wyrzeczenia, która należy do istoty miłości. Bóg
stał się mały, abyśmy mogli Go
zrozumieć, przyjąć Go i kochać.
Ojcowie Kościoła w ich greckim
tłumaczeniu Starego Testamentu
znajdowali słowa proroka Izajasza,
które również św. Paweł przytacza,
aby ukazać, w jaki sposób nowe
drogi Boże były już zapowiadane
w Starym Testamencie”.
Bóg stał się nie tylko bliskim
człowiekowi, ale jest dla nas także
darem. Wywodzący się z katolickiej Bawarii „Mozart teologii” kontynuował: „W ten sposób doszliśmy do drugiego znaczenia, które
Ojcowie dostrzegli w tym zdaniu:
«Pan krótkim uczynił swe Słowo».
Słowo, które Bóg przekazuje nam
w księgach Pisma Świętego, stało
się z upływem czasu długie. Długie i skomplikowane nie tylko dla
ludzi prostych, ale wręcz jeszcze
bardziej dla znawców Pisma Świętego, dla uczonych, którzy wikłali
się w szczegółach i w dotyczących
ich problemach, nie potrafiąc już
niemal znaleźć wizji całości. Jezus
«skrócił» Słowo — pozwolił ponownie zobaczyć jego najgłębszą prostotę i jedność. Wszystko,
czego nas uczą Prawo i prorocy,
streszczone jest — mówi — w
prostym słowie: «Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. (...) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego» (Mt 22, 37-39). W tym
zawiera się wszystko — cała wiara
sprowadza się do tego jedynego
aktu miłości, obejmującego Boga
i ludzi”.
Po czym papież Benedykt
XVI proponował – także i nam
– mieszkańcom „krainy Pana
Boga i Maryi”: „Idźmy do Niego
z miłością” i stwierdził: „i tak ujawnia się jeszcze trzecie znaczenie
stwierdzenia, że Słowo stało się
«krótkie», «małe». Pasterzom
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zostało powiedziane, że znajdą
dziecię w żłobie przeznaczonym
dla zwierząt, właściwych mieszkańców stajni. Czytając Księgę
Izajasza, Ojcowie wnioskowali,
że przy betlejemskim żłobie był
wół i osioł. Zarazem interpretując ten tekst, dopatrywali się w
tym symboliki Żydów i pogan
— czyli całej ludzkości — którzy
potrzebują, każdy na swój sposób, Zbawiciela: tego Boga, który
stał się dzieckiem. Człowiek do
życia potrzebuje chleba, owocu
ziemi i swojej pracy. Ale nie samym chlebem żyje. Potrzebuje
pokarmu dla swojej duszy: potrzebuje sensu, którego nabierze
jego życie. I tak, zdaniem Ojców,
żłób przeznaczony dla zwierząt
stał się symbolem ołtarza, na którym leży Chleb — sam Chrystus,
prawdziwy pokarm dla naszych
serc. I znów widzimy, jak stał się
On mały: pod skromną postacią
Hostii, w kawałeczku chleba On
ofiaruje nam siebie”.
Kończąc, papież Benedykt
zachęcał do pielęgnowania zwyczaju budowania i odwiedzania
betlejemskich szopek w postawie pasterzy oraz z kulturą duszy
Maryi św. Józefa. Papież konkludował: „O tym wszystkim mówi
znak, który dany był pasterzom
i który nam jest dany — dziecię,
które zostało nam dane; dziecię, w
którym Bóg dla nas stał się mały.
Prośmy Pana o łaskę, byśmy w tę
noc patrzyli na żłóbek z prostotą pasterzy, abyśmy w ten sposób otrzymali radość, z jaką oni
wracali do domu (por. Łk 2, 20).
Prośmy Go, aby dał nam pokorę
i wiarę, z jaką św. Józef patrzył
na Dziecię, które Maryja poczęła
z Ducha Świętego. Prośmy, aby
nauczył nas patrzeć na Nie z taką
samą miłością, z jaką wpatrywała
się w Nie Maryja. I prośmy wreszcie, aby światło, które zobaczyli
pasterze, oświeciło i nas, i aby na
całym świecie spełniło się to, o
czym aniołowie śpiewali tej nocy:
«Chwała Bogu na wysokościach, a
na ziemi pokój ludziom, w których
sobie upodobał»”.

zasięgu), jak to ma miejsce chociażby w szeregu krajach Środkowej Europy (np. we Włoszech liczy
ono ponad 50 tys. członków, a w
Czechach ponad 1.000 i ponad
20 oddziałów). Co więcej, nadal
daleko nam jeszcze nawet do
zsekularyzowanych Czech, gdzie
m.in. na północy tego kraju, z obchodem tradycji i tajemnicy Bożego Narodzenia związany jest
prawie dwumiesięczny, bardzo
zróżnicowany i bogaty program
kulturalno-religijny, obwieszczany
tak w mediach jak i na plakatach.
Rozpoczyna się on wraz adwentem i trwa do końca stycznia. Jest
on realizowany m.in. poprzez
koncerty charytatywne, jasełka,
muzealne wystawy szopek, którym towarzyszą książki i publikacje naukowe, itd. Na placach i
rynkach szeregu czeskich miast
można spotkać między innymi,
niespotykane gdzie indziej. tzw.
szopki deskowe, z figurami o naturalnej wielkości.
Jest jednak rysem charakterystycznym, że niezależnie od
kalendarza liturgicznego, atmosfera Bożego Narodzenia jest u nas
pielęgnowana aż do uroczystości
Ofiarowania Pańskiego obchodzonej 2 lutego, znanej także pod
nazwą Matki Bożej Gromnicznej.
Ponadto, niespotykana w żadnym
innym kraju wieczerza wigilijna,
jak też cały szereg zwyczajów, tradycji i obrzędów z jednej znajduje
swój punkt kulminacyjny w tzw.
Mszy Św. Pasterce, a z drugiej trzy
zasadnicze symbole i rzeczywistości tych świat są uzewnętrzniane
poprzez radosne, połączone ze
śpiewem adorowanie Dzieciątka
Jezus (szopka betlejemska, kolędy, pastorałki..), jak też dzielenie

się prawdą o Wcieleniu z całym
otoczeniem (życzenia i prezenty,
kolędnicy, jasełka, orszaki trzech
króli, itp.).
Ujmując rzecz generalnie,
należy zauważyć, że betlejemską
szopkę bożonarodzeniową stanowi niewielka architektoniczna
makieta. Przedstawia ona wnętrze stajni betlejemskiej w nocy,
podczas której narodził się Jezus
Chrystus. Najczęściej wyobraża
ona prostą stajenkę, ale może
przybierać także formę jaskini,
groty, czy też stanowić centrum
wiejskiego lub miejskiego krajobrazu. W żłóbku każdej szopki - na
sianie - znajduje się Dziecię Jezus,
w otoczeniu Marii i św. Józefa jej
Oblubieńca. Kolejnymi postaciami
szopki są zazwyczaj postacie aniołów, Trzech Mędrców, pasterzy,
a także bydło (tzn. biblijny wół
i osioł - zob. Iz 1,3) oraz owce i
Gwiazda Betlejemska. Betlejemska szopka może być wykonana z
różnych materiałów, bądź to jako
miniatura, albo jako konstrukcja o
średniej wielkości, czy też wreszcie jako budowla o rzeczywistej
wielkości.
Polscy kontynuatorzy
szopki św. Franciszka
z Asyżu
Tradycja stawiania szopek
betlejemskich w Polsce sięga
XIV w.. Najbardziej zasłużonymi ich promotorami były, i są
w naszym kraju nadal zakony, a
zwłaszcza rodziny franciszkańskie. W Warszawie przy kościele
Braci Mniejszych Kapucynów
przy ul. Miodowej 13, od lat budowana jest ruchoma szopka. Z
zasady towarzyszy jej słyszany

Polska specyfika celebracji
Świąt Bożego Narodzenia
Jest faktem, że w naszej ojczyźnie nie mamy jeszcze, ani
systemowo prowadzonego
apostolatu szopkarskiego, ani
tak bardzo zasłużonych i licznych
Stowarzyszeń Przyjaciół Szopek
(od 1950 r. tworzą one organizację
międzynarodową o światowym

Całoroczna szopka ruchoma w domu F. Stephana w Kudowie – Czermnej (fot. T. Fitych).

w głośnikach słowno-muzyczny
komentarz i fragmenty homilii
św. Jana Pawła II.
Od 1908 r. - największa w
Europie szopka ołtarzowa - jest
wznoszona przez franciszkanów i
wiernych w Bazylice św. Ludwika
Króla i Wniebowzięcia NMP w
Katowicach - Panewnikach (śląs.
Panewnicko Betlyjka). Ponadto w
pomieszczeniach klasztornych od
1994 r. udostępniana jest szopka
ruchoma z animowanymi figurami postaci ważnych dla historii
Kościoła i Polski. Dziecię Jezus ado-rują tam m.in.: św. Franciszek z
Asyżu, św. Klara z Asyżu, św. Antoni Padewski, św. Maksymilian
Kolbe, kard. Stefan Wyszyński,
św. Wojciech, bł. Matka Teresa z
Kalkuty, św. Jan Paweł II, bł. Jerzy
Popiełuszko, Jan III Sobieski, św.
Jadwiga Królowa, św. Ludwik IX,
Bolesław Chrobry, Mieszko I, św.
Jacek Odrowąż oraz Trzej Królowie. Zarazem w ekspozycji przy
szopce ruchomej, prezentowane są szopki śląskie i z krajów
misyjnych. Z kolei w tutejszym
klasztornym ogrodzie od 2002
przygotowywana jest również
żywa szopka ze zwierzętami
(m.in. oślica, owce i kucyki).
25 grudnia 1953 r. ruchoma
szopka stanęła po raz pierwszy
w Kościele O. Bernardynów pw.
Św. Antoniego, na Bystrem w Zakopanem. Inicjatorem i głównym
animatorem jej powstania był
O. Fulgenty Dębski, który nad
szopką umieścił - widniejący do
dzisiaj - napis: „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”. Szopka przedstawia
również przedstawicieli wszystkich stanów naszej Ojczyzny, od
Podhala poprzez Śląsk i centrum
Polski aż po Bałtyk.
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W kościele o. Franciszkanów
w Poznaniu od 1954 r. istnieje
szopka ruchoma. Prawdopodobnie jest to największa w Europie
szopka tego rodzaju. Ma ona 14
m szerokości, 16,5 m wysokości
i 27 m głębokości. Tworzy ją ok.
200 figurek, w części o naturalnej
wielkości.
Z kolei franciszkański kościół
na Wzgórzu św. Maksymiliana w
Gdyni może poszczycić się tym, że
można w nim oglądać dwie szopki. Od ponad 40 lat w całym Trójmieście znana jest tu zwłaszcza
szopka ruchoma, która zachwyca
w dolnym kościele. Na uwagę zasługuje jednak także szopka brata
Łukasza w kościele górnym. Obok
oczywistych szopkowych postaci, można tu zobaczyć także św.
Maksymiliana – patrona tutejszego sanktuarium.
W nadwiślańskiej Florencji,
już po raz 20. bracia franciszkanie zamienili plac przy ulicy
Franciszkańskiej 4 w krakowskie
Betlejem, aby w ramach „Żywej
Szopki” wspólnie świętować Boże
Narodzenie. W programie są m.in.
Jasełka, Pasterka oraz kolędowanie z Zespołem Skaldowie.
Po Soborze trydenckim niedoścignionym liderem szopkarskiego apostolatu byli jezuici.
Obecnie świętują oni 450-lecie
przybycia do Polski i 200-lecie
ich przywrócenia po kasacie. W
ostatnim ćwierćwieczu skupili
się zwłaszcza na prowadzeniu
szkół duchowości i domów rekolekcyjnych. Nie mniej w ramach Sanktuarium Matki Bożej
Starowiejskiej utworzyli Muzeum
Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej (Stara Wieś
778, 36-200 Brzozów). Od 2005
roku istnieje tu, wyjątkowa w skali
kraju, kolekcja ponad stu szopek
bożonarodzeniowych pochodzących z całego świata. Najstarsze
mają ponad 100 lat i pochodzą z
terenu Europy.
Nie tylko w Polsce, powszechnie znane są przede wszystkim
szopki krakowskie. Od XIX w. były
one najpierw dziełem krakowskich rzemieślników. Istotny ich
rys stanowi krakowska architektura. Głównymi motywami tego
typu szopek pozostają: Kościół
Mariacki, Wawel, Sukiennice i
Barbakan. Wśród obecnych tam
postaci biblijnych spotykamy osobistości świata polityki, kultury i
krakowskich legend. Są to prawdziwe arcydzieła sztuki ludowej
o zróżnicowanych gabarytach.
Od 1937 r. dla ich budowniczych

urządza się konkursy, po czym wyróżnione prace prezentuje się na
Rynku Głównym w Krakowie, w
formie czasowej wystawy. Bogatą ich kolekcję posiada Muzeum
Miasta Krakowa.
Szopka Krakowska wyrosła z
obnośnych szopek kolędniczych
(co najmniej czterech chłopców
wnosiło ją jako - dużą skrzynię
drewnianą - do rodzinnych domów), a te z tzw. polskiej szopki.
Ta z kolei wywodzi się z kościelnej
szopki bożonarodzeniowej i jasełkowego misterium. Pierwszy ikonograficzny dokument na jej temat pochodzi z 1837 r. z Medyki k/
Przemyśla. Nie mniej, szopki tego
typu znane były o wiele wcześniej.
Już w 1749 r. warszawski kronikarz
odnotował, że chodzono z nimi po
domach. Składały się na nią stajenka pokryta strzechą, wewnątrz
której znajdował się nieruchomy
żłóbek z Dzieciątkiem, Maryją i
św. Józefem. Była ona flankowana dwoma przysadzistymi wieżyczkami, z których „wychodziły”
animowane figurki.
Polska szopka, pomimo że
swój pierwowzór wzięła z francuskich marionetek, to jednak
miała swoje własne rozwiązania,
regionalne wzory i pieśni. W krótkim czasie stała się popularnym
i tradycyjnym widowiskiem. Z
biegiem lat ustalił się typ szopki – spektaklu, składającego się
z dwóch odrębnych części: poważnej - związanej z wydarzeniem
Narodzin Jezusa Chrystusa oraz
bardziej swobodnej i wesołej (karykaturalnej), przedstawiającej
wiernie i realistycznie codzienne
życie ludzi minionych pokoleń.
W późniejszym czasie do szopki wstawiano pary regionalne:
krakowiaków, górali itd. Pisał o
tym m.in. polski historyk i korespondent polityczny ks. Jędrzej
Kitowicz (†1804) w dziele „Opis
obyczajów za panowania Augusta III”.
Natomiast tak zwana "żywa
szopka", to naturalnej skali konstrukcja, w której zamiast figur
owiec i bydła znajdują się żywe
zwierzęta. Zdarza się także, że
postacie ludzkie są grane przez
żywe osoby. W 1223 r. w niewielkim włoskim Greccio, pierwszą
tego rodzaju scenę, zaaranżował
św. Franciszek – patron zaangażowania w autentyczne człowieczeństwo i braterstwo. Aktualnie,
jednym z największych w Polsce
„żywych Betlejemów” jest szopka
jasnogórska. W plenerowej scenerii Jasnej Góry znajdujemy obok
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Świętej Rodziny - Józefa i Maryi
pochylonych nad nowonarodzoną
Dzieciną, otoczonej pasterzami i
aniołami, także zagrody, w których
przebywają żywe zwierzęta. Ta
replika jedynej w swoim rodzaju betlejemskiej stajni, została
zanurzona w atmosferę dawnej
polskiej wsi. Od 2008 r. w otoczeniu narodowego sanktuarium powstaje ona na tzw. fosach jasnogórskich, zajmując ok. 2,5 tys. m2
powierzchni zakonnego ogrodu.
Teren, na którym budowana jest
szopka, ciągnie się wzdłuż Bastionu południowo-wschodniego (z
pomnikiem o. Kordeckiego), w
kierunku bram wejściowych na
Jasną Górę. Wejściem do szopki
jest okratowana brama usytuowana tuż obok pomnika kard.
Stefana Wyszyńskiego.
Największa - na Dolnym Śląsku - kościelna szopka betlejemska, od 2005 r. wznoszona jest w
sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach koło Ząbkowic
Śl. Prezbiterium tej „białej katedry”
stając się miejscem narodzin Jezusa zamienia się w skalną grotę, wysoką na 19 m. Natomiast
największą dolnośląską szopkę
ruchomą, od wielu dziesięcioleci, buduje się w kaplicy dla
niesłyszących, usytuowanej we
wrocławskim kościele Matki Bożej na Piasku (tworzy ją ok. 2.000
elementów, w tym ponad 100 figur ruchomych). Jest to dzieło śp.
ks. Kazimierza Błaszczyka. Część
szopki działa przez cały rok, a całość uruchamiana jest w okresie
od Bożego Narodzenia do wielkiego postu.
Mówiąc o szopkowej wizualizacji tajemnicy Wcielenia, należy
zauważyć, że ziemia kłodzka od
k. XVIII w. znana jest głównie z
całorocznych kościelnych szopek ruchomych, wśród których
dominuje - dostępne w Wambierzycach Śl. dzieło L. Wittiga z
1882 r. oraz całoroczna domowa
szopka Franciszka Stephana z lat
1896 -1916 w Kudowie Czermnej.
Natomiast w centrum Świdnicy, w
Rynku, w witrynie dawnego sklepu harcerskiego – instruktorzy i
wychowankowie Młodzieżowego
Domu Kultury urządzają ruchomą
szopkę. W centrum znajduje się
święta Rodzina, a wokół zauważamy świdnickie kamieniczki i postacie ważne dla miasta. Instalacja
co roku jest uzupełniania o nowe
elementy.
Ponadto, podobnie jak to ma
miejsce w całej Polsce, tak i w naszym regionie coraz liczniejsze są

wystawy współcześnie tworzonych szopek domowych, m.in.
w Bardo Śl. i w kudowskim skansenie, w Nowej Rudzie-Słupcu,
gdzie w tegorocznym konkursie
na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową (20 XI- 10 XII 2014 r.)
udział wzięły wszystkie szkoły,
przedszkola i świetlice. Najpiękniejsze z nich zostały nagrodzone
i wystawione w kościele parafialnym, natomiast na witrynie
internetowej pojawiła się pełna
dokumentacja fotograficzna.
Co więcej, w wielu miastach
i miejscowościach „Krainy Pana
Boga i Maryi”, tak jak to ma miejsce w Kudowie-Zdroju, szopki betlejemskie nadal znajdują ważne
miejsca w świątyniach, domach
zakonnych, plebaniach, domach
rodzinnych, miejscach publicznych (m.in. muszli koncertowej
kudowskiego parku zdrojowego),
w bibliotekach, przedszkolach, witrynach sklepowych, itd. Z nową
pasją prezentowane są tradycje
wigilijne i regionalne sposoby
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Widowiskowe Betlejem
w ojczyźnianej przestrzeni
miast i wsi
Jasełka - to mniej lub bardziej
kameralne widowiska o Bożym
Narodzeniu. Były one wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich i teatrach
ulicznych. Za pierwsze widowisko
jasełkowe przyjmuje się właśnie
to, które w 1223 r. w Greccio zaaranżował sam Św. Franciszek z
Asyżu. Wówczas w szopce, oprócz
figurki Dzieciątka, znajdowali się
prawdziwi ludzie, którzy w trakcie
świąt przedstawiali sceny z historii
o narodzeniu Pańskim. Po śmierci
Franciszka nastał czas wystawiania drewnianych lub kamiennych
figurek. Z biegiem czasu ten sposób ekspozycji jednak się trochę
opatrzył. Stąd to pomysłowi bracia zakonni zaczęli wystawiać najpierw figury ruchome, później zaś
kukiełkowe oraz żywo planowe. W
efekcie, tego typu widowiska zaczęły gromadzić coraz liczniejsze
tłumy zainteresowanych.
Z racji tego, że bardzo żywe,
często naładowane dużymi emocjami reakcje widzów obecnych
na przedstawieniach, nie były
godne miejsca w jakim je wystawiano - czyli kościoła, jasełka
zaczęto wystawiać w większych
domach, na placach i ulicach. Ich
scenariusz musiał jednak zawierać

Ziemia Kłodzka nr 246-247/ styczeń-luty 2015

16
żelazne „punkty programu", a w
obsadzie nie mogło zabraknąć
kilku charakterystycznych postaci. Zwykle rozpoczynały się
one sceną zbudzenia pasterzy
przez aniołów. Musiała się pojawić także scenka na dworze
okrutnego króla Heroda. Była
tam śmierć krążąca wokół jego
tronu, która kosą ścinała mu głowę. Zarazem był tam przebiegły
i natrętny diabeł namawiający go
do zabicia betlejemskich dzieci.
No i oczywiście Święta Rodzina
czuwająca przy żłóbku małego
Jezusa wraz z pasterzami oraz
Trzema Mędrcami - Królami niosącymi cenne i wymowne dary.
Nazwa tych inscenizacji, w których
głównym i centralnym elementem
jest żłóbek z małym Dzieciątkiem,
zarazem treść spełnienia się izajaszowego proroctwa, pochodzi od
słowa „żłób”. Staropolskie słowo
„jasło” oznaczało właśnie bydlęcy żłób w stajni, stąd też powstał
termin żłóbek (czes. jesličky), a od
„jasła" – również i „jasełka”.
W pierwszej połowie XVIII w.
do treści przedstawień, scen i postaci coraz częściej przenikały elementy o charakterze ludycznym,
dlatego polscy biskupi zakazali
wystawiania jasełek w kościołach.
W tej sytuacji żacy, czeladnicy i
inni zaczęli z tymi inscenizacjami
kolędować poza murami świątyń.
Dały one początek wędrownym
teatrzykom ludowym o świeckim
charakterze. W przeciwieństwie
do tego co stało się na Zachodzie
Europy , jasełka i ludowa polska
szopka nigdy nie zerwały całkowicie z tematyką religijną. Teksty
jasełkowe (najczęściej gwarowe),
w większości przypadków były
anonimowe. Nie mniej ich pieśni i
scenariusze pisali tak znani autorzy jak m.in.: Wincenty Pol, Teofil
Lenartowicz, Maria Konopnicka,
Artur Oppman, Wiktor Gomulicki,
Lucjan Rydel, Leon Schiller, misjonarza Wincentego a Paulo Ks. Marcin Mioduszewski (*1787-+1868)
i inni. Teksty jasełek przerabiano
wielokrotnie, aby zawierały wątki odwołujące się do aktualnych
wydarzeń.
Nic dziwnego, że właśnie tego
obawiała się komunistyczna władza PRL-u i dlatego jasełka zanikły
aż do 1980 r.. Współcześnie, do
odradzającego się nurtu polskich
jasełek – szopek, od 1998 r. należy
„Szopka dominikańska” z tekstami
Jacka Kowalskiego wystawiana w
Poznaniu, początkowo przez studencki, a obecnie przez Teatrzyk
Towarzyski. Jasełka nie powinny

zaginąć lecz otrzymać nowy wyraz
i nowe – sapiencjalne spojrzenie
na obecne czasy. Jasełka to trwały element polskiej religijności,
tradycji i kultury. W mniej czy
bardziej udany sposób świadczą
one o wielkiej i niegasnącej potrzebie łączenia starych tradycji z
nowymi możliwościami jej wyrazu
i odpowiedzią na nowe wyzwania. Dobrym tego przykładem
odradzania się tradycji jasełek i
kolędowania był - już siódmy z
kolei - Orszak Trzech Króli. Wzięło
w nim udział około miliona ludzi
w ponad 330 polskich miastach i
miejscowościach oraz kilkadziesiąt tysięcy osób w 15 miastach
zagranicą.
Teatralne kurtyny
uniesione nad polskim
Betlejem
Boże Narodzenie - dzięki dojrzałym opracowaniom literackim,
znalazło godne miejsce także i na
polskich deskach scenicznych. W
historii teatru polskiego, w sposób szczególny, zapisały się dwa
teksty dramatyczne inspirowane tradycją Bożego Narodzenia.
Pierwszym z nich jest widowisko
jasełkowe autorstwa Lucjana Rydla pt. „Betlejem polskie". Jego
prapremiera odbyła się w 1904
r. we Lwowie stając się wielkim
wydarzeniem artystycznym i
patriotycznym. Zaledwie w kilka
tygodni później - 5 stycznia 1905
r. w Krakowie odbyła się premiera. W 1906 r. sztuka ukazała się
drukiem i do wybuchu wojny w
1939 r., widowisko z powodzeniem było wystawiane na wielu
innych scenach.
Jasełka Rydla stanowią oryginalną, artystyczną wersję historii
o Narodzeniu Jezusa (przenikniętej odniesieniami do zniewolonej
Polski, będącej pod zaborami).
Polskie Betlejem Rydla rozgrywa
się na trzech planach czasowych
jednocześnie: w polskiej współczesności, w rodzimej historii i w
czasach biblijnych. Jest wpisane
w polski krajobraz i rzeczywistość
historyczną - ożywia przeszłość.
Syn Boży rodzi się nie w Betlejem,
ale w Polsce, może gdzieś w Krakowskiem, a może na Kaszubach.
Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski, Trzej Królowie
to Kazimierz Wielki, Władysław
Jagiełło i Jan III Sobieski, a w ich
orszaku idą do Dzieciątka postacie
- symbole polskich walk i cierpień.
Liczne grono postaci tych jasełek,

uczynił Rydel symbolami polskich
walk i cierpień. Dotyczą one najwspanialszych kart naszej historii.
W ten sposób Twórca nakreślił
patriotyczny fresk narodowych
losów. Jest on zdominowany
przez dynamiczne widowisko z
chórami aniołów i Świętą Rodziną
w centrum. W harmonijny sposób
dopełniają je najpiękniejsze polskie kolędy.
Drugą, najbardziej w polskich
teatrach znaną pozycją repertuarową, uznawaną za „cud polskiego teatru", a graną do dziś jest
„Pastorałka" (1931 r.) Leona Schillera (1887-1954). Był on oblatem
benedyktyńskim. Składa się ona
m.in. z najpiękniejszych polskich
kolęd i pastorałek, mozolnie przezeń wyszukiwanych w archiwach,
w literaturze staropolskiej, oraz w
dawnych śpiewnikach i kantyczkach. Tekst „Pastorałki” był odgrywany na tle krakowskiej szopki.
Sztuka ta nawiązuje do tradycji
misteryjnej średniowiecza oraz do
takich form artystycznego wyrazu
jak szopka i jasełka. Schiller pisał
go w latach 1930-1932. Wówczas
był on kierownikiem artystycznym
i reżyserem dramatu w Teatrze
Wielkim w Warszawie. Czesław Miłosz nazwał „Pastorałkę" dziełem
dotykającym rdzenia polszczyzny,
podobnie jak „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.
Coraz liczniejszy
zbiór polskich kolęd
i pastorałek
Ze Świętami Bożego Narodzenia ściśle związane są polskie kolędy. Do naszej ojczyzny
zwyczaj kolędowania dotarł już w
wieku XV. W niecałe sto lat później ukazały się pierwsze Kantycjonały Chrześcijańskie, będące

zbiorami kantyczek - religijnych
pieśni kościelnych, do których
zaliczono już kolędy. W polskim
dorobku kulturalnym zachowało
się ponad 500 kolęd (znajdziemy
tam także i kolędy patriotyczne)
oraz pastorałek (są to jej bardziej
świeckie wydania). Najstarsza polska kolęda pochodzi z 1424 r.. Natomiast jedna z najważniejszych
„W żłobie leży”, przypisywana jest
wybitnemu jezuicie Piotrowi Skardze. W tłumaczeniu na język angielski - jako „Infant Holy, Infant
Lowly” - była śpiewana na całym
świecie. Z kolei patriotyczną
kolędę Franciszka Karpińskiego
"Bóg się rodzi" zaśpiewano po raz
pierwszy w 1792 r. w Białymstoku.
Muzyka kolęd inspirowana jest
m.in. takimi tańcami jak polonez
i krakowiak, albo kulturą ludową
poszczególnych regionów.
Niekiedy do napisania wielu
wspaniałych kolęd i pastorałek
posłużyły teksty jasełkowe. Wybitnymi twórcami kolęd byli tacy
uznani poeci i kompozytorzy jak
m.in.: Franciszek Karpiński, Mikołaj
Sęp Szarzyński, Jan Kochanowski,
Andrzej Morsztyn, Juliusz Słowacki, Feliks Nowowiejski, Zygmunt
Noskowski i Witold Lutosławski.
Co ciekawe, kolędę „Lulajże, Jezuniu” Fryderyk Chopin zacytował w
środkowej części scherza h-moll
op. 20. Do najbardziej znanych kolęd świata należy "Cicha Noc" (rodem z Austrii, jest już przetłumaczona niemal na wszystkie języki
świata). W Polsce rozbrzmiewają
przede wszystkim: - „Bóg się rodzi,
moc truchleje”(z 1792 r. - królowa
wszystkich polskich kolęd), „Wśród
nocnej ciszy” (z 1853 r.), "Dzisiaj w
Betlejem" (przed 1878 r.), „Przybieżeli do Betlejem” (z 1630 r.), „Jezus
Malusieńki" (z 1 poł. XIX w.), „Lulajże Jezuniu" (kołysanka z ok. 1705

Szopka Bożonarodzeniowa w muszli koncertowej w Kudowie-Zdroju.
(fot. z archiwum parafii św. Bartłomieja Ap).
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r.), czy też „Pójdźmy wszyscy do
stajenki" (XVIII w.).
Polska pisarka i dziennikarka
Ewa K. Kossak (1932-2012), rodowe nazwisko - Ewa JugendfeinKlominkowa pisała: „Stary czy
młody, wierzący czy obojętny
religijnie – gdzież jest Polak, dla
którego melodie: „Bóg się rodzi”
„Wśród nocnej ciszy”, „W żłobie
leży”. – nie stanowiłyby części
własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z polskością, której są
wykwitem, a mogą być słusznie
dumą”. Z podobnym uznaniem i
zachwytem o kolędach wypowiadali się najwybitniejsi nasi poeci.
Adam Mickiewicz, w wykładach
z literatury słowiańskiej w 1841
r. mówił: "Nie wiem, czy jakikolwiek inny kraj może się pochlubić
zbiorem podobnym do tego, który
posiada Polska. Mówię o zbiorze
„Kantyczek” Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie,
gorliwej czci Najświętszej Panny
dla Boskiego Dzieciątka, są tak delikatne i święte, że tłumaczenie
prozą mogłoby je spospolitować.
Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek
innej poezji wyrażenia tak czyste,
o takiej słodyczy i takiej delikatności".
Współcześnie, liczne polskie
kolędy mają zarówno nowych
twórców, jak i świeże interpretacje muzyczne. Ich wykonawcami
są soliści oraz zespoły szkolne,
ludowe, chóry i cenieni artyści
polskich scen. W efekcie możemy
się poszczycić największą liczbą
kolęd na świecie. Tego typu pieśni religijne śpiewane są zarówno w domach rodzinnych, jak i
podczas liturgii. Ponadto w całym
okresie Bożego Narodzenia organizowane są festiwale, konkursy
i koncerty. Odbywają się one w
kościołach, w salach i muszlach

koncertowych, na zamkach oraz
na placach miast.
Wielka potrzeba sacrum
i pochylenia się
nad orędziem
betlejemskiego żłóbka
„Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się
posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję
światła. Żyjmy przyzwoicie jak w
jasny dzień”.
(Rz 13, 11b. 12-13a)
W rok 2015 wchodzimy ze
świadomością, że chrześcijanie są
największą i zarazem najbardziej
dyskryminowaną i prześladowaną
grupą na świecie. Zarówno skala, jak i metody prześladowań są
przerażające. Tymczasem, Prymas
Tysiąclecia w ostatnim swym orędziu, na Boże Narodzenie 1980 r.,
w proroczy sposób mówił: „Trzeba
uznać, że największą krzywdą dla
ludzi jest świat bez Boga, narody
bez Ewangelii, krzyży i ołtarzy.
Czas skończyć z prześladowaniem
religii i Kościoła. Czas skończyć z
tropieniem Boga w sumieniach
ludzi”.
W chwili, kiedy to prawdziwym problemem jest kwestia
chrześcijańskiej tożsamości
Europejczyków, po paryskich
zamachach, ocenę tego rodzaju
jednoznacznie potwierdziła Angela Merkel - „cesarzowa Europy”
i kanclerz Niemiec. Trzeba nam, i
to w całej pełni, uświadomić sobie
niezwykle dramatyczne położenie
nie tylko mieszkańców Europy, ale
i całej rodziny ludzkiej. Pomaga
nam w tym chociażby lapidarna
diagnoza warszawsko-praskiego
duszpasterza ks. abpa Henryka

Szopka Bożonarodzeniowa w kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Kudowie-Zdroju
(fot. Ks. t. Fitych).
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Hosera. Twierdzi on że: „w XXI
w. ludzkość nie jest w stanie
odpowiedzieć na pytanie, kim
jest człowiek. [Bowiem] jest tyle
fałszywych odpowiedzi, a przecież człowiek bez Boga staje się
zwierzęciem”.
W tak bardzo zagubionym
i zlaicyzowanym świecie, tym
bardziej potrzebujemy przestrzeni sakralnej, autentycznych
osobowych wzorów i świadectw
oraz nieprzemijających wartości.
Obok gotyckich katedr - wręcz
przywołujących transcendencję i
atmosferę kontemplacyjnej modlitwy, taką sakralną przestrzeń
znajdziemy w naszych świątyniach i miejscach pielgrzymkowych, w otoczeniu przydrożnych
kapliczek, domowych kącików
modlitwy oraz w betlejemskich
szopkach wznoszonych w kościołach, w rodzinnych domach,
na miejskich placach… Pragnąc
upamiętnić przybycie Syna Bożego i przypominać jego znaczenie
i orędzie - z okazji Świąt Bożego
Narodzenia - nadal wiele polskich
rodzin buduje swoje betlejemskie
stajenki (szopki). Chcąc w całej
pełni przeżyć Boże Narodzenie
trzeba nam jednak w konkretny
sposób służyć innym, od członków własnej rodziny poczynając.
Aby to osiągnąć, warto choćby w
tym czasie umocnić swój kontakt
z Bogiem, a przyjaźni tej uczyć
się przede wszystkim od osób
Świętej Rodziny.
„Święta Bożego Narodzenia jak to podkreśla ks. abp Andrzej
Dzięga - nie są tylko wspominaniem tego, co się zdarzyło przed
ponad 2000 laty”. Dzięki Duchowi
Świętemu, w rzeczywistości są one
uobecnianiem.. W konsekwencji
i my możemy się włączyć w hołd
pasterzy i uczestniczyć w wielkiej radości zapowiadanej przez
proroków. Co więcej, aby dawna
polska tradycja kolędowania wraz
z całą rodziną przy domowej szopce, czy też nawiedzania szopek
kościelnych nie była bezduszną
praktyką, warto kontemplować
sceny z Narodzenia Jezusa, stając
się w duchowy sposób kolejną z
postaci biorących udział w tym
wydarzeniu. Skorzystajmy także z
cennej rady św. bpa Josemarí de
Balaguera (1902-1975); hiszpańskiego duchownego katolickiego,
założyciela ogólnoświatowego
„Opus Dei” - apostolskiego dzieła dla świeckich i duchownych,
w randze personalnej prałatury
Kościoła katolickiego eryg. w 1928
r.). W kwestii pełnego przeżywania

orędzia Bożego Narodzenia radził
m.in.: „abyś w swojej modlitwie
włączał samego siebie do scen
Ewangelii, jako jeszcze jednego z
uczestników wydarzeń. Najpierw
wyobraź sobie daną scenę lub
tajemnicę, która posłuży ci, aby
się skupić i rozważać. Następnie
przemyśl jakiś szczególny rys w
życiu Nauczyciela".
Ten zrealizowany Hiszpan
wyznawał: „Nauczając przy żłóbku, zawsze staram się widzieć
Chrystusa, naszego Pana, w ten
sposób: owiniętego w pieluszki,
leżącego na sianie w żłobie. I
chociaż jest jeszcze dzieckiem i
nie potrafi mówić, staram się postrzegać Go jako Nauczyciela, jako
Mistrza. Muszę myśleć o Nim w
ten sposób, bo powinienem się od
Niego uczyć. Żeby zaś uczyć się
od Niego, trzeba starać się poznać
Jego życie: czytać Ewangelię świętą, rozważać te wydarzenia, które
opisuje nam Nowy Testament, aby
zgłębić Boski sens ziemskiej wędrówki Jezusa” (św. Josemaría de
Balaguer - uroczystość Narodzenia
Pańskiego 1963 roku: To Chrystus
przychodzi, 14).
Jest to niezwykle ważne,
bowiem będąc na wzór Maryi
i św. Józefa Oblubieńca ludźmi
wiary i czynnej miłości wzajemnej, jesteśmy wraz z apostołami
i ich następcami żywymi kamieniami Kościoła, zbudowanego
na kamieniu węgielnym, jakim
jest Słowo Wcielone – Jezus
Zmartwychwstały. Współczesne
marginalizowanie i pomiatanie
Kościołem jest obrazą samego
Boga, czyli tej świętości, którą
nazywamy Mistycznym Ciałem
Kościoła. Bądźmy świadomi tego,
że współczesne gigantycznych
rozmiarów prześladowanie chrześcijan, które przybiera niezwykle
dramatyczne formy niszczenia wyznawców Jezusa Chrystusa, jakby
stanowili zainfekowane robactwo.
Co trzy minuty ginie na świecie
jedna ochrzczona osoba, a w ciągu roku pozbawia się życia ponad
100 tys. wiernych. Nie zmienia to
jednak faktu, że tak jak Maryja jesteśmy poświęceni Bogu.
Na koniec powróćmy do życia
i treści przepowiadanych przez
„świetlane kolumny” Pierwotnego Kościoła, którzy karmili nas
tym, czym żyli. Ojcowie Kościoła przemawiając w uroczystość
Bożego Narodzenia podkreślali
fakt uniżenia się Syna Bożego
po to, aby wyzwolić i wywyższyć
człowieka. Św. bp Cezary z Arles
(†543) uświadamiał swoich wier-

Ziemia Kłodzka nr 246-247/ styczeń-luty 2015

18
nych głosząc, że: „zstąpiła ku nam
droga, po której możemy piąć się
ku górze. Przyszedł sędzia, który
ukarał śmierć i obronił przed nią
człowieka. Przyszedł lekarz, który
usunął choroby, a chorym darował
wieczyste zdrowie”.
Zgodnie z decyzją Sejmu RP,
z nowym A.D 2015 - rozpoczął
się „Rok Jana Pawła II”. Posłowie
przyjęli w tej sprawie uchwałę,
równocześnie podkreślając, że
czynią to „w poczuciu moralnego
obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła
tak znaczący wpływ na losy nie
tylko naszego narodu, ale i całego
współczesnego świata”. Niechaj
nas zmotywują i pobudzą do
konkretnego działania, niezwykle ważkie i aktualne słowa, które znalazły się w uchwale: „Niech
motywem przewodnim wszelkich
inicjatyw wzbogacających ten Rok
będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej
Górze: Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za
to wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska. To imię
nas wszystkich określa. To imię
nas wszystkich zobowiązuje”.
Przekazywane z pokolenia na
pokolenie tradycja i obyczaje były
i są bardzo ważnymi elementami
życia narodu, państwa i zachowania tożsamości narodowej. Gdyby
nie zachowywanie tradycji ściśle
powiązanych z naszą wiarą, kultywowanie zwyczajów i obrzędów,
najprawdopodobniej by już Polski
nie było. Gdyby nie przywiązanie
do naszych narodowych wartości
(co przekazali nam przodkowie),
nie walczylibyśmy tak wytrwale i
skutecznie o własne, niepodległe
państwo. Dziś, gdy świat staje się
globalną wioską, z jednej strony
ma miejsce ideologiczna kolonizacja (która kolonizuje przy pomocy idei, zmieniając mentalność,
prawdy historyczne, tożsamość i
struktury życia społecznego), a
tabloidy (arena opluwania, expo
produktów chorej wyobraźni i
mentalności) stanowią coraz
większe zagrożenie dla wartości, to z drugiej globalny system
gospodarczy, którego priorytetem
jest pieniądz i lichwa, marginalizuje człowieka i poprzez kulturę odrzucenia wytwarza nowe,

gigantyczne obszary ubóstwa,
szczególnie ważnym jest kultywowanie ogólnoludzkich wartości,
spuścizny narodowej oraz kultury
solidarności i dialogu.
Św. Jan Paweł II, mówiąc o
jednoczeniu Europy, przed 12-tu
laty wypowiedział słowa, które
nic nie straciły na swej aktualności: „Otwórzmy serca i umysły na
wyzwania naszych czasów” […]
„Światło Bożego Narodzenia nadaje sens wszystkim wysiłkom,
które ludzie podejmują, aby nasza
ziemia stała się bardziej braterska
i solidarna, aby dobrze się na niej
żyło i aby obojętność, niesprawiedliwość i nienawiść nigdy
nie miały ostatniego słowa […].
Spychanie na margines religii, które wniosły i nadal wnoszą swój
wkład w rozwój kultury i humanizmu — dających Europie słuszny
powód do dumy — jest dla mnie
przejawem niesprawiedliwości, a
zarazem obrania błędnej perspektywy. Uznanie niepodważalnego
faktu historycznego nie oznacza
wcale odrzucenia wymaganej we
współczesnym świecie należytej
świeckości państwa, a zatem i
Europy!”
Podkreślił zarazem prawdę,
że: „Światło bijące z betlejemskiej
groty oświeca jednak również, i
to w sposób bezwzględny, dwuznaczności i niepowodzenia naszych przedsięwzięć. Na początku
tego roku musimy ze smutkiem
stwierdzić, że ludzkość nękana jest
przez przemoc, nędzę i grzech.
[…] pełna kontrastów sytuacja
naszego świata […] ma jedną
zaletę, jeśli mogę tak to nazwać:
uświadamia nam naszą odpowiedzialność. Każdy musi postawić
sobie zasadnicze pytania, które
dotyczą prawdy o Bogu i prawdy
o człowieku. Bóg nie jest na służbie jakiegoś człowieka czy ludu,
i żadne ludzkie przedsięwzięcie
nie może Go sobie przywłaszczyć.
Synowie Abrahama wiedzą dobrze, że Boga nikt nie może zdobyć, Boga bowiem otrzymujemy.
Stojąc przed żłóbkiem, chrześcijanie mogą lepiej zrozumieć, że
Jezus nie narzucił swej obecności,
że nie chciał posłużyć się siłą, aby
szerzyć swe królestwo! Prawda o
człowieku, który jest stworzeniem.
Człowiek żyje w prawdzie tylko

Betlejemska szopka (deskowa) na rynku miasta Nove Mesto n/Metuje
(fot. Ks. T. Fitych).

wtedy, gdy świadomy własnego
ubóstwa przyjmuje siebie samego
od Boga. Jest świadomy swej godności tylko wtedy, gdy rozpoznaje
w sobie samym i w innych znamię
Boga, który go stworzył na swój
obraz” (przemówienie do korpusu
dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej,
10 stycznia 2002 r.).
Jezus Chrystus, Słowo wcielone, nie jest mitem, nie jest
abstrakcyjną ideą; jest człowiekiem który żył w konkretnym
kontekście historycznym. „Jezus
nie wskazuje na innego, który ma
przyjść: to On sam jest wypełnieniem obietnic; to On jest „dobrą
nowiną”, w którą należy uwierzyć,
przyjąć i przekazać mężczyznom i
kobietom wszystkich czasów, aby
także oni zawierzyli Jemu swoje
istnienie” (Papież Franciszek, 25 I
2015). To On jest miarą, sensem
i celem całego stworzenia i każdego ludzkiego życia. Korzystajmy ze świetlanego przesłania i
rzeczywistości Bożego Narodzenia, a idąc za przykładem trzech
mędrców starajmy się odnaleźć
w swoim życiu Chrystusa i podążać w blasku Jego światła, które
zawsze przynosi radość i pokój.
Odwiedzajmy swych bliskich oraz
chorych i samotnych, nawiedzajmy betlejemskie stajenki naszych
kościołów i miast, dajmy się napromieniować światłem prawdy
Wcielonego Słowa i uczyńmy
wszystko, aby przez cały rok dla
każdego było miejsce u stołu.

Niechaj „Polska będzie Polską”
- Ojczyzną wszystkich Polaków
(także i tych, z różnorakich emigracji) nadal odnawianą Duchem
Świętym - wybłaganym prorocką
modlitwą św. Jana Pawła II, na Placu Zwycięstwa. Tak więc - „Idźmy
do Niego z miłością”, kolędujmy
radośnie i uczciwie pytajmy się
nawzajem: „Gdzie jest nasze Betlejem?” (tekst: Andrzej Woźniak).
Refren:
Gdzie jest nasze Betlejem
Nasze polskie Betlejem
Gdzie stajenka biedna i miła
Gdzie kolęda święta i cicha
Gdzie jest nasze Betlejem
Nasze polskie Betlejem
Gdzie tu Mesjasz ma się
pojawić
Gdzie Zbawienie ma
nam objawić
Gdzie jest nasze Betlejem
Sam Bóg wie
Gdy w tej ziemi się narodzi
wreszcie Pan
Może wtedy będzie ponad
domem nam
Domem zgody i miłości
domem prawdy i radości
Gdy w tej ziemi się narodzi
wreszcie Pan
Gdy dla Boga gotów będzie
polski dom
Gdy w kolędzie wybaczenia
zabrzmi ton
Może tutaj między nami
cud się stanie nad cudami
Może Bóg wybierze wtedy
polski dom.
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Julian Golak

Posmrtná vzpomínka - Václav Burian
Nečekaně nás opustil
Václav Burian, občan České
republiky, jeden z největších
polských přátel, který miloval
naši zemi a Poláky. Překládal
polská díla do češtiny, z lásky
k polské literatuře - četl polské
knihy a noviny (byl předplatitelem mimo jiné polských novin "Tygodnik powszechny".
Byl překladatelem děl Karola
Wojtyly a Czesława Miłosze.
Zemřel náhle po setkání na
velvyslanectví ČR ve Vídni,
během něhož představil časopis "Listy", který redigoval
a kterému věnoval mnoho
let svého života. Byl vyznamenán Medailí vděčnosti a
solidarity a Medailí za zásluhy o polskou kulturu. V roce
2011 se stal čestným členem
Svazu polských spisovatelů.
Václava Buriana jsem poznal v
roce 1989, velmi důležitém období pro svobodu lidí v Evropě.
Okamžitě obdařil Poláky velkou důvěrou. Byl redaktorem
čtvrtletníku "Scriptum", které v
Polsku vycházelo díky Polskočesko-slovenské solidaritě. Měl
jsem tu čest osobně vytisknout tři nebo čtyři čísla v Nové
Rudě (v češtině). Dodával jsem
je do Olomouce. Bohužel měl
Václav spoustu problémů kvůli
svým liberálním názorům v Československu, kvůli nim trpěl
a nemohl se v těchto letech

normálně rozvíjet. Byl mimo
jiné asistentem zeměměřiče,
potom uklízel domy, pracoval
také dlouhou dobu jako topič
v kotelně. Jeho otec, který byl
lékařem, přišel o práci po potlačení "Pražského jara" komunistickou stranou. Doma
vyrůstal v duchu svobody, ale
když jeho otec nemohl pracovat, Václav měl také zavřenou
cestu k vyššímu vzdělání. Když
měl příležitost, publikoval v
podzemí. Po vítězství "Sametové revoluce" v roce 1989
mohl konečně začít studovat
polskou a českou filologii, kterou ukončil v roce 1996. Přednášel nepravidelně na různých
vysokých školách, mimo jiné
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Spoustu času věnoval
redigování časopisu "Listy"
(které založil ještě v exilu J.
Pelikán), pro Václava Buriana
to byl za celý jeho život asi
nejdůležitější český časopis.
Věnoval mi spoustu svazků své
poezie. Když přijížděl do Nové
Rudy, vždycky přicházel do
Nakladatelství Ziemia Kłodzka (ul. Bohaterów Getta 4) a
do mého domu, kde probíhaly
dlouhé diskuze během večeře.
Byl velmi překvapen fenoménem organizování - během
posledních 25 let - Polsko-českých Dnů Křesťanské Kultury "Zůstaňme rodinou", které

podporoval. Přijel (nečekaně) i na zasedání Polsko-českého organizačního výboru,
který připravoval jubilejní
edici XXV Dnů, to bylo v červnu loňského roku v sídle
Kladského centra kultury.
Zajímal se o oslavy 650. výročí úmrtí Arnošta s Pardubic v
Kłodzku a výročí Nakladatelství
Ziemia Kłodzka v Nové Rudě,
bohužel již nestihl přijet na
oslavy a podílet se na polskočeském uměleckém setkání.
Naše poslední setkání se
uskutečnilo v září tohoto
roku, během jeho "autorského večera" ve Vroclavi v
Ossolineu. Domluvili jsme si
další schůzku, ale Boží soudy
jsou nevyzpytatelné a ... najednou nás tento muž v nejlepších letech opustil navždy.
Musím se zmínit ještě o jedné mimořádné situaci, která
potvrdila jeho velkou lásku a
důvěru k Polákům. Před dvěma
lety mě manželé novináři z Vratislavi požádali, abych jim dal
kontakt na nějakého známého
v Olomouci, a zprostředkoval
jim možnost ubytování v tomto
městě. Okamžitě mně napadl
Václav Burian, který byl milý,
nesmělý a vždy rád pomohl.
Dal jsem přátelům Vaškovu adresu v Olomouci, ale ... úplně
jsem zapomněl zavolat a říct
mu o návštěvě polských hostů.

Václav Burian

Po týdnu přijeli manželé do
Nové Rudy, aby mi poděkovali
za neuvěřitelnou pohostinnost
Václava Buriana. Zeptal jsem
se, jaké to bylo, a oni mi odpověděli, že byl sice velmi překvapen, protože se zrovna chystal
odjet do zahraničí, ale dal jim
své klíče od domu, a řekl, že
jim věří a mohou tu klidně
pár dní zůstat ... "Až budete
odjíždět, nechte, prosím, klíče
pod rohožkou". Existují ještě
tak přátelští lidé, kteří bezvýhradně důvěřují druhým lidem
a dají cizím klíče od vlastního
domu. Takový byl právě Václav Burian. Přišli jsme tady na
zemi o mimořádného člověka,
který bude navždy příkladem
pracovitosti, poctivosti a polsko-česko-slovenské solidarity.

Joanna Golak

Czterdziesta rocznica wydania pierwszego
numeru opozycyjnego czasopisma
„Listy” w Czechosłowacji
Czasopismo „Listy”
w latach 1971-1989 i dziś
O czasopiśmie „Listy” dziś
możemy mówić w dwóch kategoriach, dzieląc je według okresów
czasowych w jakich były i są nadal
wydawane. Pierwsza kategoria
to „Listy” wydawane w latach
1971-1989, a druga to dzisiejszy

kształt tego czasopisma. W latach
1971-1989 „Listy” wydawane były
przez Jiřego Pelikána w Rzymie.
Było to czasopismo czechosłowackiej socjalistycznej opozycji (Listy,
časopis československé socialistické opozice). Jak powiedziała Jiřinka
Šiklová głównym celem i sensem
„Listów” było to, by: „nie dopuścić,
aby sytuacja w Czechosłowacji i

w całym bloku komunistycznym
była nieznana. Nie pozwolić zapomnieć, że chodziło o rozwój
dławionej przez komunizm demokracji. Głównym zadaniem było
wysyłanie „Listów” do domów,
a także to, aby było to doceniane”.1
Członkami redakcji „Listów“
w tych latach byli: „w porządku

alfabetycznym – Dušan Havlíček,
Zdenek Hejzlar, Milan Horáček,
Vladimír Horský, František Janouch, Cyril John, Karel Kaplan, Jiří
Kosta, Karel Kyncl, A. J. Liehm,
Artur London, Zdeněk Mlynář,
Adolf Müller, Josef Pokštefl, Michal Reiman, Radoslav Selucký,
Milan Schulz, (Jan Skála), Lubomír Sochor, (Daniel Strož), Ota Šik,
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Zdena Tominová, Vladimír Tosek,
Ruth Tosková, Čestmír Vejdělek.
W działalności czasopisma udział
wzięło wielu innych współpracowników, szczególnie z Czechosłowacji, ich nazwiska z oczywistych
powodów nie były podawane. (...)
Jiří Pelikán przez cały czas był aktywnym redaktorem naczelnym
czasopisma“.2
W latach 1971-1989 czasopismo „Listy“ ukazało się 95 razy, w
tym 9 numerów podwójnych, 14
numerów specjalnych i dodatków.
„Bez względu na objętość, charakter i znaczenie – 5713 artykułów
wydrukowanych na 8994 drukowanych stronach“.3
Liczba wydrukowanych
stron według roczników4
Podawane dane pochodzą
z obszernego opracowania czasopisma „Listy“ wydawanego w
latach 1971-1989, jakie stworzył
Dušan Havlíček pod nazwą „Listy
v exilu. Obsahová analýza časopisu
Listy, který v letech 1971 až 1989
vydával v Římě Jiří Pelikán“.
Powody dla jakich czasopismo zaczęło być wydawane, przedstawione zostały
w obwieszczeniu ze stycznia
1971 roku zatytułowanym „Proč
nesmíme mlčet?“ ( Dlaczego nie
możemy milczeć?).
„Dziś jest pewne, że jednym z
głównych celów okupacji naszej
ojczyzny było zduszenie w zarodku
rodzącej się wolności poglądów i
słowa, bądź stalinowscy biurokraci
w Moskwie, Berlinie, Sofii,
Warszawie i Budapeszcie bali
się sukcesu „praskiej wiosny”
i zarażenia jego przykładem obywateli innych państw … (…)
…postępować w walce i działaniach naszego rozwijającego
się socjalistycznego druku i w
utrudnionych warunkach. „Listy”
chcą przy tym nawiązać do działalności i tradycji nie tylko Literárních listů, ale i Reportéra, Politiky,
Kulturného života, Smeny, Zítřka
i innych czeskich i słowackich
czasopism, które były przez reżim
okupacyjny czasowo skazane
na milczenie. (...)
...nawiązywać do myśli demokratycznego socjalizmu z roku 1968
i wspołcześnie być tłumaczem niechęci naszego ludu przeciwko okupacji i tzw. normalizacji. Jesteśmy
bowiem przekonani, że duża część
naszego społeczeństwa naprawdę
wspierała ruch odrodzenia socjalizmu w roku 1968 i że jego podstawowy kierunek dawał szansę

naszemu społeczeństwu na wyjście
z politycznego, ekonomicznego
i moralnego kryzysu“.5
Powyższy tekst ukazał się niepodpisany, ale możemy sądzić,
że jego autorem najprawdopodobniej był wydawca „Listów”
Jiří Pelikán.
Wpływ na rozwój czasopisma
w latach 1971-1989 miały w dużej
mierze wydarzenia polityczne, a
także literackie. W „Listach” publikowane były m. in. najważniejsze
dokumenty, a także dzieła literackie, wydawane w dodatku „Čtení
na léto”. Dodatek „Čtení na léto”
ukazywał się od dwunastego
rocznika „Listów”, wychodził w
wielkości od 156 do 300 stron.
W exilowych wydaniach „Listów” zamieszczane były artykuły
często publikowane pod pseudonimami, podpisane jedynie inicjałami lub adnotacją: „uveřejněno
bez vědomí autora” (opublikowano bez wiedzy autora). Na przykład pod pseudonimem DALIMIL
publikował Antonín Jaroslav
Liehm, używał też inicjałów AJL
Wśród najczęściej obecnych na
łamach czasopisma autorów (wg
ilości opublikowanych stron), w
latach 1971-1989 według Dušana Havlíčka byli: A. J. Leihm (251
stron), Zdenek Hejzlar (225 stron).
W pierwszej dziesiątce znaleźli się
też: Zdeněk Mlynař, Josef Škvorecki, Ludvík Vaculík, Eva Kantůrkova, Pavel Kohout, Milan Šimečka, Václav Havel i Jiří Pelikán.
Poniższy wykres przedstawia
autorów, którzy opublikowali w
tych latach od 50 do 251 stron
swoich tekstów.

Wykaz autorów
z największą liczbą
opublikowanych artykułów
(20 artykułów i więcej)6
Wśrod pojawiających się
nazwisk w zestawieniach Dušana Havlíčka pojawiają się
nazwika osób powszechnie
znanych, a często mających
wielkie znaczenie dla Czech
i Słowacji, znani publicyści, literaci, dziennikarze, politycy,
ekonomiści, naukowcy, socjolodzy i osoby reprezentujące
inne dziedziny. Dziś dobrze
znane nazwiska osób to m.in.:
Ludvík Vaculík, Václav Havel, Eva
Kantůrkova, Pavel Kohout, Josef
Škvorecki, Jaroslav Seifert, Ivan
Klíma, Milan Jungman, Ota Filip,
Bohumil Hrabal, Jiří Gruša, Milan
Kundera, Arnošt Lustig, Lubomír
Martínek i inni.
Tematycznie „Listy” prezentowały artykuły z dziedziny polityki, m.in. w formie komentarzy, uwag i analiz (1096 stron).
Opisywały znamienne wydarzenia historyczne, publikowały ważniejsze dokumenty (518
stron), np. związane z Kartą’77.
Drukowane były zagraniczne
reakcje na podejmowane działania przez ZSRR i tego co działo
się w krajach bloku wschodniego. Czasopismo przedstawiało
działalność społeczną, opisywało
akcje prowadzone w podziemiu.
Oprócz tego „Listy” prezentowały w tych latach: kulturę i sztukę, literaturę, felietony, teksty
publicystyczne, ekonomiczne,
sprawozdania oraz przedstawia-

Wykaz autorów z największą liczbą opublikowanych artykułów (20 artykułów i więcej)

ły sylwetki ważnych osobistości.
W latach 1971-1976 czasopismo
skupiło swoją uwagę głównie
na polityce w Czechosłowacji,
a także międzynarodowych
konsekwencjach jakie przyniosła „normalizacja“. W latach
1977-1979 opisywane było
szczególnie powstanie Karty’77 i działalność dysydentów
w Czechosłowacji. W latach
1980-1981 w numerach letnich
drukowano dodatek „Čtení na
léto”. Redakcja czasopisma w tym
okresie wiele miejsca poświęciła kryzysowi, jaki miał miejsce
w Polsce. W latach1982-1987
„Listy” skupiły się na prezentacji literatury, dużo miejsca zajmowały w tym okresie też eseje
na temat kultury, literatury i polityki. Ostatnie lata wydawania
„Listów” w Rzymie to podobnie
jak poprzednio śledzenie bieżących wydarzeń w Czechosłowacji i na świecie. Teksty poruszały
głównie kwestie kultury, polityki
i socjologii.
Miejsce Literatury
w „Listach” w latach
1971-1989
Jak podaje Dušan Havlíček
literatura i felietony łącznie na
łamach „Listów” zajęły 26,7% całości czasopisma. Prezentowane
były opowiadania, fragmenty
powieści, poezja, dramaty i inne
gatunki literackie. Felietony od
6 rocznika „Listów” miały już
stałe miejsce. Często, nie tylko
w dodatku „Čtení na léto”, było
ich po kilka. Do sztandarowych
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autorów felietonów należy
zaliczyć: Ludvíka Vaculíka (79
felietonów), Jiřego Hochmana
(39 felietonów), Jiřego Rumla
(18 felietonów), Evę Kantůrkową
(11 felietonów), Milana Šimečkę
(10 felietonów), Pavla Kohouta
(8 felietonów) i Olgę Šulcovą (8
felietonów).
Najbardziej poczytnymi autorami byli: Eda Kriseova, Olga Šulcova, Karel Pecka, Ivan Klíma, Jan
Trefulka, Bohumil Hrabal, Lenka
Procházkova, Josef Škvorecki,
Věra Stiborova, Jiři Gruša, Jiři Hanák, Eva Kantůrkova, Pavel Kohout, Arnoš Lustig, Jaroslav Vejvoda
i Lubomír Martínek.
Jeśli chodzi o poezję, najwięcej miejsca „Listy” poświęciły
Jaroslavowi Seifertowi, opublikowano aż 21 jego wierszy.
Pojawiły się też wiersze: Jaromíra Hořca, Petra Krála, Miroslava Červenki, Jana Vladislava,
Zdeňka Rotrekla, Petra Kabeša,
Jana Skacela, Bohumila Hrabala,
Violi Fischerovej i innych. Czasopismo przedstawiło też 27
dramatów, m.in. Pavla Kohouta, Ivy Procházkovej, Josefa
Topola, Karela Steigerwalda,
Milana Uhde, Alexandra Klimenta i Josefa Škvoreckiego. „Listy”
publikowały też najróżniejsze
eseje, świadectwa, wypowiedzi i reportaże, przemyślenia i
analizy.
Jak powiedziała w czeskim
radiu Milena Marešova, „Listy
v exilu” Dušana Havlíčka to
książka, która przedstawia obraz podziemnego czasopisma,
to jest pewnej części czeskiej
kultury, która tutaj istniała, nie
była powszechnie dostępna i
teraz możemy się z nią zapoznać”. 7
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Liczba wydrukowanych stron według roczników.

Czasopismo „Listy”
dzisiaj
Po 1971 roku „Listy” zostały przeniesione do Pragi.
Od roku 2003 wydawane są
w Ołomuńcu przez wydawnictwo Burian&Tichák. Dziś „Listy"
wydaje Václav Burian i Tomáš
Tichák, w formie dwumiesięcznika. Podtytuł czasopisma brzmi:
Dvouměsíčník pro kulturu a
dialog (dwumiesięcznik kultury i dialogu). W udzielonym dla
czasopisma „Tvar. Literární obtýdeník” obszernym wywiadzie
o Polsce, Václav Burian mówił o
aktualnej sytuacji czasopisma:
„wiemy, że każdy rocznik „Listów”
może być ostatnim. Czytelnicy
nie utrzymują „Listów”(…), ale
miały i mają nadal taki nakład, że

ma sens ich wydawanie. Rozchodzi
się ponad tysiąc egzemplarzy każdego numeru. Odbierają je wielkie
światowe biblioteki. Mamy ok. 150
prenumeratorów na Słowacji”. 8
W obecnej chwili redaktorem
naczelnym czasopisma jest Václav
Žák, pozostali członkowie redakcji
to Václav Burian i Tomáš Tichák.
Stałymi felionistami są: Jan Balabán
(2006), Petr Borkovec (2005, 2006),
Marián Hatala, Vlasta Chramostová
(2007), Václav Jamek, A. J. Liehm,
Roman Ludva (2004), Jan Novotný,
Jiří Olič (2005), Ladislav Šenkyřík,
Pavel Švanda (2008), Tomáš Tichák.
Ilustracje przygotowuje Martin
Burian.
Dnia 5 marca 2008 roku wydawnictwo Burian a Tichák otrzymało
Nagrodę Kraju Ołomunieckiego
za zasługi w dziedzinie kultury,

szczególnie za wydawanie dwumiesięcznika „Listy”.9
Dušan Havlíček zapytany o to,
jak widzi dzisiejsze „Listy” odpowiada: „Wydaje mi się, że są dobre!
Zgadzamy się z sobą, co jest godne
podziwu. Są tam rzeczy, które jak
myślę, powinno się upowszechniać. Znajdują się autorzy, których
chętnie czytam. Jirka Pelikán zrobił
czasopismo poświęcone dialogowi
społecznemu. To już od dawna nie
jest żadna socjalistyczna opozycja.
W dzisiejszych „Listach” dobre jest
to, że przedstawiają różne poglądy,
upowszechniają tematy, o których
się nigdzie nie pisze, np.: Erazim
Kohák – koniec Masarykowego
optymizmu. To są rzeczy, których
nigdzie indziej nie znajdziecie”.10
Artykuł opublikowany
w 2011 roku
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Časopis "Listy" v letech 1971-1989 a dnes
O časopisu "Listy" dnes můžeme hovořit ve dvou kategoriích, a
rozdělit je podle časových období, ve kterých byly a stále jsou vydávány. První kategorií jsou "Listy"
vydávané v letech 1971-1989, a
druhou je dnešní podoba tohoto
časopisu. V letech 1971-1989 byly
"Listy" vydávány Jiřím Pelikánem
v Římě. Byl to časopis československé socialistické opozice.
Jak řekla Jiřinka Šiklová hlavním
cílem „Listů” bylo: „nedopustit,
aby situace v Československu,
politický vývoj v Československu a vůbec v celém bloku byl
umlčen, zkreslen a potlačen. Nedovolit, aby se zapomnělo, o co
šlo, že šlo o rozvoj demokracie,
který byl dušen, a že to stejně
skončilo demokracií. Podstatou
věci bylo posílání Listů domů,
a taky, aby to bylo oceněno.”1
Členy redakční rady "Listů" v
těchto letech byli: „v abecedním
pořadí - Dušan Havlíček, Zdeněk
Hejzlar, Milan Horáček, Vladimír
Horský, František Janouch, Cyril
John, Karel Kaplan, Jiří Kosta,
Karel Kyncl, AJ Liehm, Arthur v
Londýně, Zdeněk Mlynář Adolf
Müller, Josef Pokštefl, Michal
Reiman, Radoslav Selucký, Milan Schulz (Jan Skála), Lubomír
Sochor, (Daniel Strož), Ota Šik,
Zdena Tominová, Vladimír Tosek,
Ruth Tosková, Čestmír Vejdělek.
Na časopise se podílela řada dalších kolegů, zejména z Československa, jejich jména nebyla
ze zřejmých důvodů uvedena. Jiří
Pelikán (...) byl po celou dobu aktivním šéfredaktorem časopisu.”2
V letech 1971-1989 se časopis
"Listy" objevil 95 krát, včetně
9 dvojitých čísel, 14 speciálních čísel a příloh. "Bez ohledu
na objem, charakter a význam
– 5713 článků otištěných na
8994 tiskových stranách.” 3
Počet tiskových stran
podle ročníků4
  
Uvedené údaje pocházejí z
komplexního seznamu časopisů „Listy”, vydávaného v letech
1971-1989, který vytvořil Dušan
Havlíček s názvem „Dopisy v exilu.
Obsahová analýza časopisu Listy,
který v letech 1971 až 1989 vydával v Římě Jiří Pelikán.“
Důvody, pro které časopis

začal být vydáván, byly prezentovány v oznámení z ledna roku
1971 pod názvem "Proč nesmíme
mlčet?".
„Dnes stále jasněji vychází najevo, že jedním z hlavních cílů okupace naší vlasti bylo udusit v zárodku
rodící se svobodu názorů a slova,
neboť stalinští byrokraté v Moskvě,
Berlíně, Sofii, Varšavě i Budapešti
měli strach z úspěchu, „pražského
jara“ a nakažlivosti jeho příkladu
pro obyvatele svých zemí... (...)
... pokračovat v boji a činnosti našeho pokrokového socialistického tisku i ve ztížených
podmínkách. „Listy” chtějí při
tom navázat na činnost a tradice nejen Literárních listů, ale
také Reportéra, Politiky, Kulturního
života, Směny, Zítřka a dalších českých a slovenských novin a časopisů, které byly okupačním režimem
dočasně odsouzeny k mlčení. (...)
...navazovat na myšlenky demokratického socialismu z r. 1968 a
současně být tlumočníkem odporu
našeho lidu proti okupaci a tzv. normalizaci. Jsme totiž přesvědčeni,
že velká část našich lidí opravdu
upřímně podporovala hnutí pro
obrození socialismu v r. 1968 a že
jeho základní směr – přes mnohé
chyby a nedůslednosti – ukazuje
stále jediné východisko z politické,
ekonomické a morální krize naší
společnosti”.5
Výše uvedený text byl zveřejněn nepodepsán, ale věříme,
že jeho autorem byl zřejmě
redaktor „Listů" Jiří Pelikán.
V letech 1971-1989 časopis "Listy"
prošel ve svém vývoji změnami,
na něž měli převážně vliv politické
a literární události. V "Listech" byly
publikovány mj. nejdůležitější dokumenty a literární díla, vydávané
v příloze "Čtení na léto. Příloha
"Čtení léto" se objevila v dvanáctém ročníku "Listů", vycházela
ve velikosti 156 až 300 stránek.
V "Listech," podzemním (exilovém) časopise byly články často
publikované pod pseudonymy,
iniciálami nebo podepsané pouze poznámkou: "uveřejněno
bez vědomí autora". Například
pod pseudonymem Dalimil
publikoval Antonín Jaroslav
Liehm, používal také iniciály AJL.
Mezi nejvíce frekventovanými
autory (v závislosti na počtu
publikovaných stránek) v le-

Počet tiskových stran podle ročníků.

tech 1971-1989 v "Listech" byli
podle Dušana Havlíčka : AJ Leihm (251 stran), Zdeněk Hejzlar
(225 stran). V první desítce byli:
Zdeněk Mlynář, Josef Škvorecký,
Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková, Pavel Kohout, Milan Šimečka, Václav Havel a Jiří Pelikán.
Následující graf ukazuje autory,
kteří v těchto letech publikovali
50 až 251 stran textu na stránkách
"Listů".
Přehled autorů s nejvyšším
počtem otištěných příspěvků
(20 příspěvků a více) 6

  
Mezi jmény, které uvádí Dušan
Havlíček, se objevují jména
známých osobností, často majících velký význam pro Českou
republiku a Slovensko. Slavní
novináři, spisovatelé, politici,
ekonomové, vědci, sociologové a
lidé zastupující další obory. Dnes,
mezi dobře známá jména těch,
kteří publikovali v "Listech", patří: Ludvík Vaculík, Václav Havel,
Eva Kantůrková, Pavel Kohout,
Josef Škvorecký, Jaroslav Seifert,
Ivan Klíma, Milan Jungman, Ota
Filip, Bohumil Hrabal, Jiří Gruša
, Milan Kundera, Arnošt Lustig, Lubomír Martínek a další.
Tematicky "Listy" prezentovaly
články o politice mj. ve formě připomínek, vyjádření a analýz (1096
stran). Představovaly významné
historické události, zveřejňovaly
důležité dokumenty (518 stran),
např. v souvislosti s Chartou'77.
Otištěny byly zahraniční reakce
na kroky ze strany SSSR a na to,
co se dělo ve východním bloku.
Časopis představoval společen-

skou činnost, popisoval kampaně
v podzemí. Kromě toho, "Listy" v
těchto letech prezentovaly: kulturu a umění, literaturu, eseje,
ekonomické a publicistické texty,
zprávy a představovaly profily
významných osobností. Navazujíc např. na dělení proměn "Listů"
podle Dušana Havlíčka, v letech
1971-1976 časopis zaměřil svou
pozornost především na politiku
v Československu a mezinárodních důsledcích "normalizace". V
letech 1977-1979 byl popisován
zejména vznik Charty '77 a činnost disidentů v Československu.
Na léta1980-1981 připadá přidání
letní přílohy „Čtení léto“. Redakce v této době věnovala hodně
pozornosti krizi, která nastala v
Polsku. V letech 1982-1987 byly
"Listy" zaměřené na prezentaci
literatury, hodně prostoru bylo v
tomto období věnováno také esejím o kultuře, literatuře a politice.
Poslední vydání "Listů" v Římě se
věnovalo, stejně v předchozích
letech, sledování aktuálního dění
v Československu a ve světě. Texty se zabývaly především otázkami kultury, politiky a sociologie.
Místo literatury
v "Listech"
v letech 1971-1989
Podle Dušana Havlíčka, literatura a fejetony tvořily společně
26,7% celého časopisu „Listy“.
Objevovaly se zde povídky,
úryvky románů, poezie, drama
a jiné literární žánry. Fejetony si
od 6. ročníku získaly v „Listech“
své stálé místo. Často, nejen v
příloze "Čtení léto", jich bylo
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hned několik. Mezi nejvýznamnější autory fejetonů patří Ludvik
Vaculík (79 sloupků), Jiří Hochman (39 sloupků), Jiří Rumla
(18 sloupků), Eva Kantůrková
(11 sloupků), Milan Šimečka (10
sloupků), Pavel Kohout (8 sloupků) a Olga Šulcová (8 sloupků).
           Nejčtenějšími autory byli:
Eda Kriseová, Olga Šulcová, Karel Pecka, Ivan Klíma, John Trefulka, Bohumil Hrabal, Lenka
Procházková, Josef Škvorecký,
Věra Stiborová, Jiří Gruša, Jiří
Hanák, Eva Kantůrková, Pavel
Kohout, Arnošt Lustig, Jaroslav
Vejvoda a Lubomír Martínek.
Pokud jde o poezii, hodně místa
"Listy" věnovaly Jaroslavu Seifertovi, zveřejněno bylo 21 jeho
básní. A také básně: Jaromíra
Hořce, Petra Krále, Miroslava
Červenky, Jana Vladislava, Zdeňka Rotrekla, Petra Kabeše, Jana
Skácela, Bohumila Hrabala, Violy
Fischerové a dalších. Časopis také
prezentoval 27 her, včetně her
Pavla Kohouta, Ivy Procházkové,
Josefa Poplara, Karla Steigerwalda, Milana Uhdeho, Alexandra
Klimenta a Josefa Škvoreckého.
"Listy" také publikovaly různé
eseje, svědectví, výpovědi a reportáže, reflexe a analýzy.
Jak pro Český rozhlas uvedla
česká kritička Milena Marešová,
kniha Dušana Havlíčka "Listy v exilu " je kniha, která „má především
význam v tom, že podává obraz
exilového časopisu, to znamená
určité části české kultury, která
tady existovala, nebyla běžně
přístupná a teď se s ní můžeme
seznámit. Když budu někým, kdo
neměl nikdy exilové Listy v ruce,
tak po pročtení té čítanky zjistím,
jak tu práci směrovali, jaký byl
názorový obzor těch lidí, kteří
do něj psali, komu byl určený."7

Časopis "Listy" dnes
"Listy" byly po roce 1971
přestěhovány do Prahy. Od
roku 2003 jsou vydávány v
Olomouci nakladatelstvím Burian & Tichák. Dnes jsou „Listy“
vydávány Václavem Burianem
a Tomášem Tichákem jako dvouměsíčník. Jak říká podtitul,
časopis je: Dvouměsíčník pro
kulturu a dialog. V obchodní
publikace "tváre. V rozsáhlém
rozhovoru o Polsku pro časopis „Tvar. Literární obtýdeník”,
Václav Burian hovoří o současné situaci časopisu: „stále víme,
že každý ročník může být (pro
„Listy“) tím posledním. Čtenáři
„Listy“ nedokážou udržet“ (…)
ale „Listy” měly a stále mají
takový náklad, že má smysl je
vydávat. Vychází více než tisíc
exemplářů každého čísla, ještě
od časů exilu, velké světové knihovny odebírají „Listy”, kolem
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150 předplatitelů je na Slovensku”. 8
V současnosti je šéfredaktorem časopisu Václav Žák, dalšími
členy redakce jsou Václav Burian
a Tomáš Tichák. Stálými fejetonisty jsou: Jan Balabán (2006),
Petr Borkovec (2005, 2006),
Marián Hatala, Vlasta Chramostová (2007), Václav Jamek, A.
J. Liehm, Roman Ludva (2004),
Jan Novotný, Jiří Olič (2005), Ladislav Šenkyřík, Pavel Švanda
(2008), Tomáš Tichák. Ilustrace
připravuje Martin Burian.
Dne 5. března 2008 byla
nakladatelství Burian a Tichák
udělena Cena Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury, přesněji „za výjimečný
počin roku 2007 v oblasti profesionálního umění – literatury“,
a ještě přesněji: za „vydávání
dvouměsíčníku Listy“. Velmi si
vážíme ocenění, zvláště v tom
krajském městě, které je sho-

dou milých okolností i rodným
městem zakladatele našeho časopisu.”
Dušan Havlíček na otázku,
jak vidí dnešní "Listy" odpovídá:
„Ano, ty se mi zdají být dobré!
My se velmi často shodneme,
což je obdivuhodné, jsou tam
věci, které se myslím si mají zveřejňovat, jsou tam autoři, které
si rád přečtu. To už za Jirky Pelikána, on z toho udělal ten, jak je
tam napsané, časopis pro politický dialog. To už dávno žádná
socialistická opozice není, to už
nebylo tenkrát, to už se vědělo,
že to je nesmysl. na těch dnešních Listech je dobré, že jsou
názorově pestré, že se uveřejňují
věci, které se nikde neříkají, tady
třeba: Erazim Kohák - Ekologie,
konec Masarykova optimismu.
To jsou věci, které nikde jinde
nenajdete. Ale já tady do toho
nemůžu mluvit, ani nechci, to
už je na mě pozdě."10

Přehled autorů s nejvyšším počtem otištěných příspěvků (20 příspěvků a více).
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Przejawy kultu św. Jana Nepomucena
na terenie diecezji świdnickiej
Każde dzieło sztuki tworzone jest w określonej współczesności. Najpełniej zatem swoje
właściwości objawia wówczas,
gdy jest odbierane w tej samej
epoce, w której powstało, gdyż
ją wyraża i ukazuje jej ideologię 1. Dodatkowo powstanie
danego dzieła jest uwarunkowane współrzędnymi miejsca,
czasu, życia społecznego czy
umysłowego danej epoki2. Bywa
jednak i tak, że na danym dziele
swoje odbicie i piętno pozostawia także ingerencja i sugestie
mecenasa czy fundatora3. Nie
inaczej rzecz miała się w przypadku wizerunków i innych form
artystycznego przedstawiania
w sztuce postaci św. Jana Nepomucena. Kult tego świętego
zaczął się rozwijać zaraz po jego
tragicznej śmierci. Prażanie, gdy
tylko się dowiedzieli o tragicznych wydarzeniach związanych z
ks. Janem, zaraz zaczęli oddawać
mu cześć. Grób duchownego
znajdujący się w katedrze praskiej, uważany był już od końca
XIV wieku za miejsce święte. W
1416 roku otoczono go kratą,
aby nie został przez nikogo dotknięty stopami. Ludzie chorzy i
cierpiący oraz ci, którzy obawiali
się o swe dobre imię poszukiwali
tam pomocy, modląc się do spoczywającego spowiednika4.
Nawet czas krwawych wojen domowych nie osłabił jego
rozwoju. W roku 1420 husyci
wdarli się do katedry niszcząc
większość ołtarzy. Przez 16 lat
stała ona ogołocona i zamknięta.
Grób Jana Nepomucena pozostał jednak nietknięty i zawsze
był otaczany pamięcią i chwałą.
Z biegiem lat stawał się coraz
słynniejszy ze względu na dokonujące się przy nim cuda5. Zjawisko to nasiliło się po śmierci
Wacława IV, a zwłaszcza po 1620
roku, kiedy miała miejsce bitwa
pod Białą Górą. W XVII w. wieść
o męczeńskiej śmierci świętego
rozeszła się poza granice Pragi
i Czech. Pojawiły się wydane
drukiem życiorysy, oddawano
mu nawet cześć liturgiczną. Z
XVII wieku między innymi pochodzą wyobrażenia świętego,
które spotykamy na lichtarzu z
katedry praskiej (1641 r.) oraz

na obrazie przedstawiającym
apoteozę Jana Nepomucena z
kościoła parafialnego w Strzegomiu (II poł. XVII w.). Wieloletnie starania o beatyfikację
Jana z Pomuk zostały uwieńczone sukcesem dopiero w
XVIII wieku. Papież Innocenty
XII beatyfikował Jana Nepomucena 31 maja 1721 r. Uroczystą
kanonizację przeprowadził 19
marca 1729 r. papież Benedykt
XIII. 9 października tegoż roku
rozpoczęły się w Pradze obchody pokanonizacyjne świętego
Jana. W Europie środkowej kult
czeskiego kapłana emanował
największą siłą. Stawiano mu
ołtarze i figury, tłoczono medale,
drukowano książki, śpiewano
pieśni, odprawiano procesje ku
jego czci. Ten żywy i bogaty kult
zaznaczył się na Ziemi Kłodzkiej,
która wchodzi w skład utworzonej 2004 r. diecezji świdnickiej.
Przyjrzyjmy się zatem pokrótce
przejawom kultu św. Jana Nepomucena na terenie tej nowej
diecezji.
Kościoły, kaplice i ołtarze
św. Jana Nepomucena
Na terenie parafii najwłaściwszym miejscem do sprawowania
kultu był zawsze kościół. Tu bowiem zawsze koncentrowało się
całe życie liturgiczne, tu udzielano sakramenty św., uczestniczono w nabożeństwach i
odpustach. Często, także na
obszarze parafii znajdowały
się kaplice, a ich wezwania są
świadectwem potwierdzającym
istnienie kultu świętych. Praktykę nadawania kościołom tytułów
związanych ze świętymi datuje
się na IV wiek. Zwyczaj ten jednak upowszechnił się dopiero
dwieście lat później. Wybór
wezwania natomiast zależał
od wielu czynników, m. in. od
lokalnych kultów, imienia fundatora, itp.. Ostatecznie jednak
tytuł świątyni oficjalnie nadawał
miejscowy ordynariusz6.
Zatem ilość kościołów bądź
kaplic pod wezwaniem danego
świętego jest miarodajnym narzędziem pokazującym zakres
i siłę kultu. Stąd ogromne starania o jak największą ich ilość

na poszczególnych terenach,
na których krzewiono kult danego świętego. Niewątpliwie
na sprawie czci oddawanej św.
Janowi Nepomucenowi najbardziej zależało ojcom jezuitom,
którzy odegrali szczególną rolę
w krzewieniu kultu tego świętego. W czasach kontrreformacji,
właśnie tą postacią posługiwali
się jezuici, by oddziaływać na
ludzi, zwłaszcza na ich uczucia i
wyobraźnię. Posługiwali się różnymi metodami, by zamierzony
przekaz trafił do jak najszerszej
rzeszy odbiorców. Wznosili więc
w miastach świątynie przy najbardziej uczęszczanych ulicach
i placach. Organizowane nabożeństwa były bardzo uroczyste,
przepełnione śpiewem i modlitwą. W swoich kazaniach jezuici
często posługiwali się życiorysem duchownego, podkreślając
jego męczeńską śmierć poniesioną w obronie tajemnicy spowiedzi. Częste przypominanie
tego atrybutu świętego Jana
było narzędziem walki z protestantami, którzy odrzucali
tajemnicę spowiedzi. Dzięki
takim działaniom kult patrona
spowiedników rozprzestrzeniał się błyskawicznie 7. Rozwijający się na Śląsku żarliwy
kult praskiego kapłana – Jana
Nepomucena, przyczynił się
do tego, że na Śląsku leżącym
wówczas w granicach Korony
Czeskiej, zaczęły się pojawiać
i to na skalę masową pomniki,
kapliczki i kościoły poświęcone
świętemu kapłanowi, który stał
się również symbolem powściągliwości w słowach oraz z racji
okoliczności tragicznej śmierci
– opiekunem chroniącym przed
powodziami.
W diecezji świdnickiej można
znaleźć świątynie, które swoim
wezwaniem, ale także wystrojem nawiązują do św. Jana Nepomucena. Są więc wśród nich
takie, które wskazują na kult
praskiego świętego poprzez
tytuł wezwania, inne zaś przez
swój wystrój. Jednakże o wiele
więcej można znaleźć kościołów,
w których jedna z naw, bądź też
inne miejsce przywołuje pamięć
o świętym kapłanie. Jedyną parafią na terenie diecezji świdnic-
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kiej pod wezwaniem św. Jana
Nepomucena, w której zachował
się cząstkowy kult naszego patrona jest parafia w Piskorzowie,
w dekanacie Dzierżoniów. Parafia ta została erygowana w 1967
roku. Swoją obecną nazwę nosi
od 1994 roku. Wcześniej miejscowości zarówno Rościszów,
jak i Piskorzów były filiami parafii w Pieszycach8.
Kościół w Piskorzowie9 powstał – jak podają kroniki – w XVI
wieku. Wzniesiono tu wówczas
kościół parafialny, nad którym
sprawuje dziś pieczę św. Jan
Nepomucen. Świątynia wraz z
upływem stuleci przeobrażała
się – pierwszej przebudowy doczekała się w 1730 roku, a obecnie rozmiary osiągnęła w 1921
roku. Najważniejszym akcentem
wnętrza tego niewielkiego kościoła jest gotyckie prezbiterium.
Po lewej stronie znajduje się figura św. Jana Nepomucena10, a
po prawej figura Maryi z Dzieciątkiem. Takie umiejscowienie postaci św. Jana wskazuje
na ogromny szacunek i cześć
oddawaną temu patronowi. Figura Nepomucena przedstawia
świętego w klasyczny sposób z
krzyżem w dłoniach, z nimbem
z pięcioma gwiazdami oraz w
kanonickim stroju11.
Kolejnym miejscem kultu św.
Jana Nepomucena jest kościół
pw. św. Jana Nepomucena12,
który jako filia należy do parafii
pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy.
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Niewielka, murowana świątynia w Mikołajowie została
wzniesiona w 1853 roku, zaś w
latach 1998-2000 miał miejsce
jej kapitalny remont13. W ołtarzu
głównym umieszczono płótno z
wizerunkiem patrona kościoła –
św. Jana Nepomucena, który w
towarzystwie aniołów unosi się
w nimbie męczeńskiej chwały
ponad światem14. Atrybutami
świętego są księga oraz gałązka palmowa. Kult św. Jana Nepomucena, praskiego kapłana
przeniknął na Śląsk z południa
– bliskość tamtych ziem sprawiała, że zaczął on być czczony
także w Polsce jako męczennik
sakramentu pokuty oraz patron
szczerej spowiedzi15.
Przejawem kultu św. Jana Nepomucena na terenie diecezji
świdnickiej jest także kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena
w Chałupkach należący do parafii św. Andrzeja w Lubnowie, w
którym masywna, czworoboczna
wieża wyznacza jak busola drogę
ku Zbawcy. Niewielka, skromna
świątynia w Chałupkach została wybudowana w 1747 roku.
Poważniejszych remontów doczekała się w latach 60. i 90. XX
wieku16. Częścią ołtarza głównego jest obraz przedstawiający
patrona parafii – św. Jana Nepomucena. Z ręką złożoną na
sercu i wzrokiem utkwionym w
umęczonym na krzyżu Chrystusie stanowi czytelny znak ufnego
oddania i wspaniałomyślnego
zawierzenia. Płotno jest otoczone bogatymi zdobieniami
i figurami aniołów. W kościele
znajduje się nietypowa figura
tego orędownika szczerej spowiedzi i dobrej sławy. Kapłan z
Nepomuka przedstawiony jest
w pozycji leżącej, jakby złożony
w grobie. Takie przedstawienie
przywodzi na myśl wizerunek
martwego męczennika wyłowionego z Wełtawy. Często rzeźby
tego typu były noszone lub spławiane podczas procesji ku czci
tego świętego17.
Inną świątynią poświęconą
św. Janowi Nepomucenowi jest
kościół pod jego wezwaniem,
znajdujący się w Bystrzycy
Kłodzkiej. Nie jest to główna
świątynia tej miejscowości,
ale stanowi ona drugą świątynię miasta. Pierwotnie znajdowała się ona poza murami
miejscowości. Powodem tego
był fakt, że kościół ten spełniał
rolę świątyni przyszpitalnej, a w
dawnych czasach szpitale fun-

dowano zwykle poza miastem.
Pierwotna świątynia pochodzi
z 1588 roku. W roku 1634 powstała barokowa świątynia, a po
pożarze w 1833 roku została ona
gruntownie przebudowana. W
czasie powodzi 6-7 lipca 1997
roku kościół uległ poważnym
uszkodzeniom, gdyż woda
wdarła się do środka świątyni
i sięgała prawie do 70 cm wysokości. Konieczny był więc
gruntowny remont. Do kościoła
przylega budowla szpitalna, która pochodzi z lat 1824 - 1826.
W świątyni można znaleźć na
sklepieniu piękną polichromię,
przedstawiającą scenę wydobycia ciała świętego patrona z
odmętów Wełtawy18. Tutaj także
znajduje się pochodzący z 1833
roku obraz, ukazujący postać
św. Jana z aniołem, który trzyma
palec na ustach, przypominając
o tym charakterystycznym atrybucie praskiego kapłana.
W diecezji świdnickiej można jeszcze spotkać następujące
miejsca kultu pw. św. Jana Nepomucena:
- kaplicę mszalną w Mrokocimie, należącą do parafii pw.
św. Mikołaja w Doboszowicach,
pochodzącą z 1935 roku, a restaurowaną w 1998 roku, 19;
- kościół pomocniczy w Lasku
Miejskim, należący do parafii pw.
św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim, a który pochodzi
z 1734 roku, zbudowany w barokowym stylu20, fundatorem
jego kaplicy był zamożny młynarz z Jarkowa – Dawid Walke.
W bogato zdobionymołtarzu
umieszczono owalne w kształcie płótno przedstawiające św.
Jana Nepomucena oraz scenę
jego śmierci21.
- kościół pomocniczy w Lutyni, który powstał w XVIII w., i
posiada barokowe wnętrze, a w
głównym ołtarzu znajduje się
obraz olejny, przedstawiający
Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św.
Jana Nepomucena22. Kościół po
1945 roku uległ zniszczeniu, ale
ostatnio podjęto się jego remontu. Należy on do parafii pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Lądku-Zdroju23;
- kościół filialny w Janowej
Górze, wzniesiony w poł XVIII
w., a przebudowany w wieku
XIX, dziś zdewastowany i nieczynny, choć zdecydowano o
jego odbudowie, należy on do
parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski i św. Maternusa w Stroniu
Śląskim24;
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- kościół filialny w Stolcu,
należący do parafii pw. św. Michała Archanioła w Sieroszowie, o którym wzmianki można
znaleźć już z roku 1240, gdzie
istniał murowany kościół Matki Bożej, przejęty w poł. XVI w.
przez protestantów. Dopiero w
latach 1909-1911 katolicy wznieśli świątynię neogotycką ku czci
św. Jana Nepomucena25.
W świdnickiej katedrze pw.
św. Stanisława i św. Wacława
znajduje się ołtarz poświęcony
praskiemu kapłanowi26. Jest on
usytuowany w północnej nawie
katedry, w przejściu pomiędzy
kaplicą Siedmiu Sakramentów
Świętych a kaplicą św. Jadwigi.
Autorem ołtarza jest wybitny
artysta Jan Riedl, który zasłynął
na terenach Świdnicy ze swojej twórczości27. Antepedium
ozdobione jest liśćmi akantu
oraz pięknym napisem S IOANES NEP., a postać świętego
została przedstawiona w chmurach, ukazując tego świętego
kapłana w postawie klęczącej,
adorującego krzyż. Głowę świętego otacza aureola z pięcioma
gwiazdami, przypominając tym
samym cud, który zdarzył się w
chwili odnalezienia zwłok Nepomucena w Wełtawie28. Obłoki,
pośród których umieszczono św.
Jana, mają symbolizować sferę
życia pozaziemskiego, niebieskiego. Poniżej natomiast widać
fragment Mostu Karola w Pradze
oraz stojące tam postacie czterech oprawców, zrzucających
ciało kapłana do rzeki. Można
tam także dostrzec postać płynącego łodzią rybaka, co z kolei
ma nawiązywać do funkcji patronackich tego świętego29.
Figury, przydrożne
pomniki i kapliczki
św. Jana Nepomucena
Niewątpliwie koloryt danej
miejscowości zależy od wielu
czynników. Jednym z nich z całą
pewnością są wszelkie przejawy
ludzkiej wiary i pobożności. Są
nimi niezaprzeczalnie przydrożne figury, czy też kapliczki, będące artystycznym wyrazem religijnych przekonań ich twórców
i ofiarodawców. Paleta barw,
sposób wyrazu, czy dodawane
atrybuty nie podlegały żadnym
kanonom i nie obowiązywały
artystów ludowych żadne ścisłe rygory stylu ani też żadne
z góry narzucone ograniczenia
swobody w tworzeniu30. Nawet

w napisach rytych na kamieniu
lub wycinanych w drzewie nie
obchodziły ich żadne przepisy pisowni. Napis był przede
wszystkim formą wypowiedzenia w ściśle ograniczonej
przestrzeni znakami graficznymi i funkcję tę spełniał nawet za
cenę konfliktu z pisownią.
Kapliczki są na wsi czymś
tak naturalnym, że nawet nie
docieka się przyczyny ich powstania. Są, gdyż stawiano je z
wdzięczności za nieoczekiwaną
łaskę, w podzięce za wyleczenie z choroby, za uchronienie
od pomoru, głodu i innej klęski,
za wysłuchanie próśb, a także z
pobożności jako ofiarę dziękczynną za wybawienie z niebezpieczeństwa oraz w pokucie za
ciężkie grzechy. Stawiano je jako
materialny wyraz modlitwy za
dusze nieszczęśliwych i zamordowanych niewinnie, jako święty znak upamiętniający miejsca
zgonu i wiecznego spoczynku
ludzi nieznanych, itp. Kapliczki i
krzyże stawiał lud najczęściej na
skrzyżowaniu dróg, w dawnym
siedlisku złych demonów, u wejścia do wsi lub miasta, w miejscu
samobójstwa, mordu, znalezienia dziecka nieochrzczonego
lub czaszki ludzkiej, w miejscu
spalenia czarownika, objawienia
się Matki Boskiej lub świętego,
koło studzien lub źródeł, których
wodę poczytywano za cudowną,
a wreszcie na mogiłach ludzi pochowanych w polu lub w lesie.
Są one zewnętrznym wyrazem
kultu religijnego, podobnie jak
pewne gesty, ruchy i czynności,
które wierni wykonują przed
nimi. Z gestów wymienić należy odkrywanie i pochylanie
głowy oraz przeżegnanie się,
z ruchów – przyklękanie, a z
czynności – dekorowanie kaplic
zielenią i kwiatami. Dekoracje te
mają różne cele i różny wyraz
artystyczny. Szczególnie w maju,
gdy przed kapliczkami zbierają
się ludzie na nabożeństwa majowe, na odśpiewanie litanii loretańskiej oraz pieśni nabożnych.
Dekorowanie zielenią miejsca
kultu nabiera charakteru jakiejś
radosnej, sakralnej czynności.
Przed niektórymi pali się latarnie, a zawsze podczas modlitw i
śpiewów – świece31. Niektóre są
przyozdabiane w zieleń i kwiaty
na Boże Ciało, na Dni Krzyżowe,
inne także w październiku.
Znane są także takie historie
miejscowości i wsi, które chlubiły się posiadaniem kapliczki z
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sygnaturką. W niedziele i święta
schodzili się ludzie przy kaplicy,
a stamtąd dopiero w ordynku
szli gromadą do kościoła, śpiewając po drodze pieśni nabożne.
Niekiedy na krzyżu lub kapliczce
przycmentarnej wieszano wianki
z rdzenia bzowego, jako ofiarę
składaną zmarłym. Pielgrzymka
wybierająca się w daleką drogę
była żegnana we wsi uroczyście.
Ludność odprowadzała ją aż do
figury za wsią32. W niektórych
wsiach kapliczki stawały się
miejscem wyznaczania kary,
np. złodziejom, aby kara, wymierzona w miejscu poświęconym
nabrała większego znaczenia.
Gdyby chcieć patrzeć na rangę
poszczególnych kaplic, można
by zauważyć, że w tej hierarchii
wysokie miejsce zajmowały kaplice z sygnaturką i zawieszonym na niej dzwonkiem, którym
dzwoniono celem zwołania
wiernych na modlitwę oraz w
momentach, gdy ksiądz jechał
do chorego, albo gdy ktoś umarł
we wsi. Podobne były do małych dzwonnic, ale lud darzył je
niezwykle dużym szacunkiem33.
Jeszcze w drugiej połowie XIX
wieku nie należeli do rzadkości
pustelnicy, którzy swoją pustelnię zrobioną z desek budowali
przy podleśnej kaplicy, mieszkając w niej przez długie lata34.
Jak więc można zauważyć,
obecność kapliczek oraz ich
znaczenie było niezwykle ważnym elementem w pobożności
ludowej. Nic więc dziwnego, że
bardzo szybko zaczęły pojawiać
się kapliczki z wizerunkiem św.
Jana Nepomucena, którego kult
był tak mocno zakorzeniony w
sercach wielu pobożnych i wierzących katolików w Czechach i
Polsce. Figury Jana Nepomucena
zaczęto stawiać także na sąsiadującym z Czechami Śląsku i to
już u progu XVIII w. Otóż na rok
przed męczeńską śmiercią Jana
Nepomucena księstwo świdnicko-jaworskie przeszło pod władzę czeską (rok 1392)35.
Na terenie diecezji świdnickiej do dzisiejszego dnia można
znaleźć wiele figur i rzeźb przedstawiających postać św. Jana Nepomucena. Największa ich ilość
występuje na Ziemi Kłodzkiej36.
W samym bowiem dawnym województwie wałbrzyskim takich
figur można się było doliczyć ponad stu pięćdziesięciu, z czego
w okolicy Świdnicy jest ich aż
osiem37. Ta ilość pięknych figur,
które można napotkać niemalże

wszędzie, każe przypuszczać, że
czas nie ma władzy nad kultem
tego świętego i będzie on nadal
czczony. Przekonanie, że kult św.
Jana Nepomucena nie przestanie istnieć w tym rejonie, można wysnuć m. in. na podstawie
ilości jego przejawów w postaci
np. figur przedstawiających tego
świętego. Pierwszym miejscem,
gdzie można je napotkać jest
serce diecezji, czyli Świdnica.
Tutaj figur praskiego świętego
można doszukać się w kilku
miejscach38.
Jednym z miejsc, gdzie można odnaleźć wizerunki postaci
św. Jana jest katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. W nawie głównej świdnickiej
katedry, pod chórem, pomiędzy
parą głównych drzwi, można
zobaczyć drewnianą rzeźbę św.
Jana Nepomucena39. Tutaj jest
on przedstawiony w charakterystycznym stroju kanonika. Głowa
jest otoczona nimbem z pięcioma gwiazdami. W prawej ręce
trzyma krucyfiks wysoko uniesiony nad głową i adorującym
wzrokiem wpatruje się w niego.
Przed wejściem do katedry natomiast można znaleźć jeszcze
jeden wizerunek Nepomucena.
Jest tam kamienny posąg przy
głównym wejściu40. Święty został
przedstawiony na nim z krzyżem
i księgą, podkreślającą go jako
uczonego. Cała rzeźba została
umieszczona na cokole, ozdobionym m.in. płaskorzeźbami, na
których widnieją sceny z życia
św. Jana – z przodu zrzucenie
z mostu do Wełtawy, a z tyłu
spowiedź królowej Joanny. Jan
ma pięciogwiaździstą aureolę,
krucyfiks i zamkniętą księgę na
znak dochowanej tajemnicy41.
Rzeźba jest wyjątkowo efektowna, widać bowiem dokładnie i
precyzyjnie opracowaną fakturę
szat z koronkami, księgi, aniołka
trzymającego krucyfiks z aureolą,
prawie siedzącego na plecach
św. Jana – takie ukazanie postaci praskiego kapłana należy do
rzadkości. Całość umieszczona
jest w półokrągłej wnęce. Pod
spodem widnieje data: 1727
rok42.
W bocznym ołtarzu katedry
jest ponadto figura przypominająca jednego z nepomuków, lecz
choć znane są i takie wizerunki
Jana Nepomucena, to jednak
muszle na szacie wskazują, że
jest to raczej inny święty pielgrzym. W podziemiach katedry
eksponowany jest kolejny Nepo-

muk, biały, ze złotymi elementami ubioru i aureolą. Rozłożone
ręce trzymały niegdyś krucyfiks.
Jest on identyczny z tym, którego widać na przedstawieniu
Jana na konsoli przy ścianie katedry43. Pojawia się więc pytanie,
czy jest to ta sama rzeźba, czy
też jej kopia44? Większość działających tu niegdyś zakonników
rekrutowała się z terenów Czech,
nic zatem dziwnego, że tak dużo
umieszczali figur i obrazów z tym
niezłomnym kapłanem45.
Barokowa rzeźba ustawiona przy jednej z przypór wieży katedry ukazuje postać św.
Jana Nepomucena, jednego z
ulubionych świętych tutejszych
jezuitów46. Postać Nepomucena jest przedstawiona z rękami
wspartymi na księdze, głową
skierowaną w kierunku krzyża.
Natomiast na cokole widnieje
napis: statVa DIVo IoannInepoMVCeno saCrata 47. Jest to
tzw. chronostych, czyli tekst z
zaszyfrowaną datą powstania,
gdzie duże litery oznaczają cyfry
rzymskie, a ich suma pozwala
odczytać datę 1718 roku48.
Innym miejscem w Świdnicy,

w którym można odnaleźć wizerunki św. Jana Nepomucena jest
kościół pw. św. Józefa49. Tutaj
znajduje się drewniana polichromowana rzeźba. Umiejscowiono
ją w kruchcie świątyni, po lewej
stronie od wejścia. Wykonana w
stylu klasycznym przedstawia
świętego w charakterystycznych
dla niego szatach, w birecie, ze
stułą, trzymającego krzyż. Postać
jest statyczna i bez żadnej ekspresji, tak typowej dla większości jego pomników50. Kamienną
rzeźbę Nepomucena można
zobaczyć także nad wejściem
do byłego klasztoru urszulanek
od strony ogrodu. Przeniesiono
i umiejscowiono ją tutaj z innej
lokalizacji, którą był potężny cokół za prezbiterium kościoła w
ogrodzie. Postać świętego jest
ukazana w sposób klasyczny,
przedstawiając go w postawie
adoracji krzyża, trzymanego na
prawym ramieniu. Natomiast
w niszy, w ścianie tego byłego
klasztoru znajduje się jeszcze
jedna rzeźba – kamienna, polichromowana, ukazująca świętego trzymającego palmę męczeństwa w lewej ręce, a prawa
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spoczywa na sercu, zaś wokół
głowy znajduje się aureola z
pięcioma gwiazdami 51.
Charakterystyczne natomiast
jest umiejscowienie kamiennej
rzeźby św. Jana na świdnickim
rynku. Posąg jest autorstwa
Georga Leonarda Webera,
tworzącego na przełomie XVII i
XVIII wieku i stoi w południowozachodnim narożniku ratusza,
w specjalnej niszy wieńczonej
ozdobnym gzymsem52.
Kotlina Kłodzka to najciekawszy „nepomucki” region w
Polsce. Występuje tu najwięcej
wyobrażeń św. Jana. Przemieszczając się w kierunku Gorzanowa możemy odnaleźć cztery
jego wizerunki, a w Kłodzku co
najmniej osiem53. Wiele z nich
to piękne barokowe rzeźby
wysokiej klasy. Widać jednak
jak stopniowo dokonywała się
przemiana w sposobie ukazywania praskiego duchownego. W
okresie rokoka – w XVIII wieku –
postać przedstawiano zgodnie z
manierystyczną tradycją „figura
serpentinata”. Ascetyczna twarz
wyrażała psychiczne zmaganie
świętego uchwycone w stanie

zachwytu lub kontemplacji. Wizerunki z przełomu XVIII i XIX
wieku charakteryzują się spokojną linią szat, święty stoi w
postawie „na baczność”. Wzrok
pełen smutku bywa częściej
skierowany na potencjalnego
widza niż na krucyfiks, trzymany
dość sztucznie w usztywnionych
ramionach lub dłoniach54.
Artyści ludowi interpretowali
pierwowzór z Pragi w postaci
wolno stojących przy drogach
kapliczek i figur. Ta forma kultu świętego została przyjęta
życzliwie i spopularyzowana
wśród niższych warstw społeczeństwa55. Andrzej Scheer
podaje, że na Śląsku zachowało
się ponad trzysta pięćdziesiąt
przydrożnych pomników czeskiego duchownego.
Tysiącletnia historia Kłodzka
jest widoczna niemalże na każdym kroku dla nawet przeciętnego obserwatora. Przepiękne
zabudowania, przykłady architektury oraz wiele innych elementów wskazują na wielowiekową tradycję kulturową tego
rejonu. Najbardziej okazałym na
Śląsku mostem przyozdobionym
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figurą św. Jana Nepomucena jest
kamienny gotycki most nad
Młynówką w Kłodzku. Jest on
jednym z najstarszych zachowanych mostów w kraju, gdyż
powstał w XIV w. Przypomina
on swoim wyglądem wspaniały praski most Karola. Dawniej
posiadał dwie bramy, zwane
Mostową Górną i Mostową
Dolną. Za prawdopodobną datę
powstania mostu przyjmuje się
rok 1390. Most ma 52 m długości
i 5,75 m szerokości. W przeszłości był kilkakrotnie poddawany
renowacji, podczas których ustawiono sześć kamiennych rzeźb,
ufundowanych w XVI-XVIII wieku przez możnych tego rejonu.
Jedną z figur na nim umieszczonych jest figura św. Jana
Nepomucena, która jest trzecią
z kolei po lewej stronie, idąc w
kierunku twierdzy. Została ona
ufundowana przez Franciszka,
syna Hrabiego von Götzen. Na
postumencie widnieją herby
rodowe fundatora i jego żony,
z domu księżniczki Lichtenstein. Najbardziej prawdopodobne
wydaje się, że rzeźba ta została
wykonana i umiejscowiona na
Kłodzkim moście w 1706 roku,
gdyż 31 października 1707 roku
jej fundator już nie żył56.
Figurę św. Jana Nepomucena znajdziemy także w innym
miejscu Kłodzka, a mianowicie
przed głównym wejściem do
najbardziej okazałego kościoła
w mieście, czyli do kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP. Została
ufundowana przez cesarskiego
szambelana Maksymiliana Mitrowskiego w roku 1720. Święty
jest przedstawiony w typowy
sposób z aureolą z pięcioma
gwiazdami. Wysoki cokół, na
którym umieszczona została
figura świętego, jest otoczony
kamienną balustradą, którą
wieńczą postacie aniołów, trzymających w dłoniach latarnie57.
Dwie następne figury można
znaleźć we wnętrzu świątyni.
Jedna z nich znajduje się na
cokole przy ostatnim filarze.
Pochodzi z XVIII wieku. Jest ona
pomalowana na biało, a tylko
palma męczeństwa, elementy
krucyfiksu oraz niektóre detale ubioru są w kolorze złotym.
Natomiast druga figura św. Jana
znajduje się na cokole przy ścianie południowej nawy świątyni. Święty jest przedstawiony
w typowy dla niego sposób,
z krucyfiksem i adoracyjnym
spojrzeniem.

Innym miejscem w omawianym rejonie, który aż emanuje
przejawami kultu św. Jana Nepomucena jest Bystrzyca Kłodzka.
Przepięknie usytuowane miasto zachęca do zapoznawania
się z bogactwem kulturowym
i historycznym tego miejsca, a
dostrzec je tu można niemalże
od pierwszych chwil zwiedzania. Na Rynku bowiem stoi
prawdopodobnie najokazalszy
zabytek miasta – barokowy pomnik poświęcony Trójcy Świętej. Pochodzi on z 1736 roku i
wyszedł spod dłuta znanego
śląskiego rzeźbiarza Antoniego
Joerga, a ufundowany przez bystrzyckiego patrycjusza Roberta Kleinwaechtera. Powodem
fundacji tego pomnika było
dziękczynienie za uratowanie
miasta od pożaru. Pomnik ten
ma zatem charakter wotywny. Stoi na miejscu, na którym
znajdował się pręgierz. Pomnik
ten posiada skomplikowany program ideowy, którego główną
ideą jest zwycięstwo nad złem
dzięki Bogu, przy współudziale
świętych. Jednym z umieszczonych na kolumnie świętych, jest
św. Jan Nepomucen. Cechą charakterystyczną jego przedstawienia jest ukazanie praskiego
kapłana z trzymaną w lewej ręce
kłódką – symbolem tajemnicy
spowiedzi58. Inny pomnik św.
Jana Nepomucena stoi na cokole w okolicy kościoła św. Jana
Nepomucena, przy moście nad
rzeką Bystrzycą. Fakt ten nie jest
przypadkiem, gdyż zwykle właśnie tego rodzaju pomniki stawiano przy mostach59. Miało to
przypominać męczeństwo tego
świętego skazanego na śmierć
za nieujawnienie tajemnicy spowiedzi. Pomnik ten jest jedną z
najstarszych tego rodzaju rzeźb
na Ziemi Kłodzkiej. Pochodzi on
z 1704 roku, a wykonał ją miejscowy artysta, Franciszek Karol
Veit60. Największe nasilenie fundacji artystycznych poświęconych praskiemu męczennikowi
przypadło na trzecią i czwartą
dekadę XVIII wieku, czyli na czas
jego kanonizacji61.
W dekanacie Bystrzyca Kłodzka znaleźć można wiele przykładów kultu św. Jana Nepomucena. Jednym z miejsc tego kultu
jest parafia w Gorzanowie, która
wprawdzie jako pierwszy tytuł
i głównego patrona obrała św.
Marię Magdalenę, to jednak
praski święty jest tu widoczny w
wielu miejscach. Gorzanów jest
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pięknie położony pośród wzgórz
oraz nad Nysą Kłodzką, przepływającą przez wieś. Właśnie w
takiej scenerii znaleźć można
kilka nepomuków. Pierwsza z
figur pochodzi z połowy XVIII
wieku, a została umieszczona na
murze nad bramą wejściową do
chłopskiego gospodarstwa, naprzeciw muru ogrodu pałacowego. Zachwycać może niezwykłe
przedstawienie świętego Jana,
który ukazany został w pozycji
klęczącej, czyli bardzo rzadko
spotykanej. Druga natomiast figura znajduje się na konsoli przy
północnej ścianie nawy głównej
miejscowej świątyni62. Ta figura pochodzi z drugiej połowy
XVIII lub z początków XIX wieku. Jednak najciekawsza rzeźba
przedstawiająca postać kapłana
z Pomuku została umieszczona
w kościele parafialnym. Przedstawia ona postać świętego
w pozycji leżącej63. gdzie Jan
oczy ma zamknięte, zaś całość
przypomina płytę nagrobną średniowiecznych rycerzy. Figura
pochodzi prawdopodobnie z
roku 1741 i wyszła spod ręki Johanna Georga Posera. Ostatnia
renowacja rzeźby miała miejsce
w roku 187464.
W Szczytnej koło Kłodzka
istniały kiedyś dwa pomniki
św. Jana Nepomucena. Jeden,
stojący obok mostu w centrum
miasta, przetrwał szczęśliwie do
naszych czasów, zaś drugi, usytuowany wysoko na krawędzi
mostu nad fosą wokół zamku
na Szczytniku, został złamany
i zniszczony Obecnie pozostał
tylko fragment cokołu z napisem zaczynającym się od słów
S. IOANNES NEPOMVCENE...,
w którym zaszyfrowano datę
1723 roku.
Dzierżoniów leży u stóp Gór
Sowich, co nadaje temu miejscu
jeszcze większego uroku i czyni
go atrakcją turystyczną tego rejonu. To średniej wielkości miasto swoje początki datuje na XIII
wiek, o czym świadczą znajdujące się tu pamiątki po okresie
panowania Piastów, władców
czeskich, rodu Habsburgów czy
wreszcie narodów niemieckiego
i polskiego65. To właśnie w tym
mieście spotkać można kilka
rzeźb św. Jan Nepomucena.
Pierwszą z nich jest figura świętego, którą można znaleźć na
rynku miasta, pochodząca z 1733
roku, wykonana z kamienia. Na
gruncie sporów katolicko - protestanckich o miejsce niniejszej

figury, z rynku została przeniesiona pod kościół Trójcy Świętej,
ale od 2002 roku powróciła na
swoje pierwotne miejsce. Autorem rzeźby jest Jan Krzysztof
Hempel, który wykonał ją jako
zadośćuczynienie bluźnierstwu,
dokonanemu przeciwko świętemu i wyznaniu katolickiemu
przez miejscowego rzeźnika,
niejakiego Siegfrieda66.
Innym miejscem, gdzie można natknąć się na figurę św. Jana,
jest zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Jerzego. Oprócz
figury głównego patrona kościoła, znajduje się tutaj kamienna
figura Jana Nepomucena. Czas
jej powstania datuje się na rok
1720. Została umieszczona na
bogato profilowanym cokole,
pozbawionym innych ozdób
przy wejściu do świątyni67. Ta
barokowa rzeźba przedstawia
świętego z pofałdowanymi szatami, w aureoli, w której jednak
zachowały się już tylko cztery
gwiazdy. Figurę wyróżnia rzeźbiona tkanina zaczepiona o górne ramię krzyża oraz nietypowy
klepsydrowy cokół68.
Jedną z miejscowości w diecezji świdnickiej posiadającą dosyć liczną kolekcję nepomuków
jest Bardo Śląskie. Mimo, iż jest
to niewielka, bo niespełna trzytysięczna miejscowość, to na jej
terenie można odnaleźć wiele
przykładów mocnego kultu św.
Jana Nepomucena. Wprawdzie
miejsce to, posiadające ponad
900-letnią historię, bardziej
związane jest ze szczególną
obecnością Matki Boskiej, już
od XIII w. stało się uczęszczanym
i nawiedzanym miejscem pielgrzymkowym do Matki Boskiej
Bardzkiej, ukazanej przez artystę
w drewnianej rzeźbie, najstarszej na Dolnym Śląsku, to jednak
przybywający tu pątnicy z Czech
i Śląska, przywiedli i zaszczepili
w mieszkańcach Barda silny kult
św. Jana Nepomucena69. Swoje
piękno Bardo zawdzięcza wielu
artystom śląskim, szczególnie
zaś Heinrichowi Hartmannowi,
który tworzył na tym terenie
swoje dzieła. Jego autorstwa
jest m.in. prospekt organowy,
ale także jedna z figur praskiego
świętego, znajdująca się w miejscowej bazylice. Gdzie na ścianie
nawy została umieszczona drewniana polichromowana figura
św. Jana Nepomucena, która stoi
przy figurze św. Floriana. Obie
rzeźby są barokowe i pochodzą
z roku 1750, a ich autorem jest

Figura św. Jana Nepomucena w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Strzelcach Świdnickich.

wspomniany wcześniej Heinrich
Hartmann70. Przy klasztorze ojców redemptorystów w Bardzie
znajduje się także muzeum.
To tu można odnaleźć kolekcję nepomuków. Jest ona tym
ciekawsza, że wszystkie figury
są drewniane. Pierwsza figura
jest polichromowana, ma jednak utrącone dłonie. Została
zawieszona na ścianie. Druga
figura, także jest bardzo zniszczona. Ukazuje św. Jana w geście
wyciągniętego palca, wskazującego na niebo, jako kierunek
zmierzania każdego wierzącego
Pozostałe trzy figury mają liczne
zniszczenia. Pochodzą z połowy XVIII wieku i przedstawiają
świętego w sposób statyczny, w
kapłańskim stroju i w charakterystycznym zadumaniu71:
Podobne przedstawienie św.
Jana można znaleźć przy drodze
do kościoła świętej Barbary w
Wałbrzychu. Jednakże charakterystycznym dla tego przedstawienia jest fakt, iż ukazano
praskiego męczennika stojącego

na tarczy herbowej, zaś mimo,
że cała rzeźba jest kamienna, to
jednak w prawej dłoni trzyma
on krzyż drewniany. W lewej
dłoni znajduje się palma – symbol męczeńskiej śmierci. Figura
pochodzi z XVIII wieku72.
W muzeum ojców redemptorystów w Bardzie można także odnaleźć pochodzący z XVIII
wieku obraz przedstawiający
siedzącego Jana pod Baldachimem, z umieszczonym na
ustach palcem, przypominającym o konieczności zachowywania tajemnicy spowiedzi, a
obok są umieszczeni aniołowie,
jeden trzymający relikwiarz z
językiem, zaś drugi w swych
dłoniach ma krzyż.
Z figur znajdujących się
jeszcze na terenie diecezji
świdnickiej warto przywołać
i zauważyć znajdujące się w
rejonie Strzegomia. W drodze
do Strzegomia można odnaleźć
stojącą przy szosie w Dobromierzu postać św. Jana Nepomucena. Jest to XVIII-wieczna
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figura barokowa. Umieszczona
na cokole, przedstawia świętego bez nakrycia głowy i ma
utrąconą prawą rękę. Na cokole
natomiast znajdują się woluty
i tablice fundacyjne . Sam zaś
praski kapłan jest bez nakrycia
głowy. W Bronowie barokowy
XVIII-wieczny pomnik św. Jana
Nepomucena został ustawiony
przy polnej drodze wiodącej do
zrujnowanego pałacu. Zapewne jest to fundacja właścicieli
majątku73. Figura została uszkodzona podczas próby kradzieży. Ustawiono ją ponownie na
cokole, lecz utrącona głowa i
ręka czekają schowane na renowację. W innej parafii tego
rejonu – w Olszanach znajduje
się kamienna figura świętego w
kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy
W samym zaś Strzegomiu natrafić można na kilka przedstawień postaci św. Jana. Na rynku
znajduje się odgrodzona figura
praskiego męczennika, która
przedstawia go adorującego
krzyż, z aureolą nad głową. Figura posiada złocenia, nadające
jej dodatkowego piękna. Po-

wstała w 1735 roku z polecenia
i fundacji rodziny Nimptschów
z Olszan74. W bazylice świętych
Piotra i Pawła natomiast są
jeszcze dwie figury świętego:
kamienna oraz biała ze złoconymi elementami ubioru. Święty
został tu jednak przedstawiony
bez krzyża75. Jednakże w świątyni tej jeszcze jeden element
wystroju odnosi się bezpośrednio do osoby praskiego kapłana.
Można bowiem odnaleźć tutaj
obraz przedstawiający apoteozę
św. Jana Nepomucena, która
jest autorstwa Franza Heigla ze
Świdnicy76.
Ślady kultu św. Jana Nepomucena w postaci jego figur
można znaleźć także w innych
parafiach diecezji świdnickiej:
W Witoszowie Dolnym (dek.
Świdnica-Zachód), gdzie w
pobliżu kościoła parafialnego
Nawiedzenia NMP znajduje się
kapliczka z końca XVIII wieku, a
w niej kamienna polichromowana figura św. Jana, który został przedstawiony w postawie
stojącej na chmurkach ozdobionych gwiazdami i aniołkami. W Lutomi (dek. Świdnica-
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Zachód), w sali przy kościele
pw. Przemienienia Pańskiego
zobaczyć można drewnianą
barokową figurę św. Jana Nepomucena w aureoli, z palcem
przy ustach. Jednak ciekawszą,
ze względu na datowanie i czas
powstania, może być figura
praskiego kapłana znajdująca
się w Wierzbnej (dek. ŚwidnicaWschód). W tej dawnej pocysterskiej posiadłości znajduje się
jest figura św. Jana ustawiona
na wysokiej kolumnie, na cokole. Ciekawym jest to, że na
cokole można dopatrzeć się
chronostychu z datą 1701. Byłaby to zatem najstarsza figura
św. Jana z Pomuka w Polsce.
Widać uszkodzenia, powstałe
najprawdopodobniej podczas
nieprawidłowego usuwania
wcześniejszych zniszczonych
fragmentów rzeźby w okolicach
szyi. Natomiast w aureoli jest
jedynie cztery gwiazdy77. Natomiast w parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Strzelcach Świdnickich (dek. Świdnica- Wschód)
można odnaleźć jedyne w
swoim rodzaju przedstawienie
św. Jana z aureolą o dziewię-

ciu gwiazdach, nie zaś pięciu.
Figura tego świętego znajduje
się również w pobliżu kościoła
parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP Bystrzycy Górnej, gdzie
jest kapliczka z końca XVIII wieku, a w niej bardzo efektowna
kamienna polichromowana
rzeźba św. Jana stojącego na
chmurkach ozdobionych gwiazdami i aniołkami, barokowego
Jana Nepomucena. Święty jest
przedstawiony w aureoli, z palcem przy ustach78.
Jak zatem widać, na terenie diecezji świdnickiej można odnaleźć niezwykle wiele
przedstawień postaci św. Jana
Nepomucena. Ta wielość wyrażona zarówno w ilości dzieł artystycznych, jak i różnorodnych
formach, stanowi najlepsze potwierdzenie, że diecezja świdnicka jest mocno spleciona z
tym świętym praskim kapłanem,
a cześć i kult mu oddawany,
niegdyś ogromnie mocny i widoczny na każdym kroku, wciąż
nie stracił na swojej sile przekazu i zaufaniu wiernych, jakim
obdarzają swojego patrona.
c.d.n.
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Gdy wędrowali ze wschodu
- Rodzinny dom pod koniec wojny
Rodzinny dom
pod koniec wojny
Urodziłem się w 1938 r. w
Wicyniu, w województwie tarnopolskim. Nie najgorzej pamiętam rok 1944, bowiem właśnie w
tym roku Niemcy dokonali tzw.
pacyfikacji Wicynia. W Wicyniu
zacząłem chodzić do szkoły, pamiętam moje pierwsze doświadczenia szkolne, pamiętam z tamtych lat kościół, cmentarz, błonie,
rzekę, teren poklasztorny, domy
ukraińskie w Ciemierzyńcach.
Największym wydarzeniem roku
1944 była pacyfikacja Wicynia.
Nie jest to przedmiotem tego
opisu - będziemy bowiem mówić
o repatriacji - więc zatrzymam
się tylko na tych wydarzeniach
z pacyfikacji, które miały swoje następstwa po opuszczeniu
przez nas Wicynia.
Nasz dom, który zachował się
do dzisiaj, był murowany, kryty
blachą, miał dosyć oryginalną
bryłę. Dom był parterowy, ale
konstrukcja dachu była mansardowa. Projekt wykonał nasz wujek Piotr Krakowski i tak zaprojektował poddasze, że stanowiło
jakby dużą salę do zabudowania
dwoma lub trzema pokojami.
Pośrodku tego poddasza nie
było słupów, całość konstrukcji
dachu wspierała się na słupach
bocznych, o które opierały się
ściany mansardowe. Dom miał
murowany taras, który nazywaliśmy gankiem. Ojciec zbudował
ten dom w 1938 r. i z powodu
wojny nie mógł go zakończyć.
Zatem, poddasze pozostało nie
zabudowane i również jedno
pomieszczenie na parterze nie
było wykończone. Ogólnie dom
wyglądał dosyć ładnie. Otoczony
był zabudowaniami gospodarczymi. Żeby wjechać na podwórko, trzeba było przejechać przez
dużą bramę usytuowaną w stodole. Taki wjazd miał tradycyjny
charakter obronny. Nieprzyjaciel,
który zechciałby wjechać na podwórze przez tą bramę, musiałby
najpierw ją otworzyć, a w tym
czasie z góry i z boków mógłby w
tej bramie być skutecznie zaatakowany. Było w tej zabudowie
coś z tradycji kresowej, gdzie

stale trzeba było być gotowym
do obrony domu. Przed wiekami
napadali głównie Tatarzy, potem
różni inni i zdolność do obrony
była wysysana z mlekiem matki;
tak to przetrwało w Wicyniu do
naszych czasów.
Wieś, w czasie II wojny światowej przypominała twierdzę.
Z półtora tysiąca przedwojennych mieszkańców, miejscowość
nasza miała już ponad cztery
tysiące ludzi. Zewsząd napływali
Polacy uciekający przed napadami banderowców z UPA. Niektórzy potracili wszystkich, ledwie
wymknęli się spod siekiery lub
od kuli banderowskiej, i ci w Wicyniu byli bitnymi obrońcami,
czasami zbyt bitnymi, bo trudnymi mścicielami. Obaj z bratem
także zaprawialiśmy się do walki,
wiedzieliśmy, gdzie ojciec ma
schowany karabin. Wyczailiśmy,
że sąsiad Zarzycki ma magazynek z nabojami w zagacie domu,
zabraliśmy trochę naboi z jego
magazynku do naszych ćwiczeń.
Ze strzelaniem na ostro nie ryzykowaliśmy, byłoby zbyt głośno. Nabój wkładaliśmy więc w
jakąś dziurkę, tak by weszła sama
kula, potem ruszając nabojem
w lewo, w prawo mogliśmy z
łatwością wyjmować kule, wysypywaliśmy proch, a same łuski
wkładaliśmy do komory zamka,
potem ryglowanie, za cyngiel i
pif-paf. Słabo to było słychać,
nie czuło się porządnego szarpnięcia, ale przynamniej był jakiś
zapach. Takie marnowanie naboi
nie uszło nam na sucho. Zarzycki
wyśledził nas, doniósł ojcu, pasek poszedł w ruch i reszta naboi
szybko powróciła za zagatę.
W czasie pacyfikacji, dokonanej przez wojsko niemieckie
na początku 1944 r., Niemcy
uznali, że nasz dom ma pewne
znaczenie dla nich, można bowiem z niego obserwować drogę i szerszy teren. Ulokowali w
naszym domu dwóch żołnierzy
Wermachtu, sierżanta i szeregowca. Obaj żołnierze niemieccy
zajęli pokoik, w którym dotąd
spaliśmy obaj z bratem Leonem;
nasze łóżka stanęły teraz u wejścia do tego pokoiku. Byliśmy w
pewnym sensie zakładnikami
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ich bezpieczeństwa. Sierżant
był dosyć groźnym żołnierzem,
natomiast szeregowiec był Górnoślązakiem, mówił dobrze po
polsku i w naszym domu od razu
znalazł z nami wspólny język. Na
mnie mówił „Brunek” i wyznaczył
mi codzienne zadanie chodzenia
z menaszkami po jedzenie do
kuchni polowej u Zarzyckich.
W stajni ulokowali kilka koni,
które wzbudzały nasz podziw i
lęk. Nasz konik „Siwy” był piękny, mądry, łagodny, kawaleryjski, nie duży. Natomiast konie
niemieckie to były pociągowe
perszerony, ogromne, czegoś takiego wcześniej nie widzieliśmy.
Jak taki parsknął, to odskakiwaliśmy. Do tego, nasz siwek jadł, jak
w czasie wojny, a te niemieckie
jadły suchary. Ja, mój brat, kuzyn
Staszek Krakowski i sąsiad Florek
zaczęliśmy przemyśliwać jakby
tym groźnym koniom podebrać
te suchary. Rychło przekonaliśmy się, że konie te są łagodne
i suchary zaczęły lądować w
naszych kieszeniach. A jednak,
czujne oko esesmana, który był
ulokowany u naszych sąsiadów
wypatrzyło te nasze wyprawy.
Czterech nas przyłapał, postawił
pod ścianą stajni, kazał powywracać kieszenie, suchary wypadały na ziemię, nie było żartów.
Esseman uniósł karabin, zaczął
repetować, robił to wszystko
bardzo teatralnie, nie było żartów, Staszek skoczył pierwszy
w nogi, my za nim, esesman
strzelił w górę ; to wystarczyło,
żebyśmy dali sobie spokój z
sucharami.

U nas, w domu była milsza
atmosfera z „naszymi” Niemcami, aniżeli z tym „czarnym”, jak
mówiliśmy na esesmana. Mimo,
że obaj żołnierze mieli jedzenie
z kuchni polowej, to zapewne
jedzenie naszej mamy musiało
im bardziej smakować. Gotowała
wyśmienicie, a ponieważ przebywali w naszym domu kilka
miesięcy więc wszyscy do siebie jakoś przyzwyczailiśmy się.
Niemcy dali się we znaki w czasie
pacyfikacji, napuszczeni przez
UPA, wjechali czołgami, szukając
partyzantów radzieckich i broni
AK; zabili kilkunastu ludzi, aresztowali ponad dwustu, spalili kilka
domów. Partyzanci radzieccy w
porę skryli się, nasi AK-owcy pochowali broń dość skutecznie,
pod naszą ogrodową sławojką
schowany był moździerz, granatniki i karabiny.
Obecność żołnierzy niemieckich nie była największym
nieszczęściem; uważano, że
gorszym nieszczęściem było
wpaść w ręce UPA. Niemcy byli
już w złych stosunkach z UPA i
dlatego ich obecność w naszych
domach chroniła przed napadami ze strony banderowców.
Przynamniej tyle dobrego było
z pobytu tych nieproszonych
gości. Ojciec i dziadkowie mówili dobrze po niemiecku, więc
dosyć szybko znalazły się jakieś
wspólne tematy. Nasi Niemcy
mieli radio polowe, grało w pokoiku, było weselej i czegoś można było się dowiedzieć. Gdy nie
było sierżanta, to szeregowiec
wraz ojcem i matką słuchali w
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tym radiu komunikatów z Londynu. O tym dowiedzieliśmy się już
po wojnie. Dowiedzieliśmy się
później jeszcze więcej ciekawych
rzeczy. Obaj żołnierze niemieccy otrzymywali listy z domów,
które trzymali w niezamykanej
szafce. Ojciec, partyzant AK miał
za zadanie czytać te listy, robić
odpisy dla dowódcy. I tak robił.
Przy kolacji, żołnierze opowiadali o swoich domach, rodzinach,
o swoich miejscowościach, i to
pozwalało ojcu na jeszcze dokładniejsze informacje dla dowództwa. Sierżant pochodził z
Dolnego Śląska, ze wsi Lissen bei
Strigau. Teraz, w czas wojny, był
w polskim domu, około 80 km na
wschód od Lwowa. Front zbliżał
się z każdym dniem i przyszedł
w lipcu 1944 r. Niemcy uciekli.
Przyszli Rosjanie. Jedni z naszych
zostali zabrani do wojska, drudzy znaleźli się w Istribitelnych
Batalionach, a jeszcze inni szli
do lasu, licząc na dalszy bieg wypadków, korzystniejszy dla AK.
Nadszedł maj 1945 r ,w Wicyniu
miesiąc litanii do Matki Boskiej i
śpiewania „Chwalcie łąki umajone”; teraz bardziej pasowała
melodia „ Dokąd o Matko, ach
gdzież pójdziemy i gdzie ratunku
szukać będziemy”. Wojna skończyła się 9 maja i od razu przystąpiono do ewakuowania Polaków
do Polski. W każdym roku wojny wywożono stąd Polaków na
wschód lub na zachód, nigdy
do Polski, a teraz na zachód, do
Polski. Czyżby tu nie było Polski? Czy może już nie było? Te
pytania przyszły dużo później;
wtedy najważniejsze było życie.
Rodzina nasza była trochę przerzedzona. Bracia ojca zostali wywiezieni na przymusowe roboty
do Niemiec, bracia matki zostali
zabrani do Rosji, od wkroczenia
Rosjan ojciec nawiązał kontakt
z oddziałami partyzanckimi i
przebywał w Małopolsce.
Repatriacja
Pod koniec maja 1945 r.,
nasza rodzina pod wodzą matki zaprzęgła naszego siwka
do wozu i wczesnym rankiem
znaleźliśmy się w kawalkadzie
wozów wicyńskich podążających
do Złoczowa. Było jeszcze ciemno, jak wyruszaliśmy. W domu
pozostał nasz czarny pies „Mopsio” i kot. Nie zabierano psów i
kotów, miały pilnować domów;
ludzie zabierali obrazy, klamki, a
zwierzęta niech pilnują, pewnie

szybko powrócimy. Wyjeżdżamy,
wrócimy, ktoś musi pilnować.
Zresztą, w drodze trzeba było
poruszać się cicho, a psy tego nie
lubią, więc lepiej żeby zostały,
coś tu sobie znajdą do jedzenia,
może im kto pomoże. Tymczasem, domy wicyńskie stały puste
jeszcze przez dwa lata; za długo,
by zwierzęta mogły doczekać nowych osiedleńców, Ukraińców,
którzy mieli nadjechać z Polski
w tym samym czasie, gdy my
wyjeżdżaliśmy, jakby dom za
dom. Tak to było pomyślane, ale
politycy Stalina powstrzymywali
repatriację Ukraińców z Polski,
podobno liczyli na oderwanie od
Polski jeszcze paru wschodnich
powiatów i do tego potrzebna
była mieszkająca tam ludność
ukraińska. Przyspieszono ewakuację po zamachu na gen.
Świerczewskiego w Bieszczadach. Nasz Mopsio nie doczekał, nowych ludzi, jak się potem
okazało dobrych i ludzkich
W tę noc wyjazdów, wszystko odbywało się cicho i w
pośpiechu, chodziło o to, by
wyruszyć nad ranem, gdy niedobitki banderowców jeszcze
śpią i przejazdy przez tereny
zamieszkałe przez Ukraińców
były w miarę bezpieczne. Niedobitki nie spały, kilku naszych
porwali i zamordowali. Brat szedł
w grupie prowadzących krowy.
Przed Złoczowem, w zagajniku
matka zatrzymała furmankę,
kazała nam zejść z wozu. Było
już dosyć jasno. Na skraju drogi,
wśród drzew stał krzyż, na tym
krzyżu widniała postać Chrystusa na tle blachy, która otaczała
postać Ukrzyżowanego od tyłu
i po bokach i jeszcze chyba był
daszek. Popatrzcie dzieci – powiedziała - z tego miejsca bolszewicy strzelali z automatów
do Chrystusa. Pełno tam dziur
po kulach, ale popatrzcie, czy
któraś kula trafiła w Chrystusa.
Zaszedłem pod sam krzyż, dziura
na dziurze, zawołałem, że nie
trafiła żadna. To było doprawdy
niezwykłe i nie do zapomnienia,
istny cud. Być może ten widok
spowodował, że nigdy nie miałem wątpliwości co do istnienia i
charakteru ewangelicznego Posłańca z Nazaretu. Wsiedliśmy
na wóz i dalej do Złoczowa. Zajechaliśmy do znajomych ojca,
zanim podstawią pociąg.
Mieszkanie w Złoczowie było
bardzo przyjemne, nie mogliśmy
się z bratem nadziwić, jak tu było
pięknie. W Wicyniu nie było
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elektryczności, mieliśmy lampy
naftowe, a tu cud : światło elektryczne za jednym prztyknięciem
kontaktu. Wystarczyło przekręcić
kontakt i jest światło, jeszcze raz
przekręcić i nie ma, i jeszcze raz,
a wraca. To było tak nadzwyczajne, że natychmiast stanęliśmy
obaj z bratem pod kontaktem
i pstrykaliśmy, ile się dało. Ponieważ kontakt ulokowany był
dosyć wysoko, więc dla wygody
stanąłem na krześle. Na zmianę,
kilka razy brat, potem kilka razy
ja, i tak długo, aż przekonaliśmy
się, że tak można bez końca i nic
nowego nie będzie. Po paru
dniach podstawili pociąg, wagony bez dachu, ludzie organizowali się, robili sobie domy do
jazdy. Trudno było pomieścić się
w tych wagonach, dlatego robiono piętra. Na podłodze wagonu
stały zwierzęta i różne rzeczy,
jedzenie dla ludzi i zwierząt, a
na tych rzeczach, na belkach i
deskach nad zwierzętami było
miejsce dla ludzi. Trudno, żeby
krowa lub koń wdrapywali się
na górę.
Matka i nasza czwórka miała
możliwości szerokiego spojrzenia na okolicę. Na końcu pociągu
jechały dwie lub trzy lory, czyli
wagony nie tylko bez dachu, ale
nawet bez bocznych ścian. My
mieliśmy ściany, ten widok dawał
nam poczucie luksusu. Każde z
nas miało trochę inne oczy. Brat
Leon miał 11 lat, widział najwięcej, ja miałem lat 7,siotra Maria
miała lat 5, a najmłodsza Józefa miała dopiero dwa tygodnie.
Poza piersią mamy pewnie niewiele widziała, ale przygody
miała większe od nas. W nocy,
niemowlę nasze niepostrzeżenie
wysunęło się z rąk przemęczonej
matki i wpadło na dół pomiędzy
krowy. Matka, gdy przebudziła
się, zaczęła krzyczeć, że nie ma
Józi. Rzuciliśmy się na poszukiwania. Leżała pod nogami krów,
a krowy – jakby wiedząc co się
stało – nie poruszały nogami.
Ileż musiały wykazać ofiarności,
by przy jadącym pociągu i niezbyt płynnej jeździe tak ustać w
miejscu. Co za wspaniałe i mądre
zwierzęta. Nam się wydawało, że
to cud. Jak widać spotykały nas
same cuda.
Pociąg jechał przez Rawę
Ruską, tu była nowa granica
państwowa. Pełno żołnierzy
rosyjskich, kontrola graniczna.
Obawiano się, że Rosjanie zaczną coś zabierać, z tego bardzo
mizernego dobytku. Gruchnęła

wieść, że mogą zabierać konie.
Naszego siwka zasłoniliśmy trochę, może go nie dojrzą. Dojrzeli
lub nie dojrzeli, siwek podróżował z nami dalej. Pociąg jechał
można powiedzieć powoli. Maszyniści byli w jakiejś zmowie z
ludźmi, bowiem wiedzieli, gdzie
można się zatrzymać, nabrać
wody, oczyścić wagon, powylewać wiadra służące za ubikacje,
wyskoczyć na chwilę w krzaki, zabrać jakieś siano dla zwierząt, itp.
Dla dzieci wszystko było frajdą,
dla dorosłych pełne ręce roboty, niepokój, co to będzie, gdzie
jedziemy, ile to jeszcze potrwa.
Mieliśmy szczęście, że była to
już druga połowa maja, mniej
deszczowa od pierwszej połowy,
było cieplej. W papierach było
napisane, że jedziemy do Tomaszowa Lubelskiego, w Rawie
Ruskiej przekreślili Tomaszów i
wpisali Jarosław. Kilkadziesiąt
lat później dowiedzieliśmy się,
że ani z okolic Tomaszowa, ani
z okolic Jarosławia nie zdążyli
wywieźć Ukraińców na Ukrainę,
zaplanowana prosta zamiana
domów nie doszła do skutku.
Nas wywieziono, Ukraińców
pozostawiono, nie było więc dla
nas pustych domów, jechaliśmy
dalej. Za nami został Jarosław,
Tarnów, Kraków, Katowice. W
Katowicach odnalazł nas nasz
ojciec. Jechaliśmy dalej na zachód; pociąg zatrzymał się w
Strzelcach Opolskich.
Przywitanie z hukiem
Koniec jazdy, wysiadać, opuścić wagony, sklecić sobie jakąś
budę na obrzeżach torowisk
stacji i czekać na dalsze wiadomości. Tu na wioskach mają być
puste domy dla nas po Niemcach, ewakuowanych właśnie
do Niemiec. Ludzie robili budy,
jak kto umiał i z czego tylko się
dało. Było ciepło, wszędzie polskie wojsko, bezpiecznie, była
nadzieja, że rychło dadzą jakiś
dom. Budowano prowizoryczne
kuchnie z kamienia, gotowano
posiłki, żeby przeżyć, ludzie
zawsze potrafią coś znaleźć
do zjedzenia. Po kilku dniach
podróży coś jeszcze pozostało
z wiezionych zapasów, krowy
miały już trawę do pasienia, było
mleko, a jak jest mleko, to da się
wyżyć. Pierwsza noc na nowym
bezpiecznym lądzie, wreszcie
spaliśmy smacznie poza pociągiem. Z rana obudził nas straszny
wybuch. Przy sąsiedniej budzie
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moja babcia ze strony ojca i
stryjenka gotowały śniadanie i
nie wiedziały, że ognisko paliło
się na minie. Babcię rozerwało na kawałki, jelita wisiały na
drutach telegraficznych, widok
był okropny. Stryjenkę odłamek
trafił w szyję, przeciął jej tętnicę i zmarła przed dowiezieniem
do szpitala. Odłamki walnęły i w
naszą budę, ale przejęły je na
siebie ustawione różne przedmioty. Ludzie wystraszyli się, czy
inne kuchnie nie stoją na czymś
podobnym i co tu może być w
ziemi. Eksplozja i straszna tragedia spowodowały, że zajęło się
nami wojsko i już pod wieczór
przewieziono nas ze Strzelec
Opolskich do wsi Siedlec, niedaleko Góry Św. Anny.
W Siedlcu u Noconiów
Zawieziono nas do pustego,
wolnego domu, z którego wywieziono Niemców. Nareszcie
jakiś porządek w tym wszystkim.
Żołnierze otworzyli bramę, wjechaliśmy wielkim samochodem
ciężarowym na podwórze, pomogli nam rozładować wszystko, co mieliśmy. Weszliśmy do
mieszkania, zaczęliśmy oglądać
gospodarstwo. Wyglądało na zadbane, bydło stało w stajni, jakby
nakarmione, w domu dziwnie,
wszystko tak pozostawione,
jakby ludzie wyszli stąd przed
chwilą. Zapadł wieczór i usłyszeliśmy pukanie do okna. Matka
otworzyła okno, za oknem stali
ludzie. Kobieta powiedziała do
matki po polsku, że to jej dom,
że przyjechało wojsko polskie,
wywiozło ich do lasu jako „szwabów” i zagrożono im, że zostaną zastrzeleni, gdyby powrócili.
Powiedziała, że nie są Niemcami
tylko Polakami, ślązakami. Matka
otworzyła drzwi, wyszła do nich,
poprosiła, żeby weszli do swojego domu, zapytała, czy możemy w którymś pomieszczeniu
poczekać na przybycie naszego
ojca, a potem coś wymyślimy,
jak dalej żyć. Nasi gospodarze
mieli nazwisko Nocoń, była to
rodzina bardzo sympatyczna, nie
mieli do nas pretensji, cieszyli
się, że mogli wrócić szybko do
swojego domu, a nam wskazali
bardzo wygodny pokój z kuchnią, z oddzielnym wejściem. Ktoś
z nich został pozbawiony tego
pokoju, może ich córka Marta,
z którą moja matka szybko się
zaprzyjaźniła. Ojciec zjawił się
na drugi dzień, stary Nocoń

patrzył na niego spode łba, ale
niedługo był nieufny. Nie minęło
ze dwa, trzy dni, jak pojawił się
przed bramą tego domu milicjant, przyjechał na rowerze i
mnie stojącego przed bramą
zapytał, czy tu mieszka Kamiński
Józef. Z dumą powiedziałem, że
to mój ojciec i zaprowadzę go
do niego. Przyprowadziłem, ojca
akurat nie było w domu, a milicjant oświadczył matce, że ma
przeprowadzić rewizję, chyba, że
matka sama odda jemu pistolet.
Matka kompletnie zaskoczona
oświadczyła, że w domu nie ma
żadnego pistoletu. Przeszukał
więc całe mieszkanie, nic nie znalazł, zagroził, że jeszcze powróci
i pojechał. U Noconiów rewizji
nie robił. Ten incydent zupełnie
zmienił zachowanie starego Noconia. Stał się bardzo przyjazny.
Okazało się, że brał udział w
pierwszym powstaniu śląskim,
ma w domu „Pana Tadeusza”,
zaprzyjaźnił się z ojcem. Byłaby
niemal idylla, gdyby nie powrót z
Niemiec ich syna Franciszka Noconia. Wrócił z wojny, był żołnierzem Wehrmachtu, walczył
w Afryce, mówiliśmy na niego
Franz. Czuliśmy, że nas nie lubi.
Ojca wyraźnie obawiał się, ale
czynił różne afronty; z pewnością nie byliśmy wygodnymi ani
chcianymi gośćmi, nie byliśmy
jednak winni temu, że tak się
stało. Pod Siedlcem miała swój
posterunek grupa radzieckich
żołnierzy, którzy byli trochę postrachem, choć nie słyszeliśmy o
jakichś ich przestępstwach wobec ludności. W pobliżu domu
Noconiów zamieszkał nasz dziadek i akurat z frontu przyjechał
na urlop nasz wujek, brat matki
Józef Chady. Wrócił z wojny, był
w I Armii Wojska Polskiego, jeszcze nie został zdemobilizowany,
wyleczył się z ran odniesionych
przy zdobywaniu Berlina, miał
na sobie mundur wojskowy,
przychodził do nas i miał broń.
Któregoś dnia dwóch podpitych
żołnierzy rosyjskich pechowo
załomotało do bramy dziadka
i wrzeszczeli, żeby ją otworzyć.
Źle trafili, nasz wujek bohater z
wojny. Wyszedł z rewolwerem,
powiedział do nich po rosyjsku,
co o nich myśli, po czym walnął
dwa strzały w tą bramę. Rosjanie
prawie wytrzeźwieli, zwiali, a nasi
Ślązacy nie mieli słów podziwu
dla wujka. Przemieszkaliśmy
u Noconiów jeszcze zimę z
1945 na 1946 r. Wiosną ojciec
wyjechał na Dolny Śląsk w po-

szukiwaniu domu. Zajechał aż
na ziemię lubuską i z tamtych
stron opowiedział nam pewną
kulinarną przygodę. Zatrzymał
się na noc u znajomych, którzy
zastali w zajętym domu znaczną ilość poniemieckich konserw
mięsnych. Na śniadanie jadł
konserwę, na obiad konserwę,
na kolację konserwę. W nocy
został obudzony przez gospodarza, który powiedział do ojca:
Józiu, tego tyle mamy, że trzeba
jeść nawet w nocy, żeby się nie
zepsuło. Na stole stały otwarte
konserwy. Tego było już za wiele,
ojciec miał odpowiedzieć: wyście
chyba powariowali. Dom dla nas
znalazł na Dolnym Śląsku.
Wyprawa do Lissen
bei Strigau
Z poniemieckich wsi ma Dolnym Śląsku najlepiej znał ojciec
Lissen bei Strigau. Teraz to była
Lusina, niedaleko od Strzegomia
.Szedł do wsi niemieckiego sierżanta, który pacyfikował Wicyń.
Kiedy jego dzieci - czyli my - już
trochę obeszły szkół, to powiedziały jemu, że ta wieś istniała
już w XIV wieku i wtedy nazywała się Luszina. Była rówieśniczką
Wicynia, a może nawet trochę
starsza. Początki miała bardziej
polskie, aniżeli niemieckie. Ta
wiedza przychodziła później,
teraz szedł do Niemców. Szedł
do domu sierżanta; przypominał
sobie, co też oni pisali w swoich
listach do syna, miał nadzieję,
że czegoś dowie się o jego losach. Myślał o tym żołnierzu niemieckim. Ojciec nasz walczył z
Niemcami i z banderowcami, w
warunkach Wicynia więcej było
walk z banderowcami, aniżeli z
Niemcami. Kiedyś, gdy Niemcy
robili w Wicyniu - na Mereszówce
w której mieszkaliśmy – rewizje
po domach i wyszukiwanie mężczyzn na wywózkę do Niemiec,
ten sierżant uprzedził ojca, że
to nastąpi i żeby się schował w
stodole, a tam będzie bezpieczny. Kiedy mi to ojciec opowiadał,
zapytałem, czy tam się ukrył, czy
temu Niemcowi zaufał. Odpowiedział, że w żadnym wypadku,
poszedł do lasu. Teraz był pod
jego domem.
Ojciec był na wskroś typem
żołnierza, miał wpojone zasady
rycerskie i trochę rzymskie: wróg
w wojnie - przyjaciel w pokoju.
Szedł do domu żołnierza niemieckiego, do którego nie żywił
niechęci. Nie wiedział, czy żyje.

Pamięta, że własowiec, który
był w Wermachcie w Wicyniu
powiedział kiedyś do ojca, że
tego sierżanta zastrzeli, jak tylko
będzie miał okazję, za to, że go
uderzył w twarz. Może się czegoś
dowie od jego rodziców i może
pomogą jemu znaleźć jakiś dom.
Wieś miała około 100 domów,
była dużo mniejsza od Wicynia,
domy znacznie większe od wicyńskich, wszystkie murowane,
kryte dachówką. Gospodarstwa
duże, a obszerne obory i stodoły wskazywały, że rolnictwo tu
wprost kwitło. Ślady wojny były
widoczne nie tylko w napisach
rosyjskich na ścianach domów
jak to, że „dobijemy faszystowską
bestię”, „naprzód na Berlin” itp.,
ale przede wszystkim w braku
dachówek na znacznych połaciach dachów. Ojciec szybko
rozpoznał, że te zniszczenia
nie wynikły z samych walk, ale
stąd, że w pobliskim lesie była
duża ilość potężnych bunkrów,
które teraz rosyjscy saperzy wysadzali w powietrze. Eksplozje
były tak potężne, że domy w
Lusinie pękały, a dachówki sypały się jak liście. Dla Niemców
którzy tu jeszcze pozostali nie
były to fajerwerki festynowe.
Ojciec zaszedł do rodziców
naszego sierżanta, pozdrowił
ich, powiedział kim jest i po co
przybył. Podkreślił, że właśnie do
nich przyszedł, bowiem ich syn
mieszkał w naszym domu w Wicyniu przez blisko pół roku. Byli
bardzo zaskoczeni, powiedzieli, że nie mają syna, że to jakaś
pomyłka. Wtedy ojciec wyjawił
im, że czytał ich listy do syna,
powiedział, że przepisywał je i
dostarczał do swojego komendanta AK. Mimo takich druzgocących dowodów upierali się, że
to pomyłka i że syna nie mają.
Byli wystraszeni i chcieli się tego
przybysza jak najszybciej pozbyć.
Do Lusiny napływali już Polacy,
spotkał już paru ludzi z sąsiednich Ciemierzyniec. Jak się ktoś
dowiedział, że w jakiejś wsi są
swoi, to także tam ciągnął. Niedaleko od tych Niemców, znalazł
ojciec opuszczony dom, trochę
za duży jak dla jednej rodziny,
właściwie był akuratny dla trzech
rodzin, zaklepał ten budynek i
powrócił po nas. Eskapada udana
i miła wiadomość dla Noconiów,
że już sobie pojedziemy dalej.
W tym Siedlcu mieszkało kilka
rodzin wicyńskich. Różnice w
obyczajach naszych i Ślązaków
były dość znaczne. Oni naszych
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nazywali chadżajami, a nasi ich
szwabami. Ani jedno, ani drugie
nie było prawdą. Z całą pewnością trafiliśmy do ludzi o kulturze
życia codziennego wyższej od
naszej, taka była ocena naszych
rodziców i dziadków. Polski Wicyń miał pewne tradycje drobnej
szlachty polskiej, ale w wojnie
ludzie psują się; parę lat życia
w zwierzęcej walce o przeżycie,
w prymitywizmie i upodleniu źle
rysuje twarze, pogarsza spojrzenie i zwykłe ludzkie odruchy są
bardziej szorstkie. Dla takich
ślązaków jak Noconie byliśmy
jak szarańcza, która spadła na
nich i na ich domy, a usunięcie
ich siłą przez żołnierzy polskich
z ich domów, ich mówiących po
polsku, dawnych powstańców
śląskich - było wprost zbrodnią.
Teraz, nareszcie się nas pozbywali. Po pożegnaniu i podziękowaniach z naszej strony, wsiedliśmy
na furmankę i wyjechaliśmy do
Gogolina. Ojciec wcześniej zaznajomił się z kolejarzem mieszkającym na stacji w Gogolinie i
u tego kolejarza zatrzymaliśmy
się na parę dni, czekając na odpowiedni pociąg na Dolny Śląsk.
Zaczynała się wiosna 1946 r., ruszyliśmy na Dolny Śląsk. Wagon
nasz był kryty, deszcz nie robił
wrażenia, patrzyliśmy na świat
inny od tamtego na wschodzie.
Przejeżdżaliśmy Odrę, wezbraną,
potężną rzekę. Może nie była by
aż tak potężna, gdyby nie to, że
pociąg jechał po drewnianym
moście, słyszeliśmy skrzypienie
mostu, a jechał tak wolno przez
most, że o wiele szybciej byśmy
szli. Zdawało się, że most ugina
się, że lada chwila wylądujemy
w ciemnej topieli. Wielkie wrażenie robił Wrocław - same ruiny i
zgliszcza. Przeciskaliśmy się do
drzwi wagonu, żeby zobaczyć,
co tu się stało, czegoś takiego nie
widzieliśmy nawet na Ukrainie,
a my jedziemy jeszcze dalej na
zachód. Dojechaliśmy do naszej
Lusiny. Był marzec 1946 r. W
Lusinie „Lusina”, co to znaczy,
skąd taka nazwa? Na ogół wszyscy traktowali, że to spolszczona nazwa od Liissen. Tylko nasz
kuzynka Lusia Zatorska, mając
takie imię, mogła się czuć jak obdarowana. Wprowadziliśmy się
do dużego piętrowego domu,
zajęliśmy jego część zachodnią,
parter i piętro, wschodnią część
domu, o takiej samej powierzchni zajęli Lisowie z Wicynia. Dom
był pusty, wszędzie bardzo brudno, ani jednego mebla, ale było

światło, do którego już obaj z
bratem przywykliśmy na Górnym Śląsku. Ojciec organizował
wyposażenie pokoi, a było tych
izb siedem, cztery na parterze
i trzy na piętrze. Zabudowania
gospodarcze w dobrym stanie,
na stodole brakowało dachówek,
to efekt eksplozji w pobliskim
lesie. Wszystko obszerne, nawet
wielkie i lepsze od tego, co pozostawiliśmy w Wicyniu. Ojciec
był niepoprawnym optymistą,
zawsze patrzył do przodu, cieszył
się, że jest lepiej niż było, mówił,
że wszystko co stare jest głupie
i ku zgorszeniu niektórych rozmówców głośno wygadywał, że
Stalin tylko jedno zrobił dobrze,
że nas zabrał z Ukrainy; my mamy
lepiej, a oni Ukraińcy wreszcie
mają spokój. Marzył, by jego
dzieci kształciły się. Małomówny,
bardzo spostrzegawczy, wręcz
kapitalny w parodiowaniu kogoś,
odważny i silny fizycznie. Przy
tych wszystkich mocach miał
słabe płuca, był astmatykiem.
Mówił, że nabrał się astmy w
czasie wojny, mnie się jednak
wydaje, że miał kiepskie płuca,
jakby dziedzicznie, i my wszyscy, jego dzieci mamy pod tym
względem trochę kłopotów. Był
przyjazny dla lusińskich Niemców. Kilka niemieckich wdów
przychodziło do naszego domu,
w czymś nam pomagały, za to
coś otrzymywały i było doprawdy
sympatycznie. Niemieccy chłopcy, nasi rówieśnicy mieli piłkę,
to było nadzwyczajne w tamtym
czasie, zabierali mnie i brata do
gry w piłkę, a potem do służenia
do mszy niemieckiemu księdzu,
który przyjeżdżał na rowerze aż
z Gościsławia. Ginter i Sikad byli
naszymi niemieckimi i najlepszymi kolegami, bardzo często
bywali w naszym domu. Szybko
nauczyłem się mówić po niemiecku i w naszym domu słychać
było oba języki: dorośli mówili
po polsku, dzieci po niemiecku.
Było to wielkie zaskoczenie dla
naszego stryja, który właśnie powrócił z Niemiec, dokąd wywieziony był na roboty. Patrzył co w
tym domu się dzieje i gdy Ginter
i Sikad wyszli, a ja pozostałem,
to stryj nie wiedząc kim jestem
powiedział do ojca: a co tu robi
ten niemiecki chłopiec? Mieliśmy
z tego wielki ubaw.
Muszę jednak dokończyć
opowieść o rodzicach sierżanta. Gdy oni wyjechali do Niemiec, ojciec zapytał nas, czy
pamiętamy sierżanta. Obaj z
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Leonem odpowiedzieliśmy, że
oczywiście pamiętamy. Ci starsi
Niemcy, których ogród plądrujecie - mówił ojciec – to właśnie
byli rodzice sierżanta. Dopiero
teraz opowiedział nam, jakie były
dalsze kontakty z nimi. Niemcy
ci nabrali do ojca zaufania, ale
nadal zaprzeczali, że mieli syna i
do tego hitlerowskiego sierżanta. Ojciec doszedł do wniosku,
że oni obawiają się, czy syn ich
nie popełnił jakichś zbrodni, z
powodu których oni mogliby
mieć kłopoty. Poszedł do nich i
powiedział wprost: nie bójcie się,
wasz syn nie popełnił żadnych
zbrodni, mieszkał u nas przez pół
roku, ja jestem tego świadkiem,
był żołnierzem i jest w porządku. Pękli! Przyznali się, że to ich
syn. Powiedzieli, że zginął pod
Kaliszem. Mnie się wydaje, że
powiedzieli nieprawdę. Byłem
przekonany, że widziałem go
pewnego dnia w Lusinie. Starzy
rodzice sierżanta wyjechali do
Niemiec, potem wyjechał Ginter
i Sikad. Gintera odwiedziłem w
1974 roku w Lipsku. Gdy przyjeżdżał do Lusiny, zawsze mówił do naszej mamy „mamo”.
To nas poruszało, ale gdy dodał
„czy są pierogi?” - rozlegał się
radosny śmiech. Wspomnę, że
także dwukrotnie odwiedziłem
Noconiów w Siedlcu: w 1961roku, byłem wtedy studentem
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
potem jeszcze w 1982 roku, gdy
byłem dyrektorem z zespole klinik we Wrocławiu i wracałem z
narady w Katowicach. Wspominam o studiach i stanowisku w
akompaniamencie niedawnych
pstrykań kontaktu elektrycznego. W pierwszych odwiedzinach
rozmowa z Franzem była bardzo
sympatyczna; w 1982 r. już nie
żył. Nasz ojciec Józef zmarł w
1989 r., matka Michalina dożyła do 1995 r. Oboje mieszkali w
Strzegomiu i tam zmarli.
Do Wicynia ojciec i matka nigdy nie pojechali. Wybrałem się
tam z siostrami dopiero w 2003
roku, by zobaczyć nasz dom i
spotkać się z moim ukraińskim
kolegą z sąsiedztwa Iwanem
Stecko. Był agronomem, jego
żona, była pielęgniarką. Może to
jedyny tam dawny mieszkaniec
Wicynia. Po 1945 roku Polacy z
Wicynia zostali wysiedleni do
Polski, a obecnych ukraińskich
mieszkańców przesiedlono z
Polski tutaj. Losy podobne i możemy sobie podać ręce, bez wzajemnych pretensji. Jako rodzina

wyszliśmy obronną ręką. Każde
z nas, dzieci naszych rodziców
wicyńskich zdobyło wykształcenie i patrzymy na to, co się nam
przydarzyło otwartymi oczami.
Po pobycie w Wicyniu, wstąpiliśmy do Dunajowa, weszliśmy
do kościoła, do którego chodzili
nasi rodzice i nasi przodkowie
od XV wieku. Nikogo nie było,
tylko my we troje. Podszedłem
do ołtarza, ukląkłem i powiedziałem głośno : Panie Boże, bardzo
Ci dziękujemy, za to że nas stąd
zabrałeś ! Obie siostry roześmiały
się bardzo głośno. 		
			
Co powiedziałby
na to nasz ojciec ?
Gdy przed 600 laty, nasi
przodkowie, jako rycerze króla
Jagiełły wędrowali z zachodu
na wschód, to szli jakby naprzeciwko, z misją, by wspólnie z ludnością pobratymczą,
którą tam zastali, bronić siebie
i Europy przed inną cywilizacją
i utratą tożsamości. Kultura
mongolskich ludów wschodu
nie była ani lepsza, ani gorsza,
była inna. Ta misja została przez
naszych przodków wykonana.
Po upadku Chanatu Krymskiego i osłabieniu Turcji po wiedeńskiej odsieczy, zakończył
się sens naszej misji kresowej.
Może zapomnieliśmy o naszych
pobratymcach i o tym, że to
przede wszystkim ich ziemia?
A może byliśmy zanadto zapatrzeni w czubek swojego nosa i
to zagradzało drogę do rozwoju
ich elit intelektualnych? O tym
pisze prof. Ewa Thompson. Gdy
wędrowaliśmy ze wschodu po
1945 roku tymi furmankami nad
ranem, tymi okropnymi pociągami i stąpaniem po minach, to czy
tworzyło się coś nowego? Jak na
to patrzeć dzisiaj w kontekście
całej epopei kresowej? Czy to
było wypędzenie, jak chcą niektórzy, ale nie w naszej rodzinie?
Czy to był powrót? Czy to było
nawoływanie do skruchy, do
zebrania sił przed nową misją?
Co to było? Co się nam przydarzyło, jako Polakom? I czym są
teraz Kresy? Wspomnieniem?
Należnością? Większym wymaganiem od siebie, aniżeli od
innych? A może zobowiązaniem
do odnowy, pojednania i braterstwa? Nasz ojciec i nasza matka
byliby za tymi trzema ostatnimi
słowami, abyśmy byli lepszymi
Polakami, a Ukraińcy lepszymi
Ukraińcami!
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Horst Ulbricht

Wspomnienie o zasłużonym Ślązaku
11.01.2015 r. zmarł Karl Moszner
Powiedział mi kiedyś, że
życie nie trwa wiecznie, a
my możemy jedynie pozostawić znaki, żeby nie
zapomniano o nas i naszej
ojczyźnie Jeżeli to jest jego
dziedzictwem, to chcemy
je zachować. Niemieckie
Towarzystwo SpołecznoKulturalne w Kłodzku zgodnie ze swoimi założeniami
dokłada wszelkich starań,
aby uratować przynajmniej
niektóre niemieckie zabytki przed zniszczeniem i zachować je dla przyszłych
pokoleń.
Karl Moszner zrealizował
wiele projektów o długofalowym działaniu, które
łączą Polaków i Niemców.
Zaraz na początku lat 90tych wraz z innymi osobami
kładł podwaliny pod porozumienie między narodami i pojednanie pomiędzy
obu krajami. My, żyjący w
powiecie kłodzkim, na Dolnym Śląsku, czerpiemy dziś

już profity z tych działań,
które rozpoczęły się po
1989 r. W owym czasie,
gdy jeszcze niewielu zdawało sobie sprawę z zachodzących przemian, był On
jednym z pierwszych, który
w swe ojczyste strony przyjeżdżał nie tylko w celach
turystycznych, ale szukał
kontaktów i łączył ludzi,
żeby rozpocząć proces pojednania, doprowadzając
w pierwszych latach po
przełomie politycznym do
podpisania porozumień o
partnerstwie miast między
obu naszymi krajami.
Za swoje nadzwyczajne
zaangażowanie na Śląsku,
ale również jako Powiatowy
Regionalista Turyngii został
odznaczony Federalnym
Krzyżem Zasługi i Orderem
Zasługi Landu Turyngii.
Nie szczędźmy trudu,
aby jego dziedzictwo pojednania między Polakami
i Niemcami doprowadzić

Karl Moszner

do pomyślnego zakończenia.

Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie!
Tłum. Irena Rogowska

le den Wandel noch nicht
erkannt hatten, is er einer
der Ersten gewesen, der die
Heimat nicht nur bereist,
sondern Kontakte gesucht
und Menschen verbunden
hat, um einen Prozess der
Vershöhnung zu beginnen.
Das ist ihm mit der Gründung von Partnerstädten
beider Staaten in den ersten
Jahren nach der Wende gelungen.
Fur sein außeorordentliches Egagement in Schlesien,

aber auch ais Kresheimatplfeger in Thüringen, wurde
er mit dem Bundesverdienstorden am Bande und dem
Thüringer Verdienstorden
ausgezeichnet.
Geben wir uns Mühe sein
Vermächtnis zu einer Aussöhnung zwischen Deutschen
und Polen zu einem guten

Horst Ulbricht

Nachruf auf einen
verdienten Schlesier
11.12.2015 verstorben
Er hat mir einmal gessagt, das Leben währet
nicht ewiglich, wir können
nur Zeichen hinterlassen,
dass man uns und die Heimat nicht vergisst. Wenn das
sein Vermächtnis ist, dann
wollen wir es bewahren.
Der DFK Glatz ist in seinem
Sinne aktiv und wir geben
uns. Mühe, wenigstens einige deutsche Denkmäler vor
dem Verfall zu retten und
für viele Generationen zu
erhalten.

Karl Moszner hat so viele
verbindende Projekte zwischen Polen und Deutschen
verwiklicht, die langfristig
wirken. Er hat schon gleich
nas der Wende mit anderen
die Grundsteine fur die Völkerverständigung und Aussöhung zwischen beiden
Staaten gelegt. Wir in der
Grafschaft Glatz in Schlesien
lebende, profitieren heute
schon von den Erfolgen die
nach 1989 begonnen wurden. Zu einer Zeit, wo vie-

Abschlusss zu bringen
Gebe Gott ihm die ewige
Ruhe
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Teresa Bazała

Przystanek Duszniki
4 grudnia 2014 roku w
Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach-Zdroju odbyło
się spotkanie z Ryszardem
Grzelakowskim, pasjonatem
i popularyzatorem historii
miasta, a zarazem długoletnim
jego mieszkańcem. Spotkanie
prowadziła Beata Dębowska,
kierownik Działu Historii Dusznik-Zdroju.
Przygoda Ryszarda Grzelakowskiego z Dusznikami,
mieszkańca Warszawy i Poznania – jak powiedział zaczęła się
w 1960 roku. Urzekł go tutejszy
pejzaż. Z historią Dusznik zapoznał się z podarowanej książki
w języku niemieckim „Historia Dusznik-Zdroju”. Przyjaźnił
się też 42 lata z Niemką, która
opowiadała mu o ludziach tu
mieszkających, wydarzeniach
i miejscach. Miasto wyglądało wówczas zupełnie inaczej.
Ludzie budowali domy z dwuspadowymi dachami i czerwonymi dachówkami, pięknie
wkomponowane w okoliczne
wzgórza. Dzisiejsza architektura dekomponuje dawny
wygląd. Ryszarda Grzelakowskiego urzekła też panująca
tu cisza i piękne, malownicze
zimy. Takich zim nie było na
Mazowszu, skąd pochodził.
Dzięki jego pasji popularyzatorskiej mieszkańcy Dusznik
mogli poznać historię swojego
miasta. Spotkanie grudniowe
miało umożliwić poznanie jego
życia.
Ryszard Grzelakowski opowiadał o swoich losach, pasjach
popularyzatorskich, zbiorach.
Prezentował dzieje swojej rodziny. Przybliżał też powojenną
historię miasta, przybyłych tu
ludzi, ciekawe postacie, które
tak jak on wpisały się w historię
miasta. Opisywał obiekty, które
bezpowrotnie zniknęły z pejzażu miasta, takie jak gazownia,
cmentarze, budynek teatru,
niektóre obiekty sanatoriów.
Wszystko to było ilustrowane fotografiami z jego prywatnych bogatych zbiorów. Przed
oczami słuchaczy przewijały się
postacie wybitnych Niemców
zasłużonych dla rozwoju miasta, arystokraci i fabrykanci, dobroczyńcy, dawne obiekty ulicy
Kłodzkiej, cmentarze itp.

Ryszard Grzelakowski na spotkaniu w Muzeum Papiernictwa. fot. Teresa Bazała

Wszystko to przebiegało w
niezwykle uroczej, gawędziarskiej atmosferze. W spotkaniu
uczestniczył nowy burmistrz
miasta Piotr Lewandowski oraz
liczne grono przyjaciół i miłośników miasta. Gratulacjom
nie było końca. Autorowi podziękował również dyrektor
Muzeum Papiernictwa dr hab.
Maciej Szymczyk.
Ryszard Grzelakowski od
1962 roku działa społecznie
na niwie kultury, związanej
z Dusznikami-Zdrój i Ziemią
Kłodzką. Maluje i fotografuje.
Od 1982 pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników
Dusznik-Zdroju, które założył
i jest najaktywniejszym działaczem.
W latach 1982-2002 był
przedstawicielem regionu wałbrzyskiego i Ziemi Kłodzkiej w
Radzie Krajowej Regionalnych
Towarzystw Kultury.
Od 1992 roku jest członkiem
redakcji miesięcznika „Ziemia
Kłodzka – Od Kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, gdzie
regularnie publikuje swoje
badania nad historią i kulturą
regionu. Publikował także w
czasopismach „Brama”, „Gazeta
Gmin” „Nowa Gazeta Gmin”,
„Poznaj Swój Kraj”.
Był członkiem Klubu Publicystyki Kulturalnej i Turystycznej
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. Działał przez 30 lat

w Dolnośląskim Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym we
Wrocławiu.
Od 50 lat prowadzi Kronikę
Fotograficzną Miasta Duszniki-Zdrój.
W latach 1994-1998 jako
radny kierował Komisją Kultury
Rady Miejskiej w DusznikachZdroju.
Ryszard Grzelakowski jest
współautorem 7 książek, 34 zeszytów „Encyklopedii DusznikZdroju”, Kalendarium Dziejów
Miasta, monografii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Dusznikach z okazji 60 rocznicy działalności, Monografii Zakładów
Elektrotechniki Motoryzacyjnej
„ZEM” w Dusznikach-Zdroju
(2006 r.), „Dusznickie biblioteki
publiczne w XVIII-XIX wieku”,
„Duszniki-Zdrój” kalendarium
dziejów miasta (2005 r.).
Wydał grafiki prezentujące
uroki Ziemi Kłodzkiej, uzdrowiska tej ziemi, architekturę i sztukę na Ziemi Kłodzkiej autorstwa
lokalnych twórców Władysława
Kolbusza oraz Krzysztofa Froesse. Promuje twórców lokalnych
i ich dzieła.
W okresie ponad 30 lat opublikował ponad 500 artykułów
i pokazał na ponad 100 wystawach historię ludzi, którzy
tworzyli kształt i oblicze kultury Ziemi Kłodzkiej, zwłaszcza
Dusznik-Zdroju, gdzie mieszka.
Pisał o domach, pensjonatach,

sanatoriach, ratuszu, Rynku, ulicach, kościołach, cmentarzach,
pomnikach dawnych i obecnych, zdroju, parku zdrojowym
i ogrodach cienistych.
Od lat zbiera i opisuje archiwalia dusznickie. Zgromadził
archiwum liczące ponad 10
tysięcy fotografii. Jest autorem ponad 500 różnych publikacji w formie artykułów
prasowych.
Aktywnie działa na rzecz
ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Był głównym
inicjatorem renowacji cmentarza wojennego z 1866 roku
w Dusznikach-Zdroju, tablicy
upamiętniającej pobyt Mendelshona w tym mieście.
Od 20 lat jest głównym organizatorem Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej w
Dusznikach-Zdroju. Organizuje
każdego roku przynajmniej trzy
ważne wydarzenia kulturalne,
także w mieście partnerskim
Nove Město nad Metuji, gdzie
promuje kulturę polską w formie wystaw fotograficznych
i plastycznych, wykładów o
sztuce, której jest pasjonatem, a zarazem wspaniałym
propagatorem.
Od kilku lat organizuje i
przygotowuje wykłady i wystawy w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa, prezentując
własne fotografie.
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Horst Ulbrich

Urodziny Helmuta Goebela
24 stycznia 2015 Helmut
Goebel obchodził w hotelu
Brintrupp w Münster swoje
dziewięćdziesiąte urodziny, na
które zaprosił około sześćdziesięciu gości, którzy reprezentowali
8 narodowości.
Witając gości Helmut Goebel
wiele mówił na temat wspólnych
doświadczeń. Z Moskwy przyjechał szef firmy Ehrmann, aby jeszcze raz podziękować Helmutowi
za pomoc przy produkcji mleka,
jakiej mu udzielił podczas pobytu
w Rosji. Jubilat jest jedyną osobą,
jaką znam, odznaczoną zarówno
w Niemczech Federalnym Krzyżem Zasługi za pomoc swojej
śląskiej ojczyźnie po wojnie, jak
i przez polskiego prezydenta Bronisława Komorowskiego polskim
Orderem Zasługi za zaangażowanie w pracę przy restauracji
32 pomników w swej rodzinnej miejscowości w Szalejowie
Dolnym (Niederschwedeldorf).
Swoją rodzinną wieś na Śląsku
odwiedził już 100 (!) razy. Szalejów Dolny dzięki jego pracy stał
się popularny i otrzymał liczne
wyróżnienia. Helmut Goebel założył Towarzystwo „Archanioł Michał”, którego członkowie będą
kontynuować jego dzieło opieki
nad zabytkami Hrabstwa Kłodz-

Na zdjęciu (po lewej stronie) Helmut Goebel.

kiego. Mamy u niego wielki dług
wdzięczności, uratował wiele
kamiennych świadków historii
i wydobył na światło dzienne niemieckie dziedzictwo kulturowe
wielu pokoleń. Jubilat podziękował też za współpracę państwu
Ulbrich i przekazał obraz z widokiem gospodarstwa tej rodziny.
Horst Ulbrich przekazał także
życzenia i prezenty od Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej

i pana Juliana Golaka, radnego
województwa dolnośląskiego.
Obecny był oczywiście jego stały współpracownik z Szalejowa
Dolnego, który pokazał tablicę
z napisem honorowy obywatel
Helmut Goebel. Znajdzie ona
godne miejsce w jego rodzinnej
miejscowości. Zawsze podziwialiśmy i wspieraliśmy Helmuta.
Gdyby takich osób było więcej,
możnaby bardziej pomóc śląskiej

ojczyźnie. Będziemy się starać w
tym duchu nadal pracować w ojczyźnie naszych rodziców, która
też stała się naszą ojczyzną.
Niech Bóg obdarzy naszego
drogiego Helmuta jeszcze wieloma latami życia. Niech jego
dzieło w rodzinnej wsi przetrwa
wiele pokoleń. Wszyscy mówimy: Serdeczne Bóg zapłać, drogi
Helmucie.
[tłum. Irena Rogowska]

Horst Ulbrich

Geburtstag von Helmut Goebel   
Helmut Goebel feierte am 24.
Januar 2015 im Hotel Brintrupp
in Münster seinen neunzigsten
Geburtstag mit über sechzig geladenen Gästen aus 8 Nationen.
Der Jubilar hatte eingeladen
und von Nah und Fern waren
alle Gäste gekommen. So wusste unser Helmut in seiner Begrüßungsrede von vielen gemeinsamen Erlebnissen mit seinen
Gästen zu erzählen. Auch aus
Moskau war der Geschäftsführer
der Firma Ehrmann angereist, um
Helmut noch einmal für die Hilfe
bei der Milcherzeugung während
seines Russlandaufenthaltes zu
danken. Der Jubilar ist der Einzige, den ich kenne, der sowohl
in Deutschland für seine Hilfe in
der schlesischen Heimat nach
dem Krieg mit dem Bundesver-

dienstorden als auch durch den
polnischen Staatspräsidenten Komorowski mit einem polnischen
Verdienstorden für die engagierte Arbeit bei der Restaurierung
von 32 Denkmälern in seinem
Heimatort (Niederschwedeldorf)
ausgezeichnet wurde. Durch
seine Arbeit – er war schon vor
längerer Zeit zum 100. (!) Arbeitseinsatz in Schlesien – wurde
das Dorf überregional bekannt
und auch ausgezeichnet. Helmut
Goebel gründete den Verein
„Erzengel Michael“, der mit seinen zahlreichen Mitgliedern sein
Werk der Erhaltung und Pflege
der Grafschafter Denkmäler weiterführen wird. Wir sind ihm zu
großem Dank verpflichtet, hat er
doch viele steinerne Zeitzeugen
und damit deutsches Kulturgut

für viele Generationen vor dem
Verfall gerettet und wieder sichtbar gemacht. Bevor die anderen
Redner zu Wort kamen, bedankte
sich der Jubilar für die Zusammenarbeit mit Fam. Ulbrich und
überreichte ein Bild der Landschaft, wo heute der Reiterhof
Ulbrich steht. Herr Ulbrich überbrachte auch Grüße und Präsente
der Präsidentin der Stiftung zur
Erneuerung des Neuroder Landes, Frau Theresa Bazała, und des
Landtagsabgeordneten Herrn
Julian Golak. Natürlich war auch
sein ständiger Mitarbeiter aus
Niederschwedeldorf anwesend
und zeigte eine Tafel mit dem
Ehrenbürger Helmut Goebel.
Diese wird in seinem Heimatdorf sichtbar angebracht. Wir
in Schlesien haben Helmut im-

mer gern und mit Bewunderung
unterstützt. Ach hätte es doch
mehr von seiner Sorte gegeben,
die nicht nur aus der Ferne die
Heimat beweinen, sondern tatkräftig zupacken, um vor Ort in
der Heimat Schlesien Spuren zu
hinterlassen. Wir werden uns
Mühe geben, in diesem Sinne
weiter zu arbeiten in der Heimat
unserer Eltern, die auch wieder
zu unserer Heimat geworden ist.
Möge Gott unserem lieben Helmut Goebel noch viele Lebensjahre schenken. Seine Werke in
der Heimat werden noch viele
Generationen überdauern.
Wir alle können nur sagen:
Ein herzliches Vergelt’s Gott,
lieber Helmut.
Bericht
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Martyna Kurasińska, Patryk Małogurski

Ochrona nietoperzy w Górach Sowich
Żyjemy w czasach kiedy
działalność człowieka wywiera coraz większy wpływ
na środowisko przyrodnicze, dotyczy to skali lokalnej,
jak i globalnej. Na naszym terenie
funkcjonuje sieć ochrony przyrody Natura 2000, której celem
jest zachowanie różnorodności
biologicznej na obszarze całej
Unii.
Program Natura 2000 na naszym terenie został utworzony
ze względu na znajdujące się
liczne miejsca zimowania nietoperzy oraz ich dużych kolonii
rozrodczych. Oprócz nietoperzy
na terenie ostoi są cenne stanowiska motyli i liczne siedliska
przyrodnicze.
Terenem objętym Dyrektywą
Siedliskową programu Natura
2000 jest „Ostoja Nietoperzy
Gór Sowich”. Na obszarze tym
znajduje się 16 miejsc zimowania i żerowania kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec,
Sztolnia w Bystrzycy Górnej,
Jugowice, Włodarz, Srebrna
Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Rościszów,
sztolnia w Podlesiu, Sztolnia
w Kamionkach. Na terenie obszaru występują 3 gatunki nietoperzy. W Rościszowie występuje
jedno z największych letnich
zgrupowań Nocka Dużego w
Polsce. Poza naturalnymi miejscami przebywania tych małych
ssaków, jak jaskinie i szczeliny
skalne, chętnie korzystają one
ze starych zabudowań i sztolni,
które znajdują się na terenie
Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca,
Kompleksu Riese, oraz Kompleksu Osówka koło Walimia.
Góry Sowie to pasmo w Sudetach Środkowych w południowo
zachodniej części Polski na terenie województwa Dolnośląskiego. Zajmują powierzchnię około
200 km2 , rozciągają się na 35 km
licząc po linii grzbietowej. Są to
góry bardzo zróżnicowane pod
względem wysokości. Szczyty gór osiągają tu wysokości
od 600 do 980 m.n.p.m
Park Krajobrazowy Gór Sowich jest objęty programem
Natura 2000 pod kątem ochrony nietoperzy. Położony jest w
Sudetach Środkowych, a jego
największą kulminacją jest Wielka
Sowa (1015 m.n.p.m). Głównym

walorem tego terenu jest duża
lesistość oraz rzadkie gatunki nietoperzy. Ciekawe jest również to,
że góry te stanowią najstarszą
część Sudetów i są zbudowane
głównie z prekambrejskich gnejsów sowiogórskich.
Góry Sowie zostały wyznaczone jako specjalny obszar ochrony
siedlisk – Ostoja Nietoperzy Gór
Sowich w ramach Europejskiej
Sieci Natura 2000. Obejmuje
prawie cały masyw Gór Sowich,
który jest dominującym pasmem
górskim przy uskoku brzeżnym,
sudeckim, Wzgórzach Wyrębińskich i niewielkim fragmencie Gór
Bardzkich. Góry Sowie wyróżniają
się spośród innych grzbietów Sudetów i są jednym z najlepszych
przykładów zrębowego charakteru pochodzenia gór. Głównym
elementem tworzącym krajobraz
„Ostoi nietoperzy Gór Sowich”
są lasy porastające zbocza gór.
Jednak ich pochodzenie nie jest
w większości naturalne.
Nietoperze w gospodarczej
działalności człowieka pełnią
funkcję naturalnej metody walki
ze szkodnikami. Niestety dziesiątkująca populację choroba,
tak zwana choroba białego nosa
może doprowadzić do dużych
strat w rolnictwie.
Nietoperze przychodzą na
świat późną wiosną. Po wychowaniu młodych późnym latem
i jesienią nastaje dla nich czas
godów. Te małe stworzenia to jedyne ssaki posiadające zdolność
do aktywnego lotu. Nietoperze
mogą żyć maksymalnie 30 lat. W
Polsce występują 22 gatunki tych
zwierząt. Większość gatunków
nietoperzy żywi się owadami i
nigdy nie atakuje ludzi. W dzień
odpoczywają w swoich kryjówkach, a z nastaniem zmroku wylatują na polowanie.
Nietoperze prowadzą nocny
tryb życia, posługują się echolokacją, czyli wysyłaniem fal dźwiękowych. Analizując powracające
echo orientują się w przestrzeni
oraz lokalizują swoje ofiary.
Najbardziej krytycznym okresem w życiu nietoperzy jest zima,
żeby przetrwać do wiosny, zapadają w stan hibernacji, a zgromadzone jesienią zapasy tłuszczu
muszą im wystarczyć aż do wiosny. Dlatego ważne jest, żeby ich
nie zbudzić w tym okresie.

Budka dla nietoperzy.

Autorzy artykułu w Jaskini Nietoperzy.

Wszystkie nietoperze w Polsce podlegają ścisłej ochronie. Na
naszym terenie można wyróżnić
bardzo rzadkie gatunki, między
innymi: Borowiaczek, Mroczek
pozłocisty, Mroczek posrebrzany
i Podkowiec mały.
Najbardziej niebezpieczne dla
nietoperzy jest używanie toksycznych substancji do konserwacji
drewna oraz stosowanie trujących środków ochrony roślin,
zmiany mikroklimatu podczas
okresu hibernacji, np. palenie
ognisk wewnątrz obiektów,
turystyka w okresie hibernacji.
Zagrożeniem są też remonty
przeprowadzane w niewłaściwym terminie, zamknięcie
otworów wlotowych do kryjówek, nadmierny ruch turystyczny,
powiązany z niszczeniem roślinności i zaśmiecaniem terenu, niepokojenie zwierząt w ich letnich
oraz zimowych schronieniach,
zmniejszenie się liczby kryjówek
nietoperzy, głównie dziuplastych
drzew i starych, pełnych zakamarków domów.
W Polsce chroni się nietoperze
między innymi przez: obejmowanie ochroną prawną najcenniejszych zimowisk, prowadzenie badań naukowych nad ich
liczebnością i występowaniem,
pojawiającymi się zagrożeniami
oraz działania edukacyjne na ich
temat.
Do najistotniejszych z punktu widzenia ochrony oraz pod
względem liczebności nietoperzy są: Góra Wapienna, Sztolnia
w Podlesiu, Kompleks Osówka,
Kompleks Rzeczka, Sztolnia w
Gontowej. Oprócz wyżej wymienionych gatunków na tere-

nie Ostoi Nietoperzy Gór Sowich
stwierdzono występowanie Nocka Orzęsionego.
Kolonia Nocka Dużego licząca
około 700-800 osobników, znajduje się w budynku mieszkalnym
w Rościszowie, obecnie poza
granicami obszaru, w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Populacja rozrodcza Nocka
Bechsteina jest nieznana, a jej
poznanie wymaga dalszych
badań, zaś populacja zimująca
oceniana jest na 5-10 osobników.
Stan zachowania miejsc hibernacji Nocka Bechsteina w ostoi
został określony jako średni czyli
kategoria C.(wszystkie zimowe
stanowiska w ostoi miały ocenę U1 – stan niezadowalający),
na co miała wpływ zła kondycja
zabezpieczeń przed niepokojeniem nietoperzy w okresie zimowania.
Nocek Bechsteina jest wskazywany jako gatunek wybitnie
osiadły, jednakże dogodne połączenia między kompleksami
leśnymi komunikującymi obszar
ostoi z otoczeniem, można uznać
że populacja jest nieizolowana.
Ze względu na brak migracji,
jego populację rozrodczą oceniono na podstawie populacji
zimującej jako znaczącą. Stan
zachowania siedlisk leśnych
pozwala zakładać, że stan zachowania populacji rozrodczej
powinien być średni. Ocena
ogólna została określona jako
znacząca ze względu na nieliczną
populację tego gatunku w południowo-zachodniej Polsce. Ze
względu na trudności terenowe
w wykazaniu gatunku w okresie
rozrodu wymagane jest uzupeł-
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nienie wiedzy poprzez bardzo
szczegółowe badania terenowe.
Organem odpowiedzialnym za
zarządzanie obszarem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Na terenie Nadleśnictwa Jugów
zatwierdzono 3 obszary Natura
2000. Największą powierzchnię
zajmuje „Ostoja Nietoperzy Gór
Sowich”. Zostały rozpoczęte prace
nad planem zadań ochronnych.
W ramach przygotowań do
pracy nad naszym referatem udaliśmy się na spotkanie do Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Świdnicy,
gdzie dowiedzieliśmy się od spe-

cjalisty Pani Moniki Drozd więcej
o życiu tych pożytecznych ssaków
występujących na obszarze Natura
2000.
Dostaliśmy także budkę dla
nietoperzy, którą powiesiliśmy
w lesie w Sokolcu.
Kolejnym naszym działaniem
był wyjazd do Nadleśnictwa w Jugowie, gdzie poznaliśmy teren zamieszkiwany przez nietoperze.
Fakt, że wszystkie gatunki
nietoperzy w Polsce są prawnie
chronione nie wystarcza do ich
skutecznej w praktyce ochrony,
dlatego ważne jest abyśmy dbali
o te małe ssaki najlepiej jak po-

trafimy. Nie powinniśmy budzić
ich w okresie hibernacji, przeganiać ze strychów i piwnic. Należy
zgłaszać ich znalezione zimowiska
do specjalnych organów, które
zajmą się ich skuteczną ochroną
oraz rozwieszać specjalne skrzynki
przeznaczone dla nietoperzy.
Budki dla nietoperzy są niezwykle ważnymi schronieniami
ze względu na wysokie zagrożenia tego gatunku. Nietoperze
nie budują swoich kryjówek, a
jedynie szukają bezpiecznych i
ustronnych miejsc. Budki wiesza
się zarówno na drzewach jak i na
budynkach.

Nietoperze są zwierzętami
płochliwymi i potrzebują dużo
spokoju. Nie jest wskazane ich
podglądanie.
Unia Europejska w dalszym
ciągu prowadzi prace nad programem ochrony, który obejmuje
strategię najważniejszych działań
ochrony nietoperzy oraz ich identyfikację.
Mamy nadzieję, że dalsze działania efektywniej przyczynią się do
ochrony nietoperzy, a przedstawiony przez nas problem skłoni
państwa do refleksji i skutecznego
działania na korzyść tych małych
ssaków.
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju zaprasza
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie
papierniczym mieści się Muzeum Papiernictwa, w którym
prezentowane są arkusze ze znakami wodnymi z całego świata,

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

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

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

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

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

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

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje
pro zkoumání vlastností papíru
a mnoho papírových skvostů.
Každý návštěvník se může stát
papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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„RETURN TO THE VOICE”
polska premiera Teatru Pieśń Kozła
19– 21 grudnia 2014, Wrocław
Spektakl „Return to the Voice”
został stworzony przez wrocławski Teatr Pieśń Kozła. Swoją światową premierę miał w sierpniu
2014 r. w Edynburgu podczas
najważniejszego festiwalu teatralnego na świecie - Fringe.
Zebrał znakomite recenzje w
prestiżowych teatralnych tytułach, a przez miesiąc jego grania publiczność wypełniała salę
każdego wieczoru. Poruszona
perfekcyjnym dopracowaniem
całości Mary Brennan zachwycała
się w szkockim „Heraldzie”: „Pieśń
jest w naszych sercach i duszy,
czy potrafimy śpiewać, czy po
prostu słuchać". Natomiast Fiona Shepherd z „The Scotsman”
zauważyła, że w spektaklu można znaleźć wiele szczególnych
momentów, „które łączą w sobie
doskonałość techniczną z piękną i uwznioślającą emocjonalną
siłą".
Teatr Pieśń Kozła zbudował
„Return to the Voice” na bazie szkockiej kultury i muzyki.
Spektakl powstał na bazie ma-

teriałów pozyskanych podczas
wypraw i archiwalnych zapisów
źródłowych. Artyści podróżowali
do Szkocji - w grudniu 2012 do
Fort William, na wyspę Skye, do
Edynburga i Glasgow oraz we
wrześniu 2013 na wyspy szkockie
Lewis i Skye. Poszukiwali korzeni
tamtejszej kultury i zdobywali
wiedzę na temat gealickiej muzyki, technik wykonawczych oraz
istoty tradycji przekazu ustnego
dawnych Szkotów. - „Return to
the Voice” jest projektem, który
poszukuje zapomnianych wibracji. Od czasów, gdy muzyka
jest eksploatowana przez media,
utraciła swoje źródło oraz powód, dla którego była dawniej
tworzona i wykonywana - mówi
Grzegorz Bral, reżyser spektaklu
i dyrektor Teatru Pieśni Kozła. Intencją artystów było dotarcie do
zapomnianych tradycji.
- Dawni muzycy nie śpiewali
na pokaz albo dla zysku. Muzyka
była częścią pracy, modlitwy lub
leczenia. Prawdziwa muzyka była
poszukiwaniem oraz odkrywa-

niem magii oraz energii, która
ją przenikała - mówi Grzegorz
Bral.
Do pracy nad „Return to the
Voice” została zaproszona wybitna wokalistka jazzowa Anna
Maria Jopek, a także kompozytorzy Jean-Claude Acquaviva i
Maciej Rychły.
Reżyseria: Grzegorz
B r a l, m u z y k a : M a c i e j R ychły, Jean-Claude Acquaviva
Obsada: Anna Maria Jopek,
Emma Bonnici, Henry McGrath,
Ilenia Cipollari, Julianna Bloodgood, Kacper Kuszewski, Łukasz
Wójcik, Maria Sendow, Monika
Dryl, Paolo Garghentino, Rafał
Habel, Christopher Sivertsen.
Wrocławskie spektakle odbędą się w dniach 19, 20, 21 grudnia
2014 o godz. 19.00 i 21 grudnia
2014 o godz. 21.30 w Katedrze
Św. Marii Magdaleny przy ulicy
Szewskiej 10.
Bilety można kupić w sieci
ticketpro.
Organizator: Teatr Pieśń Kozła, www.piesnkozla.pl

DEBUTS – zbiorowa wystawa fotografii
5 grudnia 2014 – 17 stycznia 2015, Wrocław
W jakim kierunku podąża polska fotografia? Jakie trendy w niej dominują?
Co interesuje polskich fotografów? Na te pytania odpowie wystawa w Dolnośląskim Centrum
Fotografii „Domek Romański“.
Na początku 2014 roku internetowe magazyny fotograficzne „doc! photo magazine“
i „contra doc!“ ogłosiły poszukiwanie najzdolniejszych polskich debiutantów fotograficzDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

nych, czyli osób, które w ciągu
trzech ostatnich lat miały swoją
pierwszą autorską publikację w
mediach, zaprezentowały swoje zdjęcia na pierwszej wystawie
lub które w tym samym czasie
ukończyły szkołę fotograficzną.
Do prowadzenia poszukiwań zaproszeni zostali najlepsi polscy
fotografowie-dokumentaliści,
laureaci nagrody World Press
Photo (Rafał Milach, Filip Ćwik
i Maciek Nabrdalik) oraz osoby
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

związane z rynkiem fotografii
kolekcjonerskiej i artystycznej
(Anna Fronckiewicz-Spodnik,
Agnieszka Olszewska i Katarzyna Żebrowska). Skład jury
domykał Grzegorz Kosmala,
redaktor naczelny magazynów
i pomysłodawca projektu. Efekt
ich pracy będzie można zobaczyć
na kolejnej wystawie w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek
Romański“.  
DEBUTS to szerokie spojrzeMateriały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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nie na kondycję współczesnej
polskiej fotografii. Wybrane
przez jury portfolia wskazują, że
polska fotografia nie naśladuje
zagranicznych trendów, nie powiela maniery artystycznej czy
tematów, które dominują na
międzynarodowych konkursach
fotograficznych. Polscy młodzi fotografowie opowiadają głównie
o bezpośrednio otaczającym ich
świecie. Nie boją się podejmować
trudnych tematów. Mówią o nich
szczerze i bez sztucznego skrępowania. Wśród nich dominuje
człowiek i jego miejsce w danej
przestrzeni, jego relacje z nią,
jak również z grupą, w ramach
której funkcjonuje. Coraz częściej
autorów fascynuje styk środowiska naturalnego ze światem
będącym dziełem człowieka.
Dokumentują je neutralnie, nie
poddając ocenie. Nie ma tu zdjęć
robionych pod publiczkę, liczą-

cych jedynie na efekt. Jest za to
przemyślana wizja rzeczywistości,
tej przetworzonej i tej stworzonej od podstaw. Fotografowana
świadomie, z ciekawością świata i
z dużą wrażliwością wizualną.
W pierwszej edycji projektu zaprezentowani zostali następujący debiutanci: Mateusz
Baj, Marcin Bańdo, Ewa Behrens,
Magdalena Borowiec, Jan Cieślikiewicz, Marta Cieślikowska,
Mariusz Drezniak, Edyta Dufaj,
Marlena Jabłońska, Magdalena
Kącikowska, Karolina Kamycka,
Anna Kieblesz, Marcin Kwiecień,
Tomasz Łaptaszyński, Anna Liminowicz, Bartek Lurka, Robert
Mainka, Gabriel Orłowski, Jerzy Piątek, Patryk Pietras, Igor
Pisuk, Maciej Przemyk, Dawid
Rus, Krzysztof Sienkiewicz, Filip Skrońc, Panda Aleksandra
Staniszewska, Olga Świątecka,
Agnes Szedera, Marta Wapien-

nik, Bartek Warzecha, Agnieszka
Wąsik, Natalia Wiernik, Anna Witkovska, Wiktoria Wojciechowska,
Gosia Ziębińska oraz Katarzyna
Zolich.
Projekt DEBUTS jest organizowany przez internetowe
magazyny fotograficzne „doc!
photo magazine“ i „contra doc!“,
które docierają do czytelników z
ponad 150 krajów świata. Parterem merytorycznym projektu jest
agencja fotograficzna AFPHOTO,
a partnerami wystaw - Foto-Grafika, Medikon i Fomei.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS, przy pl. bpa Nankiera
8 jest czynna od poniedziałku
do soboty w godz.10.00-18.00.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu, www.
okis.pl

MENDINI. Maestro del Design we Wrocławiu
2 grudnia 2014 – 15 marca 2015
Pierwsze dni grudnia 2014
roku będą szczególne dla miasta
Wrocławia – Europejskiej Stolicy
Kultury 2016. Wystawa Alessandro Mendiniego w Muzeum
Architektury we Wrocławiu oraz
w Galerii Neon Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu będzie
częścią programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury
2016.
Bogaty program będzie okazją do bliższego zapoznania się
z twórczością światowej sławy
architekta, projektanta, mistrza
designu, krytyka oraz redaktora
wielu pism z dziedziny architektury, projektowania i sztuki,
wielokrotnego dyrektora najstarszego na świecie branżowego
czasopisma Domus.
Organizatorem wystawy jest
Akademia Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, jedyne w Polsce Muzeum Architektury we Wrocławiu i Dorota Koziara.
Kuratorem i dyrektorem artystycznym wydarzenia jest Dorota
Koziara – pochodząca z Dolnego Śląska projektantka, artystka
i wieloletnia współpracowniczka Atelier Mendini, od kilku lat
właścicielka własnego studia w
Mediolanie. Projekty jej autorstwa będziemy mogli zobaczyć
w przyszłym roku, 9 października
2015 nastąpi otwarcie wystawy

jej prac w salach Ratusza Miejskiego we Wrocławiu
Wystawa MENDINI zorganizowana
została we współpracy z INTERNI
MAGAZINE, jednym z najważniejszych pism branżowych z zakresu
wystroju wnętrz i współczesnego
designu na świecie obchodzącym
w tym roku swoje 60-lecie. Wielowymiarowa ekspozycja będzie
pierwszą prezentacją twórczości
Mistrza, której organizatorem jest
państwowa uczelnia artystyczna.
1 grudnia w przepięknym wnętrzu Auli Leopoldina Uniwersytetu
Wrocławskiego, Akademia Sztuk
Pięknych we Wrocławiu w osobie Rektora Prof. Piotra Kielana
przyzna Alessandro Mendiniemu
zaszczytny akademicki tytuł Doctora Honoris Causa. Promotorem
w postępowaniu o nadanie tytułu
jest Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa dr hab.
Urszula Smaza-Gralak.	 
Prezydent Miasta Wrocławia
z ramienia Urzędu Miejskiego
Wrocławia zaproponował Alessandro Mendiniemu wykonanie
projektu plenerowej rzeźby, która
miałaby powstać w przestrzeni
miasta. Wybrany z kilku przedłożonych koncepcji model zostanie zaprezentowany na otwarciu
wystawy we wnętrzach Muzeum
Architektury we Wrocławiu.	 
Na wrocławskiej wystawie znajdą
się zarówno rzeźby i instalacje,
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projekty architektoniczne oraz
projekty dla przemysłu, jak i
unikaty autorstwa tego wielkiego
architekta. Będzie to m.in. kolekcja dzieł pochodząca z Fondation
Cartier pour l’art contemporain
w Paryżu, do której należą instalacje Petite Cathedrale, Grande
Poltrona di Proust, rzeźba Cavaliere i inne obiekty. 	
Z zaprojektowanego przez Atelier Mendini w Holandi Groninger
Museum (będącego w posiadaniu
największej kolekcji Alessandro
Mendiniego) zobaczymy we
Wrocławiu Tete Gèante oraz
zbiór laminatów zaprojektowanych przez Mendiniego dla
firmy Abet Laminati, które zrewolucjonizowały świat współczesnej architektury. 	
Ze zbiorów włoskiej Fondazione
Bisazza, fundacji sztuki współczesnej stworzonej przez jednego z
większych producentów mozaiki szklanej na świecie, dla której
Alessandro Mendini pracował
przez lata w roli dyrektora artystycznego tworząc kolorystykę
mozaik i kolekcji, we Wrocławiu
zobaczymy dziewięć 2-metrowych
rzeźb z mozaiki w kolorze złotym Mobili per Uomo.
Z pr y watnej kolekcji Cle to Munari przyjedzie do
Wrocławia M obile Venice.
W Muzeum Architektury będzie
można również zobaczyć kilkanaście miniaturowych obiektów
z brązu z kolekcji Short Stores, a
ze zbiorów Superego – rzeźby ceramiczne Colonne, będące dwumetrowymi, barwnymi obiektami przypominającymi kształtem formy antropomorficzne.
Atelier Mendini udostępni obszerną kolekcję unikatowych
obiektów: słynny fotel Poltrona
Proust w różnych wariantach,
meble z serii Redesign, która w latach 80-tych zrewolucjonizowała
świat designu, kolekcję ceramiki
wykonanej w słynnej tradycyjnej
technice koreańskiej celadon, serię waz z paper mâché, specjalny
projekt socjalny realizowany we
współpracy z więźniami jednego
z większych więzień we Włoszech
Rebbibia, serię przedmiotów i
obiektów Proust, w tym słynne
Oggetto Banale Proust, oraz
wiele innych dzieł mistrza.
W Muzeum Architektury będzie
można obejrzeć także szereg modeli architektonicznych zrealizowanych w różnych miejscach na
świecie. Wśród nich projekt Groninger Museum w Holandii, Torre
w Hiroszimie w Japonii, Fabryka

Alessi we Włoszech i wiele innych.
Zaprezentowanych będzie też
około 60 zdjęć skończonych realizacji architektonicznych.
Z Triennale w Mediolanie, najważniejszej instytucji we Włoszech
zajmującej się designem i architekturą, do Wrocławia przyjadą
oryginalne szkice wielu projektów, zarówno tych związanych
z architekturą i designem, jak i
innymi dziedzinami sztuki. 	
Triennale od kilku lat jest w
posiadaniu wszystkich szkiców,
które wychodzą spod ręki Mistrza.
Na wrocławskiej wystawie zobaczymy też efekt świetnego połączenia sztuki z przemysłem, tak typowego dla Mendiniego – dużych
rozmiarów obiekty rzeźbiarskie
przeznaczone dla przestrzeni publicznej: lampy, wazy i siedziska,
produkowane przez firmy Schoenhuber Franchi oraz Slide. 	
Czterometrowe rzeźby Bomarzo z
produkcji Schoenhuber Franchi
zostaną pokazane w przestrzeniach i galeriach Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, natomiast obiekty Here, There, Glace z produkcji Slide w Muzeum
Architektury we Wrocławiu.
Alessandro Mendini często występuje w roli dyrektora
artystycznego licznych marek.
We Wrocławiu pokażemy efekty tej kooperacji – projekty dla
firm, które dzięki współpracy z
Alessandro Mendinim doszły
do poziomu przodujących w
dziedzinie designu, wyznaczając tym samym nowe kierunki.
Należą do nich słynne firmy
Alessi, Bisazza, Swatch oraz firmy, z którymi współpracuje od
lat jako projektant, takie jak Venini, Abet Laminati, Magis, Olivari, Porro, Ramun, Swarovski,
Zerodisegno i wiele innych.
Wrocławska wystawa będzie
podsumowaniem całokształtu
wieloletniej pracy tego wielkiego
artysty, ale głównie skupiać się
będzie na realizacjach powstałych
w ciągu ostatnich 10 lat. Będzie
też znakomitą okazją do zaprezentowania szerokiej międzynarodowej publiczności miasta
Wrocław jako Europejskiej Stolicy
Kultury 2016, a mieszkańcom samego Wrocławia przybliży postaci
Alessandro Mendiniego oraz Francesco Mendiniego, którzy współtworzyli Atelier Mendini.
Wrocławska wystawa jest też
podsumowaniem ważnego roku
dla wielu instytucji i międzynarodowych firm, z którymi Mendini
współpracuje od lat. W tym roku
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Groninger Museum w Holandii,
którego projekt powstał właśnie
w Atelier Mendini i z którego do
Wrocławia przyjedzie część zbiorów, obchodzi swoje 20-lecie.
30-lecie istnienia obchodzi Fondation Cartier pour l’art contemporain, z którego przyjeżdża do
Wrocławia znaczna część zbiorów.
Jubileusz 20-lecia obchodzi również słynna, zaprojektowana przez
Alessandro Mendiniego kolekcja
przedmiotów Anna G z firmy Alessi, a 60-lecia – pismo Interni Magazine, które jest jednym z najważniejszych na świecie czasopism
z dziedziny projektowania.
Organizatorem wydarzenia są
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta oraz Muzeum
Architektury we Wrocławiu.
***
Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu kształci studentów w
różnych kierunkach artystycznych
i projektowych, takich jak malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika
warsztatowa, grafika projektowa,
multimedia, architektura wnętrz,
wzornictwo przemysłowe. Uczelnia ma wspaniale rozwinięty, jedyny w kraju kierunek szkła i ceramiki oraz pracownię projektowania środków transportu. 	
Jej absolwenci to często główni
projektanci w dużych koncernach
samochodowych znanych marek. Wystawą Mendini Akademia
Sztuk Pięknych we Wrocławiu
inicjuje program wielkich wydarzeń związanych z promocją
designu w Polsce. W tym roku
po raz pierwszy zaprezentowała
się w ramach Salone del Mobile
2014 w Mediolanie w Dorota
Koziara Studio/Gallery. Wystawa
organizowana we współpracy z
Konsulatem Rzeczypospolitej
Polskiej w Mediolanie. 	
W ciągu swej 60-letniej historii
uczelnia była i jest znaczącym
ośrodkiem kulturalnym i opiniotwórczym. Jest organizatorem
cyklicznych konkursów, których
celem jest promowanie wartościowych zjawisk artystycznych,
m.in. Konkursu im. Eugeniusza
Gepperta, Krajowej Wystawy
Malarstwa Młodych oraz Międzynarodowego Konkursu Rysunku, stanowiącego kontynuację
Triennale Rysunku. Od 1991 roku
ukazuje się kwartalnik Format.
Dzięki staraniom jego redaktora
Andrzeja Saja jest on jednym z
najlepszych profesjonalnych ogólnopolskich czasopism na temat
współczesnych sztuk wizualnych.

W 2012 roku otworzono nowy
gmach, zwany Centrum Sztuk
Użytkowych i Centrum Innowacyjności, który spełnia rolę
dydaktyczno-warsztatową. W
budynku, wyposażonym w najnowsze technologie i urządzenia warsztatowe, znajduje się 9
laboratoriów oraz 42 pracownie, w tym huta szkła.
Jedyne w Polsce Muzeum Architektury we Wrocławiu istnieje od
1965 roku. Mieści się w gotyckich
wnętrzach dawnego klasztoru
bernardynów z XV wieku, który
składa się z kościoła św. Bernardyna ze Sieny i czworoboku klasztornego wokół wirydarza. 	
Jest jedną z nielicznych zachowanych budowli średniowiecznych tego typu na Dolnym Śląsku.
Układ budynków dawnego klasztoru pozostał do dziś niezmieniony. Obiekt położony na styku
głównych szlaków turystycznych,
w ścisłym centrum Wrocławia, jest
istotnym elementem krajobrazu
kulturowego miasta.
Misją Muzeum Architektury we
Wrocławiu jest upowszechnianie wartości oraz zachowanie
świadectw historycznych w
zakresie architektury dawnej
i współczesnej, życia i działalności architektów oraz plastyki
związanej z architekturą. Zadania te muzeum realizuje poprzez
działalność wystawienniczą i
wydawniczą, prace badawcze,
gromadzenie, upowszechnianie i opracowywanie zbiorów.
Muzeum Architektury jest również rozpoznawalnym miejscem
spotkań, wymiany myśli i idei z zakresu architektury współczesnej.
Służą temu cykliczne prezentacje
w ramach Galerii Jednego Projektu oraz Archi-Box. Muzeum jest
członkiem-założycielem Światowej Konfederacji Muzeów Architektury (ICAM) i siedzibą polskiej
sekcji DOCOMOMO.
Muzeum jest też wydawcą wielu
książek z dziedziny architektury,
poświęconych tak wybitnym
twórcom, jak m.in. Max Berg, Hans
Poelzig, Erich Mendelsohn, Ernst
May, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Stanisław Fiszer, Heinrich
Lauterbach, Stefan Müller, Edward
Lach, Romuald Loegler, Zbigniew
Maćków, Maciej Miłobędzki, i ich
dziełom.
Organizatorzy: Akademia
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, INTERNI MAGAZINE, www.
ma.wroc.pl
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KOLĘDY ŚWIATA
10-23 stycznia 2015 , Wrocław, Łomnica, Ząbkowice Śląskie, Kudowa-Zdrój, Zamek na Skale
Tradycja koncertów kolędowych organizowanych przez
Ośrodek Kultury i Sztuki każdorazowo we wrocławskiej Bazylice Garnizonowej oraz miastach
Dolnego Śląska sięga 2000 roku.
W okresie świątecznym, najczęściej w sobotę wieńczącą pierwszy pełny tydzień nowego roku,
zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska do wspólnego kolędowania ze znanymi artystami. To
wspaniała okazja do tego, aby
usłyszeć niezwykłe bożonarodzeniowe utwory. W styczniu 2015
roku będzie można usłyszeć kolędy w wykoniu zespołów Spirituals
Singers ora The Wellnes.
W 35-letniej historii - Spirituals
Singers Band, kolędy były zawsze
stałym i ważnym elementem re-

pertuaru. Na koncercie melomani
usłyszą te piękne pieśni, niosące
radość z Narodzenia Pana, w najbardziej charakterystyczny sposób jakim szczyci się zespół, od
lat zbierając doskonałe recenzje
na koncertach w Polsce i Europie.
Technika, którą - Spirituals Singers Band prezentuje, pozwala
na pokazanie całego kunsztu wokalnego zespołu, w której głosy
wykonawców traktowane są
bardziej jako instrumenty, a realizacja własnej partii pozwala
na pewną dozę improwizacji.
Aranżując kolędy, Włodzimierz
Szomański, łączy to co dawne, z
tym co współczesne.
Kolędy ułożono w różnych stylach wykonawczych, w których
umieszczone są elementy folk-

loru, jazzu, gospelu oraz muzyki rozrywkowej, zachowując
jednocześnie dozę naturalnego
liryzmu i możliwości zabawy
tą świąteczną muzyką. Podróż
po świecie kolęd umilą opowieści o tradycjach świątecznych różnych narodów.
Soliści zespołu The Wellness
Sound specjalizują się w śpiewaniu standardów jazzowych
i rozrywkowych, ale nie stronią też od innych gatunków
muzycznych – zasłynęli ze
znakomitego wykonania koncertu kolęd polskich.
Szczegółowy harmonogram koncertów na stronie okis.pl
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, www.
okis.pl

NAMALOWANE 40/60. PAWEŁ LEWANDOWSKI-PALLE
Legnica
Wystawa prezentowana w
legnickim Muzeum Miedzi, od
15.12.2014r. do 28.03.2015r.,
„Namalowane 40/60. Paweł
Lewandowski-Palle”, to kolejna
próba szerszego spojrzenia na
twórczość tego artysty, profesora wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Rok 2014 upłynął Pawłowi Lewandowskiemu-Palle pod
znakiem ważnych jubileuszy: 40lecia debiutu wystawienniczego
oraz 60. urodzin. Stąd w tytule
legnickiej wystawy wzięły się
liczby 40/60. 		
Paweł Lewandowski-Palle urodził
się w 1954 r. w Ciechocinku. Dziś
mieszka w pobliskim Łazieńcu
na Kujawach. Pierwsze kroki w
malarstwie stawiał już w Szkole
Podstawowej w Ciechocinku (lata
1961-1969). W następnych latach
uczył się tej sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Bydgoszczy (lata 1969-1974).
Jako student kontynuował obraną
drogę malarską we Wrocławiu w
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (lata 1974-1979).
Jego początkowym wyborem
był wprawdzie Wydział Ceramiki i Szkła, lecz już od 1975 r.
Autor studiował na Wydziale
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w
Pracowniach m.in.: Wandy Goł-

kowskiej, Alfredy Poznańskiej,
Leszka Kaćmy, Andrzeja Lachowicza i Stanisława Zimy.
Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa uzyskał 25 czerwca
1979 roku w Pracowniach profesorów: Zbigniewa Karpińskiego
- Malarstwo Sztalugowe i Mieczysława Zdanowicza - Projektowanie Malarstwa w Architekturze
i Urbanistyce. W latach 1975-78
uczęszczał na 6. Semestralne Studium Pedagogiczne kierowane
przez prof. Stanisława Rodzińskiego. Do dziś jest z wrocławską uczelnią związany zawodowo
jako wykładowca akademicki. Od
1978 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, początkowo
pracując w Katedrze Malarstwa
a następnie, od 2003 r., Katedrze
Malarstwa Architektonicznego i
Multimediów. W 2002 r. uhonorowany został tytułem naukowym
profesora sztuk plastycznych. Od
2004 r. jest profesorem zwyczajnym. Obecnie na wrocławskiej
ASP prowadzi Pracownie: Technologii Malarstwa Sztalugowego
oraz Organicznych Technik Malarskich. Swoje obrazy prezentował
na ok. 370 zbiorowych ekspozycjach i 60 wystawach indywidualnych w Polsce i ok. 30 zagranicą.
Wśród krajów gdzie wystawiane
były jego prace są Belgia, Białoruś,
Bułgaria, Czechy, Dania, Francja,

Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja,
Szkocja, Szwecja i Włochy. Paweł
Lewandowski-Palle jest laureatem
ok. 40 nagród i wyróżnień, między
innymi Nagrody Ministra Kultury
w dziedzinie edukacji artystycznej
„TALENTY” (1997) oraz Zasłużony
dla Kultury Polskiej (2012).
W swojej twórczości Artysta
stroni od realizmu i dosłowności, zamiast tego dąży do autentyczności poprzez zaangażowanie
intelektualne i zmysłowe. Jego
malarstwo to przede wszystkim
spontaniczna, emocjonalna refleksja nad zjawiskami i wydarzeniami dnia codziennego. Obrazy
Pawła Lewandowskiego-Palle
odzwierciedlają – jak przyznaje
sam Autor – próby, poszukiwanie sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości w oparciu o
liczby, struktury i konstrukcje
malarskie. Artysta dużą wagę
w procesie tworzenia przywiązuje do strony technologicznej
powstawania swoich obrazów,
skupia się na dążeniu do wysokiego poziomu warsztatowego
prac. Jego obrazy stale nawarstwiają się w cyklach, tworzonych
niekiedy przez dziesięciolecia i
budowanych wokół głównego,
dominującego wątku.
Organizator: Muzeum Miedzi w
Legnicy, www.muzeum-miedzi.
art.pl
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KARSKIEGO HISTORIA NIEPRAWDZIWA
Premiera Teatru im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze
Jelenia Góra
XXI wiek nigdy nie wyglądałby tak pięknie gdyby nie Jan
Karski. Bohater, ikona, a przede
wszystkim człowiek sukcesu.
Ale jakiego? Oswobodzenia milionów Żydów. Milionów Żydów
w wagonach bez przedziałów,
w drodze do obozów. To dzięki
niemu Niemcy wraz z aliantami
wygrali wojnę, a współczesny
świat jest kolorowy, ludzie są
szczęśliwi i z szerokim uśmiechem wspominają podróże

Karskiego, ucieczki Karskiego,
wygraną Karskiego. Wygraną
dobra ze złem, które nie zdążyło się dokonać. Czym jest holokaust w oczach społeczeństwa
pozbawionego traumy? Zapomnianym wybrykiem historii czy
pożywką dla popkultury?
Spektakl powstał w ramach Sceny
Inicjatyw Aktorskich w reżyserii
Julii Mark (reżyserki spektaklu
Autobus oraz słuchowiska Karskiego Historia Nieprawdziwa).

Premiera odbyła się 27 stycznia
2015r.
Tekst: Sz ymon Bogacz,
reżyseria: Julia Mark, dramaturgia: Zuzanna Bućko, video: Jarosław Jagodziński.
Występują: Agata Grobel, Bogusław Kudłek, Robert Mania,
opracowanie muzyczne: Szymon
Bogacz
Organizator: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, www. teatrnorwida.pl

KONFERENCJA PTAKÓW
Premiera Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Legnica
Konferencja ptaków nie jest
zwyczajnym spektaklem. Tekst
sztuki napisał Peter Brook, legenda współczesnego teatru światowego. Towarzyszył mu w tym
jeden z najlepszych scenarzystów
XX wieku, Jean-Claude Carrière
(współtwórca takich filmów, jak
Dyskretny urok burżuazji Luisa
Buñuela, Blaszany bębenek Volkera Schlöndorffa czy Danton
Andrzeja Wajdy). Legnicka inscenizacja Konferencji ptaków naznaczona wschodnim kolorotem jest
dziełem międzynarodowej grupy

artystów. Reżyseruje Ondrej Spišák, twórca uznanych przedstawień teatru lalkowego i spektakli
dramatycznych, realizowanych
w Czechach, Polsce, na Słowacji
i Węgrzech. Za wystrój sceniczny
odpowiada wybitny scenograf
węgierski Szilárd Boráros, autorem muzyki jest kompozytor
czeski Pavel Helebrand.
Średniowieczna perska baśń i
poemat filozoficzny w jednym.
Opowieść o wyprawie ptaków w
poszukiwaniu ich nieśmiertelnego króla Simurga, którego nigdy

nie widziały. Przejęte strachem
i nieznające drogi, przelatują
ponad siedmioma dolinami i
morzami, stawiając czoła wielu
niebezpieczeństwom. Niektóre
nie sprostają trudom wędrówki. Te, które dotrą do celu, czeka
wielka niespodzianka...
Premiera odbyła się 31 stycznia
2015r.
Organizator: Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy, www.
teatr.legnica.pl

KONCERT ANNY MARII JOPEK
Wrocław
Wyjątkowa wokalistka w
towarzystwie fantastycznych
muzyków. Projekt muzyczny,
który wymyka się konwencjom,
gatunkom i formom. Anna Maria
Jopek, Krzysztof Herdzin, Robert
Kubiszyn, Piotr Nazaruk oraz Mino
Cinelu w koncercie pełnym muzycznych niespodzianek.
Anna Maria Jopek to jedna z najpopularniejszych, a jednocześnie
najbardziej utytułowanych piosenkarek na polskiej scenie muzycznej. Nagrywa i koncertuje na
całym świecie z najważniejszymi
postaciami muzyki naszych czasów (m.in Pat Metheny, Youssu'n

Dour, Bobby McFerrin, Ivan Linz,
Branford Marsalis, Nigel Kennedy,
Richard Bona, Oscar Castro-Neves, Makoto Ozone).
Wystąpiła na najbardziej prestiżowych scenach świata. Sprzedała milion płyt w Polsce i na
świecie.
Już 15 lutego będziemy mieć
okazję posłuchać jej na żywo w
Sali Koncertowej Radia Wrocław.
A nie będzie to zwykły koncert.
Annie Marii towarzyszyć będą
fantastyczni muzycy Krzysztof
Herdzin, Robert Kubiszyn, Piotr
Nazaruk oraz gość specjalny
Mino Cinelu - wirtuoz instru-

mentów perkusyjnych.
Sama wokalistka mówi o towarzyszących jej muzykach, że to
najbardziej wszechstronna i szalona formacja z jaką pracowała.
Dodaje, że żaden z jej zespołów
nie jest tak rozśpiewany i żaden
nie jest tak widowiskowy. Muzycy
grają na niezliczonej ilości instrumentów, które potrafią zmieniać
w trakcie trwania utworów. Kolory
mienią się i przenikają a muzyka
wymyka się wszelkim konwencjom. Zdaje się nie mieć żadnych
ograniczeń.
Organizator: Radio Wrocław,
www.prw.pl

Ziemia Kłodzka nr 246-247/ styczeń-luty 2015

46

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM – ZBLIŻENIA
Jelenia Góra
Międzynarodowy Festiwal Filmowy "ZOOM - ZBLIŻENIA" to znaczące i poważne wydarzenie kulturalne zaliczane do wąskiego grona
największych i najważniejszych tego
typu w Polsce. Jelenia Góra bardzo
mocno zaznacza się na OFFilmowej mapie Polski. Z każdym rokiem

przybywa wartościowych filmów
oraz twórców z kraju i zagranicy.
Festiwal ma na celu, przedstawienie
kultur, języka filmowego, wymianę idei oraz prezentację i promocję niezależnej sztuki filmowej.
Organizatorem tego wydarzenia
artystycznego promującego kino
niezależne jest Osiedlowy Dom
Kultury w Jeleniej Górze.
Jest to impreza o charakterze
ogólnopolskim i międzynarodowym. Na Festiwal przyjeżdżają miłośnicy kina z całego
kraju oraz zagranicy.
W ramach festiwalu odbywają się
projekcje konkursowe i pokazy specjalne, warsztaty filmowe, otwarte
dla widzów obrady jury i spotkania
z twórcami, koncerty i inne imprezy
towarzyszące. Między 17 i 22 lutego
2015 r. widzowie nie tylko obejrzą
znakomite filmy, ale także posłuchają świetnych koncertów.
Po d c z a s k o n c e r t u i n a u g u rującego wystąpi NIGEL
KENNEDY & KROKE.
Pierwszy koncert zagrali w lecie,
na Kazimierzu, w klubie, który
już niestety nie istnieje. Wtedy to
była głównie improwizacja. Grali

dużo i często i głównie utwory
z repertuaru Kroke.
W 2003 r. nagrali dla EMI Classic jedyny jak dotąd wspólny album East
meets East z gościnnym udziałem
Nataszy Atlas i Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Płyta zawiera 14
utworów zaaranżowanych przez
Nigela Kennedy i Kroke w tym m.in
Lullaby for Kamila, Time, Kukush z
repertuaru Kroke po utwory tradycyjne jak: Ajde Jano, Ederlezi,
Kazimierz do Tribute to Maria Tanase jako hołd wielkiej rumuńskiej
śpiewaczce Marii Tanase.
Ich wspólne koncerty to wędrówka
po różnych muzycznych tradycjach
Europy Wschodniej, czyli tam gdzie
"East meets East", gdzie melodie
bałkańskie splatają się z cygańskimi
i żydowskimi. Kroke nadało swoim penetracjom tych muzycznych
przestrzeni niezwykły koloryt, a
muzykę tę Nigel Kennedy oszlifował do perfekcji mistrzostwem
swych skrzypiec, jego i grupy Kroke
wirtuozeria wsparta scenicznym
temperamentem samego Kennedy'ego czynią te koncerty wprost
niepowtarzalnym spektaklem muzycznym.

Wystawa fotografii Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej
Wrocław
26 lutego 2015 r. o godz.
17.00 zapraszamy do Dolnośląskiej Galerii Fotograficznej Domek
Romański na wernisaż wystawy
fotografii Magdaleny WdowiczWierzbowskiej.		
Artystka zaprezentuje prace
z dwóch cykli: Po prostu męża
mi brakuje. Spotkania z wdowami oraz Tata. Pierwszy z nich to
portrety kobiet, które próbują
na nowo się odnaleźć po stracie
męża. Jak pisze fotografka: Pozwalałam bohaterkom mówić i
słuchałam. Robiłam zdjęcia. Nie
zadawałam zbyt wielu pytań.
Niektóre mówiły o mężach dużo,
inne wcale. Okazało się, że dużo
ważniejsze od zdjęć są same spotkania i rozmowy. Czasami słowa,
a często cisza, były tak istotne, że
czas na fotografowanie się kurczył. Ale to nie szkodzi, jestem
wdzięczna wszystkim moim
paniom, że zgodziły się ze mną
spotkać i podzieliły się swoimi

wspomnieniami, myślami, nieraz snami.
Cykl Tata to osobisty zapis
ulotnych chwil, które Magdalena
Wdowicz-Wierzbowska spędziła
ze śmiertelnie chorym ojcem, w
ostatnich miesiącach Jego życia.
Przez pół roku prawie codziennie
spotykała się z Tatą, rozmawiała i
fotografowała. Tak jakby poprzez
zdjęcia chciała zatrzymać czas,
ocalić od zapomnienia…
Ekspozycję można oglądać
do 28 marca 2015 roku.
M a g d a l e n a Wd ow i c z Wierzbowska (ur. 1979) - Architekt i fotograf niezależny. Od 2012
członek Okręgu Warszawskiego
ZPAF. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(2013). Z potrzeby serca zajmuje się portretem, a dla czystej
przyjemności robi zdjęcia streetowe.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki, www.okis.pl
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KONCERT ANY MOURY
Wrocław
Ethno Jazz Festival z przyjemnością zaprasza na koncert
światowej gwiazdy portugalskiego fado. Ana Moura to portugalska wokalistka, która jest jedną z
najważniejszych współczesnych
artystek fado.
Choć dysponuje mocnym i
przejmującym głosem, to stawia
przede wszystkim na intymność
i kameralność.
Jej aranżacje nie przytłaczają
nadmiarem instrumentów (najczęściej śpiewa z towarzyszeniem
gitary klasycznej), a interpretacje
dalekie są od melodramatycznych wykonań Marizy.
Ana M oura zadebiutowała w 2003 rok u albumem
„Guarda-me a Vida na Maoî”.
Płyta zebrała znakomite recenzje,
została świetnie przyjęta przez
publiczność zarówno portugalską, jak i międzynarodową.
W 2005 roku Tim Ries, stały
saksofonista The Rolling Stones, zachwycony głosem Any,

zaprosił ją do współtworzenia
płyty w ramach The Rolling
Stones Project.		
Prz yjaźń z gigantami rocka zaowocowała udziałem
Tima Riesa w pracy nad
k o l e j n y m a l b u m e m A n y.
Album ukazał się w pierwszej
połowie 2007 r. - płyta pokryła
się podwójną platyną i stała się
jednym z najpopularniejszych
wydawnictw z muzyką fado
w historii. Od tamtego czasu
popularność artystki ciągle rośnie i od kilku lat śmiało można
nazwać ją wielką międzynarodową gwiazdą fado.
Do tej pory artystka wydała 6
płyt, z których każda okazała
się wielkim sukcesem.
Ana Moura wystąpi 2 marca w
lubianej przez miłośników dobrej
muzyki Synagodze Pod Białym
Bocianem we Wrocławiu.
Organizator: Ethno Jazz Festival, www.ethnojazz.pl

PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
Wrocław
Przegląd Piosenki Aktorskiej
jest chyba jedyny na świecie festiwalem poświęcony w całości
sztuce piosenki w teatrze. Tu
właśnie można obserwować,

jak muzyka i słowo wzajemnie się
uzupełniają i współtworzą nową
jakość, nie tylko w musicalach,
operach, wodewilach, ale także

– a może przede wszystkim – w
teatrze dramatycznym. Piosenka to już nie dodatek, ale sposób
prezentacji myśli twórczej, czasem
istotniejszy niż słowo mówione.
Formuła PPA poszerzyła się
ogromnie w ostatnich latach. Co
roku gościmy we Wrocławiu wielu
znakomitych artystów teatru i piosenki z Polski i zagranicy. Łączy ich
jedna wspólna cecha: charyzma w
interpretacji piosenek. Do tej pory
gościliśmy we Wrocławiu między
innymi: Laurie Anderson, Marianne Faithfull, Nicka Cave’a, Patricię
Kaas,The Tiger Lillies, Antony’ego
(and the Johnsons), Gogol Bordello, Amandę Palmer, The Magnets,
Brendana Perry’ego, Lisa Gerrard,
Johna Cale’a, Marka Lanegana,
a także zespół legendarnego
Berliner Ensemble z „Operą za
trzy grosze” w reż. Roberta Wilsona czy „Muszkę owocówkę”
w reż. Christopha Marthalera z
teatru Volksbuehne. 	
Przegląd oczywiście nie istniałby
bez Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki. To właśnie Konkurs
– przeszło 30 lat temu – dał począ-

tek wrocławskiemu festiwalowi. W
Konkursie debiutowało wiele wybitnych osobowości muzycznych,
tu też miały miejsce premierowe
wykonania utworów, które później
stały się klasyką gatunku.
Młodzi scenarzyści i reżyserzy
biorą udział w Nurcie Off – w
tym roku do produkcji wybrano
aż dwanaście spektakli. Te małe
projekty teatralne przyglądają
się fenomenowi „piosenki aktorskiej”, komentują, poszerzają,
a czasem bezczelnie wykpiwają formułę festiwalu.
20-29 marzec 2015r. przyniesie 36.
edycję festiwalu, pod kierunkiem
nowego dyrektora artystycznego,
Cezarego Studniaka. Publiczność
festiwalu będzie miała okazję
zobaczyć ponad 30 koncertów i
spektakli, w tym Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki, prezentacje Nurtu Off i spotkania muzyczne w Klubie Festiwalowym.
Szczegółowy program na: www.
ppa.wroclaw.pl
Organizator: Teatr Muzyczny
CAPITOL, www.teatr-capitol.pl
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Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

Foto: Petr Žitný

KRÁSNÝ

HLAS

BÁRY BASIKOVÉ

Nádherný dárek jsme sobě i lidem z okolí přichystali na třetí
adventní neděli. Byl to dárek,
který se nemusel balit do papíru
ani zdobit mašličkou, a přesto
byl sváteční a nevšední. A i když
trval jen asi dvě hodiny, budeme na něj dlouho vzpomínat.
Řeč je o adventním koncertu
Báry Basikové, který jsme
v Neratově uspořádali v neděli
14. prosince. Spolu s námi si ho
přijelo poslechnout více než
700 lidí. Zájem o koncert byl
obrovský – i když jsme si popůjčovali lavice z okolí, všechny
lístky na sezení byly vyprodány
už týden předem. A i pak se
našlo dost zájemců, kteří přijeli na koncert alespoň na stání.
Akce začala vystoupením
"předskokanů" v podobě dětí

ZNĚL

ze sborů Vlaštovičky ze ZUŠ
Žamberk a Orlička ze ZŠ Klášterec nad Orlicí. Paní sbormistryně Kalášková i všichni malí
zpěváci si dali opravdu záležet,
takže dětské vystoupení byla
radost poslouchat.
Pak děti vystřídala paní Basiková, která zazpívala jak skladby duchovní, tak i písně z muzikálů. Naším kostelem se tak
nesly tóny "Ave Maria", "Veni
domine" i "Co na tom je tak
zlého". Na několik skladeb se
ke zpěvačce připojily i všechny
děti a společně zazpívali třeba
"Teď královnou jsem já".
Koncert se i přes množství
návštěvníků nesl v příjemné atmosféře – posluchačka v první řadě se například s paní Basikovou ochotně podělila o ka-

NERATOVEM

pesník a po koncertě se zpěvačka navzdory zimě ještě
dlouho fotila se všemi velkými
i malými fanoušky. Fotku s ní
tak získala i naše kamarádka
a kolegyně Evička, která zná
všechny muzikály, v nichž paní Basiková vystupuje.
Koncert měl velký úspěch
a věříme, že všichni z něj odjížděli spokojení. Nemalou zásluhu na tom mají dobrovolníci, kteří nám s organizací
pomohli. Patří jim za to naše
veliké poděkování. Děkujeme
také dětem, které na koncertě
zpívaly, a jejich sbormistryním.
Poslední dík patří návštěvníkům, kteří si navzdory blátu
a zimě uchovali dobrou náladu a vytvořili tak na koncertě
krásnou atmosféru!

PF 2015
Přejeme všem našim přátelům, podporovatelům, kolegům, sousedům, známým, partnerům i náhodným
čtenářům, aby byl pro ně rok 2015 naplněn radostí, osobními i pracovními úspěchy a především
láskou a požehnáním. Děkujeme vám všem za slova i skutky podpory v roce 2014. Vědomí, že je
naše práce ceněna a že je pro někoho užitečná, je pro nás velmi důležité. Budeme rádi, když nám
i v novém roce zachováte svou přízeň, a těšíme se s vámi během roku 2015 na shledanou!

ZVEME

VÁS!

Od 3. do 11. ledna budou po našem regionu putovat tři králové
s kasičkami Tříkrálové sbírky
Charity ČR. Rolí králů se ujmou
obyvatelé našeho chráněného
bydlení a žáci naší speciální školy
a rokytnické základní školy. Postupně obejdou Rokytnici, Bartošovice, Nebeskou Rybnou, Neratov a Orlické Záhoří, zavítají i na
tříkrálový koncert v Neratově
a všude s sebou ponesou přání
radosti a požehnání. Prosíme, otevřete jim své dveře a přivítejte je
s úsměvem. Pokud jim přispějete
do kasičky, pomůžete projektům
Charity ČR i naší speciální škole.
--V sobotu 3. ledna k nám můžete
vyrazit na tradiční Tříkrálový
koncert. Od 14 hodin bude naším kostelem znít Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby a upravené vánoční koledy a spirituály, to
vše v podání Litomyšlského symfonického orchestru a pěveckých
sborů Vlastimil, Bendl, Mužského
pěveckého sboru a Sboru paní
a dívek. Dobrovolným vstupným
přispějete na tříkrálovou sbírku
Charity ČR.
--Obchod chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích je pro vás
i v novém roce otevřen ve všední
dny od 8 do 18 hodin a v sobotu
od 930 do 17 hodin.
--POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
V Orlickém Záhoří se uskuteční Mezinárodní soutěž v jízdě
na saních rohatých. Závody
jsou otevřeny všem zájemcům.
Soutěž se koná v sobotu 17. ledna od 14 hodin v lyžařském
areálu Černá Voda, registrace
závodníků probíhá do 15. ledna.
Více na www.orlickezahori.eu.
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ADVENT

MEZI HORAMI
Poslední koncert putovního
cyklu "Advent mezi horami" je
už tradičně vyhrazen Neratovu
a žamberskému sboru Corale.
Ani v uplynulém měsíci tomu
nebylo jinak, a tak jsme si opět
mohli vychutnat krásnou hudbu a zpěv našich oblíbených
Coralí před zaplněným kostelem. Všem účinkujícím za milý
zážitek děkujeme a těšíme se,
že k nám přijedou zazpívat
i v právě začínajícím roce!

BYLO OPĚT VÁNOČNĚ

Již podeváté proběhl v našich
chráněných dílnách Kopeček
vánoční řemeslný jarmark. Na
osm set návštěvníků si přišlo
prohlédnout ukázky řemesel,
nakoupit vánoční dárky z produkce našich dílen i od řemeslníků z okolí a ochutnat sladké
i slané vánoční dobroty.
Nechyběl ani doprovodný
program – nejprve vystoupil
Sbor z hor, po něm zatančili,
zazpívali a zarecitovali žáci
naší speciální školy a nakonec
tu na lesní roh zahrál mladý
muzikant Mirek Junek.

Návštěvníkům byla otevřena i budova speciální školy, kde
kromě prohlídky čekaly na na-

Opravdu kouzelné a plné radosti byly Vánoce a vlastně celý
prosinec v naší speciální škole.

Od společnosti Škoda Auto
dostali naši žáci velký kuličkový
bazének, ve kterém můžou do-

KOUZELNÉ VÁNOCE

zdobení sladké perníčky, mnoho
lidí zavítalo i na adventní koncert v bartošovickém kostele.

V NAŠÍ ŠKOLE

Foto: Petr Žitný

NOVĚ

V

vádět i relaxovat. Velikou radost z něj mají i žáčci místní
mateřské školky, které do bazénku také rádi pouštíme.
Před Vánoci nás pak navštívil pan Dědeček, který je dlouholetým podporovatelem našeho sdružení a nyní i naší školy.
Dětem přivezl nové židle do
jídelny, krásnou kuchyňku na
hraní a mnoho dalších pomůcek. Ne nadarmo mu ve škole
říkají "kouzelný Dědeček".
Společnosti Škoda Auto
a panu Dědečkovi jménem
školy srdečně děkujeme!

NERATOVĚ

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

KRÁTCE

Z PROSINCE
Mockrát děkujeme všem, kdo
se zapojili do sbírky vánočních
dárků pro obyvatele našeho chráněného bydlení Domov. Množství
a štědrost dárců nás velmi překvapily a někdy dojaly až k slzám.
Děkujeme, že jste nám pomohli
připravit našim přátelům skutečně radostné Vánoce!
--I když ještě nebyl sníh, vypravila
se naše speciální škola na zimní pobyt. Přibrali s sebou i kamarády ze ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí. Na programu měli vycházky,
lanové překážky, výtvarné dílničky
či diskotéku, a tak není divu, že si
i bez sněhu užili spoustu zábavy.
--Obyvatelé našeho Domova vyrazili do Rokytnice za čerty, anděly a Mikulášem. Nezbední čerti
je chytali do pytle a ven je pouštěli až po zarecitování básničky.
Domů se naštěstí vrátili všichni,
ve zdraví a v dobré náladě.
--Žáci naší školy vystoupili na
slavnostní akci firmy DIBAQ.
Přítomní je za to ocenili velkým
potleskem a výtěžkem z firemní
tomboly, který vedení firmy ještě
zdvojnásobilo. Za tento dar, který
využijeme na nákup pomůcek do
školy, mockrát děkujeme!
--V prosinci se s námi rozloučila
kolegyně Gábina Mikulecká.
Moc jí děkujeme za dva roky příjemné spolupráce a přejeme jí
v dalším životě mnoho úspěchů!
--Na Štědrý den se na farmě na
Vrchní Orlici narodilo telátko.
Mladý býček je zdravý a plný sil
a my doufáme, že mu jeho vánoční datum narození přinese štěstí.
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní
Kulturníprogram
program
únor
2014
leden
2015

1.11.
2. 20:00
1. 17:00

7ġ,.5É/29e
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15.
2.1.20:00
24.
15:00

.5É6.$$=9Ìġ(

SPOLEČENSKÝ PLES PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Přijďte s králi k jesličkám a podarujte své bližní domácím cukrovím.
Herecké ztvárnění biblického příběhu. Živá zvířata, sborový zpěv,
slavnostní fanfáry. Občerstvení zajištěno, pro děti teplý čaj zdarma.
3. 2. – 21. 2. 8:00 – 16:00
Vezměte s sebou na ochutnání cukroví. V kostele sv. Petra a Pavla
je možné si prohlédnout historický betlém.

K tanci
hraje Swing Sextet DIVADELNÍ
Náchod a Duo Simon
& Kaněra, zpěv: Lee
1. NERATOVICKÁ
SPOLEČNOST
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Předprodej
vstupenek
prodejněmoci
EDAlásky.
na broumovském
Pohádkový
příběh o vkouzelné
Inscenace dlenáměstí.
předlohy
KDbásníka
Střelnice.
Pořádá:Hrubína.
Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Františka

náměstí.
Broumov,
ZUŠ Broumov
z Mírové
období
1965Pořádá:
- 1995Město
| Autor
Miroslav
Holča

Městské divadlo v Broumově. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
17. 2. 19:00
TIP!
Náš

a Římskokatolická
farnostvBroumov.
Vernisáž
v sobotu 1.2.2014
16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

1. 14:00
9.11.
2. 14:00

%528029$1.$

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Taneční
odpoledne.
12.
2. 19:00
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

Náš

TIP!

TRAVESTI SHOW
$UW&DIp²/LYH-D]]
14. 1. 19:00

TECHTLE MECHLE

K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
imitátorkou
Cher u(USA/CZ)
nás.
TRIO WUH
– Wilkins, Uhlíř, Helešic

Městské
divadlo
Broumov.
Vynikající
americký
pianista SKIP WILKINS, jeden z nejlepších
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
/ 240,-Kč na
místě.a bubenická
evropských
kontrabasistů
FRANTIŠEK
UHLÍŘ
legenda JAROMÍR HELEŠIC vystupují na jednom pódiu.
Program jazzového tria je sestaven z vlastních skladeb
12.
2. 19:00
Skipa
Wilkinse, Františka Uhlíře a amerických standardů.
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
MARCEL
FLEMR - BLUES
tel. +420 734 570 141

PEKLO V HOTELU
24. 1. 20:00

632/(ÿ(16.ë3/(6
WESTMINSTER
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší.

KD Střelnice.
Pořádá:J.ČSŽ
Vstupné: 80,- Kč
Divadelní
soubor
K. Broumov.
Tyl, Meziměstí

Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
27. 1. 19:00
jednoduché
si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům ,3
1iå7
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

7ġ,9+É-,
Divadlo Artur

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
Láska versus Sex v komedii o vztazích během krize středního věku.
Divadelní adaptace stejnojmenného literárního bestselleru.
Na2.motivy
24.
19:00 románu Tři v háji autorů - Michala Viewegha,
Haliny Pawlovské, Ivy Hercíkové.
P!

KAREL

áš TI
N
Městské divadlo v Broumově. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 220,Kč v předprodeji na IC Broumov, na místě 260,- Kč

PLÍHAL

28. 1. 19:00
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
$UW&DIp²632/(ÿ1e$.25'<+8'%<$9Ì1$
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
Městské
Broumov. muzikolog,
Pořádá: Město
Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
Přední divadlo
český moderátor,
skladatel
a znalec vín Lukáš
předprodeji skvělých
na IC Broumov,
200,-Kč
na místě
,3 Vstupné:
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
Hurník 160,-Kč
propojujev ochutnávku
vín a skvělé
hudby.
K hudebním
17. 1. 20:00
1iå7
Buddy Guye a Otise Granda.
ukázkám – skladbám W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Rossiniho,
S. Bodorové a dalších autorů v podání sopranistky Anny Trahové
26.
19:00 Luboše Skaly v klavírní spolupráci se Stanislavem
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
a 2.
barytonisty
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Gallinem, jsou po celý večer podávána vybraná vína, o jejichž historii,
ŠPORKOVY
BAROKNÍ PÍSNĚ
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
přednostech a zajímavostech pojedná Lukáš Hurník. V ceně vstupenky
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
je započítána ochutnávka vín.
K poslechu a tanci hraje hudební skupina Ledvin Stones.
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Bohatá tombola. Zajímavým zpestřením bude doprovodný program.
Univerzity
Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a
15. 2. 15:00
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, +420 734 570 141
popularizátor české hudby.
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
KD Střelnice. Pořádá:VMěsto
Broumov. Vstupné: 80,- Kč
ČTYŘLÍSTEK
POHÁDCE
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Divadlo D5, Praha
Vstupné: 450,- Kč / 390,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
23.
1.
18:00
Vstupné:
120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –

3/(60Ď67$
&(6723,61É%(6('$

dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do
pohádky
a zažije
tak opět jedno
zeFrancií
svých až
velkých
a neopakovatelných
S mimčem
v cyklovozíku
napříč
k Atlantiku.
dobrodružství.
Povídání o společném cykloputování rodinky Stillerových.
Městské
divadlo
Konferenční
sálBroumov.
IC. Pořádá: Město Broumov.
Pořádá:
Město
Vstupné: 40,-Kč
Vstupné:
40,-Broumov.
Kč

3ġ,35$98-(0(

28. 2. 18:00

POLSKÉ
TATRY A OKOLÍ
-$.8%602/Ì.

Cestopisná
přednáška
Největší hity
Jakuba Smolíka (Ave Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí,
Až se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů, Říkej mi táto…)
Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu,
přírodu,
historii aPořádá:
zvyky obyvatel
dané oblasti.
KD Střelnice.
Město Broumov.
Vstupné: 300,- Kč
Konferenční
sál na
IC. IC
Pořádá:
Město
40,-Kč
v předprodeji
Broumov,
na Broumov.
místě 350,-Vstupné:
Kč

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna

Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
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Kulturní
Kulturníprogram
program
únor
únor2014
2015

1.2.
2.2.
20:00
– 8. 2.

15.
2.2.20:00
15.
14:00

Užijtehudební
si týden jarních
prázdnin
s výstavou
Play.vKarneval
pro děti
Hraje
skupina
Geny
– Rtyně
Podkrkonoší

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

-$51Ì35É='1,1<1$9ë67$9Ď3/$<%5280296.2
PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ
PLES PLES
%528029$1.$
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
mnoho dalšího.
OTEVŘENO
BUDE
MIMOŘÁDNĚ
KDa Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ Broumov.
Vstupné:
80,-Kč TAKÉ V PONDĚLÍ. K tanci
hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
Přijďte si užít poslední měsíc výstavy.
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Předprodej
vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
14. 2. 15:00
společnosti Veba
3.Play
2. –Broumovsko,
21. 2. 8:00 areál
– 16:00
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč

VÝSTAVA
ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
5. 2. 18:00

z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča

,3

1iå7

-,ġÌ.23(&.ë$2/'ġ,&+-(1.$

Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

²*(2/2*,($63(/(2/2*,(%5280296.$
9. 2. 14:00
ScienceCafé – Odborná přednáška Jiřího Kopeckého člena České
BROUMOVANKA
speleologické společnosti, přírodovědce, ochránce a znalce přírodního
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
Pořádá: Klub
seniorů Broumov
prostředí
Broumovska
na téma Geologie
a speleologie
Broumovska.
Přednášku doplní promítání Oldřicha Jenky.
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
12. 2. 19:00
TIP!
Náš
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (pro studenty) SHOW

TRAVESTI

TECHTLE MECHLE
6. 2. 19:00

=9ÌġÉ7.$$/283(æ1Ì&,

17. 2. 19:00
TIP!
Divadlo Kapsa Andělská Hora
Náš
Veselá a svižná pohádka plná písniček. Děj je obohacen o další
zápletky, které pobaví malé i velké diváky. Městské divadlo v Broumově.

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

17. 2. 19:00

Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

$-(7293«

,3

1iå7

Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
Divadelní společnost Maska při TJ Sokol Česká Skalice.
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního
Komedie o tom, co všechno Vám mohou způsobit horliví sourozenci,
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
pokud vám chtějí pomoci, když si chcete s manželkou adoptovat miminko.
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
Městské divadlo v Broumově. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
Městské
imitátorkou Cher u nás.
21. 2. divadlo
14:30 Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
Promítej i ty! – Filmy z jednoho světa
Městské
divadlo
Broumov.
Před zimní
olympiádou
v roce 2010 vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů 'Ď76.ë.$51(9$/²2VSDOpNUiORYVWYt
Vstupné:
předprodej
/ 240,-Kč
naKmístě.
světa – 220,-Kč
Shauna Whitea
a Kevina
Pearce.
poměření sil ale nikdy nedojde, 24. 2. 19:00
Kevin se totiž pár dní před začátkem her vážně zraní při tréninku. Zatímco
TIP!
Soutěže, vystoupení, tombola, občerstvení.
Náš
Shaun získává zlatou medaili, Kevin se pomalu, za podpory rodiny, zotavuje KD Střelnice. Pořádá: DDM Ulita
12.
2. 19:00stavu. Propadne Kevin znovu své adrenalinové vášni?
z kritického
Promítání
dokumentu
režisérky Lucy
který byl oceněn hlavní
MARCEL
FLEMR
- Walker,
BLUES
28. 2. 10:00 – 18:00
diváckou cenou festivalu Jeden svět 2014.
Info: jakub.sleis@broumovsko.cz,
734 570době
141 hraje ve svém
Osobitý
pražský bluesový kytarista vtel.
současné

-Ì='$1$+5$1Ď7+(&5$6+5((/

KAREL

15. 2. 15:00

11. 2. 19:00
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE

326/('1Ì'(19ë67$9<3/$<%5280296.2

Zakončete s námi poslední otevírací den výstavy Play Broumovsko.
Dárek pro
každého
návštěvníka.
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:www.playbroumovsko.cz.
Město Broumov.
Play Broumovsko,
areál společnosti
Veba
Vstupné:
160,-Kč v předprodeji
na IC Broumov,
200,-Kč na místě

28. 2. 19:30

26. 2. 19:00

3/(66325729&ĩ

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Hraje skupina
z Jaroměře
Univerzity
HradecPOHODA
králové, ale
především muzikolog, badatel a
KD Střelnice.
Pořádá:
TJ Slovan a Rekreační sport Broumov
popularizátor
české
hudby.

sál3ġ,35$98-(0(
Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
3-$526/$9.21(ÿ1ë²7+(21(0$1086,&6+2:
Divadlo
D5, Praha

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné:
120,-Kč
/ 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
ArtCafé
– Vlašimský
farář,
původně
profesionální
hudebník
11. 3. 19:00
-$.8%602/Ì.
Není
snad nikdo,
kdo by
neznal
čtveřici
nerozlučných
kamarádů –
P. MgA Jaroslav
Konečný, jeFifinku,
nejen knězem,
aleovšem
i aktivním
hudebníkem,
Největší hity Jakuba Smolíka (Až se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů...)
dobrosrdečnou
a důvtipnou
roztržitého
geniálního
2.Střelnice.
18:00 Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 300,- Kč
skladatelem,
majitelem
mnohaustrašeného,
historických ale
hudebních
nástrojů
a tvůrcem 28.
KD
vynálezce
Myšpulína,
mnohdy
oddaného
vtipálka
jejichareplik.
Během koncertu
předvede
historických
v předprodeji na IC Broumov, na místě 350,- Kč
Pinďu
nemotorného
siláka Bobíka.
Tatosoubor
čtveřice
se vypravínástrojů,
do
POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
některéazzažije
nich již
zapomenuté:
rohy, flétny, ...
pohádky
tak
opět jedno portativ,
ze svýchkladívková
velkých a citera,
neopakovatelných
Cestopisná
přednáška
Rezervace
vstupenek:
jakub.sleis@broumovsko.cz,
tel.
734
570
141
17. 3. 19:00%(=%$%$1(%.87/2&+
dobrodružství.
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Komedie o nákupním centru
Pavel
Bičiště Vám
představí
a netradiční
kulturu,
Pořádá:divadlo
Agentura
pro rozvoj Broumovska
a manželech
na útěku.
Jak zábavnou
se dá přežít
nakupováníformou
s drahou
polovičkou?
Městské
Broumov.
přírodu,
historii asvou
zvyky
obyvatel
dané
oblasti.
Sál
Kreslírna,
benediktinský
klášter
v
Broumově.
Kdo
protáhne
ženu
rychleji
obchoďákem?
Mají
muži
své dny?
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční
sál
IC.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
Vstupné: 130,- Kč / 90,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 160,- Kč

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

9ë67$9$.521,.<0Ď676.e+2',9$'/$

sálVýstava
Kreslírna,
benediktinský
klášter
v Broumově.
kroniky
městského
divadla,
autorem je Miloš Rain.
Pořádá:
Agentura
rozvoj Broumovska
Vernisáž
výstavypro
proběhne
9. 2. od 16 hod. na Staré Radnici
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Výstavní síň na Staré radnici. Pořádá: Město Broumov

PLÍHAL

Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna

bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu Sál Kreslírna,
benediktinský
klášter
v Broumově.
Vstupné:
zdarma
kořenům
elektrického
blues. Jeho
rukopis
je inspirován
mistry
elektrické
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
Brown,
Hooker,
Magic
Sam, B. B. King, Albert
9. 2. Earl
16:00
10. Hubert
2. – 20.Sumlin,
3. 8:00
– 16:00
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
Buddy Guye a Otise Granda.
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

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

16

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

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

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

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

15

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

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

17

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

18
Uzdrowisko Kudowa - Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa - Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.

21
Kurort Lądek - Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion
bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt„Wojciech“(früher„Marienbad“),
in der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.

19
Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole - Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole - Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.
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Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30

26
Uzdrowisko Długopole - Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá
ma sudetského pohoří od Králic
kého Sněžníku až po Sněžku.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.

35
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

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

Polska Grupa Uzdrowisk
Polska Grupa Uzdrowisk
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