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Inauguracja Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego 2015
W Broumovie w Republice
Czeskiej została zorganizowana
impreza kulturalna, która zainaugurowała Polsko- Czeski Rok
Kulturalny 2015. W tym mieście
ćwierć wieku wcześniej zaczęto
przełamywać stereotypy myślenia
o Polakach i Czechach, utrwalone w
czasach komunistycznych. To właśnie tutaj odbywały się spotkania
z legendarnym już starostą Tomaszem Kočička o otwarciu granic,
a także akcje Solidarności PolskoCzeskiej oraz słynne spotkania w
broumovskim klasztorze.
Uroczystość w dniu 3 marca
2015 roku składała się z dwóch
części, które prowadził Julian Golak
- od 25 lat przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej,
a jednocześnie szef Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej i Radny
Województwa Dolnośląskiego.
W pierwszej części polsko-czeskiego spotkania licznie zgromadzeni goście podziwiali występy
młodych uczniów ze Szkoły Artystycznej w Broumovie. Największy
aplauz uzyskały młode baletnice,
które wykonały piękny program
pod kierunkiem Heleny Ogriščenkovej.
Wystąpił też polsko – czeski
chór AMICITIA, który zaprezentował
pieśni w języku czeskim i polskim,
między innymi „Czerwone maki na
Monte Cassino” i „Góralu czy Ci nie
żal”. W chórze śpiewają wspólnie
uczniowie Szkoły Artystycznej w
Broumovie i Miejskiego Zespołu
Szkół nr 1 w Nowej Rudzie.
W drugiej części odbyło się
spotkanie robocze, podczas którego kilkudziesięciu działaczy
życia społeczno-kulturalnego na
pograniczu dyskutowało o możliwościach zorganizowania różnorodnych wydarzeń społecznokulturalnych w 2015 roku wzdłuż
polsko-czeskiej granicy na odcinku
od Złotego Stoku do Krzeszowa i
Kamiennej Góry.
Zaproponowano prawie 100
ciekawych polsko-czeskich imprez
kulturalnych, m.in. plenery interdyscyplinarne w Křinicach, Nowej
Rudzie i Bielawie. Odbędą się także
cztery wieczory poezji z udziałem
polskich i czeskich poetów oraz
spotkania integracyjne środo-

Występ dziewcząt z baletu klasycznego prowadzonego przez Helenę Ogriščenkovą.

Polsko-czeski chór AMICITIA.

wisk lokalnych, m.in. nauczycieli,
dziennikarzy i młodzieży. Odbędą
się także wspólne rajdy turystyczne
i pielgrzymki do miejsc kultu religijnego. Zostaną zorganizowane
ponadto trzy konkursy dla dzieci
i młodzieży w tym konkurs „Co
wiesz o pograniczu?” oraz „Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Największa akcja kulturalna na
pograniczu - Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej w tym
roku będą zorganizowane już po
raz 26, imprezy będą odbywały się
na pograniczu od maja aż do grudnia 2015 roku. Nad organizacją i
przebiegiem XXVI Polsko-Czeskich

Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” w 2015 roku patronat
objął Konsul Honorowy Republiki
Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusz
Ignasiak, który był obecny na spotkaniu w Broumovie w dniu 3 marca i otrzymał od Organizatorów w
podziękowaniu za dotychczasową
pracę na rzecz rozwoju polskoczeskiej współpracy specjalną
Nagrodę imieniem Jana Pawła II.
W spotkaniu w Broumowie
uczestniczyło ponad 90 osób, w
tym również dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wroclawiu – Piotr
Borkowski oraz Starosta Broumova
– Jaroslav Bitnar, a także burmistrzowie i wójtowie kilku gmin z
pogranicza polsko – czeskiego. Je-

sienią 2015 roku zostanie przygotowana konferencja przedstawiająca
25-letni dorobek Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej na Pograniczu oraz wystawa „Szlak do
Wolności”, która upamiętnia nielegalne akcje Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej w latach 80-tych
XX wieku.
Warto podkreślić, że we wrześniu 2015 roku będzie przygotowana także dwudniowa akcja - spotkanie integracyjne (polsko – czeskie)
w Lądku- Zdroju, podczas którego
nastąpi otwarcie nowego szlaku
turystycznego pn. Szlak do Wolności, a jedna z ulic w Lądku-Zdroju
otrzyma imię Vaclava Havla.
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Lucie Lesáková

V Broumově byl zahájen česko - polský
Rok kultury 2015
V konferenčním sále Informačního centra Broumovska
se v úterý 3. března uskutečnil
16. ročník konference, který slavnostně zahájil česko - polský Rok
kultury 2015. Sešlo se zde přes
80 zástupců českých a polských
institucí.
Setkání věnované spolupráci
českých a polských kulturních
organizací v budoucím období
uvedl starosta města Ing. Jaroslav
Bitnar. Po krátkém úvodu převzal
slovo Julian Golak, předseda
Organizačního výboru česko polských dní křesťanské kultury
a iniciátor myšlenky realizace
akce na české straně hranice. V
úvodním bloku představila mladé
talenty Základní umělecká škola
Broumov s ukázkami zpěvu, hry
na piano a baletních inscenací.
Následoval pracovní workshop,
ve kterém jednotlivé strany představily své nejvýznamnější kulturní projekty a diskutovaly nad
možnostmi společné realizace.
Konference, která se uskutečnila v České republice poprvé,
se účastnily významné osobnosti
Královéhradeckého kraje a Dolního Slezska: Arkadiusz Ignaszak,
konsul České republiky ve Wroclawi, Tomasz Kiliński, starosta
města Nowa Ruda, Henryk Go-

łębiewski, první hejtman regionu
Wałbrzych, Pavel Mertlík z Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, Petr Neumann, radní města
Nové Město nad Metují, Roman
Głód, starosta města Głuszyca,
Wiesław Zalas, místostarosta Mieroszowa, Henryk Hnatiuk, kulturní
referent z obce Mieroszów, Piotr
Borkowski, ředitel wroclawského
odboru kultury, Michał Piszko,
starosta Kłodzka, Josef Socha, jeden ze zakladatelů česko - polské
spolupráce a další.
"Jsem velice rád, že se nám
konečně podařilo uskutečnit setkání v Broumově. Právě v tomto
historickém městě došlo ke zrodu
a prvním krůčkům v rámci česko
- polské spolupráce, a to již v roce
1989," uvedl Julian Golak.
Česko - polské dny křesťanské
kultury mají již hlubokou tradici. Po celý rok se pod záštitou
této organizace koná celá řada
koncertů, vernisáží, přednášek
a setkání. V Broumově se takto
pravidelně realizují Dny poezie,
jejichž hlavní organizátorkou je
místní básnířka Věra Kopecká,
nebo Svatováclavské slavnosti
pořádané Městem Broumov ve
spolupráci se Základní uměleckou školou a Římskokatolickou
farností Broumov.

Uczestnicy spotkania w Broumovie 3 marca 2015 r.

Lucie Lesáková i Teresa Bazała.

Krzysztof Karwowski

Masz w domu małego Mozarta?
Jeśli tak, to zgłoś go do konkursu
Pianistycznego Broumovská klávesa…
Międzynarodowy konkurs Broumovská klávesa, dla młodych pianistów w wieku do 18 lat, będzie ponownie odbywać się w Broumovie.
Przez dwa lata konkurs odbywał się
w czeskim Mikulovie, ponieważ w
broumovskim klasztorze prowadzone byy prace rewitalizacyjne. Teraz
młodzi artyści ponownie wrócą do
naszego regionu. Piąta edycja odbędzie się w dniach 8-10 maja w
nowej sali koncertowej Drzewnik
(czes. Dřevník) w ogrodach klasztornych. Konkurs będzie odbywać

się podobnie, jak w roku ubiegłym
w czterech kategoriach wiekowych.
Uczestnicy będą mieli do zagrania
przynajmniej jedną kompozycję
barokową lub klasycystyczną oraz
jedną kompozycję z okresu romantyzmu lub napisaną po roku 1900.
Konkurs jest organizowany przez
organizację Broumovská klávesa z.s.
we współpracy z Agencją Rozwoju
Ziemi Broumovskiej. Zgłoszenie, a
także wszeklie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.broumovskaklavesa.cz.
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Wizyta Władz Województwa Dolnośląskiego
w Hradec Kralove

Delegacji Województwa Dolnośląskiego przewodniczył wicemarszałek Andrzej Kosiór (pierwszy z lewej). Honory gospodarza pełnił Lubomir Franc, hejtman kraju
hralovokradeckiego i jednocześnie senator Republiki Czeskiej.

W dniu 10 marca 2015 roku
miała miejsce pierwsza wizyta
wicemarszałka Andrzeja Kosióra w
Hradec Kralove. W delegacji województwa wzięli udział: Julian Golak
- radny sejmiku województwa dolnośląskiego od 3 kadencji, specjalizujący się w sprawach współpracy
polsko-czeskiej już od ponad 25 lat,
Celestyna Górczyńska-Owsianko
– kierownik wydziału współpracy
z zagranicą UMWD, Leszek Loch
- dyrektor Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei. Delegacji kraju kralovohradeckiego przewodniczył
Lubomir Franc - hejtman kraju ,
który zasiada na tym stanowisku

już od trzech kadencji. Rozmowy
dotyczyły przede wszystkim spraw
drogowych na pograniczu, oraz
realizacji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
NOWU.
Hejtman przedstawił dobrą wiadomość, bowiem nastąpił postęp
prac przygotowawczych przy przedłużeniu autostrady D-11 z Hradec
Kralove do Jaroměřa W 2016 roku
będą wznowione prace budowlane na tym odcinku autostrady, a
następnie drodze szybkiego ruchu
R-11, która będzie prowadzić do
przejścia granicznego Kralovec-Lubawka. Ponadto Hejtman Lubomir

Delegacja Sejmiku i UMWD od prawej: Julian Golak, Andrzej Kosiór, Celestyna
Górczyńska-Owsianko - kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej UMWD.

Franc wykazał duże zainteresowanie połączeniami kolejowymi na
pograniczu, m. inn. przedstawił
intencję uruchomienia linii kolejowej ze Ścinawki Średniej przez
Tłumaczów i Otovice do Broumova. Wicemarszałek Województwa
Andrzej Kosiór poinformował, że w
maju 2015 roku będzie ogłoszony
przetarg na budowę odcinka drogi
szybkiego ruchu S-3 do Bolkowa.
W 2016 roku nastąpi rozpoczęcie
budowy. Gotowa jest także dokumentacja na odcinek, Bolków - Lubawka (35, km).
Omówiono również projekt
remontu dróg na pograniczu,

polegający na modernizacji dróg
dojazdowych do przejścia granicznego Mostowice – Orlicke Zahorí
w Górach Orlickich oraz możliwość
przebudowy dróg wojewódzkich
na odcinku Tłumaczów – Ścinawka
- Nowa Ruda, Ścinawka Górna –
Gorzuchów oraz Otovice-Broumov.
W tej sprawie będą jeszcze prowadzone dalsze konsultacje, aby
wspólne plany remontów dróg
na pograniczu poprawiły w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat
stan dróg wiodących do przejść
granicznych.
(red.)

Hejtman Lubomir Franc oprowadza delegację polską po Rynku w Hradec Kralove.
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Kateřina Ostradecká

Vzácná kopie Turínského plátna zůstává
lákadlem opraveného broumovského
klášterasa…
Impozantní barokní komplex
benediktinského kláštera v Broumově prošel v nedávné době
velkou opravou. 22. dubna se
bude revitalizovaný klášter slavnostně otevírat za přítomnosti
kardinála Dominika Duky, který
zde bude celebrovat mši svatou.
Na poslední dubnový víkend 25.
a 26. chystají v této národní kulturní památce Dny otevřených
dveří pro veřejnost s bohatým
doprovodným programem.
Jedním z největších lákadel broumovského kláštera i
nadále zůstává unikátní kopie
Turínského plátna z roku 1651.
Vzácný poklad objevil před
šestnácti lety náchodský vikář
Norbert Josef Zeman spolu se
správcem kláštera Přemyslem
Sochorem v klášterním kostele
sv. Vojtěcha. Dřevěná schránka
s pečlivě složeným plátnem se
dlouhá léta ukrývala v klenbě

kaple svatého Kříže, za štukovým věncem s nápisem Sancta
Sindon, tedy svatá látka.
„Tušili jsme už delší dobu,
především díky nápisu Sancta
Sindon, že by se tam mohlo něco
skrývat. Že to bude celé plátno,
to nečekal nikdo,“ popsal svůj
nález Přemysl Sochor. Spolu
s plátnem, na němž se zřetelně
rýsuje postava muže, se v dřevěné schránce schovával také
průvodní dopis s pečetí od turínského arcibiskupa Julia Caesara Bergiria. Ten kopii Turínského
plátna daroval broumovskému
řeholníkovi, opatu u sv. Mikuláše
na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandu Sobkovi
z Bílenberka. Ten ji pak věnoval
broumovskému klášteru.
V listině datované k 8. květnu
1651 mimo jiné stojí: „Všem těm,
kdo tento náš list uvidí, proh-

lédnou si, přečtou anebo čtený
uslyší, v pravdě potvrzujeme,…,
že jsme nechali dotknout tuto
kopii téhož nejsvětějšího plátna exempláře či originálu téhož
v přítomnosti správce, důstojného otce Dona Laurencia Marii
Turelliho…“.
Broumovská kopie Turínského
plátna je téměř shodná s rozměry originálu. Dlouhá je 4,36
metrů, široká 1,1 metru. Obraz na
lněném plátně je na rozdíl od originálu namalován čtyřmi odstíny
hnědavé barvy. Na světě se nachází kolem čtyřiceti podobných
historických kopií, broumovská
je však jediná ve střední Evropě
a patří k těm nejzdařilejším. V
roce 2012 byla nově zařazena
na seznam kulturních památek
České republiky. Plátno je vystaveno v refektáři broumovského
kláštera a je možné jej zhlédnout
v rámci prohlídkového okruhu.

Certyfikat z podpisem
abp. Juliusza Cezara Bergirii.

Více fotografií a informací
o dění v broumovském klášteře najdete na webu, který je i
v polském jazyce: www.klasterbroumov.cz

Kateřina Ostradecká

Cenna kopia Całunu Turyńskiego
w klasztorze po rewitalizacji
Imponujący barokowy kompleks klasztoru benedyktyńskiego w Broumovie w ostatnim czasie przeszedł rozległy
remont. Uroczyste otwarcie
zrewitalizowanego obiektu
po zakończeniu prac nastąpi
22 kwietnia 2015 r. Otwarcie
odbędzie się z udziałem Jego
Eminencji kardynała Dominika
Duki, który w kościele klasztornym św. Wojciecha będzie
przewodniczyć mszy świętej.
Na ostatni kwietniowy weekend (25 i 26 kwietnia) w tym
narodowym zabytku kultury
planowane są Dni Otwartych
Drzwi z bogatym programem wydarzeń.
Jedną z największych atrakcji
broumovskiego klasztoru nadal pozostaje unikatowa kopia
Całunu Turyńskiego z 1651 r.
Ten cenny skarb przed szes-

nastu laty odkryto w kościele
klasztornym św. Wojciecha.
Dokonali tego ojciec Norbert
Josef Zeman z administratorem
klasztoru Přemyslem Sochorem.
Drewniana skrytka z dokładnie
złożonym Całunem przez wiele
stuleci niezauważona, tkwiła
nad kaplicą Krzyża Świętego,
za sztukatorskim wieńcem z
napisem Sancta Sindon, czyli
„święty materiał”.
„Już od pewnego czasu
przeczuwaliśmy, głównie z
powodu napisu Sancta Sindon,
że mogło być tam coś ukryte,
ale nikt nie spodziewał się, że
będzie to kompletny Całun” –
opisuje swoje odkrycie Přemysl
Sochor. Razem z Całunem, na
którym wyraźnie widoczna jest
postać Jezusa, w drewnianej
skrytce znajdował się też certyfikat przewodni z pieczęcią

Juliusza Cezara Bergirii, arcybiskupa z Turynu. To on zlecił wykonanie i darował kopię Całunu
Turyńskiemu benedyktynowi,
opatowi z kościoła św. Mikołaja na Starym Mieście w Pradze,
późniejszemu praskiemu arcybiskupowi Mateuszowi Ferdynandowi Sobkovi z Bilenberku,
który następnie kopię przekazał
klasztorowi w Broumovie.
W piśmie datowanym na 8
maja 1651 r. między innymi możemy przeczytać: „Wszystkim
tym, którzy niniejszy list nasz
zobaczą, przeglądną, przeczytają lub wysłuchają czytania, w
prawdzie dajemy świadectwo,
[…] że poleciliśmy przyłożyć
niniejszą kopię tegoż najświętszego egzemplarza Całunu do
oryginału w obecności zarządcy, dostojnego ojca Dona Laurencii Marii Turelliego…”.

Broumovska kopia Całunu Turyńskiego ma niemal identyczną
wielkość, jak oryginał – długość
4,36 metrów, szerokość 1,1 metra. Obraz na lnianym materiale,
w odróżnieniu od oryginału, jest
malowany czterema odcieniami
brązu. Na świecie znajduje się około czterdziestu podobnych kopii
historycznych, jednak broumovska
jest jedyną w Europie Środkowej
i należy do najbardziej udanych.
W 2012 r. kopię wpisano do rejestru zabytków kultury Republiki
Czeskiej. Całun jest wystawiony
w refektarzu broumovskiego
klasztoru i można go zobaczyć
w ramach standardowej trasy
zwiedzania.
Więcej fotografii i informacji na
temat wydarzeń w broumovskim
klasztorze można znaleźć w języku
polskim na stronach internetowych: www.klasterbroumov.cz
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Krystyna Śliwińska

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Był 1 marca 1951 roku. Tego
dnia w więzieniu na Mokotowie
rozstrzelano podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, prezesa IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. Łukasz
Cieplinski, ps. "Pług", to przedwojenny oficer WP, uczestnik wojny
1939 roku, organizator podziemia
niepodległościowego, aresztowany i bestialsko torturowany przez
NKWD. Wraz z Łukaszem Cieplińskim zamordowano w ubeckiej
katowni mjr. Adama Lazarowicza,
mjr. Mieczysława Kawalca, kpt.
Józefa Rzepkę, kpt. Franciszka
Błażeja, por. Józefa Batorego i
por. Karola Chmiela.
"Odbiorą mi tylko życie" powiedział ppłk. Ciepliński. A
to nie najważniejsze. Cieszę się,
że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak
za Polskę niepodległą i szczęsliwą, jako człowiek - za prawdę
i sprawiedliwośc. Wierzę dziś,
bardziej niż kiedykolwiek, że
idea Chrystusowa zwycięży i
Polska niepodległość odzyska,
a pohańbiona godność ludzka
zostanie przywrócona. To moja
wiara i moje wielkie szczęście".
Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński, odznaczył pośmiertnie
ppłk. Cieplińskiego Orderem Orła
Białego, a dzień 1 marca, czyli
rocznicę śmierci "Pługa" i Jego
Towarzyszy ustanowił Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Żołnierze Wyklęci... Niezłomna armia antykomunistycznego
i antysowieckiego podziemia. 5
lat walki z okupantem niemieckim. Koniec wojny dla nich nie
oznaczał zakończenia walk. Wiedzieli doskonale, czym jest dla
Polski przyniesiona na bagnetach
wolność. Czym jest stalinowski
reżim, komunistyczne zniewolenie, które groziło Polsce. Więc
nie złożyli broni. Chłopcy z lasu,
którzy postanowili żyć prawem
wilka, rozpoczęli krwawą rozprawę z nowym okupantem. Przez
wiele lat w PRL-u nazywano ich
zaplutymi karłami reakcji, bandytami, zdrajcami, faszystami...
W ofiarnej walce, w obronie
najwyższej wartości, jaką jest
wolność ojczyzny, wielu z nich
poległo z bronią w ręku, innych
zamęczono i wymordowano w
ubeckich katowniach, jeszcze in-

nym, po okrutnych śledztwach,
urządzano pokazowe procesy,
a po oczywistym wyroku natychmiast wykonywano kary
śmierci.
Gdzie są ich groby - ktoś
zapyta... Są...Rozsiane po całej
Polsce, na Kresach Wschodnich
w bezimiennych dołach śmierci,
przysypanych gruzem, wapnem,
śmieciami...
Wyklęci...Mieli być wymazani
z ludzkiej pamięci, z historii, mieli
być okryci pogardą, przydeptani
sowieckim butem. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni
po lasach, katowani, torturowani. Było ich około 180 tysięcy. W
latach 1944- 56, według ciągle
jeszcze niepełnych danych, z
rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło 50 tys. żołnierzy
niepodległościowego podziemia.
Ostatni Żołnierz Wyklęty, Józef
Franczak ps. "Lalek", zginął 23
pażdziernika 1963 roku.
Najmłodsza, bo niespełna
18-letnia ofiara komunistów to
Danuta Siedzikówna - "Inka".
Okrutnie torturowana w śledztwie nikogo nie wydała. Przed egzekucją powiedziała:" Przekażcie
mojej babci, że zachowałam się ,
jak trzeba". Przez serię z karabinu
przebił się jej okrzyk..." Niech żyje
Polska! Niech zyje Łupaszko!"
To była straszliwie nierówna,
straceńcza walka. Ale w walce o
honor uczestniczy się do końca...
1 marca w setkach polskich
miast, wśród Polonii na całym
świecie, organizowane są uroczystości ku czci bohaterów,
żołnierzy niezłomnych. Ale dzieje
się coś jeszcze: od paru lat trwają prace ekshumacyjne. Szczątki
Żołnierzy Wyklętych, pół wieku
czekające na prawdziwy, godny
pochówek wydobywane są z dołów hańby, gdzie mieli pozostać
na zawsze, jak chcieli ich oprawcy,
by spocząć w żołnierskiej trumnie
i by Polska oddała im to, z czego
ich odarto: cześć , honor, pamięć
i bohaterskie imię.
Do tej pory z kwatery "Ł" w
Warszawie wydobyto szczątki 200
osób, ale tylko niewielu z nich
udało się ustalić tożsamość.
Upominamy się o Was, Armio
Podziemna, Armio Wyklęta! Polska o Was pamięta! Cześć i chwała
Bohaterom! - wołali uczestnicy

Na uroczystości w Woliborzu przemawia Adrianna Mierzejewska, wójt Gminy Nowa Ruda.

Bieg ku czci Niezłomnych w Kłodzku.

Jeden z uczestników Biegu „Tropem Wilczym” w Dusznikach-Zdroju.

tegorocznego "Biegu Tropem
Wilczym", zorganizowanym w 80
miejscowościach w Polsce przez
Fundację Wolność i Demokracja.
Trasa liczyła 1963 metry, symbolicznie nawiązując do daty śmierci
ostatniego z Wyklętych. Wyznaczono także odcinki dłuższe - 2,
5, 10 km. Były gry terenowe, pieśni patriotyczne przy ogniskach,

filmy, konkursy, rekonstrukcje
historyczne. Msze św w intencji
pomordowanych, różaniec, modlitwy. Apele poległych, salwy
honorowe. Uczestnicy biegu
ubrani byli w koszulki z wizerunkami Wyklętych, każdy uczestnik
otrzymywał pamiątkowy medal,
pakiet edukacyjny. Polska pobiegła dla swych Bohaterów, którzy

Ziemia Kłodzka nr 248/ marzec 2015
mieli być na zawsze wyklęci...
Na Ziemi Kłodzkiej w kilku
miejscowościach zorganizowano
bieg "Tropem Wilczym". Pobiegli mieszkańcy Dusznik-Zdroju,
Kłodzka, Kudowy-Zdroju, Woliborza. Uroczystości odbyły się
w Nowej Rudzie. Tak uczczono
pamięć Bohaterów, którzy za
bezgraniczne umiłowanie wolności, umiłowanie Ojczyzny
zapłacili najwyższą cenę. Cenę
męczeńskiej śmierci.
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych zakończyło spotkanie
z Tadeuszem Płużańskim, synem
wyklętego Tadeusza Płużańskiego, które miało miejsce w Kłodzku
21 marca 2015 roku.
Tadeusz Płużański jest publicystą historycznym, komentatorem politycznym, autorem
książek o nierozliczonych zbrodniach komunistycznych. „Bestie”,
„Bestie” 2”, „Oprawcy”, „Zbrodnie
bez kary, „Lista oprawców”. Jest
też prezesem Fundacji „Łączka”.
Prace T. Płużańskiego są jednym
z najważniejszych fundamentów
pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Ich celem jest tez przypomnienie, że komuniści prowadzili po
wojnie świadomą politykę eksterminacji narodu polskiego, przed
wszystkim jego elity.
Jego ojciec Tadeusz Płużański
ciężko ranny w kampanii wrześniowej po wyleczeniu podjął
służbę w Tajnej Armii Polskiej
pod rozkazami Rotmistrza Witolda Pileckiego. Aresztowany przez
gestapo, był więziony kilka lat w
niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w Gdańsku.
Po wyzwoleniu wszedł do
grupy Rotmistrza Pileckiego,
która prowadziła działalność
polityczną, zdobywając informacje o stopniu podporządkowania Polski przez Sowietów.
Woził meldunki do sztabu II
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie do Ancony. Grupa Pileckiego została rozbita w
maju 1947 roku. Wszyscy trafili
do aresztu bezpieki na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie poddani
zostali wyjątkowo brutalnemu
śledztwu, w którym ubecy stosowali wymyślne tortury fizyczne.
Witold Pilecki napisał z więzienia,
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że Oświęcim przy tym to była
igraszka. Po roku Witold Pilecki,
Tadeusz Płużański i Maria Szelągowska zostali skazani na śmierć
w sfingowanym procesie sądowym. Rotmistrz Witold Pilecki był
groźny, jako świetny dowódca i
wzór obywatela oraz drogowskaz
dla przyszłych pokoleń. Zdaniem
Tadeusza Płużańskiego powinien
być wzorem dla młodych Polaków. Mój ojciec - mówił - spędził
w celi śmierci ponad dwa miesiące, czekając na egzekucję. 25
maja 1948 strzałem w tył głowy
zabito jego dowódcę, Rotmistrza
Pileckiego. Ojcu zamieniono karę
śmierci na dożywotnie więzienie
we Wronkach. Zwolniono go z
zastrzeżeniem po 9 latach w 1956
roku. Matka Stanisława Płużańska
będąc w ciąży, poddana została
w więzieniu również straszliwym
torturom i doprowadzona do
stanu krańcowego wyczerpania fizycznego i psychicznego.
Została zwolniona po 8 latach
po ogłoszeniu amnestii przez
Gomułkę.
Sędziowie i prokuratorzy,
którzy ich sądzili i oskarżali to

mordercy sądowi, gdyż działali
z pobudek politycznych. Nie zostali nigdy ukarani. Wręcz przeciwnie, robili kariery w Polsce,
a po śmierci zostali pochowani
na Powązkach na szczątkach ich
ofiar. Rotmistrz Pilecki spoczywa prawdopodobnie pod swoim oprawcą sędzią Kryże. Jego
oskarżyciel umarł w szpitalu przy
ulicy Rotmistrza Pileckiego w
Warszawie.
Tadeusz Płużański mówił, że
dziś niezwykle ważne jest, aby
przywrócić pamięć o tych ludziach, prawdziwych polskich
bohaterach i dać im właściwe
miejsce w historii. Trzeba stawiać
im pomniki, nazywać ich imionami ronda i ulice, stadiony, instytuty naukowe. Nasi bohaterowie
czekają na to pół wieku, Oni i ich
rodziny. Musimy też wydobyć ich
z ziemi, dlatego tak ważne jest
wspieranie Fundacji „Łączka” i
działań niezwykle oddanego tej
sprawie prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Musimy czuwać, by nie
spełniały się słowa pieśni Jacka
Kaczmarskiego, że „morderców
chować będą z honorami.”

Bieg „Tropem Wilczym” w Woliborzu.

Kibice noworudzcy składają hołd Żołnierzom Niezłomnym upamiętnionym
w okolicznościowej Instalacji obok Miejskiego Ośrodka Kultury.

Uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowej Rudzie.
Salwa honorowa oddana przez żołnierzy 2. Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Tadeusz Płużański podpisuje swoje książki na spotkaniu w Kłodzku.
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APEL POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH
PRZEZ KOMUNISTÓW ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Wzywamy Żołnierzy Wyklętych - cywilnych i wojskowych
Przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego.
Jana Stanisława Jankowskiego wicepremiera "Delegata Rządu na
Kraj", zamordowanego w Sowieckim Więzieniu w 1953 r.
gen. Leopolda Okulickiego
ostatniego komendanta głównego
AK, zamordowanego w Sowieckim
Więzieniu w Wigilię 1945 r.,
Kazimierza Pużaka przewodniczącego Rady Jedności Narodowej,
zamordowanego w więzieniu w
Rawiczu, w 1950 r.,
Generała Augusta Emila Fieldorfa zastępcę komendanta głównego AK, powieszanego w 1953 r. w
Warszawie.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywam zamordowanych Żołnierzy Wyklętych organizatorów i
przywódców Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość, kontynuatorów idei
Polskiego Państwa Podziemnego
Członków II Zarządu WiN
Legionistów Alojzego Kaczmarczyka (Zośkę) szefa Doradczego
Komitetu Politycznego
Waleriana Tumaszowicza (Jagra)
szefa inspektoratu AK
posła na Sejm członka AK Józefa
Ostafina (Chudego)
Członków III Zarządu WiN :
płk Wacława Lipińskiego - działacza Stronnictwa Narodowego
Włodzimierza Marszewskiego.
Członków IV Zarządu pełniących
w Polskim Państwie Podziemnym
funkcje dowódcze, wspólnie rozstrzelanych 1 marca 1951 roku:
ppłk. Łukasza Cieplińskiego (Pługa) Prezes IV Zarządu Zrzeszenia
WiN, w akcji Burza, dowódcę 39
Pułku Piechoty - AK współuczestnika wyzwalania Rzeszowa.
Mjr. Adama Lazorowicza (Klamrę) zastępcę Prezesa IV Zarządu
Głównego WiN w czasie akcji Burza dowódcę 5 Pułku Strzelców
Konnych AK ,
mjr Mieczysława Kawalca kierownika wydziału informacji i
propagandy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN- komendanta
Obwodu AK Rzeszów,
Kpt. Józefa Batorego ,,Argusa"
szefa łączności zewnętrznej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN,
Por. Karola Chmiela (Groma) doradcę politycznego prezesa WiN,

żołnierza Batalionów Chłopskich,
Por. Józefa Rzepkę (Znicz),
członka Zarządu WiN, dowódcę
Inspektoratu AK w Mielcu.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK, którzy w operacji
Ostra Brama wyzwoliliście Wilno,
by następnie po podstępnym rozbrojeniu znaleźć się w sowieckich
obozach.
Wzywamy bohaterskiego dowódcę wileńskiego okręgu gen.
Aleksandra Krzyżanowskiego (Wilka), który po pobycie w sowieckich
łagrach, zmarł w PZPR-owskim
więzieniu.
Wzywamy Żołnierzy Wyklętych
zamordowanych 26 sierpnia 1943
r. jako pierwsze ofiary niewypowiedzianej wojny oficerów i żołnierzy
ppor. Antoniego Burzyńskiego
(Kmicica) zamordowanych przez
partyzantów sowieckich, jako jednych z pierwszych spośród 2000
członków Polskiego Państwa Podziemnego, zamordowanych przez
partyzantkę radziecką na Nowogródczyźnie.
Wzywamy Żołnierzy Wyklętych,
którzy bezpośrednio po operacji
,,Ostra Brama" dali odpór sowieckim najeźdźcom w tym poległemu
21 sierpnia w Surokontach, ppłk
Macieja Kalenkiewicza (Kotwicza),
Żołnierza Hubala który jako cichociemny wrócił do kraju,
ppr Jerzego Bakłużca z 77 pp.
AK powieszonego w publicznej
egzekucji w Lidzie, w lutym 1945
r., ginącego z okrzykiem "Niech
żyje Polska",
dowódcę obwodu Grodno kpt.
Niedzińskiego PS. "Niemen" poległego 5.05.1948 r.
Wzywamy tych, którzy na ziemi
Nowogródzkiej wytrwali najdłużej,
poległych w walce z NKWD 12 maja
1949 r.
por. Anatola Rodziwonika (Olecha) i jego żołnierzy.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci eksterytorialnego Okręgu .Wileńskiego, którzy po przedostaniu
się na teren PRL podjęliście walkę
na terenie województw białostockiego, olsztyńskiego, pomorskiego,
toruńskiego, a nawet lubelskiego
w ramach V i VI Wileńskiej Brygady

Rotmistrz Witold Pilecki

„Żołnierze Wyklęci”

AK, Którzy, ginęliście w walce lub
egzekucjach.
Wzywamy rozstrzelanych:
komendanta wydzielonego
wileńskiego okręgu AK ppłk. Antoniego Olechnowicza ,,Pohoreckiego,"
legendarnego majora Zygmunta
Szendzielorza - ,,Łupaszkę", dowódcę V i VI Wileńskiej Brygady AK ,
kpt. Henryka Borowskiego
(Trzmiela),
por. Romualda Rajsa (Burego),
ppor. Henryka Wieliczko
(Lufę),
ppor. Zdzisława Badochę (Żelaznego),
ppor. Kazimierza Chmielowskiego (Rekina),
ppor. Lucjana Minkiewicza
(Wiktora),
ppor. Feliksa Selmanowicza
(Zagończyka)
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci !
Wzywamy poległych i zamordowanych Żołnierzy Wyklętych

Okręgu Białostockiego AK, którzy
po jej rozwiązaniu w ramach Armii Krajowej Obywateli (AKO) pod
dowództwem dotychczasowego
komendanta AK ppłk. Władysława
Liniarskiwgo "Mścisława" podjęli
nierówną walkę z sowieckim okupantem i zdrajcami z PPR i PZPR:
odznaczonego Virtuti Militari
za rozbicie UBP w Siemiatyczach,
poległego w walce z ubowcami
25.08.1945 r. ppor. Teodora Śmiałkowskiego "Szumnego"
mjr Aleksandra Rybnika Straconego 11.09.1946 r.
por. Hieronima Piotrkowskiego
"Jura" Zginął 16.01.1947 r.
ppor. Józefa Borowskiego zginął
19.06.1945 r.
ppor. Zbigniewa Kecha poległ
11.10.1946 r. z-ca szefa Kedywu
okręgu AK Białystok, odznaczonego
krzyżem Virtuti Militari dwukrotnie
KW w 2009 pośmiertnie Krzyżem
Komandorskim z gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
Wzywamy zamordowanych w
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wielkiej obławie w Puszczy Augustowskiej w lipcu 1945 r., w której
uprowadzono i zamordowano 800
patriotów polskich.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Lwowskiego AK, którzy
po udziale w wyzwoleniu Lwowa w
większości zostaliście wraz z cywilnym kierownictwem deportowani
do sowieckich łagrów na czele z
Komendantem Obszaru Generałem
Władysławem Filipowskim "Janką"
i członkami jego sztabu,
także tych, którzy uniknęli wywózki i po przedostaniu się do województwa wrocławskiego tworzyli
Okręg Jeleniogórski - "Zachód",
eksterytorialny Okręg Lwowski AK
i WiN oraz eksterytorialny Okręg
Tarnowski AK i WiN z zamordowanym 08.08.1949 r. w WUBP
Wrocław ostatnim komendantem
Lwowskiej Polski Podziemnej podpułkownikiem Antonim Sawickim
"Cybulskim".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Polesie i Wołyń, którzy
jako Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji AK, jako pierwsi na wschodniej
rubieży Rzeczypospolitej weszliście
w kontakt z Armią Czerwoną i po
wspólnej walce z Niemcami zostaliście rozbrojeni, deportowani w
wielu wypadkach zamordowani,
wzywamy podstępnie zamordowanego cichociemnego dowódcę
dywizji płk. Jana Wojciecha Kiwerskiego ps. "Oliwa",
rozstrzelanych żołnierzy 27 dywizji w Kąkolewnicy i na Zamku w
Lublinie.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was polegli i zamordowani Żołnierze Wyklęci Okręgu
Lubelskiego,
Komendanta Okręgu Lubelskiego Gen. Kazimierza Tumidajskiego
"Marcina", aresztowanego w trakcie
rozmów, zaduszonego 4 lipca 1947
r. w sowieckim łagrze w Skopino,
pozostałych wywiezionych do
Rosji:
Delegata Rządu RP na województwo Lubelskie ludowca Władysława Cholewę "Paśnika",
jego zastępcę ze Stronnictwa
Narodowego Ottmara Poźniaka
"Tyra",
zastępcę szefa BIP obwodu AK
Lublin Miasto Stanisława Siwca,
dowódcę 3 DP AK Gen. Adam
Świtalskiego "Dąbrowę,"
dowódcę 9 DP AK Ludwika Bittnera "Halkę,"

Rozstrzelanych członków Komendy Lubelskiego Okręgu AK:
szefa Oddziału II ppłk dypl. Aleksandra Biernackiego ,,Łodzia",
szefa okręgowego Kedywu mjr
Janusz Nawrata ,,Lucjana",
jego zastępcę por. Henryka Witkowskiego ,,Andrzeja",
szefa saperów por. inż. Tadeusza
Lisieckiego,
inspektora lubelskiego ppłk
Edwarda Jasińskiego ,,Nurta"
mjr Jakuba Hałasa ,,Głaza",
adiutanta komendanta Okręgu
por. Antoniego Wieczorka ,,Ścibora",
referentkę WSK Zofię Pelczarską
,,Ciotkę",
Zamordowanych
kolejnych dowódców 8 pp AK
Ppłk Edwarda Jasińskiego "Nurta"
Mjr Konrada Schemedinga
"Młota"
Ppor. Czesława Rosińskiego
"Jemiołę",
poległego w walce pogromcę
NKWD i UB w Lasach Stockich i
wielu innych bitwach dowódcę
oddziału partyzanckiego Mariana
Bernacika "Orlika",
Jego zastępców: ppor. Kuchnio
"Spokojnego",
ppor. Władysław Antoszczaka
"Szarego".
Rozstrzelanych
dowódcę oddziałów poakowskich w Inspektoracie Lublin, cichociemnego majora Hieronima
Dekutowskiego "Zaporę" i jego
podkomendnych:
kpt. Stanisław Łukasika "Rysia",
por Jerzego Mietkowskiego
"Zawadę",
por Romana Grońskiego "Żbika",
por Edmunda Turduja "Mundka",
por Tadeusz Pielaka "Junaka",
por Arkadiusza Wasilewskiego
"Białego",
Jego następcę dowódcę oddziałów poakowskich w Inspektoracie
Lublin, poległego kpt. Zdzisława
Brońskiego "Uskoka".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was polegli w walce i
zamordowani, przez płatnych zdrajców pachołków Rosji, Żołnierze Wyklęci Okręgu Kraków - Podokręgu
Rzeszów:
Oddziałów AK "Bławata", "Bohuna", "Dudy", "Foksa", "Gdowskiego, "Groźnego", "Nietoperza",
"Juranda", "Kloca", "Kostka", "Kaszy",
"Nawróconego", "Mewy", "Orbitow-
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Józef Franczak - ostatni z Wyklętych.

skiego", "Pirata", "Podhalanina",
"Olka", "Rysia", "Samoobrony AK",
"Warta", "Wilka".
Oddziałów NZW (NOW) "Orskiego", "Wołyniaka", "Edwarda", "Huragana", "Kudłatego", "Radwana",
"Tarzana", "Wrzosa"
Zabitego wraz z żoną, przez
agenta UB Jerzego Valina majora
Antoniego Żubryda "Zucha", i jego
Żołnierzy poległych i powieszonych
na rynku w Sanoku.
Oddziałów ppłk Antoniego
Kwiatkowskiego "Zgody".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was, Żołnierze Wyklęci Okręgu Kraków, polegli w walce i zamordowani przez płatnych
zdrajców pachołków Rosji :
Józefa Kurasia "Ognia" i jego
poległych i zamordowanych żołnierzy,
oddziałów AK, DSZ, WiN - "Bacy",
"Bobra", "Cementa", "Garbnika",
"Kaszuba", "Kamienia", "Okrzei",
"Prawego", "Przyjaciela", "Romana",
"Siwego", "Szczerbatego" , "Tygrysa", "Zatora", "Zbigniewa",
oddziałów poakowskich - "Huragana", "Sowieta", "Grupy Operacyjnej", "Zorza",
oddziałów NSZ, NOW - NZW
"Bartka", "Ikara", "Jastrzębia", "Pogroma", "Salwy", "Szarego", "Ścigacza", "Wareckiego".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Radomsko - Kielce poległych i zamordowanych przez płatnych zdrajców pachołków Rosji.
Wzywamy Was polegli i zmordowani żołnierze, którzy pod do-

wództwem kpt. Antoniego Hebdy
"Szarego" brawurowo odbiliście
354 współtowarzyszy z więzienia
w Kielcach i tych, którzy pod dowództwem Stefana Bembińskiego
,,Harnasia" odbili 298 aresztantów
z więzienia w Radomiu.
Wzywamy poległych i zamordowanych Żołnierzy AK, NIE, DSZ"- RO
AK, WiN
Oddziałów: "Andrzeja", "Harnasia", "Graba", "Jastrzębia", "Kaszuba", "Kleszcza", "Krótkiego", "Orła",
"Ponurego", "Szarego", "Szaraka",
"Topora", "Beliny", "Czarnego", "Groma", "Kaliny", "Longina", "Michała",
"Niegolewskiego", "Orlicza", "Pantery", "Strzały", "Wilka", "Zamieci",
"Białego Orła", "Czerwińskiego",
"Cześka", "Huragana", "Mściciela",
"Lewego", "Maksa", "Mścisława",
"Palmowskiego", "Pirata", "Szyszki", "Zbycha"
Żołnierzy NSZ, NZW "Boja",
"Buka", "Dołęgi", "Groma", "Jaremy", "Rena", "Sochy", "Tarzana",
"Zjawy", "Żbika"
Stańcie do Apel!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was, Żołnierze Wyklęci, z Okręgu Łódzkiego, polegli i
zamordowani przez komunistów:
z Oddziałów AK WiN "Abażur",
"Wichra", "Burzy", "Gajdy", Jura",
"Niepodległość", "Topora", "Wilka",
"Zagłady", "Zrywa".
Grupy Operacyjnej i Egzekucyjnej Błyskawica, Grupy Szturmowej
Szarych Szeregów Obwodu Łowicz,
z, Oddziałów NSZ Oddziału Akcji
Specjalnej, Oddziału PAS, "Żbika".
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci z Konspiracyjnego Wojska
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Polskiego z dowódcą - kpt. Stanisławem Sojczyńskim "Warszycem",
rozstrzelanym 19 lutego 1947 r.,
mianowanym pośmiertnie przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego na
stopień generała brygady.
Wzywam dwunastu uczestników
akcji na Radomsko z ich dowódcą
Janem Rogólką "Grotem", zamordowanych w piwnicach radomszczańskiego UB w maju 1946 r.
Wzywam członków sztabu Konspiracyjnego Wojska Polskiego, osądzonych i zamordowanych wraz z
dowódcą 19 lutego 1947 roku.
Wzywam bezimiennych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, poległych w walce z
grupami operacyjnymi UB z radomszczańskiego, piotrkowskiego,
wieluńskiego, częstochowskiego,
łaskiego, włoszczowskiego, zawierciańskiego.
Wzywam żołnierzy II i III komendy KWP walczących do końca o
prawdziwie wolną Polskę.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was, polegli w walce
i zamordowani przez komunistów,
Żołnierze Wyklęci, powstańcy Warszawy, a wśród Was:
Majora Bolesława Kontryma
"Żmudzina", cichociemnego,
dowódcę III batalionu 36 pułku
piechoty. 28 Dywizji AK im. Stefana Okrzei, kawalera Krzyża Virtuti Militari V klasy i trzykrotnie
Krzyża Walecznych straconego
20.01.1948 r.
Kapitana Jana Rodowicza "Anodę" Żołnierza Batalionu Zośka,
uczestnika akcji pod Arsenałem zamęczonego w śledztwie 07.01.1949
r. i tylu Innych Powstańców Warszawskich zamordowanych przez
zdrajców Narodu Polskiego.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywam Was:
Żołnierze Ruchu Oporu Armii
Krajowej
- Inspektoratu Mazowieckiego
RO AK:
Obwodów: Przasnysz, Maków
Mazowiecki i Pułtusk
Obwodu Grójec
Obwodu "Mewa" obejmujący
powiaty: Sierpc, Płońsk, Płock,
Mława, Rypin
Obwodu "RO AK" "Rybitwa"
powiaty: Gostynin, Sochaczew,
Łowicz,
Żołnierzy 11 Grupy Operacyjnej
NSZ.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was, polegli w walce i
zamordowani przez płatnych zdraj-

ców pachołków Rosji, Żołnierzy Wyklętych Okręgu Poznańskiego:
zorganizowani w strukturach
konspiracyjnych i oddziałach partyzanckich:
Oddziały AK DSZ poakowskie
Abażura, Błyskawicy, Korona,
Mariana, Szarego, Fałtynowicza,
Goławskiego, Krakowskiego, Tomczyka, Hermana, Czajka, Pogromcy, Józka, Klina, Groźnego, Orlika,
Otto, Sokoła, Spaleniaka, Tygrysa,
Zalecińskiego,
oddziały NSZ "Burzy", "Liścia",
"Dajera", "Willkowskiego"
oddziały KWP "Burego" "Artura",
"Sępa"
oddziały WSGO Warta "Błyska",
"Bora", "Dzielnego" ,,Antoniewicza",
"Szarego", "Tomasza".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was, Żołnierze Wyklęci Okręgu Śląskiego polegli i zamordowani przez płatnych zdrajców
pachołków Rosji:
oddziałów AK - DSZ "Bolesława",
"Garbnika", "Prawego", "Romana",
"Twardego", "Bora", "Lwa", "Wampira", "Zagłoby",
okręgu śląskiego KWP "Klimczok",
oddziały NOW - NSZ "Bartka",
"Borkały", "Sztubaka", "Wędrowca".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Pomorskiego polegli i
zamordowani przez płatnych zdrajców pachołków Rosji:
Oddziały AK "Czapli", "Mroza",
"Kruka", "Szarego", "Bajana", "Dula",
"Głowackiego", "Hardego", "Waligóry", "Wilka", "Czarnego", "Sokoła
Leśnego".
Oddziały KWP "Burego", "Żbika".
Oddziały NOW NSZ "Cichego",
"Dąbka", "Groma", "Iłskiego", "Lwa",
"Orła", "Ruczaja".
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci, którzy kontynuowaliście
walkę o Wolność i Niezawisłość
Polski z nową sowiecką okupacją
na Ziemiach Odzyskanych, w województwach Szczecińskim, Zielonogórskim, Wrocławskim.
Na Ziemi Szczecińskiej: Oddziałów WiN i po AK-oskich - "Burnusa",
AK Zielińskiego, Polskiego Wojska
Zjednoczonego, "Sprawiedliwego",
"Ważnego", Grupy WiN - "Igela",
"Norskiego", "Leona".
Na Ziemi Olsztyńskiej: Ośrodka
Walki Cywilnej Wybrzeża, Polskiego
Związku Powstańczego, Polskiej

Armii Wyzwolenia, Zjednoczonych
Sił Zbrojnych, Organizacji Narodów
Chrześcijańskich
Oddziałów - "Sokół Leśny", "Burza", "Jeż".
Na Dolnym Śląsku: AK Chojarczyka, AK Kowalika, AK ,,Orka", AK
Purgała, AK Stachyry, Grupa Bednarkiewicza, Grupa ,,Błyska", Grupa
Małeckiego, Grupa Oczakowskiego,
Grupa Pauznera,
Grupa Trojanowskiego, NSZ
Klimaszewskiego, Obrony Kraju,
Organu Walki z Komunizmem,
Narodowej Organizacji Wojskowej,
Polskich Tajnych Sił ZbrojnychOrganizacje działające w obrębie
Wrocławia.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy tych, którzy najdłużej wytrwali w walce i jako ostatni
zostali zamordowani przez PZPR
-rowskich namiestników Moskwy,
Żołnierzy Wyklętych:
Edwarda Bukowskiego rozstrzelanego 12.12.1954 r., jako ostatniego w więzieniu lubelskim, Żołnierza
Batalionów Chłopskich, po wojnie
walczącego w oddziałach "Szatana"
i "Chłopickiego",
Tadeusza Szycha "Białego" żołnierza AK i WiN "Zapory", rozstrzelanego 27.10.1955 r. jako ostatniego
w więzieniu chełmskim,
Napoleona Idzikowskiego - zamordowanego w więzieniu mokotowskim 23.11.1955 r.,
Bolesława Babieńczuka rozstrzelanego 10.04.1956 r. w więzieniu
w Białymstoku, ostatni wykonany
wyrok śmierci na Żołnierzach Wyklętych,
Majora Taborowskiego "Bruzdę"
komendanta Łomżyńskiego Inspektoratu AK w akcji Burza dowódcę 33
Łomżyńskiego Pułku Piechoty-AK ,
w 1954 r. dowódcę jednego z ostatnich oddziałów Żołnierzy Wyklętych
poległego 23 sierpnia 1954 r. jego
Żołnierzy, w tym - Kapitana Stanisława Ciesielskiego ,,Lipca" poległego
27 marca 1952 r.
Ppor. Stanisława Marchewkę
"Rybę" b. dowódcę samoobrony
inspektoratu Łomżyńskiego AKO
poległego w 1957 r.
Ostatniego Żołnierza Wyklętego
Józefa Franczaka "Lalusia", który
walkę o niepodległą Polskę podjął
01.09.1939 r., poległ 21.10.1963 r.
w walce z grupa SB-ków i zomowców.
Ostatniego z zamordowanych
w PRL księdza Stefana Niedzielaka
rektora Kościała na Warszawskich
Powązkach, który zginął 20 stycznia
1989 r. Kapelana Armii Krajowej i
Narodowej Organizacji Wojskowej,

członka WiN zamordowanego na
progu Niepodległości.
Stańcie do Apelu!
Cześć ich pamięci!
Wzywamy zamęczonych, zamordowanych Żołnierzy i Służby
Cywilne Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Wyklętych:
w łagrach sowieckich, Workuty,
Kołymy, Skopina,
w katowniach reżimu PPR i
PZPR,
w WARSZAWIE na ul KOSZYKOWEJ: w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego I INFORMACJI
Wojska Polskiego,
w WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH Urzędach Bezpieczeństwa
Publicznego,
w WARSZAWIE na ul. RAKOWIECKIEJ,
w LUBLINIE na ZAMKU LUBELSKIM w RZESZOWIE na ZAMKU,
w WRONKACH RAWICZU FORDONIE,
w OBOZACH: MAJDANKU,
KSZESIMOWIE k/LUBLINA, TURZY
k/SOKOŁOWA MAŁOPOLSKIEGO,
LUBARTOWIE, TREBLINCE.
W JAWORZNIE MIEJSCU NIELUDZKIEJ KAŹNI MŁODOCIANYCH
UCZESTNIKÓW II KONSPIRACJI
STAŃCIE DO APELU!
Cześć ich pamięci!
WZYWAMY DO APELU WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH,
ŻOŁNIERZY I CZŁONKÓW SŁUZB
CYWILNYCH POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO:
tych, co podjęli nierówna walkę
i padli w boju lub zostali zamordowani przez sowieckiego najeźdźcę
i polskich PPR-owskich bądź PZPRowskich komunistów,
tych, co zostali wyklęci z racji
swego udziału w I antyniemieckiej
konspiracji, stali się przedmiotem
krwawego komunistycznego terroru,
tych, którzy jako młodociani
konspiratorzy podjęli wysiłki na
rzecz Polski Niepodległej.
tych, co po latach więzień i prześladowań zmarli nie doczekawszy
niepodległej Polski
tych, co po latach więzień i
prześladowań odeszli na wieczną
wartę w III RP.
STAŃCIE DO APELU!
Cześć ich pamięci!
Chwała Bohaterom!
NIECH DOBRY BÓG WYNAGRODZI WASZĄ MĘKĘ, A PAMIĘĆ O WAS
ZACHOWAJĄ POTOMNI.
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Bronisław MJ Kamiński

DOKTOR MILEK
Ciągłość w historii
Na miejscowość, jej ducha i
jej dzieje można patrzeć wąsko, tylko w odniesieniu do czasu
swojego życia, czy tzw swoich
czasów, ale można także - i tak
najczęściej bywa - patrzeć szerzej, jak to było od początku,
jacy ludzie żyli, kim byli, co ich
tu spotykało dobrego i złego, co
sobą wnieśli i co po nich pozostało. Miejscowość, wieś, miasto i ziemia dookoła, to jakby
wiecznie pisana książka, ciągle
piszą ją nowi ludzie, zapisują
kolejne stronice, rozdziały, ale
książka jest stale ta sama. Tak jest
również z Kudową. W 2009 r w
amfiteatrze skansenu opowiadałem grupie turystów o historii
Kudowy. Po rozejściu się turystów, podeszła do mnie pani,
w wieku średnim i powiedziała
z akcentem cudzoziemskim:
Pan mówi tak, jakby Kudowa była
zawsze polska lub czeska, a to
nie jest prawdą.
- A jaka jest prawda według
pani? – zapytałem.
– A taka - odpowiedziała, że
Kudowa była niemiecka.
– Kiedy ? – spytałem.
– Zawsze, proszę pana – odrzekła.
Zaprosiłem ją na kawę, by
czegoś dowiedzieć się o jej wiedzy historycznej. Była Niemką,
urodziła się na ziemi kłodzkiej,
wyemigrowała z rodziną do
Niemiec, przyjeżdża niemal corocznie do Kudowy i do Kłodzka, powraca, jak do rodzinnego
domu. Była sympatyczną osobą,
otwartą, chętną do rozmowy.
Zaczęliśmy naszą wędrówkę po
historii ziemi kłodzkiej, a także
Śląska od około 1000-go roku,
gdy Polska przyjmowała chrześcijaństwo. W połowie wypijanej kawy byliśmy już w czasach
nowożytnych. Zgodziła się, że
od owego tysięcznego roku,
aż po rok 1526, ziemia kłodzka
należała do państwa czeskiego.
Przyjęliśmy w zaokrągleniu 500
lat. Od 1526 r., czyli od śmierci
króla Czech Ludwika Jagiellończyka, który zginął w bitwie z
Turkami pod Mohaczem – aż
do 1742 r., ziemia ta (jak i cały
Śląsk Dolny i Górny) znalazła
się pod panowaniem Austrii.
Zgodziła się ,że to austriackie

Anna i Milek Altermanowie.

panowanie trwało 216 lat ( 1526
– 1742). Zapytałem, czy jej zdaniem, Austria to jest to samo, co
Niemcy. Zaprzeczyła. Powiedziała, że Niemcy to nie jest Austria
to inne państwo i kultura, choć
język ten sam. Teraz ustaliliśmy,
że Prusy, czyli Niemcy (zgodziła
się, że Prusy to Niemcy) wkroczyli
na Śląsk i ziemię kłodzką w 1742
r. i tak było aż do 1945 r., czyli
203 lata. Dodałem , że od 1945r
mamy tutaj Polskę, już przez 64
lata, i zaniedługo będzie 640
lat. No i gdzie to niemieckie
„zawsze” - zapytałem? Nie było
tu Niemców przed Czechami, potem byli przez 203 lata, nawet
krócej od Austrii. Zdawało mi
się, że kawa jej jakby zastygała.
Zapewniłem ją, że wszystko, co
Niemcy zrobili dobrego – szanujemy, może to stwierdzić sama
w tym kudowskim skansenie. Co
zrobili złego, trudno zapomnieć.
Czesi pozostawili najwięcej wyrobów rzemieślniczych, Austriacy
nie pozostawili nic. Żydów było
najmniej, a w literaturze pozostawili najwięcej. My, Polacy , w czasie bardzo krótkim zmieniliśmy
wszystko na lepsze i piękniejsze.
Napisaliśmy też w Kudowie więcej książek, niż dotąd wszystkie
inne nacje. Nie pożegnała się ze
mną czule, ale moja kawa była
bardzo smaczna.

Dr Michael Alterman
(1934 – 2012)
W miejscach wielonarodowych w Europie, pojawiają się
Żydzi i stają się drożdżami życia
gospodarczego i kulturalnego.
Bez drożdży ludzkość niewiele by
upiekła. Dla nich nie jest, ważne
ile lat był tu ten, czy inny naród,
ale co trzeba zrobić, aby były warunki do życia i żeby chwalony
był Święty Jedyny ( niech będzie
błogosławiony). Żyd, nawet gdy
nie jest bardzo pobożny, to wie
od swoich przodków, że gdy jego
dusza znajdzie się kiedyś na Sądzie Bożym, to jednym z pierwszych pytań będzie: Czy byłeś
uczciwy w interesach? To nie jest
żydowski dowcip, to jest w tradycji Talmudu, czyli jest to sprawa
poważna. Nigdy nie słyszałem od
moich polskich przodków takiego
pouczenia i ostrzeżenia zarazem.
Może nas Polaków zapytają tam
o to, czy byłeś wierny przykazaniom, albo, czy byłeś wierny ojczyźnie, ale żeby od razu tak
konkretnie , o interesach? Nasza
chłopsko-szlachecka mentalność
już dogasa, ale jeszcze tkwi w nas
tradycja polska. Współcześnie,
stopniowo, młode pokolenia
Polaków myślą i działają w kategoriach interesu, czyli biznesu.
Jak tak dalej pójdzie, to św. Piotr,

a może i Przedwieczny mogą naszych witać takim samym pytaniem. I kolejna różnica: wśród
Żydów nie ma analfabetyzmu.
Po prostu: Żyd, który nie umie
czytać Tory, nie jest Żydem. Pod
tym względem wszystkie narody
pozostają w tyle za nimi. A jak
będzie dalej?
Drogi Czytelniku, idź do
księgarni i dowiedz się, jak kudowianie czytają książki. Usłyszysz odpowiedź bardzo przykrą. Przyrzeknij wielkim naszym
przodkom, że w tym roku przeczytasz o jedną książkę więcej,
aniżeli w roku ubiegłym. Żydzi
czytają i troszczą się, by ich dzieci
dużo czytały. W kulturę Kudowy
wpisali się Żydzi i niech będą dla
nas wielkim wyzwaniem do intelektualnego dorównywania
czołówce świata. Kup książkę i
przeczytaj!
Pisarz Jan Koplowitz , Żyd,
urodzony i wychowany w Kudowie, napisał książkę pt. „Kudowa,
moja nostalgia”, na podstawie
której nakręcony został film „Hotel Polanów”, o życiu w Kudowie
w końcu XIX wieku i w pierwszej
połowie XX wieku. Jan Koplowitz
przyjechał do Kudowy w 1999 r.
na odsłonięcie Pomnika Trzech
Kultur. Poznaliśmy jego uczucia
dla naszego miasta w bezpośredniej rozmowie. Nie znalazł się nikt
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podobny z tutejszych Austriaków,
czy z Niemców w dziejach Kudowy, ani przez 216 lat austriackich,
ani przez 203 lata niemieckie. O
Czechach nie wspominamy, bo
to były dawne dzieje, w których
bardziej chwytano za miecz, aniżeli za pióro, pędzel czy dłuto.
W Kudowie przebywał na kuracji inny wybitny Żyd i zarazem
znacząca postać w literaturze
polskiej – Bruno Schulz z Drohobycza. Mimo, że w Kudowie
było na kuracji kilku wybitnych
pisarzy i poetów, to żadem z nich
nie przebił się do historii naszego
miasta , tak jak Bruno Schulz.
Anna i Milek
Altermanowie
W Kudowie pracowało wielu
wybitnych lekarzy, a jedną z najbardziej eksponowanych tablic
pamiątkowych zajmuje – słusznie i jak najbardziej zasłużenie
- lekarz, uczony i filozof pochodzenia żydowskiego Julian Aleksandrowicz. Mógłbym wymienić
jeszcze paru kudowskich Żydów
znaczących w życiu miasta . Wymienię jednego, który przybył
do Kudowy już w XXI wieku ( w
2003 r), żył wśród nas niedługo,
około dziesięć lat (zmarł w 2012
roku), ale przypomniał nam historię kudowian po 1945 roku.
Był człowiekiem przypomnienia.
Objechał pół świata, by w końcu
życia osiąść w Kudowie. To lekarz
dr Michael Alterman, popularnie
nazywany Milek, zamieszkał w
Kudowie przy ul. Buczka 45 , pracował w Kłodzku. Urodził się w
1934 r., w Zborowie, około 100
km na wschód od Lwowa, w ówczesnym województwie tarnopolskim. Od mojego rodzinnego
domu do Zborowa było tak, jak z
Kudowy do Polanicy. Po drodze
mieliśmy Pomorzany, o których
z Milkiem rozmawialiśmy. W
pobliżu Zborowa było jeszcze
miasteczko Załoźce, w każdym
z nich była mieszanina etniczna.
W Zborowie , w końcu 1938 roku
było 5 600 mieszkańców, w tym
około 1 500 Polaków, 2 100 Ukraińców i 1 950 Żydów. Pomorzany
liczyły wtedy 4 600 mieszkańców,
w tym: 750 Polaków, 2500 Ukraińców i 1200 Żydów. Załoźce były
dosyć duże, liczyły w 1938 r. - 6
350 mieszkańców, w tym Polaków 1850, Ukraińców 3450 i Żydów 850. Powiatowym miastem
był Zborów. Duże zróżnicowanie
etniczne, kulturowe i religijne
stanowiło pewną barwę kresów;

wszyscy byli sobie potrzebni. Do
momentu, gdy nastał Czas Zła,
ludzie byli inni. Apogeum Czasu
Zła przypadło na II wojnę światową. 1 września 1939 r., gdy Milek miał 6 lat, napadły na Polskę
Niemcy hitlerowskie, a na tereny
wschodnie Rzeczypospolitej napadła Armia Czerwona w dniu 17
września 1939 r. Województwa
wschodnie znalazły się pod okupacją radziecką. Pod Sowietami
(w latach 1939 – 1941) najgorzej
było Polakom. Za aktywność społeczną, kulturalną i gospodarczą
przed wojną, byli teraz prześladowani, więzieni, wywożeni na
Sybir. Ludność ukraińską nastawiano wrogo wobec Polaków,
inspirowano akcję terroru, jako
zemsty narodowościowej i klasowej. Ludność żydowska radziła
sobie poszukując sposobu przeżycia. Ponieważ władze sowieckie
zabraniały publicznego głoszenia haseł antysemickich, więc w
porównaniu do Niemiec hitlerowskich , komunizm sowiecki
wydawał się ratunkiem dla
Żydów. Polacy mieli Żydom za
złe różne przyjazne gesty wobec
Sowietów, traktowali to jako nielojalność . Po wkroczeniu Niemców na tamten teren w 1941 r.
najgorzej mieli Żydzi. Słowo
„najgorzej” nie ma już kolejnego „gorszego” stopnia. Brakuje
więc słów na oddanie tego, co
nastąpiło. Niemcy zepchnęli Żydów z okolicznych miejscowości
do Zborowa, zorganizowali getto
dla ponad trzech tysięcy osób,
i w 1943 r. niemal wszystkich
wymordowali. Pozostało przy
życiu dziewiętnastu. W tej dziewiętnastce była rodzina Milka i
on sam. Ileż on miał wtedy lat?
6,7,8,9,10,11 – rósł razem z wojną,
żył z dnia na dzień, z roku na rok,
na przekór takiemu tsunami zła,
żyć nie powinien.

wioski skrywają wielką historię.
Przez kilka stuleci , przetoczyło
się przez Podole, w tym przez
ziemię zborowską i złoczowską
ponad 200 najazdów tatarskich
i tureckich. Pustoszała ziemia,
znikały domy, ludzi zabierano
w jasyr, sprzedawano naszych
na targach niewolników na Krymie i w Stambule. Wszystko to
nasi przodkowie wytrzymali i pokonali. Pod Zborowem, we wsi
Hodów miała miejsce ostatnia
bitwa z Tatarami, w 1694 r. Ze
strony polskiej było 600 husarzy
z ukraińskimi mieszkańcami Hodowa, po stronie tatarskiej armia
ponad 40000 wojowników.
Tatarzy ponieśli klęskę. Gdyby
nie geniusz militarny dawnych
Polaków i ofiarność ludności
ukraińskiej, dzisiaj mielibyśmy za
Bugiem meczety i świat islamu.
W 2003 r. zjeżdżałem z rodziną
samochodem ze Zborowa na Załoźce i dalej do Podkamienia, by
przemierzyć szlak, którędy pieszo
chodzili nasi rodzice. Widok na
Załoźce jest nadzwyczaj piękny. Nie dziwota, że miejsce to
upodobali sobie polscy wielcy
hetmani koronni. Uczyli się na
zagranicznych uczelniach, dowodzili wojskami, mieli posiadłości
w centrum Polski i na kresach, po
wojnach wracali do Załoźców,
by zajmować się zwykłą gospodarowaniem. Przypominali tym
wielkich wodzów rzymskich. Byli
wśród nich hetman Dymitr Wiśniowiecki (zm. w 1682 r.), hetman Jozef Potocki ( zm. w 1751 r).
Ten ostatni protegował Ormian
i Żydów. Do Załoźców zjeżdżali
królowie, książęta, senatorowie
i artyści. Z takiej gleby wyrastały potem miejscowe pokolenia
wybitnych ludzi. Lekarz Stanisław
Spittal (zm. w 1964 r.) pochodzą-

Kresy, Kresy
Dajmy sobie chwilę wytchnienia przed czekającym nas opisem
okupacji niemieckiej i rozglądnijmy się po ziemi zborowskiej.
Do Kudowy , po 1945 r przybyło wielu repatriantów z kresów
wschodnich. Około 80 % rodzin
kudowskich ma korzenie wschodnie, dlatego bliskie wielu kudowskim sercom będą wędrówki po
okolicy Zborowa, przypomną
bowiem ich własne miejsca rodzinne, niezależnie od tego , jaka
była odległość od Zborowa.
Tamtejsze kresowe miasteczka i

Milek z Beatą Pawlak.

cy z Załoziec pisał nie tylko prace
z dziedziny medycyny („Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy”), ale również piękne poezje.
Z jego poruszającego poematu
„Mój kąt” przeczytajmy choć jedną zwrotkę:
Znaszli ten kąt, gdzie zamek
stał obronny. Odpędzał wrogi
od granic Macierzy. Przez wieki
toczył bój święty niezłomny. Rękoma w zbroję zakutych rycerzy,
co broniąc Polski kładli życie
swoje. Ta krew ofiarna, to Załoźce moje. Takie były okolice
Zborowa i Złoczowa, Pomorzan
i Załoźców, które zwiedzał Milek i
których piękno zapamiętał, mimo
wydarzeń, które mogły obrzydzić
najpiękniejsze widoki i historyczne opisy.
Rodaczka
Powracamy do okupacyjnej
gehenny Milka i jego rodziny.
Przed wybuchem wojny mieszkali w Zborowie przy ul. Krótkiej
2. Hitlerowcy wprost polowali
na ludzi. Altermanowie urządzili schron w swoim domu, w
piwnicy, dosyć dobrze ukryty, ale
niestety nie było tam dostępu
powietrza. Oboje rodzice, młodszy brat, Hersz Furman , Dwojrza, przyszła żona brata i młoda
Żydówka z Brodów, omal nie
podusili się. Kiedy z braku tlenu
zgasła świeca, zaczęło gasnąć ich
życie. Zostali odratowani. Ojciec
znalazł nową kryjówkę u znajomego Polaka we wsi Kuklińce,
która graniczyła ze Zborowem.
W kryjówce tej przemieszkali do
1943 r. Policja niemiecka zaczęła węszyć wokoło tego domu i
weszła dokonać rewizji. Sytuacja była bardzo niebezpieczna.
Kryjówka została urządzona z
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części dużej izby, wykonane zostało przepierzenie, a wejście do
kryjówki zasłaniał obraz. Była to
kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Zborowskiej. Oryginał
znajdował się w kościele św.Anny w Zborowie. Gospodarzowi,
Marcinowi Krzywoszańskiemu
wydawało się, że Niemcom nie
przyjdzie do głowy, że za obrazem katolickim może być wejście
dla Żydów. Rewizja była nagła
i ukrywający się ledwie zdążyli
wejść do kryjówki. Nie zdążyli odpowiednio zawiesić obrazu, więc
Hersz Furman przetrzymywał go
zza kotary na jednym palcu. Cały
trząsł się, i gdyby obraz drgnął,
byliby zgubieni wszyscy: ukrywających się dziesięcioro Żydów i
gospodarze. Hersz cały drżał, ale
obraz nie drgnął. Milek zapisał w
swoich wspomnieniach: „w ten
sposób Matka Boska Zborowska
przez to, że nas osłaniała, życie
nam uratowała (…) Jako Żyd i
„rodak” Matki Boskiej Zborowskiej zawsze byłem Jej za uratowanie mojego i moich bliskich
życia bardzo wdzięczny. Do dziś
śledzę losy tego Obrazu i interesuję się każdą wiadomością dotyczącą mojej „Rodaczki”. Moje
pierwsze spotkanie „oko w oko” z
Cudownym Obrazem miało miejsce na początku maja 1945 roku,
podczas repatriacji ze Zborowa
„na zachód”, do Polski”.
Obraz Matki Boskiej
Zborowskiej
O tym spotkaniu z Obrazem
wspomnę dalej, a tymczasem
idźmy za naszymi Żydami, co
się z nimi działo po „spaleniu”
tej kryjówki. Ojciec Milka znowu
miał szczęście do znajomych Polaków. Znalazł kryjówkę w bardzo
trudnym miejscu, w samym rynku zborowskim, na zasadzie, że
najciemniej pod latarnią. Pomogli
znaleźć kryjówkę i w niej przeżyć
bohaterscy ludzie Włodzimierz i
Stefania Leszczyńscy oraz Helena i Eugeniusz Sienkiewiczowie.
Leszczyńscy wprowadzili się do
domu w rynku , tuż przy granicy
z gettem. Na poddaszu urządzili
kryjówkę, dobrze zamaskowaną.
Ukryło się w niej dziesięć osób:
rodzice Milka, on i jego młodszy
brat, małżeństwo Furman, pani
Goldsteinowa ze starszym synem
Dziunkiem, młoda Żydówka ze
Lwowa Janka Hochfeld, i chory
na otwartą gruźlicę Bumek Adler. Pomieszczenie było małe,
bez jakichkolwiek warunków
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Był pokorny, cichy i bardzo dobry. Powróćmy do repatriacji i
dalszej drogi Milka, a także do
jego Rodaczki.
Polska, Izrael
i znowu Polska

Obraz Matki Boskiej Zborowskiej

sanitarnych, wszy i pluskwy, brak
świeżego powietrza i słońca , w
stałym zagrożeniu, że zostaną nakryci. Jedna z kobiet była w ciąży
i urodziła zdrowego, pięknego
chłopca. W obawie przed płaczem dziecka i groźbą ich wykrycia , zdecydowano, że pępowina
noworodka nie zostanie odcięta
i po godzinie dziecko zmarło.
Gospodarze codziennie narażali
własne życie. Zakupy wyżywienia dla tylu osób (łącznie było
już 14), mogło wzbudzić czyjeś
zainteresowanie, podejrzenie i
ujawnienie kryjówki. Tak samo
wynoszenie odchodów dzieci
było niezwykle ryzykowne. W
takich warunkach, ta grupa ludzi
ukrywała się przez rok czasu. Tuż
przed wycofaniem się ze Zborowa , Niemcy przetrząsali całe
miasto. Kryjówka ta nie wytrzymałaby gruntownych rewizji. Gospodarze wykonali więc schron
pod piwnicą , wstawili beczki z
wodą, worki z suszonym chlebem
i beczułkę ze smalcem. 20 lipca
1944r wojsko rosyjskie weszło
do Zborowa.. Była to 121 dywizja piechoty pod dowództwem
gen. Iwana Sadygina i 241 dywizja piechoty pod dowództwem
płk. Timofieja Andripienko. Nasi
Żydzi wyszli ze schronu, musieli
wyglądać jak zjawy, bowiem radziecki żołnierz z niepokojem
skierował do nich lufę automatu.
Całowali go po rękach i nogach.
Z ponad trzech tysięcy Żydów
ze zborowskiego getta pozostało
ich tylko 19. Milek przeżył. Ale
trauma była tak wielka, że jeszcze
w Kudowie , po roku 2003 była
wyczuwalna, wręcz widoczna.
Trudno to opisać, ale w Milku
było coś takiego, że nawet nie
trzeba było znać jego życia, by
go od razu przygarnąć do serca.

Rodzina Milka, jak wszystkie
polskie rodziny podlegała repatriacji do Polski. O rodzinach
żydowskich raz będziemy w tym
tekście mówić jako o Żydach, raz
jako o Polakach. O Polakach wtedy, gdy życie wiązało ich z polskim prawem, utożsamianiem się
z państwowością i kulturą polską.
Tam, gdzie wchodziły w grę kwestie religijne lub obyczajowe lub
niesłuszne antysemickie traktowanie – będziemy o nich mówić
jako o Żydach. Gdy Żyd jest prześladowany jako Żyd, powinniśmy
wołać, że także jesteśmy Żydami.
Solidarność ludzi wzmocniła się i
narasta, przynajmniej w naszym
polskim świecie. Altermanowie
wyjeżdżali ze Zborowa - jako
polscy repatrianci - pociągiem,
w maju 1945 r. Wagony były bez
dachów, typowe węglarki lub węglówki. Ludzie robili różne daszki
z desek, co trochę chroniło przed
deszczem, a dzieciakom dawało okazję do siedzenia wysoko i
oglądania mijanego krajobrazu.
Tym samym pociągiem jechał
proboszcz kościoła Św.Anny
ks. Kazimierz Borcz i wiózł ze
sobą oryginał obrazu Matki
Boskiej Zborowskiej. Drugiego
lub trzeciego dnia podróży –
jak wspominał Milek – pociąg
zatrzymał się na bocznicy jednej ze stacji i ks. Borcz odprawił
mszę na zaimprowizowanym,
polowym ołtarzu, oczywiście
przy Obrazie. Milek pisze: „i ja
siedziałem na tych deskach podczas odprawianej mszy polowej,
przysłuchiwałem się temu, co
mówił ks.Borcz i wpatrywałem
się w Obraz, który mnie i moim
bliskim uratował życie”. Z lojalności wobec Milka i pamięci tego
wspaniałego człowieka muszę
dodać, że szczególne odnoszenie się Milka - już jako dorosłego człowieka do Cudownego
Obrazu, nie miało charakteru
ściśle religijnego. Był lekarzem,
przyrodnikiem, nie był związany ani z religią mojżeszową, ani
z chrześcijańską, ani z żadną
inną. Ożenił się z Polką Anną,
nauczycielką z Wrocławia i oboje
przyjęli zasadę, że nie wiążą się z
religią. Nie brali udziału w życiu
religijnym ani żydowskim , ani

chrześcijańskim. Nie oznacza to,
że byli ateistami. Uczestniczyli w
nabożeństwach o charakterze
publicznym, dla uczczenia ważnych wydarzeń. Na katolickich
nabożeństwach Milek miał zasadę, że trzeba zachowywać się
tak jak wszyscy, z tą różnicą, że
nie klękał podczas nabożeństwa,
a w tych miejscach, w których
wierni klękają– Milek wstawał.
Jako przyrodnik, lekarz, człowiek
gruntownie wykształcony , nie
dostrzegał sprzeczności pomiędzy nauką a wiarą; w postawie,
w rozmowie i w zachowaniu szanował religię, wiedział bowiem,
że rzeczywistość świata znacznie
przekracza możliwości poznania
naukowego. Taka postawa jego
i jego żony wprowadzała zgodę
i harmonię w życiu rodzinnym i
wzbudzała szacunek w otoczeniu, niezależnie od tego, kto kim
był.
Milek, po repatriacji zamieszkał w Opolu, tu ukończył
Liceum, zdał maturę, ukończył
studia na Akademii Medycznej
we Wrocławiu w 1958 r., specjalizował się w ginekologii. Po
studiach pracował we Wrocławiu.
Po wydarzeniach w marcu 1968
r., lękając się każdego przejawu
antysemityzmu, wyemigrowali
oboje z żoną i dziećmi do Izraela.
Mieli dwoje dzieci, syna i córkę.
Po kilku latach opuścili Izrael i
przenieśli się do Europy Zachodniej. Doktorat z medycyny zrobił
w Heidelbergu w Niemczech, potem praktykował przez pewien
czas w Norymberdze. Na starsze
lata chciał powrócić do Polski i
poszukiwał cichego spokojnego
uzdrowiska. W Fundacji Zdrowia
we Wrocławiu poznał Mariana
Sozańskiego, który już mieszkał
w Kudowie, dowiedział się więcej o Kudowie i korzystając z
pośrednictwa pana Sozańskiego
wykupił mieszkanie spółdzielcze
przy ul.Buczka 45. Altermanowie
zamieszkali w Kudowie w 2003
r. Milek pracował w Salusie w
Kłodzku, a życie rodzinne i towarzyskie spędzali w Kudowie.
Tu odwiedzali ich syn i córka.
Syn jest profesorem geologii na
uniwersytecie w Republice Południowej Afryki, córka doktorem
medycyny w Niemczech. Dzieci
mówią kilkoma językami, w tym
świetnie po polsku. Milka i Annę
poznałem w Sali Koncertowej na
koncercie orkiestry zdrojowej. Bywali niemal na każdym koncercie,
uświetniali swoją obecnością bale
charytatywne, uwielbiali grę na
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skrzypcach Marka Jasińskiego. W
Sali Koncertowej mieli także ducha opiekuńczego w pani Beacie
Pawlak, która prowadzi tam sklep
z biżuterią. Od czasu do czasu
odwiedzali grób Żydówek przy
kościele na Zakrzu, byłych więźniarek filii niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen, przy dzisiejszej ul.
Łąkowej i troszczyli się o jego
wygląd. Często udawali się na
obiady rybne przy ul. Słonecznej.
Państwo Marta i Piotr Burakowie
traktowali ich jako gości wyjątkowych. To Milek zachęcił ich do
robienia zupy rybnej, takiej jaką
Altermanowie jadali we Francji,
do tego z dodaniem śmietany
30%. Z Altermanami bywali na
obiadach rybnych znakomici goście, wtedy pani Marta podawała
dania w zastawie porcelanowej.
Anna i Milek przeżyli smutne
chwile, gdy zmarł ich ulubiony
muzyk Marek Jasiński. Któregoś
dnia Milek poprosił mnie o przekazanie i poparcie jego prośby

umieszczenia w Sali Koncertowej
tablicy upamiętniającej mistrzostwo Marka Jasińskiego. Zaznaczył, że pokryje 50% kosztów tej
tablicy. Zasięgałem opinii tzw
czynników, ale widocznie tego
rodzaju inicjatywy muszą przebijać się dłużej i musi upłynąć
stosowny czas. Można mieć nadzieję, że gdy tekst ten dotrze
do Rady Miejskiej i Burmistrza
Kudowy-Zdroju oraz Prezesa
Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich,
to życzenie Milka będzie mogło
znaleźć odzew i wielki talent oraz
serce Marka zostaną upamiętnione w Sali Koncertowej. My,
przyjaciele i znajomi Milka i Anny
zgromadzimy – w Ich imieniu –
owe 50% kosztów, które Milek
zapewniał.
Anna i Milek Altermanowie
byli piękną parą kochających się
ludzi. Ciężkie przeżycia wojenne
nadszarpnęły zdrowie Milka. Doczekał chwili, gdy jego wybawca
ze Zborowa Włodzimierz Leszczyński uznany został przez In-

stytut Yad Vashem w Jerozolimie
za Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.
W 2010 r. zmarła Anna i została pochowana w swojej rodzinnej
miejscowości w Górze Kalwarii.
Po jej śmierci Milek nie potrafił
się odnaleźć. Otoczyli go opieką
państwo Pawlakowie z Lewina i
byli dla niego oparciem w ostatnich dniach. Zmarł w Kłodzku w
2012r. i został pochowany obok
Anny w Górze Kalwarii. Milek nawiązał do pięknej historycznej
karty kudowskich Żydów, urodzonych tutaj, jak Jan Koplowitz,
do będących tu lekarzami, jak
prof. Julian Aleksandrowicz i kuracjuszami jak Bruno Schulz.
Wyszedł z Kresów jak większość kudowian, doświadczył
w życiu najgorszych niegodziwości i największej bohaterskiej
pomocy Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata, a na końcu życia opieki ze strony wdzięcznych
ludzi, państwa Pawlaków i Mariana Sozańskiego. Obszedł pół

świata, zdobył zaszczytne tytuły naukowe, wykształcił dzieci,
powrócił do Polski i zapisał się
w pamięci naszego miasta, jako
piękna postać w kulturze żydowskiej i polskiej.

Dyplom Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

sprostowanie
Teksty w artykule "Legendy Starego Żelazna" zostały zaczerpnięte
z książki "Glatzerland - Heimatland Erzahlungen und Gedichte Von August Marx", wydanej
przez wydawnictwo Werner Marx w 1982 r. w tłumaczeniu Małgorzaty Staniak- Schajbe.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

Przygotowując vademecum szlaku
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
Błogosławieni i święci są
„Świadkami Bożej obecności”
(Léon Bloy, fr. pisarz katolicki 1846-1917)
Uwagi o godności
i tożsamości osoby
Większość z nas przyzna, że
wybitny uczony specjalizujący
się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej jakim był Karl
Popper (1902-1994; urodził się w
Wiedniu, w rodzinie zamożnych
prawników żydowskiego pochodzenia) - bez wątpienia miał rację w kwestii dotyczącej religii.
Napisał on, że „zdrowy [związek
pomiędzy Bogiem i człowiekiem
w myśli chrześcijańskiej] można
określić tak: «Nie zapominaj
nigdy, że ludzie nie są bogami,
ale pamiętaj, że jest w nich iskra
Boża»”.
Każdy z nas jest permanentnym „poszukującym”. Przez całe
życie szukamy szczęścia i głębokiego sensu naszego istnienia.
W rzeczywistości poszukujemy
Boga, bez którego ani jedno,
ani drugie nie jest możliwe.
Jako ludzie, w zasadzie jesteśmy otwarci na Boga. Szukamy
Go - bowiem wszczepił w nasze
serce pragnienie poszukiwania
i znajdowania Go. Św Augustyn
powiedział: „Stworzyłeś nas dla

siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”.
To pragnienie Boga nazywamy
RELIGIĄ. „W naturze człowieka
leży to, że szuka Boga. Całe jego
dążenie ku prawdzie i szczęściu
jest ostatecznie poszukiwaniem
tego, co będzie go całkowicie
podtrzymywać, co go całkowicie
zadowoli, całkowicie pochłonie.
Człowiek dopiero wtedy jest w
pełni sobą, gdy znalazł Boga”
(zob. Youcat nr 3). Edyta Stein niemiecka filozof pochodzenia
żydowskiego, a po konwersji karmelitanka bosa, znana jako św.
Teresa Benedykta od Krzyża OCD
(ur. 12 X 1891 Wrocław, zm. ok. 9
VIII 1942 KL Auschwitz II-Birkenau;
od 1 X 1999 Patronka Europy) w
oparciu o własne doświadczenie
wyznawała: „Kto szuka prawdy,
szuka Boga, czy jest tego świadomy czy też nie” oraz „im większe
mroki panują wokół, tym bardziej
mamy otwierać serce na światło
płynące z wysoka”.
Spoglądając w tej perspektywie na młodego – 35-letniego ks.
Gerharda Hirschfeldera (ur. 17 II
1907 w Kłodzku, zm. 1 VIII 1942
w KL Dachau) ogłoszonego 19

Szlak bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Tablica’ w Karłowie (foto ks. T. Fitych).

września 2010 r. błogosławionym,
dostrzegamy w nim –dziecku nieślubnym i wychowywanym bez
ojca, nie tylko osobę bogatą w
racjonalną otwartość na Boga,
ale też w pełni zrealizowaną i
to w wyjątkowo niekorzystnych
warunkach hitlerowskiego nazizmu. Należy podkreślić, iż znaczący wpływ w formowaniu tego
nieślubnego dziecka, na w pełni
świadomego i odpowiedzialnego młodzieńca, a następnie
katolickiego kapłana wniosły
m.in. tak wielkie postacie jak: ks.
prof. Romano Guardini, ks. Józef
Kentenich, ks. Adolf Kolping oraz
duchowość kierowanych przez
nich kościelnych i młodzieżowych
ruchów i stowarzyszeń.
Przesłanie bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera – „daru nieba”
nie tylko dla ziemi kłodzkiej
Ziemię Kłodzką - krainę „Pana
Boga i Maryi” - przed II wojną
światową zamieszkiwało ponad
180 tys. osób, z czego ponad
90% stanowili katolicy. Z grona
duchowieństwa posługującego
w tutejszym wielkim dekanacie

kłodzkim aż 54 kapłanów trafiło
do obozów koncentracyjnych, a
jednym z nich w KL Dachau był
ks. Gerhard Hirschfelder. Jedynie
w tym prototypowym niemieckim obozie, w latach 1935-1945
uwięziono 2700 duchownych,
aż w 90% byli to księża katoliccy. W KL Dachau (k/Augsburga)
życie straciło aż 1034 księży, w
tej liczbie ponad 80% stanowili
Polacy.
Męczennik KL Dachau - bł.
Gerhard Hirschfelder (1907
-1942) urodził się i do maja
1927 r. wzrastał w Kłodzku. Żył
jedynie 35 lat, i to w ciemnym
okresie XX w. - w trudnych latach
I-szej i II-giej wojny światowej.
Jako katolicki kapłan pracował
w duszpasterstwie na dwu parafiach zaledwie dziesięć lat (7
lat w Czermnej, a ok. 3 lata w
Bystrzycy Kł.). Ks. Gerhard był
charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży ziemi kłodzkiej,
którą odważnie i niezłomnie bronił przed ideologią faszystowską,
płacąc za to cenę szykan, inwigilacji, zastraszania, uwięzienia i
męczeństwa. Za dojrzałą chrześcijańską postawę w końcu został

Oznaczenie szlaków Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Karłowie,
z widokiem na Szczeliniec (foto ks. T. Fitych).
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aresztowany przez nazistów, a w
połowie grudnia 1941 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau (w katolickiej
Bawarii). Po ośmiu miesiącach - 1
sierpnia 1942 r. zginął śmiercią
męczeńską w opinii świętości.
Do końca, także w obozowych
realiach, uczestniczył w życiu
i duchowości pierwszej grupy
księży szensztackich. Błogosławionym został ogłoszony 19
września 2010 r. w katedrze w
Münster. Podobnie, jak i w odniesieniu do świadectwa złożonego
przez św. o. Maksymiliana Marię
Kolbego OFMC, także o świadectwie i życiowym przesłaniu bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera można
z mocą powiedzieć, iż miłość
zwycięża każdą ideologię.
Ze świetlanego świadectwa życia, pracy i śmierci bł.
Ks. Gerharda każdy z nas może
zaczerpnąć wiele inspiracji,
wzorów i zbudowania. Pierwszy Błogosławiony młodej diecezji świdnickiej uczy nas, że: a)
- każdy czas jest dogodnym, aby
dążyć do więcej „być” niż więcej
„mieć” oraz głosić prawdę, służyć
i czynić dobrze oraz przebaczać
bliźnim; b) modlitwa otwiera
każdą drogę i poprzedza nasze
działania; c) należy modlić się za
nieprzyjaciół oraz zło dobrem
zwyciężać; d) jak bardzo cennym
i istotnym jest odwoływanie się
do Bożej Miłości i Opatrzności
oraz pielęgnowanie przyjaźni z
Matką Bożą i świętymi (i dlatego m. in. pielgrzymować do ich
miejsc świętych); e) korzystnym
dla naszej tożsamości i świętości
jest uczestniczenie w kościelnych
wspólnotach i aprobowanych
ruchach charyzmatycznych.

Niemieckie przysłowie głosi,
że pragnący głębiej zrozumieć
Johanna Wolfganga Goethego
winien najpierw poznać jego
ojczyznę. Ta prawda przybliża
nam sens i celowość wejścia - w
postawie pielgrzyma na religijnokulturowy szlak bł. Ks. Gerharda
Hirschfeldera. Jeszcze bardziej
precyzuje ten wysiłek prawda o
tożsamości relacjonalnej każdego
człowieka. Człowiek jest bytem
we wspólnocie, jest bytem społecznym i politycznym. W efekcie,
pragnąc zrozumieć i dać pogłębioną odpowiedź na pytania: jak
rozwijało się człowieczeństwo, jak
i w jakiej przestrzeni dojrzewała
wiara, miłość pasterska i duszpasterski apostolat ks. Gerharda, nie
wystarczy nam wskazać jedynie
na domy i instytucje, w których
wzrastał, kształcił się, żył i pracował, a wreszcie umarł, czy też
przytoczyć szereg jego wzniosłych, sapiencjalnych i nadal aktualnych zdań. Na bardzo dojrzały
kształt wiary i osobowości tego
nieślubnego dziecka, znaczny
wpływ wywarli z jednej strony
ludzie (matka i krewni; księża
proboszczowie i wielcy dziekani
kłodzcy, zaprzyjaźnione osoby,
a przede wszystkim charyzmatyczne osoby pielęgnujące życie wspólnotowe), jak też ruchy
i stowarzyszenia katolickie, w
których od młodości uczestniczył, a następnie powierzane
mu misje i zadania, za które
obok całej kłodzkiej młodzieży,
był odpowiedzialny jako wikariusz w Kudowie – Czermnej i w
Bystrzycy Kłodzkiej.
Nie bez znaczenia pozostawała w tym procesie wzrastania
do świętości, pojmowanej nie tyle

Radków. Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, rowerowego, Jana Pawła II
i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera ze szlakiem Św. Jakuba (foto ks. T. Fitych).

jako perfekcjonizm i doskonałość,
ale jak uczy nas Biblia, a za nią i
św. Jan Paweł II - do świętości
rozumianej jako najpiękniejsza
normalność, kluczową rolę odegrała zarówno przestrzeń sakralna, w tym także tak bardzo dla
ziemi kłodzkiej charakterystyczne,
krzyże i kapliczki przydrożne. Ks.
Gerhard udawał się do nich nie
tylko osobiście lub w otoczeniu
młodzieży, ale również w tzw.
„Dni Krzyżowe” - procesyjnie, w
szatach liturgicznych i w otoczeniu dużej liczby wiernych. Ważny faktor tożsamości, osobistej i
wspólnotowej pobożności oraz
katolickiej tradycji od czasu potrydenckiej reformy Kościoła stanowiło coroczne pielgrzymowanie
do sanktuariów maryjnych ziemi
kłodzkiej. Jednym słowem nawet
w postaci bardzo ograniczonego
vademecum (przewodnika) należy się pokusić o staranne i syntetyczne przedstawienie życiowego
środowiska ks. Gerharda (niem.
„Sitz im Leben”) oraz głównych
partnerów jego zróżnicowanych
dialogów.
Na aktualnym etapie badań
możemy już jednoznacznie powiedzieć, że nie mielibyśmy tak
dojrzałego i w krótkim czasie
zrealizowanego ks. Gerharda
Hirschfeldera, bez duchowości
i zdrowej wspólnoty takich ruchów kościelnych jak: „Quickborn”
(ten młodzieżowy ruch powstał w
1909 r. w Nysie, jako odpowiedź
na ówczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i religijne, ale
szybko zyskał popularność w
całych Niemczech – ponad 7
tys. członków; w 1933 r. był rozwiązany przez Hitlera), Szensztat
(międzynarodowy ruch katolicki

założony w 1914 r. przez o. Józefa Kentenicha,) oraz katolickiego stowarzyszenia młodzieży
w postaci kolońskiego Związku
Katolickich Czeladników erygowanego przez Adolfa Kolpinga
(obecnego od 1858 r. w diec.
wrocławskiej).
Trzy etapy szlaku
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
Aktualnie szlak posiada już
swoje logo (którym został oznaczony na niemalże całej swej
długości), uproszczoną mapkę, szereg estetycznych plansz
informacyjnych ustawionych
w kluczowych miejscach ziemi
kłodzkiej oraz jedyny i to bardzo skromny, bo zaledwie jednokartkowy folder - zwiastun.
Należy podjąć systemowe wysiłki, aby istniejącą lukę szybko
wypełnić dojrzałym przewodnikiem i takąż witryną internetową dedykowaną wybitnemu
kłodzczaninowi. Co więcej, na
szeregu miejscach i odcinkach
prezentowanego szlaku, umożliwia on podążanie śladami aż
dwóch kapłanów wyniesionych
do chwały ołtarzy, tzn. św. Jana
Pawła II (który nawiedzał ziemię
kłodzką jako ks. Karol Wojtyła)
oraz bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Nie powinien więc nikogo
dziwić fakt, że pragniemy być
lepiej przygotowani, aby móc
tymi śladami kroczyć świadomie,
a w zróżnicowanej przyrodzie
i w licznych zabytkach małej i
wielkiej architektury sakralnej
odnajdywać to, co przed wieloma laty budowało, inspirowało i
zachwycało tych dwóch mężów
Bożych.

Mapka trasy: Kłodzko – Wambierzyce (przez: Ruszowice i Suszynę) (foto ks. T. Fitych).
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Na całym szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, który spina
miasto Kłodzko, wyodrębnione
zostały trzy zasadnicze etapy.
I-szy przebiega z Kłodzka przez
Wambierzyce do Kudowy –
Czermnej (łącznie ok. 46 km).
Czyli od miejsca narodzin do
symbolicznego grobu Męczennika Ziemi Kłodzkiej, poprzez
centralne miejsce pielgrzymkowe
ziemi kłodzkiej i trzech pobliskich
narodów. Na trasie Wambierzyce
Śl. – Radków - Karłów - Kudowa
szlak przebiega identycznie, z
dobrze oznakowanym szlakiem
św. Jana Pawła II. Natomiast na
odcinku Wambierzyce Śl. – Radków zbiega się on z historycznym
szlakiem czeskich pątników (w
XIX w. stanowili aż połowę rzeszy
ponad 200 tys. pielgrzymów nawiedzających sanktuarium trzech
narodów; a w 1878 r. do Wambierzyc Śl. po raz pierwszy przybyli
morawscy pątnicy z hostyńskiej
parafii; pielgrzymi przybywali
także z dalekiej Austrii, w której
„austriacka Częstochowa” – Mariazell dała początek sanktuarium
MB Śnieżnej na Górze Iglicznej)
oraz krzyżuje się ze szlakiem św.
Jakuba Ap. Prowadzącym aż do
Campostella..
II etap także rozpoczyna się
w Kłodzku i prowadzi przez Bystrzycę Kłodzką (15,9km), Długopole-Zdrój (kolejne 7,6 km),
Kąty Bystrzyckie do sanktuarium
Matki Bożej Śnieżnej na Górze
Iglicznej (łącznie ok. 45 km).
Jego przesłanie nawiązuje do
miejsca urodzenia i uwięzienia,
a wiedzie do miejscowości, w których ks. Gerhard duszpasterzował
przez ostatnie dwa lata oraz do
jednego z trzech sanktuariów

maryjnych, do których pielgrzymował z bystrzycką młodzieżą i
parafianami.
III etap krzyżuje się z głównym Szlakiem Sudeckim im. M.
Orłowicza, liczy ok. 24 km, a prowadzi sprzed Sanktuarium „Marii
Śnieżnej” na Przełęcz Puchaczówka (pod Czarną Górą), po czym
do niewielkiej wsi Biała Woda w
gminie Bystrzyca Kłodzka, a następnie przez wieś Marcinków
(leży u podnóża Skowroniej Góry,
na wysokości 700-821m n.p.m.
w dolinie strumienia Marcinkówka), aby po przebyciu 3 km
dotrzeć do celu jakim jest wieś
Konradów (położona w gminie
Lądek-Zdrój).
Struktura kompendium
dla każdego odcinka
szlaku
Podstawowe kategorie prezentacji trasy oraz metod i środków duchowego ubogacenia
stanowią m.in. – a) – zasadnicze
dane topograficzne i czasowe
(dla pieszych i rowerzystów; a
nawet nieco modyfikowane trasy
dla osób przemieszczających się
samochodami), tzn.: odległość w
km; czas przemarszu (przejazdu);
całkowity czas dla np. 4 stacji refleksji i odpoczynku; a wreszcie
czas przebycia trasy (jako odcinka
szlaku); b) - opis, mapka i schemat trasy; c) - cel i przesłanie
trasy; d) - propozycje dla stacji
refleksji i wyciszenia (m.in. myśli
św. JP II i księdza G.Hirschfeldera
oraz świadectwa i opinie jemu
współczesnych).
Przykładowo 1-szy etap szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera prowadzący z Kłodzka przez

Polna droga na szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
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Wambierzyce Śl. do Kudowy –
Czermnej zorganizowałem w
bloku sześciu etapowych tras.
W szkicowy sposób prezentuję
ich koncepcję, cel i przesłanie.
Trasa nr 1: Kłodzko – okrężna
trasa miejska po miejscach związanych z dzieciństwem okresem
młodzieńczym („To tutaj wszystko
się zaczęło” - od domu narodzin
do bramy kłodzkiego więzienia
- miejsca ostatniego życiowego
‘Wielkiego Tygodnia’ x. GH). Cel
i przesłanie 2-szj trasy: Religijnospołeczny impuls wypływający
z kultury środowiska, w którym
Gerhard Hirschfelder urodził się,
został włączony do społeczności
Kościoła katolickiego, wzrastał i
rozwijał swe zdolności teatralnomuzyczne, pielęgnował przyjaźnie, korzystał z edukacji , uczestniczył w młodzieżowym ruchu
„Quickborn” i zdobył świadectwo
maturalne; a wreszcie broniąc religii i godności młodzieży przed
ideologicznym nazizmem III Rzeszy został uwięziony w kłodzkim
więzieniu.
Trasa nr 2: z Kłodzka do bazyliki Matki Bożej w Wambierzycach
Śl. (tzn. od wspomnienia śmierci
Matki ks. Gerharda w Kłodzku,
przed cmentarnym krzyżem przy ul. Dusznickiej – do wambierzyckiej Matki Bożej – Matki
pięknej miłości Królowej Rodzin
i Patronki Ziemi Kłodzkiej). Cel i
przesłanie drugiej trasy: ukazać
rolę matki śp. Marii Hirschfelder
(zm. 16 II 1939) oraz Maryi Matki Boga i Matki Kościoła w życiu,
duszpasterstwie młodzieży i pielgrzymowaniu księdza G.Hirschfeldera oraz tradycję i sens pielgrzymowania mieszkańców ziemi
kłodzkiej.

Przy czym - wersja samochodowa tego szlaku przebiegałaby
od kłodzkiego cmentarza w kierunku Szalejewa Dolnego, gdzie
istnieje wzorowy szlak odnowionych i opracowanych krzyży i
kapliczek przydrożnych. Po dojechaniu do międzynarodowej
drogi nr 8, należy kontynuować
podróż aż do skrzyżowania na
Górnej Polanicy, aby następnie
skręcić prawo do Wambierzyc
Śl.. Na tym odcinku drogi - przy
czterech kolejnych kapliczkach
przydrożnych - można zatrzymać
się na dalsze stacje osobistej refleksji i medytacji. Tak usposobieni docieramy samochodem
przed piękną fasadę bazyliki NMP
w Wambierzycach, gdzie istnieje
dogodny parking.
Trasa nr 3: Wambierzyce
Śl.– nawiedzenie i zwiedzanie
bazyliki, okrężna trasa po miejscach kultu „Śląskiej Jerozolimy”
– sanktuarium trzech narodów.
Cel i przesłanie trasy 3-ciej: na
przykładzie sanktuarium trzech
narodów i głównego miejsca
pielgrzymkowego Ziemi Kłodzkiej ukazać religijne, historyczne,
społeczne środowisko życiowe
„Krainę Pana Boga i Maryi” bogatej w krajobraz sakralny, w którym
Gerhard Hirschfelder żył, wzrastał i otwierał się na charyzmaty
nowych aprobowanych ruchów
religijnych.
Trasa nr 4: Z bazyliki Matki
Bożej w Wambierzycach Śl. przez
Radków – Karłów do Kudowy Czermnej (tzn. od wambierzyckiej
Matki Bożej Królowej Rodzin do
chrzcielnicy kościoła parafialnego
św. Bartłomieja Ap, miejsca siedmioletniej posługi księdza Gerharda). Trzeba tu podkreślić, że

Wambierzyce: lokalne INFO (foto ks. T. Fitych).
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szlak św. Jana Pawła II kończy się
dopiero przy willi „Diana” – czyli
klasztorze - pensjonacie Sióstr
Służebniczek, tzn. o ok. 1,4 km
dalej.
Cel i przesłanie trasy 4-ej:
trasa obfituje nie tylko w piękne krajobrazy, ale też w liczne
krzyże i kapliczki przydrożne
(zwłaszcza na pierwszym odcinku prowadzącym do Radkowa,
który stanowił ostatni etap słynnych czeskich pielgrzymek; Czesi
stanowili aż połowę z 200 tys. XIX
-wiecznych pątników nawiedzających MB Wambierzycką). Warto
przy tych kapliczkach zatrzymać
się na refleksje i medytacje, aby
równocześnie głębiej odkrywać
i poznać charyzmatyczne dary
bł. księdza Hirschfeldera, który
w Czermnej rozpoczął bezkompromisową walkę z nazistowską
formacją nowego człowieka –
bez Boga.
Tr a s a n r 5 : K u d o w a –
Czermna - okrężna trasa miejska po miejscach związanych
z modlitwą i posługiwaniem
księdza G.Hirschfeldera (od
czermnieńskiej plebanii, szlakiem Grup Ukrzyżowania, Mąk
Pańskich w kierunku nadajnika
RTV, Urwiska Beaty, [tu piękna
panorama Czermnej] do Grupy
Ukrzyżowania przy moście nad
potokiem Czermnicy (u zbiegu
ulic T. Kościuszki i B. Chrobrego),
powrót ulicą T. Kościuszki wzdłuż
dawnego osiedla tkaczy, a dalej
ul. B. Chrobrego k/ Domu Spotkań im Bł. G. Hirschfeldera, do
kolejnych interesujących nisz i
kapliczek przydrożnych do Kaplicy Czaszek oraz symbolicznego grobu Błogosławionego,
do prezbiterium kościoła pa-

rafialnego, gdzie znajdują się
Jego relikwie. Cel i przesłanie
trasy 5-ej: impuls jaki wypływa
z jednej strony - z autentycznego świadectwa wiary, licznych
form gigantycznej pracy duszpasterskiej, heroicznej miłości
pasterskiej charyzmatycznego
wikariusza księdza G.Hirschfeldera - niestrudzonego opiekuna
młodzieży (katechizował on całą
młodzież 4,5 tys. parafii; w 1936
r. do sakramentu bierzmowania
przygotował aż 770 osób) oraz
ruchów religijnych, w których
sam do końca życia (jak np. w ruchu szensztackim) uczestniczył.
Z drugiej strony czermnieński
wikariusz dał świetlane świadectwo, iż miłością można pokonać
nazizm i każdą ideologię.
Trasa nr 6: Kudowa –Zdrój
- miejska via sacra imieniem
bł. księdza G.Hirschfeldera po
miejscach związanych z modlitwą i jego posługiwaniem
(w opracowaniu - trzy trasy
okrężne (o długości ok. 8 - 14
km) dla: Kudowy - Centrum;
Kudowy – Zakrza z „epizodem
szensztackim” oraz Kudowy
Słonego – pielgrzymka do
lokalnego sanktuarium MBB
i Brzozowia). Cel i przesłanie
trasy: ukazać liczne miejsca
tytanicznej pracy duszpasterskiej księdza (cierpiącego na
osłabienie mięśnia sercowego
i chorobę niedokrwienną serca. Tylko w Kudowie musiał on
obsługiwać aż cztery placówki i domy zakonne), miejsca
jego spotkań "Godzin Wiary"
dla młodzieży i cele lokalnych
pielgrzymek, a nadto konfrontować się z narastającym znakiem sprzeciwu, znosić rządo-

Wambierzyce. Widok na fasadę bazyliki NMP.

we ograniczenia, inwigilacje i
zastraszania ze strony niewierzącego nauczyciela szkoły protestanckiej – lokalnego lidera
NDSAP i burmistrza Kudowy,
będąc jego „śmiertelną” konkurencją na polu walki o rząd
dusz młodzieży.
Przygotowywane nowoczesne vademecum kulturowo-religijnego szlaku bł. ks.
Gerharda Hirschfeldera, swe-

go rodzaju kompleksowy "Mini
Przewodnik" będzie dodatkowo
wyposażone zarówno w Słownik podstawowych terminów
religijnych oraz opisy ruchów i
stowarzyszeń katolickich pierwszej połowy XX w., zbiór ludowych porzekadeł, a reszcie w
małą antologię zarówno myśli
św. Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, świadectw i
opinii oraz modlitw.

Tablica informacyjna na obiektach Szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Wambierzyce. Widok na bazylikę NMP ze wzgórza Syjon (foto ks. T. Fitych).
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Ludowe drogowskazy
sapiencjalne - maksymy
i porzekadła
W okresie międzywojennym,
tzn. w czasie wzrastania i posługi
ks. Gerharda mieszkańcy ziemi
kłodzkiej jeszcze stosunkowo
często korzystali z przysłów i
porzekadeł jako swego rodzaju
sapiencjalnych i moralnych drogowskazów (niektóre do dzisiaj
można jeszcze spotkać na szczytach domów. Wypada przywołać
chociażby niektóre z nich: „Rok
bez pielgrzymki to rok stracony”
// „Z Bożym błogosławieństwem
wszystko jest udane” // „Im biedniejszy gospodarz (fundator) tym
bardziej imponująca – wielka
jego kapliczka „Bożej Męki”
(niem. Martel, Bildstock) // „Mały
człowiek może mieć wielką duszę”
// „Boże młyny mielą powoli, ale
dokładnie”// „Prawda ma piękne
oblicze, ale potargane szaty” //
„Przyzwyczajenie jest królem
rozumu” // „Zacząć jest łatwo,
wytrwać jest sztuką”.
Wybór modlitw i rozważań umożliwia pielgrzymowi
głębokie przeżycie każdego
etapu.
Planowana zawartość małej
antologii myśli, modlitw, rozważań i pieśni religijnych: Wiara i jej
znaczenie (ks. prof. Cz. Bartnik);
modlitwa –„O daj nam Panie natchnienie do wiary” (R. Brandstaetter); Modlitwa do: Ducha Św.;
do Pana Jezusa; do Matki Bożej;
do św. Jana Pawła II; do bł. ks.

Gerharda Hirschfeldera; Litania
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera;
Droga Krzyżowa św. Jana Pawła
II; Droga Krzyżowa bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera. Symboliczny zbiór
pieśni stanowią takie utwory jak:
„Barka” (pieśn umiłowana przez
św. Jana Pawła II); pieśń ku czci
bł. Ks. G. Hirschfeldera (autorstwa
Winfrieda Offele zob. Hugo Goeke,
GH s. 191) oraz „Cześć Tobie Synu
Śląska” (Antoni Matuszkiewicz do
niemieckiej melodii „Wohl denen,
die da wandeln”).
Medytować nad tajemnicą
Chrystusowego cierpienia (i to nie
tylko w okresie Wielkiego Postu,
jest rzeczą chwalebną i potrzebną
każdemu wierzącemu. Spojrzenie
w stronę krzyża Zbawiciela (nie
tylko na owym niewielkim wzgórzu) w pobliżu Jerozolimy, pogłębia rozumienie krzyży ludzkich i
świata – cierpienia, osamotnienia,
rozpaczy, odejścia od Boga. Temu
ma służyć antologia tekstów, modlitw i rozważań "Drogi Krzyżowej"
przeznaczonych do prywatnej
medytacji dla osób pragnących
rozwijać swoją pobożność pasyjną. Każda tego rodzaju droga, poświęcona jest wybranemu aspektowi życia chrześcijańskiego, co
pozwala ukonkretnić misterium
męki i śmierci Chrystusa w naszej
dzisiejszej rzeczywistości oraz zakorzenić własne doświadczenia
w Jego odkupieńczej ofierze.
Przewodnikami na fundamentalnej drodze przyjaźni z Jezusem
Ukrzyżowanym i Opuszczonym są
w tym przypadku Św. Jan Paweł
II i bł. Ks. Gerhard, którzy dobrze
rozumieli, czym jest krzyż. W każ-
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dym czasie (podobnie jak blisko
dwa tysiące lat temu) dołącza do
nich wielogłosowy chór zwykłych
ludzi - pielgrzymów, rozmawiających z Bogiem o swoich dramatach, wątpliwościach, poszukiwaniach, które doprowadziły ich do
tego jednego punktu w czasie i
przestrzeni. Tu można i trzeba
już tylko stanąć w pokorze i zamilknąć wobec niepojętej miłości
Boga umierającego na krzyżu dla
naszego zbawienia.
Zachęta i zaproszenie
Ziemia kłodzka ma szczególne
szczęście, bowiem oprócz śladów
wyborów i duchowych wartości,
które pozostawili po sobie dwaj
kapłani, dzisiaj już wyniesieni do
chwały ołtarzy pozostały tu także
i fizyczne ślady ich obecności. W
latach pięćdziesiątych minionego
stulecia, po sudeckich górach wędrował z krakowskimi studentami
ks. Karol Wojtyła. Przed II wojną
światową tutejsze szlaki pielgrzymkowe i kapliczki przydrożne nawiedzał młody i odważny
kapłan Gerhard Hirschfelder broniący wiary młodzieży i dlatego
odważnie obnażający zamiary i
metody nazistów. Ci dwaj wielcy
ludzie, odcisnęli ważne ślady nie
tylko w życiu społeczności „krainy
Pana Boga i Maryi”, ale i w życiu
Kościoła. Nie dziwi więc fakt, że
nadal chcemy tymi śladami kroczyć świadomie, aby w sacrum
urzekającej przyrody i kultury
materialnej odnajdywać to, co
przed wieloma laty umacniało,
zachwycało i czyniło niezłomnymi

Panorama Radkowa i okolic z trasy nr 3 prowadzącej do Kudowy-Czermnej (foto ks. T. Fitych).

tych mężów Bożych nacechowanych pięknem normalności..
Niechaj najlepszą zachętą do
systemowego opracowywania Vademecum (przewodnika) omawianego szlaku (lub poszczególnych
jego etapów, czy nawet tras) przez
środowiska katolickich wspólnot
i ruchów oraz duszpasterzy, katechetów i wychowawców trzech
miast bezpośrednio związanych
z życiem i posługiwaniem bł. ks.
Gerharda (tzn. Kłodzka, KudowyZdroju i Bystrzycy Kł.), jak i samego wejścia na sygnalizowany
szlak, będą nadal aktualne słowa
Największego z Polaków: „Całe
życie chrześcijańskie to właśnie
exodus, czyli wędrówka przybliżająca nas stopniowo do domu
Ojca. Przeżywajmy świadomie,
drodzy bracia i siostry, ten nasz
duchowy exodus i nie pozwólmy,
aby sprawy materialne pochłonęły
nas do tego stopnia, że staną się
jedynym widnokręgiem naszego
życia. Odkryjmy na nowo radość
patrzenia w niebo, aby nadać
wszystkiemu wymiar bardziej
wewnętrzny, głębszy, bogatszy
w nadzieję” (św. Jan Paweł II, rozważanie, 30 VIII 1998 r.).
Dla jednych będzie to tylko
kolejny szlak turystyczny, ale dla
wielu jest to już pożyteczna droga pielgrzymkowa i szlak modlitewny. I to niemal na miarę drogi
krzyżowej, do której w kłodzkim
więzieniu rozważania napisał ks.
Gerhard Hirschfelder, umacniając - także i w ten sposób - nie
tylko swoją tożsamość i misję.
Zachęcamy więc zarówno osoby
w pełni przekonane o fakcie, że
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to święci budowali i formowali
Europę (i czynią to nadal), jak
też osoby poszukujące wartości
i sensu życia, miłośników przyrody i kultury ziemi kłodzkiej,
a nawet wspólnoty parafialne,
grupy modlitewne, stowarzyszenia, wspólnoty, duszpasterstwa
specjalistyczne, do pełniejszego
odkrywania i poznawania tego
niezwykłego kapłana, zarówno
jako duszpasterza młodzieży na
terenie ziemi kłodzkiej, jak też
opiekuna osób starszych i chorych, a przede wszystkim szczególnego świadka oraz obrońcy
religii, prawdy i miłości.
Nie zapomnijmy ani na moment o prawdzie głoszącej, że „kto
z kim przystaje takim się staje”.
Dorastajmy do żywej – charyzmatycznej wiary, pulsującej m.in. w

wyznaniu bł. Ks. Gerharda, sformułowanego na trzy tygodnie przed
jego śmiercią: ”Wszyscy musimy
w tych trudnych czasach dostrzec
Wolę Bożą i to przetrzymać. Pismo
św. i liturgia ogromnie nam w tym
pomagają. Musimy tylko żyć jak
dzieci naszego Niebieskiego Ojca,
który nie opuści nikogo, kto się do
niego w trosce ucieka”. (G.H.: KL
Dachau, 12 VII 1942; MZK-s. 72).
Świętość Boga i świętość
Kościoła objawiają się w oblubieńczym dialogu zbawienia
i świętości codziennego życia
jego członków. Św. Jan Paweł II
w sposób szczególny dał temu
wyraz chociażby w książce "Przekroczyć próg nadziei’" formułując
m.in. takie oto retoryczne pytanie:
„Ale w czym tkwi prawdziwa siła
Kościoła? Oczywiście siłą Kościoła

na Wschodzie i Zachodzie poprzez
wszystkie epoki są i pozostaną zawsze święci”. Co więcej, Wielki Papież z „dalekiego kraju” wielokrotnie zaznaczał ponadczasowość i
fundamentalny wymiar powołania
wszystkich chrześcijan mówiąc:
„Święci nie przemijają, święci żyją
świętymi i pragną świętości” .
Przytoczone słowa św. Jana
Pawła II potwierdzają głęboki sens
odkrywania wielkiego daru, jakim
był nadal praktycznie nie znany
tak na Śląsku, jak i w Niemczech,
charyzmatyczny duszpasterz ziemi kłodzkiej i drugi męczennik
„Krainy Pana Boga i Maryi”. Warto i należy poznawać dogłębnie
przede wszystkim wysoką miarę
jego codziennego i zwyczajnego
życia, konkretną miłość pasterską
oraz odwagę świętości.

Przydrożna kapliczka Matki Bożej
Częstochowskiej na trasie nr 3, w połowie
drogi do Radkowa (foto ks. T. Fitych).
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Narodowe forum muzyki
25 lutego 2015 roku Sejmikowa Komisja Kultury obradowała na... placu budowy
Narodowego Forum Muzyki
we Wrocławiu. To wyjazdowe
posiedzenie Komisja rozpoczęła od prawie 2-godzinnego
zwiedzania wielkiego obiektu

NFM, po którym oprowadzał
osobiście Andrzej Kosendiak
- dyrektor Filharmonii Wrocławskiej, który podkreślił, że
po raz pierwszy uczestniczy
w obradach komisji Sejmiku.
Obiekt NFM jest bardzo duży,
mieści się na placu Wolności 1,

Członkowie Komisji Kultury Sejmiku na placu budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

„wciśnięty” pomiędzy gmach
opery i halę sportową „Gwardii”. Obecnie w tym miejscu
pracuje kilkuset fachowców.
Zaplanowano uroczyste otwarcie na dzień 4 września 2015
roku, jednak zakończenie budowy jest zaplanowane już 1

Narodowe Forum Muzyki w środku.

lipca 2015 roku. Dyrektor Generalny Narodowego Forum Muzyki dr hab. Andrzej Kosendiak
przedstawił bardzo duży zakres
inwestycji, program budowy
oraz ambitne plany artystyczne
NFM na lata 2015 – 2016.
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Droga Krzyżowa bł. ks. Gerharda Hirschfeldera • Kreuzweg-Gebete • Křížová cesta
urodzony 17. 02. 1907
r. w Kłodzku (Glatz),
wyświęcony 31. 01. 1932
r. we Wrocławiu (Breslau),
aresztowany 1. 08. 1941
r. w Bystrzycy Kłodzkiej
(Habelschwerdt), zmarł
1. 08. 1942 r. w obozie
koncentracyjnym Dachau,
pochowany w KudowieZdroju-Czermnej,
beatyfikowany 19 IX 2010 r.
w Münster

Błogosławiony
ks. Gerhard Hirschfelder

narozen 17. února 1907
v Kladsku wysvěcen 31.
ledna 1932 ve Vratislavi pro
hrabstvi kladské (Pražska
arcidiecese) zemřel 1. srpna
1942 v koncentračním
táboře Dachau

Geboren am 17. Februar
1907 in Glatz geweiht 31.
Januar 1932 in Breslau
für die Grafschaft Glatz/
Erzdiözese Prag, Kaplan in
Grenzeck 1932-1939
Kaplan in Haberschwerdt
und Diözesanjugendseelsorger ab 1939, verhalten am 1.
August 1941, gestoeben am
1. August 1942 als Märtyrer
im KZ Dachau.

Chryste, mój Zbawicielu! Przed swoją męką poszedłeś z Apostołami na
Górę Oliwną. Tylko trzech z nich miało być świadkami Twojego cierpienia.
Powiedziałeś do nich: „Zostańcie tu, czuwajcie ze mną i módlcie się”. Ja
również jestem wybrany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to.
Taka jest Twoja wola, dlatego chcę pozostać na miejscu cierpienia, jak długo
zechcesz. Chcę czuwać jak wierny strażnik i modlić się wraz z Tobą.„Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech
się stanie”. Do służenia Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej Drogi Krzyżowej.
Panie, umocnij mnie oraz wszystkich niosących krzyż swoją odwagą.
Christus, mein Heiland! Ehe Dein Leiden begann, gingst Du mit
Deinen Aposteln auf den Ölberg. Doch Zeugen Deines Leidens sollten
nur drei von ihnen sein. Drei Worte sprachst Du zu ihnen: „Bleibet hier!
Wachet! Betet!” Auch ich bin augenblicklich von Dir auserwählt zu leiden. Herr, ich danke Dir dafür. Weil es Dein Wille ist, will ich am Orte des
Leidens bleiben, solange du willst. Wachen will ich als treuer Wächter
mit starker Tapferkeit, beten will ich mit Dir: „Herr, laß diesen Kelch an
mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!” Zu
dieser Aufgabe als Wächter will ich mir Kraft holen in Deinem Kreuzweg.
Herr, stärke mich und alle Kreuzträger mit Deiner Tapferkeit!
Kriste, můj Spasiteli! Dříve než započalo tvé utrpení, šel jsi se svými
apoštoly na Olivovou horu. Však svědky tvého hoře měli být jen tři z nich.
Tři slova jsi jim řekl: „Zůstaňte, bděte, modlete se”. Rovněž já jsem byl
tebou vyvolen, abych trpěl. Pane, děkuji ti za to. Protože je to tvá vůle,
chci zůstat na místě utrpení tak dlouho, jak chceš. Bdít chci pozorně, jako
věrný strážce a modlit se s tebou:„Pane, odejmi ode mne tento kalich, ale
ne má, nýbrž tvá vůle se staň”. K tomuto úkolu strážce chci čerpat sílu z tvé
křížové cesty. Posilni mě a všechny nositele křížů svou statečností.

1. Jesus wird zum Tode
verurteilt
Als der grimmige Haß der Pharisäer gegen Dich dem Pilatus
das Todesurteil auf die Lippen
zwingt, schweigst Du, Heiland
der Welt. Du weißt es, der Vater
will es so; drum brichst Du nicht
verzweifelt zusammen, sondern
sprichst auch hier ein tapferes:
„Vater, Dein Wille!” Christus, gib
mir die Tapferkeit, in jedem Leid
so zu sprechen wie Du!

2. Jesus nimmt das Kreuz auf
seine Schultern
Wie ein Verbrecher mußt Du, Christus,
Dein Kreuz selbst tragen. Mit echt
männlicher Tapferkeit nimmst Du es
auf Dich. Lehre mich, nicht zusammenzubrechen, wenn ein Kreuz mir
aufgeladen wird. Dir nachfolgen heißt
ja, nicht bloß sein Kreuz auf sich nehmen, sondern es tapfer tragen. Herr,
hilf mir dazu mit Deiner Gnade!

Stacja I. Pan Jezus skazany na śmierć
Zawzięta nienawiść faryzeuszy przeciwko Tobie zmusza Piłata do
wydania wyroku śmierci. Ty milczysz, Zbawicielu świata. Wiesz,
że taka jest wola Ojca. Nie załamujesz się w rozpaczy, ale mówisz
odważnie: „Ojcze, Twoja wola!”. Chryste, daj mi taką odwagę, abym
w każdym cierpieniu mówił tak jak Ty: „Jednak nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie”.

Stacja II. Pan Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona
Jak przestępca, musisz Chryste nieść swój krzyż. Z prawdziwie
męską odwagą bierzesz go na ramiona. Naucz mnie nie załamywać
się, kiedy i mnie krzyż będzie przygniatał. Naśladować Ciebie, to nie
znaczy jedynie wziąć krzyż na swoje ramiona, ale również odważnie
go nieść. Panie, dopomóż mi Twoją łaską!

I. Pan Ježíš odsouzen k smrti
Když tě krutá zášť farizeů vydává Pilátovi k potvrzení trestu smrti,
ty Spasiteli světa mlčíš. Víš, že je to Otcova vůle. Nezlomí tě to a i
teď pravíš: „Buď vůle tvá”. Kriste, dej mi sílu, abych statečně mluvil
v každém utrpení jako ty.

II. Pan Ježíš bere na sebe kříž
Jako zločinec máš, Kriste, sám nést svůj kříž. S pravou mužskou
statečností ho bereš na svá bedra. Nauč mě, abych neklesl pod
tíhou kříže. Následovat tebe, neznamená jen vzít kříž, ale statečně
donést. K tomu mi Pane pomoz svou milostí.

Ziemia Kłodzka nr 248/ marzec 2015

24
3. Jesus fällt das erste Mal
unter dem Kreuze
Mit starkem Willen hast Du, Christus, das Kreuz auf Dich genommen; doch es drückt Dich zu Boden. Weil aber Dein Wille stark
war, stehst Du wieder auf, trägst
das Kreuz weiter aus Liebe zu
uns. Herr, mach unseren Willen
zum Kreuztragen ganz stark, damit wir wieder aufstehen, wenn
wir einmal gefallen sind!

4. Jesus begegnet seiner
Mutter
Jesus, Du wolltest, daß auch Deine Mutter Zeuge Deines Leidens
wurde. Nicht Du wolltest eine
Hilfe haben, sondern wir sollten uns im Kreuztragen durch
ihre Nähe getröstet fühlen. Sie
sollte als Leidträgerin uns Menschen im Leid verstehen lernen.
Himmlische Mutter, steh Du mir
zur Seite, wenn das Kreuz auf
meinen Schultern liegt!

Stacja III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod Krzyżem
Odważnie przyjąłeś, Chryste, krzyż na swoje ramiona, lecz on przygniata Cię do ziemi. Z silną wolą powstajesz i niesiesz go dalej, z
miłości ku mnie. Panie, daj mi tę niezłomną wolę do niesienia krzyża,
abym po upadku znów mógł powstać!

Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Jezu, Ty chciałeś, żeby Twoja Matka była świadkiem Twojego cierpienia,
mimo że nie potrzebowałeś jej obecności. To ja potrzebuję, niosąc
krzyż, czuć się Jej obecnością pocieszeny. Ona, pogrążona w smutku,
uczy mnie jak przyjąć cierpienie. Matko Niebieska, bądź przy mnie,
kiedy włożą krzyż na moje ramiona!

III. Pan Ježíš padá prvně pod křížem
Odvážně bereš na sebe Kriste svůj kříž, ale on tě tlačí k zemi. Protože
však tvá vůle je silnější, vstaneš a neseš jej dál z lásky k nám. Pane,
učiň silnou naši vůli,abychom unesli kříž a opět vstali, i když jsme
jednou klesli.

IV. Pan Ježíš potkává svou matku
Ježíši, tys chtěl, aby i tvá matka byla svědkem tvého utrpení. Tys
nepotřeboval pomoci, ale abychom my unesli kříž, potřebujeme
útěchu tvé matky. Matko bolestná, nauč nás trpět. Nebeská Matko,
stůj při mně, když mě kříž tíží.

5. Simon hilft Jesus das
Kreuz tragen
Vielleicht hat die Mutter den
Simon zu Hilfe gerufen, vielleicht ist es auch in meinem Leid
die Gottesmutter, die mir den
leidenden Heiland zu Hilfe ruft.
Mutter, gib mir gewaltige Kraft
und starken Willen, daß ich Dich
nicht enttäusche, sondern als
wahrer Christ dem Heiland das
Kreuz tragen helfe!

6. Veronika reicht Jesus das
Schweißtuch
Eine Frau mit schwachen
Kräften, aber starkem Willen
hilft Dir, Christus, mit einem kleinen guten Werk; doch reicher
Lohn wird ihr zuteil. Christus, laß
mir den Mut zum Kreuztragen
nicht sinken! Der schönste Lohn
wäre mir die Rettung der Seelen. Lohne auch alle, die durch
Gebet und sonstige Liebe mir
helfen, das Kreuz zu tragen, mit
reichem Lohne!

Stacja V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż
Panu Jezusowi
Może to Matka Boża wezwała Szymona do pomocy. Może i w moim
cierpieniu wzywa Zbawiciela, żeby mi dopomógł. Matko, daj mi silną
wolę i wytrwałość, żebym Cię nie zawiódł, lecz jak prawdziwy chrześcijanin pomógł Chrystusowi nieść krzyż!

Stacja VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Słaba Kobieta z silną wolą pomaga Ci, Chryste, drobnym uczynkiem
i otrzymuje bogatą zapłatę. Chryste, pomóż mi nie tracić odwagi
w dźwiganiu krzyża. Najpiękniejszą zapłatą dla mnie będzie ratowanie cierpiących ludzkich dusz. Wynagródź również wszystkim
tym, którzy przez modlitwę oraz uczynki miłosierdzia pomagają
mi w niesieniu krzyża!

V. Šimon pomáhá Ježíši nésti kříž
Možná, že matka zavolala Šimona na pomoc. Možná, že i v mém
utrpení mi Matka Boží volá na pomoc trpícího Spasitele. Matko, dej
mi obrovskou sílu a pevnou vůli, abych tě nezklamal, ale jako pravý
křesťan pomohl Spasiteli nésti kříž.

VI. Veronika podává Panu Ježíši roušku
Slabá žena, ale se silnou vůlí prokazuje tobě, Kriste, dobrý skutek.
Za to ji čeká bohatá odměna. Kriste dej, aby neklesala moje odvaha
pod tíhou kříže. Největší odměnou by mi bylo spasení duší. Odměň
bohatě také všechny, kteří mi modlitbou a láskou pomáhají nésti
tento kříž.
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7. Jesus fällt das zweite Mal
unter dem Kreuze
Christus, die Menschen haben
versucht, Dir den Kreuzweg
zu erleichtern; doch bald fällst
Du wieder hin. Menschenhilfe
ist nichts, wenn Gott nicht hilft.
Und so flehe ich zu Dir, kreuztragender Heiland, hilf Du mir,
sonst breche ich zusammen und
werfe das Kreuz weg. Aber seit
Du das Kreuz getragen, ist kein
Leidträger ohne Deine Hilfe.

8. Jesus redet mit den
weinenden Frauen
Auf Deinem Kreuzweg, Christus, sorgst Du Dich noch um
andere leidende Menschen. So
muß auch ich, Dein Nachfolger,
ganz selbstlos werden, will in
meinem Leid auch der anderen
gedenken, die vielleicht noch
viel schwerere Kreuze tragen als
ich. Herr, erbarme Dich ihrer, gib
auch ihnen Trost und Kraft!

Stacja VII. Pan Jezus upada drugi raz pod Krzyżem
Chryste, ludzie próbowali ulżyć Ci w niesieniu krzyża, lecz znów
upadasz. Pomoc ludzka na nic się nie zdaje, jeżeli Bóg nie pomoże.
Dlatego błagam Cię, Zbawicielu, pomóż mi, bo inaczej załamię się
i odrzucę Twój krzyż. A przecież od chwili niesienia przez Ciebie
krzyża nie ma żadnego cierpiącego bez Twojej pomocy.

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące nad nim niewiasty
Na swojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych cierpiących. Ja, Twój naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę
pamiętać w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze
więcej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel pociechy i
pomocy tym, którzy jej potrzebują!

VII. Pan Ježíš klesá podruhé pod křížem
Kriste, lidé se pokoušeli ulehčit ti tvou křížovou cestu, a přece opět
klesáš. Lidská pomoc není ničím, když nepomáhá Bůh. Proto tě
úpěnlivě prosím, pomoz mi, jinak se zhroutím a odhodím tento kříž.
Ale od té doby, co tys nesl svůj kříž, není trpících bez tvé pomoci.

VIII. Jeruzalémské ženy pláčí nad Panem Ježíšem
Kriste, na tvé křížové cestě se staráš ještě o jiné trpící. Tak i já, tvůj
následovník, se musím stát zcela nesobeckým. Chci vzpomenout
ostatních, kteří třeba nesou mnohem těžší kříže než já. Pane, smiluj
se nad nimi. Dej jim sílu a útěchu.

9. Jesus fällt zum dritten Mal
unter dem Kreuz
Kurz vor dem Ziele drückt Dich,
kreuztragenden Christus, das
Kreuz nochmals zu Boden. Alle
Kräfte scheinen Dir entschwunden zu sein; doch du willst dein
Opfer vollenden, willst nicht
liegen bleiben, sondern uns
noch größere Liebe zeigen. Herr,
mach immer mich bereit, aus
Liebe zu Dir und den Seelen
noch mehr zu leiden, wenn du
es willst!

10. Jesus wird seiner Kleider
beraubt
Endlich darfst Du den Kreuzesbalken ablegen, aber es kommen
neue Leiden. Man nimmt Dir Deine Kleider. Doch Deine Würde
als Gottessohn und Erlöser, Deine Königswürde kann Dir niemand nehmen, auch wenn Du
nackt unter Verbrechern stirbst.
Herr, wenn man mir auch meine
äußere Ehre nimmt, ich bleibe
doch Kind Gottes, Kämpfer Gottes, Priester Gottes, das kann mir
niemand nehmen. Laß mich dessen froh bleiben in allem Leid!

Stacja IX. Pan Jezus upada trzeci raz pod Krzyżem
Krótko przed celem znów powala Cię krzyż, który dźwigasz, Chryste.
Już trzeci raz jego ciężar przygniata Cię do ziemi. Zdaje się, że opuściły
Cię wszystkie siły, jednak chcesz swoją ofiarę wypełnić do końca, a
nam okazać jeszcze większą miłość.
Panie, uczyń mnie zawsze gotowym, z miłości ku Tobie i ludziom,
jeszcze więcej cierpieć, jeżeli taka Twoja wola.

Stacja X. Pan Jezus obnażony z szat
Nareszcie możesz odłożyć krzyż, ale przychodzą nowe cierpienia.
Obnażają Cię z szat. Jednak Twojej godności Syna Bożego i Zbawiciela, Twojej królewskiej godności nikt Ci zabrać nie może, nawet jeżeli
obnażony umierasz pośród przestępców. Panie, jeśli i mnie pozbawią
zewnętrznej godności, pozostanę przecież dzieckiem Bożym, bojownikiem Bożym, kapłanem Bożym. Tego nikt mi zabrać nie może!

IX. Pan Ježíš klesá potřetí pod křížem
Krátce před cílem tě tíha kříže opět tlačí k zemi. Zdá se, že tě
opouštějí všechny síly. Ty však chceš svou oběť dokončit. Nezůstáváš
ležet, ale chceš nám ještě projevit větší lásku.

X. Pan Ježíš je zbaven svého roucha
Konečně můžeš odložit těžký kříž. Přicházejí však nová muka. Jsi
zbaven ošacení, ale tvou vážnost, Syna Božího a Spasitele, tvou
královskou důstojnost ti nikdo nemůže vzít, i když zemřeš nahý mezi
zločinci. Pane, i když mi vezmou moji vnější čest, přece zůstanu tvým
dítkem, bojovníkem Božím, knězem Božím. To mi nikdo nemůže
vzít. Potěš mě v tomto utrpení.
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11. Jesus wird an das Kreuz
genagelt
Das Kreuz soll Dein Sterbebett
werden, von dem Du nicht mehr
loskommst, bis Du Deine Seele in
die Hände des himmlischen Vaters gegeben hast. So sind auch
wir Christen, und besonders wir
Priester mehr oder weniger ans
Kreuz geheftet. Laß mich das

12. Jesus stirbt am Kreuze
Drei schwere Stunden hängst
Du am Kreuze, ehe Dich der Tod
erlöste. Du hättest die Macht gehabt, ihn eher zu rufen, doch Du
wolltest Deine Liebe uns zeigen
bis aufs Letzte. So laß auch mich
im Leid ausharren, bis der Vater
mich davon befreit! Erst dann
wird auch mein Leid eine Freude
sein für Dich, eine rechte Buße
für meine Sünden und eine Dir
wohlgefällige Sühne für die
Sünden der anderen. Herr, gib
mir die Kraft und guten Willen
bis zum Letzten!

Stacja XI. Pan Jezus do Krzyża przybity
Krzyż ma stać się Twoim łożem śmierci, od którego nie możesz się
uwolnić, dopóki nie oddasz swojej duszy w ręce Ojca Niebieskiego.
Ja, chrześcijanin, a szczególnie ja, kapłan, jestem mniej lub bardziej
do krzyża przywiązany. Pozwól mi pamiętać o tym w chwilach, kiedy
przyjdą nowe cierpienia i dodaj mi sił, bym wytrwał pod krzyżem!

Stacja XII. Pan Jezus umiera na Krzyżu
Trzy okrutne godziny wisisz na krzyżu, zanim śmierć Cię uwolni.
Mogłeś prędzej śmierć przywołać, chciałeś nam jednak okazać
miłość do końca. Pomóż mi wytrwać w cierpieniach, aż mnie Ojciec
od nich uwolni! Dopiero wówczas moje cierpienie będzie radością
dla Ciebie, prawdziwą pokutą za grzechy moje i innych ludzi. Panie,
daj mi siły, bym wytrwał aż do końca!

XI. Pan Ježíš je přibit na kříž
Kříž se stává tvým smrtelným ložem, kterého se již nezbavíš,
pokud svou duši neodevzdáš do rukou nebeského Otce. Tak jsme
my, křesťané, a obzvláště my, kněží, více či méně připoutáni na
kříž. Nechť si to vždy uvědomuji, přijdou-li nová utrpení. Dej mi
statečnost, abych vydržel pod křížem.

XII. Pan Ježíš umírá na kříži
Tři těžké hodiny visíš na kříži, než tě smrt vysvobodí. Měl jsi moc ji
dříve přivolat, ale tys svou lásku k nám chtěl prokázat až do konce.
Dej, ať i já vytrvám v tomto utrpení, než mě vysvobodí Otec. Teprve
potom se stane mé utrpení pro tebe radostí, pokáním za své hříchy
i uspokojivým smířením za hříchy jiných. Pane, dej mi sílu a dobrou
vůli až do konce.

13. Jesus wird vom Kreuze
abgenommen
Nur ein Apostel hat unter dem
Kreuze ausgehalten und einige
fromme Frauen, darunter Du,
heilige Gottesmutter Maria. So
hilf auch mir, unter dem Kreuze aushalten, und steh mir bei,
wenn einst meine Sterbestunde
kommt. Schmerzensmutter, mache mich tapfer, jedes Kreuz zu
tragen; denn Du wirst mir auch
tragen helfen!

14. Der Leichnam Jesu wird
in das Grab gelegt
Dein Leichnam, Christus, wird
ins Grab gelegt, wo Du uns Dein
heiliges Antlitz auf das Linnen
zeichnest, das fromme Hände
über Dich breiten. Bald aber
kommst Du aus dem Grabe als
Sieger hervor. Heiland, laß es
mich stets als Trost empfinden,
daß hinter jedem Leid wieder
einmal die Freude kommt, hinter jeder Verdemütigung die
Erhöhung! Mache mich tapfer,
bis dahin auszuhalten!

Stacja XIII. Pan Jezus zdjęty z Krzyża
Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet wytrwało pod
krzyżem. Wśród nich i Ty, Matko Boża. Pomóż mi wytrwać pod krzyżem. Nie opuszczaj mnie, kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci.
Matko Bolesna, uczyń mnie odważnym znieść każde cierpienie,
pomóż mi w dźwiganiu krzyża!

Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu
Twoje martwe ciało, Chryste, złożono do grobu. Zostawiłeś nam
swoje święte oblicze na płótnie, którym Cię pobożne ręce owinęły.
Wkrótce jednak powstaniesz z grobu jako Zwycięzca. Zbawicielu,
pozwól mi jako pociechę nieustannie mieć świadomość, że po
każdym cierpieniu nastąpi radość, a po każdym upokorzeniu wywyższenie! Uczyń mnie odważnym znieść wszystko!

XIII. Pan Ježíš sňat z kříže
Jen jediný apoštol vydržel pod křížem a několik zbožných žen, mezi
nimi ty, Marie Matko Boží. Pomoz i mně vydržet pod křížem a stůj při
mně, když jednou přijde i má hodina smrti. Matko bolestná, učiň mě
statečným, abych unesl každý kříž, vždyť i ty mi ho pomůžeš nést.

XIV. Pan Ježíš položen do hrobu
Tvé mrtvé tělo, Kriste, je dáno do hrobu, kde do plátna, kterým
tě zbožné ruce přikryly, otiskuješ svou zbožnou tvář. Brzy však
vyjdeš z hrobu jako vítěz. Spasiteli, nechť mi je útěchou, že po
každém utrpení přijde radost, po každém pokoření povýšení. Dej
mi statečnost, abych vše vydržel.
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Teresa Bazała

Dzień Kobiet w Różanym Dworze
W dniach 6-8 marca w Polanicy – Zdroju spotkały się poetki. Gospodarzem spotkania
była Monika Maciejczyk, która w swoim Różanym Dworze
prowadzi Salonik Literacki i organizuje wspaniałe spotkania
artystów.
Spotkanie rozpoczęło się
Wieczorem Autorskim Elżbiety
Śnieżkowskiej – Bielak pt. „Pasja
życia” oraz promocją jej książki
„Smak błękitnego nieba”. Prezentacja twórczości pozostałych uczestniczek, odbywała się
podczas tzw. Nocy Poezji.
W sobotę przed południem,
poetki spacerowały po Parku
Zdrojowym, gdzie złożyły hołd
Adamowi Mickiewiczowi , zapalając maleńkie światełka
pod znajdującym się tu jego
pomnikiem. Dzień zakończył

Wieczór Poezji czeskiej artystki Věry Kopeckiej pt. „Drogi do
Przyjaciół.” Věra Kopecka została uhonorowana Nagrodą
Imię Róży.
Z recitalem wystąpiła też
Barbara Pachura - piosenkarka, poetka i animator kultury,
która otrzymała Szmaragdową
Rakietę Poezji.
Dni Kobiet w Różanym Dworze upłynęły w atmosferze wzajemnej serdeczności i pogody
ducha. Poetki wystosowały też
Apel o Pokój.
Apel o Pokój
My kobiety pragniemy pokoju aby mogło trwać życie
My matki dające życie i wychowujące naszych synów i córki
w miłości, trudzie i staraniu

pragniemy wychowywać dla
pokoju.
Nikt bardziej nie pragnie i
nie kocha pokoju tak jak my
kobiety.
Prosimy więc wszystkich
ludzi dobrej woli, aby posłali
ten
Apel o Pokój tam gdzie być
może odmieni on zły los.
Apel ten posyłamy z małego
miasteczka w górach, z małego
domku i z małego Saloniku Literackiego Różany Dwór znad
Okrągłego Stołu by stał się
jak kręgi na wodzie i niósł jak
fala prośbę naszą dalej i dalej
...tam gdzie być może ktoś zechce jej wysłuchać.
Elżbieta Śnieżkowska - Bielak Laureatka Brylantowej Rakiety
Poezji

Monika Maciejczyk - Salonik
Literacki Różany Dwór Poetka,
pisarka, malarka
Krystyna Grzegrzółka - poetka
Halina Wełna - malarka, poetka
Věra Kopecká (Czechy) - poetka,
malarka, fotografik, wiceprezes
Wschodnio-Czeskiego Związku
Literatów Czeskich. Animator
Kultury. Laureatka nagrody Imię
Róży
Barbara Pachura - kompozytorka, poetka, piosenkarka. Laureatka Szmaragdowej Rakiety Poezji.
Animator Kultury
Iwona Kasztelan - fotografik,
filmy video.
Małgorzata Żerkowska - wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestniczki spotkania w "Różanym Dworze"

Monika Maciejczyk z laureatkami Dni Poezji. Od lewej: Barbara Pachura, Monika
Maciejczyk, Věra Kopecká, Elżbieta Śnieżkowska- Bielak (Brylantowa Rakieta Poezji)

Przed Pomnikiem Adama Mickiewicza.

Wieczór autorski Věry Kopeckiej.
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Pułkownik józef sokol
“Życie płk. Józefa Sokola było
symbolem walki o ideały, jakimi
są Bóg, Honor i Ojczyzna. Najwyższą wartością była dla niego wolna
i niepodległa Ojczyzna – Polska”
– napisał jego pasierb Stanisław
Kupść w katalogu do wystawy
pt. “Pułkownik Józef Sokol – legionista i żołnierz dwóch wojen
światowych” w 1992 roku.
Józef Sokol, mając szesnaście
lat, jako ochotnik wstąpił do oddziałów strzeleckich Józefa Piłsudskiego, by walczyć o niepodległość
Polski. Przebył prawie wszystkie
kampanie wojenne, walcząc
kolejno z wojskami wszystkich
trzech zaborców i odznaczając
się dzielnością i ofiarnością, za
co uzyskał wysoką ocenę swoich
dowódców. Jako żołnierz 2 Pułku
Piechoty II Brygady Legionów Polskich przebijał się pod Rarańczą
przez front austriacko-rosyjski na
znak protestu przeciwko traktatowi brzeskiemu. Wziął udział w bitwie z Niemcami pod Kaniowem
w 1918 roku, która była wkładem
w dzieło zwycięstwa nad państwami centralnymi. Ranny w tej bitwie
został wzięty do niewoli i wysłany
do obozu jenieckiego w Meklemburgii w Niemczech.
Zwolniony z niewoli niemieckiej zgłosił się ochotniczo do
Dywizji Litewsko-Białoruskiej, by
walczyć o wolność Polski, zagrożoną przez bolszewików. Na froncie
litewsko-białoruskim odbył całą
kampanię 1919–1920 jako dowódca kompanii w Kowieńskim Pułku
Strzelców. Uczestniczył w ofensywie na Mińsk, osłaniał polskolitewską linię demarkacyjną, w lipcu 1920 roku bronił Wilna, gdzie
został ranny, wziął udział w Bitwie
Warszawskiej w 1920 roku. Czterokrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.
W niepodległej Polsce oddał się
z zapałem szkoleniu i wychowywaniu żołnierzy. W pracy sztabowej
wykazywał wielką sumienność
i obowiązkowość, takt i lojalność
wobec przełożonych. Cieszył się
ogromnym szacunkiem przełożonych i żołnierzy.
Dalszym egzaminem jego
umiłowania wolności i Ojczyzny
była druga wojna światowa. Pomimo przebycia ciężkiej choroby
nowotworowej, podjął walkę poza
granicami kraju, dając świadectwo honoru i godności żołnierza

polskiego w bitwach pod Tobrukiem i Gazalą w 1941 roku i Monte
Cassino w 1944 roku, za co został
ponownie czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wojnie, chcąc nadal służyć
Ojczyźnie, powrócił do zniewolonego przez komunistów kraju.
Nie dane mu było służyć swoimi
umiejętnościami wojskowymi,
gdyż żołnierz walczący na Zachodzie uważany był za wroga Polski.
Z cierpliwością i pogodą ducha
znosił wszelkie upokorzenia, jakich
nie szczędzili mu komuniści. Pracował w cichości i skromności, będąc dla mieszkańców Nowej Rudy
wzorem uczciwości, rzetelności
i ofiarności w tamtych trudnych
czasach. Zawsze był gotów do
opowiadania o czynach bojowych
żołnierzy polskich w pierwszej
i drugiej wojnie światowej.
Pułkownik Józef Sokol od młodych lat służył swojej ukochanej
Ojczyźnie i wolności. Swoją postawą zapisał najpiękniejsze karty
dziejów polskiego żołnierza, który
był twardy jak stal, etyczny, wierny
ideałom. Jego bohaterskie czyny
wojenne, postawa obywatelska
i człowieczeństwo stały się wzorem do naśladowania dla noworudzian po upadku komunizmu
w Polsce. Jego życie mogli poznać
dzięki wystawie pt. “Pułkownik
Józef Sokol – legionista i żołnierz
dwóch wojen światowych”, która
została zorganizowana z okazji narodowego Święta Niepodległości,
11 listopada 1992 roku, w Miejskim
Ośrodku Kultury.
Wspaniałą postawę patriotyczną i bohaterstwo płk. Józefa Sokola
poznałem w 1989 roku dzięki śp.
Stanisławowi Kupściowi, który
wiele lat opiekował się chorym
bohaterem spod Monte Cassino.
Pan Stanisław często opowiadał
mi nieznane historie związane
z życiem pułkownika Sokola.
Były to losy żołnierza, który nade
wszystko kochał Polskę i walczył
o jej wolność, poświęcając temu
całe swoje życie.
Kiedy w 1989 roku powstał
w Nowej Rudzie Komitet Obywatelski, pan Stanisław Kupść, cieszący się powszechnym szacunkiem
żołnierz Armii Krajowej, znalazł się
na listach wyborczych Komitetu.
W pierwszych wolnych wyborach
został wybrany do Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie. Obiecałem mu,

Okładka książki "Płk. Józef Sokol - bohater spod Monte Cassino" autorstwa
Teresy Bazały i Eweliny Martyny - Dybek.

że po wyborach zrobię wszystko,
żeby postać jego ojczyma została
upamiętniona. Jako przewodniczący Rady Miejskiej pierwszej
kadencji w Nowej Rudzie byłem
inicjatorem nazwania jednej z ulic
w mieście nazwiskiem pułkownika
Sokola. Wydałem też katalog do
wystawy pt. “Pułkownik Józef Sokol – legionista i żołnierz dwóch
wojen światowych”, który zawierał
życiorys i opis szlaku bojowego
bohatera. Wspierałem też działania zmierzające do nadania szkole
w dzielnicy Drogosław imienia płk.
Józefa Sokola oraz utworzenia jego
Izby Pamięci, która we współpracy
z rodziną, Światowym Związkiem
Żołnierzy Armii Krajowej, Związkiem Inwalidów Wojennych,
Zrzeszeniem “Wolność i Niezawisłość” i innymi organizacjami
kombatanckimi stale powiększa
swoje zbiory.
Dziękuję szczególnie pani Teresie Bazale, nauczycielce historii w Miejskim Zespole Szkół nr 1
w Nowej Rudzie, za wieloletnią
pracę na rzecz upamiętnienia
postaci płk. Józefa Sokola.

Za przyjęcie płk. Józefa Sokola
na patrona Szkoły Podstawowej nr
6 w Nowej Rudzie chcę podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Rodzicom. To oni od
1996 roku podejmują starania, by
ten wspaniały bohater spod Monte
Cassino nie został zapomniany.
Z okazji minionej w ubiegłym
roku 70. rocznicy bitwy o Monte
Cassino, dzięki wsparciu samorządu województwa i osobiście
pana Cezarego Przybylskiego
– Marszałka Województwa Dolnośląskiego – ukazuje się książka o wielkim polskim patriocie,
którego doczesne szczątki spoczywają na Dolnym Śląsku – na
cmentarzu komunalnym w Nowej
Rudzie. Książka dotrze do bibliotek, do rąk dzieci i młodzieży oraz
do mieszkańców ulicy płk. Józefa
Sokola, którzy poznają wreszcie
niezwykłe i mało znane losy patrona swojej ulicy. Pułkownik Józef
Sokol dopiero w III Rzeczpospolitej
doczekał się uznania swoich zasług
dla Ojczyzny.
Wstęp do książki "Płk. Józef Sokol - bohater
spod Monte Casino" wydanej w 2014 roku.
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Ryszard Grzelakowski

Ewa Kupiec - wybitna pianistka
„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”.
(Honore de Balzac)
Od kilku lat na łamach miesięcznika „Ziemia Kłodzka” wymieniam nazwiska artystów grafików,
rysowników i malarzy tworzących
różnymi technikami wizerunki
bliskiego mojemu sercu miasta,
gdzie znalazłem od ponad pół
wieku, miejsce spokoju i ukojenia. Dziś opowiem o innej formie
promocji Dusznik-Zdroju, a jest
nią muzyka. Wszystko zaczęło się
w 1594 roku od założenia Związku Śpiewaczego pod wezwaniem
Św. Cecylii przy kościele parafialnym Św. Apostołów Piotra i Pawła
przy ulicy Kłodzkiej. Działalność
tego Związku Śpiewaczego była
znana na terenie Hrabstwa Kłodzkiego i Śląska do początku 1945
roku. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia promocję Dusznik-Zdroju rozpoczęła
Ewa Kupiec, która urodziła się w
Dusznikach. Rodzina stworzyła
jej piękny i solidny fundament
życia muzycznego. Muzykiem
był dziadek Wilhelm, grający w
zespole Orkiestry Zdrojowej w
Polanicy, stryj Józef i ojciec. Na
wybór drogi życiowej największy
wpływ wywarł jednak ojciec Janusz Kupiec, członek dusznickiej
Orkiestry Zdrojowej. Za sprawą
ojca Janusza, Ewa rozpoczęła
naukę gry na fortepianie pod
troskliwym okiem pierwszego nauczyciela muzyki Józefa
Szmatlocha. Potem była nauka
w szkole średniej muzycznej
w Katowicach pod kierunkiem
prof. Marii Sikorskiej-Wojtychy,
studia w Akademii Muzycznej
w Warszawie u prof. Reginy
Smendzianki. Ewa otrzymała
trzykrotnie wyróżnienie stypendiami Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie za
całokształt nauki. Równo 23 lata
temu, na łamach miesięcznika
„Ziemia Kłodzka” pisałem o Ewie
Kupiec: „Mimo młodego wieku
wszystko wskazuje na to, że jest u
progu dużej kariery muzycznej”.
Była to opinia J. Webera i dyrygenta Witolda Lutosławskiego,
urzeczonych osobowością i zdolnościami Ewy. Z kronikarskiego
obowiązku przypomnę, że szkoła

w Katowicach w okresie ponad
sześćdziesięciu lat działalności
wykształciła ponad 2000 absolwentów. Jej byli wychowankowie
należą dziś do wybitnych solistów, kompozytorów, dyrektorów i pedagogów. Wielu z nich
to laureaci najpoważniejszych
międzynarodowych i krajowych
konkursów. Ewa Kupiec należy do
24 najsłynniejszych absolwentów.
Z tej szkoły wywodzą się między
innymi: Kazimierz Kord, Wojciech
Kilar, Tadeusz Strugała, Krystian
Zimerman, Stanisław Soyka.
W latach 1988-89 przebywała w Londynie, doskonaląc
swój warsztat pod kierunkiem
Wilhelma Pletha, korzystając z
prywatnego stypendium Witolda Lutosławs kiego. Studia
podyplomowe odbywała w Royal
Academy of Music w Londynie
(1989-90) u prof. Nelly Akopian.
W 1992 roku wygrała prestiżowy
konkurs ARD Music Competition
w kategorii duetów - fortepian
z wiolonczelą. Daje koncerty na
całym świecie m.in. w Berlinie,
Birmingham, Paryżu, Rzymie,
Helsinkach, Kopenhadze, Monachium, Hamburgu, Frankfurcie,
Lipsku i Pradze. Bierze udział w
najbardziej prestiżowych festiwalach jak Schleswig-Holstein,
Jersey Arts Festival, Bad Kissinger
Sommer, Casals Festival, Kuhmo,
MDR Musiksommer i Rheingau
Musik Festival.
Występowała pod batutą
takich artystów jak Stanisław
Skrowaczewski, Marin Alsop, Petr
Altrichter, Herbert Blomstedt, Andrey Boreyko, Martyn Brabbins,
Semyon Bychkov, Marek Janowski, Neeme Jarvi, Hannu Lintu,
Ingo Metzmacher, Sakari Oramo,
Krzysztof Penderecki, Christoph
Poppen, Vasilij Sinajski, Frank
Strobel, Gilbert Varga, Hugh
Wolff, Lothar Zagrosek i Xian
Zhang. Regularnie koncertuje z
kameralistami: Janem Voglerem,
Jorgiem Widmannem i Isabelle
Faust oraz Petersen Quartett.
Warto zapamiętać, że Ewa
Kupiec jest uważana za jedną
z najbardziej zaangażowanych

Archiwum artystki z koncertu w Katowicach.

europejskich interpretatorek
muzyki współczesnej. Jej zaangażowanie zaowocowało nagraniami utworów Paderewskiego,
Szymanowskiego, Szpilmana, Lutosławskiego i Panufnika. Dodam
jeszcze, że wszystkie utwory na
fortepian solo z utworami na
skrzypce i fortepian Grażyny
Bacewicz doczekały się nagrań.
Zainteresowanie Ewy Kupiec muzyką współczesną zostało ukoro
nowane wydaniem nagrania
Conception, na którym znajdują
się utwory skomponowane specjalnie dla niej i przez nią współprodukowane. Zajmuje się jeszcze pedagogiką. Prowadzi kursy
mistrzowskie oraz bierze udział
w pracach jury międzynarodowych konkursów pianistycznych.
Od października 2011 roku jest
profesorem Uniwersytetu Muzycznego w Hanowerze. Artystka,
była duszniczanka, mieszka na
stałe w Monachium. O wybitnej
duszniczance Ewie Kupiec pisałem na łamach „Nowej Gazety

Gmin” z okazji Roku Fryderyka
Chopina. Inspiracją do napisania
tego tekstu stał się koncert listopadowy w 2014 roku Ewy Kupiec
w Katowicach w Sali Koncertowej
im. Wojciecha Kilara z Orkiestrą
Narodową Polskiego Radia pod
dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego. W programie były utwory
Alfreda Schnittke (1934-1998) na
fortepian i orkiestrę (1960) - Allegro, Andante, Allegro, Dymitra
Szostakowicza (1906-1975), V
Symfonia de-moll op. 47 (1937)
Moderato, Allegretto, Largo, Allegro non troppo. Zgromadzona
publiczność przyjęła katowicki
koncert z ogromnym aplauzem
dla wybitnej pianistki i znakomitego dyrygenta. 1800-osobowa
sala koncertowa była wypełniona
do ostatniego miejsca, po koncercie zachwycona publiczność
6 razy wzywała wykonawczynię
na scenę.
Z programu koncertu dowiedziałem się o brawurowych
wykonaniach Ewy Kupiec wariacji
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na temat Paganiniego, Witolda
Lutosławskiego oraz Rapsodii na
temat Paganiniego, Sergiusza
Rachmaninowa w transkrypcji na
fortepian i orkiestrę z udziałem
Leipzig Gewandhaus Orchestra.
W życiu koncertowym Ewy Kupiec ważną rolę odgrywają recitale solowe i kameralne, prezentowane w najbardziej prestiżowych ośrodkach muzycznych z
udziałem artystów światowego
formatu m.in. Johannesa Mosera
z Berlin Philharmonic Wind Quintet. W 2013 roku zadedykowała
swój recital pamięci Witolda
Lutosławskiego z okazji setnej
rocznicy urodzin kompozytora,
z którym współpracowała w latach młodzieńczych. Imponująca
dyskografia pianistki obejmuje
szereg nagrań zróżnicowanych
gatunkowo i stylistycznie, m.in.
utwory kompozytorów polskich (dzieła Grażyny Bacewicz,
Witolda Lutosławskiego, Jana
Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina) i zagranicznych
(kompozycje Franza Schuberta,
Leoša Janačka, Alfreda Schnittkego, George’a Enescu), wydane
przez wytwórnie fonograficzne
(Hanssler, Naxos, Phoenix, Solaris,
ABC, Sony). Rok 2014 obfitował
dorobkiem fortepianowym, tzn.
cztery nagrania wiele znaczące
dla artystki: płyta z koncertem
Andrzeja Panufnika z towarzyszeniem berlińskiej Konzerthausorchester, nagranie Kwintetu
fortepianowego Grażyny Bacewicz w transkrypcji na fortepian i
orkiestrę smyczkową z udziałem

Filharmonii Bydgoskiej, wydanie
płytowe Kwintetów fortepianowych oraz nagranie utworów kameralnych Fryderyka Chopina,
przeznaczonych na wiolonczelę
i fortepian z udziałem Johannesa Mosera. Sezon 2014-2015 to
szereg koncertów pianistki z towarzyszeniem orkiestr, takich jak
m.in. German Radio Philharmonic
Orchestra, Orkiestra Symfoniczna
Teatru Miejskiego w Sao Paulo,
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach.
Znakomitą inicjatywą muzyczną
jest również recital Ewy Kupiec
z udziałem Andrzeja Szpilmana (syna Władysława SzpiImana), podczas którego artystka
zaprezentuje muzykę z filmu
„Pianista” Romana Polańskiego,
wkomponowaną w czytanie fragmentów słynnych pamiętników
Władysława Szpilmana. A wypada pamiętać o tym, że pianistka
wykłada jeszcze w Hochschule
für Musik, Theater und Medien
w Hanowerze. Artystka wszędzie jest ceniona, uznawana i
powszechnie szanowana, przynosząc nam duszniczanom wyjątkowy zaszczyt, że pochodzi z
Ziemi Kłodzkiej.

Archiwum artystki z koncertu w Katowicach.

Korzystałem:
Nowa Gazeta Gmin 2010
Z Dusznik-Zdroju na podbój sal
koncertowych Europy i Świata
Dwumiesięcznik „Twoja Muza”
Program koncertu w Katowicach
2014

Stanisław Skrowaczewski, pani Penderecka i Ewa Kupiec 21 listopad 2014 r.
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Henryk Grzybowski

Wspomnienia polaniczan
W lipcowym numerze „Ziemi
Kłodzkiej” z ub. roku opublikowaliśmy wspomnienia Kristiny Sieferle,
pochodzącej z Polanicy mieszkanki
Bad Wörishofen, gdzie śladem ojca
prowadziła aptekę. Teraz przedstawimy listy jej ojca z jesieni 1945 r.
skierowane do córek będacych już
w strefach zachodnich okupowanych przez aliantów Niemiec.
Johannes Kusiek był polanickim
aptekarzem. Przyjechał z Górnego
Śląska, bo także Ślązacy szukając
pracy w trudnych, kryzysowych latach osiedlali się w tej dynamicznie
rozwijającej się miejscowości. Aptekę przejął w styczniu 1933 r. od
poprzednika, który nigdy o nią nie
dbał (zbyt często do zamkniętych
drzwi wejściowych przypinał kartkę:
„Jestem u Zimpla”1), wskutek czego
splajtował. Starania i umiejętności
nowego właściciela sprawiły, że
ruch w aptece bardzo się zwiększył,
gdyż przyjeżdżali do niej ludzie z
całej okolicy: z Nowej Rudy, Dusznik, Radkowa czy Kłodzka2. Apteka
mieściła się przy reprezentacyjnej
ulicy uzdrowiska (Georg Haase
Str., obecnie ul. Parkowa), obok
budynku zarządu uzdrowiska (od
którego oddzielały ją malownicze
schody z ul. Kamiennej na Parkową),
a naprzeciwko Teatru Zdrojowego.
Dawny lokal apteki zajmuje dzisiaj
restauracja „Kolorowa”. Meble dzisiejszej polanickiej apteki „Piastowskiej” pochodzą z dawnej apteki Kusieka. Aptekarz mieszkał z rodziną w
willi „Erlkönig” przy Schwedeldorfer
Str. (wtedy ul. Szalejowska, dzisiaj
to Kłodzka nr 6).
Znamienne są uwagi autora o
rozkradaniu magazynu w Teatrze

Reklama apteki Kusiek I

Zdrojowym. Widać zdziwienie,
że zmagazynowano tam zapasy,
dawno nie widziane asortymenty
żywności i artykułów przemysłowych, niedostepnych w sklepach.
Po raz kolejny dziwi się, że zrabowali
to okoliczni robotnicy przymusowi. Pewnie, że byłoby lepiej, żeby
rozdać to w porządku najbardziej
potrzebującym, tylko że głodni,
wykorzystywani ludzie myślą tylko o swoim brzuchu na teraz i na
później, więc biorą na zapas to, co
można zjeść później lub wymienić
na żywność. Ich też wcześniej okradziono ze wszystkiego, również z
godności. Niewolnikom III Rzeszy
nie przysługiwały żadne prawa,
cierpieli wskutek głodu, przemęczenia i poniżenia3. Sam Kusiek
stracił wszystko, czego się dorobił
dzięki latom pracy. Pisze też: – Tu, na
Wschodzie, wszystko wygląda beznadziejnie. Nysa została całkowicie
zburzona i spalona, podobnie jak
Opole, Brzeg, Strzelin i Oława oraz
wszystkie inne miasta, w których toczyły się walki. Zachowanie Rosjan
pozostawiam bez komentarza, bo to
sprawy dobrze znane. Ludzie zamieniają się w zwierzęta. Po obu stronach. Tak z reguły wygląda wojna.
Niezależnie od tego, kto ją zacznie.
Tylko ten, kto zaczyna – powinien
brać to pod uwagę.
Listy aptekarza
Johannesa Kusieka
do córek4
List z 14.9.1945 r
Kochana Hanno i Kristo,
Po pełnym trwogi oczekiwaniu otrzymałem listy od Was

i dowiedziawszy się tak o Waszym losie, w końcu mogłem
przestać się obawiać i snuć
mroczne przypuszczenia. Gdy
przybyli pierwsi powracający,
zagłodzeni, w podartej odzieży,
często boso, kobiety i dziewczęta
nierzadko zgwałcone, żałowałem,
że pozwoliłem Wam wyjechać.
Również my przeżyliśmy wiele
strachu, jednak los nasz i tak
był lepszy niż większości tych,
którzy uciekli. Gdy przed południem przybyli Rosjanie, zostałem w aptece sam i czekałem na
to, co miało się zdarzyć. Około
południa zjawił się jakiś zuchwały
typ i zażądał zegarka. Najpierw
nie chciałem, lecz potem, gdy
przystawił mi znany z widzenia
pistolet maszynowy do brzucha,
oddałem mu mój kieszonkowy
zegarek. Potem przyszła też panna Herdler, roztrzęsiona i płacząca. Do Erlkönig weszli Rosjanie
i zaczęli plądrowanie. Najpierw
rozbili spakowane walizki i zrabowali ich całą zawartość. Z szaf
powyrzucali wszystko i zabrali to,
co im się spodobało. Po jednej
grupie grabieżców przychodziła druga. Drzwi oczywiście były
rozwalone. Zamknąłem aptekę
i poszliśmy do Elli Haunhorst do
Erlkönig, żeby ugotować sobie
obiad. Tam zostaliśmy też na noc
oraz na następne dni. Ponieważ
dom ten leży nieco na uboczu,
wizyty Rosjan nie były tak częste
jak w centrum miasta, lecz również i tu nie było mowy o spokojnej nocy: ciągle ktoś szarpał
za drzwi i pukał do nich.
Przez dwa dni nie otwierałem

apteki; dwa razy było włamanie,
lecz nie skradziono niczego godnego wzmianki. Rosjanie byli
upojeni zwycięstwem i nie tylko.
Bez przerwy znajdowali duże zapasy wódki i wina. Najlepiej miały
dzieci, one były obdarowywane,
wożone i to przez cały czas, dopóki były tu oddziały Rosjan.
Niewyobrażalne sceny rozegrały się w Teatrze Zdrojowym,
gdzie zgromadzono niesamowite
ilości artykułów spożywczych,
materiałów, bielizny i wielu innych cennych rzeczy, których my
już od dawna nie widzieliśmy. To
wszystko było rozkradane, jednak nie przez żołnierzy rosyjskich.
Nagle pojawili się robotnicy rosyjscy, ukraińscy i polscy z okolic,
wspinali się na galerie i całymi
pękami zrzucali rzeczy na dół.
Mąkę, cukier, kaszę, groch, suszone warzywa i konserwy wynoszono masami. Oczywiście
dużo rozsypało się i ciżba brodziła w 20 centymetrowej warstwie
żywności. Potem plądrowano
magazyn leków, przewracano
skrzynie, rozsypano herbaty. To,
czego nie znali, deptali, wszystko
inne rabowali5. Zniszczenia były
niepowetowane. W następnych
dniach ratowaliśmy to, co jeszcze
dało się uratować i zanieśliśmy
do apteki. Pomocne ręce sortowały i czyściły wszystko na tyle,
na ile się dało.
Rabunek stopniowo słabł, ale
całkiem spokojnie nigdy nie było,
dopóki w pobliżu byli Rosjanie.
Gwałty oczywiście też się zdarzały, nawet na kobietach, które
krótko po rozwiązaniu leżały w

sanatorium. Tam Rosjanie wdarli
się całkiem na początku. Położna
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została zabita strzałem w brzuch.
Leśniczy Tietz został zastrzelony,
gdy chciał bronić córki, stary pan
Meyer został zabity butelką, gdy
zasłonił sobą córkę. Większość
dziewcząt i kobiet przenocowała
na dziedzińcu klasztornym, ponieważ przed klasztorem stał
wartownik.
Musiałem wiele znieść, ponieważ Rosjanie bez przerwy
chcieli wódki. Pozostałem jednak nieugięty i nie dawałem im
spirytusu. Tylko wielkiemu jak
dąb, silnemu Sybirakowi dałem
raz trochę, bo był sanitariuszem. I
od tej chwili nie miałem spokojnej
minuty. Dałem mu raz wieczorem
litr denaturatu i następnego dnia
o piątej rano wyciągnął mnie z
łóżka, oczywiście całkiem pijany i
znowu chciał trochę. Dziękowałem
Bogu, gdy ich oddziały w końcu
odmaszerowały.
W pierwszych dniach pobytu Rosjan Erlkönig i domy wokół
zostały opróżnione i zajęte przez
żołnierzy. W Erlkönig odbywały się
przesłuchania GPU6 (coś podobnego do gestapo), na które brano członków partii. Ja szczęśliwie
jeszcze nie byłem aresztowany ani
przesłuchiwany. Przede wszystkim
interesowano się ludźmi sprawującymi funkcje kierownicze, np.
nauczycielem Güntherem. Prawie wszyscy zostali zwolnieni po
ośmiodniowym areszcie w jakiejś
piwnicy. Günther i Brauer nie wrócili do dzisiaj. Ponieważ zajmowanie domów następowało nagle,
nie mogliśmy nic wynieść i mamy
uzasadnione obawy, że wszystko
zostało skradzione. Oficerowie co
prawda bez przerwy zapewniali,
że wszystko zostanie, tak jak było
i że chcą tam zostać tylko na 3–4
dni. Jednak gdy mieli wymaszerować dopiero po 4 tygodniach,
załadowali wszystkie cenne rzeczy
na samochód ciężarowy i zniknęli.
Gdy weszliśmy do domu, o mało
co nie przewróciliśmy się z przerażenia. Nie pozostała żadna firanka,
żaden dywan, nie było bielizny,
ubrań, butów, oczywiście radia,
maszyny do szycia, jak również
waszych rowerów. Skrzynie zostały
opróżnione, naczynia porozbijane
i rozdeptane, poniszczone, podrapane meble jedne na drugich, jak
po karczemnej bijatyce. Nie było
żadnego klucza i nie mogliśmy
zamknąć drzwi. A najgorszy był
brud. W dużej komórce obok kuchni leżały obierki z kartofli z całych
4 tygodni, inne odpadki, między
nimi podarta bielizna i porozbijane naczynia. Nasze zapasy żywno-

ści, jak mąka, fasola, sok i owoce w
słoikach zostały rozkradzione. Przy
drzwiach warstwa brudu miała
prawie pół metra wysokości, a
przy oknie sięgała około półtora
metra. Tutaj i w kuchni siedziały
olbrzymie ilości much. W pokojach wyglądało tak samo strasznie. Wokół leżały beczki po piwie,
butelki po winie i wódce, między
nimi bielizna, której używali do
czyszczenia butów. Wszystkie tapicerowane meble i materace były
porozcinane – sprawdzali, czy nie
ma tam czegoś ukrytego. Wasze
misie i inne pluszowe zwierzątka
były porozrywane. Radia, maszyny
do pisania, aparaty fotograficzne i
wszystkie urządzenia elektryczne
trzeba było oddać. Naszego samochodu oczywiście też nie ma.
Po tym wszystkim widzicie, jak
mają się rzeczy z naszym majątkiem, szczególnie, jeśli wziąć po
uwagę, że zarekwirowano wszystkie konta. Pod tym względem na
Zachodzie podobno jest o wiele
lepiej, zwłaszcza, że rzekomo krystalizuje się tam pewien porządek.
Tu, na Wschodzie, wszystko wygląda beznadziejnie. Nysa została
całkowicie zburzona i spalona, podobnie jak Opole, Brzeg, Strzelin i
Oława oraz wszystkie inne miasta,
w których toczyły się walki. Tego
wszystkiego nie będzie można odbudować przez dziesięciolecia,
nie mówiąc już o dziełach sztuki,
które zginęły bezpowrotnie. Jak
na pewno wiecie, polska okupacja
sięga po Nysę Łużycką.
Stanjekowie [krewni] są jeszcze w Zabrzu, apteka została zarekwirowana i wszyscy gnieżdżą
się w dwóch pokojach. Warunki na
Górnym Śląsku są katastrofalne.
Wszyscy mężczyźni, również lekarze i aptekarze, np. w Gliwicach, są
w obozach pracy, kobiety muszą
bardzo ciężko pracować, drożyzna jest tak wielka, że Niemcy
muszą sprzedawać wszystko, co
nie zostało im zrabowane, żeby
móc sobie kupić żywność i nie
głodować. Na koniec są przeganiani z co najwyżej jednym plecakiem. […]
A teraz parę słów na temat
tego, co się dzieje tu w Polanicy.
Mamy tu polską administrację i
wojsko. Warunki są nieznośne
i z dnia na dzień jest gorzej. Ja
znam Polaków z Górnego Śląska, lecz tamci w porównaniu z
tymi tutaj to aniołowie. Jest zasadniczy podział między Polakami a Niemcami. Polacy noszą
biało-czerwono-białe opaski na
ramionach i zachowują się jak

panowie. Niemcy są parobkami
w najdosłowniejszym tego słowa
znaczeniu: zamiatają ulice, pracują
w transporcie, muszą usuwać zasieki przeciwczołgowe, zakopywać
padlinę, grzebać samobójców itd.
Stary Blaschke ponownie ożenił
się i w dwa dni potem powiesił
się razem ze swoją żoną. Znaleziono ich w lesie po 6 tygodniach
i możecie sobie wyobrazić, jak wyglądali. Krassutzki był przesłuchiwany w swoim domu i chyba nie
oczekiwał niczego dobrego, bo
powiesił się u siebie na strychu,
najpierw podpalając dom. Jego
żona poszła do lasu i podcięła
sobie tętnice7.
Zaopatrzenie w żywność jest
w tej chwili bardzo złe. Niemcy
na kartki dostają tylko chleb i to
tylko wtedy, gdy mają szczęście,
ponieważ piekarze nie mają mąki,
a gdy ją dostaną, to muszą najpierw zaopatrzyć Polaków. Mięsa,
masła, mleka i cukru nie ma, tylko
małe dzieci dostają ¼ l chudego
mleka dziennie. Po tym, co napisałem, możecie sobie wyobrazić
chodzące po ulicach trupy. Już
teraz trudno jest dostać kartofle.
Skoszona pszenica jest młócona
dzień i noc i wywożona. Nadchodzi straszna zima. My z żywnością
jeszcze sobie jako tako radzimy,
bo mam kontakty i żołnierze od
czasu do czasu przynoszą mi to i
owo za lekarstwa. Wszystkie wille zostały zarekwirowane i zajęte
przez Polaków. Niemcy musieli
wszystko zostawić, zostali wysie-

Apteka ok.1920 r.

dleni, a Polacy nie troszczą się o
to, gdzie mają się podziać. Po
krótkim czasie wszystko jest wynoszone z domów. Polska milicja
pełni przy tym straż. Stara Pani
Lück i jej córka Elisabeth zostały
wypędzone ze swoich domów i
gdy następnego dnia chciały zabrać sobie przynajmniej łóżka,
niczego już nie było. Teraz są u
nas, w Erlkönig. Na dniach Erlkönig
też miał zostać zarekwirowany,
więc gorączkowo pracowaliśmy,
żeby coś jeszcze uratować. Ale dotychczas nikogo nie było. Zanim
przybyło polskie wojsko, miałem
przeprowadzić się do domu Andreas Homer. Przed południem
poinformowano mnie o tym, po
południu przyszli żołnierze i zajęli
dom. Pani Opitz mieszka z dziećmi w jednym pokoju w majątku
klasztornym. W willi Alfonsa Wittwera mieszka pierwszy burmistrz,
u doktora Schendela drugi8. Dr
Schendel9 wrócił niedawno po
spędzeniu 10 dni w Dusznikach
w zamkniętej piwnicy. Teraz siedzi
tu gdzieś i czeka na lepsze czasy.
Jego żony już tu nie ma, a on też
nie wie, gdzie jej szukać. Engelowie także musieli zostawić dom
i mieszkają teraz u Leska, pięć
osób w jednym pokoju. Gellrich
również musiał zostawić dom,
jest tam teraz komenda, poza
tym zajęto: kino, Thaler, Zimpel,
wszystkie zakłady fryzjerskie, a w
Zarządzie Uzdrowiska jest teraz 6
dyrektorów! W domu Fundnera
mieszka pierwszy dyrektor10, któ-
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remu podlegają również Duszniki
i Kudowa. Wszystkie sklepy zostały
zamknięte i stoją teraz puste. Kuracjuszy w tym roku nie ma, tylko
kilku polskich urzędników pocztowych przyjechało na kurację i
mieszkają w Domu Zdrojowym.
Śniadanie kosztuje tam 10 marek,
obiad i kolacja po 20 marek, kąpiel kwasowo-węglowa 40 marek. Niemcy muszą pracować bez
żadnej zapłaty, kto się sprzeciwia,
jest zamykany.
Wszystkie dobra również zarekwirowano. Z majątku Frobel w
Szalejowie Górnym uciekli wszyscy Bütnerowie i Wernerowie, tylko teść z Trzebnicy podobno tam
mieszka. Pani Suwalski nie ma
już bydła, żadnego konia, została
jej tylko jedna jedyna kura. Dom
doktora Malchera został również
splądrowany, ale on mieszka w
nim jeszcze, chociaż dokwaterowano mu polskich oficerów.
W Kłodzku Polacy przejęli już 2
apteki. Dr Schittny11 został aresztowany. Apteki są przejmowane
jedna po drugiej, mnie może to
spotkać każdego dnia. Wtedy wyjadę z jednym plecakiem, bo walizki i tak już zostały skradzione.
Ale nie wiem, dokąd mam iść w
moim wieku. Może mogłybyście
rozejrzeć się trochę tam u siebie.
W każdym razie chcę odczekać,
aż ostatecznie zostaną ustalone
granice, może nasze tereny przejdą do Czech, co zresztą byłoby
tak samo niedobre.
Alfons Wittwer i jego szwagier
Rozek przyjechali kilka dni temu

z Oświęcimia po wypuszczeniu
z niewoli12. Wittwer waży tylko
110 funtów13. Podczas ucieczki
przez Czechy zostali wyciągnięci z samochodu i zawiezieni do
Oświęcimia. Jego fabryka oczywiście też należy teraz do Polaków. Nic nie słyszał o swojej żonie
Bercie, nie wie, gdzie ona jest.
Z lekarzy zostali jeszcze: Bock,
Frieslich, Schlecht14, Stetter i pani
Kowallik. Frieslich został całkiem
splądrowany. Parteia aresztowano w budynku apteki, ponieważ
w bagażu, który przechowywał
dla kogoś, znaleziono rewolwer. Mieszkanie Wulffa zostało
opróżnione, a wszystkie meble
wywieziono.
Dosyć już Wam opowiedziałem, chociaż nie jest to wszystko,
a tylko to, co mi właśnie wpadło
do głowy. Zostańcie na razie tam,
gdzie jesteście, zanim wszystko
ostatecznie się wyjaśni. Dobrze,
że nie straciłyście wszystkich
swoich rzeczy. Mam nadzieję,
że macie jeszcze te pieniądze,
które wam dałem. Też będę
musiał wyjechać i wobec tego
dobrze się stało, że już jesteście
na Zachodzie.
List z 26 października 1945 r.
Kochana Hanno i Kristo, mam
nadzieję, że otrzymałyście list,
który wysłałem Wam przez Panią Steuer. Przedstawiona w nim
nędza, która ogarnęła nas od początku okupacji, zwiększyła się
jeszcze bardziej i z dnia na dzień

33
jest coraz większa. Teraz trudno
byłoby znaleźć dom, nawet najmniejszy, w którym nie mieszkają Polacy. Wszystkie pensjonaty
zostały zarekwirowane, ale stoją
puste, ponieważ sprzęty zostały
zniszczone lub wywiezione. Polanica już chyba nigdy nie powróci
do swego dawnego stanu i nie
odzyska minionego piękna.
Kartki żywnościowe były w
ostatnim czasie tylko dla pracujących. Dzieci i ludzie starzy nie
dostają ich. A dostać na nie chleb
jest w ogóle rzadkością. Słoniny,
mięsa, mąki i cukru nie ma już od
miesięcy, chyba że dla Polaków.
Na wolnym rynku są co prawda
wszystkie te rzeczy, jednak po
cenach, na które nikt sobie nie
może pozwolić. 1 funt chleba - 12
M, mięso - 75 M, masło - 150 M,
cukier - 75 M, 1 pudełko zapałek
- 8 M, 1 papieros - 40 M. Ludziom
powoli kończą się pieniądze, bo
nie ma już emerytur, rent ani wypłat. Niemcy muszą pracować za
darmo, a pieniądze w bankach
przepadły.
Dochodzą nas słuchy, że
warunki na Zachodzie z dnia na
dzień poprawiają się, tu u nas nadal trwa rabunek, a ludzie zachowują tylko to, co mają na sobie.
Udział żołnierzy, strażników cywilnych i policji w rabunkach nie
jest wyjątkiem. Właśnie przechodziłem koło domu Rana i z niego
właśnie wynoszono sprzęty dr
Wernera. Wernerów już nie ma,
wyjechali wczoraj popołudniu.
Schendel co prawda wrócił, ale

pomieszczenia jego gabinetu
lekarskiego są puste, jego dom
mieszkalny jest zajęty, a jemu samemu nie wolno leczyć Polaków,
tak że i on został z niczym.
Alfons Wittwer został przedwczoraj ponownie aresztowany
i wywieziony do Kłodzka. Traktowanie aresztowanych jest podobno bardzo złe. Są stłoczeni w
wilgotnych piwnicach, nie dostają nic do jedzenia i codziennie
są dręczeni. Wszyscy sędziowie
z Kłodzka zostali aresztowani na
samym początku i nie wiadomo,
dokąd ich wywieziono. Erlkönig
jeszcze nie został zarekwirowany,
jednak krążą plotki, że nastąpi to
w najbliższych dniach. Wszystkie działki i budynki zostały
zarekwirowane przez państwo
i czynsze również należy płacić
państwu.
Z moim zdrowiem nie jest
najlepiej. Znowu miałem zawroty
głowy i bóle serca, cierpię też na
przygnębienie. Z tym, że apteka
nagle zostanie zarekwirowana, a
ja wysiedlony, należy się liczyć w
każdej chwili. W Kłodzku wszystkie apteki przejęli Polacy. Będzie
nam ciężko przetrwać zimę, bo
nie ma żywności i węgla. Pozdrówcie serdecznie Steuerów
i podziękujcie im ode mnie,
że udzielili Wam schronienia.
Pozdrawiam was i życzę wam
wszystkiego najlepszego na
przyszłość.
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prof. Konrad Czapliński

perła sakralna ziemi kłodzkiej
Około 20 km na zachód od
Kłodzka, u podnóża Gór Stołowych znajduje się mała miejscowość, a jednak nie jest to zwykła
wioska. Wambierzyce – Śląska
Jerozolima. Perła Ziemi Kłodzkiej.
To miejsce, w którym człowiek
w rzeźbach uśmiercił czas i przemijanie.To miasteczko drewnianych krzyży, figur – postaci biblijnych, zamieszkujących, kapliczki i stacje kalwaryjne. Ze
względu na dużą ilość pielgrzymek, Wambierzyce nazywane są
Śląskim Jeruzalem. Obecną polską nazwę nadano miejscowości
po II wojnie światowej, pochodzi
ona od czeskiej nazwy miasteczka – Vambeřice, którą nadali
pielgrzymi z Czech i Moraw. Powstanie w miejscowości sanktuarium maryjnego związane jest
z XII-wiecznym przekazem, wedle
którego niewidomy Jan z Ratna
miał w tym miejscu odzyskać
wzrok, a jego oczom miała ukazać się postać Matki Bożej. W XIII
wieku osadą władał rycerski zakon joanitów. W XIV wieku przeszła ona we władanie rodu Panwitzów. Po tym jak cudowna figurka MB Wambierzyckiej dokonała pierwszych uzdrowień w XIV
wieku, rozpoczął się okres pielgrzymek. Pierwszy drewniany
kościółek został zbudowany w
1263 roku obok lipy z figurką
Matki Boskiej. Kult Matki Boskiej
Wambierzyckiej, zapoczątkowany i podtrzymywany przez pątników z Czech, Moraw, Austrii,
Opolskiego i Górnego Śląska
wzrastał w ciągu stuleci. Rocznie
przybywało do Wambierzyc ok.
200 tys. pielgrzymów. W 1512
roku Ludwik von Panwitz wzniósł
większą świątynię wybudowaną
z cegły. Została ona jednak zrujnowana podczas wojny trzydziestoletniej. W 1677 roku niejaki
Daniel von Osterberg rozpoczął
budowę okazałego kościoła i
potężnej kalwarii. Zbudowano
wówczas 17 bram wjazdowych
i kościół Nawiedzenia NMP. Niebawem kościół został częściowo
rozebrany z powodu błędów
konstrukcyjnych. Następnie wieś
przeszła w ręce hr. von Götzena,
który odbudował kościół w latach
1715–1717 wykorzystując część
ścian i ścianę fasady wschodniej.
Sama bryła świątyni ma rozmiary 45×50 metrów. Powstała wów-

czas okazała bazylika o ciekawej
barokowej architekturze z krużgankami dookoła owalnej nawy
z 11 kaplicami. Świątynia jest
budowlą późnobarokową, złożoną z nawy o planie elipsy, nakrytej eliptyczną kopułą oraz z
eliptycznym prezbiterium. Szeroka, dwukondygnacyjna fasada
jest bogato dekorowana w balustrady oraz rzeźby apostołów
i ewangelistów. Jej cechą szczególną są wieże, które nie mają
górnych kondygnacjii zwieńczeń.
Nad fasadą dominują natomiast
dekoracje zwane kwiatonami,
charakterystyczne raczej dla budynków świeckich niż świątyń.
Fasada jest jak dekoracyjna kurtyna zasłaniająca całość budowli, a jednocześnie ma nawiązywać
do fasady świątyni jerozolimskiej.
Pozostałe elewacje są bardzo
skromne. Zwieńczeniu blasku
dodają sygnaturki nad ośmioboczną nawą główną i małej
kopuły nad prezbiterium. Sporny jest autor budowli – przypuszcza się, że może być nim Domenico Rossi. Świątynia góruje nad
rynkiem, z którego do wejścia
prowadzą monumentalne schody o 57 stopniach o symbolicznym znaczeniu: 9 (liczba chórów
anielskich) + 33 (wiek Chrystusa
w chwili ukrzyżowania) + 15
(wiek Marii w chwili poczęcia
Chrystusa). Prezbiterium w kształcie elipsy jest oddzielone od
nawy centralnej dekoracyjną
kratą. Okazały barokowy ołtarz
główny jest, dziełem Karla Sebastiana Flackera. W centrum ołtarza znajduje się rzeźba Madonny
z Dzieciątkiem adorowana przez
dwa anioły. Figurka Matki Boskiej
Wambierzyckiej, wykonana z
drewna lipowego o wysokości
28 cm., według legendy z przełomu XII/XIII wieku, z polichromią
z XVII wieku. Natomiast badania
konserwatorskie datują jej powstanie na koniec XIV wieku.
Ukoronowana koronami papieskimi 17 sierpnia 1980 roku przez
prymasów Polski Stefana Wyszyńskiego i Czechosłowacji
Franciszka Tomaška, otrzymuje
tytuł Wambierzyckiej Królowej
Rodzin. Rzeźba przedstawia stojącą postać Marii z Dzieciątkiem
na prawej ręce i owocem granatu w lewej. Pan Jezus w lewej ręce
trzyma gołąbka pokoju, a prawa

Bazylika Wambierzycka

błogosławi owoc granatu z rozchyloną łupinką, ukazujący niezliczona ilość pestek, które są
symbolem ludzkości. Gotycką
figurę Madonny umieszczono na
tronie w niszy w polu centralnym,
ołtarza głównego. Wokół prezbiterium w niszach ustawione są
XVIII-wieczne figury Doktorów
Kościoła św. Ambrożego, Augustyna, Grzegorza Wielkiego i
Hieronima. Kopułę zdobi 15 tajemnic różańcowych. Wnętrze
nawy centralnej w stylu późnobarokowym o ośmioboku eliptycznym, posiada bogaty wystrój
malarski, między innymi freski
w kopule ze sceną Nawiedzenia
NMP na tle krajobrazu śląskiego
i osiem medalionów ze świętymi.
Bogato wyposażone wnętrze w
liczne rzeźby oraz przedmioty
rzemiosła artystycznego. W nawie
po stronie południowej znajduje się barokowa ambona dzieło
Karla Sebastiana Flackera z 1723.
Jest ona ilustracją hymnu Magnificat. Ambonę wieńczy postać
Ducha Świętego, poniżej widnieje Madonna w otoczeniu aniołów.
Na baldachimie siedzą personifikacje kontynentów: Ameryki,
Europy, Azji i Afryki. Na korpusie
znajdują się rzeźby czterech
ewangelistów. W nawie ołtarze
we wnękach ustawione parami

z XIX wieku. Na ścianach znajdują się 2 tryptyki z płótnami olejnymi wykonane przez J. F. Hoffmana, ucznia Michała Willmana.
Po stronie południowej wizerunki św. Jadwigi Śląskiej, Św. Otylii,
i św. Apolonii. Tryptyk po stronie
północnej przedstawia Jana Sarkandra, Franciszka Ksawerego i
Karola Boromeusza. Nad kratą
do prezbiterium figury grupy
ukrzyżowania. Na chórze muzycznym barokowe organy z
1794 roku wykonała firma Zeiziusa z Ząbkowic. Centrum kościoła otoczone zostało krużgankami
z trzech stron w formie korytarzy
z dobudowanymi z zewnątrz
kaplicami w 1718 roku. Istniejące podwórko po stronie południowej z początku XX wieku
zabudowano tworząc dwie kaplice. Kaplica Eucharystyczna
powstała w latach 1906–1907,
kaplica nosząca obecnie nazwę
Tysiąclecia Chrztu Polski powstała w latach 1920–1922. Krużganki wyposażono w obrazy i rzeźby
związane z życiem Jezusa i kultem maryjnym. Znajduje się tu
ponad 100 obrazów począwszy
od XVI wieku większości wotywnych. W południowej części krużganków znajdują się legendarne
przedmioty związane z kultem
maryjnym. Zadaniem krużgan-
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ków miało być tworzenie religijnej refleksji tyczącej życia Jezusa i Marii, a pogłębieniem tej
refleksji miało być odwiedzanie
przylegających kaplic. W okresie
od końca XVII do XIX wieku powstała w Wambierzycach, z inicjatywy Daniela von Osterberga,
właściciela Wambierzyc, jedna z
bardziej znanych Kalwarii ze 130
figurami w 92 kaplicach ilustrujących poszczególne wydarzenia
Męki Pańskiej, oraz 12 bramami.
Płynący przez miejscowość strumień nosi nazwę Cedron, nazwy
okolicznych wzgórz nawiązują
do tematyki biblijnej (Tabor, Syjon, Horeb itp.). Odnosi się to w
swojej symbolice do Jerozolimy
z czasów, kiedy żył Chrystus. Na

placu przed bazyliką odkryto
źródło, które zostało uznane
przez ludność za cudowne i nazwane źródłem Matki Bożej
Wambierzyckiej. Zachwyt również budzi ruchoma szopka,
wykonana w 1882 roku przez
miejscowego zegarmistrza Longinusa Wittiga, rzeźbiarza z zamiłowania. Przez 28 lat wyrzeźbił ok. 800 postaci, z tego 300
jest ruchomych. Wśród kapliczek
Drogi Krzyżowej osobliwością
jest Stacja 57, legendarnej starożytnej Męczennicy, która została ukrzyżowana z polecenia
swego ojca. Przedstawia ona św.
Wilgę – kobietę z twarzą Chrystusa. Dzisiejszy kościół parafialny w Wambierzycach jest czwar-
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tą z kolei budowlą w tym miejscu.
Wambierzyce to ważne sanktuarium maryjne na Dolnym Śląsku.
W roku 1936 papież Pius XI nadał
kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Według rejestru zabytków
Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane
są obiekty kościół par. pw. Nawiedzenia NMP z lat 1695–1750,
zespół kalwarii, kaplice na górze
Tabor i górze Kalwaria, kaplice i
bramy na obszarze miasta, z XVII
wieku, przebudowane w XIX
wieku. Żeby móc coś zakwalifikować na listę stanowiącą dziedzictwo kulturowe, muszą być
spełnione określone kryteria,
które zostały wyznaczone przez
Organizację UNESCO. Bazylika

Wambierzycka wraz z kalwarią i
wyjątkowym otoczeniem krajobrazowym tworzy zespół kulturowy o wielkiej wartości uniwersalnej i jest kandydaturą do
ewentualnego wpisu na Listę
Światowego Dziedzictwa. Zatem
powinno być pilnie zgłaszane
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 25 czerwca 2007 roku w Wambierzycach
posługują franciszkanie z Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci
Mniejszych. Pierwszym kustoszem franciszkańskim był o. Damian Franciszek Stachowicz OFM,
a od 6 lipca 2009 roku funkcję
tę pełni o. Albert Ireneusz Krzywański OFM.

prof. Konrad Czapliński

Posvátná perla v okrese Radków
Zhruba 20 km na západ od
Kladska, u podnoží Stolových
hor, se nachází malá vesnice,
která ale není jen tak obyčejná.
Vambeřice – Slezský Jeruzalém.
Perla kladského území. Toto je
místo, ve kterém člověk pomocí
soch zastavil čas a pomíjení. Je to
městečko dřevěných křížů, soch
– biblických postav, které obývají
kaple a stanice křížové cesty. Z
důvodu velkého množství poutních cest, jsou Vambeřice nazývané Slezským Jeruzalémem.
Nynější polský název, byl vesnici
nadán po Druhé světové válce.
Polský název vesnice Wambierzyce, pochází z českého názvu
Vambeřice, který vesnici dali čeští
a moravští poutníci. Vznik ve vesnici svatyně se váže s odkazem
z 12. století, kdy měl slepý Jan
z Ratna na tomto místě získat
zpět zrak a měla se mu objevit
postava Matky Boží.
Ve 13. století osadou vládl rytířský řád johanitů. Ve 14. století
se ocitla pod vládou rodu Panwitzů. Poté co zázračná soška
MB Vambeřické uzdravila první
osoby ve 14. století, začalo období poutních cest. První dřevený
kostelík byl postaven v roce 1263
vedle lípy se soškou Matky Boží.
Uctívání Matky Boží Vambeřické
bylo zahájeno a udržováno poutníky z Čech, Morav, Rakouska,
Opolského a Horního Slezska a
narůstalo po další staletí. Každým
rokem přicházelo do Vambeřic
cca 200 tisíc poutníků. V roce
1512 Ludwik von Panwitz postavil z cihel větší svatyni. Byla ale

ona zbořena během třicetileté
války. V roce 1677 nějakýDaniel
von Osterberg začal s výstavbou
velkolepého kostela a obrovské
křížové cesty. Bylo tehdy postaveno 17 vstupních brán a kostel
Navštívení NPM. Brzy ale byl kostel částečně rozebrán z důvodu
konstrukčních chyb. Následně se
vesnice ocitla pod vládou hraběte von Götzena, který opravil
kostel v letech 1715–1717 tak, že
využil část stěn a stěnu východní
fasády. Samotný korpus svatyně má rozměry 45 × 50 metrů.
Tehdy vznikla velkolepá bazilika
se zajímavou barokní architekturou a galériemi kolem oválné
kostelní lodě s 11 kaplemi. Svatyně je pozdně barokní budovou,
která se skládá s kostelní lodě
eliptického tvaru, nad kterou
se nachází eliptická kopule a
presbytář. Široká dvoupodlažní fasáda je bohatě zdobená
zábradlími a sochami apoštolů
a evangelistů. Její hlavní zvláštností jsou věže, které nemají
vrchní poschodí a zakončení.
Nad fasádou dominují dekorace
v podobě květinových ornamentů, které jsou spíše typické pro
světské budovy než pro svatyně.
Fasáda je jak dekorační opona,
která zaslání celou budovu a
zároveň má navazovat na fasádu
jeruzalémské svatyně. Ostatní
elevace jsou velmi skromné. Zakončení velkoleposti zde dodává
malý zvon na věži nad osmibokou hlavní kostelní lodí a malá
kopule nad presbytářem. Sporný
je autor budovy – připouští se,

že může jím být Domenico Rossi.
Svatyně se tyčí nad náměstím,
ze kterého ke vchodu vede 57
monumentálních schodů se
symbolickým značením: 9 (počet anglických sborů) + 33 (věk
Krista v době ukřižování) + 15
(věk Marie v době početí Krista).
Presbytář ve tvaru elipsy je oddělen od kostelní lodě dekorační
mříží. Velkolepý barokní hlavní
oltář je dílem Karla Sebastiana
Flackera. Uprostřed oltáře se nachází socha Madony s dítětem
uctívána dvěma anděly. Soška
Matky Boží Vamběřické,vyrobená
z lipového dřeva je vysoká 28
cm, podle legendy z přelomu
13. / 14. století, s polychromií ze
17. století. Zatímco studie datují její vznik na konec 14. století.
Korunována papežskými korunami dne 17. srpna roku 1980,
primasem z Polska Stefanem
Wyszyńskim a z Československa
Františkem Tomáškem, získává
titul Vameřické královny rodin.
Socha představuje stojící postavu Marie s děťátkem v pravé ruce
a ovocem jablka v levé ruce. Pan
Ježíš v levé ruce drží holuba míru
a pravá ruka žehná ovoci jablka
s uchýlenou slupkou ukazující
nesčíslný počet pecek, které
jsou symbolem lidstva. Gotická socha Madony je umístěná
na trůně ve výklenku, který se
nachází uprostřed hlavního
oltáře. Kolem presbytáře ve
výklencích jsou umístěny sochy
z 18. století Doktorů kostela sv.
Ambrože, Augustýna, Řehoře
Velikého a Heronyma. Kopuli

zdobí 15 růžencových tajemství. Vnitřek centrální kostelní
lodě v pozdě barokním stylu
s eliptickým osmiúhelníkem,
má bohatou malířskou výzdobu,mezi jinými fresky v kopuli
se scénou Navštívení NPM na
pozadí slezské krajiny a osm
medailonů ze svatyně. Interiér
je bohatě zdobený sochami a
předměty uměleckého řemesla.
V kostelní lodi na jižní straně se
nachází barokní kazatelna, dílo
Karla Sebastiana Flackera z roku
1723, která je ilustrací hymny Magnifi cat. V horní části kazatelny
se nachází postava Ducha svatého a níže se nachází Madona
obklopená anděly. Na nebesích
sedí personifi kace kontinentů:
Ameriky, Evropy, Asie a Afriky.
Na korpusu se nacházejí sochy
čtyř evangelistů. V kostelní lodi
jsou oltáře ve výklencích postavené ve dvojicích z 19. století. Na
stěnách se nacházejí 2 triptychy
s olejovými plátny, které vyrobil
J.F.Hoffman, učeň Michala Wilmana. Na jižní straně se nacházejí podoby: sv. Hedviky Slezské,
sv. Otýlie a sv. Apoleny. Triptych
na severní straně zobrazuje Jana
Sarkandra, Františka Xaverského
a Karla Boromejského. Nad mříží
do presbytáře se nacházejí ukřižované postavy. Pro hudební
sbor barokní orgány z roku 1794
vyrobila fi rma Zeiziusa se Ząbkowic. Centrum kostela bylo ze
tří stran obklopeno galeriemi, v
podobě chodeb s dostavěnými
z vnější strany kaplemi v roce
1718. Existující na jižní straně
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dvorek z počátku 20. století,
byl zastavěný dvěma kaplemi.
Eucharistická kaple vznikla v letech 1906–1907 a kaple nosící
nyní název Milénium křtu Polska vznikla v letech 1920–1922.
Galerie byly ozdobeny obrazy a
sochami spojenými se životem
Krista a kultem Panny Marie. Nachází se zde více než 100 obrazů
pocházejících už ze 16. století, ve
většině případů votivních. V jižní
části galerie se nachází legendární předměty spojené s kultem
Panny Marie. Úkolem galerií
mělo být tvoření náboženské
refl exe týkající se života Ježíše
a Marie a prohloubením této refl
exe mělo být navštívení okolních kaplí. V období od konce
17. století do 19. století vznikala
ve Vambeřicích, s iniciativy Da-

niela von Osterberga – majitele
Vambeřic, jedna s nejznámějších
křížových cest se 130 postavami
v 92 kaplích zobrazující jednotlivé události Božího muka a
také s 12 bránami. Plující přes
město potok se nazývá Cedron
a názvy okolních vrcholů navazují k biblické tématice (Tabor,
Sijón, Horeb atd.). Vztahuje se
to ve své symbolice do Jeruzaléma za časů kdy žil Kristus. Na
prostranství před bazilikou byl
objeven pramen, který byl lidmi
uznán za zázračný a byl nazván
pramenem Matky Boží Vambeřické. Úžas také vzbuzuje betlém,
který byl vyroben v roce 1882
místním hodinářem a vášnivým
sochařem Longinusem Wittigem.
Během 28 let vyřezal zhruba 800
postav z čeho je 300 pohybli-

vých. Mezi kaplemi křížové cesty
je zvláštností stanice 57, legendární starověké Mučednice, která
byla ukřižována na příkaz svého
otce. Znázorňuje ona sv. Wilgu –
ženu s tváří Krista. Současný farní
kostel ve Vambeřicích je v pořadí
čtvrtou budovou na tomto místě.
Vambeřice jsou důležitou svatyní
Panny Marie v Dolním Slezsku. V
roce 1936 papež Pius XI. udělil
kostelu titul menší baziliky. Podle registru památek Národního
institutu dědictví na seznam
památek jsou zapsány objekty: kostel zasvěcený Navštívení
NPM z období 1695–1750, soubor křížových cest, kaple na
hoře Tabor a na hoře Kalwaria,
kaple a brány na území města
ze 17. století, přestavěné v 19.
století. Aby bylo možné něco

kvalifi kovat na seznam kulturního dědictví, musí být splněná
příslušná kritéria, která byla
určená organizací UNESCO.
Vambeřická bazilika společněs
křížovou cestou a výjimečnou
okolní krajinou, tvoří kulturní
soubor s velkou univerzální
hodnotou a je kandidátem na
případné vepsání do seznamu
světového kulturního dědictví. A
proto by mělo být pečlivě hlášeno ministerstvu kultury a národního dědictví. Od 25. června roku
2007 ve Vambeřicích posluhují
františkáni z provincie sv. Hedviky řádu menších bratří. Prvním
františkánským kustodem byl
o. Damian František Stachowicz
OFM a od 6. července roku 2009
tuto funkci plní o. Albert Ireneusz Krzywański OFM.
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Wystawa Krzysztofa Millera „Niedecydujący moment”
Wrocław, 2 – 25.04.2015
Ekspozycja w Dolnośląskim
Centrum Fotografii we Wrocławiu.
to swoiste podsumowanie dorobku fotoreportera, który od 1989
roku związany jest zawodowo z
„Gazetą Wyborczą". Wystawa składa się z czterech części: pierwsza
to fotografie prasowe z okresu
transformacji (przełom lat 80. i
90. XX w.); druga to zapis twardej socjologii i wojny – wielkoformatowe fotografie, częściowo
wydrukowane na płótnach przypominających sztandary lub chorągwie; trzecia ukazuje codzienność różnych grup społecznych;
ostatnia część to to fragment
pracy licencjackiej Krzysztofa
Millera, w której część teoretyczna łączy się z kolażem i fotografiami z jego wypraw.
Cartier Bresson uważał, że w fotografii najważniejszy jest decydujący moment. Ten, w którym
naciskamy spust migawki w
aparacie fotograficznym. Tylko
że wtedy, gdy Krzysztof Miller

naciskał spust migawki, żaden
moment nie był decydujący. Bo
czy umierające z głodu dzieci z
plemienia Hutu, w kongijskiej
dżungli to jest decydujący moment? Czy pijany rowerzysta na
szosie Warszawa-Siedlce to decydujący moment? Czy rosyjski żołnierz na bojowym transporterze
plujący szampanem (oblewający
zwycięstwo) przed pałacem czeczeńskiego prezydenta Dudajewa
to decydujący moment?
To są niedecydujące momenty, ale
wydarzyły się naprawdę, a Krzysztof Miller tam był i je sfotografował. Właśnie w tych niedecydujących o niczym momentach, które
nigdy nie powinny się zdarzyć. Ale
się zdarzyły. Niczego nie zmieniły,
o niczym nie zdecydowały. Umierające z głodu chucherka Hutu
nie przytyły. Pijany rowerzysta
pojechał ruchliwą szosą dalej. A
rosyjscy żołnierze nie zatrzymali
się na ofensywie przed pałacem
prezydenta Dudajewa.

Krzysztof Miller Cartier Bressonem nie jest i być nim nie chce.
Jego fotografia jest bez wielkiej
filozofii. Kim jest Miller tego do
końca nie wiadomo? Czym są
jego fotografie, też nie. Można się
spierać - świadectwem, ilustracją,
dokumentem. Pewnie wszystkim
po trochu. Ale kto to wie? Po wystawie każdy znajdzie swój osąd.
Krzysztof Miller urodził się w
1962 roku. Jest szesnastokrotnym mistrzem Polski w skokach
do wody z trampoliny i wieży. Od
1989 roku fotoreporter „Gazety
Wyborczej”. W ciągu ostatnich 25
lat fotografował niemal wszystkie konflikty zbrojne na świecie
oraz wydarzenia historyczne. W
2000 roku był jurorem konkursu
World Press Photo. Autor książki „13 wojen i jedna. Prawdziwa
historia reportera wojennego”.
Kurator – Marek Szyryk.                     
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki, www.okis.pl             

Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali
Dolina Pałaców i Ogrodów, 3-11.04.2015
Pałac Staniszów, Pałac Pakoszów, Pałac Wojanów, Kościół Garnizonowy w Jeleniej Górze
Concerti Pasquali to coroczny cykl kameralnych koncertów
w pałacach Doliny. Festiwal promuje młodych twórców, a także
innowacyjne łączenie sztuk. Stąd
dużą grupę publiczności festiwalowej stanowią ludzie młodzi.
Bach, Schubert, Berg, Szymanowski,
Brahms, Haydn i Fila to repertuar 7
festiwalu Concerti Pasquali. Marzena Lubaszka, pochodząca z Jeleniej
Góry sopranistka, jedna z najbardziej
charakterystycznych i odważnych
odtwórczyń ról operowych, która
w 2010 roku zadebiutowała jako
modelka na Fashion Week w Paryżu, zaśpiewa pieśni Berga, SchuDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

berta i Szymanowskiego w Pałacu
Pakoszów w wielkanocną niedzielę
5 kwietnia. Akompaniować jej będzie Daniel Heide. Charyzmatyczny
niemiecki pianista współpracuje z
czołowymi artystami współczesnej
sceny muzycznej, m.in. Ch. Pregardien, S. Kermes, T. Quasthoff.
W wielkanocny poniedziałek
usłyszą Państwo Wariacje Goldbergowskie J.S. Bacha, które poprzez
kultowe wykonanie Glenna Goulda weszły do kanonu popkultury.
W Pałacu Wojanów na klawesynie
zagra je Marek Pilch.	 
W Wielki Piątek w Pałacu Staniszów
zabrzmi repertuar pasyjny w wyko50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

naniu Anny Patrys. Jeleniogórska
śpiewaczka, w tym roku rozpoczyna międzynarodową karierę dzięki
zwycięstwu pierwszej nagrody w
konkursie sopranów dramatycznych im. Elizabeth Connell. Akompaniować jej będzie Róża Wysocka.
Festiwal zamknie sceniczne wykonanie oratorium-opery młodego,
czeskiego kompozytora Jana Fili, pt.
"Stało się Słowo". Przedstawienie z
polskim tłumaczeniem odbędzie się
w sobotę 11.04 w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze.
Organizator: Fundacja Dolina
Pałaców i Ogrodów, www.dolinapalacow.pl
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Równoleżnik Zero - IV edycja Wrocławskiego
Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza
Wrocław, 9-11.04.2015
Festiwal Podróżniczy im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik
Zero, który odbędzie się w Mediatece (Pl. Teatralny 5) i Bibliotece
Turystycznej (ul. Szewska 78) to
wydarzenie skierowane do osób
pragnących poczuć klimat podróżowania oraz wspaniała okazja do
spotkania z podróżnikami i autorami książek. Tegoroczna edycja
będzie poświęcona krajom Ameryki Północnej i Środkowej.
Formuła festiwalu zapewni
uczestnikom namacalny kontakt
z kulturą tych kontynentów poprzez koncerty muzyki etnicznej,
pokazy i warsztaty o tematyce
kulturowej. Imprezę uświetnią
również wystawy tematyczne i
warsztaty fotografii pt. „Ekspozycja czyli magia światła w fotografii podróżniczej” Grzegorz Lityńskiego, specjalisty ds. reportaży
podróżniczych. Dla najmłodszych
uczestników będą przygotowane
interesujące warsztaty i prezentacje, które odkryją przed dziećmi
tajemnice Ameryki Północnej i
Środkowej. Młodzi uczestnicy
festiwalu będą mogli uczestniczyć m.in. w muzycznej podróży

do Nowego Orleanu, by odkryć
źródła i korzenie muzyki jazzowej, czy plastycznej podróży
do krainy smaku, by poznać
historię czarnego pieprzu.
Niepowtarzalną atmosferę festiwalu tworzy dobrze dobrana
grupa prelegentów, których z
pewnością można zaliczyć do tak
zwanych „ludzi przygody”, czyli
osób, dla których stan „bycia w
drodze” jest życiową pasją. Wielu
z nich podróżuje do najdalszych
i niedostępnych dla przeciętnego turysty zakątków świata, poza
utartymi szlakami, pokonując
własne słabości i przeciwności
losu. Ich determinację wynagradzają niezwykłe spotkania z
ludźmi, obcowanie z inną kulturą
oraz przebywanie wśród pięknej
dziewiczej przyrody. Obecność
na festiwalu, to gwarancja wysłuchania wielu fascynujących
opowieści. Gościem specjalnym będzie Tomek Michniewicz
(dziennikarz, reportażysta, fotograf), który zabierze publiczność
w podróż po pustyniach Nowego
Meksyku i na Morze Karaibskie
ukazując tajemniczy świat poszu-

kiwaczy skarbów. Będzie również
możliwość wysłuchania wielu
niezwykłych historii (szczegóły
wkrótce w programie).
Miejsca, w których odbędzie
się festiwal, czyli Mediateka i
Biblioteka Turystyczna przez 3
dni staną się także ośrodkami
wymiany doświadczeń podróżniczych, praktycznych porad i
cennych wskazówek. Dowiemy
się m.in. jak tanio i bezpiecznie
podróżować. Każdy uczestnik z
pewnością znajdzie interesującą
go formę podróżowania, biorąc
pod uwagę doświadczenia prelegentów i różnorodność środków transportu używanych przez
nich w czasie podróży. Bogata
oferta festiwalu z pewnością
zadowoli mniej lub bardziej
doświadczonych podróżników
jak i osoby, które dopiero planują
swoją pierwszą podróż, a także
wszystkie osoby zainteresowane
poznawaniem krajów z innych
kręgów kulturowych.
Organizator:
Mediateka,
www.rownoleznikzero.pl

Świdnickie Noce Jazzowe
15 .04.2015
Coroczna impreza przyciąga
do Świdnicy wielu fanów muzyki
jazzowej. Sięgając pamięcią do
poprzednich Nocy Jazzowych ze
stuprocentową pewnością można
stwierdzić, że i tym razem "praw-

dziwych" jazzmanów nie zabraknie. I Świdnickie Noce Jazzowe
odbyły się w 1995 r. Zdaniem
Artura Janickiego I Świdnickie
Noce Jazzowe były „swoistego
rodzaju eksperymentem". Pomimo tego, że pomysł zrodził się
wcześniej, pomysłodawca miał
duże wątpliwości, co do powodzenia imprezy. Jak się później
okazało, jego obawy zostały
szybko rozwiane.
Świdnickie Noce Jazzowe zainauguruje 15 kwietnia w Klubie
Bolko pochodzący z Trójmiasta
zespół QUARTADO. To zespół,
który powstał z chęci dzielenia
się świetną energią oraz pasją do
muzyki Fusion oraz Jazz. Zespół
powstał z inicjatywy Jana Rejnowicza, głównego kompozytora
grupy, lecz w repertuarze znajdziemy również kompozycje jednego z najlepszych perkusistów

w Polsce – Tomka Łosowskiego,
czy świetnego gitarzysty – Marcina Wądołowskiego, podparte
solidnym basem Karola Kozłowskiego. Najnowsza debiutancka
płyta Quartado odbiła się bardzo
dużym echem w eterze, utwory
z płyty wielokrotnie zagościły na
antenie Trójki Polskiego Radia
w audycjach Mariusz Owczarka
oraz w audycji „Trzy kwadranse
jazzu” Jana Ptaszyna Wróblewskiego, również na antenie Radia Łódź oraz w Radiu Gdańsk.
Oprócz świetnych recenzji płyty
w internecie, ukazała się bardzo
dobra recenzja w najważniejszej
polskiej gazecie o tematyce jazzowej – Jazz Forum.
Organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury,
www.sok.com.pl
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51. Jazz nad Odrą
14-20.04.2015
Przed rokiem Jazz nad Odrą
obchodził 50 urodziny. W plebiscycie „Jazz Forum” po raz kolejny
został uznany za najlepszy polski
festiwal, a w ankiecie „Jazz Press”zajął drugie miejsce w kategorii
wydarzenie jazzowe roku.
Pora na powtórkę, bo JnO
nadal chce być najlepszy. Po
ubiegłorocznym hucznym
świętowaniu jubileuszu w drugą
pięćdziesiątkę wkracza z nowymi
pomysłami, energią, rozmachem,
ale także z zachowaniem tego,
co najlepsze: niepowtarzalnej
atmosfery, wielkich światowych
gwiazd jazzu, największych talentów i mistrzów polskiej sceny
jazzowej.
JnO ma nowego Dyrektora
Artystycznego, którym został
związany od wielu lat z wrocławskim festiwalem LESZEK MOŻDŻER. Osobowość znakomitego
artysty, kompozytora i niezmiennie najlepszego w Polsce pianisty,
nada imprezie kolorytu, zdopinguje do rozwoju, a jego praca nad

programem przyniesie z pewnością znakomite efekty, które
zadowolą fanów jazzu zarówno
w 2015 roku, jak i w 2016, kiedy
Wrocław, Europejska Stolica Kultury, stanie się z pewnością także
europejską stolicą jazzu.
Na razie startuje 51. JnO, który
zapowiada się znakomicie. Na
większość spośród głównych
koncertów tegorocznej JnO
miłośnicy jazzu zaproszeni zostaną do sal Impartu, położonego
oczywiście nad Odrą. Będzie też
koncert w Starym Klasztorze i jam
sessions, w którym jak znamy życie (i jazz), pokażą się gwiazdy,
młode talenty i oczywiście, gospodarz niektórych jazzowych
nocy: Leszek Możdżer.
Podczas tegorocznego festiwalu gościć będziemy cały zestaw
amerykańskich i europejskich
gwiazd. Wśród naszych gości
znajdą się zespoły DAVE'A LIEBMANA, LARSA DANIELSSONA,
LEE KONITZ TRIO, formacje THE
BAD PLUS, DAVID SANBORN

ELECTRIC BAND, DAVE DOUGLAS HIGH RISK Electric Group, SEAMUS BLAKE QUARTET,
TOMASZ PRUCHNICKI QUARTET,
EWELINA SERAFIN QUARTET, ARTUR DUTKIEWICZ TRIO, MARIUS
NESET QUINTET, NSI QUARTET.
W kwietniu we Wrocławiu
zagrają także KUBA PŁUŻEK,
ZOHAR FRESCO QUARTET, BIG
BAND ALEKSANDRA MAZURA,
AGA EUROPEAN JAZZ QUARTET, WOJCIECH MYRCZEK, FEEL
FREE z PIOTREM WOJTASIKIEM
i Laureat Grand Prix 2014 NSI
QUARTET. Projekty specjalne
przygotowują LESZEK MOŻDŻER
i WOJTEK KONIKIEWICZ ("Po co
polskiemu jazzowi awangarda?",
in memoriam Ryszard Gwalbert
Misiek). Jednym z kilku wydarzeń
towarzyszących 51. festiwalowi
Jazz nad Odrą będzie wystawa
fotograficzna z okazji 50-lecia
magazynu "Jazz Forum".
Organizator: Biuro Festiwalowe
IMPART 2016, www.jazznadodra.
pl

Krystyna Janda w spektaklu „Shirley Valentine”
Dzierżoniów, 20.04.2015
Shirley Valentine, która
kiedyś miała marzenia (chciała zostać stewardessą!), od lat
wiedzie życie kury domowej i
żony. Wspomina, przygotowując
obiad i popijając wino. Nie ma
jednak dość odwagi, by zacząć
realizować swoje dawne marzenia. Aż pewnego dnia...
Krystyna Janda jako kura domowa?!!! To całkiem możliwe... ale
nie do końca. Znudzona i zahu-

kana żona przy mężu otwarcie
wyznaje: Wiesz, co ja sobie całe
życie mówiłam? Dzieci dorosną
to ja se stąd pójdę. Dzieci dorosły,
a ja, co? Nie ma gdzie iść! A poza
tym to wiesz, co ludzie mówią?
Po czterdziestce to tak jakby
już wszystko było i nic człowieka nie rajcuje. Tylko, że u mnie
to szybciej poszło! Ja to się tak
czułam jak miałam dwadzieścia
pięć! Pewnego dnia decyduje się

na szaleństwo. Mając powyżej
uszu małżeńskich powinności,
wszystko postanawia zacząć
od nowa. Pragnie się jeszcze
cieszyć życiem i, mimo że lat
jej nie ubędzie, zamiast mówić:
„Boże, mam czterdzieści dwa
lata", woli wykrzyknąć: „Shirley,
masz dopiero czterdzieści dwa
lata, jak to cudownie!"
Organizator: Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury, www.dok.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu zaprasza do darmowego oglądania filmów cyklu „Dolny
Śląsk pełen historii”. Ideą projektu
„Dolny Śląsk pełen Historii” jest
popularyzacja wiedzy kulturowo historycznej o Dolnym Śląsku oraz
promocja regionu poprzez realizację fabularyzowanych i niefabularyzowanych filmów dokumentalnych. Aktualnie OKiS realizuje film
pt. „Dolina Pałaców i Ogrodów”.
Wyjątkowy projekt, dotyczący
kulturowego fenomenu Dolne-

go Śląska jakim są zamki, dwory
i założenia pałacowo-parkowe w
Kotlinie Jeleniogórskiej.
Do tej pory w ramach cyklu powstało dziewięć filmów:
- „Riese - tajemnice wykute w skale” (2012)
- „Jaśniej i cieplej. Historia gazownictwa na Dolnym Śląsku” (2012)
- „Pamiętajcie o ogrodach. Historia Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu” (2012)
- „Daisy - wspomnienie minionego świata" (2011)

- „Ziemia Lądecka - wędrówki po
miejscach niezwykłych” (2011)
-„Opowieść o Zamku na Skale”(2011)      
- „Srebrny lew - wędrówk i
po ziemi bystrzyckiej” (2011)
- „Twierdza Kłodzka” (2011)
-„Marianna - Królowa Kotliny" (2010)       
Wszystkie filmy są dostępne na
stronie www.okis.pl w zakładce
„Dolny Śląsk pełen historii” wraz
z opisem i galeriami zdjęć.
Organizator : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, www.
okis.pl

„Dolny Śląsk pełen historii”
Wszystkie filmy cyklu teraz dostępne on-line!
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VYRAZTE

ZA JARNÍ NÁLADOU NA

Ačkoli to při pohledu z okna
není patrné, pomalu ale jistě
se k nám blíží jaro a v závěsu
za ním i velikonoční svátky.
V Neratově sice stále ještě leží
sníh, to ovšem neznamená, že
bychom se na jaro už nemohli
chystat a těšit, ani že bychom
Vás nemohli pozvat na první
akci, kterou na něj chystáme.
Bude jí tradiční Velikonoční
řemeslný jarmark, při němž se
celé sídlo našich chráněných dílen Kopeček oblékne do jarní
nálady a nabídne Vám ukázky
lidových řemesel včetně pletení

pomlázek z vrbového proutí
a zdobení kraslic různými technikami. Najdete tu výrobky našich dílen i řemeslníků z okolí,
květinové dekorace, poctivé
máslové mazance naší chráněné dílny Kuchyň a mnoho
dalších velikonočních dobrot
včetně domácích polévek. Pro
lepší náladu Vám od 11 hodin
zazpívá Sbor z hor a ve 13 hodin loutkové divadlo zahraje
pohádku pro malé i velké
návštěvníky.
To všechno na Vás na
Kopečku bude čekat v sobotu

KOPEČEK

28. března od 10 do 17 hodin
a budeme rádi, když si sem
najdete cestu.
A aby toho nebylo málo,
přichystala si pro Vás naše
speciální škola na tentýž den
také přednášku o papoušcích
s ukázkami těchto barevných
krasavců. Zhlédnout ji můžete
od 14 hodin v kulturním domě
v Bartošovicích, který leží asi
500 metrů od Kopečku.
Věříme, že tímto řemeslněpapouščím dnem přispějeme
k Vaší jarní náladě, a těšíme se
na obou akcích na setkání!

ZNOVU SE UCHÁZÍME O CENU SOZIALMARIE

Naši pravidelní čtenáři si možná vzpomenou, že před dvěma lety byl projekt obnovy Neratova a jeho
rozvoje ve spolupráci s lidmi s postižením nominován na cenu pro sociálně inovativní projekty SozialMarie, která vznikla v Rakousku, ale která oceňuje i projekty z České republiky a dalších zemí.
V roce 2013 jsme nakonec skončili druzí v hlasování veřejnosti, odbornou porotu náš projekt nezaujal. Protože se nám ale za poslední dva roky povedlo naši činnost posunout zase o kus dál (otevřeli
jsme speciální školu, počet našich zaměstnanců s postižením vzrostl o třetinu, první ročník si v Neratově
odbyl divadelní festival skupin pracujících s lidmi s postižením), rozhodli jsme se o cenu ucházet znovu.
Slavnostní vyhlášení cen proběhne na začátku května ve Vídni. Moc děkujeme všem, kteří nám
během února poslali hlas v internetovém hlasování, a také těm, kdo nám budou držet palce, až bude
zasedat odborná porota. Vaší pozornosti doporučujeme internetovou stránku ceny, sozialmarie.org, kde
najdete popis všech přihlášených projektů. Je příjemné se podívat na to, co všechno v naší zemi vzniká
a kolik lidí a organizací má chuť netradičním způsobem pomáhat lidem a místům kolem sebe.

ZVEME

VÁS!

Přijďte s námi přivítat jaro na náš
tradiční Velikonoční řemeslný
jarmark v sídle chráněných
dílen Kopeček v Bartošovicích!
V sobotu 28. března tu od 10 do
17 hodin najdete ukázky lidových
řemesel, květinové dekorace, výrobky chráněných dílen a velikonočně laděné občerstvení, chybět
nebude vystoupení Sboru z hor
(v 11 hodin) a loutkové divadlo
(od 13 hodin). Vstupné dobrovolné, těšíme se na Vaši návštěvu!
--Ve stejný den můžete navštívit
také přednášku o papoušcích
s ukázkami jejich různých druhů, kterou pořádá naše speciální
škola. Akce proběhne v sobotu
28. března od 14 hodin v kulturním domě v Bartošovicích (v kopci nad obecním úřadem směrem
na Neratov). Za vstupné ve výši
30 Kč se můžete těšit na ukázku
papoušků a zajímavé informace
o jejich chovu či potravě.
--Hledáme novou kolegyni či
kolegu na pozici prodavač/ka
smíšeného zboží do obchodu
v Neratově. Práce na zkrácený
úvazek 30 hodin týdně je vhodná
pro osoby se zdravotním postižením, více informací poskytne
paní Divišová, tel. 494 599 157,
mail jana.divisova@neratov.cz.
--ZAVÍRÁNÍ SEZONY
V BARTOŠOVICÍCH
Ve skiareálu Nella v Bartošovicích se v sobotu 14. března
uskuteční zavírání zimní sezony.
Doprovodí ho veselé závody ve
sjezdu, občerstvení a také stánek
s výrobky našich řemeslných
dílen Kopeček. Více o akci najdete již brzy na stránkách skiareálu www.nella.cz.
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S MLÁDEŽÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Na začátku února Neratov navštívila skupina mladých lidí,
kteří vyrůstají v dětských domovech.
Setkali se tu s obyvateli našeho chráněného bydlení. Někteří z nich také dospívali v dětském domově, a tak společné

VYDAŘENÝ

Milé setkání, jež bylo inspirativní i pro naše přátele z Domova, se uskutečnilo v rámci
zážitkového kurzu "Vzhůru
do života", který organizovala
Prázdninová škola Lipnice.
Těší nás, že jsme mohli být
jeho součástí.

PLES NAŠÍ ŠKOLY A

Dobře organizovaný a plný zábavy pro děti i dospělé byl společný ples naší Základní školy
speciální Neratov a chráněného
bydlení Domov, který se konal
v únoru.
Zázemí našemu plesu už
podruhé poskytl kulturní dům

NERATOVSKÝ

odpoledne věnovali povídání
o tom, jak úspěšně vstoupit do
života, jak na sobě pracovat
i jak se uplatnit v zaměstnání
a být samostatný. Návštěvníci
kladli mnoho otázek a společně pak hledali odpovědi na to,
co od života vlastně očekávat.

v Bartošovicích, a tak jsme se
při tanci nemuseli vyhýbat sloupům v naší jídelně, kde jsme
plesali v předchozích letech,
a dost místa měli i protagonisté tří skvělých předtančení.
Ples svým vystoupením zahájili žáci naší speciální školy

a jak správně zatančit "královský tanec" pak naučili i ostatní
návštěvníky plesu. Během večera pak své nadání předvedli
i dva malí stepaři Anička Malíková a Pavel Hnátnický. Třetí
vystoupení, s prvky tance zumba, modrožlutými pompony
a nabité energií, si připravily
obyvatelky našeho Domova.
Krásnou výzdobu a výborné občerstvení navíc doplnila
perfektní živá hudba, kterou
zajistilo duo Tomanových
z nedalekého Kunvaldu. Ve
svém repertoáru měli skladby
pro děti i pro dospělé, a tak
byl náš ples přesně takový,
jaký být měl – pro všechny
bez rozdílu!

FARÁŘ NA MISIÍCH V

Náš pan farář a iniciátor obnovy Neratova Josef Suchár nám
v únoru uletěl do latinskoamerického Hondurasu. Nemusíte
se ale lekat, jel tam totiž z titulu
prezidenta
královéhradecké
diecézní charity na plánovanou
návštěvu misií a doprovod mu
dělal ředitel diecézní charity,
pan Stejskal.
V pořádku přečkali různé
cestovní peripetie, při kterých
se domlouvali tu německy, tu
španělsky, i jízdu přes cesty tak
rozbité, že připomínaly spíše
tankodrom. A ačkoli je čekalo
především setkávání s místní-

mi zastupiteli a jednání o tom,
jak by mohli tamním obyvatelům pomoci, zbyl jim čas i na
prohlídku katedrály v San Pedro (kde našeho pana faráře
prý nejvíc zaujal žebřík navařený z tankových pásů), vykoupání v moři či na pozorování
opic a lenochodů. Náš pan
farář se navíc z dlouhé chvíle
pustil i do opravy poškozené
elektrocentrály, i když nakonec
neúspěšně.
Výpravě se nevyhnuly ani
různé nemoci či cizokrajní pavouci, kteří nevypadali úplně
neškodně, nakonec se ale naši

NOVĚ

V

DOMOVA

HONDURASU

cestovatelé vrátili domů v pořádku, i když o týden později,
než původně plánovali.
Co je ovšem nejdůležitější –
přijeli plní nápadů, jak honduraským lidem v oblasti, kterou
navštívili, alespoň trochu pomoci. Ve většině vesnic totiž
není přístup k elektřině ani stabilní každodenní zdroj pitné
vody, opravu potřebuje i zdravotní středisko.
Chcete-li se s misií v Hondurasu seznámit blíž, doporučujeme krátký slovenský dokument, který najdete na adrese
bit.ly/film_honduras.

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 ÚNORA
Na "Sedmikráskách", jak se říká
jedné z budov našeho chráněného
bydlení, pečou domácí kváskový
chléb. Krásně voní a prý i dobře
chutná. To ale víme jen z doslechu, protože taková dobrota je
vždycky hned pryč.
--Na Kopečku se už pilně připravují na blížící se velikonoční
jarmark a vyřizují také zakázky
na velikonoční předměty od několika firem. A tak skoro každý,
kdo tu má šikovné ruce, plete
pomlázky. Už jich mají několik
set a ještě zdaleka nekončí!
--Do našeho týmu přibyla nová
personalistka a sociální pracovnice, paní Jana Divišová. Ještě jednou ji tímto vítáme a doufáme,
že se jí u nás bude líbit.
--Naše škola plánuje letní tábory
pro děti s postižením i bez něj.
Více informací o týdnu plném her,
tvoření a pohybu v přírodě Orlických hor najdete na www.zakladniskolaspecialnineratov.cz v záložce "Pobyty pro děti".
--V našem chráněném bydlení Domov se loučili s kamarádkou
Monikou, pracovnicí v sociálních
službách. Přejeme jí hodně štěstí
v další práci i osobním životě!
--I do našeho Domova dorazilo
chřipkové období. Nejčastějšími
aktivitami se tu tak stalo vaření
bylinných čajů, příprava ovocné
vitaminové "bomby" a vybarvování mandal pro ukrácení dlouhé
chvíle. Pokud nemoci poleví, těší
se Domov v březnu na výlet do
bazénu a na hokej a také na jarní
procházky kolem řeky Orlice.
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Kulturní
Kulturníprogram
program
únor
2014
březen
2015

1.31.
2. 20:00
1. – 12. 3.

Úterý 10. 3. 14:00

15. 2. 20:00

Pátek 20. 3. 19:30

A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ
PLES PLES PODNIKATELŮ
/8%2ä'2/(æ$/
%(6('$6(=É6783&,
$&2867,&7285

Ples pořádaný pod záštitou Akustické
firmy Prikner
- tepelné
zpracování
kovů, s.r.o.
turné
kapel Imodium
a ZakázanÝ
ovoce
)272*5$),&.É=$0<ä/(1Ì
0Ď67$%528029$
Hraje
hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
navazuje na úspěšné turné v roce 2014!

fotografií
autora
DobruškyVstupné:
v čítárně80,-Kč
Přijďte si popovídat se K
zástupci
města
KDVýstava
Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ zBroumov.
tanci hraje
Swing Sextet Náchod
a Duov Simon
& Kaněra,často
zpěv:
Lee
Užijte si songy
jiných podobách,
okořeněné
knihovny potrvá do 12. března 2015.
Broumova, kteří si pro Vás
připraviliPavlína
překvapení.
A.Davison,
Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
hosty
nebo rovnou
rozšířenými
sestavami kapel!
Městská knihovna v Broumově.
Konferenční sál infocentra
Broumov.
Předprodej
vstupenek v prodejně
EDAMother´s
na broumovském
náměstí.divadlo
Host turné
Angels. Městské
Pořádá: Město Broumov
veStřelnice.
spolupráci
3.Pořádá:
2. – 21.Městská
2. 8:00knihovna
– 16:00
KD
Pořádá: Podnikatelský
Broumov.
Vstupné: 80,-Kč
Broumov. klub
Pořádá:
Město Broumov.
s klubem seniorů. Vstupné: zdarma
Vstupné: 130,- Kč v předprodeji na IC, na místě
10. 2. – 20. 3. 9:00 – 17:00
170,- Kč
Středa 11. 3. 19:00 17. 2. 19:00
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
TIP!
Sobota 21. 3. 18:00
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice
Náš

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
9ë67$9$.521,.<
0Ď676.e+2',9$'/$

-$.8%602/Ì.
PEKLO V HOTELU
9Ì7É1Ì-$5$

WESTMINSTER

Výstava kroniky městského divadla,
Největší hity Jakuba Smolíka (Ave Maria,
9.autorem
2. 14:00je Miloš Rain.
Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou
Výstavní síň na Staré radnici.
bude zdát, Sen kovbojů, Říkej mi táto…)
BROUMOVANKA
Pořádá: Město Broumov
KD Broumov
Střelnice.
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 300,- Kč
Čtvrtek 5. 3. 18:00
(v předprodeji na IC Broumov),
na místě
350,- KčJ.
Divadelní
soubor
12. 2. 19:00

Bohatý program – módní přehlídka, hudební
produkce a další. Konferenční sál IC Broumov.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s a. s. VEBA. Vstupné: zdarma

K. Tyl, Meziměstí
Neděle 22. 3. 14:00

IP!
129,1.<9.26021$87,&( Středa N11.
áš3.T19:00
Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
$6/81(ÿ1Ì62867$9Ď
hotel, kde je i vaše manželka
a čínská
obsluha vám moc nerozumí,
ScienceCafé – Novinky v cestování mimo SHOW
Taneční
odpoledne.
je přímo katastrofa. To potom
spolehlivého
osobního
zemskou atmosféru, technice kosmických letů
KDpotřebujete
Střelnice. Pořádá:
Klub seniorů
Broumov
Temně snová, melancholicky laděná zpěvačka
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
TECHTLE
MECHLE
a dění v sluneční
soustavě představí a
Jana Lota s osobitým zastřeným hlasem
rozum
stát.
A
pokud
se
do
všeho
připlete
puritánská
poslankyně
a
přednesou pracovníci úpické hvězdárny.
čtvrtek 26. 3. 17:00
přijede do broumovského ArtCafé v sestavě:
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
K mistru
Alexovi
a slečně
Dolores přišla i zbrusu nová
posila
Rezervace
vstupenek:
jakub.sleis@broumovsko.cz,
Jana
Lota - zpěv, Jan Jakubec - basa, Jakub
a hvězda
nejlepší
7$-(0679Ì%2æ(1<1Ď0&29e
tel. 734 pražského
570 141 kabaretu slečna Stacey, která jeLenz
– kytara. Mohli jste ji slyšet i v duetu
Městské divadlo Broumov. $-(-Ì1(-6/$91Ď-äÌ.1,+<
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
imitátorkou
Cherbenediktinský
u nás.
Sál Kreslírna,
klášter v Broumově. s Richardem Krajčem „Přišlo
mi to vhod“ nebo
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Přednáška Jaroslava Kreibicha, největšího
ze soundtracku k filmu Lidice. Rezervace
Městské
divadlo
Broumov.
Vstupné:
60,- Kč
/ 30,- Kč (pro studenty)
světového sběratele knihy Babička. Přednášku
vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
24. 2. 19:00
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
doplní ukázka unikátních vydání knihy,
tel. 734 570 141

3
,
7
å
Pátek 6. 3. 19:00
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. od jejíhož prvního vydání letos uplyne 110 let.
1i
Po přednášce zahájení výstavy obrazů
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
12.
2. 19:00
0É729ë1(%2&,7521"
Jaroslava Kreibicha v čítárně.
Vstupné: 170,- Kč / 130,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Premiéra – SkvěláFLEMR
komedie v podání
Městská knihovna v Broumově.
MARCEL
BLUES
broumovského divadelního souboru. Skupina
Pořádá: Městská knihovna.Vstupné: 20,- Kč
Pátek 13. 3. 18:00
herců pražský
zkouší hru.
Je pár kytarista
dní před vpremiérou
Osobitý
bluesový
současné době hraje ve svém
a nicMarcel
není hotové.
je flegmatická,
27. 3. – 10. 4. 9:00 – 17:00
bandu
Flemr Technika
Trio. Hudebně
se hlásí k hlubšímu odkazu kostymérka
vaří, režisérka
nezvládá
krizové
kořenům
elektrického
blues. Jeho
rukopis
je inspirován
mistry
elektrické Staňkem. Promítání
Beseda
s Rostislavem
*5266526(1KLVWRULH
situace.
herci vzrůstá
dáma
kytary
jakoMezi
je T-Bone
Walker,napětí.
LowellPrvní
Fulson,
Clarence
„Gatemouth“
a povídání
o setkání s domorodci kmene Ofirika.
souboru
je
zoufalá
z
mladého
milovníka,
Městské
divadlo
Broumov. NWHUiVHQiVWìNi
Pořádá: Město Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B.
King, Albert
Poznáme
obyčejný i sváteční
život
zemědělců
nesmělého,
neohrabaného
začátečníka,
Vernisáž
se uskuteční
vemístě
čtvrtek
160,-Kč
na ICvýstavy
Broumov,
200,-Kč na
Collins,
ale i současnějším
přístupem
Roberta Craye,a lovců, mírumilovných Vstupné:
a přátelských
lidí v předprodeji
nicméně
synáčka
producenta
představení.
26.
března 2015 v 17:00 hod.
Buddy Guye a Otise Granda.
uprostřed nádherné přírody, při práci, písních
Nadchází večer premiéry. Vše se mění
Výstavní síň na Staré radnici v Broumově.
a tancích, ale i v nemocech a strádáních,
nezvládnutelné
delirium.klášter v Broumově.
Pořádá: Komise pro lidská práva Rady Králové26. 2.etnickými
19:00 boji.
sálv Kreslírna,
benediktinský
v zemi, která je jinde zmítaná
Městské
divadlopro
Broumov.
hradeckého kraje, Svaz bojovníků za svobodu,
Pořádá:
Agentura
rozvoj Broumovska
Vyprávění, promítání fotografií
a
krátkých
videí.
ŠPORKOVY BAROKNÍ
PÍSNĚ
Pořádá:190,-Kč
Město Broumov.
okresní výbor
Náchod, Střední škola propagační
Vstupné:
/ 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Konferenční sál IC Broumov.
Poutavé vyprávění okořeněné
obrazem
a živými
hudebními
ukázkami.
Vstupné: 50,- Kč
tvorby
a polygrafie
Velké
Poříčí, Město
Broumov.
Pořádá: Město Broumov
a
DDM
Ulita.
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Vstupné: 40,- Kč
Univerzity Hradec králové, ale
především
badatel a
Sobota
7. 3. 15:00
Sobota
28. 3.muzikolog,
8:30 – 13:00
15.
2. 15:00
popularizátor české,hudby.
3

TRAVESTI

-$1$/27$²$UW&DIp

%528029$1.$

KAREL

Náš

TIP!

PLÍHAL

Úterý 17. 3. 19:00

1iå7

9(/,.212ÿ1Ì75+

sál Kreslírna, benediktinský9%5280296.e0./Éä7(ġ(
klášter v Broumově.
Divadlo Krapet. Tajemství a kouzla mají rádi
%(=%$%$1(%.87/2&+
Pořádá: Agentura pro rozvojTradiční
Broumovska
trh v broumovském klášteře spojený
velcí i malí.A co teprve, když se ocitnou
Klicperovo divadlo Hradec
Králové
Vstupné:
120,-Kč / 90,-Kč (pro
členy klubu
ArtCafé) produktů, ukázkou
s prodejem
regionálních
Není
snad
nikdo,
kdo
by
neznal
čtveřici
nerozlučných
kamarádů
–
v takové tajemné Zahradě plné překvapení.
Komedie o nákupním centru a manželech na
řemesel a bohatým občerstvením. V době
dobrosrdečnou
a
důvtipnou
Fifinku,
roztržitého
ovšem
geniálního
Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík,
útěku. Jak se dá přežít 28.
nakupování
2. 18:00s drahou
konání trhu je po celý den otevřený také
vynálezce
mnohdy
ustrašeného,
vtipálka
v jezírkuMyšpulína,
plave sečtělá
velryba
a když už jeale oddaného
polovičkou?
Kdo protáhne svou ženu rychleji
prohlídkový
Pinďu
a
nemotorného
siláka
Bobíka.
Tato
čtveřice
se
vypraví
do
POLSKÉ
TATRY A
OKOLÍokruh broumovského kláštera.
nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A právě
obchoďákem? Mají muži
své dny?
Areál benediktinského kláštera v Broumově.
pohádky
a zažije
tak se
opět
jedno ze
velkých
Cestopisná
přednáška
do takové
zahrady
zatoulají
tři svých
zvědaví
kluci. a neopakovatelných
Kdo přeměnil starou kotelnu
v shopping
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
dobrodružství.
A s nimi se můžete zatoulat i vy.
centru na tajný pánský koutek ...
Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu,
Městské divadlo v Broumově.
Městské divadlo Broumov.
Městské
přírodu, historii a zvyky obyvatel
dané oblasti.
3ġ,35$98-(0(19:00É567Ìé,5
,6
Pořádá:divadlo
Město Broumov.
Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
Pořádá:
Město
Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá:Baladická
Město Broumov.
hudebníVstupné:
skupina z40,-Kč
Reykjavíku.
Vstupné:
40,-Broumov.
Kč
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

=$+5$'$
Divadlo
D5, Praha

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna
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Kulturní
Kulturníprogram
program
únor
2014
duben
2015

1.27.
2. 20:00
3. – 10. 4. 9:00 – 17:00

7,3

iå
Středa 15. 4. 19:00 15. 2. 20:00 1

Sobota 25. 4. 15:00

=$.É=$1e892/1Ď1Ì
6ĩ/1$'=/$72
GROSS-ROSEN
A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ
PLES PLES PODNIKATELŮ
historie, která se nás týká

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór
DAP – Divadelní agentura Praha.
Ples pořádaný pod záštitou Klasická
firmy Prikner
- tepelné
zpracování
kovů, s.r.o.
pohádka
se základním
poselstvím
pohádky: Poznání vlastní chyby a rozhodnutí
KD26.
Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ
Broumov.
Vstupné:
80,-Kč
března 2015 v 17:00.
tanci hraje Swing Sextet Náchod
aa
Duo
Simon
& Kaněra,
zpěv: Lee
znamenat zlom v jejich Kživotě.
ji napravit
umět
poprosit
o odpuštění.
Výstavní síň na Staré radnici v Broumově.
Městské divadlo Broumov.
Městské
divadlo
v Broumově.
A.Davison, Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
Pořádá: Komise pro lidská práva Rady
Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 70,Kč
Pořádá:EDA
Město
Broumov. Vstupné:
40,- Kč
Předprodej
vstupenek
v prodejně
na broumovském
náměstí.
3.Královéhradeckého
2. – 21. 2. 8:00 – kraje,
16:00 Svaz bojovníků
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
za svobodu, okresní výbor Náchod,
Čtvrtek 16. 4. 18:00
25. 4. – 7. 6.
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí, Město Broumov
.$0,/5(0(ä²+8'%$ 021,.$,00529É
17. 2. 19:00
.5<ä72).$3/$1
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
9%$52.1Ì0%528029Ď
TIP!
Vernisáž
sobotu
1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň
Staré
radnice
Středav1.
4. 15:00
$,*25.253$&=(:6.,
Náš
ScienceCafé – Díky dochovaným artefaktům
Hořká komedie o třech ženách a jednom
Hraje
hudební
Geny
– Rtyně v Podkrkonoší
Vernisáž
výstavy skupina
se uskuteční
ve čtvrtek
velkém dni, který pro každou z nich bude

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

PEKLO V HOTELU

kronikářům máme dnes povědomí o poměrně ²352-(.76,7(63(&,),&
9(/,.212ÿ1Ì-$50$5. abohatém
hudebním životě, velkém počtu brouVernisáž výstavy 22. 4. 2015 od 16:00
9.Prodávané
2. 14:00 výrobky jsou dílem dětí z broumovmovských hudebníků, skladatelů a jejich tvorVíce informací: www.galeriedum.cz
ských mateřských, základních škol a Dětského
bě,
či
rozsáhlém
broumovském
archivu
not.
Galerie Dům, benediktinský klášter v Broumově.
domova. V rámci hudebního programu vystoupí
BROUMOVANKA
Rezervace
vstupenek:
jakub.sleis@broumovPořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
ZUŠ Broumov.
Taneční
odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů
Broumov
sko.cz,
tel.
734
570
141
Mírové náměstí Broumov.
Sál
Kreslírna,
benediktinský
klášter
v
BroumoSobota 25. 4. a neděle 26. 4.
,3
Pořádá: Město Broumov
Divadelní
soubor J. K. Tyl, Meziměstí
1iå7
vě. Pořádá: Agentura pro
rozvoj Broumovska.
6ODYQRVWQtRWHYĢHQt
Vstupné:
60,Kč
/
30,Kč
(pro
studenty)
12.
2. 19:00
TIP!
Středa
1. 4. 15:00
Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
Náš
'(127(9ġ(1ë&+
0<67,&.ë,6/$1' É567Ìé,5 Neděle 19. 4. 14:00 jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
'9(ġÌ5(9,7$/,=29$1e
hotel, kde je i vaše manželka
a čínská obsluha vám moc nerozumí,
Beseda s islandskou hudební skupinou ÁrstíĐir
%528029$1.$
o Islandu, vzniku kapely a ostrovní mystice.SHOW
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního
ÿÉ67,./Éä7(5$
Taneční odpoledne.
Rezervace vstupenek:
jakub.sleis@broumovtajemníka,
vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
TECHTLE
MECHLE
KD Střelnice. Pořádá: Klub
seniorůkterý
Broumov
Přijďte o víkendu navštívit revitalizované části
sko.cz, tel. 734 570 141.
rozum stát. A pokud se do všeho
připlete puritánská
poslankyně a
broumovského
kláštera a prozkoumat
klášterní
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
podváděný manžel, je jasné,
že v hotelu
vypuknout
peklo...
K mistru
Alexovi
a
slečně
Dolores
přišla
i
zbrusu
nová
posila
zahradu.
Čekámusí
na vás
bohatý doprovodný
Pondělí
20.
4.
18:00
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
program.
Vnitřní
prostory
pro
prohlídku
a hvězda
pražského
kabaretu
slečna
Stacey,
která
je
nejlepší
Vstupné: dobrovolné
3K'U9/$',0Ì5:$$*(
Městské divadlo Broumov. otevřeny
Pořádá: Město
Broumov.
Vstupné: 60,-Kč
od 10:00
do 17:00.
imitátorkou Cher u nás.
Klášter Broumov revitalizované části vč. zahrady.
%5280296.ë85%Éġ
Středa 1. 4. 19:00
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Městské divadlo Broumov.
Pracovník Národního archivu ČR PhDr. VladiBroumov. Vstupné: zdarma
24.
2. 19:00 milovnídlouholetým
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě. mír Waage (nar. 1951) je
kem a znalcem Broumovska. Na hesseliovské
7,3
ArtCafé – Baladická hudební skupina
Úterý 28. 4. 17:30
š TI1Pi!å
téma uskutečnil řadu přednášek, nejen na
á
N
z Reykjavíku, která ve svých skladbách
Broumovsku, a na přípravě moderního vydání
12.
2. 19:00
propojuje
témata přírody a hledání. Rezervace
urbáře strávil několik roků.
Multifunkční sál Dřevník v klášterní Zahradě.
vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
MARCEL
FLEMR
- BLUES
tel. 734 570 141, Sál
Kreslírna, benediktinský
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska a Měst- Pořádá: ČSŽ Broumov, SŠ Červený Kostelec
a firma Maryan Beachwear Group cz.
klášter v Broumově. Pořádá: Agentura pro rozvoj ská knihovna v Broumově. Vstupné: 20,- Kč
Osobitý
pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém
Vstupné: 70,- Kč
Broumovska
bandu
Marcel
Flemr
se hlásí
k hlubšímu
odkazu
Vstupné:
190,Kč /Trio.
150,-Hudebně
Kč (pro členy
klubu
Středa
22.-4. 17:00
ArtCafé)elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
kořenům
Středa 29. 4. 19:00
6ODYQRVWQtRWHYĢHQt
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence
„Gatemouth“
Neděle
5.
4.
10:00
a
13:00
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B.
King, Albert
0ä(&(/(%529$1É
ArtCafé
– Trio
Roberta
Balzarna
– náchodského
+/('É1Ì=75$&(1ë&+
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
na IC
Broumov,
200,-Kč
místě
Collins,
ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
.$5',1É/(0
rodáka, člena kapely Hany Hegerové,
Buddy
Guye a Otise Granda.
.8ġÉ7(.$:25.6+23
Dana Bárty či J.A.R., hraje v nové sestavě
'20,1,.(0'8.28
3/(7(1Ì320/É=(.9
a s pianistou Jiřím Levíčkem a bubeníkem
U příležitosti otevření revitalizovaných
26. 2. 19:00 částí
sál./Éä7(ġ($1(%9(/,.212ÿ1Ì
Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Kamilem Slezákem!
broumovského kláštera se uskuteční slavnostPořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Rezervace
vstupenek: jakub.sleis@broumov1('Ď/(3/1É=É%$9<
ŠPORKOVY
PÍSNĚ
ní mše celebrovaná kardinálem
DominikemBAROKNÍ
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
sko.cz,
tel. 734
570 141
Přijďte s dětmi na velikonoční neděli. První hle- Dukou. Klášterní kostelPoutavé
vyprávění
obrazem
a živými
hudebními ukázkami.
sv. Vojtěcha
a areálokořeněné
Sál
Kreslírna,
benediktinský klášter v Broumově.
dání začne v 10.00 a čeká na vás dobrodružná benediktinského kláštera
v Broumově.
Večerem
vás provede PhDr.Pořádá:
Stanislav
Bohadlo,
CSc.
Pedagog
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska.
výprava, která hledače provede zákoutími brou- Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska
Univerzity
Hradec
králové,
ale
především
muzikolog,
badatel
a
Vstupné:
190,Kč
/
150,Kč
(pro členy
klubu
15.
2. 15:00 kláštera.
movského
a Benediktinské opatství
sv.
Václava
popularizátor české hudby.ArtCafé)
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
sko.cz, tel. 734 570 141
Středa 22. 4. 19:30 sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Čtvrtek 30. 4. 16:30
Benediktinský
Divadlo
D5, klášter
Prahav Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
6ODYQRVWQtRWHYĢHQt
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Vstupné:
35,- Kčkdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
Není
snad nikdo,
Od 16:30 na zahradě Ulity, v 18:40 společný
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem
geniálního
průvod od Ulity přes Mírové náměstí na Dětské
Hradišťan s uměleckým28.
vedoucím
Jiřím PavliSobota 11. 4. 10:00
2.
18:00
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného
vtipálka
hřiště. Zapálení ohně, doprovodný program.
cou pokřtí
svým vystoupením nový sál Dřevník
32+É529É7$1(ÿ1Ì6287Ďæ
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice sev vypraví
DDM
Ulita, Dětské hřiště.
zahradědo
broumovského
kláštera. Předprodej
POLSKÉ
TATRY A
OKOLÍ
2&(180Ď67$%528029$
pohádky
a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
Pořádá: DDM Ulita, Město Broumov
vstupenek: klášterní kavárna
Café DientzenhoCestopisná
přednáška
Pohárová taneční soutěž pro začínající a mírně fer, další informace na www.klasterbroumov.cz
dobrodružství.
Sál Dřevník, benediktinský
klášter
v Broumově.
pokročilé neregistrované taneční páry.
Pavel
Bičiště
Vám představí3ġ,35$98-(0(
zábavnou a netradiční formou kulturu,
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
KD Střelnice.
Městské
divadlo Broumov.
přírodu,
historii
a zvyky obyvatel
dané oblasti.
14:00
a
Benediktinské
opatství
sv.
Václava
Pořádá:
Taneční
klub
Broumov
při
DDM
Ulita
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční
sál IC. Pořádá:3URPHQiGQtNRQFHUWYSDUNX$OHMND
Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Kč (v předprodeji)
a TAK Dance KROK za podpory města Broumova. Vstupné: 250,- Kč / 190,-

WESTMINSTER

TRAVESTI
É567Ìé,5 ,6

KAREL

0Ð'1Ì3ġ(+/Ì'.$

PLÍHAL

ÿ$52'Ď-1,&(

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.

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

+5$',äħ$1

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

52%(57%$/=$575,2
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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.

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.

33

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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