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Již za necelý rok se Vratislav stane evrop-
ským hlavním městem kultury. Bude to 
neobyčejně významné období nejen pro 
samotnou metropoli Dolního Slezska, ale 
i pro celý region, aktivně zapojený do pro-
pagace myšlenky EHMK. Ve Vratislavi i da-
lších dolnoslezských městech sídlí řada 
významných kulturních a uměleckých in-
stitucí, nadací, sdružení a nevládních orga-
nizací, žije zde a působí mnoho zajímavých 
osobností – umělců, hudebníků, spiso-
vatelů, kulturních animátorů, stovky a ti-

síce tvořivých a nadšených lidí. Ti všichni 
budou mít v roce 2016 neopakovatelnou 
příležitost představit se celé Evropě. Akce 
Evropské hlavní město kultury ukáže na-
šim hostům z Polska i celé Evropy to nejza-
jímavější a nejlepší z široce pojaté kultury. 
V Dolním Slezsku tuto možnost propagace 
úspěšně využívá město Kladsko, které se 
aktivně zapojilo do organizace EHMK a již 
před dvěma lety se stalo partnerem vrati-
slavské organizační kanceláře Evropského 
hlavního města kultury. Nově založená 

městská instituce Kłodzko 2016 umožňu-
je kulturním zařízením z celého kladského 
okresu spolupracovat s EHMK při realizaci 
kulturně-uměleckých a vzdělávacích pro-
jektů a programů a při zvyšování kvality 
a atraktivity kulturní nabídky zaměřené na 
obyvatele regionu. Tato spolupráce je také 
pozvánkou pro obyvatele města a  regio-
nu k účasti na tvorbě a využívání nabídky 
Vratislavi, jako Evropského hlavního města 
kultury, a pozvánkou pro návštěvníky EHMK 
k návštěvě Kladského výběžku. 

In weniger als einem Jahr wird Wrocław 
zur Kulturhauptstadt Europas. Das wird 
nicht nur für die Hauptstadt von Nieder-
schlesien eine bedeutende Zeit sein, son-
dern auch für die gesamte Region, die sich 
stark für die Förderung der Idee der Euro-
päischen Kulturhauptstadt engagiert. Und 
die Stadt Wrocław selbst als auch andere 
Städte Niederschlesiens - das sind nicht 
nur eine Menge von hervorragenden kul-
turellen und künstlerischen Einrichtun-
gen, Stiftungen, Verbänden und anderen 
NGOs, die im Jahr 2016 eine einzigartige 
Gelegenheit haben werden, sich in ganz 
Europa zu präsentieren, sondern vor allem 
die Menschen: Künstler, Musiker, Schrift-

steller, Animatoren der Kultur, Hunderte, 
wahrscheinlich Tausende von kreativen, 
leidenschaftlichen Menschen, die in vielen 
Städten in Niederschlesien aktiv sind. Die 
Europäische Kulturhauptstadt ist eine gro-
ßartige Gelegenheit, dass sie sich unseren 
Gästen aus Polen und Europa zeigen, dass 
sie das Interessanteste und Besten in der 
breit verstandenen Kultur zeigen.
In Niederschlesien hat diese Werbungs-
gelegenheit die Stadt Kłodzko wahrge-
nommen, die sich seit zwei Jahren an der 
Organisation der Europäischen Kultur-
hauptstadt aktiv beteiligt und zum Partner 
des Wrocławer Büros der Kulturhauptstadt 
Europas wurde. Dank der Gründung der 

Institution „Kłodzko 2016” arbeiten Kultu-
rinstitutionen aus der ganzen Region des 
Glatzer Landes mit der Europäische Kul-
turhauptstadt bei der Umsetzung von kul-
turellen und künstlerische Projekten und 
Programmen zusammen und bei der Ver-
besserung der Qualität und Attraktivität 
des Kulturangebot für die Bewohner der 
Region. Diese Zusammenarbeit ist zugle-
ich eine Einladung für die Bewohner zur 
Teilnahme an der  Schaffung und Nutzung 
des Angebotes von Wroclaw, der Kultur-
hauptstadt Europas, und für die Gäste der 
Kulturhauptstadt Europas das Glatzer Land 
zu besuchen

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

święto całego Dolnego Śląska

Evropské hlavní město kultury Vratislav 2016 

je svátkem celého Dolního Slezska

Die Europäische Kulturhauptstadt Wrocław 2016 

ist ein Fest für das gesamte Niederschlesien 

Już za niespełna rok Wrocław zostanie Euro-
pejską Stolicą Kultury. To będzie niezwykle 
istotny czas nie tylko dla stolicy Dolnego Ślą-
ska, ale i dla całego regionu, mocno zaanga-
żowanego w promowanie idei ESK. Zarówno 
Wrocław, jak i miasta Dolnego Śląska to nie 
tylko mnóstwo znakomitych instytucji kultu-
ralnych i artystycznych, fundacji, stowarzy-
szeń czy innych organizacji pozarządowych, 
które w 2016 roku będą miały niepowtarzal-
ną szansę zaprezentować się całej Europie. 
To przede wszystkim ludzie: artyści, muzycy, 
pisarze, animatorzy kultury, setki, a pewnie 
i tysiące kreatywnych, pełnych pasji osób, 
działających w wielu dolnośląskich mia-
stach. Europejska Stolica Kultury, to wspania-
ła okazja, aby pokazali się naszym gościom 
z Polski i Europy, aby zaprezentowali to, co 

najciekawsze i najlepsze w szeroko pojętej 
kulturze. 
Na Dolnym Śląsku znakomicie zrozumiało tą 
szansę na promocję Kłodzko, które aktyw-
nie włączyło się w organizację ESK już dwa 
lata temu stając się partnerem wrocław-
skiego biura Europejskiej Stolicy Kultury. 
Dzięki powołaniu instytucji „Kłodzko 2016” 
instytucje kulturalne z całego regionu Ziemi 
Kłodzkiej współdziałają z ESK przy realiza-
cji projektów i programów kulturalno-arty-
stycznych oraz edukacyjnych i podnoszeniu 
jakości oraz atrakcyjności oferty kulturalnej 
dla mieszkańców regionu. Ta współpraca, to 
także zaproszenie mieszkańców do udziału 
w tworzeniu i korzystaniu z oferty Wrocławia, 
Europejskiej Stolicy Kultury, a gości ESK do 
odwiedzenia Ziemi Kłodzkiej. 

Europejska Stolica Kultury  
- Wrocław 2016

W roku 2016 Wrocław będzie Europej-
ską Stolicy Kultury. To pierwsze polskie 
miasto, które otrzymało ten prestiżo-
wy tytuł w obecnym kształcie. Ideą 
ESK, programu Unii i Komisji Europej-
skiej, zainicjowanym w 1985 roku, jest 
wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog 
międzykulturowy Europejczyków. Mia-
sta noszące tytuł ESK przez rok skupia-
ją na sobie uwagę całej Europy.

„ESK Wrocław 2016”, to rozpisany na 
kilka lat z kulminacją w 2016 roku 
programu ponad 500 wydarzeń arty-
stycznych, festiwali, koncertów i im-
prez w przestrzeni miejskiej, na który 
stolica Dolnego Śląska zaprasza gości 
i turystów z całej Europy i świata. Nad 
realizacją planu ESK Wrocław 2016 
pracuje zespół ekspertów, menadże-
rów, artystów skupionych wokół Biura 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016. Program konstruują kuratorzy 
poszczególnych sekcji (architektura, 
film, literatura, muzyka, opera, sztuki 
wizualne, teatr, performance), połącze-
ni spójną wizją miasta – tętniącego 
kulturą forum.

Szczegółowy program na rok 2016 
zostanie ogłoszony 19 czerwca 2015 
roku podczas imprezy artystycznej na 
Stadionie Wrocław, a jego namiastką, 
będzie rozgrywający się następnego 
dnia wielki projekt artystyczny pt. 
„Mosty”, który przygotowuje kilkuset 
młodych dolnoślązaków i artystów 
równocześnie na blisko 30 spośród 
130 mostów Wenecji Północy, jak czę-
sto określa się stolicę Dolnego Śląska.
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15 kwietnia 2015 r. w dusz-
nickim młynie papierniczym od-
była się uroczystość podpisania 
listu intencyjnego pomiędzy 
Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach Zdroju a Ruční papírna 
Velké Losiny a.s. z Republiki 
Czeskiej. Obydwie instytucje 
zarządzają młynami papierni-
czymi, będącymi świadectwem 
potęgi dawnego papiernictwa 
na terenie Sudetów; niegdyś w 

całym paśmie gór działało ok. 50 
młynów papierniczych, a do dziś 
pozostały jedynie 2, które mają 
szansę zostać wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Ta idea stała się głównym 
powodem podpisanego w Dusz-
nikach-Zdroju porozumienia. 
Ponadto strony zadeklarowały 
współpracę w zakresie wymia-
ny doświadczeń oraz wzajemnej 
promocji.

Projektem zainteresowały 
się władze wojewódzkie, którym 
bardzo zależy na aktywizacji sto-
sunków z graniczącymi z Dolnym 
Śląskiem regionami po stronie 
czeskiej. Ponadto wsparcie zade-
klarowały: Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa w Warszawie oraz Národní 
památkový ústav w Pradze, które w 
tej sprawie prowadzą uzgodnienia. 

Tradycje wyrobu papieru w le-
żących na Morawach nieopodal 

Šumperku Velkich Losinach się-
gają 1596 roku. Obecna papiernia 
powstała w XVIII wieku. Tradycje 
ręcznego wyrobu papieru konty-
nuowane są tam do dnia dzisiej-
szego. W starej papierni prezen-
towane są wystawy poświęcone 
historii papiernictwa w Czechach. 
Podobnie jak w dusznickim mu-
zeum, turyści mogą tam oglądać 
pokazy czerpania papieru oraz 
wykonać własny arkusz. 

Maciej Szymczyk  

KOLEJNY KROK KU UNESCO

Dr Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju i Petr Fouček, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Velkých Losinách podpisują List intencyjny.
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Ewa Magierowska  

TAJEMNICE SZKOLNEGO MUZEUM
Zespól Szkół Ogólnokształ-

cących w Bystrzycy Kłodzkiej 
niejednym może się pochwalić. 
Jednak na szczególną uwagę 
zasługuje niezwykle boga-
ta historia. Wraz z budową 
budynku w 1877 roku roz-
poczyna się pełna tajemnic 
historia, która trwa do dziś.  
Wiele z tych tajemnic skrywa 
w sobie szkolne muzeum. W 
nim uczniowie mogą zobaczyć 
przedstawioną na wiele spo-
sobów historię Gimnazjum i 
Liceum w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Znajdują się tam archiwalne 
plany budynku ZSO, czarno-
-białe fotografie szkoły, albumy 
przedstawiające nauczycieli i 
dyrekcję, rysunki szkoły i dzie-
dzińca, stare, niemieckie doku-
menty oraz pamiątki po im-
prezach i wydarzeniach, w któ-
rych brała udział szkoła lub jej 
przedstawiciele. Chętni mogą 
również zobaczyć puchary i 
trofea szkoły w rozmaitych za-
wodach sportowych zdobywa-
nych na przestrzeni lat. Uwagę 
przykuwa pamiątka 60-lecia 
powstania Liceum Ogólno-
kształcącego z 2005 roku. In-
nymi ciekawymi obiektami są 
liczne plansze przedstawiające 
szczegółowo opisane rośliny. 
Mimo że wyglądają na stare,  
z powodzeniem mogą służyć 
jako materiał do poszerzenia 
wiedzy entuzjastów biologii, 
których nie brakuje. Nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby samemu 
dotknąć historii, obejrzeć te 
wszystkie rzeczy. Wystarczy 
zgłosić się do sekretariatu, 
poprosić o klucz do muzeum 
i odkryć jego tajemnicę...                                                                     

Muzeum szkolne Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
powstało w 2011 roku z ini-
cjatywy Krystyny Magierow-
skiej-Kaszy, dyrektor ZSO w By-
strzycy Kłodzkiej. Społeczność 
lokalna pragnęła zachować  
d l a  w s p ó ł c ze s nyc h  p a -
miątki minionych czasów 
oraz działalności uczniów 
i  n a u c z y c i e l i  s z k o ł y .  
Jedną z najcenniejszych 
kronik w zbiorach muzeum 
jest „Kronika szkół i placó-
wek oświatowo-wychowaw-
czych powiatu bystrzyckie-
go”.  W muzeum gromadzo-
ne są dyplomy i puchary  
za osiągnięcia sportowe 
uczniów liceum. W szklanych 
gablotach znalazły się także 
publikacje szkolne. W latach 
1875-1925 w budynku mie-
ściło się Seminarium Na-
uczycielskie, później średnia 
szkoła uzupełniająca. Pozosta-
ły doskonale zachowane po-
moce dydaktyczne – plansze 
i eksponaty do nauki biologii. 
Patronat nad szkolnym mu-
zeum objęło Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół 
ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej. W 
związku z przygotowaniami 

do 70-lecia istnienia szkoły 
chętnie przyjmiemy ksero-
kopie dokumentów, zdjęcia, 

pamiątki  związane z działal-
nością i historią szkoły.

Dokumenty archiwalne zgromadzone w Muzeum. Dokumenty archiwalne zgromadzone w Muzeum.

Uczniowie odpowiedzialni za szkolne muzeum Oskar Syvan, Hubert Szczypek, Paweł Kruk.
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Broumov jest położony po cze-
skiej stronie, blisko polskiej granicy, 
piętnaście kilometrów od Nowej 
Rudy. Znajduje się tam wyjątkowy 
kompleks barokowy Opactwa Be-
nedyktyńskiego św. Wacława. Ten 
narodowy zabytek kultury, z cenną 
kopią Całunu Turyńskiego, w ze-
szłym roku przeszedł duży remont. 

Klasztor w Broumovie w ciągu 
roku odwiedza około 35 tys. tu-
rystów (wg sprzedaży biletów) z 
całej Europy. Dzięki projektowi pod 
nazwą Centrum edukacji i kultury 
Broumov – rewitalizacja klasztoru 
opactwo uzyskało dofinansowanie 
w wysokości niemal ćwierć mi-
liarda koron czeskich ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Dzięki temu mógł 
ruszyć największy remont klasz-
toru od ostatnich stu lat. Pomimo 
wykonania bardzo rozległych prac 
odnowiono około jednej piątej 
klasztornego kompleksu.

Odrestaurowane malowidła 
ścienne z obrazami 
z Kłodzka i Świdnicy

Do wyremontowanych po-
mieszczeń przeniesie się Cen-
trum Edukacji i Kultury Klasztor 
Broumov, które w klasztorze or-
ganizuje koncerty, wystawy, bie-
siady i inne projekty artystyczne, 
cieszące się zainteresowaniem 

także polskiej publiczności. Dzięki 
rewitalizacji w klasztorze powstały 
nowe sale edukacyjne na potrze-
by prowadzenia zajęć, nowe sale 
koncertowe i nowoczesne studio 
nagrań.  

Ściany wielu pomieszczeń 
zdobią odrestaurowane malowi-
dła ścienne, które wcześniej były 
zasłonięte przez nowsze warstwy 
tynku i farb. Dwa z tych obrazów 
przedstawiają wydarzenia z okresu 
Wojny Siedmioletniej, m.in. oblega-
nie twierdzy w Świdnicy i wedutę 
Kłodzka. Bardzo trudne prace re-
nowacyjne wykonano przy fresku 
stropowym w zabytkowej biblio-
tece klasztornej, który był uszko-
dzony wskutek pęknięcia stropu. 
Przy tej okazji odświeżono regały 
biblioteczne z cennymi zbiorami 
benedyktyńskimi, co z pewno-
ścią docenią turyści, ponieważ 
biblioteka jest dostępna w ramach 
trasy zwiedzania. We wszystkich 
odnowionych częściach klasztoru 
położono nowe sieci elektryczne, 
wodno-kanalizacyjne, teleinforma-
tyczne i inne. W klasztorze po raz 
pierwszy w jego historii pojawiło 
się też centralne ogrzewanie.

Ogrody klasztorne

W całości odnowiono ogrody 
klasztorne o powierzchni 2,5 ha, 
które w roku 2014 z powodu re-

montu zamknięto na cały rok dla 
mieszkańców Broumova i turystów.  
Wyremontowano wszystkie obiek-
ty na terenie ogrodów utworzo-
nych przez opata Tomasza Sarto-
riusa: dom kucharza, domek ogrod-
nika, fontannę barokową, wieżę 
ciśnień i most łączący klasztor z 
ogrodami. W miejscu byłego skła-
du drewna pojawiła się nowa sala 
wielofunkcyjna Drewutnia, którą 
wykonano z wykorzystaniem no-

woczesnych rozwiązań technicz-
nych. Dzięki temu Drewutnia może 
służyć jako teatr, sala koncertowa, 
czy w pełni multimedialna duża 
sala konferencyjna. Perełką jest 
odbudowana dawna kręgielnia 
benedyktynów z początku XVIII 
w., w której w drewniane kręgle 
już na początku XVIII w. grali bene-
dyktyńscy mnisi. Teraz z kręgielni 
może skorzystać każdy. 

Krzysztof Karwowski 

BROUMOVSKI KLASZTOR ZAPRASZA  
PO REWITALIZACJI

Klasztor benedyktyński w Broumovie.

Kłodzko ul. Mariańska 2/4
www.pracownia93.republika.pl
tel. 696 157 407

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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Nedaleko polských hranic, 
patnáct kilometrů od Nové 
Rudy, leží město Broumov 
s jedinečným barokním kom-
plexem Benediktinského opat-
ství sv. Václava. Tato národní 
kulturní památka, vystavující 
mimo jiné také vzácnou kopii 
Turínského plátna, prošla v lo-
ňském roce velkou opravou. 

Díky projektu Vzdělávací a 
kulturní centrum Broumov – re-
vitalizace kláštera získalo opat-
ství dotaci téměř čtvrt miliardy 
korun z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 
Mohla tak odstartovat největší 
oprava kláštera za posledních 
více než sto let. Novotou teď 
svítí přibližně jedna pětina roz-

sáhlého klášterního komplexu, 
který ročně navštíví třiatřicet 
tisíc turistů z celé České repu-
bliky i ze zahraničí.

Restaurované nástěnné 
malby s výjevy z Kladska 
a Svídnice

Do opravených prostor se 
přestěhuje Vzdělávací a kul-
turní centrum, které v klášteře 
pořádá koncerty, výstavy, be-
sedy a další umělecké projekty, 
hojně navštěvované i polskými 
návštěvníky. Díky nákladné 
revitalizaci v klášteře vznikly 
nové učebny pro vzdělávací 
programy, nové koncertní sály i 
moderní nahrávací studio.  

Stěny několika místností 
zdobí zrestaurované nástěn-
né malby, donedávna skryté 
pod mladšími vrstvami nátěrů. 
Dvě z maleb zachycují výje-
vy obléhání slezské pevnosti 
Svídnice během Sedmileté 
války a vedutu Kladska. Náro-
čné restaurování si vyžádala 
i nástropní freska a knižní 
regály v klášterní knihovně, 
kterou lze navštívit během 
prohlídkových okruhů. Po-
ničené dřevěné konstrukce 
a trámoví prošly sanací proti 
dřevomorce. Ve všech obno-
vených částech kláštera byly 
vybudovány nové rozvody 
elektřiny, vody, odpadů a nové 
vytápění objektů.

Klášterní zahrada

Velkou proměnou prošla také 
dvou a půl hektarová klášterní za-
hrada, která byla po celý loňský 
rok veřejnosti uzavřena. Opraveny 
byly všechny objekty v zahradě, 
založené opatem Tomášem Sarto-
riem: domek kuchaře i zahradníka, 
barokní kašna, vodárenská věž i 
most spojující klášter se zahra-
dou. Na místě bývalého skladu 
dřeva vyrostl nový multifunkční 
sál Dřevník, vybavený nejmoder-
nější technikou. Raritou je také 
opravený historický kuželník, 
v němž hrávali řeholníci kuželky 
už počátkem 18. století. Teď si tady 
kuželky bude moci po předchozím 
objednání zahrát kdokoliv. 

Krzysztof Karwowski 

OPRAVENÝ BROUMOVSKÝ KLÁŠTER,  
VYSTAVUJÍCÍ VZÁCNOU KOPII TURÍNSKÉHO  
PLÁTNA, LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ…

Brama wejściowa na teren klasztoru. Dawny refektarz, w którym eksponowana jest kopia Całunu Turyńskiego.
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Henryk Jeziorski  

60 LAT KOŁA PZF W NOWEJ RUDZIE
Już na początku lat pięć-

dziesiątych miłośnicy znaczków, 
będący pracownikami Państwo-
wych Zakładów Włókienniczych 
- późniejszy ZPJ Nowar,  spoty-
kali się na terenie zakładu pra-
cy, gdzie dokonywali wymiany 
znaczków lub ich odsprzedaży. 
Były to znaczki pocztowe, w 
głównej mierze pochodzące ze 
zbiorów poniemieckich.

Do najbardziej aktywnych 
uczestników tych spotkań na-
leżeli: Jan Bambola, Konstanty 
Kaletowski, Mieczysław Micor 
i Aleksander Pikuła. To właśnie 
z ich inicjatywy powstało koło 
filatelistyczne, które oficjalnie 
zostało zarejestrowane 5 lutego 
1955 roku w Zarządzie Okręgu 
Polskiego Związku Filatelistów 
we Wrocławiu, pod kolejnym nu-
merem 33, jako Koło zakładowe 
Polskiego Związku Filatelistów, 
na początku liczyło około 30 
członków i byli to wyłącznie 
pracownicy Państwowych Za-
kładów Włókienniczych.

Pierwszym przewodniczą-
cym został Jan Bambola, se-
kretarzem Aleksander Pikuła, a 
przewodniczącym Komisji Re-
wizyjnej Konstanty Kaletowski. 
Na początku lat sześćdziesiątych 
zostało przemianowane na Koło 
miejskie, a zebrania członków 
odbywały się w siedzibie PSS 
„Społem”  przy ulicy Kolejowej 
w Nowej Rudzie. Z chwilą uzy-
skania  statusu  koła miejskiego, 
przyjmowani byli również  fila-
teliści z innych zakładów pracy.

Na początku roku szkolne-
go 1965/1966, Artur Stangret, 
nauczyciel Szkoły Poligraficznej 
w Nowej Rudzie, założył Młodzie-
żowe Koło Filatelistyczne nr 44, 
które na początku  zrzeszało 35 
uczniów Szkoły Poligraficznej.

Członkowie Młodzieżowe-
go Koła Leszek Szczepański, 
Zbigniew Szymański, Alojzy 
Antczak, J. Pisarski i Wiesław 
Łyszczarczyk w drugiej poło-
wie  lat 60-tych brali  udział w 
konkursach filatelistycznych, 
tzw. „Maratonach”. W konkursie 
„Maraton 67” Wiesław Łyszczar-
czyk zajął I miejsce w półfinale 
we Wrocławiu i reprezentował 
województwo w finale ogólno-
polskim w Poznaniu.

W latach 70-tych Zarząd Koła  
tworzyli: przewodniczący – Bro-

nisław Niźnikiewicz, sekretarz 
– Fabian Markiewicz, skarbnik 
- Anna Ziemba. Do najbardziej 
aktywnych członków Koła w la-
tach siedemdziesiątych należeli: 
Konstanty Kaletowski, Zdzisław 
Bartnik, Albin Klonowski i Artur 
Stangret.

W latach siedemdziesiątych 
w konkursach filatelistycznych 
„Maraton” uczestniczyli człon-
kowie Młodzieżowego Koła przy 
Zasadniczej Szkole Poligraficznej 
w Nowej Rudzie - Andrzej Hołyst, 
Tadeusz Parzyński, Teresa Simbi-
da i Leszek Kosała. W roku 1974 
w półfinale konkursu „Maraton 
74” we Wrocławiu Andrzej Hołyst 
zajął I miejsce i reprezentował 
Dolny Śląsk w finale konkursu 
w Kielcach.

W roku 1977 Andrzej Mackie-
wicz z Koła Młodzieżowego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 i Woj-
ciech Chuchla, uczeń tej szkoły 
uczestniczyli w Olimpiadzie Fi-
latelistycznej we Wrocławiu. Na 
szczeblu Okręgu Wrocławskiego  
PZF we Wrocławiu, udział wzię-
li uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Poligraficznej Piotr Kowara, Piotr 
Zembrzuski, Wacław Rysz i Karol 
Kawałka.  Od roku 1973 zebrania 
członków Koła odbywały się w 
Domu Kultury przy ulicy Strze-
leckiej.

W dniu 27 stycznia 1980 roku 
na Walnym Zebraniu Delegatów 
utworzono Okręg  PZF w Wał-
brzychu, do którego wybrano 
sekretarza naszego Koła Fabiana 
Markiewicza, a Koło otrzymało 
w nowym okręgu numer 7.  W 
roku 1980 liczyło 109 członków, 
a w roku 1985 osiągnęło liczbę 
ponad 150 członków.

Na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym w 1981 roku 
wybrano nowy zarząd z prze-
wodniczącym Zdzisławem Bart-
nikiem, sekretarzem Fabianem 
Markiewiczem,  skarbnikiem 
Anną Ziembą. 

W dniach 24-30 kwietnia 
1982 roku została zorganizowana 
w Noworudzkim Ośrodku Kultury 
I Młodzieżowa Wystawa Filateli-
styczna z okazji organizacji pół-
finału Olimpiady Młodzieżowej 
pod nazwą „Polscy mistrzowie 
pędzla i dłuta”. Z tej to okazji 
wydano dwie kartki beznomi-
nałowe, kopertę okolicznościową  
i katalog wystawy.

W roku 1983 zmarł długolet-
ni członek naszego, a zarazem 
sekretarz Fabian Markiewicz. 
Na sekretarza wybrano Henry-
ka Jeziorskiego. W latach osiem-
dziesiątych najaktywniejszymi 
członkami byli: Zdzisław Bartnik,  
Artur Stangret,  Mieczysław Mi-
cor,  Anna Ziemba, Albin Klonow-
ski  i Czesław Dominas.

W roku 1985 na Walnym Ze-
braniu Zarządu Okręgu PZF w 
Wałbrzychu do Zarządu Okręgu  
został wybrany Henryk Jezior-
ski, który  obecnie pełni funkcję 
skarbnika Zarządu Okręgu.

Po odejściu na emeryturę  Ar-
tura Stangreta, nowym opieku-
nem Koła Młodzieżowego został 
dyrektor Liceum Poligraficznego 
Bronisław Bandel. W latach 90-
tych dużą aktywnością w pra-
cach koła wykazali się: Mirosław 
Grenda, Franciszek  Chachulski, 
Czesław Dominas, Witold Krzy-
żanowski, Zdzisław Łepecki i 
Mieczysław Kalinaka.

W roku 1990 Koło nr 7 w 
Nowej Rudzie w uznaniu zasług 
wniesionych w rozwój polskiej 
filatelistyki zostało wyróżnione 
przez Zarząd Główny PZF w 
Warszawie Brązową Odznaką 
Honorową PZF,  a w roku 2002 
Srebrną Odznaką Honorową PZF.

W 1993 roku na przewod-
niczącego Koła wybrano Hen-
ryka Jeziorskiego, który pełni 
tę funkcję do dnia dzisiejszego. 
Z okazji 50-lecia istnienia Koła 
w Nowej Rudzie w dniach 5-13 
lutego 2005 roku została zorga-
nizowana Okręgowa Wystawa 
Filatelistyczna. Otwarcia wy-
stawy dokonał prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Związku 
Filatelistów w Warszawie - Adam 
Korc w obecności podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Sportu - Henryka Gołębiew-
skiego i przewodniczącej Rady 
Miasta - Bożeny Bejnarowicz. Na 
wystawie swe zbiory ekspono-
wali: Mirosław Grenda, Henryk 
Jeziorski i Jarosław Misiuń. W 
dniu otwarcia wystawy zostało 
zorganizowane stoisko pocztowe 
przez Urząd Pocztowy w Nowej 
Rudzie, przy wsparciu Naczelnika 
Poczty Mirosława Glinki.

Na tę okoliczność stosowany 
był okolicznościowy datownik, 
wydano cztery beznominało-
we kartki pocztowe, nalepkę 

polecenia tzw ”erkę” i katalog 
wystawy. Współorganizatorem 
wystawy był Zarząd Okręgu 
Polskiego Związku Filatelistów 
w Wałbrzychu, który obchodził 
również 25 lecie powstania Okrę-
gu Wałbrzyskiego i Urząd Miasta 
w Nowej Rudzie.

Podczas uroczystości ob-
chodów 50-lecia koła, zostały 
wręczone złote, srebrne i brą-
zowe honorowe odznaki PZF 
dla członków, które otrzymali: 
Mirosław Grenda, Zdzisław Łe-
pecki, Andrzej Buchman, Fran-
ciszek Chachulski, Zofia Oleksy 
i Stanisław Pawlak.

W latach 2000-2014 do 
wyróżniających się w pracach 
Koła należeli: Andrzej Buchman, 
Franciszek Chachulski, Mirosław 
Grenda i Stanisław Pawlak.

W roku bieżącym Koło nr 7 
Polskiego Związku Filatelistów w 
Nowej Rudzie będzie obchodzić 
60-lecie istnienia i z tej okazji 
w dniach 29-31 maja zostanie 
zorganizowana Wystawa Fila-
telistyczna, która odbędzie się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Nowej Rudzie.

Dzięki Burmistrzowi Nowej 
Rudy, Tomaszowi Kilińskiemu 
nieodpłatnie zostanie udostęp-
niona na potrzeby Wystawy Fi-
latelistycznej sala „Miedziana” w 
Miejskim Ośrodku Kultury.

Zarząd Koła nr 7 PZF w No-
wej Rudzie zaprasza wszystkich 
mieszkańców Nowej Rudy jak    i 
przyjezdnych do zwiedzania tej 
wystawy. W dniu otwarcia będzie 
czynne stoisko pocztowe i oko-
licznościowy datownik związany 
z obchodami 60-lecia Koła.

Henryk Jeziorski
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Monika Maciejczyk  

W RÓŻANYM SALONIKU
W końcu ubiegłego roku 

otwierałam w Kłodzku wernisaż 
uznanego i sławnego czeskiego 
twórcy Petra Samka. Petr był też 
wielokrotnie gościem mojego 
Saloniku Literackiego. Petr Sa-
mek to wielka postać na sce-
nie artystycznej Czech.Twórca 
dojrzały i uznany nie tylko w 
swoim kraju, ale też poza jego 
granicami. Petr wyrósł z naszej 
ziemi. Tak blisko, bowiem w 
Nachodzie znajduje się stała 
ekspozycja jego dzieł w gale-
rii autorskiej tego wybitnego 
twórcy. Serdecznie tam Państwa 
zapraszamy. Nasze pogranicze 
rodzi tylu genialnych ludzi i tyl-
ko...trzeba umieć ich odszukać. 
Znaleźć geniusz i wyłowić go z 
nawałnicy kiczu i codzienności.

W kwietniu odwiedził Salo-
nik Prezes Ryszard Grzelakowski 
przekazując pełną zielonej na-
dziei akwarelę swojego pędz-
la. Moim Gościem był też Jan 
Lukawski z Bonn. Jan Lukawski 
jest uczniem Profesor Renate 
Pietruck z Bonn.

Pochodzi on też z ziemi 
kłodzkiej. Tu są jego korzenie, a 
i pewnie cząstkę swej duszy zo-
stawił... jak napisał nasz wieszcz 
Adam Mickiewicz. I ta cząstka 

maleńka wabi go tu i przyciąga,  
nakazuje wracać po inspiracje 
do artystycznej pracy. Jan jest 
artystą znaczącym nowy ślad w 
sztuce. Wybitnie to interesują-
ca twórczość, penetrująca świat 
baśni i snów. Świat nadrealny i 
będący imaginacją artysty. To 
krainy ułudy, w których wszyst-
ko się może zdarzyć. Nawet Sen 
Zimowej Nocy gdy zasypiamy 
jak w starej baśni, aby spocząć 
w letargu sennym oczekując 
lepszych i słonecznych dni. I 
któż z nas, zmęczonych dniem 
codziennym, szarym i jego tro-
skami nie chciałby usnąć w tym 
cudnym zimowym pejzażu - w 
chacie maleńkiej przy ciepłym-
piecu, a wraz z nim usnęłyby 
troski i zmartwienia. Malarstwo 
Jana to sztuka ducha i myśli i nie 
ma ono nic wspólnego z foto-
graficznym,warsztatowym prze-
kazem treści i z maestrią reali-
zmu obrazu. To fantastyka myśli, 
pragnień i marzeń zaklętych w 
barwnych dziełach.W przedziw-
nej krainie - tam gdzie dzień i 
noc niosą ukojenie, a natura tuli 
człowieka i stoi na straży jego 
wielkiej wędrówki meandrami 
życia.

Monika Maciejczyk z Ryszardem Grzelakowskim.

Wernisaż Petra Samka w Kłodzku.

Goście Różanego Saloniku prezentują obraz Jana Lukawskiego "Sen zimowej nocy".
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Elżbieta Gargała  

POŻEGNANIE STANISŁAWA OLSZAMOWSKIEGO

W środę, 15 kwietnia poże-
gnaliśmy artystę plastyka Sta-
nisława Olszamowskiego. Urna 
z prochami złożona została na 
cmentarzu komunalnym w Mie-
roszowie w pobliżu rzeźby jego 
autorstwa.

W pogrzebie rzeźbiarza ro-
dzinie towarzyszyli wiceprezy-
dent Wałbrzycha Zygmunt No-
waczyk, burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński, wiceburmistrz 
Wiesław Zalas, przewodniczą-
cy Komitetu Organizacyjnego 
Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej i radny sejmiku 

dolnośląskiego Julian Golak, wi-
ceprzewodnicząca Teresa Bazała, 
reprezentanci władz lokalnych i 
wojewódzkich, koledzy plastycy 
z regionu, przyjaciele i znajomi.

Artysta

Miał przydomek Waligóra, co 
w przypadku rzeźbiarza jest po-
żądaną cechą. Stanisław Olsza-
mowski zmarł 7 kwietnia 2015 
roku, trzy dni po 86. urodzinach 
w ukochanym Sokołowsku. 

- W moich rzeźbach poja-
wia się kilka stałych motywów. 

Kobieta – temat nieśmiertelny, 
nie wymaga uzasadnień. Także 
dziecko – bo to jest objawienie 
boskie. Cykl Wielcy Ludzie – po-
dobizny Chopina, Piłsudskiego, 
Jana Pawła II, Kieślowskiego... 
daje okazję do ekspresji i mo-
numentalizmu, który w tym 
przypadku nie jest przesadą... 
Składam hołd tym OSOBOM, 
bo widzę w ich postaciach błysk 
ABSOLUTU – mówił Stanisław 
Olszamowski o tworzeniu. 

Sam był postacią nietuzin-
kową - Zasłużonym dla Powia-
tu Wałbrzyskiego, Honorowym 

Obywatelem Gminy Mieroszów, 
uznanym artystą. Rzeźbił, malo-
wał, projektował wnętrza, uczył.

Urodził się 4.04 1929 roku 
w Kijowie w polskiej rodzinie. 
Jego dziad kupił na Kresach zie-
mię, z którą próbował związać 
dzieje rodziny. Studia skończył w 
Gdańsku na PWSST na wydziale 
rzeźby w pracowni Xsawerego 
Dunikowskiego i Stanisława 
Horno – Popławskiego. W po-
łowie lat 60. zamieszkał w Wał-
brzychu, w 1971 przeniósł się do 
Sokołowska. Tu miał pracownię, 
znaną z gościnności, energii 

Stanisław Olszamowski  podczas benefisu w Mieroszowie w 2013 roku w towarzystwie żony 
Barbary Olszamowskiej, pełnomocnika marszałka dolnośląskiego Edwina Petrykata (z lewej)  
i szefa Komitetu Organizacyjnego Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Juliana Golaka

Urna z prochami artysty spoczęła w pobliżu pomnika jego autorstwa 
 na cmentarzu w Mieroszowie.

Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej przypomniał osiągnięcia Stanisława Olszamowskiego.
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pracy, dyskusji artystycznych. 
Tu rodziły się pomniki, popier-
sia, tu podpowiadał innym, jak 
pracować. Przez jakiś czas uczył 
w wałbrzyskim liceum, co pa-
miętają niektórzy mieszkańcy.

Był aktywny w Polsko – Cze-
skim Klubie Artystycznym Art.
Studio w Mieroszowie, gdzie z 
Henrykiem Hnatiukiem i innymi 
poprawiali świat. Potem Henryk 
Hnatiuk przygotował dla artysty 
benefisy, najpierw na 40-lecie 
pracy twórczej w 1998 roku w 
Sokołowsku i Policach n. Metują. 
Potem z okazji 50-lecia pracy, 
w 2008 roku w Boguszowie – 
Gorcach i na 55 -lecie pracy 
pedagogiczno – artystycznej 
w 2013 roku w Mieroszowie. 
Wtedy też została wręczona 
artyście Nagroda Marszałka 
Województwa Dolnośląskie-
go za Wybitne Osiągnięcia w 
Dziedzinie Kultury.

Artysta był już wtedy nie-
widomy. Ta przypadłość była 
bólem ostatnich lat jego życia 
i ona lamała wolę życia.

 

W maju 2013 roku w „Tygodniku 
Wałbrzyskim” ukazał się wywiad 
z rzeźbiarzem, gdzie prezen-
towane były także artystyczne 
osiągnięcia jego żony Barbary 
Olszamowskiej. 

Ofiary

Zgaszony wzrok 
niepewnie błądzi rankiem
Z dalekiego dzieciństwa
echo wystrzału
Ojcowska ofiara 
Klucz życia

Senna kraina obrazów
przetrwa pamięć i wzrok

Skarb 
z głębi
człowieka

Wiersz „Ofiary” Vĕry Kopeckiej 
w tł. Antoniego Matuszkiewicza 
z cyklu poświęconego Stanisła-
wowi Olszamowskiemu

Fot. Elżbieta Gargała Artysta w domu

Jerzy Organiściak  

ODWIEDZINY PARTNERA NA UKRAINIE
Powiat Ząbkowicki w ramach 

współpracy międzynarodowej 
w 2009 r. nawiązał stosunki 
partnerskie z Rejonem Pere-
myszlańskim, znajdującym się 
w Obwodzie Lwowskim  na Ukra-
inie.  Stolicą rejonu – powiatu 
jest miejscowość  Peremyszlany, 
dawne polskie Przemyślany, mia-
sto założone jeszcze za czasów 
jagiellońskich, a w okresie II Rze-
czypospolitej miasto powiato-
we.  Idea nawiązania kontaktów 
pomiędzy naszymi regionami 
wzięła się z wcześniejszych kon-
taktów samorządowców z Ziębic  
z polskimi księżmi salezjanami 
z Krakowa, którzy prowadzą w 
sąsiedniej Bibrce, dawnej pol-
skiej Bóbrce, parafię katolicką 
pw. św. Anny. Księża salezjanie, 
którzy prowadzą też parafię pw. 
św. Piotra i Pawła w Peremysz-
lanach, dość często przebywają 
w Polsce, prowadząc akcje cha-
rytatywne na rzecz miejscowej 
ludności. Ta ich aktywność spo-
wodowała, że w grudniu 2009 r. 
podpisano umowę partnerską 
pomiędzy naszymi powiatami.  
W późniejszym okresie były spo-
radyczne wizyty przedstawicie-

li  ukraińskich i polskich władz 
samorządowych. Z jaśniejszych 
przejawów  wzajemnej współ-
pracy należy podkreślić gest po-
wiatu ząbkowickiego na rzecz 
Ukraińców w postaci darowizny 
dwóch karetek dla tamtejszego 
pogotowia ratunkowego.  Jak do 
tej pory nie było szerszej współ-
pracy pomiędzy mieszkańcami  
czy stowarzyszeniami  z obu kra-
jów. Stąd, aby wypełnić tę lukę, 
Oddział PTTK w Ząbkowicach 
Śląskich postanowił zorganizo-
wać pierwszy wyjazd na Ukrainę 
do Obwodu Lwowskiego, z bazą 

w miejscowości Bibrka (Bóbrka) 
w rejonie Peremyszlańskim. Bę-
dziemy mieszkać w  tamtejszym 
Domu Pielgrzyma, prowadzo-
nym przez księży – salezjanów.  
Impreza, która odbędzie się w 
dniach   1.08.2015 r. do 8.08.2015 
r.  będzie miała charakter tury-
styczny. Ideą wyjazdu jest po-
znanie okolic Lwowa, terenów 
skąd pochodzą potomkowie 
dzisiejszych mieszkańców po-
wiatu ząbkowickiego i Dolnego 
Śląska. Oczywiście spotkamy się 
również z miejscową ludnością 
ukraińską i mieszkającymi tam 

na stałe Polakami.  Bazą naszej 
wycieczki, jak już wyżej wspo-
mniano,  będzie miejscowość 
Bibrka, i stamtąd będziemy od-
bywać całodniowe wycieczki  z 
tamtejszym przewodnikiem w 
okolice Lwowa. Program zwie-
dzania, który zamieszczamy 
poniżej, jest bardzo szeroki i 
obejmuje w znakomitej większo-
ści miejsca związane z historią 
i kulturą polską. Zapisy prowa-
dzi i informacji udziela Biuro 
Oddziału PTTK w Ząbkowicach 
Śląskich, tel. 74 8 151 770, mail: 
bort_pttk@zabkowice.com.pl.  

Widok na Lwów z wieży ratuszowej. Fot. Jan Mehlich/pl.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0
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PROGRAM  IMPREZY 
„Ocalmy pamięć o Kresach” 

w dniach 1 – 8.08.2015 
 

Organizator: Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich 
 
1 dzień: 1.08.2015 
g. 5.00 – wyjazd z Ząbkowic Śląskich 
przyjazd do Bochni, zwiedzanie kopalni soli (UNESCO) 
obiad w restauracji w Bochni 
przejazd do Bóbrki 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 
2 dzień:  2.08.2015 r.  
śniadanie 
wyjazd do Lwowa 
zwiedzanie Lwowa (UNESCO) z przewodnikiem (Rynek, Ratusz, 
katedra katolicka Wniebowzięcia NPM, katedra Ormiańska, kościół 
grekokatolicki św. Jura, etc.) 
czas wolny  
Cd. zwiedzania (cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt 
Lwowskich, etc.)  
powrót do Bóbrki, obiadokolacja, nocleg 
 
3 dzień: 3.08.2015 r.  
śniadanie 
przejazd do Halicza (d. stolica Rusi Halickiej) 
zwiedzanie miasta i okolic (zamek Kazimierza Wielkiego, 
grodzisko księcia Włodzimierza halickiego, cerkiew)  
przejazd do Ivano-Frankowska (Stanisławów) 
zwiedzanie miasta (rynek, ratusz, d. katedra katolicka NPM, sobór 
grekokatolicki Zmartwychwstania Chrystusa, kościół Ormiański, 
synagoga)  
przejazd do Kałusza (miasto części obecnych mieszkańców 
Ząbkowic Śląskich)  

zwiedzanie miasta ( rynek, polski kościół katolicki, synagoga, 
cmentarz polski) 
przejazd do Stryja  
zwiedzanie miasta ( kościół katolicki, prawosławny) 
przejazd do Bóbrki, obiadokolacja, nocleg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 dzień: 4.08.2015 r.  
śniadanie 
przejazd do dawnej wsi św. Józef k/Kołomyi (20 km na zachód, z 
której mieszkańcy zostali wysiedleni w 1945 r. m.in. do Olbrachcic 
Wielkich /k. Zabkowic Śląskich).  
wstępne porządkowanie cmentarza w św. Józefie  
przejazd do Kołomyi 
zwiedzanie miasta ( cerkiew prawosławna, fara katolicka MPM) 
przejazd do Bóbrki, obiadokolacja, nocleg 
 
5 dzień: 5.08.2015 r.  
śniadanie 
przejazd do Oleska  
zwiedzanie zamku Sobieskich obecnie Lwowska Galeria Sztuki 
(dawny klasztor i kościół kapucynów) 
przejazd do Podhorców 
zwiedzanie zamku Koniecpolskich, klasztor Bazylianów 
przejazd do Złoczowa (VERTE!!) 

Młodzież z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Pol-
ski, przyjedzie do Nowej Rudy, 
aby rywalizować w XIII Turnieju 
Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.  To jed-
no z najważniejszych tego typu 
wydarzeń w kraju.

Co roku biorą w nim udział 
przedstawiciele ok. 50 szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
O randze imprezy świadczy fakt, 
że wspiera ją jeden z najlepszych 
specjalistów medycyny ratunko-
wej w Polsce – prof. dr hab. Juliusz 
Jakubaszko, który jest prezesem 
Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Ratunkowej. 

W Turnieju biorą udział cztero-
osobowe drużyny składające się z 
uczniów danych szkół. Rywalizują 
one w dwóch kategoriach: gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
W pierwszej części młodzież roz-
wiązuje test sprawdzający teo-
retyczną znajomość zagadnień 
pierwszej pomocy. W drugiej 
uczestnicy muszą zmierzyć się 

z praktycznymi zadaniami, np. 
wykonaniem resuscytacji krąże-
niowo – oddechowej  (przywra-
caniem akcji serca i oddychania). 
Co ważne w komisji konkursowej 
zasiadają praktycy – ratownicy 
pogotowia ratunkowego. Do-
datkowo Komisja Konkursowa 
wybiera „Osobowość Turnieju” - 
uczestnika, który według oceny 
jury był indywidualnie najlepszy.

W przerwie pomiędzy częścią 
teoretyczną a praktyczną przepro-
wadzany jest pokaz ratowniczo-
-gaśniczy.

Turniej odbędzie się 25 maja 
w Centrum Turystyczno-Sporto-
wym. Do 22 maja potrwa reje-
stracja elektroniczna chętnych 
drużyn szkolnych. Aby to zrobić 
wystarczy wypełnić krótki formu-
larz na stronie www.turniejpierw-
szapomoc.pl. Do 15 maja maja 
druk zgłoszenia można wysłać 
również pocztą, poprzez e-mail 
(info@turniejpierwszapomoc.pl)  
lub faksem (74 872 53 08).  

Po raz pierwszy Turniej zo-
stał zorganizowany w 2003 r. 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Nowej Rudzie. 
Jego pomysłodawczynią jest Ewa 
Jazienicka- Golak. Organizato-
rem jest Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Pa-
tronat honorowy obejmują rok-
rocznie najważniejsze osoby w 
województwie dolnośląskim. W 

ubiegłym roku byli: Dolnośląski 
Kurator Oświaty Beata Pawło-
wicz, Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Barbara Zdrojewska, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski, Wojewoda 
Dolnośląski Tomasz Smolarz, 
Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Ki-
liński oraz Prezydent Wałbrzycha 
dr nauk med. Roman Szełemej.

Piotr Golak 

NAUCZĄ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE

Pokazu ratowniczo-gaśniczy podczas jednej z edycji Turnieju Wiedzy "Pierwsza Pomoc".
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Maciej Szymczyk  

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW  
ŚLĄSKICH W MUZEUM PAPIERNICTWA

W dniach 10-11 kwietnia na Zie-
mi Kłodzkiej odbyły się obrady Kon-
ferencji Rektorów Śląskich (KRUŚ). 
Forum to skupia największe uni-
wersytety z terenu Śląska w Polsce 
i Czechach (Uniwersytet Wrocławski, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet 
Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Slezská Univerzita 
w Opawie i Ostravská Univerzita). 
Zostało utworzone w 2003 r., w celu 
poszerzania naukowej współpracy 
pomiędzy zaprzyjaźnionymi uczel-
niami. Obecnie przewodniczącym 
KRUŚ jest prof. Marek Bojarski – rek-
tor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejscem pierwszego dnia ob-
rad było Muzeum Papiernictwa, a w 
kolejnym dniu spotkanie kontynu-
owano w hotelu Bukowy Park w Po-
lanicy-Zdroju. Organizatorami spo-
tkania KRUŚ w Dusznikach-Zdroju 
były: Uniwersytet Wrocławski, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego i Muzeum Papiernictwa. W 
posiedzeniu uczestniczył marszałek 
województwa Dolnośląskiego Ceza-
ry Przybylski, wicemarszałek Tade-
usz Samborski, rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego Marek Bojarski, dy-
rektor Muzeum Papiernictwa Maciej 
Szymczyk oraz rektorzy i pracownicy 
pozostałych współpracujących ze 
sobą uczelni, dyrektorzy kilku wy-
działów Urzędu Marszałkowskiego 
i radni wojewódzcy. 

Celem dusznickiego spotkania 
było omówienie możliwości pozyski-
wania środków unijnych na wspólne 
przedsięwzięcia naukowe realizowa-
ne przez uczelnie z Polski i Czech, 
w kontekście tworzonego obecnie 
Europejskiego Ugrupowania Współ-
pracy Terytorialnej Novum. Ważną 
rolę w tym zakresie może odgrywać 
samorząd województwa dolnoślą-

skiego, o czym zapewnił marszałek 
Cezary Przybylski. Temu tematowi 
była również poświęcona obszerna 
prezentacja Juliana Golaka – radne-
go Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego. Z kolei Jerzy Więcławski 
– dyrektor Wydziału Nauki UMWD 
omówił dotychczasowe przedsię-
wzięcia edukacyjne samorządu wo-
jewódzkiego realizowane z czeskimi 
partnerami, m.in. zaprezentował 
„Nietradycyjny podręcznik komu-
nikacji polsko-czeskiej”, wydany  w 
ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej pomię-
dzy Polską z Republiką Czeską. Dr 
Marcin Baron z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach i Marcin 
Miga z Uniwersytetu Opolskiego 
omówili możliwości wykorzystania 
środków unijnych przez polskie i 
czeskie uczelnie z obszaru Śląska. 

Pobyt rektorów w Muzeum Pa-
piernictwa stał się okazją do prezen-
tacji instytucji, która od kilku lat jest 
doskonałą wizytówką Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego na 
Ziemi Kłodzkiej. Wzrasta również 
rola muzeum w relacjach polsko-
-czeskich, tym bardziej że trwają sta-
rania o wpisanie dusznickiego młyna 
wspólnie z podobną papiernią w 
Velkich Losinach na Morawach, 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 

Na zakończenie spotkania wszy-
scy obecni obejrzeli historyczny 
młyn papierniczy oraz wzięli udział 
w odbijaniu dłoni w arkuszu papie-
ru. Każda osoba wykonała po 2 od-
bicia, z których jedno otrzymała na 
pamiątkę, a drugie będzie pokazane 
na specjalnej wystawie planowanej 
na 2018 r., podczas obchodów 50-le-
cia Muzeum Papiernictwa.
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Ryszard Grzelakowski  

SEKRETY DOMU TKACZY W DUSZNIKACH-ZDROJU

Plac Warszawy z funkcjo-
nalnego i komunikacyjnego 
punktu widzenia jest praktycz-
nie niewykorzystany z powodu 
nieistnienia w miejscu do tego 
przeznaczanym przestrzen-
nie pomnika i częściowego 
zasłonięciu przez wysoki po-
ziom chodnika jedynego na 
placu budynku nr 4. Wnętrze 
urbanistycznie pozbawione 
konsekwentnego zaniknięcia. 
Możliwość takiego zamknięcia 
od strony ulicy Krakowskiej, 
rozpoczęta przez samotną 
narożną kamienicę nr 12, a od 
strony ulicy Wojska Polskiego 
luźna zabudowa, bez zdecydo-
wanego charakteru, nie daje tej 
możliwości.

Budynek powstał z woli 
władz Cechu Sukienników i 
Tkaczy, działających w Duszni-
kach od 1550 roku, zbudowa-
no go w 1715 roku. Miał swoje 
wzloty i upadki w zależności od 
koniunktury handlu wyrobami 
tkackimi, cenami bawełny i do-
stępów do rynków zbytu.

Na planie pochodzącym z 
1737 roku istnieje informacja o 
istniejącej w budynku farbiar-
ni. Stosownie do aktualnych 
potrzeb władze cechowe wie-
lokrotnie w XVIII i XIX stuleciu 
przeprowadzały konieczne 
przebudowy, stosownie do 
aktualnych potrzeb. Wnętrza 
były wynajmowane różnym 
użytkownikom. Mieściła się 
tam siedziba Loży Masońskiej 
i jej biblioteka. Pod koniec XIX 
wieku właścicielem obiektu 
jest zamożny duszniczanin J. 
Heinze, posiadający młyn, tar-
tak, skład węgla oraz w latach 
międzywojennych stację paliw 
płynnych Jedna z córek miała 
wykształcenie muzyczne i pro-
wadziła naukę gry na pianinie. 
Korzysta li z jej nauki nauczy-
ciele, ksiądz wikary i młodzież 
szkolna. Pani od muzyki zako-
chała się w młodym chłopcu, 
którego jedyną wadą było ubó-
stwo i skromne pochodzenie. 
Bogaci rodzice kategorycznie 
sprzeciwiali się dalszej znajo-

mości. Grozili, że córka zosta-
nie wydziedziczona i będzie 
musiała odejść z domu, jeśli 
nie posłucha rodziców. Miłość 
jednak zwyciężyła. Dziewczyna 
zostawiła dostatek i bogactwo, 
poszła za głosem serca. Efektem 
była bieda i wiele wyrzeczeń. 
Musieli wyjechać z miasta i roz-
począć nowe skromniutkie ży-
cie. Dalsze losy zakochanych też 
były trudne. Wybuchła II wojna 
światowa i chłopca powołano 
do wojska. Zginął gdzieś na ol-
brzymim teatrze wojny w Rosji. 
Nauczycielka muzyki została 
sama, nie potrafiła już nikogo 
pokochać, żyła wspomnieniami 
gorących uczuć swego wybra-
nego. Utrzymywała się udziela-
niu lekcji muzyki, była aktyw-
nym członkiem „GGV” Kłodz-
kiego Górskiego Towarzystwa 
Turystycznego, założonego 
przez dusznickiego burmistrza 
Paula Denglera i burmistrza 
Kłodzka. Organizacja ta działa 
w Niemczech i często odwie-
dza rodzinne strony dawnego 
Hrabstwa Kłodzkiego. W czasie 
jednego takiego spotkania w 
Dusznikach-Zdroju w Dworku 
Chopina dowiedziałem się o tej 
romantycznej historii od star-

szej eleganckiej uczestniczki 
wycieczki z Niemiec. Stało się 
to po moim wystąpieniu, w 
którym opowiedziałem kilka 
ciekawostek z życia dawnych 
mieszkańców Reinerz (Dusznik-
-Zdroju). Usłyszałem je od nie-
żyjącej już dziś pani Elizabeth 
Vizenz, z którą przyjaźniłem się 
42 lata.

W czasie tego uroczego 
spotkania z dawnymi miesz-
kańcami Dusznik-Zdroju i 
Hrabstwa Kłodzkiego, odbytego 
dwie dekady temu w Dworku 
Chopina, usłyszałem jeszcze 
jedną romantyczną historię. 
Miłości dwojga dojrzałych lu-
dzi zajmujących znaczące sta-
nowiska w dawnym Reinerz 
do połowy maja 1945 roku. 
Opowiem o tym fakcie innym 
razem. Przypomnę tylko pewną 
definicję, ważną dla każdego z 
nas, każdego dnia „W tym mo-
rzu zła, głupstw i niepewności 
jaką jest nasze istnienie, to jed-
na rzecz jest ważna, silniejsza 
niż śmierć, to miłość, prócz tego 
nie ma nic”.

Ale wracajmy do obiektu 
dawnego domu sukienni-
ków i młyna zbudowanego 
na początku 1902 roku przy 

ul. Zdrojowej 1. Oba budynki 
tworzą obraz harmonijnego 
sąsiedztwa rożnych epok w ar-
chitekturze. Wejście do dawnej 
siedziby sukienników jest ujęte 
w barokowy portal z piaskow-
ca, zwieńczony naczółkiem z 
łukiem przerywanym. Nad wej-
ściem widnieją reliefy z godłem 
cechu: dwoma skrzyżowanymi 
foluszami w zworniku i białym 
barankiem w kartuszu, polu na-
czółka. Elewacja znajduje się 
w złym stanie. Wyrzeźbione w 
zworniku folusze są obecnie le-
dwo widoczne, a umieszczona 
obok nich data 1715 roku rów-
nież stała się mało czytelna. Nie-
opodal, nad brzegiem rzeki By-
strzycy Dusznickiej, znajduje się 
figura św. Jana Nepomucena, 
wykonana w 1722 roku przez 
członków dusznickiego Bractwa 
Strzeleckiego. Pierwotnie była 
usytuowana przy obecnej ul. 
Słowackiego, przy dawnej ga-
zowni miejskiej, obecnie teren 
PGKiM. Potem przeniesiona na 
trawnik z lewej strony wejścia 
do kościoła parafialnego pw. 
Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła.

Budynek jest cennym zabyt-
kiem architektury i ozdobą mia-

Wejście do młyna od strony ul. Zdrojowej 
z ówczesnym pracownikiem i szyldem.Fasada Domu Tkaczy. Foto autor tekstu 1992 r.

„Tylko głupi nie pyta, co przed nim było, jak dziecię, co nie zna ojca ni matki, ani wie gdzie się urodziło...”

(ks. Piotr Skarga kapelan króla Polski Zygmunta III Wazy)
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sta. Ma równo w tym roku 300 
lat. Ojcowie miasta zupełnie o 
tym jubileuszu zapomnieli! 

Ze względu na jubileusz 
proszę popatrzeć na frontową 
elewację (wschodnią) trzykon-
dygnacyjna, trzyosiowa, szczy-
towa, z dodatkową kondygna-
cją w szczycie. Podział poziomy 
szerokim gzymsem między dru-
gą a trzecią kondygnacją, szczyt 
oddzielony profilowaną listwą, 
podziały pionowe w postaci 
czterech lizen oddzielających 
osie okienne. Naroża budowli 
nieco zaokrąglone. Okna osi 
środkowej zdwojone, na dole 
wejście w obramieniu porta-
lowym, w lewej osi witryna za-
kładu fryzjerskiego z wtórnym 
wejściem. Archiwolta łuku ka-
mienna, profilowana, z klińcem 
w kluczu łuku przerywanym, 
w polu naczółka sięga jący aż 
do okna drugiej kondygnacji, 
stiukowy kartusz z barankiem.

Drzwi wejściowe jedno-
skrzydłowe, umieszczone w 
szerszej połaci drzwiowej, 
drewniane, o podziale kwa-
terowym z nabijanymi żela-
znymi ćwiekami, zawieszone 
na ozdobnych kutych zawia-
sach. Górna część zatknięta 
półokrągło dwoma trójkątnymi 

świetlikami. ŚIemię ozdo bione 
motywem kymationu. Drzwi do 
mieszkań płycinowo-ramowe 
o ofazowanych krawędziach 
płycin.

Młyn przy ul. Zdrojowej 1 
działał do końca lat 60-tych XX 
wieku. Pierwszym właścicielem 
po II wojnie światowej od czerw-

ca 1945 roku był pan Mikołejko, 
w końcowej działalności widzia-
łem tablicę z nazwiskiem pana 
Adama Stefana. Na początku lat 
70-tycn młyn rozebrano, kanał 
dostarczający wodę został 
całkowicie zasypany. W latach 
późniejszych na miejscu młyna 
postawiono garaże.

Korzystałem z następujących 
dokumentów

1. Akta Policji Budowlanej 
dawnego Reinerz 

2. D.R. Eysymontt „Studium-
-Historyczno-Urbanistyczne. 
Wrocław 1992 r.

Widok ogólny Dusznik z lotu ptaka z fragmentem pokazującym Plac Warszawy. 
Od 1945 roku z najbliższego otoczenia placu rozebrano 7 domów.

Figura Św. Jana Nepomucena na tle Domu 
Tkaczy od strony ul. Wojska Polskiego.
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Henryk Grzybowski 

WSPOMNIENIA POLANICZAN
Rufin Klaus Koppel (1898–

1988)1, pochodził z Górnego 
Śląska (z Bzia, wchodzącego w 
skład Jastrzębia-Zdroju), gdzie 
do dzisiaj mieszka część rodziny. 
Absolwent wrocławskiej Szkoły 
Rzemiosła Artystycznego, pra-
cował w hucie szkła kryształo-
wego Wittwera jako projektant i 
grawer. M.in. dzięki zaprojekto-
wanej przez niego kolekcji kie-
liszków „Wenecja” firma Wittwer 
stała się znana na całym świecie. 
Ten komplet szkła użytkowe-
go jeszcze dzisiaj znajduje się 
w ofercie handlowej w Niem-
czech i stale jest poszukiwany w 
antykwariatach. Pod koniec lat 
20. R.K. Koppel został członkiem 
nowo założonego „Cechu Arty-
stów Hrabstwa Kłodzkiego”, brał 
udział w wystawach we Wrocła-
wiu, Kłodzku i Polanicy-Zdroju,  
z żoną i innymi intelektualistami 
i artystami organizował impre-
zy kulturalne m.in. wystawienie 
oratorium Stworzenie Świata 
Józefa Haydna z udziałem or-
kiestry i solistów z Wrocławia. 
Utworzono również amatorską 
grupę teatralną. W Polanicy za-
mieszkał w zbudowanym dla 
siebie Domu sztuki Koppel (niem. 
Kunsthaus Koppel) przy dawnej 
Stiller Weg2. W 1938 r. ze wzglę-
dów zawodowych przeniósł się 
do huty szkła w Jeleniej Górze. 
Dosłownie w końcówce wojny 
również Koppela powołano do 
Wehrmachtu, lecz jego kariera 
wojskowa była krótka. Niemal 
do końca kwietnia 1945 r. był 
na przeszkoleniu wojskowym 
w Kłodzku, potem po niecałych 

Rufin Klaus Koppel w 1943 roku Rodzina Koppel na ganku Domu sztuki w maju 1936 r. W drzwiach R.K. Koppel,  
na schodach po lewej mała Renate obok matki, z prawej Anton Born.

Kunsthaus Koppel około 1930 r. 

Płaskorzeźby z postaciami muz przy wejściu do budynku.

Dom przy Cichej 8 obecnie
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dwóch tygodniach walk trafił na 
trzy i pół roku do rosyjskiej nie-
woli, gdzie przeżył dzięki swojej 
sztuce. Na zlecenie rosyjskich 
oficerów malował i rysował 
portrety i obrazy za honora-
rium, którym były dodatkowe 
porcje jedzenia. Swoją rodzinę 
spotkał w grudniu 1948 r. w 
Hildesheim i w firmie Stinnes/
Ruhrglas w Essen współuczest-
niczył w odbudowie dawnych 
„Zakładów Szkła Kryształowego 
Jelenia Góra Sp. z o.o.”, tam pra-
cował do 1963 r. jako projek-
tant-grafik3. W sierpniu 2004 r. 
w Miejskim Centrum Kultury w 
Polanicy-Zdroju miała miejsce 
wystawa Malarstwo i rzeźba R.K. 
Koppela, na której obecne były 
jego córki Renate i Uta. 

Renate Philipp-Koppel 
(urodz. 13 kwietnia 1931 r. w 
Altheide Bad/Polanicy-Zdro-
ju), jego córka, w lutym 1945 r. 
wraz  z matką i siostrami wróci-
ła do Polanicy w obawie przed 
bombardowaniami aliantów 
dotykającymi większe miasta. 
Koppelowie zachowali tutaj. 
Charlotte Koppel, wraz z trze-
ma córkami – Sylwią (15 lat), 
Renatą (14) i Utą (9), mieszkała 
przy obecnej ul. Cichej. Dopiero 
w maju ze zniszczonego Wro-
cławia przyjechali dziadkowie, 
rodzice Charlotty i zamieszkali w 
willi Marx4. Renate Philipp-Kop-
pel po 40 latach odnalazła swój 
pamiętnik, który zaczęła pisać w 
Polanicy w 1945 r. Czytając więc 
poniższe zapiski pamiętajmy, 
że jest to pamiętnik 14-letniej 
wówczas dziewczynki. 

Renate Philipp-Koppel po 
wojnie zamieszkała w Altötting 
w Bawarii. Zajmowała się ma-
larstwem, grafiką, ilustrowała 
wiele książek. Miała także wy-
stawy w Polsce5. Jej dwa obra-
zy znajdują się w Kaplicy Łaski 
(Gnadenkapelle) w Altötting, 
która jest centrum tej najpo-
pularniejszej w Niemczech 
miejscowości pielgrzymkowej. 
Kaplicę zbudowano ok. 700 r., 
a będący przedmiotem kultu 
drewniany posążek  Czarnej 
Madonny pochodzi z 1330 r. 
W kaplicy zostało złożonych 
28 srebrnych urn  z sercami 
sześciu królów Bawarii, książąt 
bawarskich,  biskupów. Jest 
pomiędzy nimi pewien polski 
akcent, mianowicie serce Marii 
Anny Wettyn (1728–1797), córki 
Augusta III, a więc polskiej kró-
lewny, saskiej księżniczki, żony 
elektora Bawarii Maksymiliana 

III Józefa. Gdy ten zmarł bezpo-
tomnie w 1777 r., księżna popar-
ła pomysł przejęcia tronu przez 
Karola IV Teodora Wittelsbacha 
z rodu palatynów Zweibrüc-
ken-Birkenfeld. Doprowadziło 
to rok później do wojny o suk-
cesję bawarską, rozgrywającej 
się m.in. na ziemi kłodzkiej, w 
tym miały miejsce tak widowi-
skowe wydarzenia jak zdoby-
cie Bystrzycy Kłodzkiej i Fortu 
w Szalejowie Górnym. Innym 
akcentem związanym pośrednio 
z Kłodzkiem jest serce cesarskie-
go felmarszałka Johanna von 
Tillego, tenże po wybuchu woj-
ny trzydziestoletniej dowodził 
wojskami Ligi, które wraz z ar-
mią habsburską rozgromiły siły 
protestanckie w bitwie na Białej 
Górze w 1620 r. Ostatnim ba-
stionem czeskich protestantów 
zostało wówczas Kłodzko, które 
opowiedziało się po stronie Fry-
deryka V, elektora Palatynatu. Po 
zniszczeniu zamku kłodzkiego i 
upadku powstania tysiące husy-
tów uciekło na Śląsk i do Polski, 
gdzie przyczynili się do „złotego 
okresu” Leszna. 

O Altötting papież Benedykt 
XVI napisał: „Miałem szczęście 
urodzić się w pobliżu Altötting. 
Pielgrzymki wraz z rodzicami i 
rodzeństwem do świętego miej-
sca należą do moich najpiękniej-
szych i najwcześniejszych wspo-
mnień”. W 1980 r. kard. Ratzinger 
będąc biskupem Monachium 
i Fryzyngi towarzyszył Janowi 
Pawłowi II w odwiedzinach 
Altötting w trakcie pasterskiej 
podróży po Niemczech. Corocz-
nie w Zielone Świątki brał udział 
w największej w Niemczech, li-
czącej ok. 10 000 pielgrzymów 
wielkiej pieszej pielgrzymce z 
Ratyzbony, towarzysząc jej na 
ostatnim etapie. 7 czerwca 2006 
r. burmistrz Altötting Herbert 
Hofauer wręczył Benedyktowi 
XVI akt mianowania go hono-
rowym obywatelem miasta. 
Oprawiony w białą skórę, z 
wytłoczonym w złocie herbem, 
ręcznie wypisany dokument 
został wykonany przez Renate 
Philipp-Koppel6. 

Jej mąż Hans-Joachim Phi-
lipp był dziennikarzem prasy 
katolickiej. Gdy zmarł w 1984 
r., Renate szukała drogi do 
wspólnoty zakonnej, a w 1988 
r. wstąpiła jako oblatka7 do zako-
nu benedyktynek w klasztorze 
św. Gertrudy w Tettenweis. Be-
nedyktynki zajmują się opieką 
nad kościołami, muzyką kościel-

ną, zakrystią, rękodzielnictwem 
wyszywając ornaty oraz inne 
szaty liturgiczne. Prowadzą 
również działalność charyta-
tywną, pomagając potrzebu-
jącym. Reguła benedyktynek 
wywodzi się z reguł świętego 

Benedykta; dewiza to sentencja 
„Ora et labora” („Módl się i pra-
cuj”), która zakłada harmonijne 
łączenie modlitwy z pracą. Tak 
właśnie Renata Koppel dla cen-
trum parafialnego i pielgrzym-
kowego w Altötting zaprojekto-

Czarna Madonna w Kaplicy Łaski, cel 
najczęstszych w Niemczech pielgrzymek

Pomnik św. Jana Pawła II w  Altötting. 
Chciałoby się, by więcej pomników 
papieża znajdujących się w Polsce 
dorównywało klasą temu.

Tytuł honorowego obywatela miasta dla papieża Benedykta XVI. 
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wała i wyhaftowała lniany mural 
wielkości 2,50 x 1,80 m, później 
obrazy do kaplicy Czarnej Ma-
donny. Działa w społeczności 
osób pochodzących ze Śląska i 
drugiej, wspierającej komunię i 
modlitwę osób niepełnospraw-
nych i chorych8. 

W latach 2004–2006 miało 
miejsce kilka wystaw poświęco-
nych twórczości członków rodzi-
ny Koppel: m.in. w w Miejskim 
Centrum Kultury w Polanicy 
Zdroju (2004), w pałacu Łom-
nica pod Jelenią Górą (2005), 
w Alfeld w Bawarii (2006)9. Wy-
stawiano malarstwo, grafikę i 
rzeźbę Rufina Klausa Koppela 
(ojca), Renate Philipp-Koppel, 
Uty Koppel (siostry), Ursuli Phi-
lipp i Pablo Philippa. Wszystkie 
cztery córki Renaty śpiewają w 
chórach lub solo. Bibi10 Philipp, 
także graficzka, którą natura 
obdarzyła pięknym, wysokim 
sopranem śpiewa też w trzyoso-
bowym zespole „dreiXang”, na 
którego koncerty przychodzą 
tłumy ludzi11. Zespół wykonuje 
klasyczny repertuar, wydał też 
kilka płyt.

Renate Philipp-Koppel
Fragmenty dziennika z okre-

su kwiecień –czerwiec 1945 r.12

Dziś w moje 14. urodziny 
chcę rozpocząć pisanie moje-
go pamiętnika. W ten okropny 
czas wojny musiałyśmy wraz z 
mamą i rodzeństwem uciekać z 
Jeleniej Góry do naszej rodzin-
nej Polanicy.

13.4.Od tego dnia będę robi-
ła sobie fryzurę na Gretę13. Kiedy 
weszłam do innego pokoju, był 
przygotowany stół z zapaloną 
świeczką urodzinową.

16.4. Byłam u szwaczki Frie-
del w sąsiednim domu i poka-
załam jej, jak wiąże się siatkę.

21.4. Mamusia jest w dołku. 
Wstałam za kwadrans 8, ugoto-
wałam zupę, upiekłam ciasto, 
przyniosłam rosół zmyłam po-
kój. Siatka Friedel jest gotowa. 
Mamusi zrobię siatkę na włosy.

26.4. Mama pojechała do By-
strzycy Kłodzkiej kupić materiał. 
Kupiłam i ugotowałam ziemnia-
ki z nadzieniem z kiełbasy. List 
od pani Schmidt. Jej rodzice i 
kuzyni z Głuchołaz jadący w 
pociągu z uchodźcami zginęli 
w katastrofie kolejowej. Byłam 
w kinie na Jeźdźcu dla Niemiec, 
film był poruszający.

30.4. Poczta od taty, który 
walczy.

2.5. Byłam u pani Mendes 

(krawcowa w sąsiednim domu) 
i zaczęłam robić parę skarpet 
dla Ruth. Führer (Adolf Hitler) 
poległ w Berlinie. Wieczorem 
byłam na mszy majowej.

3.5. Mama w Kłodzku.
6.5. Niedziela. O 8 byłam na 

mszy dla dzieci u komunii. Po 
mszy Dorle Pape powiedzia-
ła, że o 10 będzie wywożenie 
uzdrowiska, powinniśmy szybko 
iść do domu. Niedziela była do 
niczego. W Czechach porusze-
nie. Przez cały dzień pakownie. 
Pani Koch do godz. 12 pakowa-
ła walizki i skrzynie ze szkłem i 
porcelaną. Także w sąsiednim 
domu było zamieszanie. Po 
południu przyszedł jakiś pan i 
powiedział, że we wtorek od-
chodzi transport na piechotę. 
Wieczorem byłam na majówce. 

7.5. Pociąg z uchodźcami 
odjechał. Poczta od taty. Stracił 
wszystkie rzeczy, łącznie z tym, 
co miał na sobie.

8.5. Urodziny Uty. Po po-
łudniu bawiliśmy się na łące z 
Sylwią, Irmą (przyjaciółka Uty), 
Peterem (nasz kuzyn) .Wieczo-
rem poszliśmy na mszę majo-
wą. Rano o 10 ogłoszono pokój. 
Niemcy skapitulowały bezwa-
runkowo. „Zapalcie ogień”– 
krzyczeli w radiu.

9.5. Przed południem byłam 
na zakupach u Gernerta14 i Kno-
bla. Gdy miałam akurat wejść do 
sklepu – usłyszałam, że Rosjanie 
wkroczyli do sąsiedniej wioski, 
więc sklep zostanie zamknięty.

Teatr Zdrojowy został splą-
drowany15. Jedzenie, gotowe 
wyroby, kawa, tabletki, lekar-
stwa, krzesła, wszystko, co tylko 
można sobie wyobrazić. W po-
łudnie wkroczyli Rosjanie. Nie 
można było zobaczyć nikogo na 
ulicy. Pijani żołnierze śpiewali 
i plądrowali wszystko wokół 
domów. W sąsiednim domu 
opróżnili szafę, ukradli rower i 
wóz drabiniasty. Potem przyszła 
kolej na nasz dom. Dwóch żoł-
nierzy piło wódkę, palili, jedli, 
kazali nam pić. Sylwia i pani 
Koch uciekły do domu sąsia-
dów. Jeden z żołnierzy chodził 
po całym domu i szukał ich. Pani 
Gamparski poszła po pomoc do 
jakiegoś domu, ale na próżno. 

Mamusię zamknęli z innym 
na jakiś czas w pokoju, gdy 
sobie wreszcie poszli, mama 
cała się trzęsła. I jąkała, że Bóg 
ją uchronił […]. Wieczorem 
wszyscy poszliśmy spać do San 
Remo16. Także z innych domów 
przyszli ludzie.

10.5. Pierwszy wolny dzień 
pokoju. Żadnej poczty, żadnych 
gazet. Wieczorem znów poszli-
śmy spać do San Remo.

11.5. Urodziny mamusi. 
Czterdzieste. Był makowiec. 
Wieczorem znów poszliśmy 
spać do pani pastorowej Scholz.

13.5. Niedziela. O godz. 9. 
poszliśmy na mszę do kościo-
ła i do komunii. Tylko niewiele 
ławek było zajętych. Co godzi-
nę jest msza. Po południu po-
szliśmy do Nowej Polanicy17 z 
jedzeniem, żeby zobaczyć nie-
mieckich żołnierzy. Wygłodniali, 
podrapani, postrzępieni, zmę-
czeni maszerowali już 5 dni z 
Hradec Králove i chcieli dostac 
się Kłodzka. Bili się o każdy 
kawałek chleba i ziemniaków. 
Żałosny obraz18.

14.5. Poszłam do zdroju. 
Rozbite szyby, zdemolowane 
sklepy, ulice pełne szkła i papie-
ru. Koło Kapera były sadzonki 
pomidorów. Wieczorem znów 
poszliśmy spać do San Remo.

15.5. Pierwsza noc znowu 
we własnym domu.

16.5. Przed południem przy-
szły kartofle i buty z przedszkola 
NSV19. Po południu materiały i 
więcej rzeczy.

17.5. Plewiłam w ogrodzie. 
Pani Koch wróciła z Drezna.

18.5. Rosjanie są tu nadal. 
Nadal nie ma ani poczty, ani 
gazet.

20.5. Niedziela. Zielone 
Świątki. Ruth Mende miała 
urodziny. Rosjanie szumnie 
świętowali pokój z dużą ilością 
wódki. Baliśmy się więc spać 
sami w domu. Rano o wpół do 
6 byliśmy na mszy i u komunii, 
Mamusia dużo płakała. Na obiad 
była pieczeń, kluski i rabarbar.

21.5. Poniedziałek. Rano 
byliśmy na mszy o 9. Spalił się 
dom von Krassuskich.

22.5. Ciocia Ditta (Friede 
Neumann) z Peterem 5 lat i ro-
dzicami Wirth z Wrocławia oraz 
dziadkowie wprowadzili się do 
willi Marx. Wcześniej ładnie tam 
posprzątałam. Ciocia ma teraz 
pokój i własną kuchnię. Jest 
szczęśliwa.

27.5. Niedziela Trójcy Św. 
W nocy w willi Marx została 
zgwałcona kobieta. Cioci Dittcie 
skradziono portfel z 50 marka-
mi. Straż, która jest tam dzień 
i noc, złapała czterech Rosjan.

28.5. U Marxa znów spokoj-
nie w nocy. Po południu byłam 
tam i zaniosłam pani Marx bu-
kiecik kwiatów polnych. Tak się 

ucieszyła, że dała mi kawałek 
ciasta kromkę z kiełbasą brunsz-
wicką i książkę dla dziewcząt.

30.5. Mamy pranie. Sama 
zajmowałam się domem. Sylwię 
zabrali do rolników do Starków-
ka. Wieczorem trzy razy nękali 
nas Rosjanie. Dopiero późno 
zasnęłam.

31.5. Boże Ciało. Po mszy św. 
procesja przez kilka ulic w pobli-
żu kościoła, Uta sypała kwiatki.

1.6. Sylwia znów była w Star-
kówku. Po południu poszłam na 
dwie godziny do ogrodnika20 
plewić. Klęcząc na worku wyry-
wałam chwasty z grządek sała-
ty. W nagrodę dostałam pęczek 
marchwi, bardzo wczesnej.

2.6. Urodziny Petera. Od 8 
do 10 byłam plewić u ogrod-
nika. W zamian przyniosłam 
rabarbar. 

Autorka wraz z rodziną 4 
czerwca 1945 r. opuściła Pola-
nicę wracając do Jeleniej Góry. 
Pisanie dziennika kontynuowa-
ła do kwietnia 1946 r., opisując 
okoliczności powrotu do Jele-
niej Góry, wejście do spusto-
szonego mieszkania, starania o 
najpotrzebniejsze rzeczy, ciężką 
chorobę matki i wysiedlenie. 

Henryk Grzybowski
Siostra Renate, Uta21 Kop-

pel (08 maja 1936 – 20 grud-
nia 2005) studiowała historię 
i teatrologię na uniwersytach 
w Mainz, Saarbrücken i Wied-
niu, była pedagogiem, pisarką, 
malarką i aktorką (po studium 
aktorskie w Wiedniu), oraz pra-
wie zawodowym muzykiem. 
Mieszkała w Paderborn. Była  
docentem na Uniwersytecie 
Ludowym Paderborn, gdzie 
wykładała literaturę, także 
na wielu innych. Była autorką 

Renate (z lewej) i Uta Koppel  
w Wambierzycach, 2003 r
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książek dla młodzieży, słucho-
wisk, pisała do czasopism22. Jej 
wystawa akwarel i grafik „Kra-
jobrazy Europy” została zorga-
nizowana we wrześniu 2003 r. 
w Miejskim Centrum Kultury w 
Polanicy. Wcześniej, w polanic-
kiej bibliotece 5 października 
2001 r. odbył się dwujęzyczny 
odczyt pisarki i jej znajomego, 
pisarza Haralda Gröhlera (ur. 
w 1938 w Cieplicach) – autora 
powieści, opowiadań, esejów, 
poezji i sztuk teatralnych. Oto, 
co sama o tym napisała. 

Uta Koppel
Odczyt w bibliotece 
(fragmenty)23

W Święto Wniebowzięcia 
Marii Panny [w 2000 r.] stanę-
łam niezapowiedziana przed 
drzwiami domu przy ulicy Ci-
chej 8 (wcześniej Stillerweg nr 
5), niegdysiejszym Domu Sztuki 
Koppel i zostałam serdecznie 
zaproszona do środka. Przed-
stawiłam się jako najmłodsza 
córka Rufina Klausa Koppela, 
który w latach 1924–1926 we-
dług własnych planów zapro-
jektował ten dom, w którym na 
świat przyszły córki Koppelówny 
i gdzie moi rodzice spędzili dwa-
naście chyba najszczęśliwszych 
lat swojego życia. Kiedy miałam 
dwa lata rodzice wynajęli dom; 
[a my] przeprowadziliśmy się 

do Jeleniej Góry. Ojciec, który 
do tej pory pracował jako gra-
fik i grawer w szlifierni szkła i 
kryształu Witwer, zaczął pracę w 
szlifierni Hartau. Jednak krótko 
przed końcem wojny uciekliśmy 
z powrotem do Polanicy. Wej-
ście Rosjan przeżyłam w dzień 
moich dziewiątych urodzin. 

[Dalej Uta Koppel opowia-
da, jak doszło do zaproszenia 
jej do spędzenia wypoczynku w 
domu rodzinnym, a następnie 
wieczoru autorskiego w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
tym mieście.] 

Pan Skobało24 pokazał mi w 
sierpniu 2000 r. nie tylko wszyst-
kie pomieszczenia domu, który 
został odnowiony, powiększony 
i upiększony, ale w późniejszej 
korespondencji przysłał też 
zaproszenie, z którego skorzy-
stałam w październiku 2001 r. 
Przy okazji nie tylko ja mogłam 
skorzystać z zaplanowanego 
darmowego pobytu w moim 
rodzinnym domu, gospodarz 
był tak uprzejmy, że zaprosił 
też moich przyjaciół, żebym 
w dużym domu nie czuła się 
samotna. Mój wybór padł na 
kolegę – pisarza rodem ze 
Śląska i jego przyjaciółkę. Już 
sam wieczór powitalny [...] był 
wielkim przeżyciem. Dowiedzie-
liśmy się, że sam gospodarz jako 

dziecko, wraz z bratem i matką 
został wygnany ze Lwowa przez 
Rosjan i znalazł się w Polanicy. 
Jego ojca Rosjanie wywieźli na 
Syberię, a rodzina nigdy go już 
nie odnalazła. On sam mógł go-
ścić w swoim rodzinnym domu, 
który zamieszkiwała od tej pory 
rodzina rosyjska. Teraz my do-
świadczaliśmy takiej samej go-
ścinności. [...]

Kiedy [Beata Dębowska, ów-
czesna szefowa Biura Promocji 
Miasta] dowiedziała się, że obo-
je pochodzimy ze Śląska, ja na-
wet z samej Polanicy, jesteśmy 
autorami książek, zapropono-
wała, by wygłosić dwujęzyczny 
odczyt w mieście. Zatroszczyła 
się o szybkie tłumaczenie wy-
branych fragmentów. [...] Popro-
szono nas o wybranie tekstów 
dotyczących dziejów Śląska lub 
Polski w kontekście regionu oraz 
historii. Harald Gröhler wybrał 
urywek z dłuższego opowia-
dania, które ukazuje losy jego 
matki pochodzącej z Legnicy. 
Również wyszukana przeze 
mnie historia odnosiła się do 
Śląska i Polski w ostatnim roku 
wojny. Z jednej z [moich] książek 
dla młodzieży wybrałam opo-
wiadanie o dwojgu bardzo mło-
dych polskich robotnikach przy-
musowych. Mój ojciec, wówczas 
mistrz hutniczy w przemyśle 
szklarskim, nadzorował również 

pracę takich robotników. Jest 
to historia 15-letnich bliźniąt – 
Pawła i Danuty. Ojcu było ich żal, 
a że jako Górnoślązak mówił po 
polsku, dał im do zrozumienia, 
że w odpowiednich momen-
tach mogą odbierać chowane 
przez niego za śmietnikiem, a 
przygotowane przez moją mat-
kę, paczki żywnościowe. Rów-
nież ich spotkanie z niemiecką 
młodzieżą było autentyczne, bo 
były to moje starsze siostry. Ja 
opisałam historię ich ucieczki. 
Potem po zakończeniu wojny 
tym dwojgu Polakom zawdzię-
czaliśmy to, że w czasie zajmo-
wania Jeleniej Góry przez pol-
skie oddziały, mogliśmy zostać 
w naszym mieszkaniu. Inne ro-
dziny w czasie tych pierwszych 
tygodni wyrzucano po prostu 
na ulicę. Przyjmowaliśmy u nas 
ludzi, póki polska milicja nie 
zapanowała nad problemem 
mieszkaniowym.

Nasz odczyt spotkał się z du-
żym zainteresowaniem licznej 
publiczności, było dużo pytań. 
Kiedy okazało się, że jako ma-
larka urządzam też wystawy 
swoich prac (miałam fotosy kilku 
akwarel przy sobie) zapropono-
wano mi spontanicznie wystawę 
w galerii Domu Kultury [daw-
nej Galerii Miejskiego Centrum 
Kultury].
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Żarliwy kult św. Jana Ne-
pomucena przyjmował wciąż 
nowe formy, świadczące tym 
samym o mocnym zakorzenie-
niu się postaci tego świętego 
w sercach i świadomości wielu 
ludzi. Powszechność pamięci i 
oddawanej czci stanowi czytelny 
znak relacji praskiego świętego 
kapłana z wierzącymi, którym 
niejednokrotnie patronował i do 
którego zwracali się wielokrotnie 
z różnymi prośbami i oczekiwa-
niami. Z całą pewnością o roz-
powszechnianie się z właściwą 
siłą kultu św. Jana Nepomucena 
dbali zwłaszcza jezuici, którzy 
tę postać włączyli w kontrrefor-
macyjną walkę z protestantami. 
Przemyślane były ich działania, 
jeśli chodzi o odbiorców prze-
kazu o świętym życiu i męczeń-
skiej śmierci Jana Nepomucena. 
By rozpowszechnić kult jezuici 
propagowali męczennika wy-
dając broszury i książki z jego 
żywotami, głosząc w czasie 
nabożeństw kazania i homilie 
sławiące obrońcę tajemnicy spo-
wiedzi wśród prostych, niewy-
kształconych ludzi.

Te formy kościelnej dydakty-
ki, miały przekazywać wiernym 
stosowne informacje oraz kształ-
tować ich postawy mentalne i 
moralne. Zakony wzbogacały i 
rozpowszechniały kult święte-
go Jana zarówno jako patrona 
szczerej spowiedzi, jak również 
przykładnego kapłana i obrońcę 
Kościoła. To dzięki zakonom imię 
św. Jana Nepomucena dotarło 
na wszystkie kontynenty, zdo-
bywając popularność nawet w 
takich krajach jak Meksyk czy 
Filipiny1. W Polsce kult praskie-
go kapłana zaczął się rozwijać 
jeszcze przed jego kanonizacją, 
bowiem np. już w 1716 roku 
została wydana Forteca ręką 
Boską wystawiona to iest życie 
y śmierć, czczenie B. Jana Nepo-
mucena… z Godzinkami Litanią 
y Nowenną2. Kult więc z dnia na 
dzień zyskiwał coraz bardziej po-
tężnych propagatorów, ale też 
szybko trafił do prostych ludzi. 
Już w roku 1740 na język polski 
przetłumaczona została przez 
paulina z Jasnej Góry Stanisława 
Wincentego Jabłonowskiego i 

wydrukowana w tamtejszej ofi-
cynie klasyczna pozycja Histo-
rya życia, męczeństwa, cudów 
S. Jana Nepomucena Kanonika 
Pragskiego. Dlá Sákrámentálne-
go Spowiedźi Sekretu nie przeła-
mánym státkiem. Dochowanego 
w rzece Mołdáwie utopionego. 
Z pozwoleniem starszych. Ná 
stárey Prádze, w Drukárni Karo-
la Iana Hrábá. Drukiem podana. 
Roku 1729. A teraz z Łácińskiego 
po Polsku przetłumaczona y Na 
Iásney Gorze Częstochowskiey 
Roku 1740 wydrukowana3.

Z postacią św. Jana Nepo-
mucena wiąże się jeszcze inna 
forma oddawania czci, jakim jest 
„kult języka”. Sława praskiego ka-
płana wynikała nie tylko z jego 
zachowań i podejmowanych 
czynów, ale także opierała się 
na wypowiadanych przez niego 
słowach, naukach, kazaniach i 
homiliach, w których przypomi-
nał najważniejsze prawdy wia-
ry i Kościoła. Stąd kiedy w roku 
1719, podczas ekshumacji ciała 
Świętego okazało się, że język 
św. Jana pozostał nienaruszony 
mimo upływu 326 lat, przeko-
nanie o wielkości tego kapłana 
miało swoje mocne podstawy4. 
Lud jeszcze bardziej utwierdził 
się w przekonaniu o prawdziwo-
ści i świętości Jana z Pomuku, i 
odtąd sławił tę postać jeszcze 
mocniej. Kojarzyło się to bowiem 
z dochowaniem tajemnicy spo-
wiedzi przez ks. Jana. Stąd wziął 
się specyficzny „kult języka” i 
jego liczne przedstawienia5.

Na przełomie XIX i XX wieku 
na fali demaskatorskich zapę-
dów twierdzono, „że królowa 
nie miała spowiednika Jana 
z Pomuka, a postać przyszłe-
go świętego została w całości 
wymyślona. Któryś z praskich 
rzeźników dostarczał co roku 
język krowi i to on był obiek-
tem modłów 16 maja”. Dopiero 
w roku 1973 ustalono, że strzęp 
materii organicznej znaleziony w 
pogruchotanej czaszce Jana w 
grobie w katedrze na Hradcza-
nach był kawałkiem mózgu, a 
nie językiem6. Jednakże do cza-
sów współczesnych w dzień św. 
Jana Nepomucena w Pradze ma 
miejsce świętowanie odpustu, 

w ramach którego ukazuje się 
wiernym relikwię języka. Prze-
konanie zatem o tym, iż jest 
to odnaleziony nienaruszony 
fragment języka, stało się inspi-
racją dla artystów, pragnących 
uczcić to niezwykłe wydarzenie 
swoimi dziełami, jak było np. w 
przypadku Jana Zahradnicka z 
Pragi, który w 1940 ułożył słowa 
późniejszej pieśni pt. „Svaty Jan 
Nepomucky w karouhve”, której 
słowa przypominają o niezwy-
kłym znalezisku:

Twego języka rubin gorący
Z legowiska robaków podjęty
Z boskiej otchłani śmierci jak słońce
Pyłem śmierci nie tknięty.
Módl się za nami święty Janie,
Rybom na żer rzucony w muł rzeczny!
Pomyje, co ścigają w wodnym nurcie
Wszystkich topielców, 
których rzeka niesie,
Strzępy zalane krwią w czasie 
morderstwa
Cała zgnilizna, którą tu się płucze,
Wszystko znajduje w Tobie 
spowiednika (...)7

Święto Jana Nepomucena 
obchodzono bardzo uroczyście 
zwłaszcza w miejscach, gdzie 
ustawione były pomniki. Już 
bowiem w wigilię uroczysto-
ści formowały się procesje do 
figur świętego, gdzie niesiono 
zapalone świece i lampiony, by 
przy figurze odmówić litanię ku 
czci św. Jana, śpiewać pieśni i 
modlić się. Zapalone zaś świece 
i lampiony miały przypominać o 
męczeńskiej śmierci praskiego 
kapłana i odnalezieniu jego ciała 
w wodach Wełtawy, rozświetlo-
nego światłami ułożonymi na 
kształt pięciu gwiazd. W Go-
rzanowie w Kotlinie Kłodzkiej 
odnaleźć można drewnianą 
figurę św. Jana Nepomucena, 
przedstawiającą praskiego ka-
płana już jako zmarłego. Figura 
ta jest naturalnej wielkości i zo-
stała wykonana z lipowej kłody, 
która jest wydrążona od spodu, 
by w ten sposób nieco zmniej-
szyć jej ciężar. Fakt niezwykle 
ozdobnego charakteru tej fi-
gury może podkreślać ogromną 
rangę i powagę tego świętego 
w świadomości ludzi tamte-
go rejonu, gdyż figura została 
pokryta polichromią o bardzo 

mocnych kolorach, podkreśla-
jących jej żałobny charakter. W 
dniu świątecznego wspomnie-
nia 16 maja figurę umieszczano 
na przystrojonej łodzi, która w 
otoczeniu licznych innych łodzi 
płynęła w dół rzeki, zaś parafia-
nie sypali kwiaty na tę wodną 
procesję8.Natomiast w Szalowej 
koło Gorlic można było spotkać 
inną formę oddawania czci św. 
Janowi. Mieszkańcy po Mszy św. 
zabierali do domu w butelkach 
wodę, w której zanurzano figu-
rę świętego. Przypisywano tej 
wodzie właściwości lecznicze i 
zapobiegające burzom. Nato-
miast w wigilię święta św. Jana 
Nepomucena figura odbywała 
rytualną podróż łodzią po sta-
wie przy dźwiękach parafialnej 
orkiestry i śpiewie hymnu: „Witaj, 
Janie z Bolesławia”9.

Niewątpliwą pomocą w 
podtrzymywaniu pobożności 
i oddawaniu czci stanowiły 
wszelkiego rodzaju stowarzy-
szenia i bractwa, które zrzeszały 
wiernych dla pogłębiania oso-
bistej pobożności, bądź też dla 
prowadzenia różnorakich akcji 
charytatywnych10. Po kanonizacji 
Jana Nepomucena bractwa pod 
egidą tego świętego zaczęły wy-
rastać jak przysłowiowe grzyby 
po deszczu. Każde takie brater-
skie stowarzyszenie miało swój 
statut, który wyznaczał zakres 
działalności bractwa, jego cha-
rakter oraz charyzmat. Niejed-
nokrotnie także stawanie w sze-
regach takiego stowarzyszenia 

ks. Marcin Zawada 

INNE FORMY ODDAWANIA  
CZCI ŚWIĘTEMU JANOWI

ks. Marcin Zawada
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wiązało się z pewnymi przywile-
jami i możliwością otrzymania 
nadawanych przez papieża od-
pustów11. Dnia 9 listopada 1731 
roku, a więc dwa lata po kanoni-
zacji, papież Klemens XII wydał 
bullę  zezwalającą na tworzenie 
Bractw św. Jana Nepomucena. 
Jednak pierwsze Bractwo założył 
już w roku 1706 Krystian Florian 
Heger von Hegern przy ufundo-
wanej przez siebie w roku 1691 
nepomuckiej kaplicy przy cze-
skim klasztorze Emaus. Członko-
wie bractwa nosili na piersiach 
medaliony z wizerunkiem Jana 
Nepomucena12.

Na terenach Polski istniało 
kilka bractw św. Jana Nepo-
mucena. Bractwo przy farze 
poznańskiej powstało już w roku 
1732 ( zaledwie siedem miesię-
cy po bulli papieskiej). W święto 
swego patrona (15 i 16 maja) 
organizowało ono uroczystości 
publiczne przy figurze na rynku. 
Zachowały się księgi bractwa, 
liczącego u swych początków 
274 członków. Swoją doku-
mentację mają także bractwa 
w Ostrowie Wielkopolskim i w 
opactwie cystersów w Oliwie.  
Natomiast innymi dowodami na 
istnienie bractwa była np. srebr-
na sukienka dekorująca obraz 
św. Jana Nepomucena, jak ma 
to miejsce na przykład w Leśnie, 
czy też posiadanie feretronu z 
wizerunkiem świętego, czego 
przykłady można znaleźć w Tu-
choli, Lubiewie oraz Głogowie13.

Przejawem, jak mocno od-
działującym była cześć oddawa-
na św. Janowi Nepomucenowi, 
stanowi także fakt, iż Bractwo 
Literackie Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny przy ko-
ściele św. Wojciecha w Krakowie 
zaraz po uroczystości ku czci św. 
Jana w 1730 roku i wprowadze-
niu obrazu tego świętego do 
tamtejszego kościoła, posta-
nowiło przemianować tytuł 
swojego bractwa i od tej pory 
nosić nazwę Bractwo Literackie 
NMP i św. Jana Nepomucena. 
Natomiast w tym samym czasie 
w Tczycy k. Miechowa założono 
dzięki protekcji biskupów J. A. 
Lipskiego i K. F. Szaniawskiego 
bractwo św. Jana Nepomuce-
na14. Z czasem ilość i siła bractw 
systematycznie wzrastała i tak w 
1732 roku powstało bractwo św. 
Jana u św. Anny w Warszawie, w 
1736 roku – w Toruniu, w roku 
1748 – w Górce Klasztornej, zaś 
w 1753 roku w Koźminie, Kali-
szu i Zasławiu. Do najbardziej 

uroczystych należało powstanie 
konfraterni w Łowiczu, gdzie w 
1737 roku prymas Teodor An-
drzej Potocki uroczyście doko-
nał introdukcji bractwa św. Jana 
Nepomucena przy tamtejszej 
kolegiacie15.

Z postacią św. Jana Nepo-
mucena wiąże się także stała 
modlitwa i oficjum brewiarzowe, 
które stało się środkiem popu-
laryzacji kultu tego praskiego 
kapłana. Formularz mszalny 
i teksty brewiarza zostały za-
twierdzone 13 kwietnia 1741 
roku przez papieża Benedykta 
XIV. Zasadniczo przeznaczone 
dla kraju czeskiego, jednakże 
dzięki biskupowi Ludwikowi 
Filipowi Sinzendorfowi oficjum o 
św. Janie Nepomucenie zostało 
włączone do modlitw własnych 
diecezji wrocławskiej, co zaapro-
bował ten sam papież 28 wrze-
śnia 1750 roku16.

Uroczystości zaś na Śląsku 
początkowo obchodzono korzy-
stając z tekstów przeznaczonych 
dla kraju czeskiego, jednakże bp 
Ludwik Filip Sinzendorf zwrócił 
się do Stolicy Apostolskiej, by 
oficjum brewiarzowe i formularz 
mszalny o św. Janie Nepomuce-
nie zostały włączone do modlitw 
własnych diecezji wrocławskiej, 
na co przystał papież Benedykt 
XIV 28 września 1750 roku, po-
zwalając obchodząc uroczystość 
ku czci św. Jana wraz z oktawą17.

Przy rewizji Wrocławskiego 
(Proprium w 1858 r)., Kongre-
gacja Rytów zniosła na Śląsku 
oktawę i zdegradowała klasę 
uroczystości. Na to zareagowała 
natychmiast kapituła wrocław-
ska i przedłożyła Stolicy apo-
stolskiej prośbę, by w związku 
z szeroko rozwiniętym kultem 
świętego męczennika poprzed-
nie zarządzenie, utrzymano w 
mocy. Także i tym razem prośba 
została spełniona, ale tylko na 
krótki czas, gdyż kolejna refor-
ma liturgiczna zniosła z czasem 
oktawę i uroczysty obchód świę-
ta. Na bez znaczenia były w tym 
względzie wieloletnie spory 
wśród uczonych, zbyt krytycz-
nie a nawet skrajnie ujmują-
cych  życie i męczeńska śmierć 
świętego w świetle nowszych 
badań. Zwłaszcza wypowiedzi 
niekatolików nawiązywały do 
zarzutów protestanckich, że kult 
Jana Nepmucena wywołano 
sztucznie, celem przysłonięcia 
postaci Jana Husa. Zarzut ten 
jakkolwiek pozbawiony jest 
słuszności historycznej, spełnił 

jednak w dobie współczesnego 
superkrytycyzmu przynajmniej 
częściowe zamierzenia jego au-
tora. W zasadzie spór trwa nadal 
i jeszcze nie wypowiedziano w 
tym względzie ostatniego słowa. 
Faktem jest, że w kalendarzach 
liturgicznych wspomnienie świę-
tego od 1961 r. bywa na  ogół 
pomijane. Wrocławski kalendarz 
liturgiczny wyznaczał uroczy-
stość  liturgiczna świętego na 
dzień 21 maja aż do 1977 r. 
Obecnie obchodzi ją w Polsce 
jedynie archidiecezja katowicka 
i diecezja opolska.18

Niezwykle ciekawą formą 
oddawania czci i kultu św. Ja-
nowi Nepomucenowi jest fakt 
nadawania imienia tego świę-
tego na chrzcie. Już po Soborze 
Trydenckim pojawiły się głosy, 
w późniejszym czasie także pu-
blikacje, by na chrzcie nadawać 
dzieciom imiona autentycznych 
świętych, co było przeciwień-
stwem do postępowania prote-
stantów19. Stąd też nadawanie 
imion konkretnego świętego 
nie tylko podkreślało aspekt 
teologiczny, przypominający o 
płynącej z faktu obierania sobie 
danego świętego protekcji, ale 
także świadczy o popularności i 
żywotności kultu tegoż święte-

go20. Na przykładzie imienia św. 
Jana Nepomucena trzeba także 
mówić o takiej formie oddawa-
nia czci. Można bowiem odna-
leźć wiele przykładów oddawa-
nia przez rodziców swoich dzieci 
na chrzcie świętym pod opiekę 
św. Jana Nepomucena. Nadawali 
oni potomkowi imię składające 
się z zarówno imienia, jak i na-
zwiska tego praskiego kapłana. 
Znany jest chociażby przykład 
urodzonego w 1734 roku Jana 
Nepomucena Radziwiłła, czy też 
jednego z biskupów wileńskich 
Jana Nepomucena Kossakow-
skiego. Hochleitner wymienia 
jeszcze innych noszących imiona 
tego świętego: Jan Nepomucen 
Jankowski – umiarkowany de-
mokrata Towarzystwa Demo-
kratycznego Polskiego z czasów 
Wielkiej Emigracji, Jan Nepo-
mucen Dziewulski – żołnierz z 
okresu Księstwa Warszawskiego, 
uczestnik bitwy pod Somosier-
rą, Jan Nepomucen Bobrowicz 
– wydawca litewskiego czaso-
pisma Melitele, Jan Nepomucen 
Głowacki – malarz z czasów 
zaborów, Jan Nepomucen Ko-
ronowicz z Królewca – oskar-
żony w 1864 roku o usiłowanie 
wskrzeszenia Polski w granicach 
sprzed 1772 czy Jan Nepomucen 

Historia życia, męczeństwa i cudów ś. Jana Nepomucena, kanonika pragskiego, dla 
sakramentalnego spowiedzi sekretu nie przełamanym statkiem dochowanego, w 
rzecze Mołdawie utopionego... Drukiem podana r. 1729, a teraz z łacińskiego po 
polsku przetłumaczon.a, r. 1740, Częstochowa-Jasna Góra 1740 przetłumaczona 
przez Stanisława Wincentego Jabłonowskiego
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Szczurkowski – aktor w teatrze 
Bogusławskiego21. O żywotno-
ści kultu tego praskiego kapłana 
może także świadczyć pragnie-
nie obierania sobie imienia św. 
Jana Nepomucena przez braci 
pijarów prowincji litewskiej, w 
której w latach 1736-1842 na 65 
Janów, aż 20 miało drugi człon 
imienia zakonnego – Nepomu-
cen22.

Trwałość kultu dobrze ob-
razuje historia z Pawłowic koło 
Ząbkowic Śląskich, która miała 
miejsce w latach dwudziestych 
XX wieku. Plagą wsi były częste 
gradobicia, którym zapobiegło 
dopiero ustawienie figury Ne-
pomuka w ogrodzie domu nr 
3, gdyż istniało mocne przeko-
nanie o szczególnej ochronie 
tego świętego przed grado-
biciem23. W całej południowej 
Polsce żywy był zwyczaj i prze-
konanie, że zabranie do domu 
wody płynącej pod figurą św. 
Jana Nepomucena ma chronić 
przed uderzeniami piorunów w 
dach. Przy kapliczkach odbywały 
się w tej intencji nabożeństwa 
majowe, niestety, zwyczaj ten 
z czasem zanikł i nie był kul-
tywowany. Czasem w pobliżu 
kapliczki urządzano też obchody 
nocy świętojańskiej.

Z okazji 200-lecia kanonizacji 
Jana Nepomucena erygowano 
w 1929 roku w Rzymie papieskie 
Collegium Nepomucenum, a w 
1979 roku, na 250-lecie kanoni-
zacji, papież Jan Paweł II w liście 
apostolskim przypomniał zna-
czenie postaci świętego i jego 
kultu dla chrześcijańskiej Europy 
oraz Kościoła czeskiego24.

W trakcie poszukiwań in-
formacji i przesłanek potwier-
dzających głębię kultu św. Jana 
Nepomucena, można natrafić 
na wyniki badań dr hab. Izabelli 
Bukraba-Rylskiej, profesor w In-
stytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN UW, poświęconych recepcji 
kultury ludowej w społecznej 
świadomości. Przeprowadzone 
w 2003 roku analizy wskazują, iż 
święci niegdyś bardzo popularni 
w społeczeństwie, dziś są raczej 
jedynie kojarzeni, albo nawet 
wcale niepamiętani. Jednakże 
istnieje kilka postaci świętych, 
którzy w świadomości ludzkiej 
funkcjonują wciąż dobrze i pa-
mięć o nich jest mocno zakorze-
niona. Do takich postaci należą; 
święty Florian, którego funkcje 
patronackie kojarzy aż 60,3% 
badanych, św. Błażej – patron 
w przypadkach bólu gardła, 

którego kojarzy 12,5% respon-
dentów. Natomiast atrybuty pa-
tronackie św. Jana Nepomucena 
– opiekuna wód, chroniącego 
przed jej odmętami potrafiło 
wskazać poprawnie 7,7% ba-
danych. Mimo tak wydawałoby 
się niskim wskaźnikom popraw-
nych odpowiedzi, zastanawiać 
może fakt, iż co dziesiąty Polak 
jednak dobrze wie, patronem 
jakiej dziedziny życia jest ten 
praski święty kapłan25.

Do ciekawostek o przeja-
wach czci i oddawanego kultu, 
należy także inny fakt, świadczą-
cy o mocno zakorzenionej obec-
ności postaci św. Jana Nepo-
mucena na ziemiach polskich. 
Jest nim dowód na ogromne 
znaczenie postaci świętego 
praskiego kapłana dla szerokiej 
rzeszy osób, co zostało uwiecz-
nione także w formie płatniczej, 
jakim jest pieniądz. Otóż władze 
miejscowości Bardo Śląskie, 5 
czerwca 1921 roku wyemito-
wały tzw. notgeld, czyli tym-
czasowy banknot o wartości 50 
fenigów26. Umieszczono na nim 
postać św. Jana Nepomucena, 
trzymającego palec na ustach, 
krucyfiks i księgę, a wokół gło-
wy świętego zauważyć można 
pięć gwiazd, odwołujących się 
do znamiennego faktu ukazania 
się ich w momencie wydobywa-
nia ciała świętego z Wełtawy27. 
Pietyzm i cześć wobec święte-
go na Śląsku wyrażały się też 
w pragnieniu fundowania figur 
Nepomucena przede wszystkim 
przez chłopów. Oni to bowiem 
bardzo szybko zaczęli uciekać 
się do niego w swoich własnych 
sprawach, upatrując w nim sku-
tecznego obrońcę i opiekuna28.

Inną formą oddawania czci 
przez śląski lud było tworzenie 
muzyki i pieśni kościelnych ku 
czci Nepomucena. Rektor szko-
ły katedralnej we Wrocławiu 
– Andrzej Augustyn Specht – 
skomponował na życzenie ka-
pituły Specificatio musicorum, 
wykonywane później podczas 
dorocznych uroczystości ku czci 
św. Jana z Pomuku. Skompono-
wał on również, do dziś bliżej 
nie znaną, Mszę świętą29, którą 
wykonywano jeszcze w 1747 
roku, zaraz po śmierci autora30.

Świadectwem i przejawem 
kultu świętych są także teksty 
liturgiczne, zarówno teksty mo-
dlitw, jak i pieśni31. Można więc 
spotkać wiele pieśni poświęco-
nych św. Janowi Nepomuceno-
wi. Imiennik świętego, Jan Ne-

pomucen Roman (1805-1892), 
który był wydawcą pierwszej 
edycji śpiewnika pelplińskiego, 
opublikował w nim aż 15 pieśni 
poświęconych swojemu patro-
nowi32. Do najbardziej znanych 
pieśni poświęconych Nepomu-
cenowi należy: Ciebie chwalimy, 
wiekuisty Panie, która przypomi-
na o patronowaniu ziemiom nie 
tylko czeskim, ale także Polsce 
oraz o męczeńskiej śmierci w 
atmosferze świętości i wierności, 
która dla nas ma stać się przy-
kładem do naśladowania:

Ciebie chwalimy, wiekuisty Panie,
Który nam pomoc dajesz w świętym Janie.
On opiekunem całej czeskiej ziemi
I Polska też go swym patronem mieni!
Spraw, byśmy cnoty Twe naśladowali,
I odtąd się już złego wystrzegali.
Niechaj doznajem opieki od Ciebie,
Byśmy wychwalać mogli Boga w niebie 
(...).33.
Inną znaną pieśnią poświę-

coną pamięci i czci św. Jana Ne-
pomucena jest pieśń pt. Witaj 
Janie z Bolesława, świadcząca 
o męczeńskiej śmierci Nepo-
mucena oraz przypominająca 
obronę tajemnicy spowiedzi, 
której święty jest patronem:

Witaj Janie z Bolesława!
Masz się stawić przed Wacława
Bo król tak rozkazuje
Iż ciebie potrzebuje
Już dekret nieodwołany
Jesteś juz na śmierć skazany
Tobie za śmierć dziękuję
Którą mile przyjmuję (...).34

Warto jeszcze sięgnąć do 
innej pieśni XIX-wiecznej, przy-
pominającej życie i męczeńską 
śmierć św. Jana Nepomucena. 
Pieśń pt. Święty Janie Nepo-
mucki chyba najpełniej ukazu-
je historię i funkcje patronackie 
praskiego kapłana, będąc jed-
nocześnie modlitewną prośbą 
o ochronę zwłaszcza w sprawie 
ludzkiej sławy:  

Święty Janie Nepomucki
Tyś jest patron sławy ludzkiej
Pomóż, pomóż w tej niedoli
Boć mnie serce bardzo boli
Amen! Janie Nepomucki
Tyś jest patron sławy ludzkiej
Nie daj, nie daj nam zginąć
Racz nas swym płaszczem obwinąć. 
Amen (...).35

Współczesny poeta, ks. Jan 
Twardowski w swoim tomiku 
wierszy Miłość miłości szuka. 
1939-1998 pochyla się także 
nad postacią św. Jana Nepo-
mucena, przypominając jeden z 
jego atrybutów i dedykując mu 
jeden z wierszy:

O niedzisiejszy święty mój

w litaniach nie wzywany –
przed złym rozgłosem stale broń 
– Patronie Dobrej Sławy.
Bo czy niepamięć ludzkich serc
czy bramy triumfalne –
jednako czeka na rias kąt
gdzie wszystkie groby czarne.
Chroń mnie od wielkich hucznych bitw 
męczeństwa – i więzienia –
śmierć dla Chrystusa ześlij mi
najprostszą, z przemęczenia.
O niedzisiejszy święty mój
wzgardzony, zapomniany –
podaj mi rękę w taką śmierć –
Patronie Dobrej Sławy36.
Jak zatem widać na podsta-

wie tekstów pieśni czy literatury 
poetyckiej, postać św. Jana Ne-
pomucena jest niezwykle moc-
no zakorzeniona w świadomości 
wiernych. Przez jego wstawien-
nictwo się modlono, zanoszono 
intencje, prośby i błagania. Jego 
to postać była znana i ceniona, 
o czym może świadczyć taka 
wielość pozostałych form od-
dawania czci temu praskiemu 
świętemu. To dzięki temu kult 
św. Jana Nepomucena przetrwał 
na tak szerokim obszarze do dziś. 
Wprawdzie nie jest prawdopo-
dobne, by nastąpił ponowny 
wzrost czci świętego na tak sze-
roką skalę, jak miało to miejsce 
w wieku XVIII czy XIX. Niemniej 
jednak trudno sobie wyobrazić, 
byśmy mieli w przyszłości o nim 
zapomnieć, skoro tak często re-
jestrujemy przykłady jego daw-
nej czci w postaci wielu świątyń 
jemu poświęconych, a przede 
wszystkim figur, tzw. Nepomu-
ków i przydrożnych  kapliczek, a 
także utworów artystycznych. I 
choć ks. Twardowski nazywa Jana 
Nepomucena wzgardzonym i za-
pomnianym, to jednak pozosta-
nie on zawsze w naszej pamięci, 
której zewnętrznym przejawem 
są tak rozbudowane przykłady 
w kulturze i sztuce. Niestety, na 
Dolnym Śląsku, a więc także na te-
renie diecezji świdnickiej, oprócz 
figur, kaplic, obrazów i rzeźb tra-
dycja żywego kultu zanikła wraz 
z opuszczeniem tych ziemi przez 
ludność niemiecką i polskich Ślą-
zaków po roku 1945 37.

Zakończenie

Jedną z głównych przyczyn 
podjęcia się przez autora po-
wyższej pracy na temat życia, 
działalnością i świętości ks. Jana 
Nepomucena było spostrzeżenie 
wielkości i głębi kultu, którym cie-
szy się w dalszym ciągu ten wy-
dawałoby się niepozorny czeski 
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kapłan. Już pierwsze zetknięcie 
się z wielością przejawów ogrom-
nej czci oddawanej św. Janowi 
Nepomucenowi doprowadzić 
może do refleksji nad wielkością 
tej postaci, czasowo bardzo odle-
głej od współczesności. Jednakże 
żywotność kultu i wielka ilość ze-
wnętrznych jego przejawów po-
dyktowały jeszcze głębszą analizę 
oddziaływania Jana z Pomuku. 
Zachwyt nad żywotnością kultu 
oraz fakt, iż kapliczki, cokoły z 
figurą świętego, czy przydrożne 
rzeźby można spotkać w wielu 
miejscach Polski, skłonił autora 
do analizy oddziaływania czci św. 
Jana Nepomucena na terenach 
diecezji świdnickiej.

Siła wiary jest faktem dobrze 
znanym i niewymagającym wielu 
dowodów czy długiej argumenta-
cji. Jednak można się o tym jesz-
cze mocniej przekonać w trakcie 
badań i refleksji nad siłą i żywot-
nością czci oddawanej świętym 
oraz ich obecności w świadomo-
ści wierzących. Wielokrotnie więc 
na kartach powyższej pracy moż-
na się  przekonać o prawdziwo-
ści stwierdzenia, iż  wiara jest siłą 
sprawczą. Celem zatem powsta-
nia tej pracy była próba ukazania 
siły wiary, której inicjatorem stało 
się życie i męczeńska śmierć ks. 
Jana Nepomucena.

Ta znana we współczesnej 
Europie postać czeskiego mę-
czennika święcąca swoje trium-
fy w ciągu kilka wieków jest na 
nowo odkrywana i doceniana we 
współczesnym społeczeństwie. 
Najlepszym dowodem są nie 
tylko liczne przejawy kultu w 
postaci przydrożnych kapliczek, 
figur umieszczonych w pobliżu 
mostów i rzek czy kościołów pod 
wezwaniem św. Jana Nepomu-
cena, ale także coraz większe 
zainteresowanie jego historią i 

niezwykłością osobowości, nie 
tylko z tego powodu, iż przez set-
ki lat pamięć i kult praskiego świę-
tego były czynnikami łączącymi 
zarówno pokolenia, jak i narody 
Europy Środkowej, ale głównie 
dlatego, iż ów praski męczennik 
był świętym nie tylko na miarę 
swoich czasów, ale przykładem  
i świętością swojego życia prze-
kroczył barierę wieków.

O ponadczasowości Nepo-
mucena można się przekonać na 
podstawie analizy jego życiorysu 
i tragicznych wydarzeń męczeń-
skiej śmierci, co było przedmio-
tem pierwszego rozdziału  pracy. 
To właśnie dokładniejsze przyj-
rzenie się historycznym uwa-
runkowaniom czasów, w jakich 
przyszło żyć Janowi z Pomuku, 
dało obraz ruchów i zachowań 
społecznych tamtego okresu, a 
także pozwoliło lepiej zrozumieć 
dalsze losy praskiego kapłana 
oraz wszystkich konsekwencji 
jego męczeństwa. Dopiero z 
takim bagażem wiedzy można 
było pozwolić sobie na analizę 
żywotności kultu św. Jana Nepo-
mucena począwszy od wydarzeń 
sprzed beatyfikacji i kanonizacji, 
poprzez refleksję nad atrybutami 
i funkcjami patronackimi św. Jana, 
a na wielu przejawach czci wobec 
niego skończywszy. Analiza ta zo-
stała dokonana na podstawie do-
stępnych i ocalałych do naszych 
czasów świadectw, ukazujących 
bezpośredni wpływ postaci pra-
skiego męczennika na rozległość i 
głębię kultu św. Jana Nepomuce-
na. Płynąca z owej analizy wiedza 
pozwoliła na pogłębioną refleksję 
na temat przejawów czci tego 
kapłana- męczennika  na terenie 
diecezji świdnickiej, gdzie można 
znaleźć wiele przykładów silnego 
kultu, szerzonego bardzo wcze-
śnie i trwającego setki lat.

Wniosków nasuwających 
się w całym ciągu powstawania 
powyższej pracy jest ogromnie 
dużo. Do najważniejszych jednak 
należy przekonanie, iż postać św. 
Jana Nepomucena wrosła bardzo 
głęboko w świadomość licznej 
rzeczy wierzących i to nie tylko 
narodowości czeskiej, ale także 
polskiej. Dawali oni wyraz wielo-
krotnie przeświadczeniu o silnej 
roli patronackiej Jana z Pomu-
ku, budując kapliczki, stawiając 
przydrożne figury czy fundując 
kościoły pod jego wezwaniem. 
Wprawdzie przejawy czci wo-
bec praskiego kapłana znaleźć 
można niemalże na terenie ca-
łego kraju, to jednak największa 
ich liczba plasuje się na ziemiach 
Śląska. Czego przyczyną jest nie 
tylko bliskość tych terenów do 
rodzinnych stron księdza Jana, 
ale także fakt najmocniejszego 
ich oddziaływania w kwestii 
sensowności oddawania czci 
św. Janowi. Różnorodność form 
hołdu i ogromnego pietyzmu ce-
chującego ludzi mieszkających 
na tych terenach, jest dowodem 
na ogromną popularność i „sen-
sowność” kultu praskiego mę-
czennika. Wyrazicielami owego 
przekonania stawali się przeróżni 
artyści, którzy stanęli do walki w 
dziele propagowania nabożeń-
stwa wobec Nepomucena. Na te-
renie diecezji świdnickiej nie brak 
ich przepięknych dzieł.  To właśnie 
one najbardziej przemawiały do 
szerokiej rzeszy wiernych, pragną-
cych pogłębienia świadomości i 
wiedzy o postaci praskiego mę-
czennika. Liczne rzeźby, figury 
czy malowidła przedstawiające 
kapłana-męczennika rozpalały 
wyobraźnię, pociągały i fascy-
nowały wszystkich, którzy podzi-
wiali artyzm i piękno wykonania, 
jednocześnie snując refleksję o 

ginącym w wodach Wełtawy księ-
dzu. Tak właśnie rodziła się żywa 
pamięć o Nepomucenie, która jest  
siłą napędową kultu i stanowi o 
jego żywotności. To dzięki niej 
tak mocno zakorzeniona i wciąż 
kultywowana jest postać św. Jana 
Nepomucena.  

Andrzej Babuchowski w cy-
towanej wielokrotnie w powyż-
szej pracy książce o tym świętym 
praskim męczenniku przytoczył 
słowa pewnego austriackie-
go historyka sztuki Aldemara 
Schiffkorna, który stwierdził przy 
okazji międzynarodowej wysta-
wy plastycznej poświęconej 
pamięci praskiego męczennika, 
że tam gdzie stoją posągi Jana 
Nepomucena, tam jest Europa 
Środkowa.38. W toku refleksji więc 
nad niniejszą pracą, zrodziło się 
autorowi dosyć zastanawiające 
pytanie, które niech będzie pod-
sumowaniem całego dzieła: Skoro 
tak wiele przejawów artystyczne-
go piękna i obecności postaci św. 
Jana Nepomucena na ziemiach 
diecezji świdnickiej, to dlaczego 
ten wielki święty wciąż tak mało 
jest znany? Szkoda również że 
wspomnienie męczeńskiej śmierci 
i narodzin dla Nieba nie jest na 
Dolnym Śląsku a zwłaszcza w 
Świdnicy uroczyście przeżywane? 
Wydaje się to zasadnym pytaniem 
nie tylko przez fakt umiejscowie-
nia jej w środku Europy poprzez 
mnogość Nepomuków, ale także z 
racji wciąż żywej pamięci i wielkiej 
żywotności kultu św. Jana Nepo-
mucena w sercach diecezjan. Spo-
tykając na drogach swojego piel-
grzymowania warto westchnąć 
z zadumą i wypowiedzieć słowa 
modlitwy do dobrego Boga, aby-
śmy za przykładem i przyczyną 
św. Jana, strzegli naszego języ-
ka i dla dobra duszy byli gotowi 
znieść wszystko.
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W związku ze zbliżającym się 
dniem 19 września i 5. rocznicą 
beatyfikacji drugiego męczenni-
ka Ziemi Kłodzkiej, kontynuujemy 
nasze studia i głębsze poznawa-
nie jednej z trzech postaci najwy-
bitniejszych duchownych regio-
nu Ziemi Kłodzkiej - bogatego 
w ludzi o „wysokiej mierze życia 
codziennego”, w kulturę i histo-
rię. Ten „śląski Cromlech - „kraina 
Pana Boga i Maryi” jest utkana nie 
tylko malowniczymi kotlinami, 
przełomami i korytami rzek, ale 
również wieloma sanktuariami 
maryjnymi (i to o międzynaro-
dowej renomie), i pątniczymi 
ścieżkami, a jej wyjątkowe perły 
- rozsiane w krajobrazie - stano-
wi ponad 5.000 obiektów małej 
architektury sakralnej, odsłania-
jącej wyraz duchowych potrzeb 
człowieka. 

Wysoka miara 
i chrześcijańskie życie 
ks. Gerharda Hirschfeldera

„Życie jest mostem 
– trzeba je przejść 
nie zadamawiając się na zie-

mi”.
(św. Katarzyna ze Sieny)

Interesującym nas - wybit-
nym Kłodzczaninem - jest Ger-
hard Hirschfelder, urodzony jako 
nieślubne dziecko w Kłodzku w 
1907 roku, który mimo różnych 
przeszkód i upokorzeń, w 1932 
r. został jednak katolickim księ-
dzem. Fakt ten miał miejsce na 
krótko przed przełomowym – nie 
tylko w historii Niemiec - rokiem 
1933. W wyniku wyborów do 
Reichstagu, hitlerowska NSDAP 
przejęła władzę w Niemczech i 
wprowadziła totalitarne rządy. 
Niestety, ale wcześniej przewa-
żająca większość mieszkańców 
Ziemi Kłodzkiej głosowała jed-
nak na tę partię (ważnych głosów 
było – 68.903, z tego największe 
poparcie otrzymała nazistow-
ska partia NSDAP – 26.594, a 
dopiero drugą co do wielkości 
liczby głosów była chrześcijańska 
partia Centrum – 19.856, z kolei 
- Christlich-Sozialer Volksdienst 
otrzymał jedynie – 225 głosów. 
zob. http://www.verwaltungsge-
schichte.de/glatz.html). Co wię-
cej w największej wsi „czeskiego 
zakątka”, jakim była Czermna (w 
1933 r. miała ona ok. 2.000 miesz-
kańców) w wyborach do Reich-
stagu w dniu 5 marca 1933 r. na 

NSDAP zagłosowało aż 315 osób, 
a na pozostałe pięć niemieckich 
partii - z Centrum na czele – je-
dynie 868 głosów. 

Od kwietnia 1932 r. parafia 
Czermna (tworzyło ją siedem wsi 
– w tym Kudowa – a mieszkało 
w niej 4.466 katolików oraz 690 
przedstawicieli innych wyznań 
chrześcijańskich) stanowiła 
pierwszą placówkę duszpasterską 
charyzmatycznego Kłodzczani-
na. To właśnie tutaj ks. Gerhard 
Hirschfelder cieszący się wielkim 
szacunkiem i uznaniem, nie tylko 
ze strony ks. proboszcza Hauffe-
na, ale również ze strony młodzie-
ży i dorosłych, rozpoczął swój 
życiowy „Wielki Tydzień” wypeł-
niany represyjnymi działaniami 
miejscowych nazistów, którego 
finał rozegrał się w prototypo-
wym obozie koncentracyjnym 
w Dachau k. Augsburga.

Także i w tym przypadku 
potwierdzenie znajduje prawda, 
którą w proroczy sposób przeka-
zywali dwaj wielcy teologowie 
XX w. niemiecki jezuita prof. Karl 
Rahner (ur. 5 VI 1904, zm. 30 V 
1984) i szwajcarski teolog ks. prof. 
Hans Urs von Balthasar (ur. 12 
VIII1905, zm. 26 VI 1988). Ostrze-

gali oni, że albo chrześcijanie 
staną się mistykami, albo ich w 
ogóle nie będzie. W tym miejscu 
wypada nam podkreślić kolejny 
wymiar wielkości bł. Ks. Gerharda 
Hirschfeldera, który jak dotąd nie 
został podjęty przez żadnego z 
biografów, czy też popularyzato-
rów jego życiowego charyzmatu 
i przesłania. Otóż Gerhard owo 
nieślubne dziecko, wychowane 
w skromnych warunkach przez 
samotną matkę, został jednak ka-
tolickim kapłanem, a swoją dzie-
sięcioletnią posługę kapłańską 
w niezłomny i heroiczny sposób 
realizował w okresie 12-letniego 
reżimu Adolfa Hitlera i jego nazi-
stowskiej partii. Głębsza analiza 
jego pism, korespondencji oraz 
świadectw, wspomnień i opinii 
pozwala twierdzić, że przeżywał 
on chrześcijaństwo na sposób 
mistyczny. Ten fakt potwierdza 
chociażby jego tytaniczna pra-
ca duszpasterska nacechowana 
ewangeliczną radością „wyde-
stylowaną z cierpienia” i bycie 
„twierdzą wewnętrzną” w obliczu 
prześladowań i więzienia. 

W parafii Czermna, opiekę 
duszpasterską prowadzono w 
trzech kościołach, w czterech 

Ks. prof. Tadeusz Fitych 

BŁ. KS. GERARD HIRSCHFELDER  
I WIELCY DZIEKANI KŁODZCY (1901-1962)

„Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa jest zbrodniarzem””

(Ostatnie kazanie Duszpasterza Młodzieży Ziemi Kłodzkiej - ks. Gerharda Hirschfeldera wikariusza w Bystrzycy Kł., niedziela 27 VII 1941).

Ks. wikary Gerhard Hirschfelder na obozie z  katolickimi harcerzami w Czermnej  
(arch.: ks. T Fitych;  J. Pavliček – W. Wieja).

Ks. wikary  Gerhard Hirschfelder  z muzykującymi dziewczętami z Czermnej  
podczas odwiedzin w Bystrzycy Kł. (arch. J. Pavliček – W. Wieja).
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domach zakonnych, obiekcie Ca-
ritasu oraz w miejscach formacji 
młodzieży żeńskiej i męskiej oraz 
miejscach spotkań z ok. siedmio-
ma bractwami i stowarzyszenia-
mi. Dwaj duszpasterze otaczali 
aż 4.466 wiernych (stan z 1932 
r.). Przy czym praktykowano tu 
bardzo wymagający porządek 
nabożeństw. W niedzielę - zimą 
i latem - msze św. celebrowano o 
godzinie 7,30 i 8,30, a tzw. sumę 
parafialną o 10,30. Natomiast o 
godzinie 14-ej nabożeństwo (z 
racji uroczystości o 15,30). Sa-
kramentu pokuty udzielano w 
niedziele i święta już o godzi-
nie 6,30, a w pierwszy piątek, 
tzw. „piątek Serca Pana Jezusa” 
o godzinie 15.00 i 19.00. W dni 
powszednie latem celebrowano 
Eucharystię już o godzinie 5.00 i 
6.00, a zimą o 6.00 i 7.00.

W Bystrzycy Kł. opieka dusz-
pasterska była aż dwukrotnie 
bardziej wymagająca i rozległa. 
Niebawem Ks. Gerhardowi po-
wierzono jeszcze opiekę dusz-
pasterską nad całą młodzieżą 
ziemi kłodzkiej (i to w sytuacji 
ograniczania działalności Kościo-
ła oraz systemowego zawłaszcza-
nia młodzieży przez nazistów). 
Na tej placówce duszpasterskiej 
o integralny rozwój - ludzki i 
chrześcijański, zabiegało sied-
miu kapłanów, w tym ksiądz 
proboszcz, dwóch wikariuszy, 
dwóch kapelanów oraz kapłan 
(doktor teologii) jako nauczyciel 
religii. (9.326 katolików - stan z 
1932 r., 78 chrześcijan innych 
wyznań i 16 Żydów, żyjących 
na obszarze miejskiej parafii. 
Istniało w niej 12 wiosek; kościół 
parafialny i 5 kościołów filialnych, 
domy trzech żeńskich wspólnot 
zakonnych oraz 5 stowarzyszeń 
na prawie kanonicznym, a także 
28 stowarzyszeń innego typu).

Gigantyczna praca realizowa-
na przez ks. Gerharda z pasją i 
pełnym oddaniem, była możliwa 
tylko dzięki zdolności czerpania 
sił fizycznych i duchowych z oso-
bowej przyjaźni z Trójjedynym 
Bogiem Miłością. Realność tego 
typu wysokiej kultury i sztuki ży-
cia potwierdzają doświadczenia 
m.in. takich proroków jak Izajasz: 
„Nie zasłaniałem mojej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dla-
tego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją 
jak głaz i wiem, że wstydu nie 
doznam (Iz 50, 6-7); czy też św. 
Pawła Ap: „Nauka krzyża […] jest 
mocą Bożą dla nas, którzy dostę-

pujemy zbawienia” (1 Kor 1,18); 
stwierdzenia innych Autorów 
pism natchnionych: „winniśmy 
wytrwale biec w wyznaczonych 
zawodach. Patrzmy na Jezusa, 
który nam w wierze przewodzi 
i ją udoskonala. On zamiast rado-
ści, którą Mu obiecywano, prze-
cierpiał krzyż, nie bacząc na jego 
hańbę i zasiadł po prawicy tronu 
Boga” (Hbr 12,1-3), oraz wyznania 
i natchnione rady psalmistów: 
„Oto mi Bóg dopomaga,// Pan 
podtrzymuje me życie” (Ps. 54,8); 
„Zbawienie sprawiedliwych po-
chodzi od Pana, // On ich uciecz-
ką w czasie utrapienia” (Ps 37,39); 
jak też ”W mojej udręce jest dla 
mnie pociechą, // że Twoje słowo 
obdarza mnie życiem” (Ps 119,50) 
oraz „Powierz Panu swa drogę, 
// a On sam będzie działał” (Ps 
57, 5).

Nie bez znaczenia, w życiu i 
sposobie posługiwania ks. Ger-
harda, był fakt uczestnictwa w 
charyzmacie i misji Ruchu Szen-
stackiego. Z pewnością w 1932 r. 
poznał on Siostry Szensztackie, 

które przez trzy lata posługiwa-
ły na Zakrzu koło Kudowy, a w 
dniu 15 października być może 
i samego założyciela O. Józefa 
Kentenicha, który przybył tu z 
jednodniową wizytą. Ten ko-
ścielny ruch maryjny, działając na 
jezuickiej zasadzie „agere contra” 
przygotował duszpasterski pro-
gram antynazistowski. Dlatego 
rok 1934 został w nim ogłoszony 
jako tzw. "Maranisches Volks- und 
Wallfahrtsjahr". Obok konferencji, 
rekolekcji, pielgrzymek i spotkań 
modlitewnych rozpropagowano 
w całych Niemczech wiele kopii 
obrazków i modlitw „szensztac-
kiej” Matki Bożej (tzw. „MTA-
-Bilder”) oraz zbudowano kilka 
typowych świątynek jej poświę-
conych. W konsekwencji, przez 
pogłębioną miłość do Maryi i 
uświadomienie chrześcijańskich 
korzeni narodu niemieckiego, 
usiłowano uodpornić Niemcy 
na nazistowską ideologię. 

Co więcej, przy przecho-
dzeniu z parafii w Czermnej do 
Bystrzycy Kł. ks. Gerhard stracił 

największego przyjaciela – swo-
ją matkę Marię. Pozostali mu 
jedynie krewni mieszkający na 
Zakrzu w Czermnej i Słonym, 
kolega ze studiów ks. Konrad 
Leister (ur. 9 II 1908). Był on 
młodszy wiekiem, ale starszy 
o rok święceniami, a od 1938 
r. pełnił już urząd proboszcza 
w pobliskich Wójtowicach. W 
październiku 1939 r. starszym 
wikariuszem bystrzyckiej para-
fii był wyświęcony 27 stycznia 
1929 r. ks. Adolf Langer (ur. 4 XI 
1902 w Słonym); uprzednio drugi 
wikariusz parafii Św. Michała w 
Ludwikowicach Kł. koło Nowej 
Rudy. Po śmierci proboszcza, 
w styczniu 1940 r., to on został 
jego następcą i posługiwał na 
tym urzędzie aż do 1946 r.. Obaj 
kapłani bardzo się zaprzyjaźnili. 
Najprawdopodobniej spotyka-
li się i znali znacznie wcześniej, 
bowiem ks. Langer zapewne od-
wiedzał swoje miejsce urodzenia 
i krewnych żyjących w Słonem, 
czyli w parafii św. Bartłomieja w 
Czermnej. 

Ks. prałat Edmund Scholze.

Kłodzko, po prawej stronie - naprzeciwko synagogi - widok na kamienicę, w której Gerhard H. wraz z matką mieszkał do czasu przyjęcia 
święceń kapłańskich, dawna Grüner Straße - dzisiaj   ul. Wojska Polskiego (archiwalna widokówka, źródło witryna internetowa).

Ks. prałat Franz Dittert.Ks. prałat dr Wilhelm Hohaus
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Pomimo utraty matki, na-
rastających prześladowań ze 
strony hitlerowskiego reżimu, 
problemów zdrowotnych i po-
większonych zadań duszpaster-
skich ks. Gerhard pozostał sobą 
- trynitarną pełnią miłości żył on 
w relacjach z Bogiem i ludźmi. 
Jego postawę doskonale przybli-
żają celne słowa św. Augustyna 
bpa: „pełnię miłości, którą winni-
śmy się […] wzajemnie kochać, 
określił sam Pan mówiąc: „nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przy-
jaciół swoich” (zob. komentarz 
do Ewangelii św. Jana traktat 84).

W roku 5. rocznicy wyniesie-
nia bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
do chwały ołtarzy, już dziś – co-
raz bardziej świadomie - pragnę 
wspólnie z obecnymi i byłymi 
mieszkańcami ziemi kłodzkiej 
oraz Ludem Bożym diecezji 
świdnickiej, podziękować za jego 
dziesięcioletnią, opatrznościową 
służbę. Służył człowiekowi, Ko-
ściołowi i światu — służąc Chry-
stusowi przez Maryję. W swoim 
służeniu i posługiwaniu- wraz z 
tak Mu bliskim Ruchem Szensz-
tackim - wzorował się na Niej i 
to Jej, jeszcze raz w KL Dachau, 
całkowicie się oddał na nowo, 
„wziął Ją do swego obozowego 
baraku”, zaprosił Ją „specjalistkę” 
krzyżowego Stabat - na finał 
swego życiowego „Wielkiego 
Tygodnia”. Ks. Gerhard był mocny 
służbą nacechowaną pasterską 
miłością. Pośród dziejowych prób 
i doświadczeń, swoją kapłańską 
służbą czynił mocnym lokalny 
Kościół, młodzież, dorosłych i 
współbraci kapłanów. Charyzma-
tyczny duszpasterz młodzieży 
ziemi kłodzkiej był mocny swo-
ją wiarą w Trójjedynego Boga, 
który poprzez Jezusa Chrystusa 
ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego jest Panem stworzenia 
i Panem dziejów. Z Domu Ojca, 
ks. Gerhard jeszcze i dziś zdaje się 
mówić do nas słowami Psalmi-
sty: „Prawica Pańska wzniesiona 
wysoko,// prawica Pańska moc 
okazała.// Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana”(Ps 118 [117], 
16-17).

Ks. Gerhard był mocny swoją 
wiarą w Chrystusa (to był i jest 
kamień węgielny zbawienia 
człowieka, ludzkości, narodu). 
Czynił więc wszystko, aby ten 
kamień węgielny nie został 
odrzucony przez ludzi swego 
narodu i ciemnej, nieludzkiej 
epoki XX w., ale by się na nowo 
umocniał w fundamentach du-

chowego budowania współcze-
snych i przyszłych pokoleń. Za 
św. Pawłem apostołem, pośród 
świata szukającego innych mą-
drości i innych mocy, ks. Gerhard 
odważnie i konsekwentnie głosił 
Chrystusa ukrzyżowanego, który 
jest mocą Bożą i mądrością Bożą 
(por. 1 Kor 1, 23, 24).

Kończąc duchową charak-
terystykę bł. Ks. Gerharda Hir-
schfeldera pragnę ją dopełnić i 
zwieńczyć pełną światła, pokoju 
i bezgranicznej ufności modlitwą 
(szkołą pozytywnego myślenia), 
którą w swoich Zapiskach Wię-
ziennych pozostawił nam Prymas 
Tysiąclecia: „Wszystkie drogi 
Twoje - miłosierdzie i prawda! 
Cierpienie rozpływa się w do-
znanej miłości. Kara przestaje 
być odwetem, bo jest lekarstwem 
podanym z ojcowską delikatno-
ścią. Smutek dręczący duszę, jest 
orką na ugorze pod nowy zasiew. 
Samotność jest oglądaniem z 
bliska Ciebie. Złośliwość ludzka 
jest szkołą milczenia i pokory. Od-
dalenie od pracy jest wzrostem 
gorliwości i oddaniem serca. 
Więzienna cela jest prawdą, że 
nie mamy tu mieszkania stałego 
[...]. By więc nikt nie myślał źle 
o Tobie, Ojcze, by nikt nie śmiał 
Cię ukrzywdzić zarzutem suro-
wości - boś dobry, bo na wieki 
miłosierdzie Twoje” (18 I 1954 r.).

Struktura i obsada 
urzędów Kościoła 
katolickiego 
na ziemi kłodzkiej

Historyczną jednostką po-
działu terytorialnego i admini-
stracji Kościoła katolickiego na 
ziemi kłodzkiej był tzw. Wielki 
Dekanat Kłodzki, który aż do 
1972 r. był on podporządkowany 
archidiecezji praskiej. Do 1945 r. 
jego strukturę administracyjną 
tworzyło już: 55 parafii (w 1852 
- tylko 46 parafii), 9 kuracji (w 
tym Zakrze k/Kudowy i Słone-
go), 5 zakonów męskich (i ich 
liczne klasztory oraz domy za-
konne) i 9 zakonów żeńskich. O 
pełną opiekę duszpasterską dla 
ponad 180 tys. mieszkańców 
ziemi kłodzkiej (w 1832 r. w tej 
liczbie było 164.626 katolików 
i 15.601 chrześcijan innych wy-
znań oraz Żydów) troszczyło 
się - obok wielkiego dziekana, 
wspieranego przez dwóch sekre-
tarzy albo dwóch arcybiskupich 
wizytatorów - 138 katolickich du-
chownych, stowarzyszonych w 
Misyjnej Unii Kapłanów.

W pierwszej połowie XX w. 
archidiecezji praskiej przewod-
niczyło aż pięciu kardynałów, ale 
okres kapłańskiej posługi bł. ks. 
Gerharda Hirschfeldera przy-
padł na czas 11-letnich rządów 
32. arcybiskupa ks. kard. Karola 
Kašpara (1931–1941). Ks. Ger-
hard miał okazję osobistego 
z nim kontaktu w Czermnej, 
w dniu 14 września 1936 r., w 
trakcie udzielania sakramentu 
bierzmowania 770 osobom. Za 
wzorowe duszpasterzowanie 
otrzymał on pochwalny dekret 
kard. Kašpara. W tym okresie na 
czele Wielkiego Dekanatu stali 
czterej dziekani kłodzcy, którzy 
jako wikariusze praskiego ar-
cybiskupa, odgrywali na ziemi 
kłodzkiej rolę nie do przecenie-
nia. Było tak, zwłaszcza od 1742 
roku, kiedy to Hrabstwo Kłodzkie 
przeszło pod władzę Prus. Wika-
riusze generalni kształtowali nie 
tylko politykę personalną, ale po-
przez wizytacje, pełnione przez 
dwóch sekretarzy albo specjal-
nych wizytatorów, kontrolowa-
li stan pracy duszpasterskiej i 
życia religijnego wiernych. Co 
więcej, poprzez wzorową pracę 
prowadzoną bezpośrednio na pa-
rafiach, kierowane i od podstaw 
tworzone stowarzyszenia, jak też 
głębokie zaangażowanie w prace 
charytatywne, naukowo-badaw-
cze i publicystyczne oraz życie 
kulturalne i polityczne, bardzo 
realnie wpływali oni na kształt 
życia powierzonego ich opiece 
duchowej regionu. Niekiedy, 
jak np. w przypadku ks. prała-
ta Monse, przez ponad ćwierć 
wieku bezpośrednio wpływali 
na kulturę duszy stolicy regio-
nu – miasta Kłodzka (w okresie 
międzywojennym żyło tu do 24 

tys. osób, czyli co siódmy miesz-
kaniec regionu).

Opisując sens i przesłanie 
wielu zrealizowanych ludzi wypa-
da tu przytoczyć tzw. „paradoks 
ziarna”, czyli kluczowe zdanie 
Ewangelii: „ten, kto kocha swoje 
życie, traci je”. Istnieje bowiem 
bezwzględna prawda, że plon 
obfity przynosi tylko ziarno, 
które wpadłszy w ziemię - ob-
umrze (zob. J 12, 24-25; „ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie” 
(J 12 32). Zanim prawda ta stało 
się rzeczywistością w życiu cha-
ryzmatycznego obrońcy religii, 
tożsamości i godności młodzieży 
„krainy Pana Boga i Maryi”, to trze-
ba zauważyć, że, conajmniej trzej 
ostatni wielcy dziekani, w mniej-
szym i większym stopniu wpłynęli 
na kształt ludzkiej, religijnej i hu-
manistycznej formacji Gerharda 
Hirschfeldera. Co ciekawe aż do 
matury wraz z matką mieszkał 
on prawie naprzeciwko kłodzkiej 
synagogi, zbudowanej przez po-
stępowych Żydów w 1885 roku. 
Przy czym, ostatni dwaj dziekani 
mieli wpływ na miejsca pracy i 
na kościelne nominacje kapła-
na Gerharda, zaangażowanego 
członka takich ruchów kościel-
nych jak Quickborn i Szensztat. 
Należy zauważyć, że charyzma-
tycznego duszpasterza ziemi 
kłodzkiej najlepiej poznał ostatni 
z nich – Ks. Monse. Bowiem w 
latach 1915-1919 pracował on w 
kłodzkim liceum i gimnazjum, a 
od 1921 roku, czyli przez 11 lat 
był nawet proboszczem parafii 
chrztu i zamieszkania Gerarda 
Majelli Hirschfeldera, a przez 
ostatnie trzy lata jego życiowe-
go „Wielkiego Tygodnia” był już 
wielkim kłodzkim dziekanem. 

Kłodzko - synagoga zbudowana w 1885 r. wg projektu Al. Graua. Spalili ją naziści 
podczas nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. (źródło witryna internetowa).



27 Ziemia Kłodzka nr 249/ kwiecień 2015

Jest więc oczywistym fakt, 
że ks. dr Franz Xaver Monse, 
który latach 1938-1962 będzie 
pełnił urząd wikariusza general-
nego, już wcześniej dobrze znał 
i cenił ks. Gerharda, a w czasie 
studiów teologicznych wspierał 
go finansowo. Co więcej, ks. dr 
Monse jako nowo mianowany 
wikariusz generalny (28 VIII 
1938 r.), natychmiast po obję-
ciu urzędu, czyli na progu 1939 
r., na skutek złożonej sytuacji w 
Kudowie i Czermnej, spowodo-
wanej prowokacjami i groźbami 
ze strony nazistów. Zabiegają-
cych o ubezwłasnowolnienie 
młodzieży, ale pragnąc ratować 
ks. Gerharda, zdecydował, iż 
rozwiązaniem problemu bę-
dzie przeniesienie go na dużą 
parafię miejską do Bystrzycy 
Kł. Co więcej, to on okazał ks. 
Gerhardowi pełne zaufanie i po-
parcie. Tak bowiem należy ode-
brać późniejszą nominację ks. 
Hirschfeldera na duszpasterza 
młodzieży w całym Hrabstwie 
Kłodzkim. Docenił on talenty i 
charyzmat pracy z młodzieżą 
oraz wielką apostolską pasję 
wybitnego kłodzczanina, nie 
ignorując przy tym faktu rosną-
cej w siłę i agresywność partii 
NSDAP i szybko pogarszającego 
się położenia Kościoła katolic-
kiego. Ujmując rzecz generalnie, 
trzeba powiedzieć, że wielcy 
dziekani kłodzcy pierwszej 
połowy XX w. należeli do inte-
lektualnej i duchowej elity re-
gionu, i w różnorodny sposób 
wpływali na kształt Kłodzczyzny 
życiowego środowiska i małej 
ojczyzny Gerharda Hirschfelde-
ra. To w tej przestrzeni kultury, 
świadectwa i osobowych relacji 
wzrastał on i rozwijał się do peł-
ni człowieczeństwa. Co więcej, 
jest oczywistą prawda, że jako 
ludzie rodzimy się przez całe ży-
cie pielęgnując dojrzałe relacje 
i kulturę dawania – cywilizację 
miłości (św. Jan Paweł.).

W gronie czterech prezento-
wanych poniżej wielkich dzie-
kanów kłodzkich, tylko ostatni 
z nich – ks. prałat Monse rezy-
dował w Kłodzku, czyli w geo-
graficznym centrum Hrabstwa 
Kłodzkiego, a inni sprawowali 
ten urząd pozostając na dotych-
czasowych parafiach, znacznie 
oddalonych od Kłodzka i innych. 
Do dzisiaj przy kłodzkim koście-
le Wniebowzięcia NMP zacho-
wało się dekanalne archiwum 
arcybiskupiego wikariatu gene-
ralnego Hrabstwa Kłodzkiego.

Wielcy dziekani kłodzcy 
pierwszej połowy XX wieku

Ks. prałat dr Wilhelm Hohaus 
- wikariusz książęco-arcybiskupi 
1901–1909

Urodził się 30 czerwca 1844 
r. w łańcuchowej wsi Jaszkowej 
Dolnej na wysokości 290-325 m 
n.p.m. k/Kłodzka jako syn gospo-
darza i rzemieślnika. Kształcił 
się w kłodzkim gimnazjum, a 
po zdobyciu matury studiował 
teologię w Śląskim Uniwersyte-
cie im. Fryderyka Wilhelma we 
Wrocławiu. Po jej ukończeniu, w 
dniu 28 czerwca 1860 r. przyjął w 
tutejszej katedrze święcenia ka-
płańskie, po czym kontynuował 
studia specjalistyczne i prowadził 
badania naukowe w archiwach 
i bibliotekach Szwajcarii, Włoch 
i południowej Austrii. W lutym 
1871 r., na Uniwersytecie we 
Fryburgu szwajcarskim uzyskał 
stopień doktora teologii. W okre-
sie studenckim brał on udział w 
wojnie prusko-austriackiej 1866 
r. W konsekwencji otrzymał pa-
miątkowy krzyż kombatanta.

Po krótkim wikariacie w Lu-
dwikowicach przez 10 lat praco-
wał jako wikariusz w Dusznikach-
-Zdroju. Od 1882 r. był nauczycie-
lem religii w Królewskim Katolic-
kim Seminarium Nauczycielskim 
w Bystrzycy Kłodzkiej. Następnie 
od 1884 nauczycielem religii w 
kłodzkim gimnazjum i rektorem 
tutejszego konwiktu. W 1899 r. 
został proboszczem Bystrzycy Kł., 
a w 1901 r. wybrano go wielkim 
dziekanem i wikariuszem arcy-
biskupa praskiego dla wiernych 
hrabstwa kłodzkiego (z prawem 
noszenia infuły, pektorału i pa-
storału). Kilka lat później został 
również kanonikiem wrocław-
skim i prałatem domowym J. Św., 
a krótko przed śmiercią uhonoro-
wano go także godnością proto-
notariusza apostolskiego. W 1905 
r. gościł w hrabstwie kłodzkim 
kolejnego metropolitę praskiego 
kardynała Leona Skrbenský'ego, 
który przeprowadzał wizytę ka-
noniczną parafii i dekanatu, m.in. 
dokonał konsekracji nowego ko-
ścioła w Jaszkowej Dolnej. Zmarł 
w Bystrzycy Kł. w pierwszy dzień 
Świąt Bożego narodzenia - 25 
grudnia 1909 r., w twórczym 
wieku - 65 lat. W dniu 28 grudnia 
duchowni i wielkie tłumy wier-
nych z szacunkiem odprowadziły 
go na miejscowy cmentarz. 

Hohaus, jako historyk, był 
wielce zasłużonym na polu 
opracowywania tożsamości 

historycznej Hrabstwa Kłodz-
kiego. Był on jednym z redakto-
rów kwartalnika historycznego 
„Vierteljahrschrift für Geschichte 
und Heimatkunde der Grafschaft 
Glatz”. W latach 1883-1891 był 
współwydawcą pięciu tomów 
serii „Geschichtsquellen der 
Grafschaft Glatz” (zbioru źródeł 
poświęconego głównie średnio-
wiecznym dziejom ziemi kłodz-
kiej). Przez szereg lat był on także 
przewodniczącym Rady Głównej 
G.G.V. – tzn. kłodzkiego stowa-
rzyszenia promującego rozwój 
turystki i dbającego o stan szla-
ków w całym regionie. Ponadto 
opublikował dwie książki (m.in. 
„Sagen der Grafschaft Glatz”) i 
dwa przewodniki turystyczne, 
owoc zamiłowania do pieszych 
wędrówek. Kolejnym jego hobby 
było sadownictwo i uprawa róż. 

Ks. prałat dr h.c. Edmund 
Scholz - wikariusz generalny 
1910–1920
Urodził się 10 sierpnia 1835 

r. w Łężycach k/ Szczytnej (niem. 
Friedersdorf ) jako syn nauczy-
ciela. 

Po otrzymaniu w kłodzkim 
gimnazjum świadectwa dojrza-
łości podjął studia teologiczne na 
Śląskim Uniwersytecie im. Fryde-
ryka Wilhelma we Wrocławiu. We 
wrocławskiej katedrze z rąk arcy-
biskupa Henryka Förstera, w dniu 
2 lipca 1859 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Po czym został skiero-
wany do pracy duszpasterskiej w 
Bystrzycy Kł., gdzie pełnił funkcję 
prefekta szkolnego w tutejszym 
seminarium nauczycielskim. Wraz 
z Franzem Volkmerem i Wilhel-
mem Hohausem był jednym z ini-
cjatorów wydawania kwartalnika 
historycznego „Vierteljährschrift 
für Geschichte und Heimatkunde 
der Grafschaft Glatz”.

W 1886 r. został mianowany 
proboszczem gorzanowskim. W 
1909 r., w rocznicę 50-lecia świę-
ceń kapłańskich, Wydział Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego docenił jego wkład 
w historiografię ziemi kłodzkiej 
i nadał mu tytuł doktora hono-
ris causa. W 1910 r. 75-letniego 
kapłana mianowano wielkim 
dziekanem kłodzkim i wikariu-
szem arcybiskupa praskiego dla 
wiernych Hrabstwa Kłodzkiego. 
Po powołaniu - w ramach archi-
diecezji praskiej - samodzielnego 
arcybiskupiego wikariatu ge-
neralnego w Kłodzku, w 1920 
r. został prałatem domowym z 
prawem noszenia krzyża pekto-

ralnego, infuły i pastorału, a na 
krótko przed śmiercią także pro-
tonotariuszem apostolskim oraz 
pierwszym wikariuszem general-
nym Hrabstwa Kłodzkiego z pra-
wem uczestniczenia w fuldajskiej 
konferencji biskupów. W latach 
1859-1945 jej przewodniczącym 
był późniejszy wrocławski ordy-
nariusz kard. Adolf Bertram (ur. 
1859, zm. 1945).

Zmarł w Gorzanowie nagle, 
po zaledwie trzydniowej choro-
bie, a we wspomnienie wszyst-
kich zmarłych 1920 r. Ukończył 85 
lat. Został pochowany w zachod-
niej części tutejszego kościoła. 

Ks. prałat Franz Dittert
 - wikariusz generalny 
1921–1937
Urodzi ł  s ię  10 grudnia 

1857 r. w Wilkanowie, w rodzi-
nie chłopskiej. Po ukończeniu 
kłodzkiego gimnazjum, odbył 
studia teologiczne na Uniwer-
sytecie Śląskim we Wrocławiu 
po wcześniejszym pobycie na 
uniwersytetach w Monachium 
i Würzburgu. W latach 1981-1982 
- jako wolontariusz - pełnił we 
Wrocławiu służbę wojskową w 
10. Regimencie grenadierów. W 
dniu 29 lipca 1883 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. W dniu 
7 sierpnia celebrował mszę św. 
prymicyjną w kościele parafial-
nym w Wilkanowie. Początkowo 
„gościnnie” posługiwał w macie-
rzystej parafii w Wilkanowie. Po 
czym przez dwa lata pracował, 
najpierw jako wikariusz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Różan-
ce, ale po kilku miesiącach pracy 
jako kuratus Rudawy k/Bystrzycy 
Kł., został proboszczem parafii w 
Różance (1887 – 1899). W tym 
czasie, jako efekt Kulturkampfu, 
objawił się bolesny fenomen 
wielkiego braku kapłanów. W tej 
sytuacji, pozbawiony wikariusza 
obsługiwał obok kościoła para-
fialnego i kościołów filialnych 
także kościół w Rudawie. W 1899 
r. został proboszczem parafii pw. 
Bożego Ciała w Międzylesiu. Za-
służył się tamtejszym wiernym, 
m.in. tym, że odrestaurował 
kościół parafialny oraz dokonał 
tu także kosztownej renowacji 
organów, jak też okoliczne ko-
ścioły w: Różance, Boboszowie 
i Międzylesiu. Ponadto w 1912 
r. był inicjatorem wzniesienia 
małego sierocińca wraz ze szkołą 
(„St. Hedwigsstift’) oraz otwar-
cia szpitala w Międzylesiu („St. 
Wilhelmsstift”). W konsekwencji 
został wyróżniony tytułem „arcy-
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biskupiego notariusza” i „radcy 
konsystorialnego”).

Po śmierci prałata Scholza, 
praski arcybiskup kard. Franz 
Kordac (1931–1941) w dniu 7 
lutego 1921 r. mianował go wi-
kariuszem generalnym i wielkim 
dziekanem hrabstwa kłodzkiego. 
Równocześnie został on zarówno 
protonotariuszem apostolskim (z 
prawem noszenia krzyża pekto-
ralnego, mitry i pastorału), jak i 
kanonikiem honorowym katedry 
wrocławskiej. Odtąd każdego 
roku brał udział w posiedzeniu 
niemieckiej konferencji episko-
patu w Fuldzie.

Kazania prałata Ditterta były 
bardzo krótkie, ale zmuszały 
wiernych do głębokiej refleksji. 
Był on znany z jednej strony - jako 
milczący, ale niezłomny kapłan, 
a z drugiej jako cichy, ale bardzo 
konkretny dobroczyńca. Na tere-
nie całej Kłodzczyzny angażował 
się w działalność charytatywną, 
m.in. w 1930 r. po katastrofie 
górniczej w Jugowie, k/ Nowej 
Rudy. Co więcej, jako wysokiej 
rangi duchowny zaangażował się 
także w działalność polityczną, 
przewodnicząc powiatowej struk-
turze Partii Centrum. Z powodu 
krytycznej i bezkompromisowej 
postawy wobec nazizmu był wie-
lokrotnie nachodzony przez ge-
stapo. Krótko po dojściu Hitlera 
do władzy pozostawał w areszcie 
domowym, a od więzienia urato-
wała go tylko apelacja jednego 
z bliskich współpracowników.

Na tydzień przed 80. urodzi-
nami ciężko zachorował i szybko 
osłabł. Pozostał cichym jak dotąd 
i w głębokim pokoju, zmarł 18 
grudnia 1937 r. w Międzylesiu. 
Zastępując ks. kard. Kaspara, litur-
gii pogrzebowej przewodniczył 
praski biskup pomocniczy dr Jan 
Remiger (1929–1945). W ceremo-
niach i kondukcie pogrzebowym 
uczestniczyło wiele osobistości. 
Ks. Prałat Dittert został pocho-
wany w specjalnej krypcie po 
lewej stronie wieży kościoła św. 
Barbary w Międzylesiu. Kłodzki 
artysta Wagner wykonał godny 
nagrobek, który jest wmurowany 
obok wejścia do kościoła.

Ks. prałat dr Franz Xaver 
Monse - wikariusz generalny 
1938–1962
Urodził się 11 lipca 1882 w 

Międzylesiu jako syn mistrza 
kowalskiego. Ukończył kłodzkie 
gimnazjum i tam zdobył maturę. 
Po studiach teologicznych odby-
tych w Uniwersytecie Wrocław-
skim, w dniu 22 czerwca 1907 r.  

w katedrze św. Jana Chrzciciela 
na Ostrowiu Tumskim otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk ks. 
kard. Georga von Koppa (1887-
1914). W kościele parafialnym w 
Międzylesiu celebrował swoją 
mszę św. prymicyjną. W latach 
1907-1910 był wikariuszem w 
Domaszkowie k/ Bystrzycy Kł., 
a przez pięć kolejnych w Dusz-
nikach-Zdroju (1910-1915). W 
tym czasie – konkretnie w roku 
1914 - obronił pracę doktorską na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Już 
w okresie posługi wikariuszow-
skiej zasłynął jako utalentowany 
kaznodzieja i ta opinia towarzy-
szyła mu do końca życia. W la-
tach 1915-1919 był prorektorem 
i nauczycielem religii w kłodzkim 
liceum i gimnazjum.

Z dniem 16 listopada 1921 
r. objął urząd miejskiego pro-
boszcza w Kłodzku (były z nim 
związane trzy urzędy wikariu-
szowskie). W mieście istniały 
obok klasztoru ojców franciszka-
nów, także domy zakonne sióstr 
franciszkanek, elżbietanek i sióstr 
szkolnych. W 1932 r. w Kłodzku 
żyło 18.541 katolików i 4.313 
wyznawców innych wyznań 
chrześcijańskich oraz judaizmu 
(kłodzka synagoga w l. 1885-1938 
służyła postępowym i ortodok-
syjnym Żydom). W mieście żyło 
i posługiwało kolejnych siedmiu 
katolickich duchownych, m.in. 
czterech kapłanów pracowało w 
tutejszym gimnazjum i w konwik-
cie na rzecz formacji młodzieży, 
a jeden był kapelanem szpitala. 
W kłodzkiej parafii działało aż 21 
bractw i stowarzyszeń. Co cieka-
we znacznie więcej funkcjono-
wało ich w o połowę mniejszej 
parafii w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Parafia przeżyła w 1924 r. wizyta-
cję kanoniczną, a w 1926 r. misje 
ewangelizacyjne. Ks. proboszcz 
Monse, w krótkim czasie, zasłużył 
się pracując systemowo na rzecz 
całej miejskiej wspólnoty, liczącej 
w latach 1933-1939 22-24-tysiące 
mieszkańców, m.in. poprzez fakt 
iż utworzył parafialny „Caritas”, 
a w latach 1923-1928 dokonał 
renowacji kościoła Wniebowzię-
cia NMP, który stał się jedną z 
najpiękniejszych świątyń całej 
ziemi kłodzkiej. W konsekwencji, 
pomimo że toczył spór z kłodz-
kimi franciszkanami w kwestii 
duszpasterstwa, to w 1935 r. 
został kanonikiem honorowym 
Ojca Świętego.

Po śmierci prałata Ditterta 
18 XII 1937 tymczasowo obo-
wiązki wikariusza generalnego 

pełnił ks. Prałat Rieger (Stift 
Scheibe), ale tylko do dnia 26 
lutego 1938 r. W dniu 28 sierpnia 
1938 r. praski arcybiskup ks. kard. 
Karol Kašpar na urząd wielkiego 
dziekana i wikariusza general-
nego powołał ks. dra Monse. 
Jeszcze w tym samym roku był 
on prałatem domowym Jego 
Świętobliwości., a w roku 1940 
protonotariuszem apostolskim z 
prawem noszenia infuły, pasto-
rału i krzyża pektoralnego. Był 
on także egzaminatorem diece-
zjalnym, czyli duchownym wy-
znaczonym przez synod na rzecz 
egzaminowania kandydatów na 
proboszczów oraz do udziału w 
procesach administracyjnych), 
jak też członkiem kapłańskiego 
stowarzyszenia na rzecz adora-
cji Najśw. Sakramentu i misji. Ks. 
Prałat dr Franz Xaver Monse w 
szeregu periodykach, gazetach i 
książkowych kalendarzach opu-
blikował wiele artykułów religij-
no-naukowych. Na jego zlecenie, 
a dzięki pracy pierwszego wika-
riusza w Międzylesiu ks. Alojzego 
Bergera (ur. 29 VI 1896 zm. 27 XI 
1961, wyśw. 19 VI 1921) powstało 
historyczne studium nt. dziejów 
i obsady 55 parafii i 9 kuracji i 
ekspozytur czynnych na ziemi 
kłodzkiej (upowszechniono je 
w formie manuskryptu).

Po przejęciu Kłodzka przez 
Polskę w 1945 r., jeszcze przez 
rok sprawował funkcję kłodzkie-
go proboszcza. Miasto opuścił w 
jednym z ostatnich transportów 
dla ludności niemieckiej. Osiedlił 
się początkowo Listrup, a następ-
nie w niewielkim mieście Telgte 
w kraju związkowym Nadrenia 
Północna-Westfalia, w rejencji 
Münster. Od 1651 r. jest ono zna-
ne jako miejsce pielgrzymkowe. 
Do tutejszej Matki Bożej Bolesnej 
corocznie przybywa ok. 150 tys. 
pielgrzymów. W nowej sytuacji, 
ks. Prałat Monse właśnie w Telg-
te usiłował integrować byłych 
mieszkańców kłodzkiego hrab-
stwa, m.in. poprzez pielgrzymki 
do Matki Bożej Bolesnej. Miasto 
Telgte - do dzisiaj słynie także z 
Muzeum Szopek Bożonarodze-
niowych (niem. Krippenmuseum; 
eksponuje ponad 150 szopek z 
całego świata). Naprzeciwko, 
w kolejnym Muzeum Münster-
landu (niem. Museum Heima-
thaus Münsterland), znajduje 
się tzw. „Glatzer Heimatstube” 
(pol. Kłodzka Izba Regionalna) 
poświęcona tradycji i kulturze 
materialnej Hrabstwa Kłodzkie-
go i ziemi kłodzkiej. Została ona 

utworzona dzięki dalekosiężnej 
wizji i staraniom wielkiego dzie-
kana kłodzkiego dra Franza Mon-
sego. Ks. prałat Monse zmarł w 
wieku 80 lat - 24 lutego 1962 r. 
w Bad Rothenfelde (w powiecie 
Osnabrück).

Pełniejsze zrozumienie 
działalności wielkich 
dziekanów 
w Hrabstwie Kłodzkim 

 Temu celowi niechaj posłuży 
chociażby szkicowe przedstawie-
nie złożonych dziejów organiza-
cji struktur Kościoła katolickiego 
i ewolucja urzędu kłodzkiego 
dziekana, w pewnym okresie 
łączona nawet z obecnością na 
posiedzeniach Konferencji Epi-
skopatu Niemiec: 

Nagrobek ks. prałata Wilhelma Hohausa.

Ks. prałat dr Franz Xawer Monse.
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Najważniejsze okresy 
w rozwoju organizacji 
kościelnej 
na Ziemi Kłodzkiej

Od końca X w. do 1972 r. 
diecezja praska (od 1344 r. ar-
chidiecezja praska); - z k. XIV w. 
fakt przynależności 43 parafii 
Kłodzkiej do dwóch dekanatów, 
większość - 41 parafii należało do 
dekanatu kłodzkiego, a jedynie 
dwie do dekanatu dobruszkiego 
(ale w tym samym archidiakona-
cie Hradec Králové).

Od końca XV do XVII w. Po 
wojnach husyckich część para-
fii przestała istnieć, bądź zostały 
obsadzone przez ultrakwistów, 
a w okresie reformacji przez 
luteranów, co więcej w okresie 
kontrreformacji zmieniły one 
przynależność dekanalną. W 
1459 r. autonomia Hrabstwa 
Kłodzkiego (w poł. XIX w. istniało 
już 46 parafii). 

W latach 1920-1945 wikariat 
generalny z siedzibą w Kłodzku, 
m.in. z prawem uczestniczenia w 
posiedzeniach Niemieckiej Kon-
ferencji Biskupów w Fuldzie, był 
to efekt długotrwałych zabiegów 
władz pruskich na rzecz separacji 
Hrabstwa Kłodzkiego i wykorzy-
stywania urzędu dziekana kłodz-
kiego na rzecz niemieckiej poli-
tyki integracji. 

15 VIII 1945 - 28 VI 1972 ad-
ministracja apostolska Dolnego 
Śląska.

Uproszczona 
charakterystyka instytucji 
i pozycji dziekana 
kłodzkiego w okresie 
od XIII do poł. XX w. 

W pierwszym rzędzie należy 
zauważyć częste zmiany termi-
nologii urzędu i tytułów honoro-
wych. Ponadto możemy mówić o 
siedmiu etapach ewolucyjnych 
przemian. O pierwszych trzech 
możemy w dużym skrócie powie-

dzieć, że dekanat kłodzki był w 
archidiakonacie Hradec Králové 
diecezji praskiej. W okresie przed-
husyckim miał on siedzibę w Sza-
lejowie Dolnym, czyli ok. 6 km 
od Kłodzka. Dekanat kłodzki był 
bezpośrednio podporządkowany 
kurii praskiego arcybiskupa 2 poł. 
XV w. (po 1477 r.; w okresie od 
ok. 1269 r. do 1631 r., na urzędzie 
kłodzkiego dziekana zasiadało 
20 duchownych. Wikariat arcy-
biskupi archidiecezji praskiej w 
Kłodzku od 1631 r. do 1742 r.. (W 
1631 r. - w ramach intensyfiko-
wania na obszarze archidiecezji 
praskiej procesów rekatolicyzacji 
(praska stolica biskupia została 
obsadzona na nowo zaledwie 
przed 70 laty), kard. Arnošt Voj-
těch Harach dokonał reorgani-
zacji jej struktur. Istniejące od 
k. XII w. archidiakonaty zostały 
zastąpione wikariatami arcybi-
skupimi. Były one podporządko-
wane wikariuszowi generalnemu 
i arcybiskupiemu konsystorzowi. 
Duchowni piastujący ten urząd 
nosili tytuł - wikariusz arcybisku-
pi (niem. erzbischöflicher Vikar, 
łac. vicarius foraneus). Pierwszym 
dziekanem kłodzkim został ks. 
Hieronym Keck, który w 1619 r. 
był jedynym katolickim probosz-
czem Ziemi Kłodzkiej. Utrzymany 
został tytuł archidiakona i dzie-
kana (niem. Dechant), ale były to 
jedynie tytuły honorowe. W okre-
sie od 1631 r. do 1742 r. urząd 
ten pełniło 9-ciu, a do poł. XX w. 
30-tu duchownych. Na czwartym 
etapie dziejów kłodzkiego deka-
natu w latach 1742 -1821 nasilały 
się próby osłabienia jurysdykcji 
i wpływów arcybiskupów pra-
skich na ziemi kłodzkiej. Wika-
riusz arcybiskupi w Hrabstwie 
Kłodzkim coraz bardziej tylko 
formalnie był mianowany przez 
arcybiskupa praskiego. Po roku 
1810 otrzymał od władz pruskich 
nawet szczególny – „bizantyjski” 
tytuł „Großdechant“,  dosłownie 
„wielki dziekan”. Był to kuriozalny 

przypadek użycia takiej termi-
nologii – jedyny w całej historii 
Kościoła!   

Piąty etap stanowi kulmina-
cja separatystycznych zabiegów 
władz pruskich i reakcja Piusa 
VII wyrażona poprzez bullę De 
salute animarum z 16 VII 1821 
r.. Bulla z jednej strony podpo-
rządkowywała diecezję wro-
cławską bezpośrednio Stolicy 
Apostolskiej (a nie metropolicie 
gnieźnieńskiemu), a w kwestii 
Ziemi Kłodzkiej umacniała status 
wielkiego dziekana kłodzkiego 
(niem. „Großdechant”), dając mu 
automatycznie miejsce wśród ka-
noników honorowych katedry 
wrocławskiej oraz prawo wyboru 
biskupa. Z kolei dziekana kłodz-
kiego winno się było wybierać 
spośród proboszczów Hrabstwa 
Kłodzkiego. O nowych realiach 
świadczy chociażby fakt, iż w 
roku 1837 Wydział Teologiczny 
Śląskiego Uniwersytetu im. Fry-

deryka Wilhelma we Wrocławiu 
nadał 73-letniemu wikariuszowi 
arcybiskupiemu Hrabstwa Kłodz-
kiego Józefowi Knauerowi (zm. 
16 V 1844) tytuł doktora honoris 
causa, a 27 sierpnia 1841 r. został 
on także członkiem wrocławskiej 
kapituły katedralnej. Co więcej, 
79-letniego kanonika w dniu 6 
lutego 1843 r. papież mianował 
jeszcze biskupem wrocławskim 
(1843-44). Szósty etap omawia-
nego procesu stanowi zmodyfi-
kowana struktura i realne moż-
liwości funkcjonowania kłodz-
kiego wikariatu generalnego od 
roku 1920 . Siódmy etap dziejów 
omawianej jednostki administra-
cji kościelnej przypada na lata 
1945 – 1972, były to już rządy 
administratora apostolskiego, 
a ten ponownie był już pod-
porządkowany arcybiskupowi 
gnieźnieńsko-warszawskiemu.
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LEWIN KŁODZKI

Gmina Lewin Kłodzki , 
wchodząca w skład powiatu 
kłodzkiego, należy do grona 
najmniejszych w Polsce pod 
względem liczby mieszkań-
ców, która wynosi obecnie 1927 
osób. Położona w otulinie Parku 
Narodowego Gór Stołowych, 
wśród Wzgórz Lewińskich, obej-
muje obszar 52 km2. 

W oparciu o potencjał 
gminy została sformułowana 
jej misja strategiczna: „Kurort 
powietrzny w sercu średnio-
wiecznego państewka homol-
skiego, leżący na skrzyżowaniu 
szlaków i kultur, z kompletnym, 
dawnym miasteczkiem, ma-
lowniczymi wsiami, ruinami 
zamku, pałacem, zorientowa-

ny na dziedzictwo kulturowe, 
rekreację i alternatywną tu-
rystykę – zarówno w lokalnej 
produkcji, jak i sposobie życia 
mieszkańców i ofercie dla gości 
z zewnątrz”.

Spośród obiektów zlokali-
zowanych na terenie gminy, na 
uwagę zasługuje wiadukt ko-
lejowy nad doliną Bystrej, jako 
swoista brama do europejskiej 
stolicy kultury. Wieloprzęsłowy 
wiadukt był budowany od jesie-
ni 1903 r. do października 1904 
r. Do użytku został oddany w 
roku 1905. Włoscy i chorwaccy 
robotnicy musieli przemieścić 
1500 m3 ziemi, zużyto 500 m3 
kamienia. Nosił nazwę Schnelle 
Viaduct (od nazwy potoku). Bu-

dowla mierzy 27 metrów wyso-
kości oraz 120 metrów długości. 
Ma sześć przęseł, a dzięki pięciu 
potrójnym prześwitom nad fi-
larami kojarzy się z rzymskim 
akweduktem i jest przykładem 
efektownej budowli technicz-
nej, dobrze komponującej się 
z górskim krajobrazem. Jego 
atrakcyjność jest tym większa, 
że zlokalizowany jest pomiędzy 
dwoma uzdrowiskami – Kudo-
wą-Zdrój i Dusznikami-Zdrój, 
w podobnej odległości między 
Pragą i Wrocławiem. Budowla 
była wielokrotnie wykorzysty-
wana w polskich filmach. Jest 
to jeden z największych i naj-
ładniej wkomponowany w oto-
czenie wiadukt Dolnego Śląska.

Przez obszar gminy prze-
biega droga krajowa nr 8 oraz 
linia kolejowa 309 Kłodzko 
Nove - Kudowa-Zdrój, która 
na odcinku Duszniki-Zdrój – 
Lewin Kłodzki biegnie jedną 
z najładniejszych i najbardziej 
malowniczych tras kolejowych. 

Granice europejskiej stolicy 
kultury uwydatni iluminacja 
wiaduktu, której nieodłączną 
częścią winno być  uhonoro-
wanie legendy polskiej mu-
zyki, wieloletniej mieszkanki 
Lewina Kłodzkiego - Violetty 
Villas - muzeum imienia ar-
tystki. 

Brama do europejskiej 
stolicy kultury wjazdem do 
miasteczka Violetty Villas.

Wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim.

Dom, w którym mieszkała Violetta Villas.
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LEWIN KLODZKI
Obec Lewin Klodzki, která 

je součástí klodzkého okresu, 
patří mezi nejmenší polské 
obce z hlediska počtu obyva-
tel, který v současné době činí 
1927 osob. Nachází se v pro-
středí Národního parku Stolové 
hory, v Levínské pahorkatině, 
a zabírá plochu 52 km2. 

Na základě potenciálu obce 
byla formulována její strategic-
ká mise: „Ozdravné středisko 
v srdci středověkého homol-
ského panství, nacházející se 
na křižovatce stezek a kultur, 
s kompletním, starým měste-
čkem, malebnými vískami, 
zříceninou hradu, zámkem, 
zaměřené na kulturní dědictví, 

rekreaci a alternativní turistiku 
- a to jak v oblasti lokální výro-
by, tak způsobu života obyva-
tel a nabídky pro návštěvníky 
zvenčí”.

Mezi objekty nacházejícími 
se na území obce stojí za po-
zornost železniční viadukt nad 
údolím Bystré, který je svého 
druhu bránou do evropského 
hlavního města kultury. Mno-
hoobloukový viadukt vznikal 
od podzimu roku 1903 do říj-
na roku 1904. Do provozu byl 
odevzdán v roce 1905. Italští 
a chorvatští dělníci museli 
přemístit 1500 m3 půdy, bylo 
spotřebováno 500 m3 kamene. 
Jmenoval se Schnelle Viaduct 

(podle názvu potoka). Stavba 
je 27 metrů vysoká a 120 metrů 
dlouhá. Má šest oblouků a díky 
pěti trojitým výklenkům nad 
pilíři připomíná římský akva-
dukt a je příkladem efektní 
technické stavby, která ladí s 
horskou krajinou. Jeho atrakti-
vita je o to větší, že se nachází 
mezi dvěma lázněmi – Lázně 
Chudoba (Kudowa-Zdrój) a 
Dušníky (Duszniki-Zdrój), v 
podobné vzdálenosti mezi 
Prahou a Vratislaví. Stavba byla 
mnohokrát využita v polských 
filmech. Jedná se o jeden z 
nejlépe sladěných s okolím a 
největších viaduktů na Dolním 
Slezsku.

Územím obce prochází sil-
nice č. 8 a železniční linka 309 
Kłodzko Nowe - Kudowa-Zdrój, 
která na úseku Duszniki-Zdrój 
- Lewin Kłodzki sleduje jednu z 
nejhezčích a nejmalebnějších 
železničních tratí. 

Hranice evropského hla-
vního města kultury podtrh-
ne osvětlení viaduktu, jehož 
neodmyslitelnou součástí musí 
být také hold vzdaný legendě 
polské hudby, mnohaleté oby-
vatelce obce Lewin Klodzki - 
Violettě Villasové - muzeum 
nesoucí její jméno. 

Brána do evropského hla-
vního města kultury je vjezdem 
do městečka Violetty Villasové.

LEWIN KŁODZKI
Die Gemeinde Lewin Kłodz-

ki, die zum Landkreis „powiat 
kłodzki“ gehört, ist in Bezug 
auf die Einwohnerzahl - 1927 
Personen - eine der kleinsten 
polnischen Gemeinden. Die 
Gemeinde liegt in der äußeren 
Schutzzone des Nationalparks 
Heuscheuergebirge (poln. Park 
Narodowy Gór Stołowych), 
zwischen den Lewin-Hügel 
(poln. Wzgórza Lewińskie) und 
umfasst das Gebiet von 52 km2. 

Basierend auf dem Potential 
der Gemeinde wurde ihre stra-
tegische Mission formuliert: „Ein 
Luftkurort im Herzen des mitte-
lalterlichen Kleinstaates Hum-
mel, der auf einer Kreuzung der 
Wanderwege und Kulturen liegt, 
mit einem kompletten, ehema-
ligen Städtchen, malerischen 
Dörfer, Burgruinen und Palast, 

kulturgut-, erholung- und  alter-
nativtouristikorientiert - sowohl 
im Bereich der lokalen Produk-
tion, als auch der Lebensart der 
Einwohner und des Angebotes 
für Gäste“.

Unter den auf dem Gebiet 
der Gemeinde lokalisierten Ob-
jekten gewinnt einen besonde-
ren Acht eine über das Bystra-Tal 
laufende Bahnüberführung, die 
als eigenartiges Tor zur Kultur-
hauptstadt Europas betrachtet 
wird. Die Mehrfeld-Bahnüber-
führung war von Herbst 1903 bis 
Oktober 1904 gebaut und wurde 
im Jahre 1905 zur Nutzung fre-
igegeben. Die italienischen und 
kroatischen Mitarbeiter mussten  
1500 m3 von Erdboden verschie-
ben, es wurden 500 m3 von Stein 
genutzt. Die Überbrückung trug 
den Namen „Schnelle Viaduct“ 

(Ableitung vom Namen eines 
Baches). Das Bauwerk ist 27 
Meter hoch und 120 Meter lang. 
Es besitzt sechs Brückenfelder 
und dank fünf dreifachen Lich-
ten über den Pfeiler erinnert es 
an einem römischen Aquädukt 
und ist ein Beispiel für effektvol-
le technische Bauart, die gut in 
Berglandschaft anpasst. Die At-
traktivität der Überbrückung ist 
umso mehr, dass sie zwischen 
zwei Kurorten - Bad Kudowa 
(poln. Kudowa-Zdrój) und Bad 
Reinerz (poln. Duszniki-Zdrój), in 
ähnlicher Entfernung von Prag 
und Breslau lokalisiert ist. Das 
Bauwerk war mehrmals in polni-
schen Filmen genutzt. Es ist eine 
der größten und am schönsten 
in die Umgebung angepasste 
Bahnüberbrückung in Nieder-
schlesien.

Durch das Gebiet der Ge-
meinde läuft die Außerorts-
straße Nr. 8 und die Bahnlinie 
309 (Kłodzko Nove - Kudowa-
-Zdrój), die auf der Strecke Dusz-
niki-Zdrój – Lewin Kłodzki eine 
der schönsten und am meisten 
malerischen Bahnstrecken ist. 

Die Grenzen der Kultur-
hauptstadt Europas werden 
durch eine Illumination der 
Überbrückung unterstrichen, 
deren untrennbaren Teil die 
Auszeichnung einer Legende 
der polnischen Musik, einer 
langjährigen Einwohnerin von 
Lewin Kłodzki - Violetta Villas 
- sein sollte, d.h. ein Museum 
Namens der Künstlerin. 

Das Tor zur Kulturhauptstadt 
Europas als Einfahrt zum Städt-
chen von Violetta Villas.
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Radków jest bardzo starą 
miejscowością. Zakłada się że już 
w XI wieku istniał tu gród strzegą-
cy szlaku handlowego łączącego 
Kłodzko z czeskim Broumovem. 
W XI wieku  oprócz grodu kłodz-
kiego znajdowało się na Ziemi 
Kłodzkiej kilka innych grodów, 
o których wspomina w Kronice 
Czechów Kosmas pod datą 1093 
roku. Jednym z tych związane 
były początki Radkowa. O tym, 
że Radków istniał już w okresie 
przedlokacyjnym i był osadą 
przygrodową świadczy najstarsza 
czeska nazwa tej miejscowości 
Hradek. Nad rzeką Pośna stał kie-
dyś zamek myśliwski książąt zię-
bickich. Obecnie nie ma po nim 
śladu, nie wiadomo nawet w któ-
rym miejscu go zbudowano. Jak 
widać jednak z wypowiedzi na  
forum są pewne hipotezy, gdzie 
mogą leżeć jego szczątki. Osada 
ta otrzymała prawa miejskie w 1 
ćwierci XIV wieku, dokładniej w 
latach 1310-1322, a więc w cza-
sie rządów króla czeskiego Jana 
Luksemburskiego. Już jednak w 
1373 roku występuje w mieście 
burmistrz, co świadczy o istnieniu 
rady miejskiej, samorządowego 
organu patrycjatu miejskiego. Na 

przełomie XIV i XV wieku ustalił 
się ostatecznie kształt i obszar 
Radkowa, który w istocie niewiele 
zmienił się do dzisiaj.

Na ten czas przypada w 
mieście budowa murów obron-
nych, co należy, ze względu na 
tak późny okres ich powstania, 
do wypadków raczej wyjątko-
wych. Miasto posiadało trzy 
bramy: Górną (Broumovską), 
Dolną (Wrocławską) i Bramę 
Kłodzką. Poza murami istniały 
dwa przedmieścia: Kłodzkie i 
Wrocławskie. Na tym ostatnim 
znajdował się kościół parafialny 
św. Bartłomieja oraz skupisko 
warsztatów rzemieślniczych. Ko-
ściół św. Bartłomieja pozostawał 
przez całe średniowiecze jedy-
nym miejscem kultu religijnego 
mieszkańców Radkowa. Dopiero 
w latach 1571–1580 wybudowa-
no zachowany do dzisiaj kościół 
św. Doroty. Od początku aż do 
1623 roku był to jednak kościół 
ewangelicki.

Szczytowy okres rozwoju 
społeczno-gospodarczego Rad-
kowa w średniowieczu przypa-
da na przełom XIV i XV wieku. 
Znalazło to swoje odbicie w 
niezwykle istotnym przywileju 

otrzymanym z rąk króla Wacła-
wa IV. Otóż, władca ten wydał 
w dniu 27 czerwca 1418 roku 
dokument, w którym podał 
wszystkim do wiadomości, że 
gdy mieszkańcy Radkowa wła-
snym kosztem otoczyli miasto 
murami i fosami, obdarzeni zo-
stali jego specjalnymi łaskami i 
otrzymali prawa miejskie, takie 
jak mieszkańcy Kłodzka i innych 
miast tego okręgu. W XVI wieku 
historia Radkowa nie obfitowa-
ła już w tak dramatyczne wyda-
rzenia, może poza jednym, gdy 
15 sierpnia 1545 roku wybuchł 
groźny pożar. W różnym stopniu 
strawił on bez mała wszystkie 
zabudowania. Najważniejszym 
było prawo z 1566 roku do 
dwóch ośmiodniowych targów 
w roku. Już w latach 1573–1586 
dobra miejskie powiększyły się. 
W 1613 roku miasto nabyło też 
wyższe prawa sądownicze, po-
twierdzone cztery lata później 
przez cesarza Macieja II. W 1623 
roku za postawę antycesarską na 
początku wojny 30-letniej, mia-
stu odebrano wszelkie prawa. 
Przywrócono je następnie w 
1629 roku, lecz bez wyższych 
praw sądowniczych. Te nadano 

z powrotem Radkowowi dopiero 
w 1739 roku. Okres wojny 30-let-
niej (1618–1648) był dla Radkowa 
niekończącym się pasmem klęsk. 
Najpierw w 1625 roku zginęło tu 
na zarazę około 600 osób, co sta-
nowiło wówczas, przy dość opty-
mistycznym szacunku około 2/3 
ludności. W listopadzie 1632 roku 
miasto splądrowali Szwedzi, a w 
roku następnym kolejna zaraza 
pochłonęła około 160 osób. Już 
po wojnie w 1680 roku w wielu 
miejscowościach Ziemi Kłodzkiej 
znowu wybuchła zaraza, która w 
Radkowie pochłonęła w ciągu 
paru tygodni 500 osób. Zarazę tę 
upamiętnia stojąca do dzisiaj w 
rynku figura Maryjna. Zniszcze-
nia wojny 30-letniej sprawiły, że 
Radków nie zdołał już osiągnąć 
dawnego znaczenia, jakie posia-
dał w średniowieczu. 

Okres wojen śląskich (1740–
1763), poprzedzony wielkim 
pożarem miasta w 1738 roku 
przyniósł także wiele strat. Pewne 
ożywienie gospodarcze nastąpiło 
w mieście dopiero w II połowie 
XIX wieku Powstało wtedy wiele 
chałupniczych warsztatów bar-
dzo taniego tkactwa wełnianego, 
zastąpionego później tkactwem 

prof. Konrad Czapliński 

RADKÓW - SIEDZIBA STAROSTWA  
I KOŚCIÓŁ ŚW. DOROTY

Renesansowy ratusz z 1545 roku położony na wysokości 380 m n.p.m. z wieżą pokrytą łupkiem.
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fabrycznym. Uruchomiono ka-
mieniołom piaskowca. Gdy do-
prowadzono do Radkowa linię 
kolejową, zwielokrotniono jego 
wydobycie. W okresie między-
wojennym ten cenny surowiec 
budowlany przysporzył miastu 
wiele sławy, gdyż używano go 
powszechnie we wszystkich 
większych miastach Niemiec i 
poza ich granicami, m.in. w Łodzi 
i Pradze. W tym czasie Radków 
słynął także na Śląsku z produk-
cji dobrego piwa i specjalnego 
gatunku likieru. W roku 1925 
zaczęła działalność poczta oraz 
niewielkie fabryczki przemysłu 

spożywczego, drzewnego, włó-
kienniczego i metalowego. Po 
wybudowaniu drogi przez Góry 
Stołowe do Kudowy-Zdroju oży-
wiła się turystyka. W 1945 miasto 
zostało włączone do Polski i przy-
jęło obecną nazwę. W odległości 
około 2 km na zachód od miasta, 
tuż przy granicy z Czechami, u 
podnóża grzbietu Guzowata, na 
potoku, wybudowano zaporę, 
tworząc w ten sposób sztuczny 
zalew. Przez miasto przebiega 
droga wojewódzka nr 387, na od-
cinku Radków – Kudowa, zwana 
Szosą Stu Zakrętów.

Radków je velmi starým 
městem. Připouští se, že už v 
11. století zde existovalo město, 
které střežilo obchodní cestu 
vedoucí z Kladska do českého 
Broumova. V 11. století kromě 
kladského města se nacházelo 
na kladském území několik ji-
ných měst, které zmínil v české 
kronice Kosmas v roce 1093. S 
jedním z těchto měst byly spo-
jené počátky Radkowa.

O tom, že Radków existoval 
již v předlokačním období a byl 
přihradní osadou svědčí jeho 
původní název Hrádek. Nad 
řekou Pośna stál kdysi lovecký 
zámek minstrberských knížat. 
V současné době po něm není 
ani památky, není ani zřejmé 
na kterém místě byl postaven. 
Nicméně jak je možné vidět v 
některých komentářích na 
fóru, existují určité hypotézy, 
kde se mohou nacházet jeho 
ruiny. Tato osada získala měst-
ská práva v první čtvrtině 14. 
století, přesněji řečeno v letech 
1310–1322, čili v období vlády 
českého krále Jana Lucembur-
ského. Nicméně už v roce 1373 
zde vystupuje starosta, co na-
svědčuje existenci městské 
rady a místního vládního patri-
cijského úřadu. Na přelomu 14. 
a 15. století se defi nitivně určil 
tvar a rozloha Radkowa, která 
se v podstatě do dnešního dne 
o moc nezměnila. Na toto ob-
dobí připadá ve městě stavba 
obranných hradeb co je z důvo-
du tak pozdní výstavby spíše 

ojedinělým případem. Město 
mělo tři brány: Horní (Broumo-
vskou), Spodní (Vratislavskou) 
a Kladskou bránu. Za hradbami 
se nacházely dva předměstí: 
Kladské a Vratislavské. Na tom 
druhém se nacházel farní kostel 
sv. Bartoloměje a řemeslnické 
dílny. Kostel sv. Bartoloměje 
byl po celý středověk jediným 
náboženským místem pro 
obyvatele Radkowa. Teprve v 
letech 1571–1580 byl posta-
ven dochovaný do dnešních 
dob kostel sv. Doroty. Od za-
čátku až do roku 1623 to byl 
evangelický kostel. Vrcholné 
ve středověku období spole-
čensko-hospodářskéhorozvoje 
Radkowa připadá na přelom 14. 
a 15. století. Toto se projevilo 
ve velmi důležitém privilegiu 
obdrženém od krále Václava IV. 
Nuže, tento panovník vydal dne 
27. červa roku 1418 dokument, 
ve kterém všem dal na vědomí, 
že když obyvatele Radkowa na 
vlastní náklady obklopili město 
hradbami a hradními příkopy, 
byli obdařeni jeho speciální 
náklonností a získali městská 
práva, takové jak obyvatelé 
Kladska a jiných měst tohoto 
okrsku.

V 16. století dějiny Radko-
wa už neoplývaly takto drama-
tickými událostmi, možná až 
na jednu, když dne 15. srpna 
roku 1545 vypukl hrozný požár. 
V různé míře zničil on téměř 
všechny budovy. Nejdůležitější 
byl zákon z roku 1566 umožňu-

jící dva osmidenní trhy v roce. 
Už v letech 1573–1586 se měst-
ský majetek rozrostl. V roce 
1613 město získalo také vyšší 
soudní práva, potvrzené o čtyři 
roky později císařem Matyášem 
II. Na začátku třicetileté války 
v roce 1623 za proti císařský 
postoj byla městu odebrána ve-

škerá práva. Práva byla městu 
vrácena v roce 1629, ale bez vy-
šších soudních práv, které byly 
městu vráceny teprve v roce 
1739. Období třicetileté války 
(1618–1648) bylo pro Radków 
obdobím samých neštěstí. Nej-
prve v roce 1625 zemřelo na 
nakažení epidemií zhruba 600 

prof. Konrad Czapliński 

RADKÓW. SÍDLO STAROSTENSTVÍ  
A KOSTEL ZASVĚCENÝ SV. DOROTĚ

Radków – miasto u podnóża Gór Stołowych ze średniowiecznym zabytkowym śródmieściem.

Obelisk ustawiony w końcu XIX wieku z okazji zwycięstwa w wojnie francusko-pruskiej.
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osob, co tehdy bylo při dost 
optimistickém odhadu,zhru-
ba 2/3 populace. V listopadu 
roku 1632 město vyrabovali 
Švédové a o rok později epi-
demie usmrtila dalších 160 
osob. Už po válce v roce 1680 
v mnoha městech kladského 
území znovu vypukla epide-
mie, která tentokrát v Radkowie 
během několika týdnů usmr-
tila 500 osob. Tuto epidemii 
připomíná stojící do dnešního 
dne na náměstí mariánská 
socha. Devastace v důsledku 
třicetileté války způsobily, že 
Radków nezvládl získat zpět 
svůj někdejší význam, který 
měl ve středověku. Období 
slezských válek (1740–1763), 
kterému předcházel velký po-
žár města v roce 1738, také při-
neslo mnoho ztrát. K určitému 
hospodářskému oživení došlo 
teprve ve druhé polovině 19. 
století. Tehdy vzniklo mnoho 
dílen domáckého průmyslu - 
velmi levného vlněného tkaní, 
které bylo později zastoupeno 
tkalcovnami. Byl zprovozněn 
pískovcový kamenolom. Když 

byla do Radkowa dovedena 
železniční trať, byla zvýšená 
těžba pískovce.

V meziválečném období 
tato cenná surovina proslavi-
la město, jelikož se používala 
ve všech větších německých 
městech a také za hranicemi 
např. ve městech Lodž a Praha. 
V tomto období Radków také 
proslul ve Slezsku díky výro-
bě dobrého piva a speciálního 
druhu likéru. V roce 1925 začala 
fungovat pošta a malé továrny 
na potraviny, dřevo, textil a kov. 
Po výstavbě silnice přes Stolové 
hory do Kudowy Zdroju se oži-
vila turistika. V roce 1945 bylo 
město připojeno k Polsku a při-
jalony nější název. Ve vzdále-
nosti cca 2 km na západ od 
města, blízko hranic s Českou 
republikou, u podnoží hřebenu 
Guzovata,byla na potoce po-
stavená přehrada, čímž bylo 
vytvořeno umělé jezero. Přes 
město vede vojvodská cesta 
číslo 387 na úseku Radków 
– Kudowa, která je nazývána 
Cestou sta zatáček.

Odrestaurowane zabytkowe gotyckie wnętrze piwnic ratusza.

Renesansowe portale we wschodniej elewacji ratusza . Większy zwieńczony herbem 
Radkowa z 1609 roku, niegdyś reprezentacyjne wejście do ratusza. Mniejszy zwieńczony  
jest kartuszem z herbem Radkowa.

Odrestaurowane zabytkowe gotyckie wnętrze piwnic ratusza.

Statua św. Jana Nepomucena w niszy na kamienicy w rynku.
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

Dnes se v  historickém pa-
pírenském mlýně nachází Mu-
zeum papírenství, ve kterém 
jsou vystavovány archy papírů 
s  vodoznaky z  celého světa, 

různá papírenská zařízení, hi-
storické laboratorní přístroje 
pro zkoumání vlastností papíru 
a mnoho papírových skvostů. 
Každý návštěvník se může stát 
papírenským mistrem a načer-
pat si vlastní arch dle středověké 
techniky, který bude vynikající 
vzpomínkou na pobyt v  dusz-
nickém papírenském mlýně.

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

Muzeum papírenství se 
nachází v  Dusznikach Zdroji u 
mezinárodní silnice E-67 mezi 
Prahou a Wroclawi.

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

Przed 450. laty rozpoczęto 
w  Dusznikach czerpać papier. 
Arkusze wytwarzane przez tu-
tejszych mistrzów sztuki pa-
pierniczej wykorzystywano do 
sporządzania dokumentów, 
drukowania dzieł, spisywania 
licznych wiadomości. Budynek 
papierni przez lata rozbudowy-
wano i ozdabiano, dzięki czemu 
stał się perłą architektury prze-
mysłowej. 

Dziś w historycznym młynie 
papierniczym mieści się Mu-
zeum Papiernictwa, w  którym 
prezentowane są arkusze ze zna-
kami wodnymi z całego świata, 

różne urządzenia papiernicze, 
zabytkowy sprzęt laboratoryjny 
do badania właściwości papie-
ru oraz wiele papierowych cu-
dów. Każdy zwiedzający może 
stać się mistrzem papierniczym 
i  zaczerpnąć własny arkusz wg 
średniowiecznej techniki, któ-
ry będzie doskonałą pamiątką 
z  pobytu w  dusznickim młynie 
papierniczym.

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

Muzeum Papiernictwa poło-
żone jest w  Dusznikach-Zdroju 
przy trasie międzynarodowej 
E-67.

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

Bereits vor 450 Jahren hat 
man in Bad Reinerz mit dem 
Schöpfen von Papier begon-
nen. Die von den hiesigen Me-
istern der Papierkunst herge-
stellten Papierbögen wurden 
auch zur Erstellung von Doku-
menten, zum Drucken von ver-
schiedenen Werken und zum 
Festhalten von zahlreichen 
Informationen verwendet. Das 
Gebäude der Papiermühle wur-
de im Verlauf der Jahre ausge-
baut, verziert und entwickelte 
sich zu einer Perle industrieller 
Architektur.

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befindet 

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 
EUROPEJSKA PERŁA BA-

ROKU - tak nazywają Krzeszów 
znawcy kultury i sztuki z całego 
świata. Jest zabytkiem klasy „0”, 
znajdującym się na liście prezy-
denckiej i  będącym żelaznym 
kandydatem do umieszczenia 
na liście UNESCO. Krzeszów to 
niewielka miejscowość malow-
niczo położona nad rzeką Za-
drną niedaleko Kamiennej Góry 
na Dolnym Śląsku, w  Diecezji 
Legnickiej. Najważniejszą atrak-
cją Krzeszowa są monumental-
ne dzieła największych twórców 
śląskiego baroku: M. Willmanna, 
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M. 
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera. 
W skład kompleksu wchodzi ba-
zylika mniejsza Wniebowzięcia 
NMP, kościół św. Józefa, Mau-
zoleum Piastów Śląskich, klasz-
tor SS. Benedyktynek, Kalwaria 
Krzeszowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ 
ŁASKAWEJ - mówią o tym miej-
scu czciciele Matki Bożej z kraju 
i  zagranicy. Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej jest głównym 
sanktuarium Diecezji Legnic-
kiej. Obecnie Diecezja Legnic-
ka, w  osobie bpa legnickiego 
oraz kanclerza kurii legnickiej, 
zatroskana o  piękno krzeszow-
skiego sanktuarium, realizuje ze 
środków europejskich renowa-
cje zabytków na niespotykaną 
do tej pory skalę. Największym 
skarbem krzeszowskiego sank-
tuarium jest ikona Matki Bożej 
Łaskawej. Datowana jest ona 
na pierwszą połowę XIII wieku. 
Jest to najstarszy obraz maryjny 
w Polsce. Cystersom prawdopo-
dobnie podarował go fundator 
klasztoru - książę świdnicko-ja-
worski Bolko I. 2 czerwca 1997 
roku Sługa Boży Jan -Paweł II, 
podczas wizyty w  piastowskiej 

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

Wszystkim Pielgrzymom 
i  Turystom, którzy będą na-
wiedzać Krzeszowskie Sanktu-
arium, życzymy, aby w  Domu 
Łaskawej Matki w  Krzeszowie 

doznali wielu łask i  wspaniałe-
go spotkania z Bogiem i Matką 
Chrystusa. Życzymy również 
niezapomnianych wrażeń ob-
cowania z  pięknem barokowej 
sztuki i architektury.

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

die monumentalen Kunstwer-
ke der größten schlesischen 
Barockkünstler: M. Willmann, 
M. Engler und G.W. Neunhertz 
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl 
und G. Schrötter. Zur Gesam-
tanlage gehören die Basilica 
minor „Mariä Himmelfahrt„, die 
Josephskirche, das Mausoleum 
der schlesischen Piasten, das 
Kloster der Benediktinerinnen 
und der Kalvarienweg von Krze-
szów/ Grüssau.

Dieser Ort wird im In- und 
Ausland als das Zentrum der 
mildtätigen Gottesmutter bez-
eichnet. Das Sanktuarium der 
mildtätigen Gottesmutter ist 
das Hauptsanktuarium in der 

Diozöse Liegnitz. Der Bischof 
der Diözese und der Kanzler der 
Kurie sichern eine weitere Sa-
nierung des Sanktuariums mit 
Mitteln der EU, um die Schön-
heit dieses einmaligen Bau-
denkmals zu bewahren.

Der wertvollste Schatz des 
Sanktuariums in Krzeszów/ 
Grüssau ist die Ikone der Gotte-
smutter aus der 1. Hälfte des 13. 
Jahrhunderts. Es ist das älteste 
Marienbild in Polen. Es wurde 
Zisterziensern wahrscheinlich 
vom Fürsten des Fürstentums 
Schweidnitz- Jauer Bolko I. 
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf 
Veranlassung des Heiligen Va-
ters Johannes Paul II wurde die 

Ikone während seines Besuches 
in Legnica / Liegnitz, einer der 
Pistensitze, mit Papstkronen ge-
krönt. 

Wir hoffen, dass alle Pilger 
und Touristen, die das Grüssau-
er Sanktuarium aufsuchen, hier 
im Hause der Gottesmutter das 
finden, was sie suchen: die Gna-
de und die Begegnung mit Gott 
und der Mutter unseres Herrn 
Jesus Christus. Wir hoffen, dass 
alle Besucher unvergessliche 
Eindrücke von der Schönheit 
dieser Perle der barocken Kunst 
und Architektur mit nach Hause 
nehmen. 

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

lmanna, M. Englera, J. W. Neun-
hertza, F. M. Brokofa, P. Brandla, 
J. Schrottera. Komplet se skládá 
z menší baziliki Nanebevzetí 
NPM, kostela sv. Josefa, mau-
zolea Slezských Piastů, klášteru 
sester benedyktynek, Křešovské 
Kalorie.

HLAVNÍ MĚSTO MILOSTI-
VÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom 
místě mluví ctitelé Matky Boží 
z kraje i ze zahraničí. Svatyně 
Milostivé Matky Boží je hla-
vní svatyní -Legnické Diecéze. 

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutelné 
zážitky ve styku s krásou barok-
ního umění a architektury.
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.

WYSTAWA KRZYSZTOFA MILLERA „NIEDECYDUJĄCY MOMENT”
Wrocław, 2 – 25.04.2015

Ekspozycja w Dolnośląskim 
Centrum Fotografii we Wrocła-
wiu. to swoiste podsumowanie 
dorobku fotoreportera, który od 
1989 roku związany jest zawodo-
wo z „Gazetą Wyborczą". Wysta-
wa 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 – wiel-
koformatowe fotografie, częścio-
wo wydrukowane na płótnach 
przypominających sztandary lub 
chorągwie; trzecia ukazuje co-
dzienność różnych grup społecz-
nych; ostatnia część to to frag-
ment pracy licencjackiej Krzysz-
tofa Millera, w której część teo-
retyczna łączy się z kolażem i fo-
tografiami z jego wypraw.  
Cartier Bresson uważał, że w fo-
tografii najważniejszy jest decy-
dujący moment. Ten, w którym 
naciskamy spust migawki w 
aparacie fotograficznym. Tylko 
że wtedy, gdy Krzysztof Miller na-

ciskał spust migawki, żaden mo-
ment nie był decydujący. Bo czy 
umierające z głodu dzieci z ple-
mienia Hutu, w kongijskiej dżun-
gli to jest decydujący moment? 
Czy pijany rowerzysta na szosie 
Warszawa-Siedlce to decydujący 
moment? Czy rosyjski żołnierz na 
bojowym transporterze plujący 
szampanem (oblewający zwycię-
stwo) przed pałacem czeczeń-
skiego prezydenta Dudajewa 
to decydujący moment?  
To są niedecydujące momenty, ale 
wydarzyły się naprawdę, a Krzysz-
tof Miller tam był i je sfotografo-
wał. Właśnie w tych niedecydują-
cych o niczym momentach, które 
nigdy nie powinny się zdarzyć. Ale 
się zdarzyły. Niczego nie zmieniły, 
o niczym nie zdecydowały. Umie-
rające 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 Bresso-
nem 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 wy-
stawie każdy znajdzie swój osąd. 
Krzysztof Miller urodził się w 
1962 roku. Jest szesnastokrot-
nym mistrzem Polski w skokach 
do wody z trampoliny i wieży. Od 
1989 roku fotoreporter „Gazety 
Wyborczej”. W ciągu ostatnich 25 
lat fotografował niemal wszyst-
kie konflikty zbrojne na świecie 
oraz wydarzenia historyczne. W 
2000 roku był jurorem konkursu 
World Press Photo. Autor książ-
ki „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 corocz-

ny cykl kameralnych koncertów 
w pałacach Doliny. Festiwal pro-
muje młodych twórców, a także 
innowacyjne łączenie sztuk. Stąd 
dużą grupę publiczności festi-
walowej stanowią ludzie młodzi. 
Bach, Schubert, Berg, Szymanowski, 
Brahms, Haydn i Fila to repertuar 7 
festiwalu Concerti Pasquali. Marze-
na 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 Pa-
ryżu, zaśpiewa pieśni Berga, Schu-

berta i Szymanowskiego w Pałacu 
Pakoszów w wielkanocną niedzielę 
5 kwietnia. Akompaniować jej bę-
dzie Daniel Heide. Charyzmatyczny 
niemiecki pianista współpracuje z 
czołowymi artystami współczesnej 
sceny muzycznej, m.in. Ch. Pregar-
dien, S. Kermes, T. Quasthoff. 

W wielkanocny poniedziałek 
usłyszą Państwo Wariacje Goldber-
gowskie J.S. Bacha, które poprzez 
kultowe wykonanie Glenna Goul-
da weszły do kanonu popkultury. 
W Pałacu Wojanów na klawesynie 
zagra je Marek Pilch.   
W Wielki Piątek w Pałacu Staniszów 
zabrzmi repertuar pasyjny w wyko-

naniu Anny Patrys. Jeleniogórska 
śpiewaczka, w tym roku rozpoczy-
na międzynarodową karierę dzięki 
zwycięstwu pierwszej nagrody w 
konkursie sopranów dramatycz-
nych im. Elizabeth Connell. Akom-
paniować jej będzie Róża Wysocka. 
Festiwal zamknie sceniczne wyko-
nanie oratorium-opery młodego, 
czeskiego kompozytora Jana Fili, pt. 
"Stało się Słowo". Przedstawienie z 
polskim tłumaczeniem odbędzie się 
w sobotę 11.04 w Kościele Garnizo-
nowym w Jeleniej Górze.

Organizator: Fundacja Dolina 
Pałaców i Ogrodów, www.dolina-
palacow.pl
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RÓWNOLEŻNIK ZERO - IV EDYCJA WROCŁAWSKIEGO 
FESTIWALU PODRÓŻNICZEGO IM. OLGIERDA BUDREWICZA

Wrocław, 9-11.04.2015

Festiwal Podróżniczy im. 
Olgierda Budrewicza Równo-
leżnik Zero, który odbędzie 
się w Mediatece (Pl. Teatralny 
5) i Bibliotece Turystycznej (ul. 
Szewska 78) to wydarzenie skie-
rowane do osób pragnących po-
czuć klimat podróżowania oraz 
wspaniała okazja do spotkania 
z podróżnikami i autorami ksią-
żek. Tegoroczna edycja będzie 
poświęcona krajom Ameryki 
Północnej i Środkowej.  
Formuła festiwalu zapewni 
uczestnikom namacalny kontakt 
z kulturą tych kontynentów po-
przez koncerty muzyki etnicznej, 
pokazy i warsztaty o tematyce 
kulturowej. Imprezę uświetnią 
również wystawy tematyczne i 
warsztaty fotografii pt. „Ekspozy-
cja czyli magia światła w fotogra-
fii podróżniczej” Grzegorz Lityń-
skiego, specjalisty ds. reportaży 
podróżniczych. Dla najmłodszych 
uczestników będą przygotowane 
interesujące warsztaty i prezenta-
cje, które odkryją przed dziećmi 
tajemnice Ameryki Północnej i 
Środkowej. Młodzi uczestnicy 
festiwalu będą mogli uczestni-

czyć m.in. w muzycznej podróży 
do Nowego Orleanu, by odkryć 
źródła i korzenie muzyki jazzo-
wej, czy plastycznej podróży 
do krainy smaku, by poznać 
historię czarnego pieprzu.  
Niepowtarzalną atmosferę fe-
stiwalu 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 przeciętne-
go turysty zakątków świata, poza 
utartymi szlakami, pokonując 
własne słabości i przeciwności 
losu. Ich determinację wyna-
gradzają niezwykłe spotkania z 
ludźmi, obcowanie z inną kulturą 
oraz przebywanie wśród pięknej 
dziewiczej przyrody. Obecność 
na festiwalu, to gwarancja wy-
słuchania wielu fascynujących 
opowieści. Gościem specjal-
nym będzie Tomek Michniewicz 
(dziennikarz, reportażysta, foto-
graf), 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 podróż-
niczych, 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 pre-
legentów i różnorodność środ-
ków 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 ra-

zem "prawdziwych" jazzmanów 
nie zabraknie. I Świdnickie Noce 
Jazzowe odbyły się w 1995 r. 
Zdaniem Artura Janickiego I 
Świdnickie Noce Jazzowe były 
„swoistego rodzaju eksperymen-
tem". Pomimo tego, że pomysł 
zrodził się wcześniej, pomysło-
dawca miał duże wątpliwości, 
co do powodzenia imprezy. Jak 
się później okazało, jego obawy 
zostały szybko rozwiane. 

Świdnickie Noce Jazzowe za-
inauguruje 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 Rejno-
wicza, głównego kompozytora 
grupy, lecz w repertuarze znaj-
dziemy również kompozycje jed-
nego z najlepszych perkusistów 

w Polsce – Tomka Łosowskiego, 
czy świetnego gitarzysty – Mar-
cina Wądołowskiego, podparte 
solidnym basem Karola Kozłow-
skiego.  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 Wróblew-
skiego, również na antenie Ra-
dia Łódź oraz w Radiu Gdańsk. 
Oprócz świetnych recenzji płyty 
w internecie, ukazała się bardzo 
dobra recenzja w najważniejszej 
polskiej gazecie o tematyce jaz-
zowej – 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 plebi-
scycie „Jazz Forum” po raz kolejny 
został uznany za najlepszy polski 
festiwal, a w ankiecie „Jazz Pres-
s”zajął drugie miejsce w kategorii 
wydarzenie jazzowe roku. 

Pora na powtórkę, bo JnO 
nadal chce być najlepszy. Po 
ubiegłorocznym hucznym świę-
towaniu jubileuszu w drugą pięć-
dziesiątkę wkracza z nowymi po-
mysłami, energią, rozmachem, 
ale także z zachowaniem tego, 
co najlepsze: niepowtarzalnej 
atmosfery, wielkich światowych 
gwiazd jazzu, największych ta-
lentów i mistrzów polskiej sceny 
jazzowej.

JnO ma nowego Dyrektora 
Artystycznego, którym został 
związany od wielu lat z wrocław-
skim festiwalem LESZEK MOŻ-
DŻER. Osobowość znakomitego 
artysty, kompozytora i niezmien-
nie najlepszego w Polsce pianisty, 
nada imprezie kolorytu, zdopin-
guje do rozwoju, a jego praca nad 

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

ELECTRIC BAND, DAVE DO-
UGLAS HIGH RISK Electric Gro-
up, SEAMUS BLAKE QUARTET, 
TOMASZ PRUCHNICKI QUARTET, 
EWELINA SERAFIN QUARTET, AR-
TUR DUTKIEWICZ TRIO, MARIUS 
NESET QUINTET, NSI QUARTET.  
W kwietniu we Wrocławiu za-
grają także KUBA PŁUŻEK, ZO-
HAR FRESCO QUARTET, BIG 
BAND ALEKSANDRA MAZURA, 
AGA EUROPEAN JAZZ QUAR-
TET, 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 (chcia-
ła 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 ma-
rzenia. Aż pewnego dnia...  
Krystyna Janda jako kura domo-
wa?!!! 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 człowie-
ka 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

„DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII”
WSZYSTKIE FILMY CYKLU TERAZ DOSTĘPNE ON-LINE!

Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu zaprasza do darmowe-
go 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 realiza-
cję fabularyzowanych i niefabula-
ryzowanych filmów dokumental-
nych.  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 gazow-
nictwa na Dolnym Śląsku” (2012) 
- „Pamiętajcie o ogrodach. Historia 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu” (2012)   - „Daisy - wspo-
mnienie 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
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Kulturní program
únor 2014
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Předprodej a rezervace vstupenek*: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.
* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

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

1. 2. 20:00

SPOLEČENSKÝ PLES 
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
z období 1965 - 1995 |  Autor Miroslav Holča
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

9. 2. 14:00  

BROUMOVANKA
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila 
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší 
imitátorkou Cher u nás.

Městské divadlo Broumov. 
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.

12. 2.  19:00

MARCEL FLEMR - BLUES
 
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém 
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu - 
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické 
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“ 
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert 
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye, 
Buddy Guye a Otise Granda.

sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

15. 2. 15:00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5, Praha
 
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – 
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního 
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka 
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do 
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných 
dobrodružství. 

Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

15. 2.  20:00

PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee 
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč

17. 2.  19:00

PEKLO V HOTELU 
WESTMINSTER
 
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

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

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

24. 2. 19:00 

KAREL 
PLÍHAL
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě

26. 2.  19:00 

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami. 
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog 
Univerzity Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a 
popularizátor české hudby.

sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu, 
přírodu, historii a zvyky obyvatel dané oblasti.
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
květen 2015

25. 4. – 7. 6.

MONIKA IMMROVÁ
Tvar předchází prostor
Výběr prací Moniky Immrové pro Galerii  
Dům vybízí opakovaně k přemýšlení o tvaru  
a prostoru. Více info na www.galeriedum.cz
Galerie Dům. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

1. 5. – 30. 6., denně kromě pondělí,  
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

LIDOVÁ ROUBENÁ 
ARCHITEKTURA 
KLADSKÉHO POMEZÍ  
– mizející tvář krajiny
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  
7. května v 16:00
Výstavní síň Muzea Broumovska. 
Pořádá: Muzeum Broumovska a Regionální 
muzeum v Náchodě.

Pátek 8. 5.  14:00

MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ 
KONCERT V ALEJCE
Na májovém odpoledni tentokráte zazní 
smyčce a piano v podání Luke Vu Manh, 
Jakuba Šafáře, Anny Novotné a dalších.
Park Alejka. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci  
s klubem seniorů a ČSŽ Broumov

Pátek 8. 5. – neděle 10. 5.

BROUMOVSKÁ KLÁVESA
5. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mla-
dé klavíristy do 18 let se vrací po 2 letech zpět 
z Mikulova do prostor broumovského kláštera. 
Informace: jakub.sleis@broumovsko.cz, 
tel. 734 570 141
Sál Dřevník, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Spolek Broumovská klávesa  
a Agentura pro rozvoj Broumovska

Sobota 9. 5.  9:00 – 19:00

MEZINÁRODNÍ 
MISTROVSTVÍ ČR  
V BENCHPRESSU
Konferenční sál IC Broumovska. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci  
s Powerlifting Thor Broumov a Walhall – Athletik.cz

Sobota 9. 5. 2015  15:00

KLOBOUKOVÁ SLAVNOST
Piknik v klášterní zahradě. Deku, jídlo a pití  
s sebou. Hudební kulisa a hra kuželky na místě.
Klášterní Zahrada* v Broumově. 
Pořádá: Okrašlovací spolek Broumov

11. 5. – 29. 5.  9:00 – 17:00

VÝSTAVA PRACÍ  
ŽÁKŮ GYMNÁZIA 
k 70. výročí českého gymnázia v Broumově
Výstavní síň na Staré radnici v Broumově. 
Pořádá: Gymnázium Broumov

Středa 13. 5. 19:00 

THE CUPCAKE 
COLLECTIVE
ArtCafé

Mladá, energická kapela složená ze studentů 
pražských konzervatoří – The Cupcake 
Collective, hrající moderní jazz/funky se  
na české jazzové scéně rychle dere vzhůru. 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, 
tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 160,- Kč / 120,- Kč (pro členy klubu 
ArtCafé)

Středa 13. 5. 19:00

VDOVY
Divadelní spolek TESSERIS, Lysá nad Labem
Vdovy jsou hrou o dvou pozůstalých ženách  
po jednom muži, které bydlí spolu ve vedlejších 
pokojích. Baví se tím, že si spolu rozmanitě 
hrají, aby zahnaly své životní chmury.  
V hloubce duše však čekají, že je někde  
na cestě k nim  muž, který změní jejich 
osamělý život. Tato hra je hraní o lásce a touze. 
Ale také o ironii a smutku.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Pátek 15. 5.  18:00

LETEM SVĚTEM – ZNÁMÁ 
EVROPSKÁ JEZERA II.
Cestopisná beseda s ochutnávkami. Večerem 
provází Kateřina Hladíková.
Konferenční sál IC Broumovska. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Sobota 16. 5.  15:00

KRÁSKA A ZVÍŘE
1. NERATOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST

Pohádkový příběh o kouzelné moci lásky. Insce-
nace dle předlohy básníka Františka Hrubína. 
Městské divadlo v Broumově. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Neděle 17. 5. 14:00

BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. 
Pořádá: Klub seniorů Broumov
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Pátek  22. 5.  16:30 – 19:00

7. GYMPLFEST  
MULTIŽÁNROVÝ POULIČNÍ 
FESTIVAL GYMNÁZIA BROUMOV
Studentský festival, jehož jádrem bude živé po-
uliční hraní.  Nejméně osm hudebních čísel bude 
doplněno promítáním studentské filmové tvorby  
a také výtvarnými činnostmi (v podobě výstav 
nebo přímo na ulicích vznikajícími malbami). 
Orientovat se návštěvníci budou podle přiložené 
mapky směrované v případě slunečného počasí 
do ulic a parků, v případě nepříznivého počasí  
do chráněných prostor. Okruh je možné zahájit  
u budovy gymnázia nebo ve Schrollově parku. 

Středa 27. 5. 19:00 

Jiří Černý: Bob Dylan – 
Písně milostné
ArtCafé

Popularizátor hudby a skvělý vypravěč Jiří 
Černý přijede se svým poslechovým pořadem 
o kultovní osobnosti americké kulturní historie 
Bobu Dylanovi. Rezervace vstupenek: jakub.
sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 160,- Kč / 120,- Kč (pro členy klubu 
ArtCafé)

Čtvrtek 28. 5. 18:00 

ZDENĚK KRATOCHVÍL  
O ARCHAICKÉ ŘECKÉ FILOSOFII
DialogCafé

Spolek Apeiron ve spolupráci s Agenturou pro 
rozvoj Broumovska představí unikátní projekt 
„Všechny cesty vedou z Milétu“ v Broumově 
přednáškou filosofa Zdeňka Kratochvíla  
o archaické řecké filosofii. Rezervace vstupenek: 
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Spolek Apeiron a Agentura pro rozvoj 
Broumovska

Pátek 29. 5. 

NOC KOSTELŮ
16:00 Žáci a učitelé ZUŠ Broumov
 Husův sbor

20:00 Žesťový kvintet Scholasticus 
 + host Romana Rošková
 Kostel sv. Ducha

21:00  Pěvecký sbor Stěnavan 
 Kostel sv. Václava

22:00 Komorní vokálně-instrumentální
 soubor ReBelcanto
 Kostel sv. Petra a Pavla

 Pořádá: Město Broumov, 
 Římskokatolická farnost, ZUŠ Broumov

Náš TIP!

Náš TIP!
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JARMARK PLNÝ ŘEMESEL, HUDBY A LASKOMIN

Rozpis velikonočních obřadů
v naší farnosti:
›› Čtvrtek: 18:00 (Neratov)
›› Pátek: 15:00 křížová cesta,

18:00 velkopáteční obřady
(Neratov)

›› Sobota: 23:00 (Neratov)
›› Neděle: 10:00 (Neratov),

11:30 (Bartošovice)
›› Pondělí: 10:00 (Neratov)
V pátek a v sobotu možnost ado-
race u Božího hrobu v Neratově.

- - -
Neratovský obchod oznamuje,
že během velikonočních svátků
bude platit běžná otvírací doba,
pouze v pondělí 6. dubna bude za-
vřeno. Děkujeme za pochopení.

- - -
V sobotu 11. dubna v neratov-
ském kostele zahraje a zazpívá
hudební skupina 8 TET. Její
členky, z nichž některé můžete
znát ze Sboru z hor, pro Vás chy-
stají různorodou hudební směs
lidových i folkových písní. Kon-
cert začne ve 14 hodin, vstupné
bude dobrovolné.

- - -
V pátek 1. května u nás od 19 ho-
din vystoupí Slávek Klecandr,
skladatel, zpěvák, kytarista a člen
skupiny Oboroh v jedné osobě.
Na jeho koncertě zazní písně
velikonoční i svatodušní a také
žalmy. Vstupné dobrovolné.

- - -

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

ZVEME VÁS!
DUBEN 2015

NOVÉ ROZHLEDNY V NAŠEM REGIONU

Naše chráněné dílny Kopeček
mají za sebou krásný řemeslný
jarmark. Pořádají ho vždy tý-
den před velikonočními svátky,
aby tak návštěvníkům pomohly
získat správnou velikonoční
a jarní náladu.

I letošní jarmark byl proto
zaměřen hlavně na výrobky
spojené s jarem a nadcházející-
mi velikonoční svátky. Příchozí
si mohli prohlédnout pletení
pomlázek a nakoupit zdobené
kraslice, perníková vajíčka, kvě-
tiny či máslové mazance, a pak
se zakousnout třeba do čerstvě

upečené nádivky a zapít ji jar-
ním zeleným pivem.

Nechyběly tu ani ukázky ji-
ných řemesel a ručních výrob-
ků. Své umění předvedl kovář
a kameník, předlo se na kolo-
vratu, paličkovalo, k vidění byla
i výroba dřevěných šindelů. Ke
koupi lákaly košíky, keramika,
textilní hračky, šperky, lidové
kroje i farmářské produkty.

Ukázky řemesel zpestřily dvě
novinky. Tou první byla výroba
lubových krabiček, kterou kdy-
si v okolí Neratova ovládala
snad každá rodina. Nově se na

Kopečku představila i výroba
rybářských mušek. Kdo se u ní
zastavil, zjistil, že správný muš-
kař musí víc než rybám rozu-
mět různým druhům hmyzu.

Jarmark doprovodil i kulturní
program. Nejprve tu muzicí-
roval Sbor z hor, pak se děti
v loutkovém divadélku dozvě-
děly, jak to bylo s královstvím,
kde žily tři princezny a drak.

Celkem na jarmark zavítalo
přes 700 lidí. Moc děkujeme
všem, kdo se na jeho organi-
zaci podíleli, tedy naší obci,
dobrovolníkům a spozorům.

www.neratov.cz

V roce 2014 vyrostly v našem regionu krásné nové rozhledny, a to na české i polské straně. Nově se
můžete okolní krajinou pokochat například v Kudowě Zdróji, Nowe Rudě, Horní Čermné či Horní
Radechové. Celkem osm rozhleden vzniklo nebo bylo rekonstruováno díky projektu "Místa plná roz-
hledů v Euroregionu Glacensis". Tento krásný počin byl také zařazen do hlasování o nejinspirativnější
projekt roku 2014 a 2015. Pokud se Vám myšlenka projektu zamlouvá, můžete pro něj hlasovat na
www.cz-pl.eu/soutez-o-nejinspirativnejsi-projekt-2014.html, kde najdete i další informace o tomto
a jiných zajímavých projektech v česko-polském pohraničí.

POZVÁNKA OD SOUSEDŮ

Ještě do konce dubna můžete
zavítat na celoroční výstavu vy-
braných lidových pověstí Orlic-
kých hor s kresbami dětí ze zá-
kladní školy v Orlickém Záhoří.
Výstava je umístěna v kostele
sv. Jana Křtitele v Orlickém Zá-
hoří, dobu prohlídky si předem
domluvte v místním informač-
ním centru (tel. 494 542 033).

PŘEJEME VŠEM NAŠIM
ČTENÁŘŮM, PŘÁTELŮM A PODPOROVATELŮM

POŽEHNANÉ A RADOSTNÉ VELIKONOCE!
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V březnu nás navštívili naši ka-
marádi "divadelníci", tedy mladí
herci ze sdružení Jiné jeviště,
kteří k  nám už pátým rokem
jezdí nacvičovat různá divadel-
ní představení s obyvateli naše-
ho Domova a kteří u nás loni
poprvé organizovali i divadelní
festival skupin lidí s postižením
"Menteatral".

Těšili se na ně nejen v Do-
mově, ale i ostatní obyvatelé Ne-
ratova. Jejich energie a nápady
jsou totiž příjemně nakažlivé.

Během návštěvy už zazněly
první návrhy na téma letošního
představení, dozvěděli jsme se
i víc informací o tom, co herci
chystají na druhý ročník diva-
delního festivalu, který se u nás

v Neratově bude konat o ví-
kendu 31.7.–2.8.

Spolu s námi se tak můžete
těšit na české, slovenské i pol-
ské divadelní soubory lidí s po-
stižením, na odpočinkovou
zónu s kavárnou a také na uni-
kátní Slaměné divadlo, které
vznikne pouze na dobu festi-
valu z balíků místní slámy!

vedly při krátkém, ale krásném
koncertě v našem kostele. Ně-
kteří členové sboru zazpívali
také sólo, v podání jednoho
zpěváčka tak zazněla třeba pí-
seň Klobouk ve křoví.

Po koncertě nám děti s paní
sbormistryní Blažkovou jako
poděkování za zázemí, které jim
v Neratově každoročně posky-
tujeme, předaly dárek v podobě
překrásného obrázku andělů.
Udělali nám tím velkou radost
a  už vymýšlíme, kde asi metr
dlouhý obrázek vyvěsíme, aby
mohl dělat radost i ostatním.

pravidla, jimiž se měl při cho-
vu papoušků každý řídit, aby
měl doma šťastné zvíře a aby
zbytečnými chybami ptáčkovi
neubližoval.

Sami pak během přednášky
předvedli, co vše lze s papouš-
ky dělat – ptáci na zavolání lé-
tali po sále, louskali oříšky
a  dokonce si na povel ulevili
do misky, aby po nich v obec-
ním kulturním domě, kde se ak-
ce konala, nezůstal nepořádek.

Všechny papoušky si bylo
možné prohlédnout zblízka, jen
hlazení bylo zakázáno. Děti
i dospělí odcházeli z přednášky
nadšení a my jsme zvědaví, co
pro nás škola přichystá příště.

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

Do našeho kostela přibyla další
část nového liturgického vyba-
vení – zlatý svatostánek s vitráží
a dřevěný stojan na paškál.

- - -
Za členy našeho Klubu neratov-
ských andělů už odletěly letošní
"andělské průkazky". Pokud
by je někdo z členů neobdržel,
prosíme o zprávu, abychom to
mohli napravit. V klubu také rádi
uvítáme nové členy, více informa-
cí najdete na bit.ly/klub_neratov.

- - -
Srdečně děkujeme společnosti
Webnode, která nám poskytla
balíček svých služeb na rok zdar-
ma. Znamená to, že i letos může-
me neratovské webové stránky
spravovat v jednoduchém a pře-
hledném systému, na který jsme
zvyklí a jsme s ním spokojení.

- - -
Mockrát děkujeme společnosti
Jaseka za dar v podobě kancelář-
ských potřeb. Naše poděkování
patří panu Jaroslavu Seifertovi
a paní Jarmile Fryntové.

- - -
Obyvatelé našeho Domova
měli v březnu nabitý program.
Jeli se podívat do nedalekého Kun-
valdu na představení "7 žen na kr-
ku", v němž hraje i naše kolegyně
Zuzka, pozorovali snowboardisty
s větrnými draky na zádech, užili
si relaxační pobyt v solné jeskyni,
uspořádali taneční country odpo-
ledne a vyrazili i na první jarní
procházky po přírodě.

- - -
Pan Jiří Malík, jeden z těch,
kdo stáli u zrodu obnovy Nerato-
va a který stále působí v našem
zahradnictví, slavil 60. narozeniny.
Gratulujeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví a spokojenosti.

KRÁTCE
Z BŘEZNA

BARTOŠOVICEMI LÉTALI PAPOUŠCI

LETOŠNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL UŽ SE RÝSUJE

Na konci března k nám na své
tradiční víkendové soustředění
přijel dětský sbor Studánka ze

ZUŠ Police nad Metují. Celý
víkend děti nacvičovaly nové
skladby, které nám pak před-

Zajímavou akci pro malé i vel-
ké na březen přichystala naše
speciální škola. O posledním
březnovém víkendu uspořádala
ve spolupráci s naší obcí před-
nášku o papoušcích, na kterou

kromě několika desítek náv-
štěvníků dorazilo i devět krás-
ných živých papoušků.

Přivezli je s sebou manželé
Podolští, kteří přednášku vedli.
Ti všem přítomným přiblížili

STUDÁNKA KRÁSNÝCH PÍSNÍ

AArraa aarraarraauunnaa jjmméénneemm RRoocckkyy vv lleettuu
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurort Duszniki - Zdrój (Bad 
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Cho-
pin ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

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

Kurort Kudowa - Zdrój (Bad 
Kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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

31

32

33

34

35

27



49 Ziemia Kłodzka nr 249/ kwiecień 2015

Již za necelý rok se Vratislav stane evrop-
ským hlavním městem kultury. Bude to 
neobyčejně významné období nejen pro 
samotnou metropoli Dolního Slezska, ale 
i pro celý region, aktivně zapojený do pro-
pagace myšlenky EHMK. Ve Vratislavi i da-
lších dolnoslezských městech sídlí řada 
významných kulturních a uměleckých in-
stitucí, nadací, sdružení a nevládních orga-
nizací, žije zde a působí mnoho zajímavých 
osobností – umělců, hudebníků, spiso-
vatelů, kulturních animátorů, stovky a ti-

síce tvořivých a nadšených lidí. Ti všichni 
budou mít v roce 2016 neopakovatelnou 
příležitost představit se celé Evropě. Akce 
Evropské hlavní město kultury ukáže na-
šim hostům z Polska i celé Evropy to nejza-
jímavější a nejlepší z široce pojaté kultury. 
V Dolním Slezsku tuto možnost propagace 
úspěšně využívá město Kladsko, které se 
aktivně zapojilo do organizace EHMK a již 
před dvěma lety se stalo partnerem vrati-
slavské organizační kanceláře Evropského 
hlavního města kultury. Nově založená 

městská instituce Kłodzko 2016 umožňu-
je kulturním zařízením z celého kladského 
okresu spolupracovat s EHMK při realizaci 
kulturně-uměleckých a vzdělávacích pro-
jektů a programů a při zvyšování kvality 
a atraktivity kulturní nabídky zaměřené na 
obyvatele regionu. Tato spolupráce je také 
pozvánkou pro obyvatele města a  regio-
nu k účasti na tvorbě a využívání nabídky 
Vratislavi, jako Evropského hlavního města 
kultury, a pozvánkou pro návštěvníky EHMK 
k návštěvě Kladského výběžku. 

In weniger als einem Jahr wird Wrocław 
zur Kulturhauptstadt Europas. Das wird 
nicht nur für die Hauptstadt von Nieder-
schlesien eine bedeutende Zeit sein, son-
dern auch für die gesamte Region, die sich 
stark für die Förderung der Idee der Euro-
päischen Kulturhauptstadt engagiert. Und 
die Stadt Wrocław selbst als auch andere 
Städte Niederschlesiens - das sind nicht 
nur eine Menge von hervorragenden kul-
turellen und künstlerischen Einrichtun-
gen, Stiftungen, Verbänden und anderen 
NGOs, die im Jahr 2016 eine einzigartige 
Gelegenheit haben werden, sich in ganz 
Europa zu präsentieren, sondern vor allem 
die Menschen: Künstler, Musiker, Schrift-

steller, Animatoren der Kultur, Hunderte, 
wahrscheinlich Tausende von kreativen, 
leidenschaftlichen Menschen, die in vielen 
Städten in Niederschlesien aktiv sind. Die 
Europäische Kulturhauptstadt ist eine gro-
ßartige Gelegenheit, dass sie sich unseren 
Gästen aus Polen und Europa zeigen, dass 
sie das Interessanteste und Besten in der 
breit verstandenen Kultur zeigen.
In Niederschlesien hat diese Werbungs-
gelegenheit die Stadt Kłodzko wahrge-
nommen, die sich seit zwei Jahren an der 
Organisation der Europäischen Kultur-
hauptstadt aktiv beteiligt und zum Partner 
des Wrocławer Büros der Kulturhauptstadt 
Europas wurde. Dank der Gründung der 

Institution „Kłodzko 2016” arbeiten Kultu-
rinstitutionen aus der ganzen Region des 
Glatzer Landes mit der Europäische Kul-
turhauptstadt bei der Umsetzung von kul-
turellen und künstlerische Projekten und 
Programmen zusammen und bei der Ver-
besserung der Qualität und Attraktivität 
des Kulturangebot für die Bewohner der 
Region. Diese Zusammenarbeit ist zugle-
ich eine Einladung für die Bewohner zur 
Teilnahme an der  Schaffung und Nutzung 
des Angebotes von Wroclaw, der Kultur-
hauptstadt Europas, und für die Gäste der 
Kulturhauptstadt Europas das Glatzer Land 
zu besuchen

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

święto całego Dolnego Śląska

Evropské hlavní město kultury Vratislav 2016 

je svátkem celého Dolního Slezska

Die Europäische Kulturhauptstadt Wrocław 2016 

ist ein Fest für das gesamte Niederschlesien 

Już za niespełna rok Wrocław zostanie Euro-
pejską Stolicą Kultury. To będzie niezwykle 
istotny czas nie tylko dla stolicy Dolnego Ślą-
ska, ale i dla całego regionu, mocno zaanga-
żowanego w promowanie idei ESK. Zarówno 
Wrocław, jak i miasta Dolnego Śląska to nie 
tylko mnóstwo znakomitych instytucji kultu-
ralnych i artystycznych, fundacji, stowarzy-
szeń czy innych organizacji pozarządowych, 
które w 2016 roku będą miały niepowtarzal-
ną szansę zaprezentować się całej Europie. 
To przede wszystkim ludzie: artyści, muzycy, 
pisarze, animatorzy kultury, setki, a pewnie 
i tysiące kreatywnych, pełnych pasji osób, 
działających w wielu dolnośląskich mia-
stach. Europejska Stolica Kultury, to wspania-
ła okazja, aby pokazali się naszym gościom 
z Polski i Europy, aby zaprezentowali to, co 

najciekawsze i najlepsze w szeroko pojętej 
kulturze. 
Na Dolnym Śląsku znakomicie zrozumiało tą 
szansę na promocję Kłodzko, które aktyw-
nie włączyło się w organizację ESK już dwa 
lata temu stając się partnerem wrocław-
skiego biura Europejskiej Stolicy Kultury. 
Dzięki powołaniu instytucji „Kłodzko 2016” 
instytucje kulturalne z całego regionu Ziemi 
Kłodzkiej współdziałają z ESK przy realiza-
cji projektów i programów kulturalno-arty-
stycznych oraz edukacyjnych i podnoszeniu 
jakości oraz atrakcyjności oferty kulturalnej 
dla mieszkańców regionu. Ta współpraca, to 
także zaproszenie mieszkańców do udziału 
w tworzeniu i korzystaniu z oferty Wrocławia, 
Europejskiej Stolicy Kultury, a gości ESK do 
odwiedzenia Ziemi Kłodzkiej. 

Europejska Stolica Kultury  
- Wrocław 2016

W roku 2016 Wrocław będzie Europej-
ską Stolicy Kultury. To pierwsze polskie 
miasto, które otrzymało ten prestiżo-
wy tytuł w obecnym kształcie. Ideą 
ESK, programu Unii i Komisji Europej-
skiej, zainicjowanym w 1985 roku, jest 
wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog 
międzykulturowy Europejczyków. Mia-
sta noszące tytuł ESK przez rok skupia-
ją na sobie uwagę całej Europy.

„ESK Wrocław 2016”, to rozpisany na 
kilka lat z kulminacją w 2016 roku 
programu ponad 500 wydarzeń arty-
stycznych, festiwali, koncertów i im-
prez w przestrzeni miejskiej, na który 
stolica Dolnego Śląska zaprasza gości 
i turystów z całej Europy i świata. Nad 
realizacją planu ESK Wrocław 2016 
pracuje zespół ekspertów, menadże-
rów, artystów skupionych wokół Biura 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016. Program konstruują kuratorzy 
poszczególnych sekcji (architektura, 
film, literatura, muzyka, opera, sztuki 
wizualne, teatr, performance), połącze-
ni spójną wizją miasta – tętniącego 
kulturą forum.

Szczegółowy program na rok 2016 
zostanie ogłoszony 19 czerwca 2015 
roku podczas imprezy artystycznej na 
Stadionie Wrocław, a jego namiastką, 
będzie rozgrywający się następnego 
dnia wielki projekt artystyczny pt. 
„Mosty”, który przygotowuje kilkuset 
młodych dolnoślązaków i artystów 
równocześnie na blisko 30 spośród 
130 mostów Wenecji Północy, jak czę-
sto określa się stolicę Dolnego Śląska.
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