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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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29 kwietnia z inicjatywy 
Episkopatu Polski odbyła się 
pielgrzymka Polaków do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
Dachau, nazywanego przez Po-
laków Golgotą Zachodu. Polacy 
stanowili tu najliczniejszą grupę 
narodową.  W obozie więzionych 
było ponad 35 tysięcy Polaków, 
wśród nich księża, profesorowie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i 
uczestnicy Powstania Warszaw-
skiego. Wszystkich więźniów było 
ponad 200 tysięcy, zamordowano 
41 500. Co trzeci zamordowany 
był Polakiem. 

Dachau był głównym ośrod-
kiem eksterminacji duchowień-
stwa polskiego i europejskiego. 
29 kwietnia został ustanowiony 
Dniem Męczeństwa Duchowień-
stwa Polskiego, gdyż spośród 
uwięzionych tu 2794 kapłanów, 
1773 to polscy księża, z których 
868 poniosło śmierć. Stanowili 
oni 85 % wśród 1030 zamordowa-
nych kapłanów. Największe ofia-
ry poniosła diecezja włocławska, 
która straciła 225 księży, 8 klery-
ków i bp Michała Kozala, to jest 
ponad 50% duchownych diecezji. 

Utworzone przed czterdzie-
stu laty w Niemczech muzeum 
Kl. Dachau nie oddaje skali okru-

cieństwa, jakiego doznawali tam 
więźniowie. W 1972 roku byli 
więźniowie z arcybiskupem Ka-
zimierzem Majdańskim na czele 
ufundowali figurę Chrystusa Fra-
sobliwego i Tablicę umieszczoną 
na tyłach Kaplicy Śmiertelnego 
Lęku Chrystusa, która przypo-
mina, że co trzeci zamęczony w 
Dachau był Polakiem, a co drugi z 
więzionych tam księży złożył ofia-
rę ze swojego życia. Arcybiskup 
Majdański powiedział wówczas, 
że „długie lata prawda o martyro-
logii duchowieństwa polskiego 
była umyślnie przemilczana na 
podobieństwo prawdy o ofiarach 
Katynia.” Zainteresowanie tema-
tyką obozową wzrosło po 1989 
roku, w związku z procesami be-
atyfikacyjnymi 108 męczenników 
II wojny światowej wyniesionych 
na ołtarze w 1999 roku.

Na uroczystościach w Dachau 
Diecezję Świdnicką reprezento-
wała około 100 - osobowa grupa 
świeckich, głównie z Ziemi Kłodz-
kiej i 15 kapłanów pod przewod-
nictwem Ks. bp Ignacego Deca 
i Ks. bp Adama Bałabucha. Piel-
grzymi uczcili polskich więźniów, 
a także wywodzącego się z Ziemi 
Kłodzkiej ks. Gerharda Hirschfel-
dera, pierwszego błogosławio-

nego diecezji świdnickiej, który 
został zamęczony w Dachau. Bł. 
Ks. Gerhard Hirschfelder został 
osadzony w obozowym bloku nr 
30 przeznaczonym dla polskich 
księży rzymsko – katolickich, 
figurował pod numerem 841, a 
jako więzień Kl. Dachau otrzymał 
numer 28972. 28 marca 1942 roku 
został przeniesiony do bloku nr 
26 dla księży niemieckich z ka-
plicą i oficjalnie sprawowaną 
mszą świętą. Zmarł 1 sierpnia 
1942 roku.

Tegoroczne uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą o godz. 
12.00 w Kaplicy Śmiertelnego 
Lęku Chrystusa, której wspólnie 
przewodniczyli kard. Reinhard 
Marx, arcybiskup Monachium i 
Fryzyngi, Przewodniczący Episko-
patu Niemiec oraz arcybiskup Sta-
nisław Gądecki, Przewodniczący 
Episkopatu Polski. Homilię wygło-
sił kardynał Marx. W uroczystości 
uczestniczyło 800 pielgrzymów 
z Polski, głównie kapłanów, pod 
przewodnictwem 40 biskupów, 
przedstawicieli wszystkich die-
cezji. 

Po mszy świętej odbyła się 
procesja pod Tablicę Pamiąt-
kową, gdzie złożono wieńce od 
Episkopatów Polski i Niemiec oraz 

od duszpasterzy Polskiej Misji 
Katolickiej. Odczytano nazwiska 
Błogosławionych Męczenników 
z Dachau oraz odmówiono mo-
dlitwę do Św. Józefa.

Druga część uroczystości od-
była się w katedrze we Fryzyndze, 
gdzie o godz. 16.00 sprawowano 
mszę świętą w intencji pokoju i 
pojednania. Uczczono też 50. 
rocznicę wymiany listów pomię-
dzy polskimi i niemieckimi bisku-
pami.   Ks. prof. Tadeusz Fitych, 
który sprawował opiekę duchową 
nad polsko – czesko – niemiecką 
50-osobową grupą pielgrzymów 
z Ziemi Kłodzkiej powiedział, że 
udział w pielgrzymce był „odkry-
waniem bezcennych świadectw i 
poznawaniem rozmiaru i znacze-
nia męczenników Kl. Dachau w 
walce ze złem.  Był budowaniem 
cywilizacji miłości, ukazywaniem 
prawdy o Bogu i człowieku, 
umacnianiem daru pokoju”. Dlate-
go tak ważne są starania ks. prof. 
na rzecz wydobycia pełni światła 
płynącego z życia jednego z tych 
męczenników Bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera. O gehennie pol-
skich więźniów mówili w swoich 
homiliach arcybiskup Stanisław 
Gądecki i kard. Reinhard Marx, 
które poniżej drukujemy. 

Teresa Bazała  

PIELGRZYMKA DO DACHAU

Modlitwa nad fundamentami baraku numer 30, w którym więzieni byli księża polscy.
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Pielgrzymka z parafii św. Bartłomieja w Kudowie-Czermnej pod przewodnictwem 
ks. prałata Romualda Brudnowskiego.

Wieniec od pielgrzymów złożony ku czci  bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Polsko-czesko-niemiecka grupa pielgrzymkowa z ziemi kłodzkiej. Trzydniowy pobyt w Niemczech zorganizowali pielgrzymom Elisabeth Kynast i ks. prałat Franz Jung

Polskie flagi w Dachau.

Msza święta przed Kaplicą Śmiertelnego Lęku Chrystusa, 29.04.2015 r.
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Homilia  Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego

Zazwyczaj pielgrzymka jest 
drogą do miejsca świętego, a 
nie do miejsca przeklętego. 
Do miejsca, które stanowi sa-
crum, a nie misterium iniquita-
tis. My zaś podjęliśmy dzisiaj 
pielgrzymowanie do miejsca, 
które stało się pierwowzorem 
i modelem dla innych obozów 
koncentracyjnych. A jednak 
również nasze dzisiejsze, wspól-
ne pielgrzymowanie kapłanów 
i wiernych do Dachau ma swoje 
uzasadnienie. Przybyliśmy tam, 
by wyrazić nasz wielki szacunek 
dla tych, którzy tam cierpieli. 
By prosić Boga o pokój i po-
jednanie dla wszystkich, którzy 
w obecnej godzinie naszych 
dziejów wciąż cierpią pod pa-
nowaniem przemocy zrodzonej 
przez nienawiść.

Dachau to znaczący etap 
historii cierpienia w Europie 
w czasie II wojny światowej. 
Zaludnili go więźniowie z 
wszystkich krajów podbitej 
Europy. Z ok. 250 tys. osób 
uwięzionych, 148 tys. zosta-
ło zamordowanych. Jakże to 
miejsce przejmuje grozą, a 
zarazem porusza nasze serca, 
gdy przywołujemy na pamięć 
twarze poszczególnych osób, 
które zginęły w mrokach obo-
zowych. Pojedyncze twarze tej 
wielkiej wspólnoty cierpienia: 
członków antynazistowskiej 
niemieckiej opozycji, komuni-
stów, socjalistów i chadeków, 
potem Żydów, Romów i Sinti, 
Świadków Jehowy i homosek-
sualistów. Ludzie z różnych 
grup społecznych i różnych 
narodów.

A pośród nich duchowni z 
Kościołów chrześcijańskich. Wil-
liam W. Quinn, oficer U.S. Army 
napisał w sprawozdaniu z wy-
zwolenia obozu: „Dachau, 1933-
1945, pozostanie na zawsze 
jako jeden z najstraszliwszych 
w historii symboli barbarzyń-
stwa. [...] Za tymi słowami kryją 
się godziny i lata życia w tych 
warunkach, biografie młodych 
i dojrzałych kapłanów, kapła-
nów poddanych zwątpieniu i 
tych, co byli ostoją wiary dla 
innych. Podstawowym narzę-
dziem pogardy dla człowieka 
jest ogołocenie, odarcie go 
ze wszystkiego. Znamy ten 
gest bardzo dokładnie jako 
poprzedzający ukrzyżowanie 
Chrystusa. W Dachau zabierano 

więźniom wszystko, ale oprócz 
rzeczy materialnych, zabierano 
im także imię, honor, poczu-
cie wartości. Rodzaj prac, jakie 
wykonywali polscy kapłani do-
bitnie świadczył o pogardzie 
hitlerowskich oprawców i o 
pozbawieniu księży-więźniów 
poczucia osobistej godności. 
Tym, co jednak szczególnie 
musiało sprawiać cierpienie - 
była próba zabrania im Boga. 
Nie wolno było im odprawiać 
mszy świętej, odmawiać bre-
wiarza, modlić się i mieć przy 
sobie jakiegokolwiek przed-
miotu kultu religijnego. Za-
kazano także posługi ducho-
wej umierającym więźniom". 
Była tam 2794 diakonów, za-
konników, księży, biskupów 
różnych wyznań chrześcijań-
skich. W momencie wejścia na 
teren obozu usłyszeli: „Ihr seid 
ehrlos, wehrlos und rechtlos. 
Ihr habt hier zu arbeiten oder 
zu verrecken!" Aż 1780 spo-
śród nich było duchownymi 
katolickimi. Byli oni najgorzej 
traktowanymi w obozie. Za-
kazano im odprawiania Mszy 
świętych i nabożeństw. Z liczby 
1780 - zamordowano 868 pol-
skich duchownych. Kapłańska 
Golgota Zachodu. Prawdziwa 
szkoła męczenników.

Dlatego na zewnętrznej 
ścianie kaplicy „Śmiertelnego 
Lęku Pana Jezusa" umieszczono 
napis: „Tu w Dachau, co trzeci 
zamęczony był Polakiem, co 
drugi z więzionych tu księży 
Polskich złożył ofiarę życia".

Nie są to bynajmniej jedyne 
straty pośród duchowieństwa 
w czasie II wojny światowej. 
Ogółem straty Kościoła katolic-
kiego w Polsce w czasie drugiej 
wojny światowej wynoszą 2801 
osób duchownych (w tym 6 bi-
skupów, 1863 kapłanów diece-
zjalnych i 63 kleryków oraz 289 
kapłanów zakonnych, 86 kle-
ryków i 205 braci i 289 zakon-
nic). Stanowiło to 28 procent 
ówczesnego duchowieństwa 
polskiego.

W polskiej świadomości 
zbiorowej nie ma wiedzy o tym, 
iż to polskie duchowieństwo 
poniosło w czasie II wojny świa-
towej największe procentowe 
straty spośród wszystkich grup 
zawodowych w kraju.

W tym kontekście warto 
zacytować „Zapiski więzienne" 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Pod datą 25 września 1953 roku 
aresztowany przez władze komu-

nistyczne prymas pisał: „Lękałem 
się, że już nie będę miał udziału 
w tym zaszczycie, którego do-
znali wszyscy moi koledzy z ławy 
seminaryjnej. Wszyscy oni prze-
szli przez obozy koncentracyjne 
i więzienia. Większość z nich od-
dała tam swe życie; kilku wróci-
ło w stanie inwalidztwa, jeden 
umarł po odbyciu więzienia pol-
skiego. W ten sposób wypełniła 
się w części zapowiedź, którą w 
roku 1920 na wiosnę dał nam 
profesor liturgiki i dyrektor Semi-
narium Niższego we Włocławku, 
ksiądz Antoni Bogdański. Nie-
zapomniany ten człowiek pod-
czas pewnego wykładu liturgii 
powiedział: „Przyjdzie czas, gdy 
przejdziecie przez takie udręki, 
o jakich człowiek naszego wieku 
nawet myśleć nie umie. Wielu 
kapłanom wbijać będą gwoździe 
w tonsury, wielu z nich przejdzie 
przez więzienie..."

Przykłady heroicznej posta-
wy polskiego duchowieństwa, 
zakonników i sióstr zakonnych 
oraz świeckich katolików, więź-
niów obozów i innych miejsc 
zagłady, ukazały namacalnie 
procesy beatyfikacyjne i kano-

nizacyjne ojca Maksymiliana Kol-
bego, biskupa Michała Kozala, 
11 sióstr nazaretanek z Nowo-
gródka, księdza Stefana Freli-
chowskiego oraz 108 męczen-
ników niemieckiego nazizmu. 
Ich wyniesienie na ołtarze jest 
wystawieniem duchowego po-
mnika, będącego trwałym upa-
miętnieniem męczeństwa także 
pozostałych ofiar zbrodni oraz 
wezwaniem do ewangelicznego 
przebaczania prześladowcom.

Dzisiejsza pielgrzymka musi 
zastanowić się nad przyczyną 
misterium iniquitatis. O niej to 
pisał św. Jan Paweł II: „Skoro 
człowiek sam, bez Boga, może 
stanowić o tym, co jest dobre, 
a co złe, może też zdecydować, 
że pewna grupa ludzi powinna 
być unicestwiona. [...] Chodziło 
tu zazwyczaj o eliminację w wy-
miarze fizycznym, ale czasem 
także moralnym: mniej lub 
bardziej drastycznie osoba 
była pozbawiana przysługu-
jących jej praw. [...] Dlaczego 
się to wszystko dzieje? Jaki jest 
korzeń tych ideologii pooświe-
ceniowych? Odpowiedź jest 
jednoznaczna i prosta: dzieje 

Abp. Stanisław Gądecki
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się to po prostu dlatego, że od-
rzucono Boga jako Stwórcę, a 
przez to jako źródło stanowie-
nia o tym, co dobre, a co złe. 
Odrzucono to, co najgłębiej 
stanowi o człowieczeństwie, 
czyli pojęcie ‘natury ludzkiej' 
jako ‘rzeczywistości', zastępując 
ją ‘wytworem myślenia' dowol-
nie kształtowanym i dowolnie 
zmienianym według okoliczno-
ści" („Pamięć i tożsamość"). Tak, 
to miejsce niemieckiej historii 
niemal namacalnie ostrzega 
nas przed tym, do czego jest 
zdolny człowiek wychowany w 
duchu sprzeciwu wobec Stwór-
cy, pragnący zapanować nad 
światem.

Gdy nadchodził koniec nie-
woli, komendant obozu zwrócił 
się do naczelnych władz Gesta-
po w Berlinie z zapytaniem, czy 
nie byłoby lepiej oddać obóz 
w ręce aliantów. Odpowiedź 
brzmiała: Żaden żywy więzień 
nie może dostać się w ręce wro-
ga. Reszta, która nie została 
ewakuowana z obozu, miała 
zostać rozstrzelana w niedzielę 
o godzinie 21.00. Aby temu za-
pobiec, więźniowie z komanda 
ogrodniczego wysłali w sobo-
tę trzech swoich delegatów do 
amerykańskiego dowództwa, 
informując je o zamiarach SS-
-manów. Dowództwo amery-
kańskie, które miało zamiar 
zająć Dachau w poniedziałek, 
a najpóźniej we wtorek, zde-
cydowało uczynić to szybciej. 
Dnia 29 kwietnia o godz. 17.25 
obóz został wyzwolony przez 
osiemdziesięciu żołnierzy z 7 
armii Patrona. To wyzwoleni 
księża uznali za cud. Dnia 22 
kwietnia 1945 roku złożyli ślu-
bowanie, iż ci którzy przeżyją 
obóz, będą pielgrzymować do 
św. Józefa w Kaliszu w podzięce 
za wybawienie. I temu ślubo-
waniu pozostali wierni.

Wydarzenie to uzmysławia 
nam, że istnieje „miara wyzna-
czona złu". Z pozoru zdawać się 
mogło, że to zło, które progra-
mowo przekreślało obecność 
krzyża było mocniejsze. Jeśli 
jednak popatrzymy nieco 
wnikliwiej na dzieje ludów i 
narodów, które przeszły przez 
próbę systemów totalitarnych 
i prześladowań za wiarę, wów-
czas odkryjemy w nich wyraź-
ną, obecność zwycięskiego 
krzyża Chrystusa. To zło - choć 
po ludzku tak potężne, wydają-
ce się złem absolutnym, zdol-
nym zniszczyć do cna, poddać 

człowieka i naród bezbrzeżnej 
rozpaczy - to zło ma jednak 
swoją granicę poza którą traci 
moc. Tą granicą jest tajemnica 
odkupienia, ostateczne zwycię-
stwo Boga nad złem. Zwycię-
stwo, którego miarą jest krzyż 
i zmartwychwstanie.

Z tego ogromnego tłumu 
więźniów wyłaniają się przed 
naszymi oczami kontury świe-
tlistych, błogosławionych po-
staci. 44 polskich księży ogło-
szonych już błogosławionymi w 
pierwszej grupie męczenników 
II wojny światowej (13.05.1999). 
W drugiej grupie - których pro-
ces aktualnie się toczy - następ-
nych 20. A nie są to bynajmniej 
jedyni męczennicy Dachau 
wyniesieni na ołtarze. Któż nie 
zna błogosławionego księdza 
Georga Häfnera z Wűrtzburga, 
błogosławionego księdza Kar-
la Meisnera z diecezji Münster, 
holenderskiego karmelitę bło-
gosławionego Titusa Brandsma. 
Na tym miejscu, w którym Bóg 
- przez heroiczne czyny swoich 
świadków - potwierdził miarę 
wyznaczoną złu.

Czy tajemnica odkupienia 
jest również odpowiedzią na 
zło naszych czasów? Na to zło, 
które dzisiaj rozgrywa się na 
Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce. Na roszczenia tych, 
którzy faktycznie odrzucają 
Boga, chociaż nieraz wyko-
rzystując Jego imię dla swoich 
zbrodni. Na mechanizm zła, 
którego nie da się wykorzenić 
przez zwykłe pakty, przymie-
rza i kompromisy. Owszem, Nie 
można osiągnąć autentyczne-
go pokoju bez odwołania się 
do prawdy o Bogu i prawdy o 
człowieku. Na dramatycznym 
tle naszych czasów tym, którzy 
są poddawani programowemu 
oddziaływaniu zła, nie pozosta-
je nikt inny i nic innego poza 
Chrystusem i krzyżem, jako źró-
dłem duchowej samoobrony, 
jako rękojmią zwycięstwa.

Przemoc niszczy to, cze-
go chciałaby bronić: ludzkiej 
godności, życia, wolności. Prze-
moc jest kłamstwem, bowiem 
sprzeciwia się prawdzie nasze-
go człowieczeństwa (por. KKK, 
496). Pokój natomiast będzie 
zawsze zagrożony tam, gdzie 
człowiekowi nie przyznaje się 
tego, co mu się sprawiedliwie 
należy jako człowiekowi, gdy 
nie szanuje się jego godności, 
a stosunki międzyludzkie nie 
są ukierunkowane na dobro 

wspólne. Lecz pokój jest nie 
tylko owocem sprawiedliwo-
ści. On jest także dziełem mi-
łości. „Prawdziwy istotny po-
kój wypływa raczej z miłości 
aniżeli sprawiedliwości, gdyż 
sprawiedliwość usuwa raczej 
wszystko, co pokojowi stoi na 
przeszkodzie, więc szkody, więc 
krzywdy, podczas kiedy pokój 
jest właściwie wynikiem miło-
ści" (Gaudium et spes, 78).

Słusznie więc pisze ks. Lu-
dwik Bujasz, kapłan i więzień 
Dachau, tuż po wyzwoleniu 
z Dachau: Ludzkość powinna 
nareszcie poznać swoje błędy 
i wejść na drogę pokoju, ucząc 
się istnieją dwa najważniejsze 
przykazania: Kochać Boga i 
kochać bliźniego. Bez prakty-
kowania tych dwóch zginie cała 
ludzkość i próżna będzie praca 
nad pokojem (por. Ks. Ludwik 
Bujasz, Dachau, Łódź 1946, 5).

Dlatego - przez wstawien-
nictwo wszystkich więźniów 
obozu koncentracyjnego 
Dachau - wołamy do Boga o 
święty dar pokoju. O ten po-
kój, który buduje się dzień po 
dniu, zachowując porządek 
ustanowiony przez Boga. Naj-
pierw o pokój przeżywany we 
własnym sercu, w rodzinach, w 
różnych formach społecznego 
zrzeszania się, we wspólnocie 
politycznej, w końcu także we 
wspólnocie międzynarodowej. 
Nie osiągnie się tego ideału po-
koju, „jeżeli nie zabezpieczy się 
dobra poszczególnych osób, a 
ludzie nie będą z zaufaniem i 
w sposób wolny obdarzać się 
nawzajem skarbami ducha i 
talentów (KKK, 495).

Modliliśmy się dzisiaj w 
miejscu, które ostatecznie obja-
wiło misterium misericordiae, a 
zarazem stało się samo w sobie 
apelem.

Wsłuchiwaliśmy się w mowę 
tego miejsca, w pieśń życia, 
tych, którzy oddali swoje ży-
cie za nadzieję dla nas. Chcemy 
zamilknąć wobec straszliwego 
zmagania, które odnawia się 
także dzisiaj.

Chcemy więc złożyć hołd 
wszystkim tym, którzy giną 
współcześnie jako ofiary nie-
nawiści, wrogości religijnej, 
wspominamy o chrześcijanach, 
dzisiaj najbardziej prześladowa-
nych, ale również o wyznaw-
cach innych religii.

Chcemy wreszcie zebrać 
ich głosy i złączyć z naszymi 
w jednym wspólnym woła-

niu, powtarzając słowa św. 
Jana Pawła z jego wstrząsa-
jącej homilii z pielgrzymki do 
Polski w 1979, z odwiedzin w 
obozie zagłady Auschwitz: „dla-
tego proszę wszystkich, którzy 
mnie słuchają, ażeby skupili się, 
ażeby skupili wszystkie siły w 
trosce o człowieka. Tych zaś 
którzy słuchają mnie z wiarą 
w Jezusa Chrystusa, proszę, 
ażeby skupili się w modlitwie 
o pokój i pojednanie. Moi dro-
dzy bracia i siostry, nie mam 
już nic więcej do powiedze-
nia. Przychodzą mi tylko na 
myśl słowa Suplikacji: Święty 
Boże, Święty mocny, Święty a 
nieśmiertelny!... Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny ...i wojny, 
wybaw nas, Panie! Amen".

Z Freising - z kolebki bawar-
skiego chrześcijanstwa - woła-
my słowami „Pieśni słonecznej" 
św. Franciszka z Asyżu: 

„Panie, bądź pochwalony 
przez tych, którzy przebacza-
ją wrogom dla miłości Twojej 
i znoszą niesprawiedliwość 
i prześladowania. Błogosła-
wieni, którzy trwają w pokoju 
i prawdzie, gdyż przez Ciebie, 
Najwyższy, będą uwieńczeni".

Arcybiskup Stanisław Gą-
decki "Światło w ciemnościach. 
70-lecie wyzwolenia obozu 
koncentracyjnego Dachau. 
Pielgrzymka duchowieństwa 
polskiego i Polonii w Niemczech 
do Dachau (Freising - 29.4.2014)" 

Homilia kardynała 
Reinheida Marxa 

Drodzy Współbracia 
w biskupiej i kapłańskiej 
posłudze, drodzy Siostry 
i Bracia!

W pewnym sensie wydarze-
nie, które nas dzisiaj zgromadzi-
ło, jest wydarzeniem radosnym. 
29 kwietnia 1945 r. - przed do-
kładnie 70 laty - amerykańskie 
oddziały wyzwoliły główny obóz 
koncentracyjny w Dachau. Był 
to tryumf nad złem, które przez 
dwanaście lat na tym miejscu 
siało spustoszenie. Owo zwy-
cięstwo było możliwe tylko 
dlatego, że wielu straciło życie 
w walce przeciwko terrorowi 
nazistowskich rządów. To cier-
pienie musimy wciąż na nowo 
przypominać.

Wdzięczność za wyzwolenie 
łączy się szczególnie z opłakiwa-
niem ofiar Dachau. Towarzyszy 
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temu nieodłączne przerażenie 
na myśl, co się na tym miejscu 
wydarzyło. Wraz z wieloma in-
nymi obozami koncentracyjny-
mi jest Dachau „koncentratem” 
(esencją) pogardzającego ludź-
mi, znęcającego się nad nimi i 
mordującego ich  reżimu. Tutaj 
widzimy jakie okrucieństwo, 
przyniósł Europie i światu na-
rodowy socjalizm.  Było tutaj 
więzionych 200 tysięcy więź-
niów w okresie nazistowskim. 
Powyżej 40 tys. straciło życie w 
KL Dachau. Wielu innych depor-
towano do obozów zagłady. Ża-
den z nich nie jest zapomniany, 
gdyż my dziś - najpierw tu, na 
terenie obozu, a po południu w 
katedrze we Fryzyndze – wspo-
minamy polskich więźniów i 
księży, którzy cierpieli w tym 
obozie. Jest dla mnie darem, że 
jako Niemiec, jako arcybiskup 
archidiecezji Monachium-Fry-
zynga, na terenie której znajduje 
się Dachau, oraz jako rzecznik 
moich współbraci biskupów nie-
mieckich mogę dziś tutaj razem 
z Wami być. Jestem orgomnie 
wdzięczny, że tak wielu bisku-
pów i setki księży z Polski tutaj 
przybyło.

  Jest to szczególne miejsce 
dla Kościoła w Polsce. Obywate-
le polscy w liczbie 41 tys. osób 
stanowili najliczniejszą grupę 
narodową wśród więźniów. W 
ich gronie było 1.780 księży, z 
których przynajmniej 868 tutaj 
poniosło śmierć. Wiemy, że także 
setki niemieckich i austriackich 
duchownych różnych wyznań 
było tutaj przywiezionych. W 
różny sposób byli oni zaan-
gażowani w opór przeciwko 
narodowo-socjalistycznemu 
reżimowi lub też popadli w 
konflikt z władzą państwową. 
Sprawa przedstawia się inaczej 
z masowymi deportacjami do 
obozu księży polskich: ci lu-
dzie Kościoła należeli do elity 
polskiego narodu, ucieleśniali 
sobą tożsamość polskiej kul-
tury i dawali społeczeństwu 
moralną siłę. Oddzielić paste-
rzy od owczarni, zamknąć ich 
i w okropnych warunkach ży-
cia i pracy wyniszczyć - to była 
część polityki wyniszczania i 
czynienia niewolnikami, którą 
nazistowskie Niemcy prowadziły 
w stosunku do ludów słowiań-
skich, a więc także w stosunku 
do Polaków. Również i to na-
leży do przepastnych otchłani 
miejsca, na którym dzisiaj się 
znajdujemy. Godną polecenia 

lekturą jest pamiętnik więzienny 
Adama Kozłowieckiego. Jego 
wspomnienia są teraz tłuma-
czone i mają się wkrótce ukazać 
także w Niemczech. Kozłowiecki 
był jezuitą, który po niemieckiej 
napaści na Polskę został uwię-
ziony i poprzez różne więzienia i 
obozy trafił w końcu do Dachau. 
Po wojnie był misjonarzem w 
dzisiejszej Zambii, został pierw-
szym arcybiskupem Lusaki, a w 
1998 roku mianowany przez pa-
pieża Jana Pawła II kardynałem. 
W 2007 r. zmarł, osiągnąwszy 
sędziwy wiek 96 lat. Niepreten-
sjonalnie, bez jakiegokolwiek 
fałszywego patosu opisuje 
Kozłowiecki życie w obozie w 
Dachau: codzienne poniżanie, 
przemoc, głód i śmierć. I nie po-
mija także doświadczeń szcze-
gólnie dotkliwych dla kapłana. 
Opisuje więc, że także w izbach 
zamieszkałych  przez księży i se-
minarzystów kradziono chleb 
- czyli że mogła przeważać chęć 
przeżycia kosztem innych. Opo-
wiada o „atmosferze niechęci, 
pretensji i wyrzutów” pomię-
dzy polskimi i niemieckimi du-
chownymi , podsycanej przez 
kierownictwo obozu przywileja-
mi dla niemieckich kapłanów. Z 
pewnością nie powinniśmy się 
dziwić: pokusa w opresji, chwile 
głębokiej beznadziei - wszystko 
to nie jest obce także chrześcija-
ninowi i kapłanowi, który swoje 
życie w szczególny sposób po-
święcił Bogu. A jednak na końcu 
pozostaje przeświadczenie, że 
wiara była wsparciem także w 
nieludzkich warunkach obozu 
koncentracyjnego - dla niezli-
czonych chrześcijan różnych 
wyznań, tak dla niemieckich jak 
i dla polskich kapłanów. Wielu 
doświadczyło, pogłębienia i 
uszlachetnienia więzi z Chrystu-
sem właśnie z powodu prześla-
dowań. Tak działo się zawsze, 
kiedy chrześcijanie byli prześla-
dowani, zagrożeni i poniżani. A 
wspomnienia wierzących, którzy 
przeżyli obozy koncentracyj-
ne poświadczają  to na nowo. 
Fragment z Listu do Rzymian, 
którego właśnie wysłuchaliśmy, 
zyskuje bardzo ważną wymowę 
i siłę oddziaływania, gdy sobie 
uświadomimy, że był to jeden 
z tekstów, z których męczeni w 
obozach czerpali otuchę: „Z po-
wodu Ciebie zabijają nas przez 
cały dzień, uważają nas za owce 
przeznaczone na rzeź” (Rz 8,36), 
Jednakże „ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchno-

Kardynał Reinhard Marx

Kaplica Śmiertelnego Lęku Chrystusa w obozie w Dachau, 29.04.2015 r.
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ści, ani rzeczy teraźniejsze, ani 
przyszłe, ani Moce, ani co wyso-
kie, ani co głębokie, ani jakiekol-
wiek inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Boga” 
(Rz 8,38n). Bo „jeżeli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam?” (Rz 8,31).

„Oni  zachowal i  s łowo 
Twoje”, słyszeliśmy w krótkim 
fragmencie Ewangelii (J 17,6), 
odczytanym przed chwilą. Oni 
zachowali słowo Twoje - słowa 
te odnoszą się także do chrze-
ścijan, których wiary nie zdołano 
zniszczyć, nawet na tym miejscu 
okrucieństwa i nikczemności. 
Nie sposób powiedzieć o chrze-
ścijaninie czegoś wspanialszego. 
Za to też wielu zostało męczen-
nikami. 

Wszystko to pokazuje nam, 
że nawet obóz koncentracyjny 
nie był miejscem, którym diabeł 
mógł zawładnąć w całości. Od 
tego miejsca Bóg się nie odwró-
cił. Także tutaj żył Jezus wśród 
ludzi. Krótki epizod ze wspo-
mnień późniejszego kardynała 
Kozłowieckiego przedstawia to 
w poruszający sposób. W stycz-
niu 1941 urządzono w baraku 

polskich księży małą kaplicę. 
Kozłowiecki komentuje: „O, 
jakże to nierozsądne! Oni (zbi-
ry nazistowskiego reżimu) nie 
zdawali sobie sprawy z tego, że 
dając nam kaplicę i możliwość 
odprawienia przynajmniej jed-
nej Mszy św. dziennie, mieli o 
jednego Więźnia więcej, niż to 
było zapisane w oficjalnych 
kancelaryjnych listach. Tego 
Więźnia się bali, z Nim walczy-
li na każdym kroku, ale On był 
obecny tutaj za elektrycznym 
ogrodzeniem, pośrodku naszpi-
kowanych karabinami maszy-
nowymi strażnic". Ponieważ 
Pan sam był obecny pośrodku 
wszelkich opresji, wszelkiego 
okrucieństwa i nieludzkiego 
barbarzyństwa, ponieważ tu-
taj był uwielbiany i zsyłał po-
cieszenie, dlatego nawet obóz 
koncentracyjny w Dachau nie 
był nigdy zupełnie pozbawiony 
obecności Boga.

Przy końcu swojego obozo-
wego pamiętnika Adam Kozło-
wiecki stawia pytanie: „Czy ludz-
kość nauczyła się czegoś z tej 
okropnej lekcji? Czy wyciągnęła 

konsekwencje z tego bolesnego 
doświadczenia? Czy stała się w 
końcu rozsądniejsza?”. 70 lat od 
zakończenia narodowo-socjali-
stycznego koszmaru nie potrafi-
my na te pytania dać całkowicie 
jednoznacznej odpowiedzi. Kto 
pamięta o tym, co dzieje się w 
naszych czasch na Bliskim 
Wschodzie, o orgiach przemocy, 
które wciąż nawiedzają części 
Afryki, czy wreszcie o tym, że 
nawet w Europie obecnie pro-
wadzona jest wojna, ten będzie 
wątpił w to, że ludzkość zdolna 
jest w tej materii się czegoś na-
uczyć. Jednak, dzięki Bogu, dane 
nam są także i inne doświadcze-
nia. Niemcy i Polacy prawdopo-
dobnie są dziś sobie bliżsi niż 
kiedykolwiek w swojej wspólnej, 
nasyconej cierpieniem historii. 
Wspólnoty kościelne, ale także 
liczni inni ludzie dobrej woli z 
obu narodów mają w tym swój 
udział. I tak historia naszych na-
rodów daje podstawy do tego, 
by żywić nadzieję, że nienawiść, 
przemoc i ucisk nie muszą być 
wiecznymi towarzyszami czło-
wieka.

W tej Mszy św. wspominamy 
ofiary morderczego systemu. 
Łączymy się w modlitwie z tymi, 
którzy wbrew wszelkiej wrogo-
ści pozostali wierni chrześcijań-
skiej wierze w czasie 12 lat naj-
ciemniejszej nocy. I dziękujemy 
Bogu za dar pojednania, które 
nasze narody w ostatnich de-
kadach otrzymały. Właśnie my, 
jako polscy i niemieccy katolicy, 
mamy szczególne powołanie, 
misję, owo doświadczenie 
cierpienia, okropności i przeba-
czenia wnieść we współczesną 
historię Europy. Dlatego Dachau 
pozostanie miejscem niepoko-
jącej pamięci i równocześnie 
przebaczenia, szczególnie dla 
Niemców i Polaków. Amen.

Kardynał Reinhard Marx, Ar-
cybiskup Monachium i Fryzyngi, 
Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Niemiec: Kazanie w cza-
sie Mszy św. z okazji 70. rocznicy 
wyzwolenia obozu koncentracyj-
nego w Dachau 29 kwietnia 2015, 
Dachau, Kaplica Śmiertelnego 
Lęku Chrystusa 

(tekst nieautoryzowany)

Zachowany fragment ogrodzenia obozu koncentracyjnego w Dachau. 
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W dniu 01.05.2015 r. w siedzi-
bie Euroregionu „Śląsk Cieszyński” 
odbył się Walny Zjazd członków 
Stowarzyszenia Solidarność Pol-
sko-Czesko-Słowacka.

Zjazd podsumował działal-
ność Stowarzyszenia w ostatnich 
4 latach, nakreślił program dzia-
łania na najbliższą kadencję oraz 
program działalności na okres 
2015-2019. 

Ponownie szefem stowarzy-
szenia, Rzecznikiem Generalnym, 
został wybrany (w głosowaniu taj-

nym) Julian Golak z Nowej Rudy. 
Do zarządu stowarzyszenia SPCzS 
wybrano: Gertrudę Chovanokovą 
z Czeskiego Cieszyna, Janusza Le-
gonia z Bielska-Białej, Warcisława 
Martynowskiego z Lądka-Zdroju, 
Jerzego Kronholda z Cieszyna i To-
masza Grabińskiego z Wrocławia.

W programie działania podkre-
ślono konieczność kontynuowania 
najbardziej znanych akcji społecz-
no-kulturalnych szczególnie na 
pograniczu, Wskazano potrzebę 
dalszego rozwijania Polsko-Cze-

skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
„Bądźmy Rodziną”. W ramach tej 
akcji do tej pory zorganizowano 
ponad 1500 różnorodnych wyda-
rzeń, szczególnie na pograniczu 
Ziemi Kłodzkiej, Nachodskiej, Wał-
brzyskiej. Kontynuowany będzie 
także Festiwal Teatralny Bez Gra-
nic w Cieszynie oraz Polsko-Czeski 
Przegląd Filmowy Kino na Granicy. 

W czasie zjazdu wskazywano 
także potrzebę dalszej realizacji 
„Szlaku do Wolności”, jako szlaku 
turystycznego wzdłuż granicy 

polsko-czeskiej w górach Ziemi 
Kłodzkiej. Do tej pory zrealizowano 
dwa etapy tego przedsięwzięcia, 
które przypomina nieznane fakty 
historyczne z pobytu Vaclava Havla 
oraz odważnych polskich i czeskich 
działaczy antykomunistycznych w 
latach 80-tych XX wieku. We wrze-
śniu bieżącego roku planowane 
jest oficjalne udostępnienie dla 
turystów II etapu „Szlaku do Wol-
ności”, a także oficjalne otwarcie 
ulicy im. Vaclava Havla w Lądku 
– Zdroju. 

Ewa Jazienicka  

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA  
SOLIDARNOŚĆ POLSKO-CZESKO-SŁOWACKA

Walny Zjazd SPCzS-u odbywał się po raz pierwszy w Czechach w siedzibie Euroregionu "Śląsk Cieszyński". Przewodniczącym zjazdu wybrano Pawła Skrzywanka (pierwszy z prawej)  Fot. Grzegorz Cincio 

Ponownie szefem stowarzyszenia, historycznie nazywanym Rzecznikiem 
Generalnym SPCzS wybrano Juliana Golaka z Nowej Rudy. Fot. Grzegorz Cincio

W czasie Walnego zjazdu SPCzS-u zaprezentowano książkę pt. "Kruszynka" o legendarnym kapelanie 
SPCzS-u, księdzu prałacie Stefanie Witczaku. Autorka książki Joanna Golak podpisuje dedykację 
Marianowi Dembiniokowi - dyrektorowi Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. Fot. Grzegorz Cincio
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Interdyscyplinarne sympozjum czesko-polskie
Polonica czeskie i Glacensia
zorganizowane w ramach 

Walnego Zgromadzenia Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego
Hradec Králové, 22 -23 V 2015 r.

PIĄTEK 22 V 2015 r. 

Rejestracja uczestników od godz. 9.00

10.00  Otwarcie obrad  

10.15  Referaty i prezentacje

Dr Roman Baron, PhD. (Historický ústav AV RČ, v. v. i., Praha)
Prezentacja zbiorowej monografii: R. Baron, R. Madecki a kol., Česká poloni-
stická studia: tradice a současnost 
  
Prof. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)                                                                                                                           
Prezentacja zbiorowej pracy: Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i 
Republice Słowackiej, t.I-III

PhDr. Ondřej Tikovský, PhD. (Filozofická fakulta UHK)
Hradec Králové jako przykład rozwoju wschodnioczeskiego miasta (wprowa-
dzenie do spaceru krajoznawczego)

11.15  Spacer krajoznawczy po mieście 

13.00  obiad
14.30  Referaty i prezentacje

Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Ostravská univerzita), prof. dr hab. Danuta 
Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
Obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych  (z prezentacją 
publikacji) 

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Kladská historická studia: výsledky a výzvy  

Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Filozofická fakulta UHK),  dr Ryszard Gładkie-
wicz (Uniwersytet Wrocławski)
Prezentacja zbiorowej syntezy: Kladsko. Dějiny regionu

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., dr Ryszard Gładkiewicz
Prezentacja 2 publikacji: Kladsko. Historickogeografický lexikon; Słownik 
nazw miejscowści Ziemi Kłodzkiej

Dyskusja

16. 30  przerwa 

17. 00  Obrady w sekcjach

Sekcja badań  kłodzkich

Sekcja podręcznikowa

19.00 raut
Pomieszczenia FF UHK, nám. Svobody 331

SOBOTA 22 V 2015 r. 

9.00   Obrady w sekcjach

10.30  Podsumowanie sympozjum

Miejsce obrad: 
1/ FF UHK, náměstí Svobody 331, sala B9, I p. – obrady plenarne, sekcja badań kłodzkich,
2/ Rektorat UHK, ul. Rokitanského 62, sala posiedzeń, parter  – sekcja podręcznikowa 

I termin: godz. 11.00;   II termin: godz. 11.15

1. Otwarcie obrad
a. zagajenie
b. wybór Prezydium  Zgromadzenia
c. przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie Zarządu oraz projekt  planu na 2015-2016 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium 
dla Zarządu
4. Dyskusja
Przerwa 20 min.
5. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
dla Zarządu 
6. Wybory władz

a. ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b. ustalenie list kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c. wybór Komisji Skrutacyjnej
d. głosowanie
7. Dyskusja (c. d. )
8. Ogłoszenie wyników wyborów

Przerwa 20 min.( w trakcie przerwy ukonstytuowanie się władz)  

9. Przyjęcie uchwał  i ewentualnie innych dokumentów
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad
Zakończenie obrad przewiduje się ok. godz. 13.30

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie
Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Hradec Králové, 22 -23 V 2015 r.

Miejsce obrad: 
Filozofická fakulta UHK, náměstí Svobody 331, sala B9, I p.
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Profesor Tadeusz Gadacz – 
profesjonalny filozof - formu-
łuje niezwykle trafną i aktual-
ną diagnozę naszej złożonej 
współczesności i europejskiej 
„nocy duszy”: „Europa jest dziś 
miejscem konfliktu między uto-
pijnym modelem modernizacji, 
a fundamentalistyczną wersją 
islamu”; „nasza cywilizacja nie 
zdoła przetrwać bez zachowa-
nia fundamentalnych wartości”.  
Ponadto warto w tym miejscu 
przytoczyć - jakże aktualne i  
celne - stwierdzenie Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: „gniecie nas 
małość  życia i aspiracji – wynik 
niewoli” oraz wielkiej rangi jego 
ostrzeżenie: ”naród, który traci 
pamięć – staje się jedynie zbio-
rem ludzi czasowo zamieszkują-
cych dane terytorium”. 

Dolny Śląsk jest znany nie 
tylko z piękna przyrody, zabyt-
ków, ale głównie z wielu wspa-
niałych i w pełni zrealizowanych 
ludzi, którzy stali się budowni-
czymi i obrońcami Europy oraz 
nieprzemijającym darem dla 
innych. Współpatronką Europy 
jest urodzona we Wrocławiu ży-
dowskiego pochodzenia filozof 
i karmelitanka Edyta Stein (* 12 
X 1891 † ok. 9 VIII 1942 KL Au-
schwitz). Na tutejszym uniwer-
sytecie, który wydał liczne gro-
no noblistów, wykładało wielu 
wybitnych księży profesorów. 
W tym gronie był m.in. ks. prof. 
Romano Guardini (ówczesny 
Prezes ruchu Quickborn), czy 
też pochodzący z Nowej Rudy ks. 
prof. Joseph Wittig, który swymi 
poglądami wyprzedził epokę  i 
zapłacił za to wysoką cenę. Na-
dal czeka on na pełne odkrycie, 
docenienie i rehabilitację. W gro-
nie absolwentów Wydziału Teo-
logicznego tegoż uniwersytetu 
znalazł się także błogosławiony 

ksiądz Gerhard Hirschfelder. 
Jest on drugim męczennikiem 
ziemi kłodzkiej i jedną z czterech 
największych postaci, nie tylko 
„Krainy Pana Boga i Maryi”, ale 
i młodej diecezji świdnickiej. To 
on ukazał swym życiem ewan-
geliczne męstwo, niezłomność 
i wytrwałość jako dar. Mimo 
skromnego stażu kapłańskiego 
potrafił w mistrzowski sposób 
ewangelizować głoszoną prawdą, 
radosną i odpowiedzialną obec-
nością, osobowymi spotkaniami 
z sacrum, modlitwą kamienia za-
wartą w  niezliczonych krzyżach 
i kapliczkach przydrożnych ziemi 
kłodzkiej oraz pielgrzymowaniem 
– jako „modlitwą wypowiadaną 
stopami”.

W tym roku, 19 września, 
będziemy świętować już pią-
tą z kolei rocznicę beatyfikacji 
niezłomnego obrońcy wiary i 
duszpasterza młodzieży ziemi 
kłodzkiej, dla którego kluczową 
była posługa i odpowiedzialność 
za drugiego człowieka. W celu 
pełniejszego poznania życia, misji 
i heroicznego świadectwa bł. ks. 
Gerharda, jako studenci teologii 
WSD w Świdnicy  uczestniczyli-
śmy w warsztatach dydaktycz-
no- naukowych zorganizowanych 
przez ks. prof. Tadeusza Fitycha. 
Dzięki czemu głębiej poznaliśmy 
zarówno najnowszą biografię Mę-
czennika KL Dachau, jak i opra-
cowania popularno-naukowe na 
jego temat. W efekcie, także i my 
opracowaliśmy szereg esejów i 
prezentacji multimedialnych de-
dykowanych jego osobie. 

„Wizytówka” drugiego 
męczennika ziemi kłodzkiej

Błogosławiony Gerhard Franz 
Johannes Hirschfelder urodził się 
17 lutego 1907 r. jako nieślubne 

dziecko, wówczas już w niemiec-
kim Kłodzku. Już w dwa dni po 
narodzinach otrzymał chrzest 
święty w rodzinnej parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Kłodzku aż do 1972 r. – 
jak i cała ziemia kłodzka należa-
ła ona  do Archidiecezji Praskiej. 
Młodość, teatralnie i muzycznie 
utalentowanego chłopca, upły-
nęła pod znakiem niedostatku i 
słabego zdrowia.

Brak ojca musiał być dotkli-
wym i stał się też kanoniczną 
przeszkodą na drodze ku Chry-
stusowemu kapłaństwu. Zamysł 
Boży był jednak  jasny i kon-
kretny, stąd to wbrew wszelkim 
przeciwnościom, dnia 31 stycznia 
1932 r., z rąk Metropolity Wro-
cławskiego i zarazem przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu 
Niemiec – ks kard. Adolfa Bertra-
ma, przyjął święcenia prezbite-
ratu. W dzień później, 1 lutego, 
w kameralnej atmosferze i przy 
nielicznym uczestnictwie tylko 
kilku sióstr i najbliższych mu osób 
odprawił swoją Mszę prymicyjną 
w Długopolu-Zdroju. Młody neo-
prezbiter  został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w parafii 
p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Czerm-
nej (wówczas była to jedna z 55 
najstarszych, prestiżowych para-
fii, w tym wielowsiowych ziemi 
kłodzkiej, do której należała także 
Kudowa (wieś-uzdrowisko, sły-
nąca jako pierwsze kardiologicz-
ne sanatorium całych Niemiec). 
Aktualnie Czermna jest starówką 
miasta Kudowy-Zdroju. W sumie, 
wikariusz ks. Gerhard posługiwał 
tu aż przez siedem lat.

W 1933 r., po dojściu Adolfa 
Hitlera i partii NSDAP do władzy 
w III Rzeszy (co spowodowało, że 
lata 1933-45 stały się dramatem 
Europy i świata na niespotykaną 
dotąd skalę), z niemiecką precy-

zją i systematycznością podję-
to próbę budowania nowego 
świata bez Boga (opartego na 
zasadzie czystości i wyższości 
rasy niemieckiej). Odtąd religia, 
Kościół katolicki,  jego stowarzy-
szenia, a zwłaszcza duszpasterze 
formujący młodzież byli trakto-
wani jako najgroźniejsi wrogowie 
nowej doktryny i kultu wodza. 
Prześladowania nie ominęły  neo-
prezbitera Gerharda, który dopie-
ro rozpoczynał swą posługę. Był 
on inwigilowany, przesłuchiwany 
i zastraszany przez bojówkarzy i 
nazistowskich liderów oraz ge-
stapo.

 W konsekwencji – w 1939 
r. ksiądz Gerhard został prze-
niesiony w do Bystrzycy Kł. i 
mianowany duszpasterzem 
młodzieży w Hrabstwie Kłodz-
kim. Prześladowania nie ustały. 
Niezłomny ksiądz Gerhard jeszcze 
gorliwiej oddawał się swojej po-
słudze, stając się bojownikiem o 
wiarę, ludzką godność i wolność 
religijną. W swoim ostatnim nie-
dzielnym kazaniu, wygłoszonym 
na kilka dni przed aresztowaniem 
wypowiedział znamienne słowa, 
które  jeszcze bardziej rozjuszyły 
hitlerowców. Nasz nieustraszony 
i niezłomny Błogosławiony cel-
nie diagnozował oraz z mocą 
pouczał i ostrzegał: „Każdy, kto 
z serc młodzieży wyrywa wiarę 
w Chrystusa, jest zbrodniarzem”.

1 sierpnia 1941 r. rozpoczął 
się „Wielki Piątek” jego młodego 
i krótkiego – 35-letniego życia. 
Został aresztowany przez gesta-
po i bez wyroku skazującego na 
ponad cztery miesiące osadzony 
w kłodzkim więzieniu. 15 grud-
nia 1941 r., przewieziono go do 
obozu koncentracyjnego KL 
Dachau. Otrzymał tam numer 
28972 - i co ciekawe - na pierw-
sze trzy miesiące został osadzony 

Jarosław Buczyński, Przemysław Faruń  

BŁOGOSŁAWIONY  KS.  GERHARD  HIRSCHFELDER 
PATRONEM  UCZELNI  I  HONOROWYM   
OBYWATELEM  MIAST

„ C z ł o w i e k  n a s z y c h  c z a s ó w c h ę t n i e j  s ł u c h a  ś w i a d k ó w ,  a n i ż e l i  n a u c z y c i e l i ; 
a  j e ś l i  s ł u c h a  n a u c z y c i e l i ,  t o  d l a t e g o ,  ż e  s ą  ś w i a d k a m i ”

(Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 41)
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razem z polskimi księżmi. Należy 
zauważyć, iż w obozie spośród 
przedstawicieli 40 narodów było 
uwięzionych m.in.: 333 księży nie-
mieckich, 159 czeskich i 110 au-
striackich – wszyscy oni władali 
językiem niemieckim. W Dachau 
- synonimie śmierci  i „centrum 
piekła” spędził ostatnich osiem 
miesięcy swojego życia, będąc 
świadkiem „Golgoty Zachodu” 
księży polskich. Ks. Gerhard Hir-
schfelder zmarł 1 sierpnia 1942 r., 
w obozowym lazarecie w efekcie 
fizycznego wyniszczenia, a  ofi-
cjalnie z powodu zapalenia płuc i 
to „po najlepszym leczeniu”. Ciało 
męczennika spalono w krema-
torium, a prochy w papierowej 
urnie-kopercie i rzeczy osobiste 
zmarłego przesłano krewnym – 
na Zakrzu. Szczątki umieszczono 
w białej trumnie i pochowano 
na cmentarzu parafialnym w 
Czermnej.

Wyniesienie do chwały 
ołtarzy - beatyfikacja

Po 50-ciu latach od śmier-
ci ks. Gerharda Hirschfeldera, 
wdzięczność i  pamięć o nim 
nie ustały. Wśród dawnych wy-
chowanków i wiernych powstały 
zbiory wspomnień i świadectw, 
narastały oznaki kultu.

Jest bowiem prawdą, że 
człowiek w pełni zrealizowany 
to ten, który umie w każdych wa-
runkach pielęgnować komunię 
z Bogiem i ludźmi. 19 września 
1998 r., w Münster ks. biskup Jo-
achim Reinelt otworzył proces 
beatyfikacyjny ks. Hirschfeldera. 
Po roku, 15 października 1999 r. - 
Kongregacja do Spraw Świętych 
wydała dekret potwierdzający 
proces diecezjalny w Münster. W 
stosownym czasie - kolejny już 
Następca Św. Piotra - podpisał 
dekret o heroiczności cnót czci-
godnego Sługi Bożego Księdza 
Gerharda Hirschfeldera. Po upły-
wie kolejnych dziesięciu lat - 27 
marca 2010 r. Benedykt XVI pod-
pisał już dekret o beatyfikacji.

W dniu 19 września tegoż 
roku w katedrze w Münster 
Kłodzki Męczennik został uroczy-
ście włączony do grona błogo-
sławionych. Beatyfikacji dokonał 
legat papieski ks. kard. Joachim 
Meisner, podczas Mszy Świętej 
celebrowanej przez  trzech kapła-
nów urodzonych na ziemi kłodz-
kiej. Byli to watykański dyplomata 
- arcybiskup Erwin Josef Ender, 
biskup drezdeńskiej diecezji Jo-
achim Reinelt oraz kapłan diecezji 

Münster ksiądz prałat Franz Jung 
(wieloletni duszpasterz Niemców 
przesiedlonych z Dolnego Ślą-
ska). Kolejnymi koncelebransami 
byli: ks. arcybiskup Dominik Duka 
OP - metropolita praski i Prymas 
Czech, biskup świdnicki Ignacy 
Dec oraz ordynariusz miejsca - 
biskup Felix Genn. 

W homilii ks. kard. Joachim 
Meisner powiedział m.in.: „Twoi 
Święci są jak woda, która płynie 
pod prąd”, pisze w swoich hym-
nach poetka Gertrud von le Fort 
[…] Gerhard Hirschfelder był 
młodym chrześcijaninem i księ-
dzem głęboko doświadczającym 
Chrystusa po tym, gdy przyjął 
Maryję za Matkę swojego ziem-
skiego bytu. Był przepełniony 
mocą Chrystusa. Miłość Chry-
stusa pomagała mu pokonać 
wszystkie niebezpieczeństwa i 
przeszkody. Wraz ze swoim Bo-
giem pokonywał mury strachu, 
przesadów tchórzostwa i obłudy”. 
Biskup Ignacy Dec zauważył, że 
Błogosławiony Męczennik Ksiądz 
Gerhard Hirschfelder jest nowym 
pomostem pomiędzy Polakami, 
Czechami i Niemcami, pomo-
stem, który ma łączyć te narody 
w wierze, nadziei i miłości.

Publiczne wprowadzenie 
bł. ks. Gerarda Hirschfeldera
do miast jego życia i posługi

W trakcie beatyfikacyjnej ho-
milii ks. kard. Joachim Meisner 
powiedział: „Wiemy, jak ciężko 
przeciwstawiać się trendom 
danej epoki, występować prze-
ciwko temu, co jest „na czasie”, 
bronić wartości, za które jest się 
krytykowanym w społeczeństwie, 
w mediach, również wewnątrz 
Kościoła. Odwaga cywilna jest 
dzisiaj rzadką cnotą. Tak było 
zawsze! Jej chrześcijańska nazwa 
brzmi „męstwo”.  Słowo „męstwo” 
odnajdujemy bardzo często w 
rozważaniach Drogi Krzyżowej 
ks. Gerharda Hirschfeldera […]”.

 Św. Jan Paweł II głosił, że 
„nie wystarczy przekroczyć 
próg, trzeba iść w głąb”. W do-
bie herezji antropologicznych i 
torpedowania chrześcijańskiej 
wizji na temat życia i  godności 
człowieka, ks. Gerard Hirschfel-
der jawi się nam jako jej mężny 
obrońca. Czy ten fakt - ta prawda 
jest nam wiadoma i czy się dla 
nas liczy? Niekwestionowane są 
zasługi Błogosławionego Księdza 
Gerharda Hirschfeldera dla ziemi 
kłodzkiej i jej mieszkańców oraz 
sam fakt bycia pierwszym ofi-

cjalnie wyniesionym do chwały 
ołtarzy. Z myślą o pełnym przy-
jęciu i godnym jego uczczeniu 
oraz dalszej popularyzacji (tak-
że poprzez religijno-kulturowy 
Szlak im. Bł. ks. G.H) należałoby 
poważnie przemyśleć propozy-
cję uczynienia go honorowym 
obywatelem trzech miast ziemi 
kłodzkiej – związanych z życiem 
i posługą bł. ks. Hirschfeldera. 

I tutaj pojawia się odpowie-
dzialny i chwalebny postulat, 
aby naszego Błogosławionego 
uczynić honorowym obywatelem 
w miastach, które są tak mocno 
związane z jego życiem, ewan-
gelicznym męstwem, ofiarną 
posługą i świadectwem białego 
męczeństwa. Jest oczywistym, 
że chodzi tu o rodzinne miasto 
Kłodzko, oraz Kudowę-Zdrój i 
Bystrzycę Kł., gdzie posługiwał 
z wielką odwagą, oddaniem i 
charyzmą. Praca duszpaster-
ska i wielki wkład w obronę i 
wychowanie młodzieży ziemi 
kłodzkiej, niekwestionowana 
świętość życia błogosławione-
go Męczennika i humanizowa-
nie przezeń życia społecznego 
przesycanego nazizmem, stają 
się dla nas cennym dziedzic-
twem. Mieszkańcy całej ziemi 
kłodzkiej, a zwłaszcza trzech 
wymienionych miast w pierw-
szym rzędzie, są spadkobierca-
mi pokłosia kultury wzrosłej na 
bazie kultury duszy Kłodzkiego 
Męczennika. Tak wielkie świadec-
two i osobowość, nadal powinna 
stanowić ogromną motywację i 
wzbudzać w mieszkańcach ziemi 
kłodzkiej  odpowiedzialną tro-
skę o ogólnoludzkie wartości, 
zgodne z prawem naturalnym: 
prawdę, dobro, piękno, sacrum, 
wiarę w osobowego Boga i mo-
ralność - zawartą chociażby w 
„złotej regule”. Takimi cennymi 
efektami mogłoby  zaowocować 
ogłoszenie Księdza Gerharda 
honorowym obywatelem wspo-
mnianych miast. 

Naturalnie jest to zależne od 
dobrej woli rajców miejskich, ich 
wierności sumienia i odważnych 
decyzji - wolnych od poprawno-
ści politycznej. Nie mniej, dla 
nas  katolików powinno się to 
stać jednym z priorytetów na-
szego działania i troski o dobro 
wspólne. Bowiem męczeńska 
śmierć Duszpasterza Młodzie-
ży Ziemi Kłodzkiej, w pośredni 
sposób odsłania szatański plan 
Adolfa Hitlera, który zawierał 
unicestwienie: Żydów, potem 
księży i polskiego Kościoła oraz 

naszego narodu, a wreszcie 
chrześcijaństwa. Przypomnijmy, 
że w obozie tym było prawie 2 
tys. polskich księży, z których 
połowa została zamordowana. 
Stąd to należy w pełni poprzeć 
i z wszystkimi konsekwencjami 
przyjąć twierdzenie wiceprze-
wodniczącego Polskiego Epi-
skopatu ks. abp prof. Marka Ję-
draszewskiego - martyrologium 
KL Dachau "Jest to część historii 
Polski, zwłaszcza historii Kościoła. 
Polscy księża byli wywożeni do 
obozów koncentracyjnych dla-
tego, że byli księżmi, a zarazem 
wielkimi autorytetami narodu. 
Hitlerowskie Niemcy likwidowały 
ich jako tych, którzy kształtowali 
moralne, intelektualne oraz du-
chowe oblicze narodu. Pamięć o 
nich jest dla nas wielkim zobo-
wiązaniem: nie tylko dla Kościo-
ła, ale dla wszystkich Polaków i 
państwa". 

Zanim podejmiemy decyzje 
zgodne z prawdą, służące dobru 
wspólnemu i będące moralnymi 
drogowskazami dla młodych i 
przyszłych pokoleń, wsłuchajmy 
się  uważnie w niezwykle waż-
kie słowa św. Jana Pawła II. W 50. 
rocznicę wyzwolenia obozu Da-
chau, włączając w poczet błogo-
sławionych 43 polskich duchow-
nych – jego więźniów - stwierdził 
dobitnie: "Żadne słowo nie zdoła 
wyrazić pełni udręki jakie stały 
się Waszym udziałem. W czasie 
ucisku i poniżenia, w miejscu 
rozszalałego zła, pozostaliście 
niezłomni i wierni. W otchłani 
okrucieństwa i nienawiści, tam, 
gdzie postanowiono zniszczyć 
człowieka i podeptać jego god-
ność, trwaliście mężnie i hero-
icznie jak zwiastunowie nowej 
cywilizacji opartej na prawdzie, 
dobru, szacunku do życia i spra-
wiedliwości." Te pełne światła i 
sprawiedliwości dziejowej sło-
wa w stu procentach możemy 
i powinniśmy odnieść do bł. ks. 
Gerharda Hirschfeldera.

Mieszkańcy, starostowie, 
burmistrzowie, radni oraz przed-
stawiciele elit intelektualnych i 
duchowych miast ziemi kłodzkiej 
- bł. ks. Gerharda i męczenników 
z Dachau mamy moralny obo-
wiązek nie tylko docenić, uhono-
rować, ale skutecznie o nich pa-
miętać. Jednak przede wszystkim 
winniśmy także za ich przyczyną 
się prosić, aby Kościół, Europa i 
Polska już nigdy nie cierpiały z 
powodu zbrodniczych systemów 
niszczących ludzkie życie, god-
ność, tożsamość i wiarę.
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Bł. ks. Gerhard – głosiciel 
„paradoksu ziarna” 
- współpatronem
 świdnickiego seminarium?

Znamy prorocze słowa św. 
Jana Pawła II głoszące, że świę-
tość to „piękno normalności” 
oraz, że siłą Polski i Kościoła 
byli są i pozostaną święci. Od 
pięciu lat kult Błogosławionego 
Męczennika Księdza Gerharda 
Hirschfeldera ma swoje pocze-
sne miejsce tak we wspólnocie 
przełożonych, jaki i wśród alum-
nów Wyższego Seminarium Du-
chownego Diecezji Świdnickiej.  
Młodzi adepci teologii z radością 
i zaangażowaniem pełnili służ-
bę liturgiczną podczas wszyst-
kich diecezjalnych uroczystości 
związanych z kultem Kłodzkiego 
Męczennika. Naturalnie, nie jest 
żadną tajemnicą, iż szczególne 
nabożeństwo do Męczennika 
Ziemi Kłodzkiej mają alumni 
obecnego roku piątego, którzy 
w  miesiącu beatyfikacji Księdza 
Gerharda rozpoczęli swoją for-
mację seminaryjną. Jesteśmy 
zbudowani postawą starszych 
kolegów, a zwłaszcza tych, 
którzy po odkryciu życiowego 
przesłania wybitnego Kłodzcza-
nina nie tylko  iż wielokrotnie 
pielgrzymowali po jego śladach, 
ale co więcej - obrali go sobie 
na Patrona Rocznika Studiów. Z 
pewnością wielu z nas, podobnie 
jak oni, dostrzega w jego świe-
tlanym i bezkompromisowym 
życiu pełną realizację, kluczowej 
dla kapłana ewangelicznej logiki: 
tylko „Ziarno, które wpadłszy w 
ziemię obumrze, przynosi plon 
obfity” (J12,24).

 To wszystko umacnia nas 
w głębokim przeświadczeniu o 
aktualności bł. ks. Gerharda nie 
tylko jako „daru nieba”, ale także 
cennego światła nowej ewan-
gelizacji („każdy człowiek jest 
lampą Boga” św. Charbel) oraz 
sprawdzonego wzoru dla naszej 
duchowej formacji. W związku 
z powyższym zachęcamy do 
refleksji i dania odpowiedzi na 
pytanie: czy aby nie jest już sto-
sowny czas łaski – „kairos”, aby 
charyzmatycznego duszpasterza 
i kłodzkiego męczennika oraz 
absolwenta Wydziału Teologii 
Wrocławskiego Uniwersytetu 
nie wybrać na patrona Papie-
skiego Fakultetu Teologicznego 
we Wrocławiu?

Pozostając w obrębie die-
cezji świdnickiej, czy również 
jako uczelniana wspólnota, nie 

powinniśmy i my sami zrobić 
kolejny - zdecydowany krok do 
przodu? To znaczy przejść od 
intelektualnego poznania życio-
wego przesłania Kłodzczanina, 
jego świadectwa i charyzmatu, 
poprzez oddawanie mu litur-
gicznej czci, do bliższej z Nim 
przyjaźni - w postaci zawarcia 
z Nim  paktu, wzięcia Go do 
naszego „Domu Ziarna” – jako 
kolejnego jego patrona? Co stoi 
jeszcze na przeszkodzie, aby 
błogosławionego ks. Gerharda 
obrać współpatronem świdnic-
kiego seminarium (obok osoby 
Świętego Wojciecha)? Świętość 
jego życia i kapłańskiego posłu-
giwania jest niekwestionowana.

Co więcej, jest on pierwszym 
błogosławionym w dziejach Die-
cezji Świdnickiej, co wręcz jawi 
się nam jako uprzywilejowana 
postać na drodze do współpatro-
nowania świdnickim alumnom. 
Odpowiadając na łaskę powoła-
nia, powinni oni obficie czerpać 
z życiorysu księdza Hirschfeldera 
(naznaczonego ewangelicznym 
światłem) i stawiać go sobie za 
wzniosły kapłański wzór do na-
śladowania - w pełnej poświęce-
nia miłości pasterskiej. Dzisiaj, w 
trudnym, niebezpiecznym i tak 
bardzo zlaicyzowanym świecie 
potrzeba nam bez wątpienia ka-
płanów na wzór bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera, który umiał nie 
tylko trafnie odczytywać znaki 
czasu, jednoznacznie nazywać 
po imieniu zło i przezwyciężać 
je dobrem oraz bezgraniczną 
miłością pasterską. Nie lękał się 
ponieść za to największą ofiarę 
- ofiarę z własnego życia. Jako 
dojrzałe ewangeliczne ziarno 
złożył ją na wzór samego Chry-
stusa i Jego miłości. Bowiem „nikt 
nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15,13).

W górę serca!  Alleluja! 
I zdecydowany krok 
naprzód...

Kończąc naszą wypowiedź, 
zarazem pragniemy ukazać w 
Kłodzkim Męczenniku i Niezłom-
nym Duszpasterzu Młodzieży 
Ziemi Kłodzkiej wzór postawy 
autentycznego braterstwa i ka-
płańskiego ojcostwa -„Chrystusa, 
który sieje dobro, aby zwalczyć 
zło”.  Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
był w tym wzorcowy. Na każdym 
miejscu swego życia i posługi-
wania – w Czermnej, Bystrzycy 
Kł. i w KL Dachau robił  to z cha-

rakteryzującą go prostotą. Jako 
młody kapłan przechodził dro-
gami i ulicami wsi i miast (często 
w otoczeniu młodzieży męskiej 
i żeńskiej), zawsze z uśmiechem, 
uściskiem oraz bratnim i ojcow-
skim spojrzeniem. Jest wielce 
znaczącym i wymownym, iż na 
całe dziesięciolecia pozostawił 
we wspomnieniach  swych pa-
rafian i wychowanków, nieza-
tarty czasem znak kapłańskiej 
otwartości, bliskości i przyjaźni. 
Ten styl posługiwania - ukazywa-
ny przez ostatnich papieży - jest 
szczególnie aktualnym i ważnym 
w obecnej sytuacji świata, któ-
ry pilnie potrzebuje obecności 
autentycznego dobra i „solidar-
ności sumień” (Św. Jan Paweł II).

Co więcej,  ks.  Gerhard 
wszystkie „znaki sprzeciwu”, 
przejawy inwigilacji, represje 
i prześladowania znosił z „du-
chową wolnością” i „wewnętrz-
ną mocą”. Trójjedyny Bóg był 
jego twierdzą wewnętrzną i 
zewnętrzną. Był to ewidentny 
znak namaszczenia przez Ducha 
Świętego, który konsekwentnie 
rzeźbił w nim pięknego człowie-
ka nowego. Uczestnicząc i peł-
niąc funkcje w ruchu „Quickborn” 
oraz w kapłańskim kręgu Ruchu 
Szensztackiego - wykształcił w 
sobie silną osobowość, głęboką 
duchowość, stał się człowiekiem 
modlitwy, człowiekiem Bożym. 
Powierzoną mu posługę pełnił 
dla dobra Kościoła i świata, z głę-
bokim wewnętrznym pokojem 
i duchową pewnością. 

Stąd to zachęcamy się 
wzajemnie do jeszcze bardziej 
intensywnego dziękczynienia 
wyrażanego Bogu Miłości, za to 
iż do grona prezbiterów włączył 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera - 
pełnego miłości ku  Trójjedy-
nemu Bogu i niezłomnej wiary 
- płodnej miłością, która dała 
mu zwycięstwo nad nazistow-
ską ideologią i światem. Przez 
całe kapłańskie posługiwanie 
był doświadczany i miażdżony 
prześladowaniami, aż wreszcie 
obumarł jak ziarno pszenicy,  
które rzucone w ziemię daje 
plon obfity.  

Teraz, kiedy znajduje się już 
w Domu Ojca, u tronu Boga - w 
„communio sanctorum” - może 
uczynić dla nas jeszcze więcej. 
Radujmy się z jego orędownic-
twa i opieki nad nami, sławmy 
Boga za łaski udzielone nam w 
osobie Męczennika Ziemi Kłodz-
kiej. Jak mawiał św. Jan Paweł II 
„modlitwa otwiera drogę”. Stąd 

to  módlmy się „jak aniołowie”! 
Można - i wręcz trzeba - czynić 
to jak  najczęściej. Dziś coraz czę-
ściej odwołujmy się do uznane-
go przez Kościół orędownictwa 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. 
Nie pomnażajmy już piłatowych 
gestów i rozwiązań. Uczyńmy to 
co możliwe, a niemożliwe rzeczy 
– jak zwykle – realizuje Wszech-
mogący Bóg Ojciec. Trudności 
nas nie deprymują, one nas jesz-
cze bardziej mobilizują. One są 
po to, aby je – tak jak to było w 
życiu Błogosławionego Męczen-
nika – pokonywać.

Pro memoria! - ludzka 
wdzięczność,  
odpowiedzialność  
i solidarność

29 kwietnia 2015 r. mija 70. 
rocznica wyzwolenia przez armię 
amerykańską niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego Dachau, 
miejsca eksterminacji ducho-
wieństwa polskiego w latach 
1939-1945. W Dachau uwięziono 
1.777 polskich kapłanów diece-
zjalnych i zakonnych (na 2.720 
uwięzionych tam kapłanów). 
Spośród 1.030 zamordowanych 
868 – to polscy kapłani. History-
cy IPN - organizatorzy wystawy 
zorganizowanej z racji sympo-
zjum  na ten temat, odbytego 
15 kwietnia 2015 r. w Warszawie, 
napisali: "W środku piekła, jakim 
było Dachau, polscy kapłani za-
chowali ludzką godność. Zapo-
minając o własnej nędzy, służyli 
innym cierpiącym. Wiedzieli, 
że na ich świadectwo czekają 
wszyscy współwięźniowie. Wie-
dzieli, że dawać świadectwo to 
ich powołanie, niezależnie od 
warunków i miejsca. Jesteśmy 
im winni przekazanie przyszłym 
pokoleniom pełnej wiedzy na 
ten temat". 

Każde pokolenie ma swój 
czas wyzwań i dorastania do 
pełni człowieczeństwa. Teraz 
nadchodzi czas kolejnej próby 
dla nas. Dlatego wpatrzeni w 
przykład Patrona – bł. ks. Gerhar-
da Hirschfeldera i Męczenników 
z Dachau - módlmy się usilnie, 
abyśmy potrafili czuwać oraz 
wiernie służyć Bogu i Ojczyźnie, 
a poprzez czynną, inteligentną 
i ofiarną miłość budować i bro-
nić cywilizacji na miarę życia i 
godności człowieka. Nie zapo-
mnijmy, że dawać świadectwo 
prawdzie o świętości i godności 
życia ludzkiego to powołanie 
każdej i każdego z nas.
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POLSKA SZKOŁA WOBEC CZECH I RELACJI POLSKO-CZESKICH
Bożków, 7-8 V 2015 r.

07.05.2015 

8:30
Zbiórka w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie k/o Nowej Rudy 
(dla osób korzystających ze wspólnego transportu do Nachodu / Czechy)
08:45 - 09:45
Przejazd z Bożkowa k/o Nowej Rudy do Nachodu / Czechy
09:45 - 10:00
Rejestracja uczestników Konferencji
10:00 - 10:30
Poczęstunek
10:30 - 10:45
Otwarcie konferencji – Wystąpienia zaproszonych gości
10:45 - 11:15
Wykład inauguracyjny
11:15 - 11:45
„Co nas łączy, co nas dzieli”  - Jolanta Rojewska - konsultant w Filii w Wał-
brzychu Dolnośląskiego Ośrodka 
  Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu 
11:45 - 12:15
„Dobre praktyki we współpracy na Polsko-Czeskim Pograniczu” 
- Jan Birke - Burmistrz Nachodu 
- Czesław Kręcichwost – Radny Województwa Dolnośląskiego
12:15 - 12:45
Przerwa kawowa
12:45 - 13:15
„Akcent@com” – Wzajemne poznawanie gwarancją współpracy”
- Mariola Berg - Kierownik Filii w Wałbrzychu Dolnośląskiego Ośrodka 
  Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
13:15 - 13:45
„Dobre praktyki edukacyjne we współpracy na Polsko-Czeskim Pograniczu”
- Józef Kochniarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożko-
wie  
- Dawid  Hanuš - Dyrektor Střední odborná škola sociální-Evangelická akade-
mie v Náchodzie
14:00 - 15:00
Obiad
15:00 - 19:00
Zwiedzanie  Ratusza, Zamku oraz Browaru Primator w Nachodzie 
19:15 - 20:15
Przejazd z Nachodu / Czechy do Bożkowa k/o Nowej Rudy
20:30
Kolacja

08.05.2015 

07:30 - 08:30
Śniadanie
09:00 - 09:05
Otwarcie drugiego dnia Konferencji 
09:05 -  09:30
 „Spotkania z Václavem Havlem” 
- Julian Golak - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
09:30 - 09:55
„Polacy i Czesi na Pograniczu” 
- dr Grzegorz Studnicki - Uniwersytet Śląski w Katowicach
09:55 - 10:20
„Polacy i Czesi w monarchii habsburskiej” 
- prof. dr hab. Damian Szymczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu
10:20 - 10:45
„Czechy i relacje polsko – czeskie w polskiej szkole”
- dr Ryszard Gładkiewicz - Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
10:45 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 11:40
„Czeskie herby i pieczęcie” 
- dr Roman Stelmach - Archiwum Państwowe we Wrocławiu
11:40 - 12:05
„Czeskie atrakcje turystyczne” 
- prof. dr hab. Marian Kachniarz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
12:05 - 12:30
„Kuchnia czeska” 
- Hubert Krech - Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” w Krosnowicach
12:30 - 13:00
Dyskusja
13:00 - 13:30
Podsumowanie konferencji 
- dr Ryszard Gładkiewicz - Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
13:30 
Obiad
14:30
Zakończenie Konferencji i wyjazd uczestników

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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Ryszard Grzelakowski  

BUDYNEK DAWNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU

Rozwój ekonomiczny mia-
sta i uzdrowiska na początku 
pierwszej dekady XX wieku 
zainspirował władze miasta do 
nakreślenia nowych planów 
urbanistycznych. Do I wojny 
światowej powstały dwie nowe 
dzielnice miasta: willowa przy 
obecnej ulicy Zdrojowej i ul. Jó-
zefa Wybickiego, uzupełniane 
zabudową do dzisiaj i osiedla 
kolejowego w okolicy ulic: Kole-
jowej, Słowackiego i Dworcowej. 
Po I wojnie światowej następu-
ją dalsze znaczące dla miasta 
zmiany. Powstało w tym czasie 
kilka ważnych, nowych budowli 
Rynek 4, w tym samym popular-
nym w mieście monumentalnym 
neorenesansie, przebudowano 
Ratusz oraz sąsiedni z lewej 
strony dom Wotkego, uzysku-
jąc obecny znam nam kształt, 
nowe uzupełnie nia barokowej 
fasady otrzymał także budynek 
narożny Rynek 5. Po roku 1930 
nastąpiło również połączenie 
obecnej ulicy Sprzymierzonych 
z drogą w kierunku Kłodzka z 
nowym mostem przez Bystrzycę 
Dusznicką, usytuowanym obok 
obecnej papierni, co dało impuls 
do powstania nowego osiedla 
w okolicy ulicy Wiejskiej. Nowa 
arteria wiodąca od Zdroju do 
drogi łączącej bezpośrednio z 
Kłodzkiem i Kudową, pozwoliła 
pierwszy raz w historii całkowicie 
pominąć uliczne meandry stare-
go miasta. Mieszkańcy ul. Kłodz-
kiej i dzisiejszej ulicy Mickiewicza 
wyraźnie odczuli zmniejszenie 
ruchu pojazdów i wyciszenie 
przynoszące ulgę dla uszu.

Bezpośrednim inicjatorem 
wszystkich działań urbanistycz-
nych był ówczesny burmistrz dr 
Josef Goebel, sprawujący swój 
urząd od 1910 roku. On też był 
za wyborem lokalizacji obiektu 
sądu rejonowego z przylegają-
cym doń więzieniem, nad rzeką, 
u stóp Miejskiej Górki, zwanej 
wtedy Hutberg. Wykonanie ca-
łości powierzono dusznickiemu 
mistrzowi budowlanemu Ben-
no Millerowi. Obiekt posiadał 
dwie sale sądowe, kancelarie, 

archiwum, jadalnię, umywalnię, 
toalety i pomieszczenia admi-
nistracji więziennej. Tuż obok z 
prawej strony w kształcie litery 
L postawiono obiekt więzienia. 
W budynku mieścił się Sąd Okrę-
gowy obejmujący jurysdykcją, 
wszystkie miejscowości należą-
ce administracyjnie do gminy w 
Dusznikach: Podgórze, Graniczna, 
Zielone Ludowe, Wapienniki, Sło-
szów, Łężyce, Złotno, Bobrowniki 
i Szczytną. Był też wydział sądu 
dla nieletnich. Prezesem sądu na 
początku był doktor praw Fuks. 

Niemal przy każdym obiekcie 
tego typu istnieją różne cieka-
wostki, sekrety i tajemnice. O 
jednej z nich dowiedziałem się z 
tekstu Herberta Grögera zamiesz-
czonego w miesięczniku „Ziemia 
Kłodzka” nr 118 z czerwca 2000 
roku. Autor wspomina postać 
wrocławskiego polityka, członka 
wrocławskiego SPD, aresztowa-
nego przez władze hitlerowskie 
i zamkniętego w więzieniu okrę-
gowym w Dusznikach-Zdroju 
(Reinerz).

Kim był cytowany Paul Löbe. 
Urodzony na Śląsku, z zawodu 
zecer. W latach 1920-1924 wice-
przewodniczący weimarskiego 
Zgromadzenia Narodowego, 
później w latach 1924-1932 pre-
zydent Reichstagu; jego następcą 
był Herman Göring. Należał do 
najściślejszego kierownictwa 

Socjaldemokratów. Socjaldemo-
kraci byli jedyną frakcją w Reich-
stagu, która zdecydowanie gło-
sowała przeciwko ustawie upo-
ważniającej Hitlera. Działalność 
komunistów w tym czasie była 
zabroniona. Po przejęciu władzy 
przez nazistów, Partia Socjalde-
mokratyczna uległa rozłamowi na 
skrzydło emigrantów z organiza-
cją SOPADE (Sozialdemokratische 
Partei Deutschland) na wygna-
niu w Pradze oraz skrzydło pod 
wodzą Paula Löebe, który poparł 
koncepcję przetrwania w nowym 
systemie w Niemczech, uważał 
również, że nie można opuścić 
członków partii. Optymistom 
otworzono oczy, gdy w czerwcu 
1933 partii, jako „zdrajcom kraju” 
zakazano działalności. Na Paula 
Löbe nałożono „areszt prewen-
cyjny”, jak wówczas nazywano 
obozy koncentracyjne. Z tego 
powodu znalazł się w więzie-
niu w Dusznikach, skąd udało 
mu się później uciec, jedynie 
w koszuli i spodniach, na boso. 
Działał w konspiracji do końca II 
wojny światowej na terenie Ziemi 
Kłodzkiej, po wojnie wysiedlony 
przez władze polskie. W życiu 
politycznym Republiki Federal-
nej Paul Löbe był nadal czynny, 
działając w SPD jako poseł do 
Bundestagu, zasiadał od 1949 
do 1953 w plenum parlamentu 
i był pierwszym w Bundestagu 

przewodniczącym z racji wieku. 
Zmarł w 1967 roku.

Ma przełomie 1945 i 1946 
roku w obecnym budynku funk-
cjonował przez okres kilku tygo-
dni Sąd Grodzki. Przeniesiony w 
połowie 1946 roku do Kłodzka. 
Pierwszym polskim urzędnikiem 
sądowym był P. Jaworski, który w 
okresie późniejszym został pra-
cownikiem Komisji Zdrojów. Po 
zakończeniu II wojny światowej i 
przyznaniu Polsce ziem zachod-
nich i północnych, powstała ko-
nieczność zabezpieczenia granic 
państwowych. Jednostki I i II Ar-
mii Wojska Polskiego przeznaczo-
no do służby granicznej, obiekt 
dawnego sądu okręgowego i 
więzienie przejęła jednostka 
Wojska Ochrony Pogranicza. Był 
to Batalion WOP pod komendą 
majora Kulczyńskiego. Starsze 
pokolenie pamięta zapewne or-
ganizowane każdej soboty tańce 
na specjalnie zbudowanej estra-
dzie. Pamiątką z tych czasów są 
cztery drzewa, posadzone przy 
tej letniej sali tańca, mogłyby 
wiele opowiedzieć o miłosnych 
wyznaniach młodzieży, która tu 
się bawiła, a statystyki notowa-
ły wzrost nowych obywateli w 
Dusznikach. Po transformacji 
ustrojowej obiekt zamieniono 
na Dom Wypoczynkowy WOP i 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, potem został opuszczony 

Grafika Sądu Okręgowego z więzieniem autor nieznany. D i R. Eysymontt, Duszniki-Zdrój 
Studium Historyczno-Urbanistyczne Wrocław w 1992 r. (autor nieznany)

Nastaw swój umysł na radość. To zapobiegnie tysiącu nieszczęściom i przedłuży ci życie.

( William Szekspir)
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i kilka lat niszczał. Decyzją władz 
centralnych w Warszawie zdecy-
dowano obiekt przekazać gminie 
dusznickiej. Długo trwały rozmo-
wy i rozważania, co z tym darem 
zrobić. Zwyciężyła myśl, aby zor-
ganizować dom kultury, bo ona 
kształtowała zawsze tożsamość 
tego miasta i jego rangę. Tak więc 
to ludzie określa ją wygląd i du-
szę miasta, określają także kształt 
kultury. Nie miejsce tu, żeby wy-
mieniać wszystkie trudności, ja-
kie towarzyszyły przy adaptacji 
obiektu na potrzeby Miejskie-
go Domu Kultury, Sportu oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Placówka funkcjonuje i ma się 
dobrze. Duszniki od zawsze były 

przestrzenią dla sztuki i kultu-
ry. Popatrzmy na Rynek, gdzie 
królują średniowieczne i rene-
sansowe akcenty - wyobraźnia 
może tworzyć fantasty czne wątki 
o dawnych czasach.

Korzystałem:
1. Encyklopedia Wrocławia 

Wydawnictwo Dolnośląskie 2006.
2. Piętnaście lat polskiego 

włodarzenia na dusznickiej zie-
mi - Współczesna Kronika Dusznik. 
Opracowała mgr Kata rzyna Paja-
-Lipiec 1960 r.

3. Maja Dzierżyńska „Kłodz-
ko malowane”. Ziemia Kłodzka nr 
242-243 listopad-grudzień 2014 r.

Plan obiektu Sądu Rejonowego w Reinerz „Wikipedia”. Współczesne zdjęcie Miejskiego Domu Kultury w Dusznikach-Zdroju, foto. R. Grzelakowski 

Miejski Dom Kultury w aurze zimowej.
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BROUMOV – Broumovski 
klasztor benedyktyński w ze-
szłym roku przeszedł rozległą 
rewitalizację za niemal ćwierć 
miliarda koron czeskich. Był 
to największy remont tego 
narodowego zabytku kultu-
ry w ciągu ostatnich ponad 
stu lat. Zupełnie odnowione 
zostały ogrody i jedna piąta 
kompleksu klasztornego, który 
wcześniej każdego roku odwie-
dzało około 33 tysięcy turystów 
z Republiki Czeskiej i zagranicy.

Wyremontowaną część wy-
korzystuje Centrum Edukacji 
i Kultury Klasztor Broumov, 
organizujące tu koncerty, 
wystawy, spotkania i reali-
zujące projekty artystyczne, 
w których uczestniczą także 
Polacy. Dzięki kosztownej re-
witalizacji, wspartej ze środków 
Unii Europejskiej, w klasztorze 
powstały nowe sale dydaktycz-
ne na potrzeby zajęć edukacyj-

nych, nowe sale koncertowe, a 
także nowoczesne studio na-
grań. Odnowiono całe ogrody 
klasztorne o powierzchni 2,5 
ha, które podobnie jak klasz-
tor mają status narodowego 
zabytku kultury. Klasztor i ogro-
dy obecnie będą dostępne co-
dziennie przez cały rok (więcej: 
www.klasterbroumov.cz). 

W wyremontowanych 
dawnych celach mnichów 
stworzono miejsca noclegowe 
dla turystów w ramach Domu 
Gości. Dzięki temu klasztor 
może oferować także wielo-
dniowe programy edukacyjne 
z możliwością zakwaterowania 
w wyjątkowej przestrzeni za-
bytkowego obiektu. 

Tegoroczną nowością bę-
dzie np. czerwcowy kurs jogi, 
czy sierpniowe tygodniowe 
warsztaty krajoznawcze Ga-
lerii Narodowej. Na przeło-
mie czerwca i lipca w klaszto-

rze odbędzie się także Letnia 
Szkoła Studium Klasyki – pięć 
bloków wykładów w ciągu 
pięciu dni na temat „Mądrość 
i muzy za murami klasztoru”. 
Dzięki szczodrości współ-
pracujących instytucji w tym 
roku szkoła będzie bezpłatna, 
a uczestnik musi pokryć tylko 
koszt zakwaterowania w klasz-
torze. Zgłaszać można się przez 
strony internetowe „Gabinetu 
studiów klasycznych” (Kabinet 
pro klasická studia). Nowością 
będą też wakacyjne muzycz-
ne trasy zwiedzania klasztoru z 
koncertami organowymi mło-
dych artystów, czy czerwcowa 
wystawa kopii Biblii Codex Gi-
gas (zwanej też Biblią Diabła) 
– największej rękopiśmien-
nej księgi świata. W czerwcu 
w klasztorze będzie otwarta 
nowa interaktywna ekspozycja 
punktu informacyjnego „Kra-
jobraz, piaskowiec i człowiek” 

(„Krajina, pískovec a člověk“), 
która będzie przybliżać miasta 
skalne na Ziemi Broumovskiej, 
opowiadając o ich różnorodno-
ści geologicznej i biologicznej.

Swoje zaplecze organiza-
cyjne w klasztorze ma także 
tegoroczny festiwal muzyki kla-
sycznej „Za poklady Broumo-
vska”. Jubileuszowa, dziesiąta 
edycja obejmie dziesięć letnich 
koncertów w dziesięciu ko-
ściołach zespołu barokowych 
kościołów broumowskich. Fe-
stiwal rozpocznie się w sobo-
tę 27 czerwca o godz. 18.00 
występem Dagmar Peckovej 
i Štefana Margity w kościele 
św. Michała w Vernéřovicach. 
Bilety na zasadzie dobrowol-
nych datków są przeznaczane 
na odnowę kościołów, w któ-
rych odbywają się koncerty. 
Szczegółowy program moż-
na znaleźć na stronie: www.
zapoklady.cz.

Kateřina Ostradecká  

REMONT W BROUMOVSKIM KLASZTORZE  
DOBIEGŁ KOŃCA… ZABYTEK BAROKU NA TEN ROK 
PLANUJE CIEKAWE NOWOŚCI

BROUMOV – Broumovský 
benediktinský klášter prošel 
v loňském roce rozsáhlou re-
vitalizací za téměř čtvrt miliardy 
korun. Jde o největší opravu 
této národní kulturní památky 
za posledních více než sto let. 
Novotou teď svítí celá klášterní 
zahrada i jedna pětina kláštera, 
který ročně navštíví na třiatřicet 
tisíc turistů z celé České repu-
bliky i ze zahraničí.

Nové prostory využívá 
Vzdělávací a kulturní cen-
trum Klášter Broumov, které 
tady pořádá koncerty, výsta-
vy, besedy a další umělecké 
projekty, hojně navštěvované 
i polskými návštěvníky. Díky 
nákladné revitalizaci podpo-
řené dotací z Evropské unie 

v klášteře vznikly nové učeb-
ny pro vzdělávací programy, 
nové koncertní sály i moderní 
nahrávací studio. Upravena 
byla i celá klášterní zahrada o 
rozloze dva a půl hektaru, která 
je stejně jako klášter národní 
kulturní památkou. Klášter i 
zahrada jsou nyní přístupny 
celoročně, každý den. 

V renovovaných mnišských 
celách také vzniklo nové ubyto-
vání pro veřejnost Dům hostů. 
Díky němu může nyní klášter 
nabízet i vícedenní vzdělávací 
pobyty s možností ubytování 
v jedinečných prostorách hi-
storického objektu. 

Letošní novinkou tak bude 
například červnový jogínský 
pobytový program nebo srp-

nová týdenní krajinářská dílna 
Národní galerie. Na přelomu 
června a července se v klášte-
ře uskuteční také Letní škola 
klasických studií – pět bloků 
přednášek během pěti dnů 
na téma Učenost a múzy za 
zdmi kláštera. Díky štědrosti 
zúčastněných institucí je letos 
škola bezplatná, platí se pouze 
ubytování v klášteře. Přihlásit se 
lze přes webové stránky Kabi-
netu pro klasická studia. Nové 
budou i prázdninové hudební 
prohlídky kláštera s varhanními 
koncerty mladých umělců nebo 
červnová výstava kopie Ďáblo-
vy bible – největší rukopisné 
knihy na světě. V červnu se 
v klášteře otevře také nová 
interaktivní expozice Infobod 

„Krajina, pískovec a člověk“, 
která seznámí veřejnost se 
skalními městy Broumovska, 
jejich geologickou i biologic-
kou rozmanitostí.

Své zázemí v klášteře i le-
tos najde hudební festival Za 
poklady Broumovska. Jubilejní 
desátý ročník, který opět na-
bídne deset letních podvečer-
ních koncertů v deseti kostelích 
broumovské barokní skupiny, 
zahájí v sobotu 27. června v 18 
hodin Dagmar Pecková a Štefan 
Margita v kostele sv. Michaela 
ve Vernéřovicích. Výtěžek z do-
brovolného vstupného putu-
je stejně jako každý rok na 
záchranu kostelů, ve kterých se 
koncerty odehrávají. Program 
festivalu na www.zapoklady.cz.

Kateřina Ostradecká  

OPRAVY V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE  
SKONČILY… BAROKNÍ PAMÁTKA CHYSTÁ  
NA LÉTO ZAJÍMAVÉ NOVINKY
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W wyjątkowej uroczystości 
otwarcia zrewitalizowanej czę-
ści tego Narodowego zabytku 
kultury wzięło udział około czte-
rystu gości z Republiki Czeskiej, 
Polski i Niemiec. Wśród nich był 
wicepremier Republiki Czeskiej 
Pavel Bělobrádek, kardynał Do-
minik Duka, przeor klasztoru 
benedyktyńskiego Prokop Sio-
strzonek, hejtman kraju Hradec 
Králové Lubomír Franz, a także 
goście z Polski, m.in. prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej 
z zastępcą Zygmuntem Nowa-
czykiem, dyrektor Zamku Książ 
Krzysztof Urbański, przedsta-
wiciele Diecezji Legnickiej z ks. 
kanclerzem Józefem Lisowskim 
i prałatem Sanktuarium w Krze-
szowie ks. Marianem Kopko. Nie 
zabrakło także benedyktynek i be-
nedyktynów z Brzewnowa, Krze-
szowa, Tyńca i niemieckiego Rohr. 
Oprócz kilku uroczystości zwią-
zanych z otwarciem i zwiedzania 
odremontowanych pomieszczeń, 
uczestnicy mogli wziąć udział w 
wernisażu, który odbywał się w 
wyremontowanej Galerii Dom, w 
mszy świętej celebrowanej przez 

kardynała Dominika Dukę, czy w 
koncercie znanego czeskiego ze-
społu Hradišťan. Podczas uroczy-
stości otwarcia zrewitalizowanej 
części klasztoru w Broumovie o. 
Prokop Siostrzonek - Przeor Opac-
twa Brzewnowsko-Broumovskie-
go, zacytował Václava Havla: „Nie 
wiem, czy wiem, czym jest cud. 
Ale to, że tu stoimy z pewnością 
jest cudem” - który te słowa wy-
powiedział przed 25 laty witając 
w Pradze papieża Jana Pawła II. 
Większość uroczystości mode-
rował Jan Školník, dyrektor ge-
neralny Agencji Rozwoju Ziemi 
Broumovskiej. 

Rewitalizacja kosztowała 
ćwierć miliarda koron czeskich, 
pozyskanych ze środków europej-
skich i była prowadzona w klasz-
torze od listopada 2013 r. Remont 
zakończono i teraz w wyremonto-
wanych pomieszczeniach będzie 
funkcjonować Centrum Edukacji 
i Kultury Klasztor Broumov, pro-
wadzone przez Agencję Rozwoju 
Ziemi Broumovskiej. „Planujemy 
wiele działań kulturalnych i edu-
kacyjnych. W najbliższych dniach 
będzie tu odbywać się konferen-

cja poświęcona zabytkowym bi-
bliotekom, a także  Dni Otwartych 
drzwi, kiedy wszystkim chętnym 
zaprezentujemy nasz ośrodek, a 
jednocześnie będzie to próba 
jego działań. Czeka nas także 
pokaz mody pod koniec kwietnia. 
Liczymy też na wykorzystanie na-
szej sali wielofunkcyjnej Drewut-
nia, która powstała w ogrodach 

klasztornych. Wszyscy, zarówno 
z agencji, jak i opactwa ciężko 
pracowali, aby ten odnowiony 
obiekt mógł od początku rozpo-
cząć swoją działalność” - mówi Jan 
Školník z Agencji Rozwoju Ziemi 
Broumovskiej. (Więcej na www.
klasterbroumov.cz)

tł. K. Karwowski

Kateřina Ostradecká  

KARDYNAŁ DOMINIK DUKA POŚWIĘCIŁ  
ODNOWIONY KLASZTOR W BROUMOVIE

Odnowione skrzydło broumovskiego klasztoru.

„Nevím, zda vím, co je zázrak. 
Ale to, že tady stojíme, zázrak je.“ 
Slova českého prezidenta Václava 
Havla, kterými před 25 lety vítal 
v Praze papeže Jana Pavla II., po-
užil břevnovsko-broumovský pře-
vor Prokop Siostrzonek 22. dubna 
při slavnostním otevření revitali-
zovaného kláštera v Broumově.

Výjimečné události v areálu 
broumovské národní kulturní pa-
mátky se zúčastnilo na čtyři sta 
pozvaných hostů z Čech i Polské 
republiky, na které čekal boha-
tý doprovodný program. Vedle 
prohlídky nových prostor mohli 
návštěvníci zavítat také na první 
letošní vernisáž v Galerii Dům, 
mši celebrovanou kardinálem 
Dominikem Dukou v klášterním 
kostele sv. Vojtěcha nebo koncert 
Hradišťanu. 

Revitalizace podpořená 
evropskou dotací za téměř čtvrt 
miliardy korun probíhala v klášte-
ře od listopadu 2013. Opravy 
jsou nyní u konce a v nových 
prostorách teď začíná fungovat 
Vzdělávací a kulturní centrum 
Klášter Broumov, které bude 
provozovat Agentura pro rozvoj 
Broumovska. „Chystáme mnoho 
kulturních a vzdělávacích akcí a 
projektů. V nejbližších dnech tu 
bude probíhat menší konference 
o historických knihovnách, Dny 
otevřených dveří, kdy chceme 
nové prostory představit veřej-
nosti a první větší zatěžkáva-
cí zkouška - módní přehlídka 
– čeká už 28. dubna také náš 
nový multifunkční sál Dřevník 
v klášterní zahradě. Všichni, jak 
z Agentury, tak z Opatství, jsme 

usilovně pracovali na tom, aby 
ten opravený objekt mohl začít 
žít hned od začátku,“ sdělil Jan 

Školník z Agentury pro rozvoj 
Broumovska. 

Kateřina Ostradecká  

OPRAVENÉMU BROUMOVSKÉMU KLÁŠTERU  
POŽEHNAL KARDINÁL DOMINIK DUKA

Hosté navštěvují klášter.
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Projekt, który chcemy przesta-
wić  jest kontynuacją zrealizowa-
nych w latach 2006-2010 dwóch 
zamierzeń o takiej właśnie nazwie. 
Pomysłodawcą ich był Mieczyslaw 
"Duczin" Piotrowski, główny orga-
nizator akcji przerzutowych na po-
graniczu polsko-czechosłowackim.

Pierwsza edycja projektu wy-
konana została ze środków miasta 
Javornik, ktorego głównym efek-
tem są tablice upamiętniające 
spotkania polityczne na Borów-
kowej Górze i Kobylej Kopie/Ko-
niczku oraz miejsce przerzutowe 
Przełęcz Karpowska/Czerny Kout. 
(2006-2008).

Projekt następny zrealizowany 
ze środków województwa dolno-
śląskiego przy wsparciu powiatu 
kłodzkiego  (2008-2010) wyszedł 
poza ciąg granicy państwowej po-
między gminami Javornik i Lądek-
-Zdrój, obejmując całe Góry Złote. 
W kontaktach z kurierami zdołano 
zrekonstruować dojścia do miejsc 
przerzutowych ze strony polskiej, 
wyznakowano szlaki dojść do tych 
miejsc oraz ustawiono tablice w 
miejscach historycznych. Wyko-
nana została mapka, koncepcja 
zagospodasrowania miejsc histo-
rycznych, a na zakończenie odbyła 
się konferencja podsdumowująca 
w Kłodzku.

Opracowywany obecnie pro-
jekt jest rozłożony na lata 2014-
2015 i domyka to co było inten-
cją inicjatora Szlaku do Wolności 
- Mietka Piotrowskiego (który 

ze względu na zły stan zdrowia 
niestety nie może nam pomóc).  
Pokrótce chcielibyśmy przedstawić 
to co w ubiegłym roku zostało wy-
konane w ramach I etapu projektu 
"Szlak do Wolności":
-skompletowano przebiegi szla-
ków kurierskich,
-opracowano koncepcję graficzną 
mapy i tablic informacyjnych,
-zostało wykonane opracowanie 
tekstowe "Rys Historii SPCz" dla 
potrzeb mapy, tablic i strony in-
ternetowej,
-powstala dokumentacja filmo-
wa i fonograficzna - Świadkowie 
historii SPCz,
-powstała strona www.szlakdo-
wolnosci.pl.

Inwentaryzacja
szlaków kurierskich

Szlaki kurierów to trasy dojścia 
do miejsc przerzutu, które odbywa-
ły się w czterech punktach -

Trzy w górach Złotych i jeden 
w Masywie Śnieżnika:

1. Przełęcz Karpowska/Czerny 
Kout

2. Siodlo pod Czartowcem/Pod 
Boruvkoym Vrhem

3. Siodlo pod Kowadlem/Sedlo 
Peklo

4. Śnieżik Wschodni/Pod Fran-
tiszkovou Chatu

Do trzech pierwszych dojścia 
od strony polskiej zostały zinwen-
taryzowane w ramach poprzednie-
go projektu, natomiast  w ramach 

obecnego  zinwentaryzowano doj-
ście ze strony polskiej na Śnieżnik 
Wschodni i wszystkie cztery trasy 
prowadzące ze strony czeskiej.

Odtworzenie dojścia na Śnież-
nik Wschodni wykonano w oparciu 
o relacje ustne  kurierów polskich: 
nieżyjacego już Zdzisława Dumań-
skiego oraz Jana Mroczkowskiego 
(aktualnie niepełnosprawnego). 
Wykonano panoramę fotograficzą 
szlaku dojścia oraz dokumentację 
miejsca docelowego.

Odtworzenie dojść od stro-
ny czeskiej do trzech pierwszych 
punktów wykonano na podstawie 
wizji lokalnej przeprowadzonej z 
kurierem czeskiem Miroslavem 
Odlorzilem oraz opracowań kar-
tograficznych wykonanych przez 

już nieżyjącego kuriera Petra Ha-
lubarza.  Wykonano panoramę 
fotograficzą szlaku dojścia oraz 
dokumentację miejsca docelowe-
go. Wystąpiono do Nadleśnictwa 
Lądek-Zdrój o wyrażenie zgody 
na oznakowanie dojścia do miej-
sca docelowego oraz ustawienie 
tablicy informacyjnej. Wniosek 
niniejszy został zaopiniowany 
pozytywnie przez nadleśnictwo.

Przebieg szlaku od strony 
czeskiej na Śnieżnik Wschodni 
odtworzono na podstawie wizji 
lokalnej przeprowadzonej  wraz 
z kurierem czeskim Miroslavem 
Odlorzilem. Wykonano panoramę 
fotograficzą szlaku dojścia oraz 
dokumentację miejsca docelo-
wego.

Warcisław Martynowski, Monika Słonecka  

SZLAK DO WOLNOŚCI

Spotkanie pod Śnieżkiem 9 lipca 1988 r. 

Szlak dojścia kurierów czeskich do miejsca przerzutowego - Siodło pod Czartowcem. 
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W ramach obecnego projek-
tu nie przewiduje się znakowania 
szlaków po stronie czeskiej, prze-
widuje się naniesienie ich na przy-
gotowanej mapie oraz w ramach 
wizualizacji panoramicznej.

Opracowanie koncepcji 
graficznej mapy i tablic

Mapa wykonana będzie na 
arkuszu  formatu B2 w skali 1 : 
55 000.

Zakres przestrzenny mapy: 
założeniem było objęcie loka-
lizacji wszystkich działań  SPCz 
w latach 1987-89 w Górach Zło-
tych i wschodniej części Masywu 
Śnieżnika, tj. miejsca historyczne 
SPCz oraz punkty wyjść pieszych. 
Mapa obejmie  na wschodzie: po-
łożone u wschonich podnóży Gór 
Złotych (Rychlebskich hor) miasta 
Javornik i Žulová, na zachodzie: 
Schronisko pod Śnieżnikiem w 
Masywie Śnieżnika, na południu 
Staré Město pod Sněžníkem, a na 
północy Złoty Stok.

awers  mapy: część tematycz-
na mapy z legendą

rewers: okładka mapy, tekst 
z rysu historii, fotki archiwalne, 
panorama.              

Tablice  informacyjne, na któ-
rych zawarte będą nastepujące 
elementy: mapa opisana powyżej, 
tekst ogólny, wprowadzajacy, tekst 
dotyczący historii miejsca oraz fot-
ki archiwalne.

Wywiady

Przygotowano i zorganizo-
wano spotkanie wyjazdowe do 
Czech, gdzie został zrobiony 
materiał filmowy z kurierami 
Grupy Zlińskej SPCzS. (Miroslav 

Odlozil, Ladislav Trlida, Leos Duda). 
Pozyskano archiwalne zdjęcia  
fotograficzne członków SPUSA 
(Stowarzyszenie Przyjaciól USA), 
z której wywodzili sie działacze 
zlińskiej grupy SPCz.

Przeprowadzenie dwóch wy-
wiadów technicznych z przedsta-
wicielami grupy zlińskiej (celem 
tego typu wywiadu jest uzyskanie 
dodatkowych szczegółów, dot. 
przeprowadzanych akcji prze-
rzutowych, materiałów, środ-
ków transportu, dobóru ludzi, 
doprecyzowania lokalizacji miejsc 
przerzutu, metody konspiracyjnej 
itd). Jest to materiał roboczy, duży 
objętościowo, ważny redakcyjnie, 
ale w sumie mało atrakcyjny do 
publikacji medialnej.

Kolejne materiały filmowe 
zostały wykonane w Polsce z za-
łożycielami i głównymi działacza-
mi SPCz: Mirosławem Jasińskim, 
Remigiuszem Lenczykiem, Pawłem 
Skrzywankiem, Petrem Pospicha-
lem, Jaromirem Piskorzem, Warci-
sławem Martynowskim i Julianem 
Golakiem.

Sfilmowany został również 
koncert (listopad 2014 r.) Jaroslava 
Hutki z okazji XXV-lecia Festiwa-
lu Kultury Czechosłowackiej we 
Wrocławiu.

Opracowanie tekstowe 
"Rys historii SPcCz"

Tekst został opracowany na 
potrzeby mapy i strony interne-
towej oraz tablic.

Z założenia miało to być zwię-
złe odniesienie sie do działań w 
Górach Złotych i Masywie Śnieżni-
ka w latach 1987-89. W trakcie pi-
sania okazało się, że nie da sie tego 
wykonać bez odniesienia się do 

szerszego kontekstu, zarówno cza-
sowego: czyli do początków SPCz 
jak i efektów działań  tej organizacji 
już po upadku reżimu w Polsce i 
Czechosłowacji (nie przekraczalny 
horyzont czasowy zalegalizowa-
nie, czyli rejestracja organizacji 
na jesieni 1991) oraz przestrzeni,  
bowiem działania na tym krótkim 
wycinku granicy polsko-czeskiej  
były efektem konspiracyjnej pracy 
wielu ludzi w ówczesnej Polsce i 
Czechosłowacji (Wrocławia, Pragi 
i innych ośrodków).

Tekst jest wykonany na po-
trzeby projektu nie ma ambicji 
naukowo-badawczych, choć 
wnosi kilka informacji, których nie 
publikowano. Zbudowany jest z 
następujących segmentów: po-
wstanie SPCz-Działania-Działacze-
Inicjatywy-Ośrodki-Konstruktywna 
kontynuacja.

Strona www

W ramach projektu powsta-
ła strona internetowa, która jest 

dostępna pod adresem: www.
szlakdowolnosci.pl, na której 
znalazły się materiały informa-
cyjne, mapy, zdjęcia, opisy oraz 
wywiady zrealizowane w ramach 
projektu. Strona będzie sukce-
sywnie rozbudowywana w miarę 
gromadzenia kolejnych cieka-
wych faktów i informacji na temat 
historii granicznych przerzutów. 

Zakładane rezultataty pro-
jektu to: 
- utrwalenie ważnych faktów hi-
storycznych i szersza popularyza-
cja tych istotnych w rozwoju de-
mokracji eurepejskiej wydarzeń,
- upowszechnienie wiedzy hi-
storycznej wśrod młodzieży, 
mieszkańcow regionu, osób 
odwiedzających turystycznie 
Ziemię Kłodzką
- kształtowanie postaw obywa-
telskich młodych ludzi w oparciu 
o wzorce zachowań i postaw pa-
triotycznych
- podniesienie atrakcyjności re-
gionu.

Wizualizacja szlaku dojścia kurierów czeskich do punktu przerzutowego.

Vaclav Havel – filar czeskiej opozycji i nasz przyjaciel
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Pierwszy numer pisma 
mieszkańców regionu „Ziemia 
Kłodzka” ukazał się 11 listopa-
da 1989 roku w Nowej Rudzie. 
Wydawcą był Komitet Obywa-
telski w Nowej Rudzie, który 
działał (podobnie jak pierwsza 
redakcja) na ul. Cmentarnej 13. 
Redakcję tworzył zespół aktyw-
nych działaczy społecznych z 
terenu Ziemi Kłodzkiej, który 
byli także zaangażowani w dzia-
łalność opozycji antykomuni-
stycznej. Pierwszym redaktorem 
naczelnym był Stanisław Łuka-
sik, a redakcję tworzyli także: 
Warcisław Martynowski, Miro-
sław Awiżeń, Władysłąw Dorosz, 
Janusz Lignarski, Tadeusz Wro-
na, Stanisław Tomkiewicz, Ju-
lian Golak, Zdzisław Kretowicz, 
Stanisław Jazienicki, Wiesława 
Krauz, Leszek Woźniak. Pierwsze 
trzy numery czasopisma wycho-
dziły jako tzw. Informator, aby 
uniknąć kolejnych problemów z 
istniejącym jeszcze wtedy Głów-
nym Urzędem Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk. 

Od samego początku cza-
sopismo podkreślało koniecz-
ność współpracy z Czechami 
i Niemcami, między innymi 
w celu poznania prawdy hi-
storycznej o dziejach powo-
jennych i przedwojennych 
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.

Od 1994 roku czasopismo 
ukazuje się pod zmienionym 
(poszerzonym) tytułem: „Zie-
mia Kłodzka – Od Kladského 
pomezí – Glatzer Bergland”, a w 
kolejnych wydaniach znajduje 
się także coraz więcej autorów 
nie tylko z Polski, ale także z 
Czech i Niemiec. 

W 1990 roku Stowarzysze-
nie Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej powołuje Wydawnic-
two Ziemia Kłodzka, które zaj-
muje się wydawaniem czasopi-
sma. Siedziba Wydawnictwa od 
samego początku, aż po dzień 
dzisiejszy znajduje się w Nowej 
Rudzie.

„Ziemia Kłodzka” otrzymała 
kilka prestiżowych wyróżnień, 
między innymi: Nagrodę Kultu-

ry Paryskiej Jerzego Giedroycia 
Polcul Foundation w Sydney, 
Nagrodę Róży Kłodzkiej. 

W Wydawnictwie Ziemia 
Kłodzka w Nowej Rudzie staże 
dziennikarskie odbywali mło-
dzi dziennikarze i wolontariu-
sze z Ukrainy, Czech, Niemiec, 
a nawet USA. „Ziemia Kłodz-
ka” stała się przez minione 
lata czasopismem, w którym 
inspirowano wiele między-
narodowych akcji, między in-
nymi upamiętnianie zbrodni 
hitlerowskich, stalinowskich, 
a także organizację integra-
cyjnych spotkań  obecnych 
mieszkańców pogranicza pol-
sko-czeskiego z Niemcami by-
łymi mieszkańcami Hrabstwa 
Kłodzkiego. 

Od kilkunastu lat środowi-
sko twórców „Ziemi Kłodzkiej” 
organizuje corocznie wakacje 
edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży z Białorusi oraz Ukra-
iny. Te akcje są niewątpliwie 
przykładem dla Europy, w 
jaki sposób pokojowo można 

przełamywać narosłe przez lata 
stereotypy. 

Kolejni redaktorzy naczelni 
czasopisma to: Stanisław Łuka-
sik, Marek Kulpa, Jan Zasępa, 
Adam Kwas, Stanisław Tomkie-
wicz, Teresa Bazała. 

Obecnie redakcję regio-
nalnego czasopisma transgra-
nicznego „Ziemia Kłodzka – Od 
Kladského pomezí – Glatzer 
Bergland” tworzą: Teresa Bazała 
(redaktor naczelny), Elisabeth 
Kynast (RFN), Horst Ulbrich 
(RFN), Helmut Dohnalek, 
Petr Neuman (Czechy), Irena 
Rogowska, Julian Golak, War-
cisław Martynowski, Ryszard 
Grzelakowski, Joanna Golak, 
Jacek Suchodolski.

W ciągu ostatnich 25 lat 
w „Ziemi Kłodzkiej” swoje ar-
tykuły opublikowało ponad 
500 autorów z Polski, Czech i 
Niemiec. 

W maju 2015 roku ukazuje  
się 250-te jubileuszowe wyda-
nie „Ziemi Kłodzkiej”. 

Julian Golak  

CZASOPISMO „ZIEMIA KŁODZKA” 1989-2015
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Ewa Jazienicka

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA  
I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

W dniu 23 kwietnia 2015 roku 
w Ambasadzie Polskiej w Pradze 
odbyła się konferencja z okazji 
25 lat samorządu terytorialnego. 
Konferencja została zorganizowa-
na przez Ambasadę RP w Repu-
blice Czeskiej oraz Instytut Polski 
w Pradze. Konferencję otworzyła 
Grażyna Bernatowicz, Ambasa-
dor RP w Czechach. Główne 
wystąpienia zaplanowane zo-
stały dla dwóch wiceministrów 
Rządów RP i Republiki Czeskiej. 

Pierwszy referat wygłosiła 
Olga Letačková – wiceminister 
Rozwoju Republiki Czeskiej, któ-
ra przedstawiła rożne sposoby i 
możliwości finansowania współ-
pracy międzynarodowej samo-
rządów ze środków europejskich. 

Wiceminister Infrastruktury 
i Rozwoju RP Marceli Niezgo-
da zaprezentował możliwości i 
przykłady współpracy władz re-
gionalnych Republiki Czeskiej z 
polskimi samorządami. 

Jednak najciekawsze wy-
stąpienia mieli samorządowcy: 
Anna Konieczyńska – starostka 
powiatu jeleniogórskiego, która 
mówiła o wielostronnej współ-
pracy międzynarodowej w pro-
jektach obywatelskich; Lubomir 
Franc, Hejtman Kraju Kraloveh-
radeckiego (od 3 kadencji) oraz 
Cezary Przybylski – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
które graniczy aż z czterema kra-

jami czeskimi. Bardzo ciekawe 
wystąpienia mieli też najbardziej 
doświadczeni samorządowcy we 
współpracy polsko-czeskiej: Ju-
lian Golak z Nowej Rudy i Czesław 
Kręcichwost z Kudowy-Zdroju.

Druga część konferencji 
odbywała się w Bibliotece Vac-
lava Havla, przy ulicy Karlovej 
27. Była to bardzo ciekawa pró-
ba zorganizowania „okrągłego 
stołu”, poświęcona partycypacji 
społecznej obywateli oraz do-
świadczeniom w budowaniu 
poparcia społecznego w przy-
gotowywaniu tzw. budżetów 
obywatelskich w poszczególnych 
gminach. W tej części bardzo cie-
kawe doświadczenia zaprezento-
wali samorządowcy z Łodzi, Go-
rzowa Wielkopolskiego, Warsza-
wy, Pragi i miasta Karlove Vary, 
wśrod nich najwięcej wniosków 
przedstawił Grzegorz Justyński 
– dyrektor biura ds. Partycypacji 
Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, 
który już od 10 lat opracowuje 
budżety obywatelskie dla sa-
morządu. 

Okrągły stół poświęcony 
komunikacji między władzami 
samorządowymi i obywatelami 
wykazał wiele możliwości współ-
pracy i wymiany doświadczeń 
pomiędzy polskimi i czeskimi 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Wskazał także bardzo 
ważną rolę organizacji pozarzą-

dowych (fundacji i stowarzyszeń, 
a także grup nieformalnych). 
Jednoznacznie zgodzono się, że 
przez cały czas aktywność orga-
nizacji społecznych powinna być 
z pełną powagą i odpowiedzial-
nością brana pod uwagę przez 
władze gmin i powiatów. 

Jeżeli władze samorządowe 
lekceważą te inicjatywy, to jest to 
sprzeczne z ideą samorządności i 
zaprzecza reprezentowaniu woli 
wyborców. 

W niektórych jednostkach  
samorządu terytorialnego ob-
serwuje się od kilku lat dużą 
stagnację i brak współpracy z 
organizacjami pozarządowy-
mi, to jest bardzo zły sygnał! W 
takich przypadkach należy jak 
najszybciej przywrócić właściwą 
rolę obywateli, którzy zrzeszeni 
w dobrych inicjatywach na rzecz 
swojej małej ojczyzny powinni 
być traktowani podmiotowo i 
poważnie. 

Julian Golak - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przedstawił konkretne 
przykłady współpracy na pograniczu organizowane przez Solidarność Polsko-
Czesko - Słowacką, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe a w szczególności 
największe wydarzenie społeczno - kulturalne, czyli Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną" organizowane od 25 lat na pograniczu.

Uczestnicy konferencji  "25 lat Samorządu Terytorialnego" w Ambasadzie RP w Pradze.
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Redakcja „Żółwia” poświę-
ca cały numer, aby „zapoznać 
mieszkań ców Kotliny Kłodz-
kiej z propozycjami celów i 
działań Komitetu Obywatel-
skiego Ziemi Kłodzkiej.

Musimy już dziś mieć świa-
domość czekającej nas pracy, 
której za nas nikt nie wykona.

Właśnie teraz musimy pod-
jąć skuteczne przedsięwzięcia, 
byśmy mogli kształtować nasze 
środowisko.

Deklaracja Komitetu 
Obywatelskiego 
Ziemi Kłodzkiej
Wybory do samorządów 
terytorialnych

Ziemia Kłodzka w swoich 
dziejach stanowiła zintegrowa-
ną je dnostkę, terytorialną tak 
pod względem kulturalnym, 
społecznym jak i gospodar-
czym. Ten stan sprzyjał roz-
wojowi miej scowej gospodarki 
przemysłowej i rolniczej, inte-
gracji społecznej, rozwojowi 
wymiany handlo wej, wyko-
rzystaniu walorów turystycz-
no-uzdrowiskowych. Ziemia 
Kłodzka zawsze miała jednego 
zarządcę. (zał. do Deklaracji opr. 
historyczne).

Ziemia ta w okresie wła-
dzy socjalistycznej została 
podzielona na szereg niepo-
wiązanych ze sobą jednostek 
administracyj nych i przechodzi 
przez mnóstwo negatywnych 
zjawisk, takich jak: wyludnianie 
się wsi, duże znisz czenie śro-
dowiska naturalnego, upadek 
typowych dla tej ziemi form 
gospodarowania opartych 
na miejscowych surowcach, 
ogromne trudności mieszka-
niowe, itd.

Te negatywne procesy i 
zja wiska w sposób jaskrawy 
uzewnę trzniają, iż celem wła-
dzy jest jej własny komfort, a 
nie dobro ludzi.

W tej sytuacji głównym i 
podstawowym celem Komi-
tetu Obywatelskiego Ziemi 
Kłodzkiej jest scalenie sztucznie 
podzielonej Ziemi Kłodzkiej w 
jeden orga nizm z własną repre-
zentacją. 

Realizować będziemy nasz 
cel poprzez:
1. Samorządność terytorialną
2. Krzewienie kultury uznanej 
przez nas za podstawowy noś-
nik wartości człowieka
3. Tworzenie podstaw dla 
normal nego szkolnictwa
4. Dbanie o zdrowie człowieka, 
a co za tym idzie - o odpowied-
nie formy lecznictwa
5. Rozwijanie przemysłu
6. Uwolnienie handlu od mo-
nopolu
7. Przekształcenie zasad gospo-
darowania, ziemią i wstrzyma-
nie degradacji lasów
8. Rozwijanie komunikacji i te-
lekomunikacji
9. Umożliwienie zaspokojenia 
po trzeb mieszkaniowych głów-
nie w drodze budownictwa 
indywi dualnego
10. Usamodzielnienie wszelkich 
form działalności usługowej z 
preferencją turystycznej i re-
kreacyjnej.
11. zapewnienie spokoju i ładu

W wyżej wymienionych ha-
słowo zakresach należy: 

Ad 1. Stworzyć rzeczywisty 
samo rząd terytorialny całej 
Ziemi Kłodzkiej, składający 
się z Oddziałów Terenowych 
Ko mitetu Obywatelskiego 
Ziemi Kłodzkiej zaistniałych 
w ka żdym mieście i gminie. 

Po przeprowadzeniu w 
pełni demokratycznych wy-
borów do Rad Narodowych, 
radni wy brani z ramienia KO 
Ziemi Kłodzkiej utworzyliby 
inte grującą tę ziemię jedną 
re prezentację /tzw. Parlament 
Ziemi Kłodzkiej/;

Uwaga: Każdy z Oddzia-
łów Tereno wych Komitetu 
Obywatelskie go Ziemi Kłodz-
kiej winien opracować plan 
wszechstron nego zagospo-
darowania swojego terenu w 
zgodzie z: 
- istniejącymi możliwościa mi i 
potrzebami 
- tradycjami
-z zachowaniem naturalno ści 
działania (ekologi czne postę-
powanie w gospodarce). 

Należy przyjąć za pewnik, 
że nie prosta, ale suma pla nów 
będzie zgodna za scala jącą 
działalnością Komitetu Oby-

watelskiego Ziemi Kłodz kiej.
Ad 2. Upadek Narodu roz-

poczyna się zawsze od upadku 
kultu ry. K.O.Z.Kł. w pełni uzna-
je, iż tylko człowiek świa tły, o 
wysokiej kulturze mo że sobie 
poradzić z zacofa niem, a przez 
to zapewnić i sobie, i nam go-
dziwe warun ki życia.

Najpierw musimy uporać 
się ze specyficznym sposobem 
ro zumowania człowieka socja-
lizmu realnego. Uświadomić so-
bie musimy, że jesteśmy albo 
dobrymi, albo złymi - nie za-
wsze - ludźmi skrzy wdzonymi 
socjalistyczną ideologią. Nie 
mieliśmy mo żliwości konfron-
towania sposobu naszego by-
cia z by ciem innych. Na wierze, 
na wyczuciu, na podświado-
mym buncie opiera się nasza 
nie zgoda. Na miejsce realnego 
socjalizmu nie mieliśmy do-
prawdy nic.

Niech kultura przerwie 
mury graniczne, kiedyś oparte 
ró wnież na zasiekach, zawsze 
na biedzie, a dziś najbardziej 
na ciasnej obręczy zaszcze-
pionego w nas socjalizmu. 
Wciąż mamy na naszym terenie 
cud-festiwale w Dusznikach-
-Zdroju, w Kudowie-Zdroju, w 
Lądku-Zdroju. Mamy spotka nia 
esperantystów całego świata 
w Międzygórzu. Mamy Kłodz-
kie Zwiady Poetyckie, mamy 
turnieje szachowe w Polanicy-
-Zdroju... 

Mamy, mamy Bazylikę w 
Wambie rzycach, Marię Śnież-
ną, mamy, mamy. Niech Bogu 
będą dzięki - jak dużo Jeszcze 
mamy. 

Dzięki niech będą ludziom, 
którzy je utrzymują przy ży ciu. 
A my gwarantujemy, że zrobi-
my wszystko, aby te zja wiska 
świeciły pełnym blaskiem na 
świecie.

Ad 3. uważamy, że wszyst-
kie szkoły winny być pod spo-
łeczną kon trolą. Nie mogą być 
indoktrynowane pod karą na-
ruszenia Konstytucji RP. Jedy-
nym wyznacznikiem przydat-
ności szkoły niech będzie to, że 
opuszcza ją światły człowiek nie 
pozbawiony swojej godno ści;

Ad 4. Oczywiście, będziemy 
rozwijać ubezpieczalnie, lecz-
nice społeczne, wprowadzimy 

formę lekarzy domowych. 
Jednakże nie widzimy innego 
rozwiąza nia niźli to - iż każdego 
winno stać na właściwą ochro-
nę swojego zdrowia, niezale-
żnie od jakiejkolwiek łaski.

Ad 5. Na Ziemi Kłodzkiej 
przemysł nie powinien sta-
nowić pod stawowego źródła 
utrzymania. Powinien to być 
jedynie prze mysł przetwórczy, 
lekki, wysokospecjalistyczny, 
oparty na małych zakładach 
własnoś ci komunalnej, spół-
dzielczej i prywatnej. Zacho-
wamy tradycyjne gałęzie 
przemysłu - przemysł szklarski, 
wydoby wczy.

Główny nacisk nakłada-
my na drobną wytwórczość, 
rękodzie ło i przetwórstwo.

Ad 6. W handlu jesteśmy 
za tym, aby wolna konkuren-
cja była jedy nym wyznaczni-
kiem jego roz woju. Łączy się 
to z uwol nieniem handlu od 
krępujących go przepisów biu-
rokratycznych. 

Ad 7. U nas są góry - więc 
trzeba wziąć ten fakt pod uwa-
gę i rozwijać rolnictwo górskie, 
tj. hodowlę, a co za tym idzie, 
przekształcić poletka na hale 
wypasów - szczególnie sto-
ki północne. Gdzie są takie 
możliwości - wprowa dzić wy-
sokospecjalistyczną gospo-
darkę rolną /zdrowa, droga, 
poszukiwana w świecie żyw-
ność, zioła, sadzonki krzewów i 
roślin górskich z zamierzeniem 
eksportu.

Ad 8. Leśnictwo - w pierw-
szej ko lejności powinniśmy 
powstrzymać degradację la-
sów, potem - poprzez rozwój 
przemysłu drzewnego - do-
prowadzić do stanu pełnego 
zagospodarowa nia tutaj - u 
nas - drewna. Absurdem jest 
wywożenie su rówki czy pół-
produktów.

Ad 9. Zasadnym jest utwo-
rzenie sie ci wewnętrznej komu-
nikacji Ziemi Kłodzkiej opartej 
na autobusach i mikrobusach 
oraz istniejącej sieci kolejowej 
o zwiększonej często tliwości 
kursowania pojedyn czych sa-
mojezdnych pojazdów trak-
cyjnych.

Istotnym jest, aby samocho-
dowe przewozy osobowe były 
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samodzielnymi firmami. Łącz-
ność w pełni zautomatyzowana 
i połączona ze świa tem tak od 
strony Wałbrzycha i Wrocławia 
jak i od Pragi i Wiednia.

Ad. 10. W budownictwie 
mieszkaniowym naszym celem 
jest, aby każda rodzina mogła 
mieszkać w do mu jednorodzin-
nym. Zatem za daniem naszym 
jest komplek sowe przygoto-
wanie do uzys kania takiego 
stanu poprzez: 
- wydzielenie działek budo-
wlanych
- zapewnienie pełnego kre-
dytowania
- przemieszczanie materia łowe 
z bloków wielorodzi nnych na 
domki

Ad 11. Usługi prywatne i 
własności komunalnej. Trze-
ba zrzucić koniecznie gorset 
przepisów. Preferencje miałyby 
usługi związane z turystyką i 
wypoczynkiem, bowiem głów-
nym walorem Ziemi Kłodzkiej 
są jej źródła mineralne, uroki 
krajobrazowe. 

Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej nie bez racji uwa ża, 
że turystyka, wodolecz nictwo, 
ziołolecznictwo, kultura i wy-
poczynek ofero wane gościom 
zapewnią mie szkańcom Ziemi 
Kłodzkiej byt godny człowieka.

Ad 12. Ważną jest sprawą 
bezpieczeństwo. Oprócz Mi-
licji Obywatelskiej, która jest 
in stytucją scentralizowaną, 
bardziej zależną od swoich 
władz zwierzchnich niż od 
władz miejscowych, rozważy-
my możliwość powstania służb 
porządkowych miej skich i 
gminnych.

Abyśmy mogli zrealizo-
wać nasz program, muszą 
być spełnione dwa warunki 
zewnętrzne:
1) w pełni demokratyczne wy-
bory do organów samorządów 
terytorialnych
2) samodzielność w gospoda-
rowaniu finansami.

Reszta należy do nas. K.O-
.Z.Kł. uważa, że od chwili speł-
nienia tych dwóch warunków 
zewnętrznych, przy mobilności 
całego społeczeń stwa Ziemi 
Kłodzkiej, w ciągu dziesięciu lat 
winniśmy żyć dobrze i godnie.

Niepotrzebny nam system. 
Są nam potrzebni ludzie, którzy 
już teraz pozbyli się w dużej 
mierze naleciałości gnuśności 
ducha i ciała tak hołubionych 
przez sy stem realnego socjali-
zmu. Już są tacy - trzeba - żeby 

wszyscy.
Mirosław Awiżeń, Zygmunt 

Dep czyński, Leszek Woźniak, 
Sta nisław Łukasik

Ziemia Kłodzka 
w wiekach średnich

Ziemia Kłodzka, najbardziej 
zwarta geograficznie i integral-
nie część Śląska, obejmuje Kotli-
nę Kłodzką wraz z otaczającymi 
ją zewsząd górami, zaliczanymi 
do wscho dnich i środkowych 
Sudetów. To gór skie i zalesione 
obrzeżenie stano wi naturalne 
granice regionu.

Termin „ziemia kłodzka” ma 
swo je uzasadnienie w języku 
średniowiecznych dokumen-
tów, w których wy stępuje forma 
„terra Glacensis”, „Glatzer Land*, 
a także „provincia”, „districtus", 
„comitatus", „Grafschaft” i in. 
Wszystkie one świadczą, iż 
oznaczony nimi obszar, stano-
wiący wyjątkowo zwartą całość 
geograficzno - przyrodniczą, już 
we wczesnych okresach histo-
rycznych uformowany został w 
odrębną pod względem admi-
nistracyjno-prawnym, choć nie 
posiadającą samodzielnoś ci 
politycznej, jednostkę.

Granic ziemi kłodzkiej w 
okre sie średniowiecza nie 
pokrywały się z jej granicami 
naturalnymi w taki sam spo-
sób, jak to ma miejsce dziś. 
Wobec braku wcześniejszych 
wzmianek źródłowych trudno 
jest uchwycić pierwotny zasięg 
teryto rialny regionu. Pochodzą-
ce z XIII wieku informacje po-
zwalają przyjąć, iż kształt tery-
torialny Provinciae Glacensis był 
bardziej wydłużony. W jej skład, 
poza właściwą ziemią kłodzką, 
wchodził także przyległy od 
strony północno-zachodniej 
obszar Broumova i Polic, odłą-
czony dopiero po 1260 roku, na-
tomiast po za nią znajdował się 
wówczas, for malnie aż do 1477 
roku, rejon lewińsko-czermneń-
ski, prawdopodobnie związany 
administracyjnie z Nachodem.

Od przełomu X/Xl wieku 
obszar Kłodzki stanowił jakieś 
ogniwo w systemie zarządu lo-
kalnego, organizowanym tak 
przez Piastów, jak i Przemyśli-
dów. Gród kłodzki pozostawał 
głównym ośrodkiem wojskowo-
-administracyjnym tego okręgu 
grodowego. Przypuszczalnie 
najbar dziej się wówczas liczy-
ła rola do wódcy każdorazowej 
załogi stacjonującej w Kłodzku i 

utrzymującej się z danin, wymu-
szanych od okoli cznej ludności.

Najwyższych urzędników 
ziemi kłodzkiej, sprawujących 
tu władzę z ramienia książąt i 
królów czeskich, poznajemy 
imiennie dopiero od 2 połowy 
III wieku. Pierwsza wzmianka 
pochodzi z 1169 roku. Naj-
częściej stosowanym tytułem 
był „castellanus”, a obok tego 
„praefectus” i „comes”. W latach 
1169-1234 źródła notują aż trzy-
nastu kasztelanów kłodzkich. 
Od schyłku XII wieku godność 
kaszte lana stała się dziedziczna 
w obrę bie jednej rodziny. Kom-
petencje kasztelanów obejmo-
wały sprawy woj skowe, admini-
stracyjne, skarbowe i sądowe. 
Do ich obowiązków należało 
zarządzanie podległym tere-
nem, tj. kasztelanią.

W połowie XIII wieku roz-
począł się na terenie ziemi 
kłodzkiej proces przemian w 
organizacji te rytorialnej i admi-
nistracyjno-prawne j, trwający 
do połowy nastę pnego stule-
cia. Prowincja kłodzka uzyskała 
nowy podział. W miejsce daw-
nej kasztelanii powstały dwie 
jednostki terytorialne, tzw. 
po wiaty sądowe /districtus/: 

kło dzki i bystrzycki. Obejmo-
wały one całą środkową część 
regionu. Na tomiast na pozosta-
łej, peryferyjnej części, zaistniał 
podział o nieco innym charak-
terze. Wykształ ciły się tam bo-
wiem ziemstwa „państewka”, 
będące własnością możnowład-
ców świeckich, skupione wokół 
zaniku Karpień, zamku Homole, 
No wej Rudy, Międzylesia i nieco 
pó źniej zamku Szczerba. 

Miejsce dawnego kasztela-
na za jął burgrabia zwany inaczej 
sta rostą grodowym. Urzędnik 
ten, określany w źródłach jako 
„burgravius", „Burggraf", „capi-
tanel”, „Hauptmann”, występuje 
już 1262 roku.

Z podziałem terytorialnym 
wią zała się ściśle organizacja 
urzę dów. Wyższe sądownic-
two sprawował sędzia ziemski 
z siedzibą Kłodzku. Podlegali 
mu mieszkańcy miast i wsi, w 
wyjątkiem szlachty. Poszczegól-
ne ziemstwa posiadały samo-
dzielne sadownictwo. Szlachtę 
sądził stanowy sąd ławniczy, 
wyro kujący na zamku kłodzkim 
pod przewodnictwem starosty 
grodowego,

c.d.n.
K-O-A



30  Ziemia Kłodzka nr 250/ maj 2015

Proszę Państwa, mój wykład 
zatytułowałem „ Podróż nostal-
giczna". Zacznę go też pewną 
dygresją, bo zdaję sobie sprawę, 
że jestem dla środowiska i ludzi 
związanych z obecną Akademią 
Sztuk Pięknych człowiekiem ano-
nimowym, jako że moje decy-
zje sprzed lat były powodem 
opuszczenia jej murów i zmie-
niły diametralnie moje życie. Po 
prawie dwudziestu latach pracy 
w jej murach, pozostałem nadal 
artystą i pedagogiem, żyjącym 
„między światami", w Niemczech 
jestem nadal „obcym", a „tu" sta-
łem się „już obcym"... Chcę też 
wspomnieć o tym, co wydarzyło 
się przed dwudziestu pięciu laty, 
myślę o klimacie niezależności 
w okresie poprzedzającym sam 
ruch „Solidarność”, który zaist-
niał także w naszej uczelni. Jest 
to temat obecnie niechętnie 
wysłuchiwany; niemal wszyscy 
jesteśmy zmęczeni przedłużającą 
się transformacją ekonomiczną i 
polityczną, dochodzą też ciągłe, 
stresujące informacje krajowe, 
europejskie i światowe. Powin-
niśmy jednak doceniać to, co 
wpłynęło na przełom ekono-
miczno-polityczny w Europie, 
zapoczątkowany nie zwaleniem 
Muru Berlińskiego, ale właśnie 
KOR-owskim i solidarnościo-
wym ruchem. Nie wpisałem się 
wprawdzie do nowo powstałych 
organizacji kombatanckich, ale 
działałem w tym ruchu aktyw-
nie, a po ogłoszeniu stanu wo-
jennego byłem, niemal już od 
13. grudnia związany z grupą, 
która działała konspiracyjnie w 
naszej uczelni (i nie tylko); jej 
sercem i motorem był przed-
wcześnie zmarły Jarosław Ma-
szewski. Grupa ta zajmowała się 
redagowaniem i wydawaniem 
niezależnego pisma polityczno-
-literacko-artystycznego, które 
ze względów oczywistych uka-
zywało się nieregularnie. Miałem 
tam swój udział, łącznie z ·przy-
gotowywaniem bezpiecznych 
miejsc druku i składania pisma, 
m.in. w mojej puszczykowskiej 
pracowni, przechowywaniem 
studentów, którzy uciekli przed 
aresztowaniem i w innych ak-
cjach... Wszystkim działaniom 
towarzyszyło typowe dla Jarka 

nieprawdopodobne, żywiołowe 
i intelektualne zaangażowanie.  
Później cechy te dominowały też 
w prowadzeniu jego pracowni. 
Z myślą o profesorze Jarosławie 
Maszewskim podaję zestaw tytu-
łów z 13. numeru „Veta" (o obję-
tości 111 stron): Andrzej K. Geo-
rge Orwell, Leszek Kołakowski, 
Totalitaryzm i potęga kłamstwa, 
Leszek Nowak Społeczeństwo 
orwellowskie, Marek Sołacki 
Orwell, czyli anatomia patologii, 
Kin San: Żadnych niewłaściwych 
myśli, G. Hoseyn Saedi lran pod 
rządami Partii Boga, Lek Hor Tan: 
Czerwoni Khmerzy już po roku 
1984, George Stanica: Żywcem 
pogrzebani, Milovan Simecka: 
Czech Winston Smith, George 
Orwell: Rok 1984... 

To skromna myśl o Tobie, 
Jarku, o Twoim wpisaniu się w 
biografię Teysserowskiej uczelni 
w tych znaczących dla środowi-
ska, kraju i Europy czasach.

Proszę Państwa, umowna w 
kształcie kula ziemska wyraźnie 
skurczyła się, Daleki Wschód z 
Chinami, Japonią, Ameryka, 
Afryka, Australia są niemal 
tuż, kultury ich także wyraźnie 
przybliżyły się, kalendarz Majów 
zmienił swoje znaczenie i nabrał 
aktualności. Określenia z innych 
kultur stały się nam bliskie, oto-
czenie naszego świata, mimo iż 
nie jesteśmy Ziemią usadowioną 
na żółwich skorupach, pozwala 
osądzić, że jesteśmy w Uniwer-
sum. Możemy siebie wpisywać 
też np. w filozofię Zen, z którą 
jest nam w tej chwili łatwiej się 
identyfikować, bowiem duch 
Zen-u oznacza nie tylko pokój i 
porozumienie, ale również od-
danie się sztuce i pracy. Pełni 
zadowolenia ze swojego życia, 
ciągłego poszukiwania własnego 
„ja”, poprzez nieustającą samody-
scyplinę i prostotę życia, otwar-
cie się na wszystko, co inne, a 
więc tolerancję, a przede wszyst-
kim spokój i rozwagę, możemy 
dążyć do własnych twórczych 
celów. Polega to też na narzu-
ceniu sobie wiadomości, że 
nie mamy prawa do zwątpień, 
lęków, tęsknot i ekstremalnych 
emocji... Pozwólmy zakwitnąć 
własnej osobowości, co rusz jest 
oczywiście łatwe w dzisiejszym, 

coraz bardziej skomplikowanym 
świecie. Odlegle o kilkadziesiąt 
lat wydarzenia często wydają się 
wydarzeniami sprzed kilku dni; 
żyjemy w innym, niemal kom-
puterowym kalendarzu; zmiany 
lat sześćdziesiątych w ówczesnej 
Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych, których 
motorem był urodzony sto lat 
temu Stanisław Teysseyre, często 
wydają się aranżacjami dziejów 
uczelni sprzed kilku lat... A jest 
to już dobrych lat czterdzieści. 
Od 1965 roku przynoszą żniwo 
cenne gatunkowo i znaczące dla 
kultury.

W czasach, kiedy religie 
przybliżają się, tradycje podają 
sobie dłonie, chrześcijaństwo z 
odległym wydawałoby się do 
niedawna judaizmem odkryły 
znów wspólne źródła, buddyzm, 
kontrowersyjny islam, znajdują 
też wspólne wątki. Nasza kul-
tura szczyci się tolerancją przy 
jednoczesnym narastaniu agre-
sywności. Niestety, rozwój cywi-
lizacji nie ustrzegł się przemocy, 
która dotyka tak tragicznie w XX 
wieku doświadczoną Europę... 
Mimo zbliżeń żyjemy często w 
świecie absurdu i paranoi, w 
świecie miłości i nienawiści, w 
świecie jedności i chaosu. Artyści 
(którymi bywamy) poprzez swą 
wrażliwość wyczuwają doskona-
le te dysonanse. Mistrz Stanisław 
też pewnie wyczuwał ten zbli-
żający się czas przechodzenia z 
czwartego w piąty wymiar, wg 
starej tajemniczej kultury Majów. 
Dzięki zbudowaniu przez mego 
swoistych fundamentów, łatwiej 
nam jako artystom i pedagogom 
interpretować ten skomplikowa-
ny czas (należę do pokolenia, 
które ocierało się o działania  i 
osobowość Teysseyra). 

Należę do pokolenia, które 
żyło w czasach dramatycznych 
i tragicznych, ale także w czasie 
doniosłych dla naszego kraju i 
Europy wydarzeń. Przypominam 
sobie pierwsze obrazy widziane z 
pozycji chłopca, leżącego w dzie-
cięcym wózku podczas spacerów 
z matką w puszczykowskim lesie. 
Obrazy uciekających przed napo-
rem frontu rosyjskiego Niemców, 
dźwięki bombardowań Poznania. 
Wychowywałem się atmosferze 

muzyki Chopina i ekonomiczno-
-politycznych zmagań lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych, żyjąc 
marzeniami o sztuce. Pamiętam 
pierwsze dyskusje z przyszłym 
kolegą, a obecnie cenionym 
malarzem i pedagogiem, który 
malował w Puszczykowie tam-
tejsze żwirownie. Romantyczne 
wycieczki o wschodzie Słońca 
nad Jezioro Góreckie „Trafiam 
jeszcze na pierwsze rozmowy i 
egzaminy wstępne na najwyż-
sze piętro obecnego banku przy 
Placu Wolności, w pracowniach 
egzystujących w ciasnocie, ale 
z magicznym, tajemniczym, 
niepowtarzalnym zapachem 
werniksu i farb olejnych „Za-
czynam studia na malarstwie 
już w nowym budynku przy 
Alejach Marcinkowskiego, w 
pracowni Hipolita Polańskiego, 
chodzącego krokiem starego 
belfra, z kijkiem bambusowym 
w ręku, siedzącego w,,pracow-
ni w potężnym fotelu, z pozycji 
którego dokonywał analiz i ko-
rekt naszych szkiców i obrazów 
Plener w Skokach, z codzienną, 
niemal rytualną gimnastyką po-
ranną i pierwszymi plenerowymi 
obrazami. Dyskusje o nowinkach, 
prywatne wyjazdy sondażowe 
do warszawskiej i krakowskiej 
akademii, w tle wsłuchiwanie 
się w wyklętą w owych czasach 
muzykę z Radia Luxemburg... 
Słuchało się BBC, zagłuszanych 
audycji Wolnej Europy, powsta-
wały marzenia o innym świecie 
sztuki, o innej przestrzeni... 
Ferment, który niosły powiewy 
Poznańskiego Czerwca i paź-
dziernika 1956 roku. „Oprócz 
turystyki, pierwsze pasje żeglar-
skie, z rejsami w Krakowskiem 
i na Mazurach; porównuję zew 
podmuchów wiatru z twórczym, 
podniecającym zapachem farb 
artystycznych i drukarskich „To 
pozostało... Rosną moje zaintere-
sowania grafiką, przeprowadzam 
rozmowy o niej z ówczesnymi 
asystentami i decyduję się na 
dalsze studiowanie w krakow-
skiej Akademii, na Wydziale 
Grafiki i Plakatu w Katowicach. 
Studiując w zupełnie innej, za-
skakującej aurze, w kotłujących 
się w tym tyglu poglądach arty-
stów z byłej Polski Wschodniej 

Prof. Jacek Rybczyński  

PODRÓŻ NOSTALGICZNA, CZYLI ŻYWOT  
GRAFIKA POCZCIWEGO
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i pobliskiego środowiska kra-
kowskiego. Studiuję u Leona 
Dołżyckiego, Jana Dutkiewicza, 
Rafała Pomorskiego, Andrzeja 
Kowalskiego, plakatu Bogusława 
Góreckiego i Tadeusza Grabow-
skiego, kompozycję graficzną u 
znakomitego krakowskiego ry-
sownika i malarza Adama Hof-
fmana. Duży wpływ na moją 
osobowość miał Aleksander 
Rak, absolwent odeskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych (w czasach 
jeszcze Rosji carskiej), który po-
trafił zaszczepić autodyscyplinę i 
kreatywne budowanie obrazów 
graficznych i moich osobistych, 
młodzieńczo-twórczych zmaga-
niach. Zawdzięczam mu szereg 
cech, które musi posiadać każdy 
malarz, rzeźbiarz czy grafik: za-
miłowanie do rysunku, poszuki-
wań, środków potrzebnych do 
budowania własnej artystycznej 
osobowości. W pracowniach gra-
ficznych w Katowicach panowała 
rywalizacja artystyczna, oparta 
równocześnie na etyce najlepiej 
rozumianej, wzajemnej pomocy 
i życzliwości. Aleksander Rak nie 
miał tajników technologicznych 
i w trakcie studiów zdobyłem w 
tym zakresie wiedzę, nabyłem 
też szacunku dla warsztatu, dla 
rylców, dłut, maszyn drukarskich. 
Te cechy próbowałem także 
przekazywać podczas później-
szej pracy pedagogicznej. Mam 
nadzieję, że ceni to sobie dzisiaj 
wielu moich byłych studentów, 
słuchaczy i uczniów - w Polsce i 
w Niemczech. Przykład bohatera 
tego wykładu, „grafika poczciwe-
go" jest pewnym zestawem cech 
osobowości każdego z nas, nale-
żymy do ludzi ciągle poszukują-
cych i walczących, z mniejszym 
lub większym powodzeniem, o 
stworzenie swojego indywidual-
nego oblicza, badamy z większą 
lub mniejszą systematycznością 
swoistą anatomię tworzenia, 
analizując, co wpływa na tzw. 
„wenę twórczą". Do pierwszych 
takich prób, zwrócenia uwagi na 
metaforę i poetyckość wypowie-
dzi, przyczynił się wspominany 
Rak, który - pamiętam - też tutaj, 
w murach tego Muzeum, brał 
udział w ogólnopolskiej wysta-
wie grafiki, uzyskując jedną z 
prestiżowych nagród...

Ale wracając do mnie, arty-
sty-pielgrzyma, któremu towa-
rzyszy zawsze pewna, obcość i 
inność w środowisku, w którym 
się znajduje - wpierw „obcy", bo 
nie z samego Poznania, lecz z 
jego obrzeży, później, na Śląsku, 

z odmiennym akcentem i niety-
powymi dla środowiska zacho-
waniami, po 6 latach powrót do 
Poznania, znów jako „obcy'', a po 
1986 roku „obcy" w środowisku 
niemieckim, i w Moguncji - za-
wsze walczącego o przetrwanie i 
bycie aktywnym twórcą... udział 
w pierwszych profesjonalnych 
wystawach w Poznaniu zbiegł 
się z Teysseyrowską reformą, 
przed czterdziestu lat; zasta-
nawiam się, kiedy zaczyna się 
moment relacji mistrz - uczeń, 
okres, albo właśnie moment, 
który decyduje o całym życiu 
dojrzałym, kto jest i kiedy czyim 
mistrzem, czy mistrzynią? Nale-
żę jeszcze do pokolenia, które w 
pełni funkcjonowały autorytety, 
w tej chwili - wszyscy to wyraźnie 
widzimy, że Jest sytuacja wręcz 
odwrotna, dotyczy to nie tylko 
świata artystycznego, ale po-
litycznego i ekonomicznego. 
Jakie są szanse wykorzystania 
potencjału i motywacji szczęścia-
rzy, którzy znaleźli się w murach 
naszej uczelni, jak w maksymalny 
sposób uszanować ich marzenia, 
bazę talentów. Jaka jest nasza, 
artystów-pedagogów, odpowie-
dzialność w stosunku do tych, 
którzy oczekują jednak wspar-
cia i wskazania właściwych dla 
nich ścieżek i dróg realizowania 
się w tym rozhukanym, niemal 
chaotycznym świecie wolności, 
częstokroć źle interpretowanej.

Przeszedłem jako grafik, 
jako nauczyciel i artysta, bo-
gate doświadczenia życiowe 
i metamorfozy, wynikające ze 
swoistej „kanny", która zmuszała 
mnie do ciągłych analiz i poszu-
kiwania drogi, aby utrzymać się 
na powierzchni często wezbra-
nych wód. Bycie pedagogiem, 
zwłaszcza w uczelni artystycz-
nej jest niezwykłym komfortem, 
komfortem, którym zawsze 
powinniśmy choc w części się 
podzielić z naszymi studentami, 
kiedyś, pamiętam, na jednym z 
posiedzeń senatu naszej Uczelni, 
profesor Zdzisław Kępiński za-
proponował, abyśmy wszyscy, 
odpowiedzialni za losy pracowni, 
wydziałów i całej uczelni, zdjęli 
buty i skarpetki, i spojrzeli na 
swoje nogi, w jakiej kondycji 
higienicznej się znajdują, kto z 
nas będzie się rumienił i wstydził. 
Ambicje chore i zdrowe, rywa-
lizacje często z zapomnieniem 
o najważniejszym, jakim jest 
dobro naszych młodszych ko-
leżanek i kolegów. W przekroju 
mojego, bogatego w doznania 

życia, wydaje mi się, że potrafię 
ocenić i uszanować we właści-
wy sposób talent i oczekiwania 
moich uczniów. 

Przed dwudziestu laty do-
browolnie opuściłem wygodne, 
przyznaję, miejsce wówczas ha-
bilitowanego docenta PWS SP, 
prowadziłem wówczas, trochę 
przez los i zbieg okoliczności 
pracownię sitodruku. Realizując 
koncepcję profesora Teysseyra 
w bardzo trudnej i skompliko-
wanej sytuacji ekonomiczno-
-politycznej i przestrzennej 
Uczelni... Cały jednak czas za-
pach farb drukarskich, zapach 
terpentyny i atmosfera każdej 
pracowni, w której się znalazłem, 
powodowały 'sięganie po tusz, 
po mój ulubiony i pielęgnowa-
ny warsztat z rylcami i dłutami, 
które znacznie wolniej ściera-
ją się niż pędzle i rzeźbiarskie 
dłuta... Zdając sobie sprawę, że 
nie ma sztuki zupełnie dziewi-
czej, możemy jednak stworzyć 
formę, której dotąd nie było, w 
tym jest trochę intuicji, trochę 
zabawy dziecka w piaskownicy, 
byle się tylko nie nudzić i być 
człowiekiem zdyscyplinowanym. 
Przyjrzyjmy się mistrzom w sztu-
kach plastycznych, w literaturze, 
w muzyce; wielu z nich to przy-
kłady tytanicznych zmagań i ty-
tanicznej, wytrwałej pracy… Aby 
to wszystko realizować, potrzeb-
na jest baza - warsztat, aby go 
można optymalnie wykorzystać, 
mieć szeroki wachlarz dźwię-
ków i barw. W moich własnych 
„kaligraficzno-artystycznych" 
poszukiwaniach doszedłem 
do tego, że powstały już setki 
obrazów graficznych różnych 
technik tradycyjnych i nowych 
technologii; w latach osiemdzie-
siątych wpierw zdecydowałem 
się na druk wklęsły na papierze, 
ale także na jedwabiu i płótnie, 
budując cykl sztandarów i flag. 
Później przekształcając je na 
nową dla mnie formę - „ołtarzy 
graficznych". Znalazłem się w bo-
gatym korytarzu tematycznym 
i formalnym, z możliwościami 
kreowania przy pomocy moich 
odbitek graficznych obrazów 
przestrzennych. Grafika moja 
stała się niejako „podwójnym 
medium" – formą płaską i rzeź-
biarską.

Zawsze wracałem myślą do 
murów naszej Uczelni, będąc w 
Polsce zaglądałem do niej, także 
tam, gdzie stoi prasa do domku 
wklęsłego, którą „wydeptałem" 
z Proszę Państwa, w 1978 roku, 

kiedy podjąłem się renowacji za-
bytkowego wapienniczego pieca 
w Starej Morawie, w Sudetach, 
moi sąsiedzi przychodzili i pytali, 
czy mam już zagwarantowane 
miejsce w pobliskim szpitalu 
psychiatrycznym... Od początku 
zakładałem, że będzie to miejsce 
wydarzeń artystycznych, tych z 
obrębu tzw. „sztuki wysokiej"; za-
łożenie przypominające sceny. z 
jednego z filmów Herzoga, kiedy 
jeden z bohaterów próbuje bu-
dować operę w dżungli. Jednak 
konsekwentnie zrealizowałem 
swoje artystyczne i pedagogicz-
ne cele. W Wapienniku powstały 
pracownie graficzne, druku wklę-
słego, płaskiego i wypukłego, z 
typografią odbywają się tam 
koncerty, spotkania literackie. 
Został uratowany jeden z obiek-
tów z przeszłości dla przyszłości. 
W wapienniczych murach były 
wystawy m. in. Romana Cieśle-
wicza, Andrzeja Jeziorkowskiego, 
Jerzego Piotrowicza, czytała swo-
ją prozę Olga Tokarczuk, Karol 
Maliszewski, Antoni Matuszkie-
wicz i Vaclav Vokolek z Pragi, miał 
miejsce koncert Japonki z Tokio, 
znakomitej pianistki, Yuko Fuchi-
moto, a także koncerty jazzowe. 
Nigdy nie przypuszczałem, że te 
młodzieńcze marzenia uda mi 
się choć w części zrealizować; 
imponował mi też jako wzo-
rzec Mistrz Stanisław, który w 
wieku 70 lat zaczynał budowę 
swego domu na Cytadeli. Będąc 
w moim domu rodzinnym, w 
Puszczykowie, wpisał w księdze 
gości: Architektura współczesna 
stała się budownictwem, budyn-
ki współczesne straciły duszę. 
Dom Jacka zachował swoją in-
dywidualną duszę,  swoją osobo-
wość. Nie wiem, w jakiej mierze 
zawdzięcza to Jackowi, a w jakiej 
mierze inspiruje go. Chyba jest to 
życie harmonijne. W takim domu 
można żyć prawdziwie i rozwijać 
się wszechstronnie. Życzę wła-
ścicielom tego domu, Jackowi i 
jego Małżonce, dużo szczęścia i 
długich lat życia. Stanisław Veys-
seyre. Maj 1977.

Koleżankom, kolegom, 
wszystkim studentom w dniu 
inauguracji roku akademickiego 
życzę Teysseyrowskimi słowami 
budowania swoich, twórczych, 
indywidualnych domów z du-
szą, domów z osobowością. 
Wszystkiego najlepszego! Vivat 
cademia!

(Jesień 2006 roku)
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Nietoperze to ssaki posia-
dające zdolność do aktywnego 
lotu. Są zwierzętami nocnymi:  
w dzień odpoczywają w swo-
ich kryjówkach, a z nastaniem 
zmroku wylatują na polowanie. 
Nietoperze łowią owady w róż-
nych miejscach, między innymi w 
lasach, nad wodami, na terenach 
otwartych. W czasie lotu posłu-
gują się echolokacją, wysyłając 
fale dźwiękowe i analizując po-
wracające echo lokalizują swoje 
ofiary. Wiosną samice łączą się 
w tzw. kolonie rozrodcze, które 
przebywając we wspólnej kry-
jówce rodzą i wychowują mło-
de. Od maja do czerwca na świat 
przychodzą małe nietoperze. Po 
zgromadzeniu zapasów tłuszczu 
jesienią zapadają w stan hiberna-
cji w zimowych schronieniach. Do 
pełnej aktywności wracają wio-
sną, gdy znów robi się ciepło i za-
czynają łowić owady. Odżywiają 
się owadami i nigdy nie atakują 
ludzi; w porównaniu z innymi 
podobnej wielkości ssakami  nie-
toperze żyją kilkakrotnie dłużej. 
Mogą one osiągnąć wiek ponad 
30 lat. Największy na świecie nie-
toperz Kolong osiąga rozpiętość 
skrzydeł do 170 cm i waży ponad 
1,5 kg, najmniejszy to Ryjkonos 
malutki, waży zaledwie 2 gr i jest 
niewiele większy od trzmiela. 
Nietoperze należy chronić, bo 
wszelkie gatunki mają prawo 
do życia na naszej planecie. Są 
niezwykle ważnym elementem 
przyrody utrzymującym jej rów-
nowagę. Pozytywnie wpływają 
na życie i gospodarkę człowieka 
- zjadają uciążliwe  komary  oraz 
latające nocą szkodniki upraw, 
zapylają ważne dla człowieka 
rośliny użytkowe, np. bez nich 
nie byłoby bananów. Roznosząc 
nasiona drzew i krzewów  przy-
czyniają się do odradzania wycię-
tych lasów tropikalnych. Wbrew 
temu co się sadzi, są nieszkodliwe 
i nie wplątują się we włosy.     

Obszar Ostoi Nietoperzy 
Gór Sowich ustanowiony został 
dla ochrony cennych stanowisk 
nietoperzy w ramach progra-
mu Natura 2000. Znajduje się 
w województwie dolnośląskim. 
Obejmuje większość pasma Gór 
Sowich. Do najistotniejszych z 
punktu widzenia ochrony nieto-
perzy pod względem liczebności 
stanowisk nietoperzy należą Góra 

Wapienna, Sztolnia w Podlesiu, 
kompleksy Osówka i Rzeczka, 
sztolnia Gontowa w Sokolcu 
oraz kolonia rozrodcza nocka 
dużego w Rościszowie, jedno 
z największych letnich znanych 
zgrupowań tego gatunku w 
Polsce. Większość miejsc byto-
wania nietoperzy zlokalizowana 
jest w dawnych poniemieckich 
sztolniach takich jak Gontowa, 
Osówka i Włodarz. Duże kolonie 
występują też w wieżach kościo-
łów, na strychach, w budynku 
mieszkalnym w Rościszowie. Na 
terenie Gór Sowich występuje ok 
20 gatunków znanych w Polsce 
nietoperzy, z czego chronione są 
trzy: Mopek, Nocek Bechsteina, 
Nocek Duży.

Podstawowe zagrożenia dla 
nietoperzy to wybudzanie ich w 
miejscach zimowania w okresie 
hibernacji. Zagrożenie stanowi 
też turystyka jaskiniowa zimą 
oraz zmniejszanie się liczby dziu-
pli spowodowane wycinką drzew. 
Niebezpieczeństwo stanowi za-
sypywanie wejść do podziemi i 
wyrobisk oraz wysypywanie tu 
odpadów. Do zmniejszenia popu-
lacji nietoperzy przyczyniają się 
także remonty budynków prowa-
dzone w okresach rozrodczych i 
wychowywania młodych, a także 
niewłaściwie wykonywana ter-
momodernizacja domów i ich 
iluminacja. Bardzo niekorzyst-
ne jest także instalowanie na 
wieżach przekaźników radiowo 
- telewizyjnych i telekomunika-
cyjnych. Zagrożeniem jest także 
gwałtowny rozwój energetyki 
wiatrowej oraz zmniejszenie się 
liczby i dostępności odpowied-
nich schronień. Zagraża im także 
wandalizm, polegający głównie 
na notorycznym niszczeniu krat 
zabezpieczających sztolnie, w 
których mieszkają, a także bi-
wakowanie i rozpalanie tam 
ognisk. Nie bez znaczenia jest 
także budowa ruchliwych dróg 
przecinających trasy przelotu bez 
zastosowania rozwiązań minima-
lizujących prawdopodobieństwo 
kolizji.

W ochronie nietoperzy nie-
zwykle ważną sprawą jest po-
siadanie wiedzy o ich istnieniu 
i sposobach  ochrony, szczegól-
nie przez gospodarzy terenu, 
właścicieli prywatnych, urzędy 
gmin, nadleśnictwa, zarządy 

dróg. Konieczne jest też wyeli-
minowanie aktywności ruchu 
turystycznego w miejscach by-
towania nietoperzy  w okresie 

ich hibernacji oraz ograniczenie 
dostępu do obiektu tylko na po-
trzeby obowiązkowego monito-
ringu. Skuteczna ochrona zależy 

Martyna Kurasińska,  Patryk Małogurski  

SKUTECZNA OCHRONA NIETOPERZY 

Nietoperz Podkowiec podczas zimowania.

Liczebność nietoperzy zimujących w Kompleksie Osówka w latach 1995 -2003 (źródło: 
M. Furmankiewicz, J. Furmankiewicz, Zagospodarowanie podziemnych obiektów 
pogórniczych a problemy ochrony nietoperzy na przykładzie Sudetów").

Autorzy artykułu przed siedliskiem nietoperzy na Gontowej w Sokolcu.
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również od właściwej realizacji 
planów ochrony oraz planów 
zadań ochronnych Planowane 
inwestycje oraz planowanie 
przestrzenne powinni oceniać 
chiropterolodzy. Powinniśmy 
chronić stare dziuplaste drze-
wa w parkach, na cmentarzach 
w alejach i wycinać je tylko, jeżeli 
jest to niezbędne i koniecznie w 
najbezpieczniejszym okresie dla 
nietoperzy, kiedy mogą znaleźć 
jesienią nowe schronienia. W la-
sach powinno się pozostawiać 
duże wyspy starego drzewosta-
nu, nasadzać drzewa, w których  
spękania i dziuple pojawiają  się 
wcześnie,  np. graby. Konieczne 
jest również dbanie o zielone 
otoczenie cennych stanowisk 
nietoperzy. Podziemia mogą 
być udostępnienie dla zorgani-
zowanego ruchu turystycznego 
pod warunkiem, że nie obejmuje 
to okresu hibernacji.

W związku z tym, że sie-
dliskiem nietoperzy są często 
podziemia, jak np. w Górach 
Sowich, powinno się dbać o 
odpowiednie warunki mikro-
klimatyczne i nieprowadzenie 
prac adaptacyjnych zimą. Mon-
towane kraty przy wejściach do 
podziemi i jaskiń powinny mieć 
specjalną bezpieczną  dla nie-
toperzy konstrukcję, a bramki z 
otworami wlotowymi powinny 
być właściwie oznakowane.

Powinniśmy zadbać o to, by 
nietoperze opuszczały kryjów-
ki jeszcze przed wycinką drzew 
lub remontem dachów, a w ich 
trakcie być przenoszone przez 
specjalistów w miejsca dla nich 
bezpieczne. Remonty dachów i 
budynków, w których znajdują 

się miejsca bytowania nietope-
rzy, powinny odbywać się od 
października do kwietnia.

Skuteczna ochrona nie-
toperzy w lasach zależy od 
zapewnienia tym zwierzętom 
kryjówek  i miejsc żerowania. 
Duża w tym rola leśników. 
Rozwieszanie budek to jedna  
z najpopularniejszych form 
ochrony nietoperzy w lasach, 
choć często ze względu na złą 
ich jakość czy nieodpowiednią 
lokalizację, realizowana jest w 
sposób nieodpowiedni. Budki, 
chętnie zajmowane latem, zimą 
stanowią śmiertelną pułapkę, 
gdyż nie gwarantują takiej po-

jemności cieplnej, jaką daje pień 
żywego drzewa. Podczas dużych 
i nagłych ochłodzeń zamarzają 
całe kolonie nietoperzy. Budki 
powinny być co roku czyszczo-
ne. O wiele bezpieczniejsze są 
dziuple będące podstawowym 
rodzajem kryjówki w okresie roz-
rodu  i letnim schronieniem dla 
krajowych gatunków nietoperzy.

Podsumowując, najwięk-
szym zagrożeniem dla nie-
toperzy jest człowiek i jego 
nieodpowiedzialna działal-
ność. Głównym problemem 
dla osób i instytucji decydu-
jących o zagospodarowaniu                                                                      
i zabezpieczaniu obiektów dla 
nietoperzy jest brak poczucia 
ich wartości przyrodniczej. Dla 
gospodarzy obiektów ponie-

mieckich sztolni nietoperze są 
problemem.   Po udostępnieniu 
dla turystów Kompleksu „Wło-
darz”, liczba nietoperzy spadła 
dwukrotnie.  

Ochrona nietoperzy w lasach 
powinna skupiać się przede 
wszystkim na ochronie schro-
nień istniejących, a następnie 
na tworzeniu nowych kryjówek. 
Prowadzone badania wykazu-
ją, że w niektórych ważnych 
zimowiskach nietoperzy nasilił 
się ruch turystyczny w okresie 
letnim i  zimowym, co skutkuje w 
ostatnich latach wzrostem liczby 
zgłoszeń rannych lub chorych 
nietoperzy. Niezwykle ważna 
jest edukacja ekologiczna i po-
wszechna świadomość wartości 
przyrodniczych. 

Trasa „Nietoperz” w Górach Sowich.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie biorący udział w Seminarium 
Uczniowskim na Politechnice Łódzkiej, gdzie zaprezentowali postery "Ochrona 
Nietoperzy w Górach Sowich" i " Odnawialne źródła energii w Polsce". Od lewej: 
Martyna Kurasińska, Patryk Małogurski, Martyna Rachwał, Paulina Zgoda.

Martyna Kurasińska i Patryk Małogurski zdobywcy III miejsca w kategorii poster.
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XII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej
„Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości”.

Świdnica 22-23 maj 2015
Niegów 18-19 wrzesień 2015

ŚWIDNICA 22.05.2015 PIĄTEK

9.00 – 9.15 Józef Kostka – Świdnicka
Rada Federacji SNT NOT
Otwarcie Konferencji
9.15 – 9.45 Stanisław Januszewski O Fundacji Otwartego 
Muzeum Techniki
9.45 – 10.15 Piotr Pluskowski Samochody Oświęcim Praga
10.15 – 10.30 przerwa
10.30 – 11.00 Wacław Hepner Muzeum motoryzacji a mu-
zeum techniki (2)
11.00– 11.30 Jakub Marszałkiewicz Wybrane polskie propozy-
cje bezzałogowych statków powietrznych
11.30– 11.45 przerwa
11.45 – 12.15 Wojciech Preidl Ochrona i zabezpieczenie pod-
ziemnych wyrobisk pod kątem ich adaptacji do celów 
turystycznych

12.15 – 12.45 Wioletta Wrona - Gaj Górnośląskie dzieła Hansa 
Poelziga
12.45 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.15 Świątynia Pokoju w Świdnicy
15.15 – 19.00 Zamek Książ
19.00 – 21.00 Kolacja „U Rodaka” w Michałkowej

BYSTRZYCA GÓRNA – WAŁBRZYCH 23.05.2015 SOBOTA

8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 12.00 Wojciech Preidl warsztat – Jedlina Zdr./Mały 
Wołowiec - tunel kolejowy
10.00 – 15.00 Stanisław Januszewski warsztat – Wałbrzych - 
Stara Kopalnia
15.00 – 16.00 obiad

Udział w w sesji jest płatny (250,0 zł.). Organizator zapewnia 1 nocleg, 2 obiady, 1 kolację, materiały konferencyjne  

oraz publikację 11 tomu Techniki w dziejach cywilizacji. Wysokość opłaty konferencyjnej jest nieależna od świadczeń z jakich  

skorzysta jej uczestnik. Wpłaty na konto Fundacji OMT nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060. do dnia 20 maja 2015.  

Opłaty konferencyjne będzie można wnosić również na miejscu, ale już w kwocie 270,0 zł. od osoby.

Zgłoszenia udziału przyjmujemy pod adresem poczty mailowej:  nadbor@fomt.pl lub nadbor@interia.eu.

 Informacje: tel. 882 116 779, 791 71 03 70.

XII Międzynarodowy 
Warsztat Archeologii Prze-
mysłowej prowadzić bę-
dziemy w dwóch sesjach – 
dolnośląskiej i mazowieckiej. 
Akcentować będziemy pro-
blematykę historii techniki 
i pożytków płynących z jej 
uprawiania, a także aktywnej 
ochrony dziedzictwa prze-
mysłowego i technicznego 
Polski i roli jaką ochrona za-
bytków kultury technicznej 

odgrywać może w gospo-
darce, polityce społecznej, 
kulturze.

Celem spotkań będzie 
wymiana doświadczeń w 
zakresie ochrony zabytków 
postindustrialnych, prowa-
dzonych na tym polu stu-
diów i badań naukowych, 
przede wszystkim zaś spoj-
rzenia na dziedzictwo prze-
mysłowe pod kątem jego 
roli kulturotwórczej i wciąż 

niewykorzystanego poten-
cjału społecznych pożytków 
tkwiących w ochronie dzie-
dzictwa przemysłowego. 
Zapraszamy do dyskusji nt. 
interpretacji, edukacji, re-
waloryzacji i wykorzystania 
potencjału kulturotwórczego 
dziedzictwa postindustrial-
nego w Polsce i w Europie. XII 
MWAP prowadzić będziemy 
w dwu sesjach: dolnosląskiej 
i mazowieckiej, łączonych z 

laboratoriami obszarów cy-
wilizacyjnych.

Dzisiaj zapraszamy do 
udziału w sesji świdnickiej 
(22-23 maja), której uczestni-
ków poprowadzimy również 
do najdłuższego w Polsce tu-
nelu kolejowego pod Małym 
Wołowcem (prosimy o zaopa-
trzenIe się w buty gumowe i 
latarki) oraz do Starej Kopalni 
- Centrum Nauki i Sztuki w 
Wałbrzychu.
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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.

MECHABIOTYLE - WYSTAWA MALARSTWA I SZKŁA IGORA WÓJCIKA
Sztuka Igora Wójcika to płyn-

na koegzystencja wybranych 
stylistyk i struktur. Konstrukty-
wistyczny porządek przenika się 
z surrealistycznymi skojarzenia-
mi. Twarde, racjonalne podziały 
geometryczne przeplatają się z 
formami biologicznymi i orga-
nicznymi. Wójcik zestawia mię-
siste i fakturowe płaszczyzny z 
secesyjnymi liniami. Wycyzelowa-
ne po mistrzowsku powierzchnie 
łączą się z ekspresyjnymi i spon-
tanicznymi gestami.

Ta wielowarstwowość styli-
styczna i znaczeniowa pokazuje 
artystę, który prowadzi intelektu-
alną grę z konwencjami, zadaje 
sobie i odbiorcom pytanie, na 
które nie ma prostych odpowie-

dzi. Jego pluralistyczny i pytający 
świat malarski to swoiste zwier-
ciadło rzeczywistości. Rzeczywi-
stości równoległych, wielorakich 
i przenikających się enklaw men-
talnych i kulturowych.

Igor Wójcik ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych im. E. 
Gepperta we Wrocławiu w 2003. 
Tworzy w dziedzinie malarstwa i 
szkła. Jest członkiem grupy arty-
stycznej Silesium. Na początku lat 
90. XX wieku był członkiem grup 
artystycznych: Karuzela Braders, 
Gabinet Operacji Plastycznych 
oraz rockowo-alternatywnej 
grupy muzycznej Poławiacze 
Pereł z Odry. Jest twórcą kon-
cepcji artystycznej Sztuka Zja-
wiskowa oraz cyklów prezentacji: 

Mechabiotyle (od 1992) i Post-
industrium (od 1994). Mieszka 
i pracuje we Wrocławiu. Brał 
udział w ponad 100 wystawach 
zbiorowych i indywidualnych: 
w Polsce, na Słowacji, w Niem-
czech, Czechach, Włoszech, USA 
i Kanadzie. Artysta został od-
znaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.  
Wystawę można oglądać do 15 
maja w galerii sztuki aktualnej we 
Wrocławiu, ul. Jatki 12-13.

Organizator: 

galeria sztuki aktualnej, 
www.facebook.com/Gale-

riaSztukiAktualnej

MUYU - WYSTAWA MUMU WANG
Wrocław, 7-23.05.2015

7 maja 2015 roku (czwartek) o 
godzinie 17.00  Dolnośląskie Cen-
trum Fotografii „Domek Romań-
ski” we Wrocławiu zaprasza na 
wernisaż wystawy dyplomowej 
zatytułowanej MUYU, która pod-
sumowuje edukację artystyczną 
we Wrocławiu - chińskiej artystki 
Mumu Wang. Studentka wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta zaprezen-
tuje grafiki, szkło artystyczne i fo-
tografie.    

Twórczość Mumu Wang jest nie-
rozerwalnie związana z kulturą 
jej rodzimego kraju. Motywem 
przewodnim prac są dwa sym-
bole drewno (MU) i ryby (YU). 
Pierwszy związany z żywiołem 
ziemi, drugi z żywiołem wody. 
W tradycyjnej kulturze chińskiej 
są one symbolami odnoszącymi 
się do statusu społecznego kobiet 
i ludzi w ogóle. Woda (ryby) ma tu 
symbolizować sferę emocjonalną, 
natomiast drewno stronę prak-

tyczną. W sztuce chińskiej drewno 
to także dążenie do ideału. Mumu 
Wang bada relację między kobietą 
a reprezentującymi ją tradycyjnie 
symbolami. Łączy przeciwstawne 
sobie żywioły i zadaje pytanie o 
zmiany następujące w życiu nie 
tylko kobiet, ale ludzi w ogóle i ich 
wpływ na „naturę” ludzką.   
Wystawa czynna do 23 maja 2015.

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, www. okis.pl

ALEX 1983-2013 - WYSTAWA FOTOGRAFII
Wrocław, 29.05-27.06.2015

Na wystawie prac Aleksandra 
Zielińskiego zaprezentowany 
zostanie przekrój fotograficznej 
twórczości artysty: od zdjęć re-
portażowych, street artowych 
poprzez dokument i zdjęcia 
koncepcyjne. Bez względu na 
to z jaką dziedziną fotografii 

mamy do czynienia, z jego prac 
emanuje umiłowanie wolności, 
ludzkiej niepowtarzalności, bunt 
wobec opresyjnego systemu i 
dostrzeganie paradoksów ota-
czającej rzeczywistości. Foto-
grafia jest tutaj z jednej strony 
narzędziem do notacji zdarzeń 

„na gorąco”, z drugiej strony staje 
się sposobem kreacji własnych 
artystycznych światów.  
Aleksander Zieliński urodził się 
30 maja 1983 w Dusznikach 
Zdroju. Dzieciństwo spędził w 
Międzylesiu i Bystrzycy Kłodzkiej, 
uczęszczał do liceum „Chrobre-
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go” w Kłodzku, a od czasów stu-
diów na Uniwersytecie mieszkał 
we Wrocławiu. Był fotografem, 
matematykiem, informatykiem 
i cyber-aktywistą. Swoją wiedzą 
z dziedziny informatyki dzielił się 
z innymi. Był inicjatorem „Kompu-
terowni” w Centrum Reanimacji 
Kultury we Wrocławiu, współ-
założycielem fantomowego 
ugrupowania /tmp/zon@ i cyklu 
„linux install party” oraz współ-
pracownikiem „Organu”. Pierwsze 
fotografie wykonał w marcu 2002 
roku. Jego twórczość była bardzo 

zróżnicowana. Tworzył fotogra-
fie reportażowe, street artowe, 
dokumentalne, a także zdjęcia 
kreacyjne. Był również  twórcą  
tzw. „vlepek”. Zdobył kilka nagród 
i wyróżnień na konkursach foto-
graficznych: m.in. I miejsce w kon-
kursie  fotograficznym „foto.star-
cie” (rozstrzygnięcie podczas art 
pikniku w maju 2006 w ASP Wro-
cław), wyróżnienie na konkursie 
organizowanym dla studentów 
przez Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, Grand 
Prix na I Biennale Fotografów 

Ziemi Kłodzkiej „Inne Kłodzko” w 
kwietniu 2007 roku. Był fotosistą 
i zagrał epizodyczną rolę w filmie 
Dominika Matwiejczyka „Krótka 
histeria czasu” w 2005 roku (pre-
miera w maju 2006). Współpra-
cował z Indymedia Polska.  
Wystawa zostanie otwarta 29 
maja w Dolnośląskie Centrum 
Fotografii „Domek Romański” i 
potrwa do 27 czerwca 2015.

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, www. okis.pl

XXIV FESTIWAL MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ – MAJÓWKA U BACHA
Jelenia, Góra, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Galowice, Ząbkowice Śląskie, Wrocław 

5 – 31 maja 2015
W terminie 5 – 31 maja 2015 

zapraszamy na XXIV Festiwal Maj z 
Muzyką Dawną, który z okazji 330. 
rocznicy urodzin Jana Sebastiana 
Bacha, zatytułowaliśmy „Majówka 
u Bacha”.

W repertuarze znajdą się nie 
tylko największe dzieła poświęco-
ne temu wybitnemu kompozyto-
rowi, ale również inne aranżacje 
muzyki dawnej wykonywanej we-
dług oryginalnych tabulatur i par-
tytur na oryginałach bądź kopiach 
instrumentów pochodzących z 
epoki. Ze względu na swój wyjąt-
kowo kulturoznawczo-edukacyj-
ny charakter, a także wieloletnią 
tradycję, festiwal został wpisany 

w strategię Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. 

Założeniem tegorocznej 
edycji, podobnie jak w latach 
ubiegłych, będzie promocja dzie-
cięcych i studenckich zespołów, 
wykonujących muzykę dawną. 
Wystąpią m.in. uczniowie klasy 
harfy państwowej szkoły muzycz-
nej I i II Stopnia we Wrocławiu z 
Zespołem Muzyki Dawnej „Tibory-
us”, który specjalizuje się  w muzy-
ce średniowiecza, wykonywanej 
na instrumentach z epoki. Orygi-
nalność grupy to przede wszyst-
kim utwory wykonywane tylko na 
podstawie własnych opracowań 
i wielość niespotykanych już in-

strumentów, które w większości, 
powstają w warsztacie założyciela 
i prowadzącego zespół – pana Ry-
szarda Dominika Dembińskiego. 
Równolegle z koncertami będą się 
obywały warsztaty, których pod-
stawowym założeniem jest edu-
kacja muzyczna i kulturalna dzieci 
i młodzieży. Będzie to pretekst do 
przygotowanie uczniów do świa-
domego odbioru muzyki.   
Zapraszamy do zapoznania się z 
programem festiwalu i do wspól-
nego majówkowego świętowania 
u Bacha!

Organizator:
 Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, www. okis.pl

POWRÓT NAD ODRĘ I BAŁTYK. 
PLAKATY ZE ZBIORÓW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

Legnica, 14-31 maja 2015
W maju w Dolnośląskim Sa-

morządowym Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Legnicy Zamek Piastowski w 
Legnicy będzie wystawa „Powrót 
nad Odrę i Bałtyk. Plakaty ze zbio-
rów Muzeum Niepodległości w 
Warszawie”. Przedstawia ona realia 
ówczesnej Polski i przywołuje pa-
mięć o wydarzeniach sprzed lat, 
które na trwałe zmieniły oblicze 
Dolnego Śląska. Wystawie towa-
rzyszy publikacja.

Szanowni Państwo,  
w tym roku mija równo siedem-
dziesiąt lat od zakończenia II wojny 
światowej. Ponowna zmiana gra-
nic państwa polskiego wywołała 
falę przymusowych przesiedleń, 
które zmusiły  miliony Polaków 
do porzucenia swoich domów 
rodzinnych i rozpoczęcia nowego 

życia – między innymi na Dol-
nym Śląsku.   
Proces osadnictwa i zagospoda-
rowania Ziem Zachodnich wiązał 
się z wielkim wysiłkiem i trudem. 
Nowi osadnicy, przybyli z niemal 
wszystkich przedwojennych regio-
nów II Rzeczypospolitej, stawiali 
czoła nie tylko wyzwaniom dnia 
codziennego, ale także stanęli 
przed problemem budowy inte-
gralności społecznej i kulturowej 
zasiedlanych terenów.  
Wystawa pt. „Powrót nad Odrę i 
Bałtyk. Plakaty ze zbiorów Muzeum 
Niepodległości w Warszawie", do 
obejrzenia której Państwa ser-
decznie zapraszam, przedstawia 
realia ówczesnej Polski. Przy-
wołuje pamięć o wydarzeniach 
sprzed lat, które na trwałe zmie-
niły oblicze Dolnego Śląska.   

Wyrażone przez artystów emocje 
doskonale odzwierciedlają spe-
cyfikę minionej epoki – jej traumę 
naznaczoną piętnem wojny, pro-
pagandę władzy komunistycznej, 
ale zarazem radość i nadzieję zwy-
kłych ludzi.

Wystawa jest wyjątkową 
okazją do zapoznania się z histo-
rycznym dziedzictwem naszego 
regionu. Wzajemne przenikanie 
się wpływów różnych narodowo-
ści czyni z Dolnego Śląska miejsce 
wyjątkowe, którego przeszłość nie-
ustannie przypomina o wspólnych 
korzeniach kultury europejskiej.

Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, www. okis.pl
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WRĘCZENIE NAGRODY „ODRY” 
ZA ROK 2014 JÓZEFOWI HENOWI

Wrocław, 22 maja 2015

Rada Redakcyjna i Zespół 
miesięcznika „ODRA” postano-
wiły przyznać Nagrodę „ODRY” 
za rok 2014 JÓZEFOWI HENOWI 
za wydany w ubiegłym roku tom 
„Dziennika ciąg dalszy", konty-
nuacji „Dziennika na nowy wiek", 
będącego wnikliwą diagnozą sta-
nu świadomości społeczeństwa 
polskiego XXI wieku. Dzienniki 
to jednocześnie zwieńczenie 
obszernej twórczości nesto-
ra polskiej literatury, na którą 
składają się tak wybitne powie-
ści jak „Nikt nie woła", epickie 
wspomnienia z „Nowolipiem" 
na czele, biograficzne eseje: „Ja, 
Michał z Montaigne" czy „Mój 
przyjaciel król", a także scena-
riusze wielu głośnych filmów i 
seriali.    

Wręczenie nagrody odbędzie 
się 22 maja 2015 roku, o go-
dzinie 15.00, w  Auli Zakładu 
Narodowego Ossolineum we 
Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 37. 
Nagroda Odry przyznawana 
jest od 1961. Wśród laureatów 
są m.in: Jan Józef Szczepański  za 
całokształt twórczości (1980), Wi-
sława Szymborska za twórczość 
poetycką, a zwłaszcza za tom 
„Ludzie na moście” (1986),  Ta-
deusz Różewicz za tomy: wierszy 
- Regio; utworów dramatycznych 
„Teatr niekonsekwencji"; prozy  
„Śmierć w starych dekoracjach" 
(1970), Jan Miodek za „Słownik 
Ojczyzny Polszczyzny" (2002), 
Wiesław Myśliwski za powieść 
„Traktat o łuskaniu fasoli" (2006), 
Czesław Miłosz za tom poezji pt. 

„To" uznając go za wybitne, przej-
mujące prawdą refleksji i olśnie-
wające urodą języka lirycznego 
dzieło (2000),  Ryszard Kapuściń-
ski za dotychczasową twórczość - 
reportaże, eseje będące wymow-
nym i wnikliwym świadectwem 
epoki, w której żyjemy (1996), Le-
szek Kołakowski za książkę pod 
tytułem „Horror Metaphysicius" z 
uwzględnieniem dotychczasowej 
twórczości filozoficznej i literac-
kiej autora, stanowiącej wzorzec 
intelektualnej odpowiedzialno-
ści i zaangażowania  w sprawy 
współczesnego świata (1990) i 
wielu innych. 

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, www. okis.pl

3. PRZEGLĄD NOWEGO TEATRU DLA DZIECI
Wrocław, 29 maja-3 czerwca 2015

Celem organizowanego od 
2013 roku Przeglądu Nowego Te-
atru dla Dzieci jest przybliżenie 
wrocławskiej publiczności naj-
nowszych tendencji w sztukach 
performatywnych dla młodych 
widzów. Od pierwszej edycji 
Przegląd skupiał się na współ-
czesnej polskiej dramaturgii 
i spektaklach dla „naj-najów”, 
czyli dzieci poniżej trzeciego 
roku życia; pokazywaliśmy tak-
że przedstawienia interaktyw-
ne, eksperymentalne, łamiące 
tradycyjny podział uczestników 
wydarzenia kulturalnego na jego 
twórców i odbiorców. 

Tegoroczna edycja Przeglą-
du koncentruje się wokół dwóch 
zjawisk w polskim teatrze dla 
dzieci i młodzieży. Pierwsze to 
powrót formy w spektaklach dla 
najmłodszych. Przedstawienia 
głównego nurtu zostały wy-
brane tak, by widzowie mogli 
zapoznać się z bogactwem i 
różnorodnością technik anima-
cji. Zaprezentujemy widowiska 
lalkowe, w których zobaczyć 
można pacynki i marionetki, 
ale również sztuki zrealizowane 
metodą „black light”, teatr cieni i 
teatr uliczny, spektakl oparty na 

ruchu scenicznym i kameralne 
przedstawienie wykorzystujące 
technikę teatru przedmiotu. Dru-
gi fenomen to przedstawienia 
skierowane do wąskiej grupy, 
na ogół uznawanej za „trud-
ną” – młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej. Poświęcimy im panel 
dyskusyjny z udziałem polskich 
dramatopisarek, prowadzony 
przez teatrologa i krytyka Łuka-
sza Drewniaka, a ponadto czy-
tanie najnowszej sztuki Magda-
leny Fertacz „Iwona, księżniczka 
z Burbona” w reżyserii Marcina 
Libera. W repertuarze znajdą się 
także spektakle skierowane do 
tej grupy wiekowej. 

3. edycję Przeglądu Nowego 
Teatru dla Dzieci już tradycyjnie 
otworzymy premierą. „Noc bez 
księżyca” w reżyserii Maćka Prusa-
ka to spektakl dla najmłodszych 
oparty na formie: choreo- i sceno-
grafii. Te dwa elementy stanowią 
teatralny ekwiwalent przepięk-
nych ilustracji w lite- rackim pier-
wowzorze „Nocy…”, czyli książce 
Etgara Kereta i Shiry Geffen. 

Integralną częścią Przeglądu 
jest plenerowy, ogólnodostępny 
i interdyscyplinarny Ogród Sztuk, 
w ramach którego każdego 
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LEGNICKI FESTIWAL SREBRO
Legnica, 30.04. – 7.06.2015

To największy i najważniej-
szy w Polsce pokaz biżuterii 
artystycznej i małego designu, 
organizowany od ponad trzy-
dziestu lat przez Galerię Sztuki 
w Legnicy. W jego ramach co-
rocznie prezentowanych jest 
ok. dwudziestu (w tym roku: 
23) wystaw indywidualnych i 
grupowych artystów z Polski i 
zagranicy. Ponadto, organizo-
wane są sesje popularnonau-
kowe, pokazy biżuterii i mody, 
konkursy i warsztaty złotnicze, 
koncerty oraz szereg akcji pla-
stycznych i happeningów w 
przestrzeni miasta. W Legnicy 

jest wtedy głośno, międzyna-
rodowo, a w sercu miasta eks-
ponowanych jest 1500 obiek-
tów awangardowej biżuterii i 
małego designu z całego świa-
ta.     
Najważniejszym wydarzeniem 
Festiwalu jest wiodąca wysta-
wa: Międzynarodowy Konkursu 
Sztuki Złotniczej, w tym roku 
opatrzony tytułem: GRANICE/
BOUNDARIES. Tegoroczne jury 
w składzie: Sławomir Fijałkowski 
(Polska), Suska Mackert (Niem-
cy), Ruudt Peters (Holandia), Zu-
zanna Skalska (Polska/Holandia), 
Gisbert Stach (Niemcy), Chri-
stoph Zellweger (Szwajcaria) 
oceniło 605 prac nadesłanych 
przez 337 artystów z 42 państw, 
zakwalifikowało na wystawę 
wybrane z nich oraz przyznało 
nagrody. Kulminacja - wernisaże 
wystaw: 15 - 16 maja 2015 r.  

W programie m.in.: 
2 4 .  M I Ę D Z Y N A R O D O -

WY KONKURS SZTUKI ZŁOT-
NICZEJ „GRANICE”   
Konkurs ma charakter otwarty 
i skierowany jest do wszystkich 
artystów, których zadaniem jest 
przedstawienie pracy na zadany 
temat – co roku inny – zawie-
rającej oryginalną koncepcję 
twórczą i reprezentującej wysoki 
poziom artystyczny i techniczny. 
Preferowane są pomysł, wartość 
i sens wypowiedzi twórczej.  

SYLWETKI TWÓRCÓW   
Cykl prezentacji wybitnych in-
dywidualności polskiego i mię-
dzynarodowego złotnictwa. W 
ramach Sylwetek zaprezento-
wane zostaną wystawy:   
Ruudt Peters: Dusza – wybitny 
holenderski artysta, animator, 
organizator i wykładowca, np. 
Hogeschool voor de Kunsten 
Constantijn Huygens w Kam-
pen, Gerrit Rietveld Akademie 
w Amsterdamie. Juror w wielu 
prestiżowych konkursach bi-

żuteryjnych, autor kilkudzie-
sięciu wystaw indywidualnych 
na całym świecie;   
Andi Gut, Rüdiger Lorenzen, 
Frieda Dörfer, Katrin Feulner: 
On and on and on and – wy-
stawa grupowa wykładow-
ców (A. Gut, R. Lorenzen) i 
studentów (F. Dörfer, K. Feul-
ner) Wyższej Szkoły Sztuki w 
Pforzheim, Niemcy;   
Eunmi Chun: Biżuteria – kore-
ańska artystka, absolwentka 
seulskich Uniwersytetów: Sook-
myung i Kookmin oraz Wydziału 
Biżuterii w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium. Laureatka 
nagrody Herberta Hoffmanna 
podczas Targów Inhorgenta 
Europe w Monachium, 2008; 

SUR O NO SUR   
Wystawa prezentująca prace 
najbardziej topowych argentyń-
skich artystów złotników: Any 
Weisz, Cecilii Hecker, Evy Burton, 
Elisy Gulminelli, Gabrieli Cohn, 
Gastóna Roisa, Iacova Azubela, 
Jorge Castañóna, Lucíi Mishquila 
Brichty, Maríi Carelli, Mercedes 
Castro Corbat, Patricii Rodriguez, 
Sabiny Tiemroth. 

AMBER CHAMBER   
Międzynarodowa wystawa 
biżuterii, której kuratorką jest 
niemiecka artystka mieszkająca 
we Włoszech Heidemarie Herb. 
Wystawa pokazuje różne podej-
ścia do bursztynu uznanych ar-
tystów z całej Europy, zarówno 
tych, którzy od lat pracują z 
bursztynem, jak i tych, którzy 
sięgnęli po ten surowiec po raz 
pierwszy. Będą to: Christiane Fo-
erster, Heidemarie Herb, Mari 
Ishikawa, Beate Klockmann, Hel-
fried Kodrè, Pavel Opocenski, 
Philip Sajet, Peter Skubic, Gis-
bert Stach i Petra Zimmermann. 

Organizator: 
Galeria Sztuki w Legnicy, 

www.silver.legnica.pl

dnia odbywają się bezpłatne 
autorskie warsztaty z różnych 
dziedzin sztuki. Do ich pro-
wadzenia i tym razem zapro-
siliśmy znakomitych młodych 
artystów, którzy równolegle ze 
swoją aktywnością artystyczną 
realizują się w pracy z dziećmi i 
młodzieżą. W tym roku warsz-

taty poprowadzą m.in.: Malina 
Prześluga, Martyna Majewska, 
Ingakku Riukimiuki, Agnieszka 
Jarząb i Maciej Bączyk, Robert 
Romanowicz, Karol Krukowski, 
Aleksandra i Grzegorz Mazonio-
wie. 

Każda z edycji Przeglą-
du Nowego Teatru dla Dzieci 

skupia się jak dotąd na nieco 
innych obszarach sztuk per-
formatywnych i koncentruje 
wokół odmiennych zjawisk; 
przewodnia idea pozostaje 
jednak niezmienna: jest nią po-
pularyzacja nowego teatru dla 
dzieci i młodzieży, a przy okazji 
stworzenie przyjaznej przestrze-

ni dla wymiany doświadczeń 
między jego twórcami. 

Organizator:
Wrocławski Teatr Lalek, 
www.przeglad.teatrlalek.

wroclaw.pl
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Kulturní program
únor 2014

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

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

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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NERATOV PŘIVÍTÁ IVU BITTOVOU

Nový měsíc zahájíme koncer-
tem Slávka Klecandra, zpěváka,
kytaristy, skladatele a člena skupi-
ny Oboroh. V pátek 1. května od
19 hodin v našem kostele zazní
písně velikonoční, svatodušní
a žalmy. Vstupné je dobrovolné.

- - -
V pátek 15. května vám u nás
nabídneme hned dva koncerty.
Od 14 hodin tu zahraje houslové
trio Inflagranti, od 17 hodin za-
zpívá vokální soubor Marika Sin-
gers. Vstupné dobrovolné.

- - -
V neděli 17. května se s námi mů-
žete vypravit na první letošní
poutní mši v naší farnosti, a to
do kostela sv. Jana Nepomucké-
ho na Vrchní Orlici. Další se usku-
teční v neděli 31. května v kapličce
Navštívení Panny Marie na Černé
Vodě. Mše začínají ve 14 hodin.

- - -
17. května Neratov navštíví bis-
kupové z Indie. V 10 hodin se
tu bude konat mše celebrovaná
arcibiskupem Morasem, odpoled-
ne k nám přijedou biskupové
Fernandes a Machado (ten působí
i v indickém Mansapuru, o němž
píšeme na druhé straně).

- - -
Těšit se s námi můžete také na
houslový koncert Ivy Bittové,
který pořádáme v sobotu 23. květ-
na od 16 hodin. Vstupné 250,-
a 500,- Kč, více informací vlevo.

- - -

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

ZVEME VÁS!
KVĚTEN 2015

REKONSTRUKCE SOC.ZAŘÍZENÍ V NAŠEM SÍDLE

V květnu nás v Neratově nav-
štíví a především nám v našem
kostele zahraje a zazpívá hou-
slistka, zpěvačka a nevšední
hudebnice Iva Bittová.

Mnozí z vás ji možná znají
hlavně jako Eržiku z filmu Ba-
lada pro banditu, bývalou hereč-
ku divadla Husa na provázku
nebo Julii z filmu Tajnosti.
Tato všestranně nadaná žena
se však v posledních letech vě-
nuje hlavně svému nevšednímu
a velmi osobitému hudebnímu
stylu, pro který se jen těžko
hledá pojmenování.

A právě tento styl předvede
Iva Bittová na svém houslovém

koncertě v Neratově. Zazní na
něm jak písně zcela autorské,
tak i paní Bittovou zhudebněné
básně Jana Skácela, Gertrudy
Steinové a řady dalších. Neče-
kejte, že na koncertě uslyšíte
písně z Balady pro banditu,
jako je "Zabili, zabili", ale těšte
se naopak na velmi zvláštní
a energický hudební zážitek.

A kdy že se na koncert
Ivy  Bittové můžete vypravit?
Vystoupí v našem kostele v so-
botu 23. května od 16 hodin.
Vstupné bude 250 korun (běž-
né sezení) a 500 korun (sezení
na židlích v prvních řadách).
Předprodej vstupenek probíhá

od 1. května na telefonním
čísle 494 530 058 nebo na
mailu listky@neratov.cz. Vstu-
penky bude nutné předem
uhradit převodem na náš účet,
případně je zašleme na dobírku
poštou. Lístky budou v pro-
deji také v našem obchodě
v Neratově.

Za velkou pomoc při
domlouvání koncertu paní
Bittové, která dlouhodobě žije
v USA, děkujeme naší podpo-
rovatelce Jarmile Bařinkové.
Jsme si jistí, že výsledek její
snahy v podobě koncertu pod
prosklenou střechou našeho
kostela bude stát za to!

www.neratov.cz

Upozorňujeme všechny návštěvníky Neratova, že zhruba do poloviny května bude v našem sídle, tedy
v  budově bývalé školy pod kostelem, probíhat rekonstrukce toalet a šaten v přízemí vedle jídelny.
Omlouváme se všem rekreantům, návštěvníkům a zákazníkům, jichž se rekonstrukce dotkne. Věříme,
že nové, upravenější toalety s pohodlnějším vstupem nám těch několik dní nepohodlí bohatě vynahradí.
Turistům doporučujeme použít volně přístupné toalety v přízemí tzv. poutního domu vedle kostela,
kterých se rekonstrukce nijak nedotkne, případně náhradní toalety v prvním patře našeho sídla.

Modernizace sociálního zařízení a šaten chráněných dílen je financována z příspěvku České spořitel-
ny, který jsme v lednu obdrželi spolu s Cenou Floccus. Poděkování za to, že můžeme našim zaměstnan-
cům nabídnout nové pěknější zázemí pro jejich práci, tedy patří právě Nadaci České spořitelny a všem,
kdo nám na začátku roku poslali hlas v anketě o cenu veřejnosti Ceny Floccus!

SHÁNÍME STARŠÍ
VARNÉ KONVICE

Máte doma starší, funkční, ale
nepoužívanou varnou konvici?
Dejte jí šanci na druhý život v na-
šich chráněných dílnách a  chrá-
něném bydlení! Pro další infor-
mace prosíme kontaktujte paní
Kadlecovou na tel. 494 530 059
nebo mailu klara@neratov.cz.

Foto: www.bittova.com
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Asi víte, že naše sdružení i řada
jiných se snaží pomáhat lidem
a dětem s postižením. Věděli
jste ale, že i naši handicapovaní
přátelé pomáhají druhým?
V uplynulých týdnech nám to
předvedli hned několikrát.

Děti s postižením z naší spe-
ciální školy přispěly do sbírky
na misie v zahraničí, kterou
podpořily výrobou a prodejem
papírových květin a dekorací,
zdobených perníčků či rozto-
milých oveček z provázku.

Obyvatelé našeho chráně-
ného bydlení se chystají po-
moci dětem v Indii a zapojit
se do projektu Adopce na dál-
ku. Kromě toho začali sbírat
plastová víčka pro nemocnou
holčičku z našeho regionu.

Naši přátelé Mansapur na-
vštívili naposledy v roce 2012.
Mohli tedy porovnat, jak stavba
školy ovlivnila místní prostředí.
A zjistili, že výrazně. Z vesnice,
odkud lidé odcházeli za prací,
se rázem stalo místo, kam se ro-
diny naopak chtějí nastěhovat.
Na stavbě navíc pracují místní
muži i  ženy, a tak se zlepšila
také sociální situace rodin.

Naši přátelé se v Mansapuru
setkali s mnoha dospělými
i dětmi, jimž stavba školy po-
mohla. Kromě povídání došlo
i na zápas v pexesu a v kriketu.
Nutno přiznat, že naše "repre-
zentace" oba turnaje prohrála,
nijak ale nesmutnili. Těšila je
především vděčnost a radost
z nové školy, kterou místní lidé
projevovali, a vědomí, že pomá-
hat, byť na druhé straně světa,
má smysl. Více o  PONS 21
a  fotografie z návštěvy Indie
najdete na www.pons21.cz.

Posvěcením a požehnáním na-
blýskaných strojů u nás sezonu
zahájilo 21 motorkářů. Jeden
z nich měl v našem kostele loni
svatbu, a tak se k nám letos
vrátil i se svými přáteli a požá-
dali našeho pana faráře Suchára,
aby motorkám požehnal. Pro
obyvatele Neratova i náhodné
kolemjdoucí to byla nezvyklá,
ale krásná a ve slunečním dni
blýskavá podívaná.

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.

V našem kostele se konal krásný
koncert skupiny 8 TET. Těžko
věřit, že jeho členky spolu hrají
poměrně krátce, protože na jejich
výkonu to opravdu znát nebylo.
Někteří posluchači prý měli při
koncertě z té krásy husí kůži.

- - -
Obyvatelé našeho Domova se
v den zahájení lovné sezony na
pstruhové vodě vypravili k řece.
Prut s sebou neměli, svou pozor-
nost věnovali žabím vajíčkům ve
vodě a barevným kačerům na hla-
dině a aspoň ponořením ruky si
ověřili, že voda je pořád hodně
studená. Koncem dubna už také
po zimě vyčistili ohniště a poprvé
si opékali vuřty.

- - -
Diecézní charita Hradec Krá-
lové obdarovala naši speciální
školu velkým týpím, které budou
naši žáci v teplých dnech využívat
jako příjemnou venkovní učebnu.
Vedení charity za dar ze srdce
děkujeme!

- - -
Naše chráněné dílny Kopeček se
představily na velikonočním jar-
marku v sídle České spořitelny.
Moc nás potěšilo, jak velký zájem
tam byl o jejich výrobky! Zaměst-
nanci České spořitelny mezi sebou
uspořádali i dobročinnou aukci,
jejíž výtěžek v květnu darují prá-
vě našemu sdružení. Za všechnu
podporu jsme jim moc vděční.

- - -
Po dvou letech nám vypršelo pro-
půjčení ochranné známky "Prá-
ce postižených", a tak v našich
chráněných dílnách proběhlo dů-
kladné šetření, zda máme na pro-
dloužení známky nárok. Výsled-
ky šetření teď posoudí komise,
držte nám palce!

KRÁTCE
Z DUBNA

SVĚCENÍ MOTOREK ZAHÁJILO SEZONU

I LIDÉ S POSTIŽENÍM CHTĚJÍ POMÁHAT

NA NÁVŠTĚVĚ V INDII
Náš pan farář J. Suchár a před-
seda naší Revizní komise A. Ne-
kvinda se nedávno vrátili z náv-
štěvy Indie. Kromě toho, že se
angažují v Neratově, se totiž
rozhodli podpořit i vzdělání
chudých dětí v indické vsi
Mansapur. Spolu se svými přá-
teli založili sdružení PONS 21,
které shání peníze na stavbu
školy právě v Mansapuru.

O tom, že to dělají dobře,
svědčí fakt, že už od dárců zís-
kali 2,5 milionu korun, za které
v Indii začala růst velká školní
budova. Od loňského června
se v ní vzdělává skoro 200 dětí
a práce na stavbě stále pokra-
čují. Cílem PONSu je získat
ještě další 4 miliony korun,
které by daly šanci na vzdělání
a lepší život až 500 dětem.

Mons. Josef Suchár a sestra M.Goretti
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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