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Weekend
Pełen Kultury we Wrocławiu
Już w czerwcu 2015 roku, dojdzie do tego,
na co czekają spragnieni kulturalni wrocławianie, Polacy i nasi goście z kraju i zagranicy - Pierwszej Odsłony Programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Biuro ESK oraz miasto Wrocław postanowiło, że zapowiedzią i prologiem, tego co
się wydarzy w roku 2016 będzie weekend
19 - 21 czerwca 2015, Weekend Pełen Kultury. Realizowany pod hasłem KIERUNEK
(KULTURALNA) STOLICA. W piątek, sobotę
i niedzielę, dokładnie pół roku przed inauguracją ESK dosłownie cały Wrocław będzie więc tętnił kulturą.
Pierwsza Odsłona ESK i koncert Andrea Bocellego na Stadionie Wrocław
19 czerwca na Stadionie Wrocław, w trakcie wielkiego, multimedialnego widowiska
z udziałem znakomitych artystów, dojdzie
do pierwszej odsłony Programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Uświetni ją koncert Andrea Bocellego. Słynny włoski tenor
jest najpopularniejszym artystą operowym
na świecie, chętnie. Sprzedało się 80 milionów jego płyt, a artysta, przyciąga na swoje
koncerty dziesiątki tysięcy fanów. Andrea
Bocelli występował na największych sce-

nach i stadionach świata, śpiewał na m.in.
dla papieża Benedykta XV, królowej Elżbiety i na dziesiątkach największych koncertów charytatywnych. Celine Dion stwierdziła, że Bocelli ma najpiękniejszy głos na
świecie. Będzie się o tym można przekonać
podczas tego artystycznego, magicznego
wieczoru na Stadionie Wrocław.
Biletów na koncert Andrea Bocellego na
Stadionie Wrocław (19 czerwca, godz.
20.30) oraz na multimedialne widowisko,
podczas którego dojdzie do pierwszej odsłony programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 są do nabycia wyłącznie
na www.biletin.pl i www.eventim.pl oraz
w salonach Empik, Media Markt, Saturn
w całej Polsce. Sprzedaż biletów poprzez
inne sieci dystrybucyjne lub portale internetowe jest nieautoryzowana przez organizatora.
Bilety na trybuny stadionu (miejsca nienumerowane upoważniające do zajęcia
dowolnego miejsca w obrębie danego sektora) kosztują w zależności od sektora 40,
50 i 60 złotych, a na płytę stadionu (miejsca
siedzące numerowane) – 60 złotych.
Bilety na platformę dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach

inwalidzkich nie będą dostępne w regularnej sprzedaży. Aby nabyć bilet w tej strefie,
prosimy o wysłanie maila na adres: niepelnosprawni@eventim.pl. Bilety dla osoba
niepełnosprawnej (wraz z opiekunem)
kosztują 40 złotych.
Mosty i kładki Wrocławia
Namiastką i uwerturą tego, co czeka tych,
którzy odwiedzą Wrocław w 2016 roku
będzie, ogromny projekt artystyczno-społeczny pt. „Mosty”. 20 czerwca prawie 30
wrocławskich mostów i kładek Wrocławia
oddanych zostanie w ręce kilkuset artystów i młodych ludzi z całego Dolnego Śląska i zamienią się w sceny teatralne, przestrzenie koncertowe i happeningowe,
pracownie plastyczne, a nawet ciemnie
fotograficzne. Film, taniec, literatura,
happening, spektakularne widowiska i subtelne instalacje – to
wszystko na 26 wrocławskich
mostach i kładkach. Dzięki zaangażowaniu kilkuset twórców, profesjonalistów
i amatorów, powstanie
we Wrocławiu 26 nowych przestrzeni sztuki.

Młodzi ludzie wraz z artystami opowiedzą
na mostach, w ich okolicach, ale także
w wielu paradach i przemarszach w całym mieście o sobie, historii i przyszłości
Wrocławiu, o sztuce, kulturze, radości życia.
Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje Chris Baldwin, kurator Europejskiej Stolicy Kultury 2016 ds. performance.
III Nocny Półmaraton Wrocław
„Mosty” połączą także miłośników kultury
z gośćmi, którzy przyjadą do Wrocławia na
największą imprezę sportowo-rekreacyjną
w mieście, czyli III Nocny Półmaraton Wrocław, który przebiega 20 czerwca przez kilkadziesiąt ulic (i kilka mostów) stolicy Dolnego Śląska. Siedem i pół
tysiąca biegaczy będzie mogło
uczestniczyć w widowiskach Europejskiej Stolicy Kultury na mostach,
a tysiące uczestników „Mostów”
dopingować maratończyków.

SMĚR – Hlavní město (kultury)

Víkend plný kultury ve Wroclavi
Již v červnu 2015 dojde k tomu, na co čekají kulturychtiví Wroclavané, Poláci a
naši hosté z domova i ze zahraničí - první
odhalení Programu Evropského hlavního
města kultury Wroclav 2016.
Kancelář EHMK a také město Wroclav se
rozhodlo, že ochutnávkou a prologem
toho, co se bude dít v roce 2016, bude
víkend 19-21. června 2015 - Víkend plný
kultury. Realizovaný pod heslem SMĚR –
Hlavní město (kultury). V pátek, sobotu a
neděli, přesně půl roku před zahájením
EHMK bude celá Wroclav doslova překypovat kulturou.
První odhalení Evropského Hlavního Města Kultury a koncert Andrea Bocelliho na
stadionu ve Wroclavi
19. června na stadionu ve Wroclavi, během
velké multimediální show s účastí významných umělců dojde k prvnímu odhalení programu Evropského hlavního města kultury 2016. Uctí jej koncert Andrea
Bocelliho. Slavný italský tenorista je nejoblíbenějším operním umělcem na světě.

Prodalo se 80 milionů jeho CD a umělec
přitahuje na své koncerty desítky tisíc fanoušků. Andrea Bocelli vystupoval na největších pódiích a stadionech světa, zpíval
mimo jiné pro papeže Benedikta XVI, královnu Alžbětu a na desítkách největších
charitativních koncertů. Celine Dion konstatovala, že Bocelli má nejkrásnější hlas
ve světě. Budete se o tom moci přesvědčit
v průběhu toho kouzelného uměleckého
večera na stadionu ve Wroclavi.
Vstupenky na koncert Andrea Bocelliho na
stadionu ve Wroclawi (19. června ve 20.30
hodin) a také multimediální show, během
níž dojde k prvnímu odhalení programu
Evropského hlavního města kultury Wroclav 2016, lze zakoupit pouze na stránkách
www.biletin.pl a www.eventim.pl a v sítích Empik, Media Markt, Saturn v celém
Polsku. Prodej vstupenek prostřednictvím
jiných distribučních sítí nebo portálů není
organizátorem autorizován.
Vstupenky na tribuny stadionu (nečíslovaná místa, umožňující zaujmout kterékoliv
místo v rámci daného sektoru) stojí v zá-

vislosti na sektoru 40, 50 a 60 PLN, a místa
na ploše (místa k sezení, očíslovaná) - 60
PLN.
Vstupenky na plošinu pro tělesně postižené, pohybující se na invalidních vozících,
nebudou k dispozici v běžném předprodeji. Chcete-li si zakoupit lístek do toho
sektoru, zašlete prosím e-mail na adresu:
niepelnosprawni@eventim.pl. Vstupenka
pro osoby tělesně postižené (s opatrovníkem) stojí 40 PLN.
Mosty a lávky Wroclavi
Ukázkou a předehrou toho, co čeká na ty,
kteří navštíví Wroclav v roce 2016 bude
obrovský společensko-umělecký projekt s
názvem „Mosty”. 20.června bude téměř 30
mostů a lávek ve Wroclavi předáno do rukou stovek umělců a mladých lidí z celého
Dolního Slezska a promění se v divadelní
jeviště, koncertní a happeningová pódia,
umělecké ateliéry a dokonce i fotografické temné komory. Film, tanec, literatura,
happeningy, úžasná představení a jemné
instalace - to vše na 26 wroclavských mos-

tech a lávkách. Díky nadšení několika set
umělců, profesionálů i amatérů vznikne ve
Wroclavi 26 nových uměleckých scén.
Mladí lidé spolu s umělci budou vyprávět na mostech, v jejich okolí, ale také
na mnoha vystoupeních a pochodech v
celém městě o sobě, o historii a budoucnosti Wroclavi, o umění, kultuře a radosti
ze života. Po stránce umělecké na projekt
dohlíží Chris Baldwin, kurátor Evropského
hlavního města kultury 2016 pro oblast
performance.
III Noční půlmaraton Wroclaw
„Mosty” spojí také milovníky kultury s návštěvníky, kteří přijedou do Wroclavi na
největší sportovně-rekreační událost ve
městě, to znamená na III. Noční půlmaraton Wroclaw, který se bude běžet 20.června
desítkami ulic (a přes několik mostů) hlavního města Dolního Slezska. Sedm a půl
tisíce běžců bude mít možnost podílet na
představeních Evropského hlavního města kultury na mostech, a tisíce účastníků
„Mostů” bude fandit běžcům maratonu.

RICHTUNG (KULTUR-) HAUPTSTADT

Wochenende voller Kultur in Breslau

Schon im Juni 2015 kommt es dazu, worauf die kulturbedürftigen Einwohner Breslaus, Polens und unsere Gäste aus dem
In- und Ausland warten - zum Ersten Teil
des Programms Kulturhauptstadt Europas
Breslau 2016.
Das Büro der Kulturhauptstadt Europas
und die Stadt Breslau beschlossen, dass
eine Ankündigung und ein Prolog davon,
was im Jahr 2016 geschehen wird, das Wochenende 19.-21. Juni 2015 präsentieren
wird, das Wochenende voller Kultur. Es
wird unter dem Motto RICHTUNG (KULTUR-) HAUPTSTADT realisiert werden. Am
Freitag, Samstag und Sonntag, genau ein
halbes Jahr vor der Eröffnung der Kulturhauptstadt Europas, wird buchstäblich
das ganze Breslau von Kultur erfüllt sein.
Erster Teil des Programms Kulturhauptstadt Europas und Konzert von Andrea
Bocelli im Stadion Wrocław
Am 19. Juni findet im Stadion Wrocław,
während einer großen Multimedia-Show
mit Teilnahme von herausragenden
Künstlern, der erste Teil des Europäischen
Kulturhauptstadt-Programms 2016 statt.
Er wird vom Konzert von Andrea Bocelli

beehrt. Der berühmte italienische Tenor
ist der populärste Opernsänger der Welt.
Es wurden 80 Millionen seiner Platten
verkauft, und der Künstler zieht auf seine Konzerte Zehntausende von Fans an.
Andrea Bocelli trat auf den größten Bühnen und Stadien der Welt auf, sang unter
anderem für den Papst Benedikt XV., für
Queen Elisabeth und auf Dutzenden großen Benefizkonzerten. Celine Dion sagte,
Bocelli hat die schönste Stimme der Welt.
Davon werden wir uns während dieses
künstlerischen, magischen Abends im Stadion Wrocław überzeugen können.
Eintrittskarten für das Konzert von Andrea
Bocelli im Stadion Wrocław (19. Juni, 20.30
Uhr) und für die Multimedia-Show, bei der
es zur Eröffnung des ersten Programmteils
der Europäischen Kulturhauptstadt Breslau 2016 kommt, sind nur auf www.biletin.
pl und www.eventim.pl zu erwerben und
in Empik-, Media Markt- und Saturn-Läden
in ganz Polen. Der Kartenverkauf über andere Vertriebsnetze oder Portale wird vom
Veranstalter nicht autorisiert.
Karten für die Tribüne des Stadions (nicht
nummerierte Plätze, zur beliebigen Platzwahl innerhalb des Sektors) kosten je

nach Sektor 40, 50 und 60 Zloty, und auf
der Arena des Stadions (nummerierte Sitzplätze) - 60 Zloty.
Karten für die Plattform für Rollstuhlfahrer sind im regulären Vertrieb nicht
zugänglich. Um eine Karte in diesem Bereich zu erwerben, wenden Sie sich bitte
per Email an: niepelnosprawni@eventim.
pl. Eine Karte für Behinderte (einschließlich Betreuer) kostet 40 Zloty.
Breslaus Brücken und Stege
Eine Andeutung und Ouvertüre davon,
was diejenigen erwartet, die Breslau in
2016 besuchen, wird ein großes gesellschaftlich-künstlerisches Projekt u.d.T
„Brücken” sein. Am 20. Juni werden fast
30 Brücken und Stege Breslaus in die
Hände von Hunderten von Künstlern
und jungen Leuten aus ganz Niederschlesien übergeben und sie werden in
Theaterbühnen, Konzerträume und Happeningsspielräume, Ateliers und sogar
in Dunkelkammern verwandelt. Film,
Tanz, Literatur, Happenings, spektakuläre
Shows und subtile Installationen - alles
auf 26 Breslauer Brücken und Stegen.
Dank des Engagements von mehreren

hundert Künstlern, Profis und Amateuren
werden in Breslau 26 neue Kunsträume
geschaffen.
Junge Leute werden gemeinsam mit den
Künstlern auf Brücken, in ihrer Umgebung,
wie auch in vielen Paraden und Durchzügen in der ganzen Stadt über sich selbst
erzählen, über die Geschichte und die
Zukunft Breslaus, über Kunst, Kultur und
Lebensfreude. Die künstlerische Aufsicht
über das Projekt hat Chris Baldwin, Kurator der Kulturhauptstadt Europas 2016
zuständig für performance übernommen.
III. Nachthalbmarathon Breslau
Die „Brücken” werden auch die Kulturliebhaber mit Besuchern verbinden, die nach
Breslau zur größten Sport-Erholungsveranstaltung in der Stadt kommen, d.h. zum
dritten Nachthalbmarathon Wrocław, der
am 20. Juni durch Dutzende von Straßen
(und einige Brücken) der Hauptstadt von
Niederschlesien läuft. Siebeneinhalb Tausend Läufer werden sich an den Shows
der Kulturhauptstadt Europas auf Brücken
beteiligen können und Tausende von Teilnehmern an den „Brücken” die Marathonläufer anfeuern.
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Obraz „Pan i Syrings”.
Wystawa „Metamorfozy Zamku Książ” będzie dostępna
dla odwiedzających od 11 lipca 2015 r. w Zamku Książ

Irena Rogowska, Horst Ulbrich, Petr Neuman, Joanna
Golak, Katarzyna Rima Katbeh, Grzegorz Ferenz
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KONFERENCJA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM
W SPRAWIE REWITALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
KŁODZKO- STRONIE ŚLĄSKIE

Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego i Julian Golak, radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Rozwoju Turstyki.

Z inicjatywy radnego województwa Juliana Golaka
przewodniczącego Komisji
Rozwoju Turystyki Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego zorganizowana została w
dniu 10.06.2015 r. w Urzędzie
Marszałkowskim konferencja
nt. możliwości rewitalizacji
linii kolejowej nr 322 Kłodzko – Stronie Śląskie. Drugim
tematem była propozycja
podświetlenia zabytkowego
wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim.
W spotkaniu wzięli udział
burmistrzowie Stronia Śląskiego i Lądka – Zdroju oraz wójt
gminy Lewin Kłodzki. Ponadto
Julian Golak zaprosił marszałka
województwa Cezarego Przybylskiego, wicemarszałków:
Jerzego Michalaka i Andrzeja
Kosióra oraz Macieja Awiżenia –
starostę kłodzkiego. Łącznie w
tej roboczej konferencji uczestniczyło 25 osób reprezentujących nie tylko samorządy, ale
także PKP – Polskie Linie Kolejowe oraz organizacje społeczne.

Spotkanie rozpoczął Julian
Golak, który po powitaniu i wyjaśnieniu przyczyn zorganizowania tej konferencji przedstawił prezentację multimedialną
dotyczącą możliwości ponownego uruchomienia linii kolejowej nr 322, którą przygotował
Warcisław Martynowski - prezes
Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, który
od wielu lat zabiega o remont
i otwarcie tej linii kolejowej.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że warto pilnie
przygotować niezbędne plany
remontu tej linii oraz przystąpić
do wykonania projektu technicznego i kosztorysu. Wstępnie
koszt remontu tej linii oszacowano na ok. 20 mln zł.
Drugim tematem spotkania była propozycja zgłoszona przez władze gminy Lewin
Kłodzki, aby podświetlić zabytkowy wiadukt w Lewinie
Kłodzkim i nazwać go Bramą
Dolnego Śląska. To jest prawie
dokładnie środek drogi pomiędzy Pragą a Wrocławiem.

Sala obrad podczas konferencji.

Projekt spotkał się z akceptacją wszystkich uczestników.
Zaproponowano wykonanie
projektu instalacji baterii fotowoltaicznych i ewentualnie
dodatkowego wiatraka, który
będzie wspomagał pozyskanie
niezbędnej energii elektrycznej. W tej sprawie odbędą się
również kolejne spotkania z
udziałem przedstawicieli PLK

oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
W opinii władz gminy Lewin Kłodzki projekt mógłby być
połączony z budową parkingu
w okolicy wiaduktu. Zatrzymanie turystów w tym miejscu jest
też uzasadnione ze względu na
powstające w tym miejscu muzeum - izbę pamięci w domu
rodzinnym Violetty Villas.

Ziemia Kłodzka nr 251/ czerwiec 2015
Stabilnym uczestnikiem rynku przewozów osobowych było
lądeckie uzdrowisko. Jednakże
zawieszanie w 2004 r. przewozów zburzyło ten istniejący ład.
Prowadzone ostatnio wspólnie z uzdrowiskiem rozpoznanie
odnośnie preferencji transportowych kuracjuszy, wykazały
bardzo duże zainteresowanie
koleją. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to kolej na
miarę dzisiejszych oczekiwań,
a rozkłady jazdy będą dostosowane do potrzeb pasażerów.
Linia ta w zakresie ruchu
osobowego obsługuje: uzdrowisko Lądek-Długopole (1200
łóżek w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach), 23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny (550 łóżek),
FWP (150 łóżek) turnusy dla
niepełnosprawnych, stację
narciarską Lądek (kolej linowa
i 3 wyciągi), hotele, pensjonaty
i kwatery prywatne na terenie
miasta i gminy Lądek Zdrój.
Przy stacjach i przystankach
w tej gminie mają początek
liczne szlaki turystyczne i trasy
rowerowe.
Końcowa stacja linii Stronie
Śląskie obsługuje całą gminę
Stronie Śląskie, a w szczególności Jaskinię Niedźwiedzią
w Kletnie (około 50 000 od-

wiedzających), duży ośrodek
narciarski Czarna Góra (3 koleje
krzesełkowe i 9 wyciągów narciarskich, trasy biegowe). W sezonie 2014/15 przyjechało 250
000 narciarzy, a budowa kolei
linowych zwiększa również ruch
w sezonie letnim. Ponadto są tu
ośrodki narciarskie: Kamienica,
Nowy Gierałtów i Bielice.
Gmina ta ma bardzo dobrze
rozwiniętą sieć tras pieszych,
rowerowych i narciarskich.
Narciarskie trasy biegowe są
połączone z czeskim systemem
tras i wspólnie są utrzymywane.
W rejonie Romanowo Żelazno są trzy podmioty wydobywające i przetwarzające
wapienie krystaliczne, w tym
koncern OMYA, potentat z
zakresu kopalin, surowców
i materiałów chemicznych.
Korzystają one z bocznic w
Ołdrzychowicach Kłodzkich i
w Kłodzku. Kopalnia bazaltu
Unibazalt w Lutyni koło Lądka
(kruszywa i grysy do mas bitumicznych na drogi), z powodu
zamknięcia linii kolejowej wozi
urobek 36 km na bocznicę do
Bystrzycy Kłodzkiej degradując
taborem o dużym nacisku na oś
drogi wojewódzkie . W Stroniu
Śląskim własną bocznicę ma
Nadleśnictwo Lądek - Zdrój, ale
jest zmuszone wozić drewno do

5

odległego Domaszkowa i Kłodzka. Szczególny kłopot sprawia
transport dłużyc. Planowany
pozysk drewna w bieżącym
roku wynosi 128 000 m3.
Ośrodki narciarskie mają
duży potencjał rozwojowy,
natomiast możliwości budowy

parkingów już się wyczerpały.
Pozostaje więc dojazd skibusami ze stacji kolejowych.
Nie można pominąć dojazdów do pracy, do szkół oraz do
usług mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii.

mgr Jarosław Orłowski
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii
tel. +43 681 102 442 92
jaroslaw.orlowski@chello.at
http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
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magister filologii germańskiej
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Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091
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8726091
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OBCHODY W DACHAU
Ponad 700 polskich duchownych i krewnych byłych więźniów uczestniczyło w środę, 29
kwietnia 2015 r., w obchodach
ku czci zamordowanych rodaków
w obozie koncentracyjnym w
Dachau. 70 lat temu obóz został
wyzwolony.
Największej dotąd pielgrzymce księży do miejsca pamięci z
okazji 70. rocznicy wyzwolenia
przewodniczyło 40 polskich biskupów oraz kardynał Reinhard
Marx z Monachium, który powiedział w kaplicy Śmiertelnego
Lęku Chrystusa, że jest bardzo
wdzięczny za przybycie tak wielu
biskupów i księży z Polski.
Kardynał powiedział też, że
Dachau jest dla Niemców i Polaków „miejscem pamięci i przebaczenia”. Tutaj zamordowano tak
wielu księży, jak chyba nigdzie
indziej na świecie, a wśród nich
co najmniej 868 polskich duchownych. Jednak wiary nie
udało się zgasić, nawet w tym
„miejscu grozy i hańby”. Dachau
jest dla Kościoła w Polsce miejscem szczególnym.
Dachau to nie tylko polskie
miejsce pamięci. Tutaj seminarzysta Karl Leisner został wyświęcony na kapłana przez francuskiego
biskupa, który również był więźniem. Mszę prymicyjną, swoją
pierwszą i jedyną, odprawił na
Boże Narodzenie 1944 r.
Nie wolno także nam zapomnieć o tych cichych, często nieznanych osobach, które
pomagały więźniom, narażając
własne życie. Między innymi była
to Josefa Mack, w obozie zwana
Mädi, która przemycała wino i hostie dla polskich księży, odprawiających potajemnie msze oraz
lekarstwa. Anna Warth pomogła
uwięzionemu ojcu pallotynowi
Josephowi Kentenichowi, założycielowi Ruchu Szensztackiego.
W Dachau zmarł pochodzący z Kłodzka Gerhard Hirschfelder, który był beatyfikowany w
2010 r. Był wikarym w Kudowie
Czermnej, a został aresztowany
w Bystrzycy Kłodzkiej. Grób na
cmentarzu w Czermnej, w którym
spoczywa urna z Jego prochami,
odwiedzają polscy, czescy i niemieccy chrześcijanie. Dla uczczenia Jego pamięci ksiądz prałat
Romuald Brudnowski, proboszcz
Czermnej, który przybył ze swomi

Wieniec złożony w hołdzie błogosławionemu ks. Gerhardowi Hirschfelderowi, Męczennikowi Dachau.

parafianami na pielgrzymkę do
Dachau.
Elisabeth Kynast z Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego wraz z ks. prałatem
Franzem Jungiem zorganizowali pielgrzymkę autokarową dla
swych rodaków z mniejszości
niemieckiej z Hrabstwa Kłodzkiego oraz z sąsiednich Czech.
Świadkowie tamtych czasów,
żyjący po stronie czeskiej, nie
byli w stanie podjąć trudów
podróży, dlatego wysłali w zastępstwie swoje dorosłe dzieci.
Ponadto pojechali niektórzy
Polacy, mający wybitne zasługi w rozpowszechnianiu kultu
Gerharda Hirschfeldera: ks. prof.
Tadeusz Fitych, Waldemar Wieja, Zdzisław Szczepaniak i Teresa
Bazała. Obecny był także ojciec
Marian Arndt, duszpasterz mniejszości niemieckiej w archidiecezji
wrocławskiej. Prałat Franz Jung
do Dachau przyjechał z Münster.
W obchodach uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia
Grafschaft Glatz z Monachium i
mieszkający w pobliżu rodacy.
Eucharystię w kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa sprawował Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Tekst homilii kardynała
R. Marxa rozdano duchownym
wcześniej w tłumaczeniu na
język polski. Msza sprawowana

była głównie po łacinie, ale na
rozdanych ulotkach tekst był
dwujęzyczny. Po mszy świętej
odczytano nazwiska ponad 50
byłych więźniów beatyfikowanych przez kościół katolicki, w
tym 46 polskich księży i księdza
Gerharda Hirschfeldera. Kardynał
Marx i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski złożyli
wieńce pod tablicą z brązu z
płaskorzeźbą z wizerunkiem
cierpiącego Chrystusa, znajdującą się na zewnętrznej ścianie
Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa, która upamiętnia martyrologię polskiego duchowieństwa. Elisabeth Kynast złożyła
wieniec w imieniu mniejszości
niemieckiej. Na szarfie był napis
w obu językach: „Czcimy pamięć
błogosławionego Gerharda Hirschfeldera.” Wszyscy uczestnicy
uroczystości zostali zaproszeni
na poczęstunek do specjalnie
przygotowanego dużego namiotu. Dla większości starszych
osób duże odległości na terenie
obozu były trudne do pokonania.
W godzinach popołudniowych abp. Stanisław Gądecki i
kardynał Reinhard Marx odprawili nabożeństwo w katedrze we
Fryzyndze (Freising).
3 maja o godz. 11.30 odbyła się uroczystość państwowa,
upamiętniająca to wydarzenie, z
udziałem kanclerz Niemiec Ange-

li Merkel i premiera Bawarii Horsta Seehofera. Miała ona miejsce
w dużym namiocie. Duże wrażenie wywarły słowa niektórych
spośród 120 świadków tamtych
czasów, także amerykańskich
weteranów. Młodzież jednego
z gimnazjów miała możliwość zadać pytania świadkom tamtych
wydarzeń. Postrzegają to jako
swoją powinność, aby przyszłym
pokoleniom przekazać tą wiedzę.
Obóz koncentracyjny w
Dachau ma dla Polaków szczególne znaczenie, zwłaszcza dla
kościoła katolickiego. Z ponad
40.000 więźniów Polacy stanowili
najliczniejszą grupę. 8332 z nich
zamordowano. Gdy końcem 1940
r. SS uczyniło Dachau głównym
obozem dla katolickich, protestanckich i prawosławnych księży z całej Europy, to wywieziono
tutaj 1780 polskich duchownych.
Prawie połowa z nich straciła życie w wyniku pseudomedycznych
eksperymentów, głodu, chorób
lub w inny okrutny sposób. Ponad 300 polskich księży przewieziono z Dachau do Austrii i tam
zagazowano.
Polski Kościół czci pamięć
zamordowanych w obozie koncentracyjnym w Dachau, największym cmentarzu męczenników i
księży na świecie.
tł. Irena Rogowska
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Klaus Kynast

GEDENKEN IN DACHAU:
VOR 70 JAHREN WURDE DAS KZ BEFREIT
Mehr als 700 polnische Geistliche und Angehörige von
Häftlingen haben am Mittwoch,
29. April 2015, im ehemaligen
Konzentrationslager Dachau ihrer dort ermordeten Landsleute
gedacht. Vor 70 Jahren war das
Lager befreit worden.
Die bislang größte Priesterwallfahrt in die Gedenkstätte
aus Anlass des 70. Jahrestags
der Befreiung der Überlebenden leiteten gemeinsam 40
polnische Bischöfe und der
Münchner Kardinal Reinhard
Marx in der Todesangst-Christi-Kapelle. Es erfülle ihn mit "tiefer
Dankbarkeit“, dass sich so viele
Bischöfe und Priester aus Polen
zum Gedenken eingefunden
hätten, sagte Kardinal Marx.
Dachau sei für Deutsche und Polen ein "Ort der beunruhigenden
Erinnerung und Vergebung", so
der Kardinal. Hier seien so viele
Priester umgebracht worden wie
sonst wahrscheinlich an keinem
anderen Ort der Welt, darunter
allein mindestens 868 polnische Geistliche. Dennoch habe
der Glaube auch an diesem "Ort
des Schreckens und der Niedertracht" nicht ausgelöscht werden
können. Dachau sei ein besonderer Ort für die Kirche in Polen.
Dachau ist nicht nur eine polnische Gedenktätte. Hier wurde
der Seminarist Karl Leisner von
einem französischen Bischof, der
ebenfalls Häftling war, zum Priester geweiht. Die Primizmesse,
seine erste und einzige Messe,
feierte er an Weihnachten 1944.

Nicht vergessen werden sollen die stillen, oft unbekannten
Menschen, die in irgendeiner
Weise den Gefangenen helfen
konnte, unter eigener Lebensgefahr. Unter anderen schmuggelte Josefa Mack, im Lager Mädi
genannt, Meßwein und Hostien
für die polnischen Priester, die
heimlich zelebrierten, und
Medikamente ins Lager. Oder
Anna Warth, die dem inhaftierten Pallotiner-Pater und Gründer
der Schönstatt-Bewegung, Josef
Kentenich, helfen konnte.
Hier in Dachau starb der in
Glatz geborene und 2010 seliggesprochene Gerhard Hirschfelder, der als Kaplan in Kudowa/
Tscherbeney tätig war und in
Habelschwerdt verhaftet wurde. Sein Urnengrab auf dem
Tscherbeneyer Friedhof besuchen polnische, tschechische
und deutsche Christen. Zu seinem Gedenken hatte Prälat
Romuald Brudnowski, Pfarrer
von Tscherbeney, einen Bus mit
Pfarrangehörigen zur Fahrt nach
Dachau begleitet.
Elisabeth Kynast von der
Deutschen Sozial-Kulturellen
Gesellschaft hatte mit Großdechant Franz Jung für die Landsleute der deutschen Minderheit
aus der Grafschaft und dem angrenzenden Tschechien für
einen weiteren Bus organisiert.
Die auf der tschechischen Seite
lebenden Zeitzeugen konnten
die anstrengende Reise nicht
mitmachen, hatten dafür ihre
erwachsenen Kinder geschickt.

Polnischen Priester, die an der Messe vor der Todesangst-Christi-Kapelle teilnehmen.

Außerdem fuhren einige Polen
mit, die sich um die Verehrung
und Seligsprechung Gerhard Hirschfelders verdient gemacht haben, so Prof. Prälat T. Fitych, Prof.
Waldemar Wieja, Prof. Szepaniak
und Tereza Bazala. Mit dabei war
auch Pater Marian Arndt, der
Betreuer der deutschen Minderheit im Erzbistum Breslau,
und Großdechant Franz Jung,
der von Münster direkt nach
Dachau gekommen war. Des
weiteren nahmen Mitglieder der
Gafschaft Glatzer Heimatgruppe
aus München sowie in der Nähe
wohnende Landsleute an dem
Gedenken teil.
Die Eucharistiefeier in der
Todesangst-Christi-Kapelle zelebrierte der Vorsitzende der
Polnischen Bischofskonferenz,
Stanislaw Gadecki. Der Text der
Predigt von Kardinal R. Marx war
vorher in Übersetzung an die polnischen Geistlichen verteilt worden. Der Ablauf des vorwiegend
in lateinischer Sprache gefeierten
Gottesdienstes war zweisprachig
auf einem Faltblatt zu lesen. Anschließend wurden die Namen
der mehr als 50 von der katholischen Kirche seliggesprochenen
Häftlinge verlesen, darunter 46
polnische Priester und Kaplan
Gerhard Hirschfelder. Kardinal
Marx und der Vorsitzende der
Polnischen Bischofskonferenz
legten Kränze an dem Bronzerelief „Christus im Elend“ nieder, die
an der Außenwand der katholischen Todesangst-Christi-Kapelle
an die polnischen Opfer erinnert.

Elisabeth Kynast hatte im Namen
der deutschen Minderheit einen
Kranz mitgebracht. Auf der Schleife stand in beiden Sprachen: Wir
gedenken des Seligen Gerhard
Hirschfelder.“Danach stellte sich
an die 100 Personen – Polen –
Deutsche - Tschechen - zum
Gruppenfoto. Für alle gab es
dann eine Gullaschsuppe in der
großen Halle. Ungewohnt für die
meist älteren Besucher waren die
weiten Entfernungen auf dem
Gelände.
Am Nachmittag feierten Erzbischof Gadecki und Kardinal
Reinhard Marx zum Abschluß
eine Andacht im Dom zu Freising.
Am 3. Mai gegen 11.30 Uhr
fand in Gegenwart der Bundeskanzlerin Angela Merkel und des
bayrischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer die staatliche Gedenkfeier in einem großen Zelt
statt. Beeindruckende Worte fanden einige der 120 Zeitzeugen,
außerdem amerikanische Veteranen. Die Jugendlichen eines
Gymnasiums hatten in einem
Projekt als letzte Generation
Zeitzeugen befragen können.
Sie sehen es als ihre Aufgabe,
künftigen Generationen von
ihren Erkenntnissen zu berichten.
Das KZ Dachau hat für das
Gedenken in Polen eine besondere Bedeutung, vor allem für
die katholische Kirche. Mit mehr
als 40.000 Inhaftierten waren die
Polen die größte Gruppe von Gefangenen in Dachau. 8.332 von
ihnen wurden getötet. Als die
SS ab Ende 1940 Dachau zum
Hauptlager für katholische,
evangelische und orthodoxe
Pfarrer aus ganz Europa machte,
verschleppte sie 1.780 polnische
Geistliche hierhin. Knapp die
Hälfte von ihnen kamen durch
pseudomedizinische Versuche,
Hunger, Krankheiten oder auf
andere grausame Weise ums
Leben. So wurden mehr als 300
polnische Priester aus Dachau
nach Österreich gebracht und
dort vergast.
Polens Kirche gedenkt ihrer
Ermordeten in KZ-Gedenkstätte
Dachau
Der größte Märtyrer - und
Priesterfriedhof der Welt
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LETNI FESTIWAL MUZYCZNY SWOJĄ WYJĄTKOWĄ
ATMOSFERĄ PRZYCIĄGA PUBLICZNOŚĆ
DO BAROKOWYCH BROUMOVSKICH KOŚCIOŁÓW
Program festiwalu obejmuje
dziesięć wyjątkowych wieczorów muzycznych w unikatowej
scenerii kościołów barokowych
na Ziemi Broumovskiej (tzw.
grupa broumovskich kościołów
barokowych), wykonanych wg
projektów architektonicznych
Christopha Dientzenhofera
i jego syna Kiliana Ignacego.
Festiwal Za poklady Broumovska w lipcu i sierpniu przyciąga
na koncerty rzesze pasjonatów
muzyki klasycznej sprawiając,
że kościoły są wypełnione po
brzegi. Koncerty z udziałem
najwyższej klasy artystów z
Czech i świata rozpoczynają się
w każdą sobotę o godz. 18.00,
zawsze w innym z kościołów.
Nie ma biletów - zamiast tego
każdy chętny może ofiarować
datek, który przeznacza się na
remont danego zabytkowego
kościoła.

Tegoroczna edycja jest realizowana dzięki wsparciu ze
środków z Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii. Aktualny program
można znaleźć na stronie www.
zapoklady.cz. Festiwal zainauguruje koncert Dagmar Peckovej
i Štefana Margity w kościele
św. Michała w Vernéřovicach
(sobota 27 czerwca), a zakończy występ chóru mieszanego
Kühnova smíšený sbor w kościele klasztornym św. Wojciecha w
Broumovie (sobota 29 sierpnia).
Przy okazji w Broumovie warto
odwiedzić klasztor benedyktyński. W czasie wakacji pojawiła się
tu nowość w trasach zwiedzania
– trasa muzyczna z koncertem
organowym młodych polskich
talentów. Te specjalne trasy
zwiedzania będą odbywać się
w czasie wakacji, cztery razy w
tygodniu o godz. 12.00.
(tłum. K. Karwowski)

Melomani podążają do sali koncertowej w klasztorze broumovskim.

Kateřina Ostradecká

LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LÁKÁ
NA JEDINEČNOU ATMOSFÉRU
DO BROUMOVSKÝCH BAROKNÍCH KOSTELŮ
Desítka výjimečných hudebních podvečerů v unikátní
atmosféře barokních kostelů
na Broumovsku. To je hudební
festival Za poklady Broumovska, který v červenci a srpnu
láká milovníky klasické hudby
na koncerty do kostelů tzv. broumovské barokní skupiny. Každý
z koncertů špičkových českých
i zahraničních umělců se koná
vždy v sobotu od 18 hodin v jednom z kostelů. Vstupenky nejsou
v prodeji - vstupné je stejně jako
v předešlých letech dobrovolné
a výtěžek z něj je určen na péči
o kostely.
Celý program festivalu, který se letos koná i díky podpoře
grantu z Islandu, Lichtenštejn-

ska a Norska, najdete na www.
zapoklady.cz. Festival odstartoval v sobotu 27. června koncertem Dagmar Peckové a Štefana
Margity v kostele sv. Michaela ve
Vernéřovicích a končí v sobotu
29. srpna koncertem Kühnova
smíšeného sboru v klášterním
kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Kdo se do Broumova vypraví,
může zároveň navštívit i broumovský benediktinský klášter. Ten na
letošní léto připravil zajímavou
novinku – hudební prohlídky
kláštera s varhanními koncerty mladých polských studentů
hudby. Tyto speciální prohlídky
se konají čtyřikrát do týdne v červenci a srpnu, vždy od 12 hodin.
Nově otevřený koncertní sál (v pravo)

Ziemia Kłodzka nr 251/ czerwiec 2015

9

Ewa Jazienicka

KRESOWE ODZNACZENIA
W dniu 20.06.2015 roku w
Zamku Piastowskim w Legnicy
zorganizowano uroczystości
związane z uhonorowaniem osób
działających na rzecz popularyzowania i utrwalania pamięci o
ludziach i ich czynach w walce o
niepodległość Polski podczas II
wojny światowej i po jej zakończeniu.
Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony Na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. „Krzyż Kresowy” otrzymali między innymi radni Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego:
Julian Golak z Nowej Rudy i Kazimierz Janik ze Zgorzelca. Oznaczenia wręczała wicewojewoda
dolnośląski Joanna Bronowicka
oraz wicemarszałek województwa
dr Tadeusz Samborski.

Uroczystość była połączona
z otwarciem wystawy archiwalnych fotografii Lwowa w Domu
Słuchacza na Zamku Piastowskim.
Uroczystość uświetnił na
dziedzińcu zamkowym koncert
pod nazwą „Kresowi Karaimi na
Dolnym Śląsku”. Wystąpili: znana fleciska Hanna Turonek wraz z
solistami Filharmonii Narodowej
oraz Karaimska grupa taneczna.
Karaimi Polscy to najmniejsza grupa mniejszości narodowej
licząca obecnie tylko 400 osób.
Są pochodzenia tureckiego, a do
Polski przybyli w średniowieczu z
Krymu. Osiedlili się na ziemiach
Wielkiego Księstwa Litewskiego
oraz Rusi Czerwonej. Ich językiem ojczystym jest język karaimski.

Koncert „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku” na dziedzińcu zamkowym.

Uhonorowani Krzyżami Kresowymi.

Uroczystości na Zamku Piastowskim w Legnicy.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

Kłodzko ul. Mariańska 2/4
www.pracownia93.republika.pl
tel. 696 157 407
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WYSTAWA „METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ”
Nareszcie! Po 70 latach
obraz y wiszące w Książu
przed 1942 r. powrócą do
zamku, a on sam zapełni się
niesamowitymi eksponatami
współtworzącymi jego historię. Wszystkie dzieła zostaną
udostępnione zwiedzającym
już od 11 lipca 2015 r. dzięki
wystawie pt. "Metamorfozy
Zamku Książ"!
Na przełomie wieków
zamek ulegał wielokrotnym
przemianom. Znane są liczne
przebudowy, które wprowadzano w obiekcie. Do drugiej
wojny światowej jednak możemy mówić o ciągłym rozwoju i
wzbogacaniu zamku. Arystokratyczny ród von Hochberg,
władający obiektem przez 400
lat, był zaliczany do najpotężniejszych rodzin na Śląsku, a
należące do familii kolekcje
dzieł sztuki budziły zachwyt
otoczenia. Gdy do Książa dotarła II wojna światowa, sale
były przepełnione cennymi
eksponatami, a zamkowa
biblioteka liczyła ponad 65
tys. tomów. Niestety w tym
burzliwym okresie w latach
1942 - 1944 dzieła sztuki zostały zabezpieczone przez
nazistów i wywiezione do
Rzeszy. W późniejszym czasie
także biblioteka opustoszała,
a znajdujące się w niej egzemplarze zabrano do ówczesnego
ZSRR. Książ stopniowo niszczał
plądrowany przez okoliczną
ludność i dopiero od lat 70tych możemy mówić o jego
powolnej renowacji. Niestety
cennych eksponatów nie udało
się nigdy odzyskać.
Otwarcie wystawy już zostało uznane za najważniejsze
wydarzenie w powojennej historii Książa. Po kilkudziesięciu
latach do zamku powrócą obrazy z dawnej kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego
żony księżnej Daisy. Łącznie w
najpiękniejszych salach zobaczymy aż 38 obrazów oraz 2
rzeźby związane z historią zamku oraz fascynacjami dawnych
właścicieli obiektu. Wszystkie
dzieła wybrane do zdobienia
zamkowych sal pochodzą ze
zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu,. Zwiedzanie
Książa zamieni się więc w prawdziwie historyczne przeżycie,
którego nie można przegapić.

Zamek Książ przed przebudową.

Wystawa „Metamorfozy
Zamku Książ” składa się z trzech
części - wyjaśnia dr Beata Lejman, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu, kuratorka
wystawy: „Prezentację rozpoczynamy w tzw. Sali Wystaw,
gdzie pokażemy m.in. scenę z
„Metamorfoz” Owidiusza z wyobrażeniem Pana ścigającego
nimfę Syrinks i cykl obrazów
Stephana Kesslera przedstawiających biblijną historię
syna marnotrawnego. Druga
część wystawy eksponowana
będzie w salonach reprezentacyjnych pierwszego piętra
(Trakt Barokowy), które ozdobią
dzieła wpisujące się w program
treściowy stworzony w XVIII w.
przez zespół artystów zatrudnionych przez Konrada Ernsta
Maximiliana von Hochberga.
Zobaczymy tam portrety, martwe natury, przedstawienia
mitologiczne, animalistyczne,
alegoryczne i pejzażowe. Kolejna część wystawy pokazywana
będzie w Sali Konrada, gdzie
stworzymy Galerię Sławnych.
Tam będzie można oglądać
portrety legendarnych władców z dynastii Przemyślidów
oraz Piastów, którzy położyli
fundamenty kultury na Śląsku.
Relacje Hochbergów z Habs-

burgami i Hohenzollernami
naświetlone zostaną na tle
ważnego dla epoki feudalnej
mitu cesarskiego aż po jego
totalitarny kres w XX wieku.
Wystawa „Metamorfozy
Zamku Książ” będzie dostępna
dla zwiedzających od 11 lipca
2015 r. w ramach dziennego
zwiedzania oraz w godzinach
otwarcia zamku (cennik biletów do zamku znajduje się na
oficjalnej stronie Książa: www.
ksiaz.walbrzych.pl).
Wśród dzieł sztuki, które będzie można podziwiać,
znajdzie się 10 obrazów z kolekcji Hochbergów, 4 barokowe
portrety członków różnych gałęzi tego rodu oraz inne prace
wytypowane do ozdobienia
zamkowych wnętrz. Przygotowania do otwarcia ekspozycji w Zamku Książ trwają już
od wielu miesięcy, ponieważ
obiekt musi zapewniać odpowiednie warunki prezentacji
cennych dzieł sztuki – bardzo
precyzyjnie zdefiniowane pod
kątem konserwatorskim i spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Warto dodać, że to
dopiero pierwszy etap „metamorfoz” Zamku Książ!
„Chociaż dziś mówimy o
kilkudziesięciu działach sztuki,

które chcemy zaprezentować
publicznie w zabytkowych wnętrzach tego urokliwego zamku,
to wszyscy mamy świadomość
tego, że dokonujemy pewnego
rodzaju przełomu. Trawestując
słowa Neila Amstronga z załogi
Apollo 11 mogę rzec, że jest to
doprawdy mały krok naszego
muzeum, ale wielki skok dla
muzealnictwa” – powiedział dr
hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we
Wrocławiu. „Misją muzeum jest
przede wszystkim gromadzenie i zabezpieczanie spuścizny
artystycznej. Dochodzi do tego
obowiązek jej konserwowania,
naukowego opracowywania
czy wreszcie upowszechniania
(…). Dzieło sztuki dopiero wówczas odzyskuje swoją pierwotną
wartość, kiedy jest podziwiane,
kiedy możemy z nim obcować”.
Już dzisiaj zapraszamy serdecznie do obcowania z tymi
niezwykłymi dziełami, które
powrócą do miejsca swojej ekspozycji z dawnych lat. Nieprzesadzone będzie stwierdzenie, że
11 lipca 2015 r. zamek przejdzie
kolejną przemianę – ponownie
zalśni cennymi eksponatami i
„ożyje” na naszych oczach. Warto to zobaczyć!
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METAMORFÓZY ZÁMKU KSIĄŻ - VÝSTAVA NÁRODNÍHO
MUZEA VE WROCLAVI V ZÁMKU KSIĄŻ VE WAŁBRZYCHU
Konečně! Po 70-ti letech
se obrazy visící v Książu před
rokem 1942 vrátí zpět na
zámek, a on se opět zaplní
úžasnými exponáty spoluutvářejícími jeho historii.
Veškerá díla budou zpřístupněna návštěvníkům již od 11.
července 2015 díky výstavě
s názvem "Metamorfózy Zámku Książ"!
Na přelomech staletí zámek
procházel mnohonásobnými
změnami - známy jsou četné
přestavby, kterými zámek prošel. Až do druhé světové války
však můžeme hovořit o neustálém vývoji a obohacování
zámku. Aristokratický rod von
Hochberg, ovládající objekt
více než 400 let, byl počítán
mezi nejmocnější rodiny ve
Slezsku a umělecké sbírky patřící rodině vzbuzovaly hluboký
obdiv okolí. Když do Książa dorazila druhá světová válka, sály
byly plné cenných exponátů
a zámecká knihovna obsahovala více než 65 tisíc svazků.
Bohužel, vzhledem k tomuto
bouřlivému období, byla v
letech 1942 - 1944 umělecká
díla zabavena nacisty a vyvezena do Říše. Později zpustla
také knihovna, nacházející se
v ní svazky byly odvezeny do
bývalého SSSR. Książ postupně
chátral, plundrovaný okolním
obyvatelstvem, a teprve od 70.
let, můžeme hovořit o jeho pozvolné obnově. Bohužel, cenné
exponáty se nikdy nepodařilo
získat zpět.
Otevření výstavy bylo
již uznáno za nejdůležitější
událost v poválečných dějinách Książa. Po několika desetiletích se do zámku vrátí
obrazy z bývalé sbírky Jana
Henryka XV von Hochberga
a jeho manželky princezny
Daisy. Celkem budeme moci
v nejkrásnějších sálech shlédnout až 38 obrazů a 2 sochy
související s historií zámku a
fascinacemi bývalých majitelů
objektu. Všechny díla vybraná
pro výzdobu zámeckých sálů
pocházejí ze sbírek Národního
muzea ve Wroclavi. Prohlídky
Książa se tak promění v opravdový historický zážitek, který
bychom si neměli nechat ujít.

Obraz „Pan i Syrings”.

Výstava "Metamorfózy
Zámku Książ" se skládá ze tří
částí - vysvětluje Dr. Beata Lejman, kustod Národního muzea
ve Wroclavi, kurátorka výstavy:
"Prezentaci zahajujeme v tzv.
sálu výstav, kde si ukážeme
mj. scénu z "Metamorfóz"
Ovidia s vyobrazením Pana
honícího nymfu Syrinx a cyklus obrazů Stephana Kesslera
zobrazujících biblický příběh o
marnotratném synovi. Druhá
část výstavy bude umístěna
v reprezentativních sálech v
prvním patře (Barokní trakt),
které zdobí díla, jež jsou součástí celku vytvořeného v
osmnáctém století skupinou
umělců zaměstnaných Konradem Ernstem Maxmiliánem
von Hochbergem. Uvidíme zde
portréty, zátiší, mytologické,
zvířecí, alegorické výjevy a krajiny. Další část výstavy bude
představena v Sálu Konráda,
kde vytvoříme Galerii slavných.
Tam budou k vidění portréty
legendárních panovníků z
dynastie Přemyslovců a také
Piastů, kteří položili základy
kultury ve Slezsku. Vztahy
Hochbergů s Habsburky a
Hohenzollerny budou expo-

novány na pozadí pro feudální
epochu důležitého císařského
mýtu až po jeho úplný zánik
ve 20. století."
Výstava "Metamorfózy
Zámku Książ" bude pro veřejnost dostupná od 11 července 2015 v rámci denních
prohlídek a v otevírací době
zámku (ceník vstupenek na
zámek se nachází na oficiálních stránkách Książa: www.
ksiaz.walbrzych.pl).
Mezi uměleckými díly, které budeme moci obdivovat,
najdeme 10 obrazů ze sbírky
Hochbergů, 4 barokní portréty
členů různých větví tohoto
rodu a také jiné práce vybrané
pro výzdobu zámeckého interiéru. Přípravy na otevření expozice v Zámku Książ probíhají již
několik měsíců, protože objekt
musí splňovat odpovídající
podmínky pro prezentaci cenných uměleckých děl - velmi
přesně definované z hlediska
konzervátorského a splňující
všechny bezpečnostní normy.
Stojí za to zmínit, že toto je teprve první etapa "Metamorfóz"
na Zámku Książ!
"I když dnes hovoříme o
desítkách uměleckých děl,

které chceme veřejně prezentovat v historických interiérech
tohoto okouzlujícího zámku,
jsme si vědomi, že jde o svého
druhu průlom. Parafrázujíce
slova Neila Armstronga z
Apolla 11, mohu říci, že to je
opravdu malý krok našeho
muzea, ale velký skok pro
muzejnictví, "- řekl dr. hab.
Piotr Oszczanowský, ředitel
Národního muzea ve Wroclavi.
"Posláním muzea je především
sběr a zachování uměleckého
dědictví. S tím souvisí i jeho
zakonzervování, vědecké opracování a nakonec také zveřejňování (...). Umělecké dílo
znovu získává svou původní
hodnotu teprve tehdy, je-li
obdivováno a můžeme si ho
vychutnat. "
Již dnes Vás srdečně zveme, abyste si vychutnali tato
pozoruhodná díla, která budou
vrácena na místo své dávné
expozice. Nebude vůbec
nadnesené tvrzení, že dne 11.
července 2015 zámek projde
další proměnou - opět oslní
cennými exponáty a před našima očima znovu „ožije“. Určitě
stojí za to se přijít podívat!
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BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER ZREALIZOWANY
CZŁOWIEK TRUDNYCH CZASÓW
„Głównym dowodem istnienia Boga jest dla mnie radość,
jaką odczuwam na samą myśl o Jego istnieniu”
(Francuski filozof René Le Senne ur. 8 VII 1882 zm. 1 X 1954)

Święty Grzegorz z Nysy (zm.
ok. 10 I 394 lub 395) wyznawał, że
„podczas gdy pojęcia stwarzają
idole, jedynie zachwyt jest zdolny
uchwycić cząstkę prawdy”. Poznanie Boga jest tajemnicą Bożego
Objawienia. Francuski filozof i jeden z głównych przedstawicieli
chrześcijańskiego egzystencjalizmu XX w. - Gabriel Marcel (zm.
8 X 1973) głosił, że tajemnicy nie
sposób zracjonalizować, ale można ją uczynić „źródłem światła”.
Tajemnica Stwórcy znalazła swoje
odbicie w zwierciadle stworzenia. Bóg ukryty stworzył swoje
odbicie, człowieka ukrytego, swą
żywą ikonę. Stąd każdy z nas
może za Makarym powtórzyć:
„Wszystko jest w Tobie, Panie, i ja
jestem w Tobie, przyjmij mnie” (F.
Dostojewski, Młokos, Warszawa
1993). Tak więc nie tylko anioł, ale
w pełni przeniknięty Ewangelią
człowiek, może być zwierciadłem
Boga i to nawet w najciemniejszych momentach ludzkich dziejów. Dla niektórych ludzi życie w
pełni zrealizowanych chrześcijan
może być jedyną Biblią, jaką przeczytają.
Przed pięcioma laty, poprzez
fakt beatyfikacji, Kościół katolicki
oficjalnie potwierdził, że udziałem męczennika KL Dachau – bł.
ks. Gerharda Hirschfeldera stała
się wielka ewangeliczna obietnica: „szczęśliwi czystego serca, albowiem oni będą oglądali Boga”
(Mt 5,8; zob. Ap 22,3-4). W godzinie nieprzeniknionej „nocy duszy” naszego kontynentu, kiedy
dramatycznym owocem śmierci
Boga głoszonej przez filozofów i
ateistyczne ideologie brunatnego i czerwonego nacjonalizmu
oraz komunistycznej walki klas
była hekatomba zorganizowanego cierpienia i śmierci (I i II wojna
światowa pozbawiły życia aż 100
mln osób!). Wiele osób wykrzykiwało wówczas pytanie: „gdzie
był Bóg?”.

W tych tak bardzo niekorzystnych warunkach, Gerhard
Hirschfelder (ur. 17 II 1907 w
Kłodzku) nieślubne dziecko, a
od 1932 roku czermnieński neoprezbiter, którego posługiwanie zbiegło się z czasem dojścia
Hitlera do władzy, zdołał zrealizować swoje człowieczeństwo i
duchowe piękno. Z pewnością
w sytuacji braku ojca, solidną
formację obok wrocławskiego alumnatu podarowało mu
aktywne uczestnictwo w dwu
katolickich ruchach – „Quickborn” i w Ruchu Szensztackim.
Nic dziwnego, że i w jego życiu
zweryfikowało się powiedzenie
św. Franciszka Salezego (ur. 28
XII 1622): „Dobre wychowanie
to już połowa świętości”. W
konsekwencji ten młody kapłan
nie tylko że obronił swoją godność i kapłańską tożsamość, ale
głównym priorytetem uczynił
prawdę głoszącą, że „człowiek
(...) jest pierwszą i podstawową
drogą Kościoła” (św. Jan Paweł
II, Redemptor Hominis, 15). W
czasach szatańskiej nienawiści
i przemocy, żył i niestrudzenie
mówił o miłości jako podstawowej posłudze Kościoła. W
ten sposób włączył się w nurt
teologii zbawienia przez miłość.
Doskonale ujął ją prawosławny
święty Mikołaj Kabasilas (ur. ok.
1391): „Bóg nadchodzi i wyznaje
swoją miłość prosząc, by Mu ją
odwzajemniono… Odepchnięty, wyczekuje u drzwi… W zamian za całe dobro, jakie nam
wyświadcza, pragnie jedynie
miłości i uwalnia nas od wszelkiego długu” (por. Ap 3,20).
Kabasilas już w XIV w. mówił o
powszechnym obowiązku świętości w Kościele, która realizuje
się przez zjednoczenie ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Młodemu ks. Gerhardowi
Hirschfelderowi możemy na
pewno przypisać ważne wy-

znanie świętego, wspólnego
tak dla Kościoła katolickiego,
jak i prawosławnego, zarazem
mistyka i mnicha w klasztorze
św. Katarzyny na Synaju Jan
Klimaka (ur. ok. 649): „Bóg jest
dla mnie wszystkim […], to jest
moje życie […], nic poza tym
[…] nic innego się nie liczy, nie
istnieje”. Bezkompromisowym i
nieugiętym uczyniły ks. Gerharda słowa Jezusa: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”(J16,33).
W konsekwencji przeżywając
przyjaźń z Trójjedynym Bogiem
jako „twierdzę wewnętrzną” podjął konfrontację z faszystowskim
nazizmem szerzącym przemoc
oraz nienawiść i propagującym
kult wodza Rzeszy. Niezłomnie
bronił ludzkiej i chrześcijańskiej
godności wiernych, w tym najbardziej zagrożonej młodzieży.
Jest on powszechnie znanym ze
swej odważnej i bezkompromisowej diagnozy wypowiedzianej
podczas ostatniej niedzielnej
homilii: „Kto z duszy młodzieży
wyrywa Boga jest zbrodniarzem”
(27 VII 1941 r.).
Świadec two i ż yciowe
przesłanie tego Męczennika Dachau nic nie straciło na
swej aktualności, zwłaszcza w
naszych pośpiesznych i zahipnotyzowanych przez bożka
sukcesu i konsumpcji czasach.
Co prawda - nie mówi się już
wprost o wyższości i czystości
jednej rasy, ale za to „poszerza
się” granice humanizmu i obok
różnych ideologii propaguje
się wiarę, że człowiek jest niczym więcej, jak tylko jednym
z gatunków zwierząt. Przed tą
groźną tendencją zacierającą i
niszczącą obraz Boga w człowieku ostrzegał nas św. Jan Paweł
II mówiąc, że dzisiaj „człowieka
trzeba bronić przed nim samym”
oraz że „człowiek nie potrafi już
dostrzegać samego siebie jako

kogoś „przedziwnie odmiennego” od innych ziemskich
stworzeń”. Bardziej dosadnie
wypowiedział się na ten temat
Benedykt XVI: „spotykamy się
dzisiaj z dziwną nienawiścią
człowieka do własnej wielkości”.
Szerzą się na nasz ych
oczach groźne fenomeny - z
jednej strony rosnąca w Europie
chrystianofobia i język nienawiści, a z drugiej uczłowieczanie
zwierząt, co w konsekwencji
oznacza prześladowanie i wykluczanie chrześcijan, a także
zagubienie istotnej prawdy
antropologicznej i degradację człowieka – jego zezwierzęcenie. Co więcej, człowiek
zredukowany do biologicznego gatunku, nie będzie lepiej
traktował zwierząt, ale jeszcze
gorzej. To szatan – niedościgły
mistrz kłamstwa i manipulacji,
w każdej epoce chce na różny
sposób pomniejszyć i zniewolić
człowieka, często „używając” naszego ciała (pożądliwość ciała,
pożądliwość oczu i pycha ziemskiego, światowego życia), jako
swego szczególnego instrumentu, aby wygrywać swoje diabelskie (destruktywne) melodie i
umacniać cywilizację śmierci.
W godzinie świata globalizującego się na oślep, w tunelu
Europy pogrążonej w „nocy
duszy”, ale nadal marzącej o
integracji na miarę godności
osoby, pilnie potrzebujemy wielu współczesnych świadków i
proroków, którzy będą nam
gromko przypominać, że kto z
duszy człowieka i kultury usuwa
Boga jest zbrodniarzem!. Jednym z nich jest Benedykt XVI,
który jednoznacznie nauczał
że: „Naturę człowieka stanowi relacja z Nieskończonym” i
„Tam gdzie jest Bóg – tam jest
przyszłość”, a z mocą ostrzegał,
że: „Tam gdzie zapomina się o
Bogu, nie ma pokoju”.
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Ks. Gerhard Hirschfelder – wikariusz Czermnej 1932-39 (archiwum ks. T. Fitych).

Zaproszenie do spotkań
z bł. ks. Gerhardem – gigantem
ducha i „listem Chrystusowym”
Św. Augustyn z Hippony
nauczał, że chrześcijaństwo
posiada dwie zasadnicze drogi. Ów Doktor Kościoła głosił,
że „Kościół zna dwojakie życie
[…]. Jedno jest w wierze, drugie
w widzeniu; jedno jest pielgrzymowaniem, drugie wiekuistym
trwaniem; pierwsze w trudzie,
drugie w spoczynku; pierwsze
w drodze, drugie w ojczyźnie,
w Domu Boga Ojca. Pierwsze
polega na działaniu, drugie zaś
jest nagrodą i kontemplacją” (Z
komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana traktat 124, 5. 7).
Święty Ireneusz z Lyonu (ur.
130 Smyrna, zm. ok. 220 Lugdunum; męczennik i Ojciec Kościoła) głosił jednoznacznie, że
pełnię człowieczeństwa stanowią ciało, dusza i Duch Święty.
Ceniony współczesny teolog
o. Raniero Cantalamessa OFMCap (ur. w 1934) pisze, że „Duch
Święty jest tym, który sprawia
fundamentalny „kontakt z boskością”. To On - osobowa miłość
wzajemna Trójcy Świętej jest
źródłem każdej komunii, wspólnoty, dialogu i jedności. Boski
Duch światła i miłości nasze codzienne, zwyczajne i szare życie
zanurza w zbawczą Tajemnicę
Trójjedynego Boga. Co więcej
Jego dary w nas są niepoliczone. Duch Święty w oryginalny
i niepowtarzalny sposób „pracuje” w każdym ochrzczonym.
Istota Jego działania zawsze
jest taka sama: umacnia w nas
priorytet „więcej być niż więcej
mieć”, pierwszeństwo tego co

wewnętrzne przed tym co powierzchowne, wirtualne i światowe; przemienia egocentryka
i grzesznika w dar dla wielu – w
świętego. To Duch Święty czyni
człowieka wolnym - jako syna
lub córkę Boga Ojca, uczy modlitwy jako relacji z Trójjedynym
Bogiem, pokonuje naszych wewnętrznych i zewnętrznych nieprzyjaciół, kieruje ku świątyni
naszego wnętrza, uczy kochać
ze wzajemnością oraz budować
autentyczne więzi i braterskie
solidarne relacje. To on uzdalnia
nas do niezłomnej walki o wiarę
w Bożą Opiekę i Miłosierdzie i
o wewnętrzną wolność, której
owocem jest miłość i solidarność z wszystkimi, nawet za
cenę oddania życia. Tak więc
każdy święty i błogosławiony to tajemnica Trójjedynego
Boga działającego w ludzkim
wnętrzu. Stąd to Apostoł Narodów napisze, że chrześcijanie
są „listem Chrystusowym […]
napisanym nie atramentem, lecz
Duchem Boga żywego; nie na
kamiennych tablicach, lecz na
żywych tablicach serc” (2 Kor
3, 2-3). Boski Duch umocnił ks.
Gerharda Hirschfeldera i uczynił go niezłomnym świadkiem
prawdy o człowieku, Kościele i
świecie oraz napełniał tęsknotą
za nową ziemią i nowym niebem. „Nie ma nic piękniejszego,
niż poznać Chrystusa i dzielić się
z innymi przyjaźnią z Nim”. Tak
w 2011 r. Benedykt XVI zachęcał
Europejczyków podczas wizyty
w swej ojczyźnie.
Człowiek, który nie boi się
ciszy i milczenia, lecz je docenia,
umie słuchać swego wnętrza,
sumienia oraz innych. Łatwiej
pojmuje znaczenie słów, tego
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Ks. Augustin Hauffen – prob. Czermnej 1920-39 (archiwum ks. T. Fitych).

co sam mówi i co mówią do
niego inni. Czytanie zarówno
Pisma Świętego, jak i życia autentycznych świętych i błogosławionych jest niczym innym jak
tylko słuchaniem mówiącego
do człowieka Boskiego Ducha,
mówiącego ludzkim językiem,
za pomocą zwyczajnych słów,
zdań, obrazów, wydarzeń…
Mając na względzie fakt,
że tacy ludzie są wśród nas,
pragniemy jak najszersze grono mieszkańców i gości Ziemi
Kłodzkiej zaprosić do wspólnego odczytywania tego szczególnego Bożego listu i Daru Nieba
jakim jest bł. ks. Gerhard Hirschfelder (1907-1942). Zachęcamy
do duchowych spotkań z nim
i do odkrywania jego dojrzałej
osobowości, wielkości ducha
oraz świadectwa o niegasnącej
aktualności. Sugerujemy dwie
najbardziej otwarte i dostępne
dla każdego formy, tzn. pielgrzymek i szlaków kulturowych. Niniejszy tekst stanowi odpowiedź
na społeczne zapotrzebowanie
bezpośredniego poznawania
miejsc formacji i posługiwania
wybitnego Kłodzczanina, jak też
miejsca jego kaźni i śmierci w
KL Dachau oraz uczczenia go i
wzywania jego orędownictwa
przy symbolicznym grobie w
Kudowie - Czermnej. Docelowo
będzie on częścią dwu odmiennych mini przewodników.
Pierwszy z nich dotyczy
szczegółowego opracowania
trasy, jak i propozycji głębszego przeżycia pierwszego etapu
sakralno-kulturowego szlaku bł.
Księdza Gerarda Hirschfeldera
na odcinku Kłodzko - KudowaZdrój. Poprzez trzy wytyczone
etapy szlak ten obejmuje całą

Ziemię Kłodzką. Ów kompleksowy „mini przewodnik”, będzie
wyposażony zarówno w słownik podstawowych terminów
religijnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich pierwszej połowy XX wieku, z którymi
Kłodzki Duszpasterz Młodzieży
był związany, zbiór ludowych
porzekadeł – traktowanych jako
sapiencjalne i moralne drogowskazy, a wreszcie w małą antologię myśli św. Jana Pawła II
i bł. ks. Gerarda Hirschfeldera,
jak też świadectw i opinii na
temat Męczennika Dachau.
Całość dopełni symboliczny
zbiór modlitw.
Drugi mini przewodnik stanowi swoiste vademecum pielgrzymek z jednej strony do Kudowy-Czermnej, jako głównego
miejsca siedmioletniej posługi
kapłańskiej oraz usytuowanego
tutaj symbolicznego grobu bł. ks.
Gerharda, a z drugiej również do
KL Dachau, jako miejsca jego męczeństwa i śmierci. Osobom przybywającym do Kudowy - Czermnej pragniemy zaproponować
kilka możliwości efektywnego
wykorzystania czasu i religijnych
spotkań z ks. Gerhardem oraz z
sacrum tutejszego krajobrazu.
W wariancie krótkim będzie
to jedynie nawiedzenie grobu
charyzmatycznego duszpasterza młodzieży Ziemi Kłodzkiej,
Kaplicy Czaszek i parafialnego
kościoła. Pielgrzymom, kuracjuszom i turystom dysponującym
większą ilością czasu dodatkowo
oferujemy dwie trasy, możliwe do
pokonania samochodem lub na
rowerze oraz dwie miejskie trasy
okrężne, tzn. w Kudowie-Czermnej oraz w Kudowie – Zdroju i
Zakrzu. Mini przewodnik zosta-
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nie wyposażony w płytę CD, na
której obok antologii podstawowych tekstów biograficznych i
fotografii, pielgrzym i turysta
znajdzie zarówno materiały
multimedialne, jak też prosty
słowniczek i zbiór modlitw, w
tym Drogę Krzyżową autorstwa
bł. ks. Gerharda.
Parafia Czermna jej
mieszkańcy, miejsca pracy,
instytucje zabytki
Podejmijmy próbę bliższego
poznania Czermnej lat 40-tych
XX w., jako środowiska realizacji
chrześcijańskiej formacji i posługi
sakramentalnej pełnionej przez
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
Czermna, nazywana po stronie czeskiej, gdzie jest wiele miejscowości o tej samej nazwie –
Wielką lub niemiecką Czermną,
była od wieków i jest nadal sakralną perłą, duchową stolicą
Obniżenia Kudowskiego i „starówką” współczesnej KudowyZdroju. Dawna wieś łańcuchowa
Czermna (1 km od Kudowy) jest
malowniczo położona na wysokości ok. 400-480 m npm, ciągnie się na długości ok. 2,5 km
wzdłuż potoku Czermnicy i jest
najstarszą z wsi w Obniżeniu Kudowy oraz jedną z największych
i najbardziej prestiżowych parafii
(typu wielowsiowego) dawnego
kłodzkiego dekanatu. Do 1972
r. była bezpośrednio zależna od
archidiecezji praskiej. Parafia p.w.
św. Bartłomieja Ap w Czermnej
(najstarsza wzmianka z 1354 r.)
powstała w drugiej połowie XIII
wieku, jako tzw. „pokłosie” niemieckiej kolonizacji (w swych
początkowych granicach obejmowała dwa lenna i w konsekwencji dwóch patronów). Jej
pierwszy etap istnienia zbiega
się ze „złotym” okresem rozwoju diecezji praskiej (tzn. w pełni
ukształtowanych struktur kościelnych, nadania rangi archidiecezji,
powstania samodzielnej czesko-morawskiej prowincji oraz
świetlanych rządów arcybiskupa
Arnošta z Pardubic). Tutejsza parafia należała do 20-tu najstarszych, spośród ówczesnych 43
okręgów duszpasterskich na
Ziemi Kłodzkiej (w 1 poł. XX w.
było ich już 55). Niemalże przez
cały czas jej istnienia cechował
ją charakter wielowsiowy, tzn.
tworzyło ją ok. 4-6 wsi. Po wojnach husyckich parafia doznała
znacznego osłabienia i stała się
filią miejskiej parafii Lewin Kłodz-

ki. Odrodzenie czermnieńskiej
parafii nastąpiło dopiero w 1738
r.. Większość tutejszej ludności
stanowili Czesi, stąd to w okresie
czeskiego odrodzenia narodowego tutejsza parafia została
nazwana „czeskim zakątkiem”.
Wyżej położoną część Czermnej
oddzielają dwa pobliskie wzgórza: Świni Grzbiet (528 m npm od strony wschodniej) i Bluszcz
(od zachodniej). W dolnej części
Czermnej znajduje się kompleks
sakralny parafii św. Bartłomieja i
najważniejsze budynki publiczne.
W latach 1870-1929 r. właścicielem samodzielnego już
dominium Czermna (Tscherbeney) została protestancka rodzina
Tielsch. Carl Tielsch (ur. 1815 roku
w Borzu Koło Środy Śląskiej, zm.
1882) to radca handlowy, który
w 1845 r. w Starym Zdroju (k/
Wałbrzycha) założył manufakturę porcelany i szybko stał się
jednym z największych niemieckich producentów porcelany (Porzellanfabrik C. Tielsch &
Co; od 1952 r. Zakład Porcelany
Stołowej "Wałbrzych"). W latach
1927 - 1941 patronat kościelny
parafii Czermna należał do Egmonta von Thielsch-Reußendorfa
– właściciela tutejszego szlacheckiego folwarku. Po powstaniu w
Kudowie kameralnego wiejskiego uzdrowiska, w krótkim czasie
uznanego za pierwsze kardiologiczne sanatorium całych Niemiec (w 1933 r. Kudowa miała
1.855 mieszkańców), Czermna
i pobliskie Góry Stołowe - w naturalny sposób - stały się jego
kulturowo-turystycznym zapleczem. Przed wojną bazę noclegowo-gastronomiczną Czermnej
stanowiło aż osiem pensjonatów
(m.in. „Haus Hildegard”, „Haus Annemarie”); schronisko młodzieżowe, sześć gościńców (m.in.:
„Adolfa Tschöpe”‚ „Zum Grobian”,
„Hohenzollern”, „Zum Hubertus”)
oraz kawiarnia Karla Drechslera.
W konsekwencji, od XIX w.
wieś Czermna miała już charakter
rolniczo-przemysłowo-letniskowy. Według zestawień z 1935 r.
sporządzonych przez Gallanta,
nauczyciela z Czermnej, w tej największej wsi parafii św. Bartłomieja żyło 1812 osób w 252
rodzinach (979 kobiet i 833 mężczyzn). Co więcej aż 96,5 % populacji Czermnej stanowili katolicy.
Co ciekawe, w wyżej położonej i
oddalonej zaledwie o 5 km wsi
Pstrążna mieszkali obok siebie
katolicy, potomkowie dawnych
husytów oraz wyznawcy Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego – luteranie oraz kalwini. Przed 1939 r.
w Czermnej było ok. 164 rodzinnych gospodarstw rolnych, a ok.
331 mieszkańców było zatrudnionych na roli oraz w gospodarce leśnej. Jeszcze w okresie
międzywojennym praktycznie
w każdym domu pracowano na
warsztacie tkackim. Nie mniej
istniały tu już zarówno tkalnie
mechaniczne Emila Stanke i
Henricha Pischela (zatrudniały
ok. 300 pracowników), jak też fabryka papierosów oraz browar,
trzy młyny zbożowe, cegielnia,
tartak, kamieniołom, nadleśnictwo. Funkcjonowało osiem sklepów z artykułami spożywczymi,
a siedem kolejno z warzywami,
słodyczami, piwem, odzieżą, z
wyrobami frotte, dewocjonaliami
oraz rowerami. Działała tu kasa
zapomogowo-pożyczkowa, 23
warsztaty rzemieślnicze, stacja
benzynowa, usługi transportowe:
samochodowe (2); dorożką (2),
furmanką (1).
W Czermnej działały liczne
stowarzyszenia religijne i społeczne. Istniało tu aż sześć branżowych stowarzyszeń: rolników,
Ochotniczej Straży Pożarnej
(eryg. w 1881), rzemieślników,
byłych żołnierzy, sportowe
„Sportclub Preuβen 23” z sekcją
piłkarską i gimnastyczną, klub
narciarski „Rauhreif”, teatralne,
które swoje spektakle wystawiało
w gospodach „Zum Hubertus” i
„Brauerei”. Ponadto przy kościele
parafialnym działało kolejnych 10
stowarzyszeń religijnych, m.in.:
Stowarzyszenie Caritas, bractwo Serc Jezusa i Maryi, chór
kościelny i kapela muzyczna (na
poziomie muzycznym Czermna
konkurowała z kłodzkim kościołem parafialnym), Kongregacja
Maryjna i Dzieci Maryi, Związek
Katolickich Kobiet, Stowarzyszenie Katolickich Robotników (wiceprezesem był ks. prob. A. Hauffen), Stowarzyszenie Katolickich
czeladników, tzw. „Kolpinfamilie”,
Jungkolping (ich prezesem był
ks. Gerhard Hirschfelder), stowarzyszenie młodzieży (niem.
Jungschar, miejscem ich spotkań
była gospoda „Zum Hubertus”,
zostali oni rozwiązani z chwilą
powstania Hitlerjugend).
Aktualnie zabytki i miejsca,
które warto zobaczyć w Czermnej to: kompleks sakralny tzn. Kościół św. Bartłomieja Ap. (w
obecnej barokowej formie z II
poł. XVIII w.), obronna dzwonnica
bramowa zbudowana w 1603 r.

(przebud. w 1700 i 17776 r.),
Kaplica Czaszek z 1776 r., trzy
Grupy Ukrzyżowania (z 1816,
1887 i 1891 r.), siedem kamiennych kapliczek pasyjnych (tzw.
Męki Pańskie z 1856, 1862,
1867, 1877, 1900 i 1903 r. W
Kudowie-Czermnej istnieje ok.
100 obiektów małej architektury
sakralnej, które często odwiedzał
bł. ks. Gerhard samotnie i wraz
z młodzieżą, wychowując ją do
intymnej zażyłości z Bogiem. W
znacznej części są one usytuowane przy religijno-kulturowym
szlaku św. Jana Pawła II i bł. ks.
Gerharda Hirschfeldera. Godne
zobaczenia są również: Ruchoma szopka Franza Stephana z
lat 1896-1916; osiedle tkaczy z
1776 r., budynki: poczty z 1778
i 1900 r., mansardowej plebanii
z 1809 r., „starej szkoły” z 1879 r.
i nowej tzw. „Wielkiej Szkoły” z
1909 r., tzw. „Gemeindehaus” przy
ul. T. Kościuszki nr 59 z 1928 r.
(mieściły się tu: zarząd wsi, urząd
pocztowy oraz biuro i mieszkanie komendanta miejscowej
straży porządkowej); kompleks
dawnego Caritasu z 1931 r. (z
przedszkolem i Domem Seniorów); miejsce pierwszej remizy
ochotniczej straży pożarnej (wraz
z aresztem); pomnik poległych z
I wojny światowej z 1926 r.
Z kolei różnego typu współczesne atrakcje stanowią tu m.in.:
Muzeum Plenerowe tzw. Szlak
ginących zawodów i pobliska
Wioska indiańska z małym
zwierzyńcem oraz łowisko ryb
przy chałupach sudeckich. Jeśli
idzie o gastronomię, to w Dolnej
Czermnej są aż trzy miejsca, w
których pielgrzymi i turyści mogą
się posilić oraz cztery sklepy spożywcze, w których można się
zaopatrzyć w turystyczny prowiant. Również Mała Czermna
(czes. Malá Čermná) położona
po stronie czeskiej, dawna mała
górska wieś rolnicza, a oddalona
zaledwie o ok. 700 m od kościoła
parafialnego, gościnnie zaprasza także i polskich turystów do
trzech gościńców.
Proboszcz
czermnieńskiej parafii
Urząd katolickiego proboszcza w latach 1920-1939
pełnił ks. Augustin Hauffen
(ur. 3 VI 1885 w Nowej Rudzie,
zm. 11 IX 1939 w Czermnej).
Był on synem rzeźnika, a jego
k rewny Anton K aufmann
mieszkający także w Nowej
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Rudzie przy Theaterstraße 3,
w latach 40-tych zajmował
się kupiectwem. Po studiach
teologicznych we Wrocławiu
(w latach 1906-1910) w dniu
20 czerwca 1910 r. został wyświęcony na kapłana przez ks.
kard. Georga Koppa. W latach
1910-16 był wikariuszem w
Czermnej, a następnie proboszczem w Dusznikach-Zdroju (1916-1920), a od
1920 r. do 11 IX 1939 r., czyli
aż do śmierci, proboszczem
Czermnej. Już jako wikariusz
promował wczesną komunię
dzieci. W konsekwencji parafia
Czermna przodowała - pośród
55 parafii hrabstwa kłodzkiego
- najwyższą liczbą komunikujących wiernych. W 1936 ks. dr.
kard. Karl Kasper przeprowadził
w parafii bierzmowanie młodych ludzi. Przy tej okazji dostrzegł i docenił wysoki poziom
duszpasterstwa prowadzonego
w Czermnej. W konsekwencji,
praski kardynał w 1937 r. wyróżnił ks. proboszcza tytułem
„arcybiskupiego notariusza”.
Od 1937 r. w schematyzmach
kościelnych spotykamy jego
dwa tytuły honorowe: kanonik
honorowy i arcybiskupi notariusz oraz wzmiankę: członek
kapłańskiego stowarzyszenia
od Adoracji Najśw. Sakramentu. Jurysdykcja proboszcza
Czermnej obejmowała wiernych zarówno pięciu okolicznych wiosek, jak i mieszkańców
wioskowego kurortu Kudowa.
Stąd to w kręgu obsługi duszpasterskiej znajdowały się także
domy zakonne sióstr Elżbietanek i Sióstr Służebniczek NMP
„Diana”, niewielki szpital oraz
kompleks Caritasu.

29. wikariusz
czermnieńskiej parafii
W okresie od 1 kwietnia 1932
do 12 lutego 1939 r., czyli przez
prawie 7 lat funkcję tutejszego
wikariusza pełnił ks. Gerhard Hirschfelder. Posługiwał u boku kapłana mającego 47 lat życia i aż
16 lat pracy na funkcji proboszcza, w tym 22 lata kapłaństwa.
Znał on doskonale miejscowe
uwarunkowania i wyzwania,
bowiem wcześniej przez sześć
lat (1910-1916) był wikariuszem
Czermnej, a po powrocie od 12
lat proboszczem. Ks. Gerhard
zajmował się tu głównie duszpasterstwem dzieci i młodzieży.
Dotychczasowi biografowie
nie podjęli kwestii jego znajomości języka czeskiego, a co bardziej
znaczące - nie ukazali w stopniu
dostatecznym ani autentycznego
świadectwa wiary, ani licznych
form gigantycznej pracy duszpasterskiej i heroicznej miłości
pasterskiej charyzmatycznego
wikariusza. Młody neoprezbiter
okazał się być niestrudzonym
opiekunem młodzieży. Swoją życiową misję realizował w
trudnych warunkach nazizmu,
który skutecznie ograniczał działalność Kościoła i zawłaszczał
młodzież dla swych ideologicznych, nieludzkich celów. Nadal
katechizował on całą młodzież
w 4,5-tysięcznej parafii. W 1936
r. do sakramentu bierzmowania
przygotował aż 770 osób.
W przeciągu siedmiu lat jedynie w Czermnej ochrzcił prawie
500 dzieci. Ks. Gerhard otaczał
opieką duszpasterską członków
licznych stowarzyszeń i ruchów
religijnych. W dwu z nich, jak
np. w ruchu szensztackim, sam

Osiedle tkaczy w Czermnej (stan z lat 60.; archiwum ks. T. Fitych).
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do końca życia uczestniczył. W
sumie czermnieński wikariusz
dał fundamentalne na te czasy,
świetlane świadectwo, iż miłością
można pokonać nazizm i każdą
ideologię. Stąd jego duchową
charakterystykę doskonale przybliżają natchnione słowa korespondujące z mottem jego prymicyjnego obrazka: „Nie posłał
mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz
abym głosił Ewangelię, i to nie w
mądrości słowa, by nie zniweczyć
Chrystusowego krzyża. Nauka
bowiem krzyża głupstwem jest
dla tych, co idą na zatracenie,
mocą Bożą zaś dla nas, którzy
dostępujemy zbawienia” (1 Kor
1,17-18) oraz „oni zwyciężyli
dzięki krwi Baranka i dzięki słowu
swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
Dlatego radujcie się, niebiosa i
ich mieszkańcy!” (Ap 12, 12a).
Pomimo nazistowsk ich
ograniczeń, inwigilacji i najść
ze strony politycznej policji –
gestapo, ks. Gerhard Hirschfelder nie zrezygnował z realizacji
chrześcijańskiej formacji tutejszej
młodzieży. W gospodzie „Zum
Hubertus” jako prezes regularnie gromadził czeladników i
robotników zrzeszonych w „Kolpingfamilie” i „Jungkolping”. W
tym miejscu spotykał się także
z młodzieżą stowarzyszoną w
„Jungschar”. Domy 49 członków
„Kolpingfamilie”, jak i kompleks
Caritasu, wzniesiony w 1931 r.
pobliżu parafialnego cmentarza,
służyły czermnieńskiemu wikariuszowi za miejsca spotkań z
młodzieżą żeńską i męską. W
okresie letnim ks. Gerhard dla
ministrantów przeprowadzał
zbiórki w ogrodzie parafialnym
i dni skupienia w Dusznikach. Dla

młodzieży organizował wycieczki, np. do ruin średniowiecznego
zamku rycerskiego Homole we
wsi Zielone Ludowe, pomiędzy
Lewinem i Dusznikami. W XIX
w. był on wielką atrakcją dla
kuracjuszy z Dusznik, harcerzy
(biwaki i obozy), czeladników
z „Jungkolping” i ich muzykantów (odpoczynkowe pobyty w
Bobrownikach, 809 m n.p.m.,
pod Zieleńcem, 4,2 km - ok. 1,5
godziny marszu z Dusznik).
Ponadto na rzecz formacji i
wspólnotowej modlitwy z młodzieżą, charyzmatyczny duszpasterz organizował z jednej strony
swego rodzaju „zloty gwiaździste”
na tutejszych ścieżkach i szlakach
z przydrożnymi kapliczkami. W
tym celu wykorzystywał on również praktykę „Dni Krzyżowych”
( procesja i modlitwy w intencjach urodzajów przy czterech
czermnieńskich kapliczkach), jak
też pielgrzymki tak do lokalnego mini sanktuarium w „Zielonej
Dolinie” (wotum za uratowane
życia podczas pandemii cholery w 1832 r.), jak też pielgrzymki czermnieńskich wiernych do
Śląskiej Jerozolimy w Wambierzycach Śląskich. Były one organizowane dla ok. 300-osobowej
kampanii pątniczej, każdego
roku w trzech terminach.
Nie sposób jednak pominąć
tu faktu, że już pierwsze cztery
lata ofiarnej posługi ks. Gerharda pośrednio przyczyniły się do
wyróżnienia księdza proboszcza
tytułem honorowym przez kurię
Metropolitalną w Pradze. W tym
samym czasie także bardzo młody
ks. Gerhard otrzymał z Pragi swoje
pierwsze wyróżnienie, tzw. dekret
pochwalny. Ponadto zwyczajem
tej parafii było to, że to ks. pro-

Plebania w Czermnej zbud. w 1809 r. (fot. ks. T. Fitych).
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boszcz osobiście czynił wpisy do
ksiąg metrykalnych. Interesującym
pozostaje fakt, że w latach 19321935 w księdze chrztów niezwykle
często wpisywał adnotację: „Kaplan Gerhard Majella Hirschfelder”,
czyli w pełnym brzmieniu podawał imię i nazwisko pierwszego z
trzech patronów chrztu tutejszego
wikariusza. Wielce wymownym
jest też fakt, że ks. proboszcz w
krótkim czasie został urzeczony
charakterem, pogodnym usposobieniem i sposobem ofiarnej pracy
aktualnego wikariusza ks. Gerharda. W efekcie w 1934 r. tak pisał
on do ks. prałata Franza Ditterta
(ur. 10 XII 1857, zm. 18 XII 1937
wielkiego dziekana kłodzkiego i
generalnego wikariusza arcybiskupa praskiego dla Hrabstwa
Kłodzkiego w latach 1921–1937,
który był przewodniczącym Partii Centrum i krytykiem nazizmu):
„Dotychczas nie miałem jeszcze
wikariusza, który by pracował w
sposób godny pełnego zaufania, z
tak wielką pasją i zadowoleniem.
Da się go lubić jak brata. Bardzo
proszę o pozostawienie mi tego
kapłana.”
Nazistowski znak sprzeciwu
inwigilacji i opresji
W wyborach do Reichstagu z
5 III 1933 r. zwycięstwo odniosła
nacjonalistyczna partia NSDAP i
wraz z Adolfem Hitlerem przejęła
władzę w Niemczech. Znaczącym jest fakt, że także większość
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej
poparła NSDAP. Ważnie oddanych głosów było tu 68.903, z

tego nazistowska NSDAP otrzymała ich aż 26.594. Dopiero
drugą co do wielkości liczbę
otrzymanych głosów zdobyła
chrześcijańska partia Centrum
-19.856, a Christlich-SozialerVolksdienst otrzymał ich jedynie 225. Z kolei w największej
wsi „czeskiego zakątka” jakim
była jego „stolica” Czermna (ok.
2.000 mieszkańców w 1933 r.) na
NSDAP zagłosowało aż 315 osób,
a na pozostałe pięć niemieckich
partii z Centrum na czele oddano
zaledwie 868 głosów. (Zob. N.
Bartonitschek, GH – 2, Stolberg
2007, s. 61).
Neoprezbiter ks. Gerhard Hirschfelder pracujący w Czermnej
od 1932 r. przedstawiał sobą pogodne i radosne usposobienie,
ewangeliczne i utalentowane
kaznodziejstwo, świetlane świadectwo życia według Ewangelii i
bezkompromisową postawę moralną. Od początku cieszył się on
ogromną popularnością nie tylko
wśród młodzieży, ale i w gronie
osób dorosłych. Jest oczywistym,
iż stał się on nie tylko niewygodnym dla liderów NSDAP
forujących kult wodza narodu i
zarazem propagujących ateizm,
ale przede wszystkim wyrósł on
na ich głównego konkurenta w
coraz bardziej zaciekłym boju o
duszę młodzieży. Pomimo, że ze
Słonego, będącej częścią parafii św. Bartłomieja w Czermnej,
wywodził się czołowy polityk
NSDAP Paul Skoda (ur. 29 VI
1901 Schlaney; zmarł po 20 IV
1945; szewc z zawodu), to jednak
pierwszoplanowym przeciwni-

kiem ideologicznym i głównym
sprawcą prześladowania księdza
Gerharda przez gestapo, stał
się miejscowy przewodniczący
NSDAP Arno Rogard (pierwotne
nazwisko Rogowski) urodzony
02 VI 1895 roku w Dusznikach-Zdroju). Był to niewierzący
nauczyciel, czynny zarówno w
Czermnej, jak też i w Kudowie w
ewangelickiej szkole. Mieszkał,
podobnie jak jego brat Arwed
Rogowski (ur. 17 VI 1904 Czermna, zm. 1955 Detmold), w Dolnej
Czermnej pod dawnym numerem 5 (wcześniej - Haus „Lydka”, a
za jego czasów - Haus „Rogard”),
po lewej stronie, głównej drogi prowadzącej z Kudowy do
Czermnej.
Ksiądz Gerhard Hirschfelder umacniany duchowością i
prorocką mądrością założyciela
Ruchu Szensztackiego oraz odważnymi poglądami wielkiego
dziekana kłodzkiego ks. prałata
Franza Ditterta - niezłomnie i w
ewangelicznym duchu wychowywał młodzież, a jego nauki,
jak też misteria religijne oraz
spektakle teatralne cieszyły
się dużym zainteresowaniem
nie tylko wśród ludzi młodych.
Wielką radość i satysfakcję sprawiała mu formacja liturgicznej
służby ołtarza, m.in. poprzez
tzw. zbiórki ministranckie. W
konsekwencji na różne sposoby próbowano go zastraszać.
Jego kazania były ostentacyjnie notowane, wzywano go
na przesłuchania. Kilkakrotnie
został pobity przez faszystowskich bojówkarzy. Broniąc trans-

Symboliczny grób bł. ks. Gerharda H. obok grobu ks. proboszcza A. Hauffena (fot. ks. T. Fitych).

cendentnego charakteru osoby
ludzkiej, w kazaniach otwarcie
występował przeciw nazistom.
Nadal pielęgnował katolickie organizacje młodzieżowe, które
miały być zaporą przeciwko szerzeniu się ideologii narodowosocjalistycznej. Wokół wartości
chrześcijańskich gromadził nie
tylko młodzież z Czermnej, ale
i z pozostałych pięciu filialnych
wiosek. Przed 1939 r. kilkakrotnie nawiedzał kościół parafialny
w Lewinie Kłodzkim i Słowem
Bożym umacniał tamtejszą młodzież, zauroczoną osobowością
charyzmatycznego prezbitera.
Ks. Gerhard Hirschfelder
i paradoks ewangelicznego
ziarna
Kolejne etapy kapłańskiej
posługi wybitnego Kłodzczanina
stanowił najpierw już tylko 2-letni okres pracy w miejskiej parafii
Bystrzyca Kł. (1939-1941) i odpowiedzialna funkcja Duszpasterza
Młodzieży Ziemi Kłodzkiej. Główną formą ewangelizacji i animacji
młodego pokolenia stanowiły
wielotysięczne pielgrzymki,
które ks. Gerhard prowadził do
sanktuarium w Wambierzycach
Śl., w Bardo Śl., na Górę Igliczną
i do czeskiego kompleksu klasztorno-pielgrzymkowego Hora
Matky Boží (Góra Matki Bożej) w
Kralikach (ok. 4 km od granicy z
Polską w Boboszowie i niedaleko
od Międzylesia).
Życiowa „godzina” i „Wielki
Piątek” ks. Gerharda Hirschfeldera rozpoczął się w Bystrzycy

Czermna Grupa Ukrzyżowania (fot. ks. T. Fitych).
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Kł., zaczął się od aresztowania go
przez gestapo i czteromiesięczny pobyt w kłodzkim więzieniu.
Następnie, przez ostatnie osiem
miesięcy żył w hitlerowskim
obozie w KL Dachau, przeznaczonym do eliminowania zarówno opozycji politycznej, jak
i elit, a zwłaszcza duchowieństwa, z polskim na czele. Ks.
Gerhard często doświadczał
zwycięskiej mocy sługi Pana,
a jako autentyczny Jego sługa
- stał się „gładką strzałą”, a jego
usta były „ostrym mieczem” (Iz
49,1-7). Życie charyzmatycznego
Duszpasterza Młodzieży charakteryzuje logika ewangelicznego
ziarna. „Jeżeli ziarno pszenicy nie
obumrze, zostanie tylko samo”
(J 2,24). To zdanie przybliża nam
fundamentalne prawo duchowej
płodności: trzeba umrzeć, aby
przynieść stokrotny ewangeliczny owoc. W Ewangelii, także
i sam Jezus widzi swoją śmierć i
mówi nam, że dopiero „Na krzyżu
przyciągnę wszystkich ludzi do
siebie” (J 12, 32).
Pomimo, że upłynęło pół
wieku od śmierci cenionego
Kłodzczanina, formowana przezeń młodzież nie zapomniała o
pasterskiej miłości ks. Gerharda.
Z końcem lat 90-tych jej przedstawiciele przekonali dawnych

parafian oraz zmobilizowali
duchowieństwo i hierarchię
kościelną na rzecz procesu
beatyfikacji. Uczynili pierwszy
konkretny krok, czyli zainicjowali proces zbierania świadectw i
dokumentów oraz ich publikacji.
Proces beatyfikacji księdza
Gerharda Hirschfeldera został
podjęty 8 września 1998 r. w
diecezji Münster. Po dziesięciu
latach, 19 września 2010 r., Benedykt XVI w osobie ks. kard.
Joachima Meissnera w uroczysty sposób ogłosił ks. Gerharda
Hirschfeldera kolejnym beatyfikowanym Kościoła katolickiego.
W dniu 10 października w Parku
Zdrojowym w Kudowie-Zdroju
pod przewodnictwem biskupa
diecezji świdnickiej Ignacego
Deca, z udziałem ok. tysiąca
wiernych z Polski, Niemiec i
Czech celebrowano dziękczynną Eucharystię za wyniesienie
ks. Gerharda Hirschfeldera do
chwały ołtarzy i w symboliczny sposób wyrażono fakt uroczystego przyjęcia Daru Nieba
przez diecezję świdnicką. Jest
on pierwszym błogosławionym
pochodzącym z terenu młodej
diecezji świdnickiej, a jego wspomnienie liturgiczne przypada na
dzień 19 września.
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Mapka Czermnej – „starówki” Kudowy-Zdroju z lat 50. (oprac. ks. T. Fitych).

Widokówka - Gospoda Adolfa Tschöpe, usytuowanej na wysokości kościelnej dzwonnicy (źródło witryna internetowa).
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Henryk Grzybowski

WSPOMNIENIA POLANICZAN
Tym razem w pierwszej części
przedstawię wyjątkowo wspomnienia nie mieszkańca Polanicy, a pobliskiego Szalejowa Dolnego. Są o
tyle ciekawe, że dotyczą członka
Volkssturmu. Były to oddziały o
charakterze pospolitego ruszenia,
formacja utworzona dekretem Hitlera z 25 września 1944 r. Wcześniej
wskutek dotkliwych strat do Wehrmachtu od jesieni 1944 r. powoływano mężczyzn w wieku od 16 do
60 lat, wkrótce i to było za mało.
Członkowie Volkssturmu zwykle nie
otrzymywali umundurowania, nosząc opaski z napisem Deutsche Wehrmacht lub Deutscher Volkssturm.
Uzbrojeni byli głównie w starą broń
z I wojny światowej lub broń zdobyczną, czy nawet skonfiskowaną
broń myśliwską. Ich główną i często
groźną bronią były ręczne granatniki przeciwpancerne Panzerfaust
do likwidacji czołgów. Początkowo
Volkssturm wykorzystywano do
ochrony dróg i linii kolejowych,
lecz od stycznia 1945 r. volkssturmistów wysyłano na pierwszą linię
frontu. Ojciec Reinholda, Josef Lux
z Podzamku, walczył w I wojnie
światowej, potem także w szeregach Freikorpsu przeciw polskim
powstańcom w bitwie w rejonie
Góry św. Anny w 1921 r. Od barona
Münchhausena wynajmował dom
nr 40 w centrum wsi, po południowej stronie głownej drogi. Z Anną
Opitz ze Starkowa miał dziesięcioro
dzieci. Trzech starszych synów było
w Wehrmachcie, jeden z nich zginął
pod Stalingradem, dwóch dostało
się do niewoli. Josef ranny w wojnie
wrócił do domu, lecz w kwietniu
1945 r. w Kłodzku znowu szkolił rekrutów w wieku swego syna. Także
Reinhold, autor wspomnień, trafił
do niewoli u Rosjan, gdzie pozosta-

wał do października 1945 r. Jego
rodzice z pozostałym rodzeństwem
6 października 1948 r. zostali wysiedleni do Niemiec1.
Inny fragment wspomnień
związany jest z drugim biegunem
okresu końca wojny – wyjazdem
w granice powojennych Niemiec.
Reinhold Lux
Ostatnie dni wojny w 1945
i czas Rosjan2
Byłem w jednostce w Goszycach 3 w celu przysposobienia
obronnego i wykopywania okopów. Byliśmy zakwaterowani w gospodzie „Pod Czarnym Rumakiem”,
nasze dowództwo mieszkało w
szkole i schronisku młodzieżowym.
Na nasypie kolejowym od lutego
stał rosyjski czołg.
W niedzielę 6 maja nie byłem
na służbie i chciałem sprawdzić, czy
moja siostra jest jeszcze w swojej
pracy. Była zatrudniona w Ławicy
u inspektora majątkowego (z pochodzenia Szwajcara). Kiedy tam
dotarłem, jej szef powiedział mi:
– Odesłałem Elfriede do domu,
bo nikt nie wie, co będzie, więc lepiej, żeby była w domu z rodziną.
Jeśli możesz, też się stąd zmywaj.
Od tego momentu jedyne, o
czym myślałem to dostać się do
domu. W poniedziałek wieczorem,
o godz. 20, miałem wartę i byłem
tam sam, bo mój kompan już sobie poszedł; pochodził z Szalejowa
Górnego. Do tego czasu oddaliło
się około 100 chłopców. Byliśmy w
wieku od 15 do 18 lat – byłem tam
z jednym z najmłodszych, miałem
15 lat. I to my mieliśmy zatrzymać
Rosjan! We wtorek wieczorem
postanowiłem, że też się stamtąd
oddalę. Kiedy znów miałem wartę,

Dzieci Luxów na tle domu w Szalejowie Dolnym.

uciekłem w stronę szpitala, stamtąd
za dworcem głównym w górę rzeki
w kierunku Kłodzka, z nadzieją, że
znajdę dobre przejście przez Nysę.
Niespodziewanie stałem przy moście, który zbudowali saperzy. Bo
dłuższym wahaniu przeszedłem
przez most i od razu zostałem zatrzymany przez żołnierza, który
powiedział, że nie mogę dać się
złapać, bo wojna tak czy siak się
skończyła.
Bardzo szybko przebiegłem
przez most, w górę i na przełaj w
kierunku Komturhofu4, a stamtąd
prosto do Szalejowa Dolnego. Kiedy dotarłem do domu, stał przed
nim wóz w uliczce, zapakowany
po brzegi rzeczami, naszymi, ale
też Scholza, Jäschkego, Winklera,
Schmidta. Ale nie było jeszcze koni,
które miały ciągnąć wóz. Wszyscy
mężczyźni musieli pomagać w pałacu i majątku. Po dłuższym czasie
przyszedł Jäschke z zaprzęgiem i
ruszyliśmy. Nie zajechaliśmy jednak daleko, bo ulica była całkowicie zapchana, od cukrowni stały
opuszczone pojazdy wojskowe i
działa. Po bardzo długim czasie dojechaliśmy do Exnera. Moja matka
powiedziała wtedy:
– Jäschke, zawracamy, przy
Kahlercie jest na tyle miejsca. Pójdę i zadbam o to, żeby się udało.
Poszedłem z matką i znaleźliśmy
miejsce na zawrócenie i wróciliśmy
do domu. Byliśmy tam ok. 6 rano.
Wniesiono rzeczy do domu i czekaliśmy na te, które miały dojechać.
Ok. 8.30 byłem na Dorfstraße5 i tam po raz pierwszy miałem
kontakt z Rosjanami. Kolumna pojazdów wjeżdżała do wsi. Potem
był spokój do podwieczorka, a
to znaczyło: Rosjanie przyjechali
i polują na kobiety. Zawsze, jak

przyjeżdżali Rosjanie, kobiety z
sąsiedztwa chowały się w naszej
szkółce sosen. Plądrowanie, gwałty
i mordy zaczęły się na dobre następnego dnia. Posiadacz ziemski
w Mikowicach Kirstein został rozstrzelany ze swoją żoną i córką i
pogrzebany w oborniku. Rolnikom
zabierano konie i krowy z dworów,
zbierano w stada i pędzono dalej.
Zdechło dużo bydła, chowano je od
razu na miejscu, gdzie padło. Trzy
dni Rosjanie robili z Niemcami, co
chcieli. Potem częściowo zapanował porządek. Ale zbrodnie trwały
nadal. Zgadza się, wiele się działo
w tamtym czasie. Niemcy musieli
wykonywać dalej swoją pracę, powoli wszystko się normalizowało.
Po kilku dniach zostałem złapany przez Rosjan i wysłany do
pracy. W uliczce za przedszkolem
nad Bystrzycą Dusznicką utworzono miejsce do odwszawiania.
Najpierw wytyczono teren świerkami, wysokimi na 2-3 metry. Potem
zbudowano na brzegu dwa bunkry,
gdzie później pryskano mundury
Rosjan. Wstawiono tam kocioł parowy i kocioł z gorącą wodą i można
było zaczynać. Musieliśmy rąbać
drzewo i palić, przynosić mundury do bunkrów, a potem odnosić.
Przychodzili żołnierze, rozbierali się,
kąpali w przepołowionych beczkach oleju, dostawali nowe mundury i ubierali się z powrotem. To
samo robiły kobiety. Kilka tysięcy
kobiet i mężczyzn odwszawiano
w ten sposób. Nasz wartownik,
który mówił bardzo dobrze po
niemiecku, nazywał mnie zawsze
„Hitlerjunge”.
Pewnego razu Rosjanie pokazali nam film o wyzwoleniu
Sewastopola. Za ekran służyła
ściana szczytowa gospody. Był to

Wysiedlani Niemcy na dziedzińcu byłego urzędu skarbowego10
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film gloryfikujący tylko sowiecką
armię. Niemieccy żołnierze przecież
„padali jak muchy”.
Kiedy skończyliśmy odwszawianie, pomieszczenie z maszynami parowymi służyło do czyszczenia i pakowania broni. To byli inni
Rosjanie. Nasz wartownik miał 30
lat, był żołnierzem i w czasie wojny
tylko raz był w domu. Cała broń
piechoty tam była, od pistoletów
smugowych po granatniki. Broń
rozkładano na części, czyszczono
i z powrotem składano, pakowano
do skrzyń i ładowano. Rosjanie byli
dla nas mili. Kiedy przychodził komendant, mogliśmy nawet strzelać.
Zawsze się cieszył, kiedy nie trafialiśmy do celu. Paul Schneider strzelał
raz z pistoletu, a moc odrzutu go
przewróciła. Rosjanie ze śmiechu
tarzali się po ziemi, a Paul już nigdy
więcej nie strzelał.
Tak zleciał czas aż do żniw, przy
których też musieliśmy pomagać.
Raz miałem jechać wozem zaprzężonym w zwierzęta, ale byłem kowalem, nie woźnicą i nie miałem
też do tego talentu. Zostawiłem
konie z powozem i poszedłem do
domu. Garbaty Rosjanin na wielkim
koniu zawsze zbierał wszystkich
Niemców. Pewnego dnia i mnie
znów złapał. Kiedy rzucane było
hasło, że „Garbaty” znów jeździ,
każdy starał się ukryć, bo on brał
każdego, nieważne czy młody
czy stary, mężczyzna czy kobieta, grunt, żeby jemu zgadzała się
suma. Kiedy znów Rosjanie pędzili
stado krów, on zbierał ludzi do pędzenia w ten sam sposób. Nikt z
nich nie wiedział, jak daleko idzie
i na jak długo. Niekiedy szło się
dwa dni. Kilka razy uciekałem, ale
zawsze znów mnie łapali.
Niedługo potem pasłem krowy
przy „Halbe Meile”6. Raz mieliśmy
stado na 800 sztuk. Potem znów
trochę napędzono. W takich kolumnach wiele bydła padało. Nocami musieliśmy pilnować stada
z karabinami, bo Rosjanie bali się
Polaków, którzy pewnie chcieli
ukraść bydło. Później zostaliśmy
jeszcze przeniesieni do gospodar-

stwa Scholza poniżej Komturhofu,
gdzie byłem do połowy października. Było mokro i zimno, a ja znów
uciekłem, żeby wrócić do domu. A
że nie było już tam „Garbatego”, nie
miał mnie kto szukać.
Wspomnienia
Rosemarie Richter
Henryk Grzybowski
Strach przed wywózką do Rosji
przewija się kilka razy we wspomnieniach Niemców. Wkrótce
po zajęciu Śląska Rosjanie, pilnie
potrzebujący rąk do pracy, rozpoczęli wywózkę ludności, zabieranej
niekiedy z ulicy, bez względu na
wiek, płeć i narodowość (nawet
miejscowych Polaków) do pracy
w kopalniach i kołchozach w głębi
kraju. Dezorganizowało to organizację administracji i przemysłu na
Ziemiach Odzyskanych. Śmiertelność wywiezionych była wysoka,
niektórzy wrócili dopiero w latach
50. Polakom nieodparcie nasuwa
się tu skojarzenie z wprowadzonymi przez Niemców robotami
przymusowymi dla ludności krajów okupowanych przez III Rzeszę
i łapankami ulicznymi.
Przejmująca jest pieśń śpiewana przez wysiedlanych. Niemcy skwapliwie pielęgnują pamięć
tamtych dni. Daleko mniej chętnie
przypomina się o tym, jak masowo III Rzeszę i samą wojnę poparli
przeciętni Niemcy, czy to, że wielu zbrodniarzy uniknęło kary, lub
poniosło ją w niewielkim stopniu,
zajmując po wojnie eksponowane stanowiska w administracji,
aparacie sądownictwa, a nawet
w rządzie RFN7.
Rosemarie Richter z d. Pohl.
Wysiedlenie 20 lutego 1946
roku8
Nadszedł poranek rozłąki. Zimny i pogodny lutowy poranek, leżała tylko cienka pokrywa śniegu.
Nigdy nie zapomnę troski w oczach
rodziców. Ośmiomiesięcznego
brata wsadzono do wózka. Ubrałyśmy po trzy sukienki, tak że ledwo
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można było dopiąć płaszcz, potem
szal, czapkę, rękawiczki i wzięłyśmy
plecaki. I stało się… Ojciec ciągnął
wózek, my dreptaliśmy obok. Mojej
mamie łzy kapały z twarzy i ciągle
oglądała się za siebie. Tato powiedział: „Nie oglądaj się, trzeba patrzeć do przodu”. To zdanie wciąż
mi dźwięczy w uszach. Wierzę, że
tylko człowiek, który to przeszedł,
może zrozumieć, co to znaczy zostawić wszystko, co się ukochało,
co się posiadło, wiedząc dobrze,
że zaraz po to wyciągną się chciwe
ręce. Do tego okropny, podskórny
strach przed wywózką do Rosji9,
bo o celu podróży nic nie było
wiadomo.
Doszliśmy do hotelu Tyroler Hof
(obecnie hotel Europa). Gromady
ludzi, tak jak my, nadciągały ze
wszystkich kierunków. Teraz myślę, że cała Polanica nie miała naraz
tyle miejsc gościnnych. Hotel był
otoczony ogromnymi kasztanowcami, pod którymi goście siadali
latem, a które teraz wyciągały do
nieba swoje nagie konary. Przypominam teraz sobie, że w czasie
wspólnych z bratem odwiedzin
w Polanicy w 1985 r. zupełnie nie
mogłam rozpoznać tego miejsca.
Wszystkie drzewa zostały wycięte,
a bez tej ozdoby hotel dużo stracił.
Czekaliśmy jakiś czas, podczas gdy
przed obiektem na wozy konne
ładowano żywy bagaż: kobiety i
dzieci. Mężczyźni szli obok.
Ruszyliśmy w końcu w tym
gorzkim i zimnym dniu w stronę
Kłodzka. Po półtorej, może dwóch
godzinach dotarliśmy do dawnego
urzędu skarbowego. Wśród tłumu
ludzi panował tam ogłuszający
harmider. Dzieci płakały, każdy coś
mówił. Do tego uzbrojeni żołnierze i milicjanci z tubami. Trzeba to
sobie wyobrazić: całe Hrabstwo
było w drodze i przechodziło przez
śluzę byłego urzędu skarbowego.
Pewien starszy człowiek zasłabł,
a innym chcącym udzielić mu
pomocy przeszkodzili żołnierze.
Ten człowiek znalazł tam nędzną
śmierć. Tak okrutni potrafią być
ludzie.

Przydzielono nam pomieszczenia, gdzie ogromny piec dawał
przyjemne ciepło. W kącie złożyliśmy swój bagaż. Tam spędziliśmy
noc, która minęła wśród kaszlu,
szeptów, czasem płaczu dzieci.
Rano dostaliśmy coś ciepłego
do picia. Dorośli byli poddawani
grupowej kontroli, sprawdzano
ich bagaż, a łańcuszki, zegarki i co
tam jeszcze znaleziono, zmieniało właściciela. Ojciec dogadał się
z sąsiadami, że będziemy trzymać
się razem. Znów trafiliśmy na wozy
konne i pojechaliśmy na dworzec,
gdzie czekała niekończąca się kolejka wagonów do przewozu bydła.
Wagon po wagonie, pod nadzorem
żołnierzy napełniano ludźmi. Który
numer miał nasz wagon, już nie
wiem, jak również, ilu ludzi było
tam stłoczonych. Pamiętam tylko liczbę dzieci – było ich 30! Po
drodze dochodziło do strasznych
wypadków wskutek nagłych szarpnięć lokomotywy. Drzwi wagonu
poruszały się na szynach. Zdarzyło
się, że dziecku trzymanemu przez
matkę w ramionach, które wyglądało z wagonu przesuwające się
drzwi odcięły głowę. Matce pozostało bezgłowe dziecko.
Ludzie powoli zorientowali
się, że jedziemy na zachód. Kiedy
pociąg przejechał granicę, zmienili
się strażnicy. Nie pamiętam już, czy
byli to Amerykanie. Pamiętam jednak, że wszyscy dorośli wstali spoglądając z powrotem na wschód i
zaśpiewali pieśń:
A kiedy pytam wędrowca,
dokąd podążasz, bracie?
Do domu, do domu
cieszyć się w mej chacie.
A kiedy pytam wędrowca
Skąd jesteś? Pytam cicho…
Ach z domu, z domu
– ciężko przy tym wzdycha…
A kiedy pytam wędrowca,
cóż cię do ziemi przygina?
Nie wolno mi do domu –
mojej ojczyzny nie ma!
Kiedy skończyli, wszyscy zaczęli płakać. Także mężczyźni.

Przypisy:
1. Häuser, Höfe und ihre Bewohner, w: Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf in der Grafschaft Glatz/Schlesien, Brinkmann-Patzelt, Georgsmarienhütte-Oldenburg, 2001, S. 215–216.
ISBN 3-927099-75-9.
2. Reinhold Lux, Die letzten Kriegstage 1945 und die Zeit mit den Russen, op. cit., S. 370–372 (tłum.
H. Grzybowski).
3. Goszyce (niem. Hassitz), od 1890 r. część Kłodzka, po wojnie nazwana Jurandowem.
4. Komturhof, jeden z najstarszych folwarków związanych z Kłodzkiem, powstał w połowie XII
wieku jako własność komtura i komandorii joannitów, obecnie dzielnica Kłodzka – Kościelniki,
nazywana także Książówką od nazwy istniejącego tam niegdyś PGR-u.
5. Główna ulica wiejska.
6. Gospoda „Halbe Meile” przed obecną stacją benzynową „Orlen” przy ul. Lisiej w kierunku na Kudowę.
7. Tematyce wysiedlenia (wg niemieckiej narracji „wypędzenia”) poświęcony będzie szerszy komentarz zamieszczony przy końcu cyklu.

8. Rosemarie Richter geb. Pohl, Die Vertreibung am 20. Februar 1946, w: „Bad Altheide Weihnachtsbrief”, Jhrg 2001, red. Georg Wenzel, s. 80–85. Opublikowane także w Polanica Zdrój wczoraj i
dziś, tom I: 1347–1946, wyd. 1, s. 499–501 (red. i tłum. H. Grzybowski).
9. Ten strach przed wywózką do Rosji przewija się wiele razy we wspomnieniach Niemców. Wkrótce
po zajęciu Śląska Rosjanie, pilnie potrzebujący rąk do pracy, rozpoczęli wywózkę ludności, zabieranej niekiedy z ulicy, bez względu na wiek, płeć i narodowość (nawet miejscowych Polaków)
do pracy w kopalniach i kołchozach w głębi kraju. Dezorganizowało to organizację administracji
i przemysłu na Ziemiach Odzyskanych. Śmiertelność wywiezionych była wysoka, niektórzy wrócili dopiero w latach pięćdziesiątych. Nieodparcie nasuwa się tu skojarzenie z wprowadzonymi
przez Niemców robotami przymusowymi dla ludności krajów okupowanych przez III Rzeszę i
łapankami ulicznymi.
10. Obecnie obiekt Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (zwanej Czerwoną Szkołą).
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POSTROMANTYCZNA WIZJA ŚMIERCI W TWÓRCZOŚCI
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO (CZ. I)
Kazimierz Wyka w liście do
Jana Bugaja z czerwca 1943 r., a
później w innych opracowaniach
zwrócił uwagę na podobieństwo
utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do twórczości romantycznych wieszczów Juliusza
Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Również późniejsi krytycy i
badacze literatury przyznali poecie
przydomek „romantyczny”, pisano
o „śmierci romantyka”, „śmierci Słowackiego”, „dziejach romantycznego poety”.1
Czy w istocie był Baczyński
nowym Słowackim, na którego go
kreowano? Zastanawiając się nad
tym faktem Zdzisław Jastrzębski
pisał: /.../ Jest nawet w jego twórczości szeroki oddech romantyzmu,
choć bohaterem była nie idea, lecz
człowiek, choć nie było starcia między głównym indywidualizmem i
życiem, chociaż dominowało skupienie i wyciszenie, eliminowanie
retoryki, romantyzm przepuszczono
jednak przez filtr Norwida /.../ Kim
zatem był? /.../ W gruncie rzeczy
ukształtował własne oblicze, niepowtarzalne i nieporównywalne.
Miał zresztą oblicza rożne /.../ 2
Pierwsze / pomijam rzadkie,
acz istotne Miłoszowe ujęcie
człowieka jako konstytuowanego
elementu natury w Juweniliach /
przejawiało się poprzez metaforykę
obrazu / metafora światła i ognia,
paralele biblijne, przekonanie
o nieśmiertelności form duchowych, ideę totalnej apokatastazy, soteriologiczną perspektywę
Boga, człowieka i kosmosu bliskie
jest mistycznej twórczości J. Sło
wackiego/.
Drugie - zwłaszcza w takich
wierszach jak: „Ach zadumani...”,
„Don Kichot”, „Starość”, „Czarne
cheruby” - bliskie było poetyce
tekstów Norwida. Decyduje o tym
m.in. lakoniczność ujęcia, niedopowiedzenia i niedomówienia, próba
nawiązania „twórczego” dialogu z
adresatem, krótkie frazy zdaniowe,
specyficzny Norwidowy sposób
organizacji leksykalnej tekstów,
np. paradygmat fleksyjny form
leksykalnych w ramach frazy zdaniowej: żeby serce sercem, a nie
raną, i żeby droga choć w konaniu
świętą. /II 11/, słownictwo biblijne, paralelne układy stroficzne np.
wspominamy dwuwers z wiersza

„Ach zadumani...”: Ja mam gest, Ja
was wszystkich kupić mogę za jedno
żywe ziarnko piasku. Czy reminiscencje z „Bema pamięci rapsodu
żałobnego” i „Quidama” w wyborze
Baczyńskiego.3
Osobną sprawą jest niedoskonałość formalna omawianych
utworów. Młody wiek poety, rzeczywistość wojenna, nie sprzyja
pracy nad ukształtowaniem nowej
oryginalnej formy poetyckiej. Większość tekstów pisana była „na gorą
co”, konsekwencją takiego stanu
rzeczy jest tradycyjna, mająca swoje źródło w poetyce romantycznej,
forma wierszy. Tak powstał obraz,
„któremu jeśli chce się nadać ekwiwalent słowny, sprostać zadaniu
poety zgodnie z tradycją czerpie
się z tradycyjnego arsenału środków poetyckich, z komfortem językowym, techniczną wirtuozerią”. 4
Obraz ten był często /jak podkreślałem/ parafrazą znanych tekstów romantycznych. Przykładem
może być ostatnia strofa wiersza
„Polacy” /II 16/ - znanego cytatu II
części Dziadów: Bo kto nie kochał
kraju żadnego i nie żył chociaż przez
chwilę jego ognia drżeniem, chociaż
i w dniu potopu to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem. Twórczość „pokolenia Kolumbów” 5 była
raczej formą ucieczki, swoistym
„uniformem” chroniącym przed
ciśnieniem wojennej okup acji.
„Kolumbowie” odrzucili jednoznacznie konwencję estetyczną
właściwą Skamandrytom. Zarzucali
im estetyzm, przesadny formalizm,
fantastykę i oderwanie od rzeczywistości. Żywy był dla nich Schulz i
Liebert, Witkacy i Irzykowski. Odcinali się od typu poezji biernej, przeżyciowej martyrologizującej6. Nie
znajdując w poezji poprzedników
odpowiedniej dla nich formy poetyckiej, sięgali po gotowe, romantyczne wzorce. Obok związków Baczyńskiego z tradycją romantyczną
można dostrzec również pewne
różnice. Należą do nich między
innymi większa dyscyplina myśli i
większego poczucia społecznego,
stonowanie środków wyrazu, brak
skrajnego ekshibicjonizmu czy konwencjonalnego tragizowania. 7
Jest więc Baczyński poetą o
głębokiej i rozległej romantycznej
genealogii. Mówiąc o genealogii
romantycznej mam na myśli nie

tylko zależności w sensie diachronicznym /kontynuację pewnych
stylistyk, metaforyki, idei, wątków/
- niejako romantyczny rodowód
poezji autora „Poematu o Bogu i
człowieku”, ale również zależności
i związki strukturalne, związki w
planie synchronii. Jeżeli zgodzić
się na kategorię jaką jest „myślenie poetyckie” jako swoisty sposób
widzenia i organizowania świata
przedstawionego przez podmiot
liryczny, to można stwierdzić, iż
samo myślenie, kreacja artystyczna
poety jest głęboko romantyczna.
Precyzując bliżej te zależności
i pokrewieństwa przeprowadzone zostały analizy, obrazujące na
materiale dowodowym tj. liryki
Baczyńskiego, źródeł osobistych
/listy, pamiętnik/ głębokie i fundamentalne zależności od poezji
romantycznej filozofii człowieka /
rozdz. Człowiek/, Boga /rozdz. Bóg/
oraz śmierci /rozdz. Śmierć/.
W planie ideowym, poza badaniami komparatystycznymi, wykazany został nie tylko bezpośredni
związek z romantyczną ideologią,
ale również różnice. Stąd z przekonaniem można stwierdzić, iż stosunek Baczyńskiego do romanty
zmu jest dialektyczny, cechuje się
dążnością do zarówno recepcji
romantycznego dziedzictwa /idei
i wartości/, jak i jego dialektycznej
syntezy, przez zaprzeczenie, kontrast i antytezę. Baczyński przejmuje od dziedzictwa romantycznego
idee żywe, nie na zasadzie mechanicznego przejęcia, ale rozumienia
problemów antropologicznych,
narodowych i historiozoficznych,
nadając im własny poetycki wymiar i znaczenie. Jest nie tylko
Konradem - kreatorem z III części
Dziadów Mickiewicza, ale również
Konradem przechodzącym duchową syntezę - bosko ludzkiej dramaturgii człowieka odkupionego
przez łaskę. Jest również Konradem
z Wyzwolenia Wyspiańskiego przechodzącym dramat zniewolenia
przez romantyczne ideały. W tym
aspekcie podmiot wierszy Baczyńskiego zbliża się do norwidowskiego podmiotu kwestionującego romantyczną ideologię buntu, ofiary
i martyrologii. Przeżycie romantyzmu ma u Baczyńskiego charakter
głęboko osobisty, co nie znaczy
bierny i konfesyjny. Istnieją zatem

głębokie i merytoryczne dane, aby
lirykę Baczyńskiego przypisać dwu
romantycznym źródłom: formalnemu i ideowemu. Wyznaczniki
pierwszego to główn ie poezja
Słowackiego /wymieniona obrazowość, wizyjność, ekstatyczność
podmiotu/ drugiego to głównie
moralno - filozoficzne przesłanie
i filozofia człowieka, historii i Boga
C. K. Norwida. O pierwszej relacji
pisano dostatecznie dużo /np. K.
Wyka/ istotniejsza wydaje się przeto relacja druga i ona to rozstrzyga
o przynależności Baczyńskiego do
dziedzictwa romantyzmu w sensie
najgłębszym, ideowym. W sensie
- jak podkreślono, wyznaczonym
przez zdolność podmiotu do reaktywacji świata romantycznych
idei, wartości i obrazów, symboli
z tendencją do innych rewizji, krytyki, refleksji i namysłu.
Uwagi te pozwalają stwierdzić,
że poezja Baczyńskiego, czerpiąc
z tradycyjnego zasobu poetyckiego, była zjawiskiem wyjątkowym,
indywidualnym na tle twórczości
innych poetów „wojennych”. Mimo
niedoskonałości formalnych /mam
na myśli przede wszystkim zachowanie proporcji między planem
treści, a formą wierszy opartą na
często powtarzających się metaforach, porównaniach, próbach
przypowieści/, przemawiając
głosem romantycznego barda,
nawiązując do romantycznych
tematów - stworzył sugestywny
obraz poetycki mieszczący się w
ramach poetyki romantycznej.
Dlaczego, nieraz mnie pytano,
Przedmiotem czynisz malowania tak
często śmierć, znikomość i mogiłę?
By kiedyś życie wieczne mieć Należy wciąż przeżywać śmierć. /C.D.
Friedrich/8
Śmierć w twórczości
K.K. Baczyńskiego
W poezji Baczyńskiego śmierć
nie jest od razu jasno określona.
Pojęcie śmierci rozpina się na kilku
planach. Są to plany: indywidualny,
osobowy, kulturowy, biologiczny,
historiozoficzny. Daje się wykreślić ewolucje pojęcia śmierci od
egzystencjalnego, nacechowanego tragizmem do zarysowania
perspektywy soteriologicznej. W
całości nie można jednak stwier-
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dzić opisu śmierci dającego się zamknąć w ortodoksyjnym obrazie
eschatologii chrześcijańskiej. U Baczyńskiego podmiot „dojrzewa” do
śmierci w sposób egzystencjalny.
Śmierć jest dana na sposób ściśle
religijny. Śmierć jest okupiona statusem biologicznym jednostki /
wiek podmiotu/ nie zgadza się z
samowiedzą tragiczną. Istnieje ciągła niekoherencja między wiekiem
biologicznym a przedwczesną dojrzałością do śmierci. I nim uniesiesz,
nim ustoisz, będziesz jak dziecko, co
się boi, rozpoznający kształt. I już się
staniesz. Przebudzonym drzewem w
zmierzchanie nachylonym w martwych siniejący skał.
Ciśnienie doświadczeń jest
jednak tak mocne, że dojrzewanie
do śmierci jest przyspieszone na
miarę pokolenia wydanego śmierci. Sytuacja pokolenia dotkniętego
katastrofą przedstawiona została
w wierszu Pokolenie /II 56/. Po
szczególne strofy rozpoczynają
krótkie anaforyczne zdania zestawione paralelnie na zasadzie
przeciwieństwa. Podmiot liryczny
określa sytuację egzystencjalną pokolenia „zgubionych homerów”.
/Gajcy, Stroiński, Trzebiński, Bo
rowski, Baczyński: Nas nauczono.
Nie ma litości /.../ Nas nauczono. Nie
ma sumienia... Nas nauczona. Nie
ma miłości /.../Nas nauczono. Trzeba
zapomnieć /tamże/ 9
Pokolenie to, jak powie poeta,
dorosło do trumny, jego tragiczny
los wynika z braku świadomości
i sensu poniesionej ofiary. Wiersz
kończy refleksja: umieramy - /.../ nie
wiedząc czym karty iliady rzeźbione
ogniem w błyszczącym złocie, czy
nam postawią, z litości chociaż, nad
grobem krzyż. Dopowiedzeniem
tych ujęć jest wiersz „Pokolenie”
/I 145/ napisany zimą 41 r. Wiersz
kończy i zaczyna poetycka klamra: Jakeśmy w czasie nie dorośli.
Środkową partię wiersza /strofy II,
III, IV/ organizują metafory i porównania wojennej rzeczywistości np.:
rzeki ognia ścięte krą purpurową,
sen jak pochodnia straszy obciętą
głową, struny z ciężkiego krzyku roślin. Krótkie zawołania: Czegóż ty
jeszcze? /strofa III i IV/ kontrastują
z opisem świata i człowieka, wzma-

gają tragiczny ton całego utworu.
Śmierć przenika bowiem strukturę
świata i człowieka, mówią o tym
paralelne metafory: świat jest jeden
z trocin sypki, każdy kolumną jesteś
na grobie pieśni własnych zamorzyły. Czegóż ty jeszcze? To śmierć. /.../
Podobnie jak poprzednio /wiersz
„Pokolenie”/ i w omawianym wierszu podmiot poszukuje trwałej
wartości, która pozwoliłaby mu odnaleźć utracony etyczny dekalog.
Wiersz kończy szereg pytań: to soli
kulki z nieba? Czy łzy w krzemień
twarzy tak wrosły? Czy ziemia tak
bólem dojrzewa jakeśmy w czasie
dorośli... Śmierć jawi się w wierszach / „Śmierć”, „Śmierć kukły”/
jako ciągła obecność konstytuowanego aspektu bytu. Podmiot obwieszcza śmierć nie jako moment
płynnego przejścia do innego wymiaru bytu, jakiejś perspektywy
zbawczej, lecz jedynie jako prawo
nieuchronnego końca rzeczy, nie
pozostawiającego miejsca na jakąś jej sakralizację czy heroizację.
Inaczej niż w romantycznym ideale
śmierci, śmierć jest tutaj pozbawiona aspektów heroicznych i
monumentalnych. Podlegają jej
ludzie i zwierzęta, przyroda i rzeczywistość materialna i pozamaterialna. W wierszu „Święto umarłych”
śmierć z planu indywidualnego
zostaje przeniesiona w wymiar
powszechny, społeczny narodowy
i historiozoficzny. Odwołując się do
narodowego mitu, podmiot kreuje
rzeczywistość, w której plan świata
żywych i umarłych pozostaje we
wzajemnej bliskości i relacji. Prawa
żywych są nakreślone przez prawa
umarłych. Widoczne jest tutaj odejście od przekonania o biologicznej
przemijalności natury i przyrody w
kierunku syntezy myślowej i odbudowania myśli historiozoficznych.
I idzie pomruk lwi zarytych w ziemi
dział, a oni ślepi suną, żywi i martwi
razem, dłoń potrąca piszczel, serce o żeber chrzęst, idą omackiem,
ciemność macają dłońmi jak mur
/.../ Święto umarłych II 116/
Historiozofia jest tu udziałem
tak żywych jak i umarłych. Rzeczywistość śmierci budzi naturalny
lęk, obcy ujęciu śmierci w poezji
romantycznej a także w poezji Nor-
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wida, dla którego śmierć w świetle
chrześcijańskiej nadziei jest „bramą
do nieba”.
Wszelki byt - jak zauważa Tomasz z Akwinu - który posiada
umysł, z natury swej pragnie istnieć
na zawsze10. Niemożność zrealizowania tego pragnienia rodzi uczucie przerażenia i lęku zaznaczone
w literaturze i sztuce od średnio
wiecza poprzez renesans do baroku
/motywy szkieletów, czaszek, trupów przypominające o kruchości
i niestałości ziemskiej egzystencji
człowieka. Lęk przed śmiercią jest
trwałym elementem ludzkiej natury
11
. W wierszu „Śmierć samotna” /I,
11/ staje się przeżyciem podmiotu
lirycznego, nabiera rozmiarów uni
wersalnych, obejmuje człowieka,
przyrodę całą, Ziemię, Kosmos:
groza wieje z przedmiotów w trupim
świetle gwiazd. Ucieka duszna rzeka,
gwiazd poiywa grom ją, a przestrzeń
mnie odbarwia boleśnie jak głaz.
Podobny lęk przeżywa podmiot w
wierszu „Noc samobójcza”: Jestem
bezradny jak motyl, /.../ Długo mi
wiatr histeryczny tłumaczył epilog
najprostszy, aż oto śmierć dzisiejszą
ciężko bijąc ukłuł. Wyobraźnię podmiotu wypełnia noc najstraszniejsza, strumienie krwi, czarne szkielety,
ślepcy pijani pogrzebem. Podmiot
wiersza ujawnia obsesję śmierci
nie jako śmierci heroicznej, lecz
śmierci bezsensownej. Ciągły egzy
stencjalny niepokój i zagrożenie
śmiercią powoduje odmówienie
jakiegokolwiek sensu znanym terapiom. Lęk jest wszechobecny, jak
wszechobecna jest śmierć. Śmierć
ma tutaj charakter katastroficznej
zagłady pozbawionej rysów narodowej mitologii, jak również
obrazu śmierci chrześcijańskiej.
Obraz świata kreowany w wierszu
przedstawia się ponadto jako skrzywienie i karykatura optymistycznego, racjonalnego świata ładu i
sensu, świata, w którym celowa i
sensowna jest śmierć. Świat staje się
/w sensie Jaspersowskim/ teatrem
zagłady pozbawionym wszelkiego
sensu. Ale jak pisze cytowany filozof
potrzebą człowieka jest potrzeba sensu12. Dlatego podmiot tych wierszy
podejmuje rozpaczliwe próby, aby
jakiś sens tej śmierci nadać. Śmierć

samobójcza nie bierze się z zaniechania potrzeby sensu, ale z jego
braku.
W poemacie o „Bogu i człowieku” /I 178/ umiera dosłownie
wszystko: idee, wartości, byty
metafizyczne, umiera człowiek i
Bóg w człowieku, śmierć jest tu
prawem bytu. Mimo podobieństw
formalnych do obrazu piekieł Słowackiego „Z poema Piasta Dantyszka o piekle”, Baczyńskiego obraz
o proweniencji „dantyszkowej”
nadaje inne znaczenie. Nagromadzenie metafor i porównań oraz
słownictwa z podrzędnej sfery
życia /rzeźnia, katownia/ czyni ze
śmierci pokraczny karykaturalny
obraz. Koniec egzystencji ludzkiej
podobny jest „zejściu” bezrozumnego zwierzęcia. Śmierć jest nieracjonalna, jak nieracjonalny jest świat.
Moralny i ideowy model sytuacji
egzystencjalnej podmiotu istnieje
jednak możliwie poza wymiarem
racjonalnym. Rysuje się chęć wyjścia poza absurd dyktowany analizą
rozumu. Wyjście poza sprzeczność
jest „skokiem wiary w pustkę”, w tajemnicę Boga, który się ukrył jako
sens nieracjonalny, niewidoczny.
Nie znam ciebie. Nie wóz mnie, Panie
dalej - tam się noc urywa i od brudnych kanałów dmie samotna śmierć.
/Śmierć samotna I 11/
Bóg jest nieobecny jako racjonalna obecność. Podmiot zbliża się
do relacji „Bóg - śmierć bliskiej filozofii rozpaczy” 13. Jest to jednak
rozpacz, w której istnieje otwarcie
na transcendencję. Choć wszystko
jest naznaczone śmiercią, to podmiot bliski jest pogodzeniu się z jej
obecnością. Doświadczanie śmierci
każe w niej szukać „szyfru Transcendencji” 14. Nie ma w omawianych
wierszach bezpośredniej przekładni
tajemnic wiary chrześcijańskiej na
rzeczywistość świata przedstawionego, jednakże podmiot zakreśla
perspektywę nadziei. Warto tu przytoczyć wypowiedź Baczyńskiego:
Śmierć nie niesie zagłady, przyroda
nie niesie śmierci w zaznaczeniu
nawet fizycznym. Żyjemy jako ciąg
nieśmiertelny, od ameby sprzed milionów lat do lasów, które wyrosną
na nowo. /przyp. Bibl. I 315/.

Przypisy:
1. K. Waśkiewicz: Śmierć romantyka. Poezja 1968 nr 7
J. Zagórski: Śmierć Słowackiego. Tygodnik powszechny 1947 nr 14 15
T. Zgółka: Dzieje romantycznego poety. Nurt 1968 nr 6
2. Z. Jastrzębski: Śpiew z pożogi.[w]: Bez wieńca i togi. PAX Wwa 1967 s. 2
3. J. Święch: Baczyński poeta religijny [w]: Polska liryka religijna red. S. Sawicki KUL. Lublin 1983 s. 496
4. A. T. Patrzałek: Wojna i literatura, [w]: cyt. s.180
5. Z. Jastrzębski: Wojna i literatura, [w]: dz.cyt. s. 180
6. Z. Jastrzębski: Postawa poety. Więź 1961 nr 11, 12 s. 233
7. J. Sławiński: Synchronia i diachronia w procesie historyczno - literackim [w]: Proces historyczny w literaturze sztuce. Wwa 1967 s. 26

8. J. Białostocki: Drzwi śmierci w sztuce wieku XIX. Teksty nr 3 1979, s. 21
9. Z. Jastrzębski: Pójdziemy wolno nad groby zgubionych homerów. [w]: Bez wieńca i togi. Szkice
Literackie Wwa 1967 s. 91
10. Cyt. za M. Ziółkowski: dz. cyt. s. 6
11. B. Miciński: Pisma, Kraków 1970 s. 160
12. K. Jaspers: Człowiek wobec nieskończoności, Metafizyka i egzystencja w filozofii K. Jaspersa.
Warszawa 1980 s. 301-303
13. K. Jaspers dz.cyt. s. 300
14. Por. K. Wyka:dz.cyt. s.29
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Ryszard Grzelakowski

IMPRESJE Z OKAZJI 70 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEJ ADMINISTRACJI W DUSZNIKACH-ZDROJU
Człowiek wie dużo, ale ciągle tak mało, gdyż Panem Świata, narodzin i odejścia człowieka jest Bóg
(Zdzisław Łączkowski)
W myśl tej sentencji pamiętajmy o tych, co odeszli
Inaczej naprawdę będą martwi. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Towarzystwo Miłośników
Dusznik-Zdroju rozpoczęło
poszukiwania świadków wydarzeń związanych z powstaniem na terenie miasta i zdroju
administracji, oświaty i kultury
polskiej. Nie przypuszczaliśmy
wtedy, że zakres poszukiwań
aż tak bardzo się rozszerzy, a
zagłębienie się w przeszłość
stanie się naszą pasją.
Żywa pamięć o II wojnie
światowej powoli się od nas
oddala wraz z odchodzeniem
ostatnich świadków tamtych
strasznych dni. Większość ran
wojennych zabliźniła się, a
czas spowodował, że wygasły
niemal wszystkie dawne uczucia strachu, wrogości i rozpaczy. Wśród skutków wojny o Budynek dawnej szkoły przy ul. Kłodzkiej strona frontowa od ulicy i podwórka.
najbardziej długotrwałym oddziaływaniu wymienić trzeba wiosną 1946 roku do regionu zjanin Brat Gabriel. Przywiózł on
migracje ludności, najczęściej o zaczęto kierować pociągi z do Dusznik 60 wychowanków
charakterze przymusowym, de- Sybirakami, Polakami depor- z kadrą nauczycielską oraz z
portacje, wysiedlenia, przesie- towanymi na początku wojny bogatym księgozbiorem, licządlenia. W latach wojny były one przez władze radzieckie na cym 1000 woluminów. Zakład
narzędziem polityki okupantów, Syberię i do Kazachstanu. Do Braci Szkolnych spełniał rolę
po jej zakończeniu stosowano najstarszych stażem osadników sierocińca, w którym znalazły
je najczęściej jako instrument należeli robotnicy przymusowi, schronienie dzieci i młodzież,
w rozwiązywaniu problemów którzy doczekali tu końca woj- osierocone i zagubione w czasie
narodowościowych na obsza- ny. Stopniowo poczęli pojawiać zawieruchy wojennej. Przydzierach o zmienionych granicach. się kolejni przybysze. Część z lono im poniemieckie pensjoJednym z nich był region nich napływała indywidualnie naty: „Königin Luise”, „Cornelia”,
kłodzki, który w 1945 roku wraz z sąsiednich ziem centralnej „Idylla” oraz „Schlesierhaus” (trzy
ze Śląskiem, Pomorzem i Prusa- Polski, szukając lepszych wa- z nich należą do Domów Wczasów Dziecięcych). Pod koniec
mi Wschodnimi włączony został runków życia.
W takiej zróżnicowanej, peł- 1945 roku domy te zajmowało
do Polski. Dla setek tysięcy Polaków ziemie na wschód od Odry nej emocji sytuacji, rozpoczę- 130 wychowanków. Podzielei Nysy Łużyckiej stać się miały ła się edukacja w Dusznikach, ni byli na trzy grupy wiekonową ojczyzną. Opuścić jednak prawie równolegle w dwu pla- we. Każda z nich zajmowała
je musieli Niemcy mieszkający cówkach. Pierwszą z nich był jeden z domów, w czwartym
tu od pokoleń. Nigdy w histo- Zakład Braci Szkolnych „Orlęta”, urządzono szkołę. Młodzież z
rii nie doszło do tak szybkiej i przybyły do Dusznik z Często- Zakładu Braci Szkolnych barpełnej wymiany ludności, jak chowy w lipcu 1945 roku za dzo szybko się zorganizowała
miało to miejsce po 1945 roku. sprawą Państwowego Urzędu i zaczęła wywierać duży wpływ
W połowie lipca 1945 roku Repatriacyjnego, którego za- na życie kulturalne Dusznik.
na Ziemię Kłodzką przybył daniem było zasiedlanie tzw. Powstał chór szkolny, zespół
pierwszy transport przesie- Ziem Odzyskanych ludnością muzyczny i grupa teatralna.
dlonych kresowian. Wczesną polską. Placówką kierował sale- Występy młodzieży cieszyły

się dużym uznaniem i powodzeniem, także w okolicznych
miejscowościach. Szczególne
zasługi wykazali uczniowie przy
organizacji dwóch pierwszych
festiwali chopinowskich. W wyniku decyzji władz państwowych jesienią 1949 roku zakład
w Dusznikach uległ likwidacji,
wychowanków wywieziono do
Częstochowy.
Organizacją drugiej placówki oświatowej zajął się Karol
Niebieszczański, mianowany
przez władze polskie kierownikiem szkoły. Pierwszymi nauczycielkami zostały, przybyłe
z Podkarpacia, Alina Orłowska
i Janina Motak (po wyjściu za
mąż Niebieszczańska). Zwykle
w dniu 3 września rozpoczynała
się nauka w szkołach. Tak było i
w Dusznikach w roku szkolnym
1945/46. Jak wspomina Janina
Niebieszczańska w „Pamięt
nikach Osadników Ziem Zachodnich”: W pierwszym roku
mojej pracy w Dusznikach, w
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tym dniu do szkoły zgłosiło się
zaledwie czworo dzieci. Kierownik wobec tego przełożył
termin rozpoczęcia roku szkolnego na później (...). Z każdym
dniem przybywało więcej dzieci, a w Dusznikach mieszkańców. W październiku w szkole
zarejestrowano już 75 uczniów.
Miejscem nauki był budynek
szkolny przy ulicy Kłodzkiej,
wyposażony w ławki, tablice
i kilka pomocy naukowych:
wypchane ptaki, plansze do
nauki przyrody, geografii, gabloty z motylami, duże zbiory
minerałów, aparat projekcyjny
do wyświetlania filmów i niewielka liczba przyrządów do
nauki fizyki.
W roku 1947 liczba uczniów
wzrosła do 269 osób, grono pedagogiczne liczyło jut siedmiu
nauczycieli. W krótkim czasie
stało się zwyczajem, że młodzież szkolna organizowała
pod kierunkiem nauczycieli
wszystkie uroczystości szkolne, państwowe i kościelne. W
pracy bardzo chętnie pomagały
nauczycielom matki uczniów,
które zawiązały Komitet Rodzicielski. To dzięki tej inicjatywie
dość szybko udało się zorganizować pierwszą bibliotekę.
Panie z Komitetu organizowały
zabawy dla dorosłych, a uzyskane pieniądze przeznaczono
na zakup książek do biblioteki
szkolnej. Komitet Rodzicielski
czynnie uczestniczył w dożywianiu dzieci, te z najbiedniejszych rodzin korzystały z
posiłków bezpłatnie, wszystkie
pozostałe za symboliczną odpłatnością.
W latach 1949-1950 kierownikiem szkoły został Ignacy Poloński, który skorzystał
z inicjatywy pana Zbigniewa
Hussara i przy wsparciu finansowym władz miasta udało się
przeprowadzić radiofonizację
całej szkoły. Radość była wielka. W realizacji zadania duży
udział miał również Komitet
Rodzicielski. Do szkoły chodziło jut w tamtym czasie 307
dzieci. Działał klub narciarski,
a młodzież odnosiła sukcesy w
różnych specjalnie organizowanych zawodach sportowych,
przynosząc zaszczyt i chlubę
swojej szkole.
W 1955 roku kolejnym
kierownikiem szkoły została
Janina Niebieszczańska, jedna z jej założyclelek. Liczba
uczniów wzrosła w tym okre-
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Budynek dawnej szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy w Zakładach Metalowych.

Wymarzona szkoła przy ul. Sprzymierzonych powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku. Fotografia współczesna autora tekstu.

sie do 812. Za sprawą Komitetu
Rodzicielskiego, rodziców, radnych, władz miasta, przekazano
placówce szkolnej dodatkowy
obiekt, dawny budynek szkoły
zawodowej przysposabiający
do pracy w Zakładach Metalowych (późniejszy ZEM). Ta
inicjatywa pozwoliła znacząco
rozładować ciasnotę panującą w szkole przy ul. Kłodzkiej.
Wszystkim mieszkańcom Dusz-

nik-Zdroju marzyła się nowa
szkoła.
Upłynęło kilka lat zanim
Duszniki doczekały się nowej
placówki szkolnej. W mieście
spotykamy już czwarte pokolenie tamtych pionierskich
czasów. To właśnie dla nich napisałem ten tekst, aby poznali,
czasy ich dziadków i rodziców.
c.d.n

Korzystałem:
1. Katarzyna Paja. Piętnaście
lat polskiego włodarzenia na
dusznickiej ziemi. Współczesna
kronika Dusznik, lipiec 1960 r.
2. Losy Ludzkie obecnych
mieszkańców Dusznik-Zdroju
po II wojnie światowej. Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju 2006 r. S.23-24
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ZAPACH RAJU
Moja Ziemia
ma dwa Oblicza.
Gdy nadchodzi Maj, ożywa Dusza tej Ziemi. Nie tylko
ta boleśnie zraniona wojną,
rozpaczliwie szukająca zapomnienia, rozkrzyczana głosem
pierwszych osadników, wesoło
nawołująca Wielkiego Niepoznanego, ale też ta uprzednia... Tajemnica Pokoju przerwanego w pół... Przystanku
Historii. Przystanku na żądanie.
Spowita mgłą Exodusu. Dusza
zamknięta wkamieniach, które
mówią.
Kamieniach na Szaniec
i w kamieniach, które z pól
zrodzone. Pierwej niźli ziarno
złote i chleb.
O, właśnie zapada Zmierzch
majowy. Zorze Zachodu gasną
powoli łagodną poświatą. Skrada się mrok i wypełnia Przestrzeń ciepłym Oddechem
Ciemności i Słowikami. Idą
Matki z kościoła. Spokojne i
ufne. Pełne wiary i nadziei,
że jutro też wstanie Dzień.
Niosą książeczki do nabożeństwa; miło skryte w dużych
spracowanych dłoniach. Dłoniach, które natenczas miękkie
i ciepłe się stają. Idą Babunie
w czepkach koronkowych i
sukniach sutych... i dziewczęta
się śmieją. Jak to dziewczęta...
Matki powoli, statecznie i z
należytą godnością zmierzają ku domostwom chleb piec
powszedni i ciasta na niedzielę... strucle słodkie... dzieciom.
Zapach Chleba. Zapach ciasta roznoszący się na poddaszu, w dziecięcej izbie, pośród
belek starych, dębowych i lipowych kołysek. Pośród łóżek
drewnianych co jak statki na
morzu nigdy nie widzianym,
płynęły wyobraźnią w nieznane Przestrzenie. W Przyszłość.
I któż zna Przyszłość. I któż
chciałby ją znać? Któż miałby
odwagę unieść ją i wytrzymać.
To brzemię żelazne. Brzemię
Marsowe. Lepiej odpłynąć w
bezpieczną Krainę Snu.
Hans, Hans nie dostałeś
dzisiaj kolacji... nie pomogłeś
Mateczce skopków z mlekiem
przynieść. Zapach ciasta i
ciekawość bosych, różowych
dziecięcych stóp na skrzypiącej
podłodze. Woń wanilii i sma-

żonych konfitur... Od Mateczki
z kuchni. A za oknem drzewa
kwitnące na śluby przybrane... Zapach... Zapach Raju.
Ale gdzież są mężczyźni?
Azali na kuflu piwa w gospodzie, siedzą radząc nad mapami Świata? Gdzie są mężczyźni! ! !
Łagodny zmierzch wypełnia się Pokojem Nocy. I tam
gdzieś w Ciemnościach zakwita
Kwiat Nieznany... Zakwita Tajemnicą.
I znów budzi się Świt, zielonością i bujnością pierwszych
wiosennych traw.
Wypas. A po Zachodzie,
wieczorny udój krów. Ręce
kobiece, proste i uczciwe.
Wilgotne od mleka. Dźwięczy skopek pełen białego i
spienionego płynu... Zapach
mleka... Skrzypią drzwi obórki.
Drewniaki stukają na kamiennym dziedzińcu... ułożonym z
dużych, nierównych głazów
przyniesionych z gór. Biała płócienna koszula świeci
w ciemności. Kobieta lekko
przechylona, niesie wiadro ku
domowi. Tam, gdzie za oknem
ciepłe lampy domu i ogień na
palenisku.
Ale, gdzie są mężczyźni!!!
Czy piszą Historię Świata ?
Moja Ziemia dwie ma Dusze. Słyszę je gdy nadchodzi
Maj.
Ta druga Dusza... Słyszysz?
Snuje się Pieśnią rzewną,
wplata w dymy ognisk, ściele
aksamitną miękkością pierwszej zieleni traw. Brzęczy łańcuchami krów powracających
z pastwiska. Ciągną je po ziemi,
uderzając w wyrwy i kamienie.
Dźwięczy metaliczną, sytną
muzyką baniekna mleko. Zapach mleka i potu. Dźwięk niesie się przez pola i pastwiska,
łagodnie wypływa z chylącego
się ku Zachodowi Dnia... ku Domowi... Zapadający mrok przyjaźnie zapala Lampy Domu.
Mleczne krowy powracające z pastwiska. Zmierzchy
rozświetlone bielą kwitnących sadów. Oddech ziemi...
Ten sam Oddech dla Obojga
Narodów.
Krowy brzęczą łańcuchami... Wymiona ich wezbrały
mlekiem... gładkie i pękate.
Dziewczyny wesołe śmi-

Czytanie tekstu „Zapach Raju” przez Monikę Maciejczyk.

Spotkanie autorskie z Joanną Bieleń, poetką ziemi ząbkowickiej. Promocja książki
„W stronę najbliższego Boga ”

gają w ucieczce chłopakom. A
chłopcy straszą, po krzakach
przyczajeni. I gromko wołają... nagle... ni stąd, ni zowąd.
Dziewczyny piszczą i uciekają.
Janku, Janku... Boć to może i
duchy, a i mąż przyszły może
jakowyś...
Janku! To ty? Matki w domach chleb pieką, Babunie
w pierzyny do snu układają
dzieci. Ale gdzie są mężczyźni? Gdzie są mężczyźni?!!!
Czy radzą znów nad mapami
Świata...?
A tam z pól śpiew z dala
słychać, porykiwanie bydła i
rżenie koni. I ku domom idą.
Domom co jeszcze w Serce
Ojcom i Dziadom nie zapadły,
ino oczom poznane, Młodym i
dzieciom, co już tu zrodzone.
Domom Obcym, co to Wielką
Tęsknotę wyzwolić potrafią za
tym co na Wschodzie ostało.

Starczy mgnienie Słońca, wiatr
ciepły od pola, zapach znajomy
i już... łzy się toczą Staruszkom
po policzkach...
Domy Obce... może bogatsze? Lecz nie Tamte kochane,
co w Duszę korzeniami wrosły.
A Tu, Domy obce. Oswajane dzień po dniu, pracą i
życiem. Narodzinami i umieraniem. I będą rosły Tu dzieci
jak młode drzewa. Zapuszczą
korzenie, pokochają.
A tylko gdzieniegdzie w
sadzie, wiatr niespodzianie w
starej czereśni zaszeleści...
Tuż przy miedzy... murem
kamiennym w trudzie dawnym
usłanej jako Szaniec Kamienny.
Na Kamieniu Kamień. Kamienie, które mówią...
Napisane w ,,Myślach w
Drodze do Radkowa ’’ na wernisaż Vêry Kopeckiej
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SPOTKANIA W RÓŻANYM DWORZE

Spotkanie z członkami Towarzystwa Przyjaźni Polsko Niemieckiej.

Salon Literacki Różany Dwór - Spotkanie z Towarzystwem Przyjaźni
Polsko - Niemieckiej Maj 2015.

Prezes Jerzy Żelaszkiewicz i Monika Maciejczyk w Salonie Literackim Różany Dwór.

Dzień Matki w Różanym Dworze.

Sadzenie Drzewka Przyjaźni w Różanym Ogrodzie - Prezes Jerzy Żelaszkiewicz,
Monika Maciejczyk,Prezes Horst Ulbrich.
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XIII TURNIEJ WIEDZY „PIERWSZA POMOC"

Podczas 13. edycji Turnieju został pobity rekord frekwencji. Wzięły w nim udział reprezentacje aż 67 drużyn z całej Polski.

Druga edycja ogólnopolska
XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza
Pomoc” za nami. Po dogrywce
wygrały szkoły z Bożkowa i Marcinowic, odstawiając rywali z
Warszawy, Rzeszowa i Poznania.
Podczas turnieju uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje
umiejętności ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 67 szkół
z 6 województw. Pobity został
tym samym frekwencyjny rekord.
Czteroosobowe drużyny
zostały podzielone na dwie
kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja
odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz
praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała
umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się
pokaz ratownictwa drogowego
przygotowany przez Państwową
Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz
Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka
i Świdnicy.
Sponsorzy:

Główną nagrodę, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrał Zespół Szkół
Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich z Bożkowa. Za
zwycięzcami na podium stanęło
I Liceum Ogólnokształcące im.
B. Chrobrego w Kłodzku z oddziałami dwujęzycznym. Trzecie
miejsce zajęli uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.
Wśród gimnazjów najlepsza
okazała się reprezentacja z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy - Tetmajera w
Marcinowicach. Drugie miejsce
przypadło Gminnemu Zespołowi Szkół nr 2 w Wałbrzychu, a
trzecie Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II w Strzegomiu.
- Cieszę się, że nasz Turniej
gromadzi z roku na rok coraz
więcej szkół, których uczniowie
umieją ratować ludzkie życie.
Pytania są coraz trudniejsze,
a mimo to wciąż dochodzi do
dogrywek w walce o najlepsze

miejsca – mówi Julian Golak,
główny organizator Turnieju i
dodaje, że oprócz głównego
celu Turniej to również doskonała promocja Nowej Rudy.
- Cieszę się, że oprócz nauki
pierwszej pomocy skutecznie
zachęcamy do poznawania
naszego pięknego regionu.
Uczestnicy zwiedzają najciekawsze atrakcje, wykupują noclegi i
robią zakupy w noworudzkich
sklepach – przekonuje.
Najlepszym uczestnikiem
„Osobowością Turnieju” jury
wybrało Adriana Lejczaka, z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania, który w nagrodę
wyjedzie na dwutygodniowy
międzynarodowy obóz integracyjny.
Turniej odbywał się pod patronatem merytorycznym prof.
dr hab. Juliusza Jakubaszko, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Patronami
honorowymi byli: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan
Zdrojewski, poseł na Sejm RP

Robert Jagła, Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbara Zdrojewska,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
Wojewoda Dolnośląsk Tomasz
Smolarz, Dolnośląski Kurator
Oświaty Beata Pawłowicz, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń,
Burmistrz Nowej Rudy Tomasz
Kiliński oraz Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
Głównym organizatorem
było Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
Wśród współorganizatorów
znaleźli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
Polskie Towarzystwo Medycyny
Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Państwowej Straży Pożarnej w
Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej
Rudzie, na którego terenie 25
maja odbył się XIII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.
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Czteroosobowe drużyny podczas rozwiązywania testu teoretycznego.

Członkowie Komisji Konkursowej.
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Test składał się z 40 pytań zamkniętych.

Uczniowie podczas wykonywania sztucznego oddychania (tzw. RKO).

Samorządowcy i sponsorzy, którzy dopingowali uczestników w hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

Prezydent Wałbrzycha dr nauk medycznych
Roman Szełemej był jednym z patronów
honorowych Turnieju.
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Podczas akcji strażaków.

Pokaz ratowniczo-gaśniczy w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego z Kłodzka i Świdnicy.

Strażacy podczas symulacji gaszenia samochodu, który zapalił się tuż po wypadku drogowym.

W Turnieju wzięło udział ok. 400 osób.

Szczegóły akcji gaśniczej objaśniał Rafał Chorzewski,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Nowej Rudzie.

Julian Golak, główny organizator Turnieju przed rozpoczęciem pokazu ratowniczo-gaśniczego.
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Do Parlamentu Europejskiego wyjedzie drużyna Zespołu Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa. Pokonała m.in. drużyny z Warszawy, Poznania i Rzeszowa.

Adrian Lejczak z Lubania został wybrany
najlepszym uczestnikiem Turnieju.
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Specjalne medale otrzymali
członkowie najlepszych drużyn.

Wśród gimnazjów najlepsza okazała się drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach.
Drugie miejsce przypadło Gminnemu Zespołowi Szkół nr 2 w Wałbrzychu, a trzecie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu.

Poseł na Sejm RP Robert Jagła podczas wręczania medali.

Nagrody dla zwycięzców.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie
papierniczym mieści się Muzeum Papiernictwa, w którym
prezentowane są arkusze ze znakami wodnymi z całego świata,

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

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

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

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

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

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

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje
pro zkoumání vlastností papíru
a mnoho papírových skvostů.
Každý návštěvník se může stát
papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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AURA KARKONOSZY - WYSTAWA FOTOGRAFII
czerwiec - lipiec 2015, Wrocław
Fotografowanie gór zawsze
było (i zapewne wciąż jest) sposobem na okazanie podziwu, a
nawet skrywanego lęku przed
majestatem przyrody. Dzisiaj
zapewne jest także sposobem
na odreagowanie traumy związanej ze świadomością, że tak
daleko odeszliśmy od natury, że
wyalienowaliśmy się, praktycznie nieodwracalnie, od korzeni własnej egzystencji. Góry, w
pewnym sensie, zdają się być
bliżej nieba, a zatem bliżej Boga.
Stanowią symboliczny pomost
pomiędzy światem materialnym
a sferą ducha. Niegdyś czczone i obdarzane szacunkiem dla
grozy, którą powodowały, dzisiaj ułatwiają choćby chwilową
ucieczkę od trywialnej i często
trudnej rzeczywistości. Chyba
również o te kwestie chodziło
twórcom wystawy. Tytułowa
aura, którą starali się pokazać,
służy próbie artystycznego zdefiniowania pewnego wydzielonego, ważnego dla nich fragmentu
natury, ale jest także, co szczególnie istotne, świadectwem ich
wrażliwości, swoistym szkicem
do autoportretu, zawoalowanym
obrazem skrywanej tęsknoty za
sacrum.
Niniejszą wystawę, zorganizowaną przez Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu, tworzą
również artyści od lat poświęcający tej tematyce wiele uwagi.
Janina Hobgarska, Janusz Jaremen, Krzysztof Kuczyński – jeleniogórzanie, oraz Zbigniew
Kulik – mieszkający w Karpaczu, różnią się nieco w sposobie
uprawiania fotografii, jednakże
dla całości wystawy stanowi to
niekwestionowany atut. I tak,
oczywiste w intencji i wyjątkowo bezpośrednie, wydają się być
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

fotografie Janusza Jaremena,
który prezentuje wrażliwość
nawiązującą do zaangażowania pierwszych fotografów,
których wielce fascynował już
sam fakt możliwości wiernego
zapisu rzeczywistości. Wydaje
się, że wciąż jest to podstawowy
wyróżnik tego, co przywykliśmy
określać magią fotografii.
Galeria Dolnośląskiego
Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław,
Rynek-Ratusz 24,
Janina Hobgarska
Janina Hobgarska z pełną świadomością opiera się na fotogenii,
jako kategorii stricte medialnej,
przynależnej rzeczywistości o
tyle, o ile wytropi ją oko poszukującego fotografa. Jej prace wydają się być, na pierwszy
rzut oka, hołdem złożonym
samej fotografii, lub precyzyjniej: fotograficznemu widzeniu,
które preferuje bardziej formę,
niż treść. A zatem autonomiczność formy jest tym, co stanowi
o istocie tych zdjęć.
Janusz Jaremen
Zdjęcia Jaremena pokazują
grupy skalne, jako obiekty same
w sobie już na tyle atrakcyjne,
że nie wymagające stosowania
jakichś specjalnych zabiegów
estetyzująco– upiększających,
przydających im dodatkowego
znaczenia, czy w jakiś sposób
szczególnie je mitologizujących.
Jaremen zdejmuje widoki upatrzonych przez siebie miejsc z
pełnym przekonaniem, że powołaniem fotografa jest w tym
przypadku w miarę dosłowna
dokumentacja. Obiekty z foto50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

grafii Jaremena zdają się mówić:
patrzcie, jakie jesteśmy niezwykłe w swojej oczywistości!
Krzysztof Kuczyński
Fotograficzne kadry Kuczyńskiego są świadomie typowe, konwencjonalne, choć atrakcyjne
wizualnie. Ich wyróżnikiem jest
intrygująca, niepokojąca czerwień. Zwracają także uwagę
„przesunięte” relacje tonalne.
Wszystko to wynika z prostego
faktu, iż zdjęcia zostały wykonane w świetle podczerwonym. W
geście tym przejawia się tęsknota do uczynienia widzialnym
tego, co niewidoczne, co tajemnicze i niedostępne zwyczajowej
percepcji.
Zbigniew Kulik
Zbigniew Kulik preferuje delikatną, ale zauważalną kreację,
alternatywną dla dosłownego
przedstawiania, zdeterminowaną tak estetyzmem jak i kontekstem mistycznym. Na jego fotografiach, oszczędnych w formie,
często goszczą jedynie ziemia i
spowite w chmury niebo.Przywodzi to na myśl nie tak dalekie
przecież skojarzenia z Genesis.
Ziemia i niebo to podstawowa
egzystencjalna opozycja, skrót,
synteza. Góry i skłębione nad
nimi chmury to odniesienie do
transcendencji, do sprawczej,
boskiej siły.
Piotr Komorowski, ze wstępu
do katalogu wystawy
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, www. okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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EDWARD HARTWIG W ZAMKU KSIĄŻ
20 maja - 31 lipca 2015, Wałbrzych
Jeden z najbardziej znanych
na świecie fotografików polskich;
uznawany za artystę wszechstronnego, łączącego w pracach
fotografię i grafikę, zafascynowanego na równi pejzażem i człowiekiem, fotografią teatralną,
architekturą, szczegółem.
Urodził się 6 września 1909
roku w Moskwie, gdzie ojciec
Ludwik (ceniony portrecista)
prowadził renomowane atelier
fotograficzne. Od niego uczył się
tajników profesji. W 1918 roku
wraz z rodziną przyjechał do
Polski i zamieszkał w Lublinie.
Od 1930 roku bierze udział
w krajowych i międzynarodowych wystawach fotograficznych, otrzymując najwyższe
wyróżnienia.
Hartwig, jak sam mówi, jest
fotografikiem wszechstronnym.
W równym stopniu pasjonuje go
reportaż, portret, pejzaż.
Kompoz ycje pejzażowe
z wczesnego okresu twórczości
Hartwiga dowodzą fascynacji
światłem. Jego „Impresjonizm”
(mimo że nie miał wtedy możliwości operowania plamą barwną,
jaką mieli koloryści), charakteryzuje się brakiem ostrego konturu i przewagą roztapiających się
plam, przenikaniem się świateł
i cieni, szeroką skalą szarości,
a przede wszystkim sugestywnością budowania szczególnego, lirycznego nastroju. Urok
i mistrzostwo jego spowitych
mgłą pejzaży sprawiają, że uzyskuje sympatyczny przydomek
„Mglarza”. Wtedy pojawiają się
też reżyserowane portrety przyjaciół malarzy fotografowanych
w ich pracowniach oraz zdjęcia
architektury lubelskiej.
Na początku lat trzydziestych zawiera związek małżeński
i wraz z Żoną Heleną, która dzieli
z nim fotograficzną pasję, staje
się właścicielem pierwszego zakładu fotograficznego. Od 1930
roku bierze udział w krajowych
i międzynarodowych wystawach
fotograficznych, otrzymując najwyższe wyróżnienia.
W wieku 24 lat Hartwig
rozpoczyna studia artystyczne
w Instytucie Grafiki w Wiedniu w
pracowni fotografii artystycznej
prof. Rudolfa Kopitza i za jego
namową studiuje również grafikę
w pracowni prof. Hansa Daimlera.

W 1939 roku, kiedy w pierwszych
dniach wojny nazistowski nalot
zburzył pracownię ojca, zniszczeniu uległy wszystkie przechowywane tam negatywy
syna. Edward Hartwig zostaje
zmobilizowany. Rodzina przetrwała wojnę prowadząc zakład
fotograficzny.
Wkrótce po wkroczeniu
wojsk sowieckich, latem 1944
roku, zostaje aresztowany
przez NKWD, osadzony w byłej
hitlerowskiej kaźni w zamku
lubelskim, przewieziony do byłego obozu koncentracyjnego
w Majdanku i zesłany do łagru
w Jogle. Ekstremalne warunki i
doświadczenia nocy polarnych
wzmocniły w artyście przekonanie o sile wartości estetycznych.
Zwolniony z łagru w 1946 roku,
staje się jednym ze współzałożycieli Polskiego Związku Artystów
Fotografów.
W 1947 roku przenosi się
na stałe do Warszawy. Powraca do swoich prób z końca lat
trzydziestych. Powstają pierwsze prace Hartwiga, w których
fotografia ulega rozmaitym
przetworzeniom, grafizacji, a obraz komponowany jest przede
wszystkim z czystych czerni i
bieli. Prześwietlanie, podwójna
ekspozycja, manipulacja optyką
i światłem, użycie zwierciadeł – to
poszukiwania i eksperymenty,
które stały się jego żywiołem. Staje się świadomym artystą, który
posiada umiejętność wyboru,
selekcji, twórczej interpretacji
fragmentów otaczającej nas
rzeczywistości.
W 1948 roku bierze udział
w warszawskiej wystawie „Nowoczesnej fotografiki polskiej”. Pod
koniec lat trzydziestych zrealizował dwa filmy krótkometrażowe:
„Dzień Św. Huberta” i „Dzieci podwórka”, które zdobyły uznanie
filmowców i były prezentowane
publicznie.
W 1946 roku odrzucił propozycję pracy w łódzkiej wytwórni filmowej, a w roku 1950
Edward Hartwig rozpoczął pracę warszawskiego fotografa teatralnego. Dla teatru pracował
do 1980 roku. Fascynowała go
atmosfera prób i zaplecza teatralnego, premiery, tajemnica
świateł teatralnych i konstruowania przestrzeni scenicznej.

W 1956 roku wyjeżdża do Paryża, gdzie po raz drugi od czasu
studiów wiedeńskich zetknął się
z wydawnictwami dotyczącymi
dorobku światowej fotografii
artystycznej. Po powrocie powstaje projekt pierwszego autorskiego albumu „Fotografika”,
który zostaje wydany w 1958
roku w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej. Do 2004 roku wydano
prawie 30 autorskich albumów
Edwarda Hartwiga, które są
doskonałym przeglądem jego
fascynacji i poszukiwań.
Prace Hartwiga dobrze prezentowały się w albumach autorskich,
co było niemałą zasługą autora –
fotografika z wykształceniem graficznym, świadomie przygotowującego fotogramy przeznaczone
do druku, dające w efekcie nową
jakość artystyczną – fotograficzne
dzieło poligraficzne.
W latach osiemdziesiątych
nastąpił wysyp fotografii dokumentalnej z okresu, kiedy
„wolności nie było”. „Fotografia
czysta”, artystyczna, nie trafiała
ani do gazet, ani na sale wystawowe, czekała w szufladach
jej autorów. Wtedy to Hartwig
prawdę o człowieku i świecie
starał się wyrażać własnym językiem. Nie polegało to na dosłownym rejestrowaniu tego,
co się widzi, tylko na szukaniu
syntezy, skrótu, metafory.
Pod koniec lat osiemdziesiątych
pejzaże i architektura Edwarda
Hartwiga obrazują jak drastycznie zubożał krajobraz polski. Stały się oskarżeniem, że tu, gdzie
rozciągał się szeroki obszar łąk
widocznych na zdjęciu sprzed lat,
wybudowano nową linię kolejową, lotnisko lub fabrykę.
Po przełomie politycznym w 1989
roku, Edward Hartwig publicznie przyznał się do „kolorowego
zawrotu głowy”. 80 – letni wówczas artysta, wyznawca fotografii
czarno – białej dosłownie rzucił
się w wir barw. Wkrótce powstały
cykle barwnych, pozornie abstrakcyjnych kompozycji, swoiste struktury barwne, będące
zapisem najbliższego, wielkomiejskiego otoczenia.
Kiedy ogląda się prace Hartwiga, zastanawia niezwykła
dyskrecja, z jaką autor prezentuje swe wysokie osią-
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gnięcia warsztatowe.
Wydaje się, że wszystkie te szeroko pojęte poszukiwania, stała
gotowość do odkrywania coraz
to nowych możliwości, jakie daje
fotografia artystyczna, charakteryzują nieprzerwaną obecność
Edwarda Hartwiga w życiu artystycznym i sztuce fotograficznej
ostatnich dziesięcioleci. „Dojrzewanie spokoju”, jak powiedział
w jednym z wywiadów, które
odnalazł po latach, pozwalało mu

realizować swoje prace i zaskakiwać nas jedyną i niepowtarzalną
wizją fotografii artystycznej. Tej
fotografii, będącej najwyższym
spełnieniem, pozostawał do
końca wierny, a kolejne wystawy i publikacje są tego najlepszym potwierdzeniem.
Wszystkie artystyczne poszukiwania, odkrycia, dokonania, pasje zamyka Hartwig w jednym
wielkim temacie. Jest nim człowiek, jego zmagania z życiem,

osobiste, pełne uczucia komentowanie świata, zachwyt dla pejzażu, ulotności chwili, którą z takim
mistrzostwem potrafi uchwycić.
Jego wyczulone oko potrafi rejestrować, utrwalić to, co dla nas
bywa niezauważalne, czego piękna nie dostrzegamy, nad czym
przechodzimy obojętnie.
Dzięki jego dociekliwości, dzielimy z autorem wzruszenie, podziw, negację, radość i smutek,
uczucia, jakie codziennie to-

warzyszą nam przy oglądaniu
i komentowaniu świata, jego
powikłań i sprzeczności.
Edward Hartwig zmarł 28 października 2003 roku w Warszawie,
w wieku 94 lat.
Organizator:
Wałbrzyska Galeria Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych,
www.bwa.walbrzych.pl

FESTIWAL REŻYSERII FILMOWEJ
6 – 11 czerwca 2015, Jelenia Góra
Doroczne święto filmu,
publiczności i reżyserów jest
jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Dolnego
Śląska i jedynym w Europie
świętem reżyserów. To okazja
do prezentacji dobrego kina,
spotkań z twórcami i dyskusji
artystów z publicznością.
Wydarzenie co roku przyciąga
największe postaci świata filmu
i gromadzi ogromną widownię. Festiwal ma na celu uhonorowanie najwybitniejszych
twórców filmowych i najlepsze
dzieła, jak również aktorów,
z którymi w opinii reżyserów,
najlepiej się współpracuje.
Galę otwarcia poprowadzą
Artur Żmijewski oraz Sonia
Bohosiewicz - mówi Stanisław
Dzierniejko, dyrektor i producent
Festiwalu. 6 czerwca nagrody
"Kryształowego Dzika" odbiorą
Janusz Majewski, reżyser m.in.
"Zaklętych rewirów", "CK Dezerterzy" oraz Beata Tyszkiewicz, uhonorowana za twórczą pracę z reżyserem. Pani Beata napisała, że
bardzo się cieszy na przyjazd do

Jeleniej Góry, przypominając, że
w tym mieście chodziła do szkoły i będąc w VI klasie zagrała po
raz pierwszy na deskach Teatru
im. Cypriana K. Norwida - dodaje Stanisław Dzierniejko.
W Jeleniej Górze obejrzymy 10 filmów reżyserów nominowanych
do konkursu głównego:. „Ciało"
Małgorzaty Szumowskiej, „Ziarno
prawdy" Borysa Lankosza, „Bogowie" Łukasza Palkowskiego,
„Panią z przedszkola" Marcina
Krzyształowicza, „Carte Blanche"
Jacka Lusińskiego, „Fotografa"
Waldemara Krzystka, „Serce, serduszko" Jana Jakuba Kolskiego,
„Służby specjalne" Patryka Vegi",
„Obce ciało" Krzysztofa Zanussiego oraz „Obywatela" Jerzego
Stuhra. Jurorami będą: Andrzej
Krakowski - przewodniczący,
reżyser, scenarzysta, producent
filmowy, Marcin Krzyształowicz,
reżyser, scenarzysta Wojciech
Wójcik, reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta.
Jedną z atrakcji festiwalu ma być
wizyta Beaty Tyszkiewicz, która
na deskach tutejszego teatru im.

Norwida stawiała pierwsze kroki
w zawodzie, a w samej Jeleniej
Górze spędziła kilka lat. Aktorka
przyjedzie do miasta 5 czerwca,
dzień później spotka się z widzami w Jeleniogórskim Centrum
Kultury, a podczas uroczystej
gali otwierającej FRF, odbierze
Kryształowego Dzika - nagrodę
przyznawaną przez reżyserów
aktorom, z którymi znakomicie
współpracuje się na planie filmowym. Dla Beaty Tyszkiewicz
będzie to podróż sentymentalna
i - jak przekazała przez organizatorów- niezwykle miły powrót
do miasta po latach.
W planach są nie tylko pokazy
filmowe, lecz również spotkania
z gwiazdami, a także warsztaty
reżyserskie, których najlepszy
uczestnik spędzi dzień na planie
zdjęciowym jednego z bardzo
popularnych seriali jako asystent
reżysera.
Organizator:
Stajkofilm,
www.festiwalrezyserii.com

SURVIVAL 13. PRZEGLĄD SZTUKI
26 - 30 czerwca 2015, Wrocław
SURVIVAL jest realizowanym
od 13 lat wydarzeniem prezentującym sztukę współczesną w
przestrzeni publicznej Wrocławia. Na jego potrzeby wybierane są budynki, kompleksy
zabudowań, które znajdują się
w pobliżu centrów wydarzeń, a
także przestrzenie użyteczności
publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. W
swojej kilkunastoletniej historii
SURVIVAL był realizowany w

miejscach takich, jak: place i
zabudowa Dzielnicy Czterech
Świątyń, dawna Wytwórnia
Filmów Fabularnych, budynek
Farmacji Akademii Medycznej,
schron przeciwlotniczy przy pl.
Strzegomskim czy gmach Dworca Głównego.
W 2015 roku Przegląd odbędzie się w historycznym gmachu
Koszar Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu przy ul. Księcia
Witolda. Koncepcja wystawy re-

alizowanej w budynkach dawnych koszar policyjnych zostanie
opracowana w oparciu o szeroko
rozumiany kontekst występku, a
inspiracją dla działań zarówno
kuratorów, jak i artystów stanie
się wpisana w ludzką naturę potrzeba naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad.
Hasło tegorocznej edycji:
„Czyny zabronione”, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i
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zjawisk rozgrywanych na granicy
prawa lub całkowicie gwałcących
jego zasady. Wybrana przestrzeń,
silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, pozwala na przestudiowanie pojęć związanych z
zagadnieniem nieprzestrzegania
prawa stanowionego i naturalnego. Już sama gradacja zjawiska:
wykroczenie – przestępstwo –
zbrodnia może być potraktowana jako wstęp do rozważań na
temat dysfunkcji, które zachodzą
w relacjach społecznych.
Tegoroczne hasło ma swoje
znaczenie także w odniesieniu do
miasta, które jest wskazywane

w badaniach naukowych jako
obszar szczególnie narażony
na występowanie wiktymizacji. Podobnie jak w „Zbrodni i
karze” Dostojewskiego mamy
do czynienia z obrazem miasta
skrajnie zepsutego, które chyli
się ku upadkowi, tak i dzisiaj motyw „grzesznego miasta” (sin city)
wykorzystywany jest w sztuce i
popkulturze jako metafora ludzkiego upadku.
Zło od zawsze było w centrum zainteresowania twórców.
Hasło „Czyny zabronione” w
odniesieniu do współczesnych
sztuk wizualnych sugeruje wątki
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związane nie tylko z klasycznym
pojmowaniem motywu zbrodni i występku jako inspiracji dla
artystów, ale także szereg odniesień do „czynów zabronionych”
w sztuce. Tu jednak „czyny zabronione” nie muszą kojarzyć się
wyłącznie z tym, co niemoralne
i społecznie potępiane, tj. popularnymi praktykami „zawłaszczania”, „transformowania”, a nawet
„destrukcji”, a więc wszystkimi
działaniami wywrotowymi, tricksterskimi, zaburzającymi ustalony odgórnie porządek. W sztuce
najnowszej to, co zabronione,
umyślne działania na granicy pra-

wa, jest często włączane w zbiór
metod artystycznych współczesnych twórców, staje się częścią
ich manifestu artystycznego, a
nawet pełnoprawną dziedziną
sztuki.
W ramach SURVIVALU prezentowane są prace z zakresu
sztuk wizualnych, a szczególnie:
instalacje site specific, performances, instalacje dźwiękowe,
instalacje wideo.
Organizator:
www.survival.art.pl

50. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL HENRYKA WIENIAWSKIEGO
W SZCZAWNIE – ZDROJU
26 - 28 czerwca 2015, Szczawno-Zdrój
Międzynarodowe Festiwale Wieniawskiego nawiązują
do dwukrotnych pobytów i
koncertów, jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków i
kompozytorów w latach 1855 i
1857 w Szczawnie-Zdroju (wów-

czas Bad Salzbrunn), na Dolnym
Śląsku.
Pierwszy koncert w Szczawnie-Zdroju dał Henryk Wieniawski 16 sierpnia 1855 roku
w „Kursalu" (obecnie Klub Kuracjusza „Biała sala") i jak pisał
ówczesny recenzent „Gazety
Warszawskiej": „Pan Wieniawski dał koncert w Salzbrunn w
Kursalu i zrobił furorę...".
Po drugiej wojnie światowej,
w uzdrowiskach na Dolnym
Śląsku bujnie rozkwitało życie

artystyczne. Powstawały festiwale muzyczne - Chopinowski
w Dusznikach - Zdroju (1946),
Moniuszkowski w KudowieZdroju a w Szczawnie - Zdroju
Henryka Wieniawskiego (1966).
Już w roku 1961 założono w
Szczawnie Zdroju Towarzystwo
Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego, którego pierwszym
prezesem został dr Alfons Szyperski, historyk i działacz kulturalny. Zainicjowało ono budowę
pomnika Wieniawskiego, dłuta
prof. Bohdana Hofmana, który
odsłonięto w szczawieńskim
Parku Zdrojowym w czerwcu
1966 roku. W tym samym roku
rozpoczął się pierwszy Festiwal
poświęcony twórczości Wieniawskiego, który do początku lat osiemdziesiątych nosił
nazwę „Dni Henryka Wieniawskiego" (znany w świecie jako
„The Henryk Wieniawski Days").
Na pierwszym Festiwalu wystąpiło między innymi słynne Trio
Wiłkomirskich (Maria, Wanda
i Kazimierz). W kolejnych edycjach Festiwalu przez estrady
koncertowe przewinęli się najwybitniejsi skrzypkowie z Polski
i z zagranicy. Koncertowali tu
między innymi wspomniana
Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Jadwiga
Kaliszewska, Edward Zienkowski, Magdalena Rezler, Robert
Kabara, Piotr Pławner, Bartłomiej
Nizioł. Z zagranicznych skrzypków - Peter Zazovsky i Alexander

Romanul (USA), Marine Jaszwili,
Jewgenij Buszkov, Vadim Riepin, Maksim Wengerov (Rosja),
Felicia Terpitz (Niemcy), Frantiszek Novotny (Czechy), Thibault
Vieux (francja), Shizuka Ishikawa,
Hiroko Suzuki (Japonia) i wielu
innych. Oprócz występów renomowanych i uznanych skrzypków odbywają się tu także koncerty młodych artystów, którzy
mają okazję zaprezentowania
swej sztuki wykonawczej publiczności festiwalowej.
Ostatnie cztery edycje Festiwalu powstały przy wsparciu
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Ich program opracował
zmarły w roku 2011r. Janusz
Mencel – muzykolog, znawca
twórczości Henryka Wieniawskiego. Po nim funkcję Dyrektora artystycznego Festiwalu
objął Maciej Kieres. Na ich zaproszenie Festiwal uświetnili tacy
wirtuozi skrzypiec jak: Maki Itoi,
Tadeusz Gadzina, Krzysztof Jakowicz, Mariusz Patyra czy Piotr
Pławner. Wspominanym często
przez festiwalowych gości pomysłem była realizacja podczas
44 edycji Festiwalu prapremiery
opery marionetkowej Josepha
Haydna pt.”Pożar".
Organizator:
Teatr Zdrojowy
im. Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju,
www.teatr-zdrojowy.pl
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XIX FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WIECZORY W ARSENALE
26 czerwca– 12 lipca 2015, Wrocław
„Przełom czerwca i lipca to
od niemal dwudziestu lat czas,
kiedy na pełnym uroku dziedzińcu wrocławskiego Arsenału odbywa się najpiękniejszy wrocławski
festiwal – „Wieczory w Arsenale”.
Tu właśnie, w otoczeniu starych
murów i w towarzystwie akompaniujących koncertom ptaków,
można cieszyć się pięknem muzyki kameralnej – pełnej interakcji, rywalizacji, intymności i radości wspólnego muzykowania.
Tegoroczna, XIX. edycja,
przyniesie wiele wspaniałych
wieczorów wypełnionych muzyką najwyższych lotów. Nie zabraknie najjaśniejszych gwiazd
goszczących na największych
scenach świata: sopranistka
Olga Pasiecznik na finał Festiwalu
wykona dwie koncertowe Arie
Mozarta, a Royal String Quartet
– atrakcyjny program zbudowany na wspaniałej formie fugi. Na
najpiękniejszy bodaj kwintet fortepianowy, skomponowany przez
Juliusza Zarębskiego, zaprosi z
kolei Chopin Piano Quintet, odnoszący spektakularne sukcesy
na międzynarodowych konkursach kameralnych na Litwie i we
Włoszech. Niezwykły nastój na
wieczorze z muzyką filmową
zbuduje oboistka Kama Grott,
która wystąpi w towarzystwie
doborowych jazzmanów.

W niedzielę 28. czerwca
usłyszymy dwóch wspaniałych
młodych muzyków – akordeonistę Pawła Janasa i saksofonistę
Wojciecha Psiuka. Warto posłuchać w ich interpretacji choćby
opracowania Koncertu na obój i
skrzypce Jana Sebastiana Bacha,
by przekonać się o ich niezwykłym kunszcie… Tegoroczny Festiwal to także okazja do poznania kolejnych koncertów Antonio
Vivaldiego, które zaprezentują
muzycy Orkiestry Wratislavia.
Nie można nie wspomnieć
o wyjątkowym Wieczorze, który
za sprawą połączonych sił Grupy
MoCarta oraz Ireneusza Krosnego
czeka nas w niedzielę, 5. lipca.
Czy stare mury wytrzymają salwy śmiechu? Czy Arsenał to aby
dobre miejsce na wystrzałowe
żarty? Przekonamy się o tym
uczestnicząc w tym zabawnym
pojedynku!
Wszyscy znają takie utwory Mozarta, jak jego Requiem,
Symfonię Jowiszową, serenadę
Eine kleine Nachtmusik, operę
Wesele Figara i wiele innych,
późnych dzieł. Jaka jednak
symfonia może wyjść spod pióra dziewięciolatka? A jakie mogą
urodzić się w głowie szesnastoletniego młodzieńca? Finałowy
koncert „Wieczorów w Arsenale”
przyniesie odpowiedzi i na te

pytania – Orkiestra Kameralna
Wratislavia pod dyrekcją Jana
Staniendy wykona 4 wczesne
symfonie genialnego Wolfiego.
Ten koncert to także wspaniała
okazja do wysłuchania dwóch
przepięknych arii koncertowych
tego kompozytora w wykonaniu
wspomnianej Olgi Pasiecznik,
której głos zachwyca melomanów na całym świecie.
A na początek? Festiwal przekornie zacznie się od… bisów!
Encore! to tytuł inauguracyjnego koncertu w wykonaniu
gospodarzy Wieczorów – Orkiestry Wratislavia i dyrektora
artystycznego Festiwalu, Jana
Staniendy. Wieczór wypełnią
utwory, którymi smyczkowe
orkiestry często kończą swoje
występy – popularne i lubiane
przez publiczność perełki grane
na bis. Trudno o lepszy początek
tegorocznych „Wieczorów”!
Wszystkie wydarzenia odbywają się na dziedzińcu Muzeum
Militariów ARSENAŁ, ul. Cieszyńskiego 9
Szczegółowy program na:
www.wieczorywarsenale.pl
Organizator: Fundacja dla
Kultury Muzycznej Wrocławia
Wratislavia

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
LĄDECKIE LATO BALETOWE
6 - 11 lipca, Lądek Zdrój
Lądeckie Lato Baletowe –
Międzynarodowy Festiwal Tańca – to spotkanie tańca w jego
formie klasycznej – baletowej
oraz współczesnej w różnych jej
przejawach. To spotkanie ludzi
– artystów, choreografów, profesjonalistów i amatorów, a także
propagatorów tańca klasycznego, związanych z zespołami baletowymi Teatrów Narodowych.
To zabawa, lecz również nauka,
odpoczynek, lecz i pewien wysiłek (podczas tańca oczywiście).
Słowem – święto tańca, które
trwa cały tydzień.
Międzynarodowy Festiwal
Tańca - Lądeckie Lato Baletowe

zawdzięcza swoją nazwę pomysłowi organizowania w najstarszym polskim uzdrowisku, czyli
Lądku-Zdroju, obozów baletowych dla tancerzy. Przez lata koncepcja wydarzenia ewoluowała
i dziś festiwal nie opiera się już
na balecie lecz tańcu w najszerszym tego słowa znaczeniu. Inicjatorem i patronem festiwalu
jest Sławomir Pietras, wieloletni dyrektor scen baletowych w
Polsce. Od siedemnastu już lat,
na kilka letnich dni na początku
lipca, Lądek-Zdrój zmienia się w
stolicę tańca. Warsztaty taneczno-choreograficzne, wieczorne
spektakle teatrów tańca, pokazy,

spotkania z artystami z całego
świata, Noce z Tańcem, wystawy, to tylko niektóre z atrakcji
programowych MFT. Od lat
przyciągają one do Lądka setki
osób zafascynowanych tańcem,
ale również poszukujących czegoś, co mogą odnaleźć tylko w
Lądku, czyli pięknych górskich
krajobrazów, możliwości korzystania z wód leczniczych, SPA,
niezwykłego klimatu kurortu i
relaksu.
Ideą festiwalu jest szeroko
rozumiana, niekonwencjonalna
edukacja kulturalna, promowanie sztuki tańca, uwrażliwienie na
piękno i zwiększanie kompetencji
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w zakresie odbioru tańca współczesnego i klasycznego przez
uczestników. Międzynarodowy
Festiwal Tańca "Lądeckie Lato
Baletowe", odbywa się w najstarszym polskim uzdrowisku, gdzie
od wieków przybywali "do wód"
najznakomitsi artyści, mecenasi
sztuki i ludzie kultury, dlatego
organizacja festiwalu przywraca
kulturalne tradycje kurortu. Od

czternastu lat, na kilka letnich dni
na początku lipca, Lądek-Zdrój
zmienia się w stolicę tańca.
W programie tegorocznego
Festiwalu: warsztaty taneczne,
prezentacje teatralne, spotkania
z artystami, noce z tańcem.
Pierwszym spektaklem tegorocznego Międzynarodowego
Festiwalu Tańca w Lądku-Zdroju
będą „Impresje Zimowe” w wyko-
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naniu uczniów Szkoły Baletowej
Anny Niedźwiedź w Poznaniu.
Przedstawienie będzie można zobaczyć 6 lipca o godzinie 21.30.
Zimowe podobnie jak schumannowskie Winterreise, to cykl
połączonych ze sobą obrazów i
przeplatających się opowieści,
swoją inspirację czerpiących z
zimowego krajobrazu i kulturowych wyobrażeń dotyczących

tej pory roku. W spektaklu zatańczy siedemdziesięcioosobowa
obsada, która przeniesie nas w
letni lipcowy wieczór wprost do
zimowej krainy.
Szczegółowy program na:
www.festiwaltanca.ladek.pl
Organizator:
Centrum Kultury i Rekreacji,
www.festiwaltanca.ladek.pl

11. BRAVE FESTIVAL
6 - 11 lipca, Lądek Zdrój
Brave Festival – Przeciw Wypędzeniom z Kultury to festiwal
co roku odbywający się na terenie Wrocławia. Prezentuje on
wykonawców i ludzi, którzy starają się uchronić swoją kulturę
od zapomnienia. Powstał w 2005
roku z inicjatywy Stowarzyszenia
Kultury Teatralnej Pieśń Kozła.
Podczas festiwalu swoją kulturą dzielą się ludzie, którzy
nie godzą się na wypędzenie
z własnej tradycji i wrażliwości.
Ci, którzy przeciwstawiają się
temu, by rzeczywiste tradycje,
pieśni i duchowe dziedzictwo
naszych kultur zatapiane było
przez puste, tymczasowe, komercyjne i masowe dobra.
To będzie festiwal griotów i sztuki
opowiadania. Osiem dni spotkań
z niezwykłymi artystami z Afryki i
przegląd ambitnego kina. Grioci
stanowią znakomity przykład dla
wielu kultur zagrożonych marginalizacją. Kultywują tradycje
sięgające dziesiątków pokoleń
wstecz. Są żywą pamięcią wspólnoty. Podtrzymują jej tożsamość,
a jednocześnie swobodnie poruszają się w szerokim nurcie
muzyki światowej. Fascynujące jest to, że są nowatorscy, a
jednoczeście kunsztownie
zachowawczy – mówi Grzegorz Bral, dyrektor i pomysłodawca Brave Festival.
W szerszym planie tegoroczny
Brave Festival ma przywrócić
świat opowieści, przypomnieć
jak ważne są dla kształtowania sensu, znaczeń i wartości,
a także ocalić od zapomnienia
i marginalizacji różne tradycje
opowiadania, opowieści griotów.
Kogo zobaczymy w tym roku we
Wrocławiu? O tym zadecydowała
Sona Jobarteh, która jest kuratorką 11. edycji Brave Festival.
Wielu artystów, których wybrała,
nigdy wcześniej nie występowa-

ło w Polsce, a nawet w Europie.
Jednym z najważniejszych jest
Balla Kouyaté z Mali, wirtuoz balafonu i przedstawiciel jednego
z najstarszych griockich klanów, którego historia sięga 700
lat wstecz. Inspiracji w czasach
jeszcze dawniejszych poszukuje
Abou Diarra, inny artysta z Mali,
czerpiący z tradycji myśliwych
ludu Mandingo.
Nie zabraknie również griotek. Oprócz Sony Jobarteh, kuratorki festiwalu, która także wystąpi na scenie – po raz pierwszy w
duecie ze swoim ojcem, Sanjally
Jobartehem, mistrzem gry na korze - zobaczymy przedstawicielkę
griotów z kultury mauretańskiej.
Coumbane mint Ely Warak ane czaruje mocnym,
poruszającym głosem, poezją i opowieściami pustyni.
W programie festiwalu znajdą
się także artyści reprezentujący inne regiony i kultury Afryki.
Niepowtarzalne tańce, śpiewy
i instrumenty z głębi lasu równikowego przedstawi grupa
Ndima, stworzona przez Pigmejów Aka z Kongo. Natomiast
tradycje muzyczne, w których
rytmy Afryki Wschodniej płynnie
łączą się z arabskimi melodiami,
zaprezentuje grupa Zanzibar
Taarab/Kidumbak Ensemble.
Opowieści na ekranie.
W tym roku Przegląd Filmowy
Brave Festival odbędzie się równolegle z częścią performatywną
festiwalu. Zobaczymy 14 filmów,
których twórcy koncentrują się
na świecie opowiadaczy, przedstawiają różne tradycje narracji,
a także przybliżają uniwersalne
znaczenie opowieści dla człowieka. Bohaterem cyklu retrospektywnego jest tunezyjski reżyser,
scenarzysta i pisarz Nacer Khemir.
Zobaczymy jego znaną trylogię
pustyni: „Wanderers of the De-

sert”, „The Dove's Lost Necklace” i
„Bab'Aziz”, a także dwa najnowsze
filmy: „Szeherezadę” i „Looking
for Muhyiddin”. Wyświetlone
będą również trzy dokumenty
o griotach. Na przykład film Volkera Goetze „Griot” przedstawia
Ablaye Cissoko, senegalskiego
piosenkarza i instrumentalistę
grającego na korze. Z kolei film
Marcina Sautera „Hakawati” pokazuje ginącą tradycję opowiadaczy z Bliskiego Wschodu. W
programie przeglądu są także
filmy, których twórcy skupili się
na uniwersalnej dla człowieka
potrzebie opowiadania. Niezwykły jest dokument „The Machine Which Makes Everything
Disappear” w reżyserii Tinatin
Gurchiani. To wyjątkowy obraz
gruzińskiego społeczeństwa,
nakreślony przez pryzmat opowieści samych Gruzinów.
Brave Kids
W 6. edycji projektu edukacyjnego Brave Kids weźmie udział
20 grup młodych artystów z 15
krajów i 4 kontynentów. W sumie
w tym roku do Polski przyjedzie
120 najodważniejszych dzieci
świata. Projekt potrwa od 20
czerwca do 12 lipca. Odbędzie
się we Wrocławiu, w Warszawie,
Puszczykowie koło Poznania, Wałbrzychu oraz po raz pierwszy w
Przemyślu. Brave Kids to projekt
edukacyjny, w ramach którego w
Polsce spotykają się i współpracują dziecięce grupy artystyczne
z różnych kultur i kontynentów.
Organizatorem Brave Festival jest Stowarzyszenie Kultury
Teatralnej „Pieśń Kozła”. Cały dochód ze sprzedaży biletów na festiwalowe wydarzenia przekazywany jest na rzecz programów
edukacyjnych prowadzonych
przez międzynarodową organizację charytatywną ROKPA.
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní
Kulturníprogram
program
únor
2014
červen
2015

1.25.
2. 20:00
5. – 30. 6.

15.
2.6.20:00
16.
18:00

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

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

NOVÝ
BROUMOVA ŽIVNOSTNÍKŮ
PODNIKATELŮ
SPOLEČENSKÝ
ĎÁBLOVA BIBLEPLES PLES
(NUEVA BRAUNAU) V CHILE

Audiovizuální
beseda
ke Náchod
140. výročí
založení.
K tanci
hraje Swing
Sextet
a Duo
Simon & Kaněra, zpěv: Lee
O svých cestách
do Chile vypráví
Ing. Jan
Neumann
a prezentuje
A.Davison,
Pavlína
Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
Přijďte během června na prohlídku broumovského kláštera a klášterní
fotografie
Pavla
Trojana.
Předprodej
vstupenek
v
prodejně
EDA
na
broumovském
náměstí.
největší rukopisné knihy na světě Codexu Gigas,
3.knihovně
2. – 21.spatříte
2. 8:00kopii
– 16:00
sál IC Broumovska.
KDKonferenční
Střelnice. Pořádá:
Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
neboli Ďáblovi bible.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Komisí pro zahraniční spolupráci.
Otevřeno každý den: PO – SO 9:00 – 16:00
Vstupné: zdarma
NE 10:00 – 16:00
17. 2. 19:00
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
18. 6. 18:00
TIP!
Vernisáž
sobotu
1.2.2014
v 16.00
hodin.
Výstavní
síňaStaré
1. 5. – v30.
6., denně
kromě
pondělí,
8:00
– 12:00
13:00radnice
– 17:00
Náš

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. května v 16:00
Výstavní síň Muzea Broumovska.
Pořádá:
Muzeum Broumovska a Regionální muzeum v Náchodě.
12.
2. 19:00
TIP!
Náš

TRAVESTI
SHOW
JAN BURIAN
3. 6. 19:00

TECHTLE
ArtCafé MECHLE

Český Alexovi
básník, a
písničkář
a prozaik
vystoupí
se svým
písniček
K mistru
slečně Dolores
přišla
i zbrusu
nová pořadem
posila
a vyprávěním
o tom,
jak to udělat,
se měl
člověk
líp.
a hvězda
pražského
kabaretu
slečnaaby
Stacey,
která
je nejlepší
RezervaceCher
vstupenek:
imitátorkou
u nás. jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá:divadlo
Agentura
pro rozvoj Broumovska.
Městské
Broumov.
Vstupné:
190,- Kč
/ 150,- Kč/ (pro
členynaklubu
ArtCafé)
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
240,-Kč
místě.

6. 6. 11:00

VINUMFLEMR
ET CETERA
MARCEL
- BLUES
12. 2. 19:00

Veřejná ochutnávka nejlepších českých a moravských vín z kolekce
Salonupražský
vín ČR.bluesový
Čeká na kytarista
Vás bohatý
kulturní program,
velký
Osobitý
v současné
době hraje
ve výběr
svém delikatesMarcel
k vínu Flemr
a volná
prohlídka
revitalizované
části kláštera
a zahrady.
bandu
Trio.
Hudebně
se hlásí k hlubšímu
odkazu
Areál benediktinského
kláštera
Broumově.
kořenům
elektrického blues.
Jehovrukopis
je inspirován mistry elektrické
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska.
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
Vstupné:
Kč Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
Brown,
Earl60,Hooker,
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
10. 6.Guye
19:00
Buddy
a Otise Granda.

WESTMINSTER
ScienceCafé

Díky dochovaným artefaktům a kronikářům máme dnes povědomí
o poměrně bohatém hudebním životě, velkém počtu broumovských
hudebníků,soubor
skladatelůJ.a K.
jejich
tvorbě,
či rozsáhlém broumovském archivu
Divadelní
Tyl,
Meziměstí
not. Na základě dosavadního muzikologického výzkumu lze s jistotou říci,
že se pohybujeme
ve výjimečně
zajímavé
a bohaté
lokalitě,
Bláznivá
komedie o tom,
že ani když
jste členem
vlády,
není která nám
v budoucích
letechzačít
vydásještě
mnoho
cenných svědectví
dob
minulých.
jednoduché
si něco
vdanou
sekretářkou.
A vybrat si
k záletům
Rezervace
jakub.sleis@broumovsko.cz,
tel.nerozumí,
734 570 141
hotel,
kde je i vstupenek:
vaše manželka
a čínská obsluha vám moc
Sál Kreslírna,
benediktinský
klášter v Broumově.
je přímo
katastrofa.
To potom potřebujete
spolehlivého osobního
Pořádá: Agentura
rozvojvyrobit
Broumovska.
tajemníka,
který vámpro
dokáže
takové alibi, nad kterým zůstává
Vstupné:
60,Kč
/
30,Kč
(pro
studenty)
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

20. 6. 13:00

BROUMOVSKÁ
24.
2. 19:00
KYTARA

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč IP!
Náš T

KAREL
19. ročník festivalu

Náš

TIP!

Vystoupí: Imodium, SB, MFH, Primeval Cry, Čí je to vina?, W.I.T.S.,
Národ sobě, Natural, Wohnout, Ivan Hlas trio, Michal Šeps & The
Tewahedo MoM, Jelen (objev roku cen Anděl 2014)
Dětské hřiště.
Pořádá: Závislá kulturní společnost Zákus, partnerem festivalu je město
Broumov.
Vstupné: Předprodej v IC Broumov 190,- Kč, na místě 230,- Kč

PLÍHAL

Městské
divadloa Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
26. 6. 20:00
21:30
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě

NOČNÍ HRANÁ PROHLÍDKA
KLÁŠTERA
TEMOWO
TRIO (GB/CZ) 26.BROUMOVSKÉHO
2. 19:00
sálFEMI
Kreslírna, benediktinský
klášter v Broumově.
Pořádá:
Agentura pro rozvoj Broumovska
ArtCafé
Vstupné:
190,-Kč
Kč (pro
členy klubujeden
ArtCafé)
Špičkový
jazzový/ 150,kytarista
a improvizátor,
z nejlepších hráčů

současné britské jazzové scény, v jehož tvorbě jsou jasně patrné
africké kořeny. Femi Temowo vedl několik let doprovodnou kapelu
15.
2. 15:00
Amy
Winehouse. Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
tel.
734 570 141
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Divadlo
D5, Praha
Pořádá: Agentura
pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
dobrosrdečnou
13. 6. 9:30 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
XII. ročník Běhu Emericha Ratha. Tradiční běžecký závod pro nadšence
dobrodružství.
i sportovce. Srdečně zveme všechny, kterým pohyb nevadí, především
malé děti
a školáky,
pro které jsou připraveny pěkné ceny. Nejmenší děti
Městské
divadlo
Broumov.
budou Město
odměněny.
Pořádá:
Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Schrollův park

BĚH EMERICHA RATHA

Prohlídka BAROKNÍ PÍSNĚ
ŠPORKOVY

Přijďtevyprávění
okusit jedinečnou
atmosféru
prohlídce
Poutavé
okořeněné
obrazempřia noční
živýmihrané
hudebními
ukázkami.
broumovského
kláštera.
PřiStanislav
světle svíček
a loučí
potkáte
mnoho
Večerem
vás provede
PhDr.
Bohadlo,
CSc.
Pedagog
zajímavých
postav
a čeká
napředevším
vás nejedno
překvapení.
Univerzity
Hradec
králové,
ale
muzikolog,
badatel a
Vstupné: dospělí
Kč/ děti 110,- Kč
popularizátor
české170,hudby.
IP!
Náš T
– 27. 6.benediktinský klášter v Broumově.
sál26.
Kreslírna,
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

BROUMOVSKÁ POUŤ

Tradiční broumovská pouť s bohatým doprovodným programem
28. 2. 18:00
(New Element, Lucie revival, Ready Kirken, Deliwery, Broumovanka,
ukázky výcviku
služebních
a další.)
POLSKÉ
TATRY
A psů
OKOLÍ
Výstava kaktusů
v zahradním pavilonu. Stánkový prodej. Schrollův park.
Cestopisná
přednáška
Pořádá: Město Broumov. Vstupné zdarma
Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu,
PŘIPRAVUJEME:
přírodu,
historii a zvyky obyvatel dané oblasti.
Konferenční
sál IC.
Město
Broumov.
Vstupné: 40,-Kč
21. – 25.
7.Pořádá:
MALÉ
LETNÍ
DIVADLENÍ

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

BROUMOVANKA
– mizející tvář krajiny

KAMIL REMEŠ
PEKLO
V HOTELU
– HUDBA V BAROKNÍM BROUMOVĚ

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

LIDOVÁ ROUBENÁ ARCHITEKTURA
9. 2. 14:00
KLADSKÉHO POMEZÍ
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Kulturní program
červenec 2015
12. 6. – 28. 8. 19:30

PÁTEČNÍ MUZIKA
V CAFÉ DIENTZENHOFER

Středa 22. 7. 19:00

BROUMOVSKO
SKRYTOU KAMEROU

KONEC DĚTÍ

Kulturní program
únor 2014

Každý pátek živá hudba různých žánrů k příjemnému
posezení v klášterní kavárně.
Café Dientzenhofer, benediktinský klášter v Broumově.
Vstupné: dobrovolné

13. 6. – 2. 8. 9:30 – 18:30

Čtvrtek 9. 7. 9:00 - 11:00

PETR DUB – ESTETIKA SVÁDĚNÍ

Projekt Estetika svádění představuje poslední
z autorských cyklů Petra Duba. Autor jeho
prostřednictvím
zkoumá vztahy mezi obrazem
MĚSTO BROUMOV
(malbou), architekturou výstavního prostoru
a designem produktů denní potřeby.
Více informací: www.galeriedum.cz
Galerie Dům.
1. Pořádá:
2. 20:00
Agentura pro rozvoj Broumovska

Prázdninový workshop pro děti
Děti se promění v přírodovědce, kteří umí pozorovat
dalekohledem nebo sledovat živou přírodu pomocí
fotopastí.
Délka programu: 2 hod. Cena: 60,- Kč/dítě
Na program je nutné se přihlásit nejpozději den
předem do 15 hodin, nejlépe telefonicky.
Informace a objednávky: martina.junkova@broumovsko.cz,
+420 734 443 165
Revitalizované prostory Mezipatro,
benediktinský klášter v Broumově

IP!
Náš T

Pátek 10. 7. 19:00

Divadlo Aloise Jiráska Úpice
Drama matky v současném světě. Tragický příběh
mladé matky, která trvale uspí své těžce postižené
novorozeně, budou sledovat diváci v průběhu
soudního procesu.
Toto představení se uskuteční v Městském divadle!
Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 23. 7. 19:00

PLOVÁRNA

ART Prometheus, Praha
Představení je volně inspirováno novelou Rozmarné
léto Vladislava Vančury. Poetiku tohoto autora
převádí s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové
humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín –
žonglování, provazochodectví a párové akrobacie.
Vstupné: 110,- Kč

KOSTELYFEST
15. 2. 20:00
Koncert na podporu broumovským kostelům
19:00 hod. Solaris Road
13. 6. – 2. 8. 9:30 – 18:30
PLES
PODNIKATELŮ
ŽIVNOSTNÍKŮ
Pátek 24. 7. A
19:00
SPOLEČENSKÝ 20:00
PLES
hod. Bez šance
3 x 2 PRO KLÁŠTER

Ples pořádaný pod záštitou MÁTOVÝ
firmy Prikner - tepelné
zpracování
kovů, s.r.o.
21:00 hod. Garbate Lemury
NEBO
CITRON

Hraje
Geny
– projektu
Rtyně v Podkrkonoší
22:00 hod. Effect
Pavel hudební
Mrkus, Pavelskupina
Hošek – hlavní
záměr

KDspočívá
Střelnice.
Pořádá: výrazných
ČSŽ Broumov.
Vstupné: 80,-Kč
Areál Dětského hřiště.
v představení
a osobitých

DS Divadlo Broumov

Noční prohlídky
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
broumovského kláštera

Mezi herci vzrůstá napětí ... Vstupné: 50,- Kč

uměleckých projevů, jež budou v posloupnosti tří
dvojic výstav/instalací vytvářet dynamicky různorodý
a reagovat na genius loci barokního kláštera.
3. soubor
2. – 21.
2. 8:00 – 16:00
Více informací: www.galeriedum.cz
Benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

K tanci hraje Swing Sextet Náchod
a DuovSimon
Kaněra, zpěv:
Lee
Skvělá komedie
podání &
broumovského
divadelního
A.Davison, Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
souboru.
Skupina
herců zkouší
hru. Je pár dní před
premiérou
a nic
není
hotové. Technika
je flegmatická,
Předprodej
vstupenek
v
prodejně
EDA
na
broumovském
náměstí.
Pátek 10. 7. a 24. 7. 20:00, 21:30
kostymérkaklub
vaří, Broumov.
režisérka nezvládá
krizové
situace.
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
Vstupné:
80,-Kč

Pořádá: Město Broumov. Vstupné: dobrovolné

17. 2. 19:00
Zažijte neopakovatelnou atmosféru
nočního kláštera.
z Čtvrtek
období2.1965
- 1995
| Autor Miroslav Holča
7. 9:00
– 10:30
Při noční hrané prohlídce potkáte mnoho zajímavých
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

VODA VODĚNKA
Prázdninový workshop pro děti

formou her, či pohybových a výtvarných aktivit
9. Děti
2. 14:00
poznají život pod hladinou a získávají kladný vztah

BROUMOVANKA
k celému vodnímu ekosystému a k přírodě.

TRAVESTI

!
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
áš TIP

PEKLO V HOTELU

postav a čeká na vás nejedno překvapení.
Prohlídku můžete objednat na prohlídky@broumovsko.cz,
+420 734 443 161.
Benediktinský klášter v Broumově.
Vstupné: 170,- Kč / 110,- Kč (pro děti)

N
Divadlo D5, Praha
Kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
dobrosrdečnou hospodyňku Fifinku, roztržitého profesora
Myšpulína, často ustrašeného, ale oddaného kamaráda
a vtipálka Pinďu a, nemotorného siláka Bobíka, který
spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu
za druhou… Vstupné: 40,- Kč

WESTMINSTER

Délka programu:
1,5 hod.
Cena: 60,- Pořádá:
Kč/dítě. Klub seniorů
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
11. Broumov
– 17. 7. 10:00 – 16:00
Na program je nutné se přihlásit nejpozději den
předem do 15 hodin, nejlépe telefonicky.
Informace a objednávky: martina.junkova@broumovsko.cz,
12.
2. 734
19:00
+420
443 165
Revitalizované prostory Mezipatro,
benediktinský klášter v Broumově

Sobota 25. 7. 15:00

Divadelní soubor J. K.
Tyl, Meziměstí
Sobota
25. 7. 20:00
TÝDEN OTEVŘENÝCH
!
IP
SVATÉ
NEŘESTI
T
š
KOSTELŮ
Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
Ná
Divadlo Artur, Praha
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
BROUMOVSKA
Od čokolády až po facebook, dokážeme si bez těchhotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,

to potěšení náš život představit? Komický příběh o
SHOW
Navštivte pozoruhodné barokní stavby, navržené
je přímo katastrofa. To potom
osobního
Čtvrtek 2. 7. 19:00
tom,potřebujete
co se stane, spolehlivého
když se lidé budou
chtít stát lepšími.
významnými architekty Kryštofem a Kiliánem Ignácem
tajemníka,
který staviteli
vám dokáže
vyrobit160,takové
Vstupné:
Kč alibi, nad kterým zůstává
TECHTLE
MECHLE
Dientzenhoferem, Martinem
Alliem a dalšími
Divadelní inscenace
Cena permanentky
je 450,- Kčposlankyně a
rozum
stát. A pokud se do všeho
připlete puritánská
Více na www.omniumos.cz,
www.broumov-mesto.cz,
Nádvoří
benediktinského
kláštera. peklo...
www.nase.broumovsko.cz
podváděný manžel, je jasné,
že v hotelu
musí vypuknout
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová
posila
Pořádá: Město Broumov
a hvězda
pražského
kabaretu bezdomovec?
slečna Stacey,
která je nejlepší
Kolik průměrně
stojí společnost
Kolik
21. 7. od 9.00 – 11.00Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
imitátorkou
Cher u nás.
z vás by pracovalo,
kdyby nemuselo? Jak je možné,

4. SVĚT

PŘÍBĚH OBILÍ

Prázdninový workshop pro děti
24. 2. 19:00
Jak sklízeli obilí naši předkové?
chudých“, tedy těch, kteří ještě donedávna náleželi
Co jsou snopy, panáci a hrabla? Jak probíhali žně?
ke střední třídě a dnes mají status „parazitů“.
Délka programu: 2 hod. Cena: 60,- Kč/dítě.
Projekt vznikl v rámci programu rezidencí Archa.lab
Na program je nutné se přihlásit nejpozději den
za2.
podpory
12.
19:00Nadace Život umělce, Nadace Český
předem do 15 hodin, nejlépe telefonicky.
literární fond a DAMU
Informace a objednávky: martina.junkova@broumovsko.cz,
Městské divadlo Broumov. Vstupné: dobrovolné
+420 734 443 165
Revitalizované prostory Mezipatro,
pátekpražský
3. 7., 17.
7. a 31.kytarista
7. 20:00,v 21:30
Osobitý
bluesový
současné doběbenediktinský
hraje ve svém
klášter v Broumově

bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu Noční prohlídky
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
broumovského
kláštera
kytary
jako je T-Bone Walker, Lowell
Fulson, Clarence
21.„Gatemouth“
– 25. 7.
Prohlídka
na momenty
života
Brown,
Earltematicky
Hooker,zaměřená
Hubert Sumlin,
Magic
Sam, B. B. King, Albert
v klášteře při jedinečné atmosféře nočního kláštera.
Collins,
ale
i
současnějším
přístupem
Roberta
Craye,
Prohlídku můžete objednat na prohlídky@broumovsko.cz,
Buddy
Guye
Otise Granda.
+420 734
443a161.
Benediktinský klášter v Broumově.

KAREL

TIP!

Prázdninový workshop pro děti
Jak jsou rostliny zranitelné? Jaký přínos mají pro člověka? Znáte byliny na Broumovsku?
Délka programu 1,5 hod. Cena: 60,- Kč/dítě
Na program je nutné se přihlásit nejpozději den předem do 15 hodin, nejlépe telefonicky.
Informace a objednávky: martina.junkova@broumovsko.cz,
734 443 165, 491 521 299.
Revitalizované prostory Mezipatro,
benediktinský klášter v Broumově

Náš

PLÍHAL

IP!
Náš T
25. 7. 10:00 – 11:30
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
IC Broumov, 200,-Kč
na místě
Zanapoklady
Broumovska

MALÉ LETNÍ

HUDEBNÍ DÍLNA S ENGEGARD QUARTET
Jako doprovodný program letního hudebního festivalu
Za poklady Broumovska je pro děti připravena hudební dílna se souborem Engegard Quartet – představení
norské folklórní hudby. Rezervace: jakub.sleis@broumovsko.cz,
tel.a734
570 141
Poutavé vyprávění okořeněné
obrazem
živými
hudebními ukázkami.
Sál
Kreslírna,Bohadlo,
benediktinský
klášter
v Broumově.
Večerem
vás
provede
PhDr.
Stanislav
CSc.
Pedagog
KRAKONOŠOVY
Pořádá:
Agentura muzikolog,
pro rozvoj Broumovska.
zdarma
Univerzity Hradec králové, ale
především
badatel Vstupné:
a

DIVADLENÍ
ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

140,Kč / 80,- Kč (pro
děti) v Broumově.
sálVstupné:
Kreslírna,
benediktinský
klášter
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
7.
7.
a
28.
7.
9:00
–
10:30
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Úterý 21. 7. 15:00

NITKA A PLÁTÝNKO

FLÓRA

POHÁDKY Z

26. 2. 19:00

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

MARCEL FLEMR - BLUES

23. 7. 9:00 – 10:30

Prázdninový workshop pro děti
ZAHRÁDKY
Děti se pohádkovou formou seznámí s příběhem plátpopularizátor české hudby.
30. 7. 9:00 – 12:00
Divadelní spolek SKÁLY Teplice nad Metují.
na a textilní výrobou na Broumovsku.
Délka programu: 1,5 hod. Cena: 60,- Kč/dítě.
Soubor tří pohádek
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Divadlo
D5,
Praha
Na program
je nutné
se přihlásit nejpozději den pře„O líném ševci a nepoctivé hostinské“,
Pořádá:
Agentura pro rozvoj Broumovska
dem do 15 hodin, nejlépe telefonicky.
„O babici čarodějnici a hloupém
čertu“,
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro
členy klubu
ArtCafé)
Informace
objednávky:
martina.junkova@broumovsko.cz,
„Krakonošova
kouzelná zahrádka“.
Prázdninový
workshop
pro děti
Není
snad a
nikdo,
kdo by
neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů –
+420 734 443 165
Vstupné:
40,Kč
dobrosrdečnou
a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního
Přijďte se seznámit s barokním stavitelstvím a uměním
Revitalizované prostory Mezipatro,
28.
2.
18:00
v
působivých
prostorách
broumovského
kláštera, který
vynálezce
Myšpulína,
vtipálka
benediktinský
klášter vmnohdy
Broumověustrašeného, ale oddaného
Úterý 21. 7. 20:00
v tomto roce prožívá mimořádný rozkvět.
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do
SOUČÁSTÍ PROGRAMU JE PROHLÍDKA KLÁŠTERA.
PŘÍBĚH JEDNOHO
HRADU
pohádky
zažije
tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
Středaa8.
7. 19:00
Cestopisná
přednáška
Délka programu: 3 hod. Cena: 100,- Kč/dítě
dobrodružství.
Sophia Art, Praha
Na program je nutné se přihlásit nejpozději den
Divadelní komedie, jejíž děj
se
odehrává
na
jednom
do 15ahodin,
nejlépe
telefonicky.
Pavel Bičiště Vám představípředem
zábavnou
netradiční
formou
kulturu,
Obsluhoval
jsem
anglického krále
hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do
Informace a objednávky: martina.junkova@broumovsko.cz,
Městské
divadlo
Broumov.
přírodu,
historii
a
zvyky
obyvatel
dané
oblasti.
komických
situací
při
touze
po
výměně
ženy,
kterou
Český
film
s
anglickými
titulky.
+420
734
443
165
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční
sál
IC.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
si přivedl v nedávné době na sídlo.
Areál Dětského hřiště.
Revitalizované prostory Mezipatro,
Vstupné: 160,- Kč
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč
benediktinský klášter v Broumově

15. 2. 15:00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

POZNEJTE BAROKO
NEJEN NA OKO

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ

LETNÍ KINO

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

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

že pětadvacetiletá dívka má více než dvěstěpadesát

tisíc dluhů?
Tyto aBroumov.
další otázky si klade šest účastníků
Městské
divadlo
nového dokumentárního
projektu
– „nových
Vstupné:
220,-Kč předprodej
/ 240,-Kč
na místě.
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NOVĚ

ČERVEN 2015

NOVÉ

Do naší obce v uplynulých
dnech přibylo víc než 80 obyvatel. Nemusíte se ale lekat, že
nám v horách vyrostl nový panelák – ti obyvatelé totiž mají
radši pobyt na čerstvém vzduchu a šťavnatou trávu. Jde
o deset nových selat, padesát
kuřat a pětadvacet housat.
Všechna tahle opeřená a štětinatá drobotina našla domov
na Farmě Orlice, která sídlí na
Vrchní Orlici mezi Bartošovicemi a Neratovem a na které
pracují lidé s postižením. Farma už od roku 2002 chová
skot a ovce (v současnosti jich
má dohromady přes 130) a kromě toho vyrábí palivové dřevo

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

PŘÍRŮSTKY NA FARMĚ
na prodej a zajišťuje technické
služby pro zájemce z okolí.
I když je farma samostatný
podnik, její zaměstnanci nám
v Neratově často pomáhají
s přípravou velkých akcí, obědvají v naší jídelně a jsou našimi
přáteli.
Letos se vedení farmy rozhodlo rozšířit okruh chovaných zvířat o prasata, slepice
a husy. Všichni jsou chovaní
ve volném výběhu – klece
a těsné chlívky byste tu hledali
marně.
Zavedení nových druhů je
tak trochu test. Ne že by se
o ně na farmě neuměli postarat, ale u slepic a malých hus

není jisté, jestli se k nim navzdory bezpečnostním opatřením nedostane třeba liška,
kterých je v okolí farmy plno.
Všechna zvířata jsou na farmě chovaná na maso. To zčásti spotřebujeme v naší jídelně
a zčásti je určeno na prodej.
Mladí brojleři budou k mání
letos v srpnu, husy okolo svatého Martina, začátkem listopadu farma nabídne i výtečné
hovězí z mladého býka. Pokud byste o maso měli zájem,
můžete si ho už teď zamluvit
u vedoucího farmy, pana
Dominika Malíka, na telefonu
604 277 931 nebo na mailu
dominik@neratov.cz.

PODPOŘTE NAŠI ŠKOLU NÁKUPEM V TESCU

Pokud někdy nakupujete v hypermarketu Tesco v Ústí nad Orlicí, vězte, že od 1. do 28. června můžete svým nákupem podpořit i naši speciální školu. Tesco nás spolu s dalšími dvěma projekty z našeho
regionu vybralo do programu "Pomáháme s Vámi". A o tom, který projekt zvítězí a dostane finanční
podporu, teď rozhodnou zákazníci orlickoústeckého Tesca. Za každých 200 korun nákupu dostanou
žeton, jímž mohou hlasovat pro jeden projekt. Vyhraje ten, který dostane od zákazníků nejvíc žetonů.
My bychom tímto způsobem chtěli získat peníze na hipoterapie a ergoterapie pro žáky naší speciální
školy. Tyto terapie dětem s kombinovaným postižením velmi pomáhají v rozvoji jejich motoriky, rovnováhy a koordinace a také je moc baví. Díky příspěvku od Tesca by si jich mohli užívat celý rok.
Předem děkujeme každému, kdo se v "našem" Tescu zastaví a přihodí do naší kasičky svůj žetonek!

ZVEME

VÁS!

V sobotu 6. června se k nám můžete vypravit na odpoledne napln• né výstavou fotografií, vař ením kvalitního č aje a belgické
č okolády a výrobou japonské
keramiky raku. Čekat na vás budou fotografie "Krajiny světla"
Jana Váši, fotoreportáž z loňské
"Andělské aukce" v Praze, dobré
pití a také možnost si naglazovat
a v ohni vypálit vlastní keramickou
mističku. Akce začne v 15 hodin.
--Koncert pražských p• veckých
sborů Divertimento a Besharmonie Vám nabídneme v příjemně zšeřelém neratovském
kostele v sobotu 20. června od
20 hodin. Vstupné dobrovolné.
--Koncem června se v Neratov•
otevř e nová kavárna, která návštěvníkům nabídne kvalitní kávu
a čaje, domácí sladkosti i regionální produkty. Sídlit bude v přízemí naší hlavní budovy, bývalé
školy pod kostelem. Přijďte kavárnu podpořit a vychutnat si dobré
pití s výhledem na náš kostel!
--Pokud fandíte divadelnímu festivalu herců s postižením v Neratově "Menteatrál", můžete letošní ročník podpořit a př isp• t
na stavbu slam• ného divadla.
Více na bit.ly/menteatral2015.
--POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
O víkendu 27. a 28. června se
v sousedním Orlickém Záhoří
konají poutní slavnosti. Po oba
dny můžete vyrazit na poutní mši
(v sobotu do kapličky na Černé
Vodě, v neděli do kostela v Orlickém Záhoří), přichystány budou soutěže a hry, divadelní
a hudební vystoupení i řemeslný
jarmark. Více na orlickezahori.eu.
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DOBROVOLNICKÁ

Hned dvě dobrovolnické skupiny jsme v květnu přivítali
v Neratově. Dohromady měly
skoro padesát lidí, a to už je
slušná pracovní síla. Není
divu, že za nimi zůstal velký
kus dobře odvedené práce!

I
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PRÁCE ZKRÁŠLILA

První skupinou byli zaměstnanci společnosti ČEZ. Ti nám
pomohli s úklidem po rekonstrukci v našem sídle, se zpracováním dřeva a nad kostelem
v zanedbaném svahu vytvořili
krásnou skalku. Kromě chuti

NERATOV

do práce s sebou navíc přivezli i spoustu pomůcek pro naše
dílny a do kanceláře, po kterých se u nás jen zaprášilo.
O pár dní později k nám
dorazilo čtyřicet lidí z Oblastní
charity Hradec Králové. Část
z nich už u nás pomáhala loni,
a tak jsme věděli, že jim práce
pod rukama rychle mizí a nachystali jsme jí opravdu hodně.
Mýtili kus lesa, uklízeli prostor
pro letní festival, malovali
v chráněném bydlení, pleli záhony a opravili i dětské hřiště,
které po zimě vypadalo opravdu žalostně.
Všem pomocníkům za
jejich nadšení a dobrou práci
srdečně děkujeme!

NÁKUPEM NA INTERNETU MŮŽETE POMÁHAT

Nakupujete na internetu? A věděli jste, že tím můžete podpořit řadu neziskových organizací
včetně té naší? A je jedno,
jestli kupujete boty, elektroniku nebo granule pro psa.
Celá řada e-shopů je totiž
zapojena do projektu Givt.cz,
přes který na zákazníkem vy-

branou dobročinnou organizaci posílají zhruba 2–5 % z ceny
jeho nákupu.
Stačí pro to udělat jediné –
nákup zahájit na stránce givt.cz,
kde si vyberete e-shop a Vám
sympatickou neziskovku. Pak
už nákup i platba probíhá tak,
jak jste zvyklí. Žádné vyšší ce-

S IVOU BITTOVOU

V květnu u nás vystoupila Iva
Bittová. O tom, že je nadaná
hudebnice s krásným hlasem,
u nás nikdo nepochyboval. Ani

ny, žádné platby navíc. E-shop
peníze odvede z běžné ceny
Vašeho nákupu.
Až tedy příště budete
nakupovat třeba na e-shopech
Tchibo, Damejidlo, Tescoma,
Baťa nebo Kasa.cz, vzpomeňte si na nás a zajděte nejdřív
na givt.cz. Děkujeme!

ZPÍVAL CELÝ KOSTEL

zdaleka jsme ale netušili, co
všechno v prostoru našeho
kostela dokáže se zvukem houslí a svého hlasu provést.

Foto: Richard Horák

NOVĚ

V

Svůj koncert odehrála a odezpívala bez mikrofonu, procházela mezi posluchači a svůj
hlas posílala střídavě k nebi,
do stran i dolů, tak, aby v kostele rezonoval.
Není tedy divu, že její hudba
zaujala nejen dospělé, ale rozbroukala i malé děti a ke zpěvu
vyprovokovala také ptáčka sedícího pod střechou kostela.
Mockrát paní Bittové děkujeme za krásný zážitek. Náš
dík patří i všem posluchačům
za to, že na koncertě vytvořili
tak příjemnou atmosféru!

NERATOVĚ

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

KRÁTCE

Z KVĚTNA
Kliptan, Mahima, Reshma,
Robin – to jsou jména indických
dětí, jimž obyvatelé našeho chráněného bydlení a někteří zaměstnanci našeho sdružení nově pomáhají tím, že jim v rámci charitního projektu Adopce na dálku
přispívají na studium. Všichni čtyři navštěvují školu v Mansapuru,
o níž jsme psali v minulém čísle.
--Děti z naší školy vystoupily
před zaplněným neratovským kostelem, aby zazpívaly, zarecitovaly
a zatančily návštěvníkům firemního dne, který se u nás konal.
A zvládly to na jedničku!
--Zástupkyně Nadace České
spořitelny, která již několikrát
podpořila naše chráněné bydlení,
k nám přijely na milou návštěvu.
Přivezly s sebou dárky do chráněných dílen a do naší školy a předaly nám i výtěžek velikonoční
dobročinné aukce, který využijeme na rozvoj našich dílen. Za vše
jim srdečně děkujeme!
--Žáci naší školy vyrazili na výlet
do ZOO Dvůr Králové. Společnost jim dělaly děti z MŠ a ZŠ
Rybná nad Zdobnicí a všichni si
celý den náležitě užili.
--Obyvatelé našeho Domova byli
v květnu samý výlet. Prozkoumali
krásy sousedního Polska, výstavu
parních strojů i pochod přes tři
hrady a oboru s daňky a muflony.
--Pěšky došli do Neratova manželé Jordanovi, cestu z České
u Brna urazili během sedmi dní.
Šli takto už potřetí, pokaždé zvolili jinou trasu a vždy dorazili v dobré náladě. Smekáme před nimi!
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

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

16

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

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

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

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

15

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

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

17

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

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

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

19
Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.

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

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

24
Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole - Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das a usgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole - Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

28
Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von e inem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30
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Uzdrowisko Długopole - Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.

31
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.

33

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

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

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

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

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