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Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zaprasza
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1000
wydarzeń kulturalnych w 365 dni!
Po kilku latach przygotowań już za kilka
miesięcy Wrocław stanie się Europejską
Stolicy Kultury 2016. Oznacza to, że zarówno wrocławianie, jak i goście z kraju oraz
turyści z całego kontynentu w 365 dni
będą mogli uczestniczyć w 400 projektach
i programach kulturalnych, na które złoży
się około tysiąca wydarzeń artystycznych:
koncertów, spektakli, wystaw, projekcji, festiwali, imprez plenerowych czy happeningów, jakie zaplanowano w stolicy Dolnego
Śląska.
- To wielka szansa dla Wrocławia, by zaprezentować Europejczykom jego wyjątkowość, pokazać Dolny Śląsk i Polskę jako
miejsca, w których dzieje się tak wiele, niezwykłych, często unikatowych, wydarzeń
kulturalnych. By pokazać niezwykły potencjał i nieograniczone możliwości twórcze,
jaki tkwią w całej polskiej kulturze - zapowiada Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.
Wrocławianie kochają teatr, dlatego miastu
zależało, aby być organizatorem Olimpiady
Teatralnej – festiwalu festiwali, który po
raz pierwszy zagości w Polsce. Przez kilka
tygodni będzie okazja zobaczenia spektakli i najwybitniejszych na świecie oso-

bowości współczesnego teatru. Wrocław
zainicjujemy także wiele nowych wydarzeń teatralnych, które na trwałe wpiszą
się w krajobraz kultury nie tylko miasta ale
i całej Polski.
Od wielu lat, a może lepiej byłoby powiedzieć „od zawsze”, Wrocław kojarzy się
także z filmem. Tu filmy ogląda się najżarliwiej, dlatego nie ma lepszego miejsca na
wręczenie prestiżowej Europejskiej Nagrody Filmowej, co obok m.in. specjalnej
edycji słynnego festiwalu T-Mobile Nowe
Horyzonty - będzie także okazją do obejrzenia dzieł i goszczenia w Europejskiej Stolicy Kultury najsłynniejszych twórców kina.
Niektórzy z nich przyjadą do Wrocławia by
w przyszłym roku... stworzyć we Wrocławiu
niezwykłe realizacje w ramach projektu
„Opery Filmowe”.
Od zawsze otoczeni muzyką, Wrocław stał
się miastem dziesiątek wyjątkowych wydarzeń operowych i muzycznych. Tak też
będzie i w roku 2016. W wielu dobrze już
znanych, ale i nowych miejscach, w przestrzeniach publicznych i salach koncertowych, a przede wszystkim w nowotwartym
Narodowym Forum Muzyki przez cały rok
nie ucichną dźwięki i głosy płynące z wielu,

często odległych kultur. W nowe projekty
Europejskiej Stolicy Kultury typu „Singing
Europe” czy „Zarzuela - Noc z Carmen” zaangażowane będą tysiące artystów, chórów,
zespołów tanecznych, zarówno profesjonalnych jak i amatorskich.
Miasto Tadeusza Różewicza, Marka Krajewskiego, czy Olgi Tokorczuk ma w programie
na rok 2016 kilkadziesiąt imprez związanych z literaturą i czytelnictwem. Poezja
za każdym rogiem, Wrocław rozczytany
i zakochany w najlepszych powieściach,
reportażach i kryminałach. Tak będzie,
w końcu w przyszłym roku Wrocław stanie
się również Światową Stolicą Książki UNESCO - to zobowiązuje i sprawi, że projektów
literackich będzie więcej niż gdziekolwiek
w Polsce.
Podobnie będzie także w salach i w miejskich plenerach, które zamienią się w sale
wystawiennicze dla wernisaży i prezentacji sztuk wizualnych oraz największych
dzieł wrocławskiej, polskiej i światowej
architektury - zarówno współczesnej, jak
i tej najsłynniejszej w dziejach. Po za tym
dzięki kilku wielkim plenerowym przedsięwzięciom artystycznym w 2016 roku
Wrocław wraz z jego rzekami, mostami,

placami, parkami wielokrotnie będzie nie
tylko miastem kultury, ale i miastem-sceną
i miastem - wystawą.
- Znamy potencjał wrocławskiej kultury, znamy możliwości i ciekawość świata
wrocławian i naszych artystów, jesteśmy
pewni naszej determinacji i otwartości.
Zapraszamy do Wrocławia, gdyż będzie on
wyjątkową i piękną Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku! - zaprasza Jarosław Fret,
przewodniczący rady kuratorów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Informacje o ESK Wrocław 2016:
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Die Europäische Kulturhauptstadt Breslau 2016 lädt ein

1000 kulturelle Veranstaltungen in 365 Tagen!
Nach einigen Jahren Vorbereitung wird
Breslau schon in ein paar Monaten die
Kulturhauptstadt Europas 2016 werden.
Das bedeutet, dass sowohl die Einwohner von Breslau, als auch die Gäste aus
dem Inland und die Touristen aus allen
Teilen des Kontinents während der 365
Tage an 400 Projekten und kulturellen
Programmen werden teilnehmen können,
die aus etwa eintausend künstlerischen
Veranstaltungen bestehen werden: aus
Konzerten, Schauspielen, Ausstellungen,
Vorführungen, Festivals, Veranstaltungen
im Freien oder Happenings, die in der
Hauptstadt von Niederschlesien geplant
wurden.
Das ist eine große Chance für Breslau,
um den Europäern seine Einzigartigkeit
zu präsentieren, um Niederschlesien und
Polen als Orte zu zeigen, wo so viele ungewöhnliche, oft einzigartige, kulturelle
Veranstaltungen stattfinden. Um das bemerkenswerte Potenzial und die grenzenlosen kreativen Möglichkeiten zu zeigen,
die in der gesamten polnischen Kultur
liegen - sagt Rafal Dutkiewicz, Präsident
von Breslau.
Die Breslauer lieben das Theater, darum
lag es der Stadt sehr daran, Veranstalte-

rin der Theaterolympiade zu werden – des
Festivals der Festivals, das in Polen zum
ersten Mal zu Gast sein wird. Für ein paar
Wochen wird es die Möglichkeit geben,
Aufführungen und die weltbekanntesten
Persönlichkeiten des zeitgenössischen
Theaters zu sehen. Breslau initiiert auch
viele neue Theaterereignisse, die sich in
die Kulturlandschaft nicht nur der Stadt,
sondern auch des ganzen Polens einfügen.
Seit vielen Jahren - vielleicht wäre es besser zu sagen, „immer schon“ - wird Breslau
auch mit dem Film verbunden. Hier werden die Filme am leidenschaftlichsten
angesehen, deshalb gibt es keinen besseren Ort zur Vergabe des renommierten
Europäischen Filmpreises, was außer u.a.
der Sonderausgabe des berühmten T-Mobile - Festivals Neue Horizonte - auch eine
Gelegenheit sein wird, die Werke anzusehen und in der Kulturhauptstadt Europas
die berühmtesten Filmemacher zu Gast
zu haben. Einige von ihnen werden nach
Breslau kommen, um im nächsten Jahr... in
Breslau außergewöhnliche Produktionen
im Rahmen des Projekts „Filmopern“ zu
schaffen.
Seit immer von Musik umgeben wurde

Breslau zu einer Stadt von Dutzenden
außergewöhnlichen Opern- und Musikveranstaltungen. So wird es auch im Jahr
2016 sein. An vielen bereits bekannten
Orten, aber auch an neuen Plätzen, in öffentlichen Räumen und Konzertsälen, vor
allem aber im neu eröffneten Nationalen
Forum für Musik werden das ganze Jahres
die Klänge und Stimmen aus vielen, oft
fernen Kulturen, nicht verstummen. An
den neuen Projekten der Europäischen
Kulturhauptstadt wie z. B. „Singing Europe“ oder „Zarzuela – Nacht mit Carmen“
werden sich Tausende von Künstlern, Chören, Tanzgruppen, sowohl Profis, als auch
Amateure beteiligen.
Die Stadt von Tadeusz Różewicz, Marek
Krajewski oder Olga Tokarczuk hat auf
dem Programm für das Jahr 2016 Dutzende von Veranstaltungen, die mit Literatur und Lesen verbunden sind. Poesie an
jeder Ecke, Breslau, das leidenschaftlich
gern liest und in den besten Romanen,
Reportagen und Krimis verliebt ist. So
wird es sein. Nächstes Jahr wird Breslau
auch zur UNESCO-Welthauptstadt des Büches - das verpflichtet und bewirkt, dass
es mehr literarische Projekte geben wird,
als irgendwo sonst in Polen.

Ähnlich wird es auch in Sälen und Stadtlandschaften sein, die sich in Ausstellungssäle für Vernissagen und Präsentationen der visuellen Künste sowie der
größten Werke der Breslauer, der polnischen und der Weltarchitektur verwandeln – sowohl der modernen, als auch der
bekannteste in der Geschichte. Außerdem
wird Breslau dank einigen großen, künstlerischen Open-Air- Veranstaltungen im
Jahr 2016 mit seinen Flüssen, Brücken,
Plätzen, Parks nicht nur eine Stadt der
Kultur sein, sondern auch eine Stadt als
Bühne und eine Stadt als Ausstellung.
- Wir kennen das Potenzial der Breslauer
Kultur, wir kennen die Möglichkeiten und
die Neugier der Breslauer Einwohner und
unserer Künstler. Wir sind unserer Entschlossenheit und Offenheit sicher. Wir
laden Sie nach Breslau ein, denn es wird
eine einzigartige und wunderschöne Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2016 sein!
– Es lädt Jarosław Fret, Vorsitzender des
Kuratorenrates
der Europäischen Kulturhauptstadt Breslau 2016 ein.

1000 kulturních akcí během 365 dní!
Srdečně Vás zve Evropské hlavní město
kultury 2016 Wroclaw
Po několika letech příprav se z Wroclawi
již za několik měsíců stane Evropské hlavní město kultury 2016. To znamená, že
občané Wroclawi, stejně jako hosté z celé
země a turisté z celého kontinentu se budou během 365 dní moci podílet na 400
projektech a kulturních programech, které
bude tvořit asi tisíc uměleckých akcí: koncerty, představení, výstavy, projekce, festivaly, outdoorové akce nebo happeningy,
které jsou plánovány v hlavním městě
Dolního Slezska.
- Je to pro Wroclaw skvělá příležitost, jak
předvést Evropanům svou jedinečnost,
ukázat Dolní Slezsko a Polsko jako místa,
kde se pořádá spousta neobvyklých, často
jedinečných, kulturních akcí. Ukázat pozoruhodný potenciál a neomezené tvůrčí
možnosti, které leží v celé polské kultuře
- říká Rafal Dutkiewicz, primátor města
Wroclaw.
Obyvatelé Wroclawi milují divadlo, což je
důvodem, proč se město chtělo stát organizátorem divadelní olympiády – festivalu
všech festivalů, který se bude poprvé konat v Polsku. Během několika týdnů bude

možno shlédnout představení a nejvýtečnější osobnosti ve světě současného
divadla. Wroclaw zahájí mnoho nových
divadelních událostí, které se již natrvalo
stanou součástí kulturní krajiny města, ale
také celého Polska.
Po mnoho let, a možná by bylo lepší říci
„od jakživa“, je Wroclaw spojována také s
filmem. Tady se filmy sledují s opravdovou
vášní, takže není lepšího místa pro předání prestižních evropských filmových cen,
které bude vedle mj. zvláštního vydání
slavného festivalu T-Mobile New Horizons
- také příležitostí přivítat v Evropském
hlavním městě kultury nejslavnějších filmové tvůrce a shlédnout jejich díla. Někteří z nich přijedou do Wroclawi příští rok
... aby zde vytvořili pozoruhodné realizace
v rámci projektu „Filmové opery“.
Vždy obklopená hudbou Wroclaw se stala
městem desítek výjimečných operních a
hudebních událostí. Tak to bude i v roce
2016. V řadě již dobře známých, ale i nových míst, na veřejných prostranstvích a
koncertních sálech, a především v nově
otevřeném Národním fóru hudby po celý
rok neutichnou zvuky a hlasy přicházející
z mnoha, často vzdálených kultur. Do no-

vých projektů Evropského hlavního města
kultury typu „Singing Europe“ nebo „Zarzuela - Noc s Carmen“, se zapojí tisíce umělců, pěveckých sborů, tanečních skupin, jak
profesionálních tak i amatérských.
Město Tadeusze Różewicze, Marka Krajewského nebo Olgy Tokarczuk má v programu pro rok 2016 desítky akcí spojených
s literaturou a čtenáři. Poezie za každým
rohem, Wroclaw rozečtená a plná lásky k
nejlepším románům, reportážím a detektivkám. Tak to bude vypadat, konec konců Wroclaw se v příštím roce stane také
Světovým hlavním městem knihy UNESCO
– to už k něčemu zavazuje a způsobí to,
že literárních projektů zde bude více než
kdekoliv jinde v Polsku.
Podobné to bude také v sálech a na různých městských prostranstvích, které se
promění ve výstavní síně pro vernisáže a
prezentace vizuálního umění a největších
děl wroclawské, polské a světové architektury - a to jak moderní, tak i té nejslavnější v její historii. Kromě toho, díky několika velkým uměleckým open-airovým
projektům, bude v roce 2016 Wroclaw se
svými řekami, mosty, náměstími a parky
mnohdy nejen městem kultury, ale také

městem - scénou a městem - výstavou.
- Víme, jaký má wroclawská kultura potenciál, známe schopnosti a touhu po
poznání světa obyvatel Wroclawi a našich
umělců, jsme si jisti našim odhodláním a
otevřeností. Zveme Vás do Wroclawi, protože bude jistě jedinečným a krásným Evropským hlavním městem kultury v roce
2016! - vyzývá Jarosław Fret, předseda rady
kurátorů Evropského hlavního města kultury Wroclaw 2016.
Informace o EHMK Wrocław 2016:
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Teresa Bazała

SWIETŁANA WORONO Z BIAŁORUSI ODZNACZONA

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Julian Golak, radny Sejmiku podczas wręczania Odznaki "Zasłużony dla Dolnego Śląska".

Z inicjatywy Juliana Golaka
Swietłana Worono otrzymała
Złotą Odznakę "Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego". Swietłana Worono jest nauczycielką języka polskiego w
okręgu grodzieńskim na Białorusi. Prowadzi szkołę społeczną
dojeżdżając nawet 40 km do

salek parafialnych w różnych
miejscowościach, aby nauczać
dzieci ojczystej mowy.
Od 16 lat wspólnie z Julianem Golakiem organizuje
wakacje edukacyjne - Szkołę
Letnią dla polskiej młodzieży
z Białorusi. Co roku ok. 50-osobowa grupa uczy się historii,

Cezary Przybylski podziękował Swietłanie Worono za pracę na rzecz podtrzymywania kultury i języka polskiego.

kultury i języka polskiego.
Ważnym elementem spotkań
jest również integracja z ich
rówieśnikami mieszkającymi
w Polsce.
Część z nich po ukończeniu
szkoły średniej przyjeżdża do
Polski, kończy studia i pozostaje
w kraju na stałe.

Wręczenie Odznaki odbyło się
na spotkaniu 28 lipca w sali obrad
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w obecności uczestników
tegorocznej edycji "Szkoły Letniej".
Medal oraz dyplom wręczył
Cezary Przybylski, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
w towarzystwie Juliana Golaka.

Julian Golak uroczyście odczytał laudację przedstawiającą zasługi Swietłany Worono.
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Kateřina Ostradecká

PROGRAM KULTURALNY BROUMOVSKIEGO KLASZTORU

Nocne zwiedzanie inscenizowane, koncerty, wystawy, polsko-czeski spektakl
teatralny i wiele innych wydarzeń czeka na mieszkańców pogranicza i turystów
odwiedzających Klasztor
Broumov. W tym zabytku baroku, oprócz standardowych
tras zwiedzania (z możliwością zobaczenia świętej kopii
Całunu Turyńskiego z 1651
r.), także we wrześniu będzie
organizowane zwiedzanie nocne, które cieszy się ogromnym
powodzeniem. W czasie takiego zwiedzania w klasztorze
panuje niezwykła atmosfera.
Ciemności rozświetlają świece
i pochodnie, a w czasie zwiedzania można poznać ciekawe
postacie związane z dziejami
dawnego gimnazjum klasztornego. Jesienne inscenizowane
zwiedzanie nocne odbędzie
się w dniach 11 i 25 września,
zawsze o godz. 20.00 i 21.30.
Zainteresowani zwiedzaniem
mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub elektronicznie
(pocztą e-mail).
Niezwykłym wydarzeniem
we wrześniu będzie polsko-czeski spektakl teatralny

HRANIC-e, bazujący na historii regionu broumovskiego. W
przedstawieniu, którego autorką jest polsko-czeska poetka,
tłumaczka i dramaturg Renata
Putzlacher, występują czescy
i polscy aktorzy, włącznie z
miejscowymi amatorami.
Drugie przedstawienie odbędzie się 17 września 2015
r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej Drzewnik, znajdującej
się w ogrodach klasztornych
broumovskiego klasztoru.
We wrześniu w klasztornej
sali kameralnej Kreślarnia ruszy jesienny cykl koncertów
kawiarni muzycznej ArtCafé,
na które często przyjeżdżają także polscy słuchacze. W
środę 30 września o godz.
19.00 w ramach programu
ArtCafé będziemy gościć
zespół Bardolino. To znane
trio z dużą lekkością wykorzystuje to, co najlepsze w
różnych stylów muzycznych.
Zespół bazuje na muzyce
klasycznej prezentowanej w
nowy sposób, eksponując elementy związane z emocjami,
w pełni wciągając publiczność. Repertuar jest bardzo
bogaty i obejmuje utwory

folklorystyczne, największe
dzieła muzyki klasycznej oraz
twórczość autorską członków
zespołu. Program koncertów
ArtCafé to niezwykłe wydarzenia muzyczne, które odbywają
się regularnie przez cały rok.
Koncerty są prezentowane
na stronach klasztoru, także
w języku polskim.
Do 27 września w klasztornej Galerii Dom można zwiedzać wystawę sztuki współczesnej pt. „Heliofilie” autorstwa
Michala Kindernaya. Oprócz tej

wystawy w klasztorze można
zobaczyć wystawę - instalację site-specific w ramach
projektu „3 x 2 dla klasztoru
twórców”, której autorami są
Martin Dašek i Jiří Matějů. Wystawy Galerii Dom i koncerty
w ramach programu ArtCafé
w tym roku są realizowane
w ramach projektu „Klasztor
Broumov – żywe europejskie
centrum kultury i edukacji”
dofinansowanego ze środków
norweskich.

Refektarz klasztorny z kopią Całunu Turyńskiego.
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Swietłana Worono

SZKOŁA LETNIA I SPOTKANIA INTEGRACYJNE
DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY Z BIAŁORUSI

Szczęśliwi uczestnicy podczas robienia pamiątkowego zdjęcia u podnóża Śnieżki.

Czekaliśmy z niecierpliwością, aby 18 lipca, aby wyjechać
po raz kolejny na wakacje edukacyjne do Polski. Opiekunowie
i młodzież z Grodzieńszczyzny.
Ojczyzna powitała nas słonecznym pięknym dniem. Spotkanie
z krajem rozpoczęliśmy od jego
serca – Jasnej Góry. Niespodziewanie dla nas wszystkich
na mszę przybyła liczna grupa
pielgrzymów z Nowogrodzczyzny. Homilia dotyczyła tamtejszych sióstr męczenniczek,
które zginęły podczas II wojny
światowej oraz postaci sługi
bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza, ktory pracował wówczas
w Nowogródku. Nasza droga
prowadziła do Karpacza, gdzie
czekał na nas gorący posilek w
internacie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.
W poniedziałek zwiedzaliśmy Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu, gdzie poznaliśmy
historię Karkonoszy, genezę i
rozwój turystyki, szatę roślinną
oraz o budowę geologiczną, a
także inne atrakcje tego wspaniałego regionu. Drugim miejscem, które odwiedziliśmy było
Muzeum Zabawek, w którym
mogliśmy sobie przypomnieć

swoje dzieciństwo - najwspanialsze dni naszego życia.
Przez dwa dni byliśmy w
stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu. Zwiedziliśmy jedyne w
Polsce oceanarium (Afrykarium),
Panoramę Racławicką i ZOO.
W Hali Stulecia, zabytku wpisanym do ksiegi UNESСO,
uczestniczyliśmy w zajęciach
Centrum Poznawczego. Uczestnicy poznali najwyższe budowle, mosty, wiadukty oraz
inne elementy architektury.
Częścią praktyczną tych zajęć
było budowanie tych obiektów
z klocków. Dzieciom bardzo się
to podobało. Zostaliśmy na nocleg we Wroclawiu.
Następnego dnia kontynuowaliśmy poznawanie historii
miasta oraz jego najważniejszymi miejsc: Ossolineum, Ostrów
Tumski, Ratusz, Rynek, Katedra św. Jana Chrzciciela oraz
najwyższy budynek w Polsce
- wieżowiec SkyTower, w którym
windą wjechaliśmy na 49 piętro. We Wrocławiu spotkaliśmy
się z władzami województwa,
a także byliśmy w Sali Sesyjnej
Rady Miejskiej. Na zakończeniu
naszej wizyty we Wrocławiu w
drodze powrotnej zajechaliśmy

do Wojnowic, gdzie podziwialiśmy piękno zamku na wodzie,
który ma 500 lat. Wysłuchaliśmy
prelekcji Prezesa KEW o powstaniu i działalności ośrodka.
W czwartek 23 lipca odwiedziliśmy Wałbrzych, poznaliśmy
Muzeum - Starą Kopalnią, gdzie
przywitał nas wiceprezydent
miasta. Następnie zwiedziliśmy trzeci co do wielkości
w Polsce zamek Książ. Podziwialiśmy piękno tego zamku.
Następnego dnia czekała nas
wyprawa w góry do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
zdobycie najwyższego szczytu
w Sudetach - góry Śnieżki. Rano
o godzinie ósmej wyruszyliśmy
wraz z przewodnikiem w góry.
Dla niektórych z nas była to
pierwsza taka wycieczka, wyprawa życia, ponieważ na Białorusi nie mamy gór. Pozwolono nam również zapoznać się
z pracą stacji meteorologicznej,
która funkcjonuje na szczycie
góry oraz podziwiać krajobraz
z tarasu należącego do tej instytucji. Wszyscy byliśmy nim
zauroczeni.
Każdego dnia odbywały się
prelekcje w ramach Szkoły Letniej. Uczestnicy poznali historię

Dolnego Śląska, Polski i Czech,
a podczas warsztatów nauczyli
się zasad pisania artykułów oraz
podstaw dziennikarstwa. Młodzież, która już wkrótce skończy
szkołę na Białorusi, zdobyła informacje na temat możliwości
studiowania w Polsce. Wsród
prelegentów znaleźli się m.in
dr Piotr Chrzczonowicz oraz dr
Ryszard Gładkiewicz.
W dalszej części pobytu w
Polsce przenieśliśmy się do Kołobrzegu, aby poznać historię
miasta i regionu oraz pokazać
uczestnikom po raz pierwszy w
ich życiu Morze Bałtyckie.
Serdecznie dziękujemy
Julianowi Golakowi z Nowej
Rudy za organizację naszego
pobytu, a także sponsorom:
Samorządowi Województwa
Dolnośląskiego, Funduszowi
Regionu Wałbrzyskiego, Fundacji KGHM oraz siostrze Józefie
Sikorze z Caritas Polska oddział
w Szczecinie.
Relacja polskiej nauczycielki
Swietłany Worono, która od 25 lat
uczy języka polskiego w obwodzie grodzieńskim na Białorusi z
realizacji projektu integracyjnego
i szkoły letniej.
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników i prelegentów przed Mamucią Skocznią narciarską w czeskim Harrachovie.

Dr Ryszard Gładkiewicz podczas prelekcji o historii Europy, Polski i Dolnego Śląska.

Podczas wizyty w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego.

Po byłym obozie koncentracyjnym KL Gross Rosen uczestników oprowadziła Grażyna Teler.

Panorama Racławicka wzbudziła wielkie emocje u polskiej młodzieży z Białorusi.

8

Ziemia Kłodzka nr 252-253/ lipiec-sierpień 2015

Podczas zejścia ze Śnieżki - najwyższego szczytu Sudetów. Dla części z uczestników była to wyprawa życia, ponieważ nigdy wcześniej nie zdobyli żadnego szczytu.

Grzegorz Sokoliński, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej ze Szklarskiej Poręby podczas oprowadzania
grupy polskiej młodzieży z Białorusi w Domu Gerharta i Carla Hauptmannów.

Bożena Worono przez 30 minut recytowała fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Przejażdżka uczestników bryczką w karpackim Western City.

Każdy z uczestników na zakończenie odebrał certyfikat potwierdzający ukończenie Szkoły Letniej.
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W sali obrad Julian Golak przedstawił uczestnikom zasady funkcjonowania Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu brał udział Marszałek Województwa Cezary Przybylski.

Młodzież z Białorusi recytuje wiersze patriotyczne.

Swietłana Worono, nauczycielka języka polskiego z Lidy na Białorusi, została uhonorowana odznaką
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Przemawia Beata Pawłowicz, Dolnośląska Kurator Oświaty. W drugim rzędzie od lewej
Joanna Bronowicka - wicewojewoda dolnośląska, Cezary Przybylski - marszałek województwa
dolnośląskiego oraz Julian Golak - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
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Jerzy Organiściak

20. LAT WSPÓŁPRACY GÓRSKICH PRZEWODNIKÓW

Rajd do Książęcego Kamienia w 2013 roku.

W 2015 r. przypada 20.
rocznica współpracy pomiędzy Oddziałem PTTK w Ząbkowicach Śląskich i Klubem
Czeskich Turystów w Červenym
Kostelcu, mieście partnerskim
Ząbkowic Śląskich. Współpraca ta odbywa się na niwie
turystycznej, krajoznawczej i
kulturalnej. Pierwsza wspólna
impreza obu stowarzyszeń odbyła się we wrześniu 1996 r. w
Dolinie Upy k/ Českiej Skalicy.
Od tego czasu zorganizowano

Impreza w czeskich Karkonoszach.

łącznie 35 wspólnych imprez,
zwykle dwie imprezy w roku,
jedną po stronie polskiej, jedną
po czeskiej, zwykle w ramach
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. W następnych
latach organizowano kolejne,
bardzo udane wspólne imprezy,
a oprócz tych spotkań nawiązały się indywidualne przyjaźnie
i kontakty oraz uczestnictwo w
spotkaniach klubowych. Od 10
lat organizujemy również corocznie wyjazdy na największą

imprezę kulturalną naszego
partnera – Międzynarodowy
Festiwal Folkloru w Červenym
Kostelcu. Jak szacujemy, w
okresie 20 lat wzięło w tych
imprezach udział ponad 1000
mieszkańców powiatu ząbkowickiego i Ząbkowic Śląskich.
Co ciekawe, Oddział PTTK w
Ząbkowicach Śląskich i Klub
Czeskich Turystów są jedynymi
organizacjami społecznymi w
naszych miastach, które mogą
się pochwalić tak długą i trwa-

jącą nieprzerwanie wzajemną
współpracą. W 2015 r. odbędą
się jeszcze dwie wspólne imprezy: w dniach 21 – 23.08.2015
r. – impreza „Sudety mało znane”, połączona z udziałem w 62
Międzynarodowym Festiwalu
Folkloru w Červenym Kostelcu. Druga to udział czeskich
turystów w naszej sztandarowej imprezie – rajdzie „Do
Książęcego Kamienia” w Sulisławicach, która odbędzie się
w dniu 12.09.2015 r.

Spotkanie klubowe w 2010 roku. Na pierwszym planie Jerzy Organiściak.
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Remigiusz Stefaniak

NIE TYLKO GOSPEL
II Festiwal im. Włodzimierza Szomańskiego „Nie tylko
gospel!”, który rozpoczął się
10 lipca br, uroczyście otworzyli Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński, Inicjatorka
Festiwalu Elżbieta Szomańska
i Dyrektor Mieroszowskiego
Centrum Kultury Katarzyna
Malicka. Trzydniowy Festiwal
otworzł piątkowy koncert Spirituals Singers Band „Od Georgii
do Liverpoolu”. Festiwalowi towarzyszyła wystawa „Akwarele” wybitnego artysty plastyka
Edwarda Kostki.
Drugiego dnia (11.07) Festiwalu na scenie wystąpili finaliści

II etapu Konkursu Wokalnego o
statuetkę „Szklanego Szomola
2015”. Zaśpiewali dla nas: Magdalena Matusiewicz (Wrocław),
Monika Federyszyn (Twardogóra), Malwina Kulisiewicz (Wrocław), Paweł Orłowski (Legnica),
Paulina Gołębiewska (Wrocław),
Zespół SATIN VOICES (Wrocław).
W trakcie obrad Jury, w składzie
którego zasiedli członkowie zespołu Spirituals Singers Band
z przewodniczącym Maciejem
Miecznikowskim, wysłuchaliśmy najpopularniejszych tematów filmowych.
Nagrodę Grand Prix Festiwalu, statuetkę Szklanego Szo-

mola 2015, trzydniowy pobyt
dla dwóch osób w Brukseli, ze
zwiedzaniem Europarlamentu,
na zaproszenie Lidii Geringer de
Oedenberg zdobyła Monika Federyszyn. Tygodniowe warsztaty wokalne ufundowane przez
TNG zdobył Paweł Orłowski z
Legnicy. Zaśpiewał „Naszych
matek maleńkie mieszkanka”
z tekstem Wojciecha Młynarskiego i muzyką Janusza Stokłosy. Laptop, ufundowany przez
Leszka Brodę, prezesa zarządu
(CEO) SILCON HOLDING, dostała wrocławska grupa Satin
Voices. Weekend w Warszawie
ufundowany przez Fundację

Laureaci II etapu konkursu.

Sala widowiskowa Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Monika Federyszyn - Grand Prix Festiwalu.

im. J. Szmajdzińskiego zdobyła
Malwina Kulisiewicz z Wrocławia za utwór „Ale jestem” Magdaleny Czapińskiej z muzyką
Tomasza Lewandowskiego.
Ostatniego dnia Festiwalu
odbył się występ laureatów
konkursu wokalnego. Na scenie
zaśpiewali: Paweł Orłowski, Malwina Kulisiewicz, zespół SATIN
VOICES i zdobywczyni Grand
Prix konkursu Monika Federyszyn. Na zakończenie publiczność festiwalowa wysłuchała
Koncertu „To jednak miłość” w
wykonaniu Olgi Szomańskiej
i Macieja Miecznikowskiego.
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ks. prof. Tadeusz Fitych

BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER
I POKŁOSIE BYSTRZYCKIEGO DUSZPASTERSTWA
„Podziwiałam go za to, że na początku II wojny światowej,
w w ymagając ych okolicznościach trudnych polit ycznie czasów,
pozostawał wierny swej kapłańskiej misji i niósł światło Ewangelii.
Robił to z odwagą, siłą i wytrwałością - pewny obecności Boga,
Który był jego schronieniem w każdym napotykanym niebezpieczeństwie”
(Siostra M. D Fiedler ISSM)

Symbole i ikony
Ziemi Kłodzkiej
„Kraina Pana Boga i Maryi”
posiada zarówno swoje symbole, jak też i ikony. Przyrodniczym
symbolem tego regionu, który
wyjątkowo często pojawia się w
zdobniczych motywach architektonicznych i malarskich detali oraz w literaturze, jest Róża
Kłodzka. Właściwa polska nazwa
tego kwiatu to pełnik europejski
(łac. trollius europaeus). W rzeczywistości jest to piękny kwiat
o zwartych, kulistych płatkach w
kolorze intensywnej żółtej barwy.
Roślina ta najczęściej występuje na bagiennych łąkach Ziemi
Kłodzkiej.
Swoje symbole ma także i
Kłodzko „stolica” Ziemi Kłodzkiej. Stanowią je: herb miasta
(najstarszy symbol - pojawiający się już w średniowieczu –
przedstawia białego lwa ze złotą
koroną i podwójnym ogonem na
czerwonym polu); flaga miasta
(ustanowiona dopiero w 1990
roku w postaci dwóch poziomych
pasów: żółtego i czerwonego)
oraz hejnał miasta (odgrywany
z wieży ratuszowej o godz. 12,
po raz pierwszy w 1962 r.). Trójjedyny Bóg Miłość ukryty w zwierciadle stworzenia, stworzył swoje
szczególne odbicie - człowieka
ukrytego, swą żywą ikonę. Do
tego typu wyjątkowych ikon, którymi szczyci się Ziemia Kłodzka
obok wielu zasłużonych pedagogów jezuickiego kolegium, jak
też badaczy i historyków tego
regionu, architektów, malarzy,
rzeźbiarzy, twórców kultury
ludowej (w tym betlejemskich
szopek), do kręgu wybitnych duchownych - obok takich postaci
jak ks. abp Arnošt z Pardubic i
ks. prof. Joseph Wittig, zalicza

się również pierwszego błogosławionego Ziemi Kłodzkiej i
zarazem jej drugiego męczennika - ks. Gerharda Hirschfeldera
(ur. 1907 Kłodzko zmarł w 1942 r.
w KL Dachau). Wybitni duchowni
Ziemi Kłodzkiej na różny sposób,
ale poświadczają i ukazują swym
życiem tę samą prawdę, że wiara
jest światłem, które rozświetla
drogę i precyzyjnie prowadzi do
pełni życia
Krótki, bowiem zaledwie
dziesięcioletni okres kapłańskiej
posługi ks. Gerharda (i tylko na
dwóch placówkach) zbiegł się
z 12-letnim okresem nazistowskiej ideologii i rządów Hitlera
(zanurzonego w działalność
okultystycznych i satanistycznych
organizacji). Bez mała całość tej
posługi była naznaczona inwigilacją i próbami zastraszania (w
tym przypadkami pobicia) oraz
torpedowania działań duszpasterskich ze strony liderów
NSDAP, Hitlerjugend i funkcjonariuszy gestapo. Jednym słowem
z myślą o forsowaniu nazistowskich ideałów: „religii”, wspólnoty
oraz istot wyższych – Niemców
jako „nadludzi”, zmierzano do
„zneutralizowania” i zamrożenia
kapłańskiej misji utalentowanego
Wikariusza, aż po wykluczenie go
z życia społecznego i do fizycznej
eksterminacji - włącznie. Zasadnicza część – siedem lat charyzmatycznej posługi wybitnego
kłodzczanina, miało miejsce w
Kudowie – Czermnej, a niespełna
dwa i pół roku w Bystrzycy Kł..
Wszędzie gdzie się ks. Gerhard
pojawiał, wnosił pokój, nadzieję i ożywczy powiew wiatru
uskrzydlającego młodzieżowe
duszpasterstwo. Z właściwą
mu radością i pogodą ducha
rozwijał duchową wymianę darów budującą wspólnotę i to w

dynamicznej komunii osób. Nic
więc dziwnego, że szybko zdobywał serca i przyjaźń dzieci,
młodzieży, dorosłych, a nawet
kapłanów. Jego kazania, katechezy, godziny wiary, godziny
biblijne i pielgrzymki wprawiały w zachwyt zarówno młodych,
jak i dorosłych. Szybko stawał się
wzorem chrześcijańskiego agere contra i działania bez lęku i
rezygnacji. Ks. Gerhard szybko
wyrastał na katechetę i pedagoga uczącego świętości. Stawało
się to tym bardziej niezwykłe, że
odbywało się to w czasach, kiedy
zarówno Niemcom, jak i Europie
narzucano karykaturę Boga (i o
360o wywracano pojęcie religii),
a Chrystusowy Krzyż usiłowano
zastąpić swastyką – nazistowskim
symbolem szczęścia i pomyślności. W efekcie pseudoideały
wspólnoty i zalecenia nazistowskiego rządu coraz bardziej paraliżowały i wygaszały posługę
Kościoła katolickiego. Przy czym,
na ostatnim etapie posługi wybitnego prezbitera „Krainy Pana
Boga i Maryi” doszły mu jeszcze
obowiązki związane z urzędem
Diecezjalnego Duszpasterza
Młodzieży, czyli w jeszcze większym stopniu, ks. Gerhard stał
się przedstawicielem struktur
kościelnych Kłodzkiego Dekanatu, i to związanych z formacją młodzieży, a więc najbardziej
dla nazistów newralgiczną grupą
społeczną. Nic więc dziwnego, że
ks. Gerhard przez cały czas pozostawał „pod lupą” gestapo. Nie
mniej zapał apostolski, otwartość
i dyspozycyjność dla dzieci, rodzin i dorosłych, jak też nieugięta
i bezkompromisowa postawa ks.
Gerharda nie doznały żadnego
uszczerbku. Nadal w całej pełni
był sobą – „solą ziemi” i „światłem
postawionym na górze” (Mt,5,13-

16). To pozwala nam w pełni
sobie uświadomić, jak bardzo
był on w swym działaniu zogniskowany i zdeterminowany. Był
on osobą młodą, ale wielkiego
formatu i o imponującej sile charakteru. Paradoksalnie – ale tak to
bywa u mistyków i świętych – siłę
czerpał ze swych słabości. Niniejszą charakterystykę w znaczący
sposób dopełnia przytoczone
poniżej świadectwo jednej z
bystrzyckich uczennic i współpracownic na forum młodzieżowego duszpasterstwa. Ukazuje
ono ks. Gerharda Hirschfeldera,
który do końca pozostał wierny
tak katolickiej hierarchii, jak i
doktrynie, moralności i tradycji,
a z drugiej, nadal był zarówno
czujnym i poprawnie odczytującym znaki czasu duszpasterzem,
a zarazem twórczym, kreatywnym i innowacyjnym kapłanem.
Wkrótce minie pięć lat od
dnia beatyfikacji ks. Gerharda
Hirschfeldera, ale niestety nadal pozostaje on mało znaną
postacią. Stąd to odwołując się
do biblijnej zasady „drzewo poznaje się po owocach” staramy się
naświetlić nieco lepiej kolejne – z
praktycznie nieznanych - relacji
i epizodów życia dawnego Bystrzyckiego Wikariusza. Zarazem
wykorzystujemy tu zachodzące
sprzężenia zwrotne. Wiąże się z
nim przekonanie, że bez charyzmatycznego duszpasterza
młodzieży, bystrzycka uczennica Urszula Fiedler nie dojrzałaby
w swych decyzjach do wyboru
szensztackiej wspólnoty sióstr
zakonnych jako środowiska
realizacji jej życiowej misji.
Z drugiej strony już jej dojrzały
wybór drogi rad ewangelicznych,
a następnie wnikliwe świadectwo
ukazujące jakość i dynamikę apostolatu ks. Gerharda Hirschfeldera
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Bystrzyca Kłodzka. Panorama – w centrum kościół parafialny św. Michała Archanioła (źródło witryna internetowa).

w wiarygodny sposób przybliżają
nam zarówno jego wielką miłość
pasterską, jak i jego dojrzałą osobowość. Jednym słowem przytoczone poniżej świadectwo siostry
Marii Dorothieldy Fiedler, staje
się dla nas swego rodzaju „zwierciadłem” duszy, zarówno dla jej
Autorki, ale zwłaszcza dla dawnego Bystrzyckiego Wikariusza.
Jest więc logicznym, że warto
i trzeba nam nadal odkrywać i
mówić o wielkiej, charyzmatycznej postaci młodego kapłana „proroka” Ziemi Kłodzkiej. W bardzo aktualny sposób przemawia
dzisiaj, również i do nas jego
mistyczna mądrość objawiona
mu przez Ducha Świętego., odważna i sapiencjalna zdolność
odczytywania znaków czasu i
bycia sobą. Przemawia, inspiruje
i umacnia nas jego wrażliwość na
drugiego człowieka, na sacrum
i przyrodę, jak też jego pasje teatralne i muzyczne oddawane
na służbę budowania komunii;
jego miłość do Chrystusa i Jego
Kościoła - cierpiącego również
i w tamtych czasach, zranionego grzechami zaniedbań księży
i świeckich i tym bardziej miłowanego jako Ciało Chrystusa.
Wybitny Kłodzczanin jest również cennym świadkiem żywej,
dziecięcej wiary oraz przykładem
wykorzystania wszystkich otrzymanych od Boga darów, które
wniosły swój cenny i szczególny
wkład, przyczyniając się do duchowego wzrostu dwóch wspólnot parafialnych, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich,
napotkanych współwięźniów,
czyli Kościoła swoich i naszych
czasów. Zatem bł. ks. Gerhard
Hirschfelder mówi do nas nadal. Bowiem Trójjedyny Bóg

od wieków w różnoraki sposób
przemawiał do ludzi i narodów.
Dzisiaj dobitnym głosem mówi
On do nas przez pierwszego błogosławionego Ziemi Kłodzkiej.
Zabiegi chrześcijan,
aby Krzyż nie stał
w cieniu swastyki
„Nie bierzcie więc wzoru z
tego świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka
jest wola Boża: co jest dobre, co
Bogu przyjemne i co doskonałe”
(Rz 12,2)
„Prorok” faszyzmu - Fryderyk
Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
jako filozof i filolog klasyczny
przyznaje, że „najintymniejszą
zależność” własnej myśli przejął
od „ducha Lutra”, którego uznaje
za jedną z „największych głów”
narodu niemieckiego i nazywa
„wielkim dobroczyńcą” oraz „prekursorem walki” z tym, co z jest
związane z wiarą rzymskokatolicką i tradycją grecko-rzymskiego
myślenia. W ocenie Nietschego „najbardziej znaczącym” w
reformacji Lutra jest zwłaszcza
„obudzenie nieufności względem
świętych i całej vita contemplativa”. Z tej racji Nietzsche nazywa
Niemcy „pierwszym niechrześcijańskim narodem Europy”.
Co więcej, ks. prof. Tadeusz Guz
twierdzi, że u Nietzschego „Bóg”
jako „przebóstwiona nicość” jest
„martwy”.
Już w 1889 r. 45-letni Nietzsche wydał swoje 17-te filozoficzne dzieło pt. "Antichrist", w
którym zawarł zupełnie nowy
"katechizm". Co jest dobrem?
Wszystko co potęguje uczucie

potęgi, wolę do potęgi, samą
potęgę człowieka. (...) Słabi i
nieudolni niech zginą, to pierwsze zadanie naszej miłości ludzi.
(...) Potępiam chrześcijaństwo...
Kościół żył z biednych, stwarzał
biedy, żeby je uwieczniać". Nietsche wprowadził także pojęcie
istnienia istot wyższych "nadludzi" (Übermenschen) i niższych "podludzi" (Untermenschen).
Niemiecki przedstawiciel nowożytnego antysemityzmu,
orientalista, biblista i filozof
kultury - Paul de Lagarde (1827
-1891, wcześniej nazywał się
Botcher) stał się u schyłku życia
antychrześcijańskim i ogłosił
swoje „Nationale Religion". On
pierwszy dostrzegał rozkład protestantyzmu i jeszcze bardziej go
pogrążał. Całkowicie odrzucał on
bóstwo Chrystusa. Religia narodowa w jego wydaniu miała
być oparta na jakiejś specjalnej
pobożności niemieckiej i służyć
wielkości Niemiec. Głównym
czynnikiem wzrostu miałoby
być dobrze pomyślane i systemowo zorganizowane wychowywanie dzieci. Lagarde uważa
Niemców za naród wybrany, któremu Opatrzność powierza rządy
nad pozostałymi ludami. Należy
zauważyć, że ideowych źródeł
nazizmu należy się doszukiwać
w neopogaństwie i okultyzmie.
Zdaniem polskiego historiozofa
prof. Feliksa Konecznego obok
czterech podstawowych cywilizacji (łacińska, bizantyńska,
żydowska i turańska) istnieje w
Europie również piąta - germańska. Jego zdaniem cywilizację
germańską można traktować
jako rozwinięcie lub przetworzenie cywilizacji bizantyńskiej
w duchu niemieckim.

Adolf Hitler (1889-1945)
- od 30 stycznia 1933 r. Wielki
Kanclerz III Rzeszy - nienawidził katolicyzmu, a w papieżu
postrzegał osobistego wroga.
Rzeczywisty, pełen pogardy
stosunek do chrześcijaństwa wyraźnie ukazują chociażby te oto
słowa Hitlera: "Najcięższym ciosem jaki kiedykolwiek spadł na
ludzkość, było chrześcijaństwo...
Jest ono wynalazkiem chorych
umysłowo... plagą podobną do
syfilisu". Joseph Paul Goebbels
– niemiecki minister propagandy i oświecenia publicznego w
rządzie Adolfa Hitlera pod datą
24 maja 1942 r. zapisał w swym
dzienniku, że Wódz III Rzeszy
planował, że po definitywnym
zwycięstwie militarnym, dokona
zniszczenia Kościołów chrześcijańskich. Co więcej – już w 1942 r.
Hitler zamierzał zająć Watykan i Państwo Watykańskie. Z
kolei w opinii papieża Piusa
XII Hitler był osobą opętaną
przez szatana, dlatego w watykańskiej kaplicy odmawiał
w jego intencji egzorcyzmy,
a 31 października 1942 roku
opiece Niepokalanego Serca
NMP poświęcił cały świat. Należy przy tym wiedzieć, że Eugenio Pacelli (późniejszy Pius
XII) jako nuncjusz apostolski
w Niemczech (1917- 1929), z
44 przemówień, jakie w tym
czasie wygłosił, aż 40 potępiało
poszczególne aspekty rodzącej
się ideologii nazistowskiej.
Ponadto w lutym oraz w
marcu 1931 r. kard. Faulhaber i
biskupi bawarscy, biskupi metropolii kolońskiej i fryburskiej
oraz kard. Bertram z Wrocławia
ogłosili trzy listy pasterskie potępiające narodowy socjalizm za
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niewłaściwą postawę w kwestii
spraw rasowych i państwowych.
Episkopat Bawarii w liście z 11
lutego 1931 r. na dwa lata przed
objęciem władzy przez Hitlera,
stwierdzał: "Narodowy socjalizm
zawiera w swoim programie herezje, ponieważ albo odrzuca,
albo interpretuje w błędny sposób żywotne punkty doktrynalne
wiary katolickiej. Pragnie on zastąpić wiarę chrześcijańską jakąś
nową koncepcją świata. Kierownictwo narodowego socjalizmu
stawia rasę ponad religię. (...) To,
co narodowy socjalizm nazywa
chrześcijaństwem, nie jest chrześcijaństwem pochodzącym od
Chrystusa". Do chwili wybuchu
wojny biskupi niemieccy wydali
w sumie aż kilkanaście listów potępiających ideologię nazizmu.
Podczas wojny większość biskupów nie zabierała głosu na tematy polityczne. Niektórzy sympatyzowali z władzą, a niektórzy jak
wspomniany kard. Faulhaber czy
biskup Klemens von Galen jawnie sprzeciwiali się nazizmowi,
narażając nawet swoje życie. W
1942 r. biskupi niemieccy zgromadzeni w Fuldzie wydali list
pasterski krytykujący narodowy
socjalizm, który był przedrukowywany w krajach alianckich
jako przykład wewnętrznego
oporu wobec nazizmu.
W opinii historyka uniwersytetu we Freiburgu - Arkadiusza
Stempina, w przeciwieństwie do
Kościoła katolickiego, Kościoły
protestanckie widziały w Adolfie
Hitlerze zesłańca Bożego. Co więcej, protestanckie ugrupowanie
Deutsche Christen (Niemieccy
chrześcijanie), w okresie narodowego socjalizmu próbowało łą-

czyć chrześcijaństwo z nazizmem
i otwarcie popierało Hitlera. Protestantyzm stracił bowiem charakter religii uniwersalnej, stając
się religią plemienną, a później
narodową, podporządkowaną państwu, czy panującemu,
w myśl szkodliwej zasady ogłoszonej w 1555 r. z racji pokoju
augsburskiego „cuius regio eius
religio”. W protestantyzmie zanikł chrześcijański personalizm,
oparty na pojęciu „osoby” na
rzecz indywidualizmu opartego
na pojęciu „jednostki”, którego
mottem stanowiło zawołanie:
„Jeden naród, jedna rasa, jeden
Führer”, a hasło brzmiało: "Niemcy naszą misją, Chrystus naszą
siłą." Ks. kard. Joseph Ratzinger
wypowiadając się na ten temat
napisał: „Fenomen Chrześcijan
Niemieckich” naświetla charakterystyczne zagrożenie, na jakie
narażony jest protestantyzm w
obliczu faszyzmu. Luterańska
koncepcja chrześcijaństwa narodowego, niemieckiego i antyłacińskiego, stanowiła dla Hitlera
dobry punkt wyjścia, zgodny z
tradycją Kościoła Narodowego, kładącego silny nacisk na
posłuszeństwo wobec władz
politycznych, co jest normalne
wśród wyznawców Lutra. Z tych
właśnie powodów protestantyzm
luterański czuł się bardziej zobowiązany niż katolicyzm do
schlebiania Hitlerowi. Tak błędny ruch jak „Deutsche Christen
nie mógłby powstać na bazie
katolickiej koncepcji Kościoła”.
Należy podkreślić tu jednak fakt,
że opanowanie przez nazistów
Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego wywołało sprzeciw
uczciwych ewangelików, którzy

Wambierzyce Śl.: Pielgrzymka młodzieży, ks. G. Hirschfelder stoi na schodach
pierwszy z prawej. Foto: Archiwum ks. T. Fitych

założyli własny “Kościół wyznaniowy”.
Zaledwie cztery wieki po
rewolucji Lutra neopogański
hitleryzm powie już o człowieku – „Du bist nichts, das Volk
ist alles”. W rzeczywistości sam
nazizm mający okultystyczne i finansowe korzenie odnosił się do
chrześcijaństwa wrogo najpierw
cynicznie i instrumentalnie,a potem wrogo i stworzył pseudoreligię, przypominającą bluźnierczą
karykaturę chrześcijaństwa, z
własną liturgią w postaci nazistowskiej mszy, z nazistowskimi
sakramentami chrztu, małżeństwa i pogrzebu. W konsekwencji
już w 1934 roku niemiecka młodzież zrzeszona w Hitlerjugend
podczas norymberskiego zlotu
śpiewała: "Żaden podły ksiądz
nie wydrze z nas uczucia, że jesteśmy dziećmi Hitlera/ Czcimy
nie Chrystusa, lecz Horsta Wessela/ Precz z kadzidłami i wodą
święconą/ Kościół nie rozumie,
co jest naprawdę cenne/ Ta swastyka przynosi zbawienie światu/
Chce podążać za nią krok w krok".
Instrumentalne traktowanie
Kościoła katolickiego przez nazizm, ze szczególną wyrazistością
ujawniło się przy zawarciu konkordatu ze Stolicą Apostolską. III
Rzesza zinterpretowała ten fakt
jako uznanie przez Kościół państwa narodowosocjalistycznego.
Konkordat z 20 lipca 1933 r. (wynegocjowany przez sekretarza
stanu kard. Eugenio Pacellego)
dawał Kościołowi koncesje w
sprawie szkół wyznaniowych i
nauczania religii, ale nałożył nań
dwa zniewalające jarzma: rozwiązanie katolickich organizacji
politycznych i zakaz działalności

politycznej dla duchownych. Od
tego momentu, potęgował się
cyniczny dramat: nazistowskie
władze łamały postanowienia
konkordatu, mnożyły się napady bojówek, duchownym
wytaczano procesy często pod
wydumanymi zarzutami nadużyć
finansowych i przestępstw seksualnych. Prześladowania dotknęły
12 tysięcy niemieckich księży,
setki z nich poniosły męczeńską śmierć.
W 1933 r. rozpoczęło się
prześladowanie katolickich
stowarzyszeń i prasy. Zamknięto 9 katolickich dzienników i zaaresztowano 92 księży. W 1935
r. zlikwidowano w szkołach
modlitwy, a 700 duchownych
pozbawiono prawa nauczania
religii. W 1936 r. walka o krzyż
miała miejsce m.in. w Dolnej Saksonii - w dawnym hrabstwie Oldenburg, gdzie 4.000 mężczyzn
przeciwstawiło się usunięciu
krzyża z sal szkolnych. W 1937
roku po ogłoszeniu encykliki "Mit
brennender Sorge" (pol. „Z pilną
troską” ), potępiającej nazizm,
protestującej przeciwko szerzeniu agresywnego neopogaństwa,
rozpoczęła się zintensyfikowana
nagonka zwłaszcza na kapłanów
katolickich. Pprzed wybuchem
wojny w KL Dachau uwięziono
już 447 kapłanów, z czego 411
katolickich – przy czym katolicy
stanowili jedynie 1/3 ludności
Niemiec). Co więcej w refrenie
piosenki hitlerowskich oddziałów szturmowych SA znalazły
się m.in. słowa: "Towarzysze z
oddziałów szturmowych, wieszajcie Żydów, stawiajcie księży
pod ścianę".
W takich okolicznościach ka-

Bystrzyca Kł.: odwiedziny sodalisek maryjnych - trzech dziewcząt z Czermnej.
Foto: Archiwum ks. T. Fitych
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toliccy biskupi nadal, co prawda nie gloryfikowali ideologii
nazistowskiej, ale często - aby
nie narazić się na zarzut zdrady
państwa - śpieszyli z deklaracjami lojalności dla państwa Hitlera.
Niemieccy hierarchowie (z nielicznymi wyjątkami) tolerowali
rabunek kościelnego mienia, oraz
z poczucia obowiązku wspierali
kolejne kampanie Hitlera. Będąc związani przestrzeganiem
postanowień konkordatu, nie
mogli protestować w tak ważnych „politycznych” sprawach
jak: sterylizacja, eutanazja czy
prześladowanie Żydów. Wielce
wymownymi pozostają do dzisiaj
słowa, wypowiedziane przez późniejszego kardynała, ale w tym
czasie jeszcze biskupa Johanna
Konrada Marii Augustina Felixa
Grafa von Preysing Lichtenegg-Moos na temat przewodniczącego niemieckiego episkopatu
kardynała Adolfa Bertrama (1920
– 1945, wrocławskiego biskupa
w latach 1914 – 1945). Według
niego był on bardzo ostrożnym i
powściągliwym w postępowaniu
z nazistami. Być może nie chciał
prowokować „bestii”. „Cnota roztropności ma dla biskupa Wrocławia o wiele większą wartość
niż cnota prawdy”. Co więcej,
biskupi niemieccy nie docenili
woli oporu przeciw nazizmowi
wśród katolików świeckich. Z
kolei katolicy niemieccy bardzo
rzadko podnosili głos w obronie
ludzi niebędących członkami
Kościoła katolickiego. Opowiadając na pytanie: dlaczego tak
gigantyczne prześladowania i
potworności wojny mogły się
zdarzyć w jednym z najbardziej
kulturowo rozwiniętych państw
chrześcijańskiej Europy? - współ-

pracownik Matki Teresy z Kalkuty
- prof. historii i teologii Donald
Nicholl (1923-1997) stwierdził
jednoznacznie, że Niemcom
zabrakło zdolności rozeznania
duchów.
Spoglądając w szerszym kontekście na ówczesne położenie
nazistowskich Niemiec, należy
dobitnie podkreślić, że młody ks.
Gerhard Hirschfelder był (obok
założyciela i niektórych liderów
Szensztackiego Ruchu) jednym
z rzadko spotykanych kapłanów
odważnego sprzeciwu i duchowego oporu, opierającego się
na pawłowym zaleceniu - ”Nie
daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21)
oraz na jezuickiej zasadzie agere contra (nb. pośrednio świadczy o tym także fakt niewielkiej
liczby niemieckich więźniów w
KL Dachau). Kolejnym, również
bardzo młodym niemieckim
rzymskokatolickim diakonem,
który otwarcie krytykował narodowy socjalizm był Karol Leisner
(ur. 28 II 1915 zm. 12 VIII 1945),
za co został umieszczony w dwu
obozach koncentracyjnych. Aktualnie jest on męczennikiem
Kościoła katolickiego i błogosławionym. Z kolei w dzień po tzw.
„Kristallnacht” (Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 r. - kiedy
to spalono żydowskie synagogi)
proboszcz katedry berlińskiej ks.
Bernard Lichtenberg modlił się
za Żydów i w konsekwencji za
ten akt ludzkiej i chrześcijańskiej
solidarności zginął w KL Dachau.
Również i on został wyniesiony
do chwały ołtarzy. Natomiast w
kościele protestanckim symbolem antynazistowskiego oporu
był pastor Martin Niemöller
(1892–1984), więzień dwóch

Ks. Gerhard na czele procesji dzieci pierwszokomunijnych w Zalesiu k/Bystrzycy Kł.
(Foto Archiwum ks. T. Fitych).
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obozów koncentracyjnych.
Z kolei w Austrii (nb. wyższy
personel obozów koncentracyjnych stanowili naziści wywodzący się z tego kraju) przykładem
zorganizowanego ruchu oporu
był młody, ale bardzo starannie
wykształcony ksiądz katolicki
Heinrich Maier (ur. 16 II 1908
zm. 22 III 1945). W krótkim
czasie zdobył on doktoraty z
filozofii i teologii. Jest znanym i
cenionym jako pedagog, filozof
i przeciwnik hitleryzmu. Założył
grupę antynazistowskiego oporu „Maier-Messner-Caldonazzi".
Jej celem było informowanie
aliantów o lokalizacji niemieckich zakładów zbrojeniowych.
Po aresztowaniu przez Gestapo
ks. Maier był ostatnim straconym
przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Wiednia.
Ujmując rzecz generalnie
- niemiecki ruch oporu wobec
nazizmu był bardzo słaby i nie był
w stanie podjąć zdecydowanych
działań przeciwko nieludzkiemu
systemowi III Rzeszy. Co prawda
współczesna niemiecka propaganda, w ramach tzw. polityki
„historycznej,” wykreowała jednego z politycznych strategów
autora nieudanego zamachu na
Hitlera - płk. Wehrmachtu Clausa
von Stauffenberga, na symbol
rzekomego niemieckiego „ruchu
oporu" podczas II wojny światowej. Ma to po raz kolejny rozmyć
prawdę, że tzw. niemiecka opozycja w latach 1933-1945 była
bardzo nieliczna i miała ograniczony zasięg.
Tymczasem prawda jest
taka, że nazistowskie Niemcy z
jednej strony były przesiąknięte
mentalnością i kulturą reformacji
Marcina Lutra nihilistyczną filo-

zofią, okultystyczną działalnością
masonerii (w 1932 r. istniały aż
722 loże z 73.360 członków; w
2012 r. - 485 lóż z 15.300 braćmi)
oraz pruską dyscypliny, a z drugiej istniała tam także katolicka
mniejszość zaledwie 1/3 narodu,
która była jednak skrępowana
konkordatem. Tak więc, de facto
w Niemczech nie było w pełnym
tego słowa znaczeniu zorganizowanego ruchu oporu z prawdziwego zdarzenia.
Były, co prawda, ale tylko
pojedyncze przypadki wystąpień przeciwko zbrodniczemu
reżimowi, takie jak np. monachijska studentka Sophie
Magdalena School (ur. 9 V 1921
zm.22 II 1943 Monachium). Jako
działaczka antynazistowskiego
ruchu oporu funkcjonowała w
ramach organizacji „Biała Róża”).
Organizację tworzyło zaledwie
pięciu studentów monachijskiego uniwersytetu i jeden profesor
- Kurt Huber. Wychowali się oni w
katolickich oraz protestanckich
rodzinach. Jeden z nich Hans
School w liście ze stycznia 1942 r.
napisał: „To właśnie chrześcijanie
muszą dać widoczny znak oporu.
Czyż po wojnie mamy stanąć z
pustymi rękami wobec pytania:
cóż uczyniliście?”. Wspomniani
studenci dojrzewali w mrocznym
czasie, kiedy władza niszczyła
religię oraz drogie im wartości.
Działali oni z pobudek chrześcijańskiego humanitaryzmu, ale
bardzo krótko - zaledwie od
czerwca 1942 r. do lutego 1943 r.
Czynili to w pokojowy sposób
bez użycia siły, rozprowadzając
jedynie ulotki z kilkoma zdaniami
prawdy. Ostatnia ulotka, której
nie zdążyli już rozrzucić, była
donośnym krzykiem rozpaczy:

Znaczek pocztowy w 100. rocznicę urodzin bł. ks. Karla Leisnera (źródło witryna
internetowa).
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„Krwawa łaźnia, którą niemiecki naród zgotował i codziennie
urządza w imieniu wolności i
godności całej Europie, otworzyła oczy nawet najbardziej
ograniczonym Niemcom”. Po
denuncjacji, członkowie „Białej
Róży zostali skazani przez trybunał ludowy III Rzeszy na śmierć.
Ks. Gerhard wikariusz
Bystrzycy Kł. w latach
1939-1941
„Krzyż jest bramą przez
którą Bóg nieustannie
wchodzi w nasze życie”.
(św. Jan Paweł II,
Koloseum – 9 IV 1982)
Ksiądz Gerhard Hirschfelder
dobrze wykształcony, obdarzony głęboką wrażliwością na
sprawy ducha, kulturą dialogu
i solidarności oraz wieloma talentami muzycznymi i pedagogicznymi, w tym mistrzowską
umiejętnością posługiwania się
słowem, był umacniany zarówno duchowością młodzieżowego
ruchu Quickborn, a od 1932 r.
także charyzmatem Ruchu
Szensztackiego. W znacznym
stopniu ubogaciła go zarówno prorocka mądrość O. Józefa
Kentenicha Założyciela Ruchu
Szensztackiego oraz dojrzałe
świadectwo i oceny sytuacji
politycznej formułowane przez
Wielkiego Dziekana Kłodzkiego
ks. prałata Franza Ditterta, jak też
jego odważne i odpowiedzialne
działania na forum chrześcijańskiej partii Centrum. W konse-

kwencji wybitny kłodzczanin
niezłomnie i w ewangelicznym
duchu, wychowywał młodzież,
a jego nauki i sposób bycia,
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. Dramatyczna sytuacja
spotęgowała się z chwilą, gdy
w jego kapłańską codzienność
wkroczyli z przemocą liderzy
kudowskiego i bystrzyckiego
NSDAP wraz z tamtejszymi
strukturami gestapo. Na różne
sposoby próbowali go inwigilować, ograniczać i zastraszać. W
konsekwencji jego kazania były
ostentacyjnie notowane, a młodego wikariusza często wzywano
na przesłuchania. Kilkakrotnie
został on pobity przez faszystowskich bojówkarzy. Broniąc
katolickiej wiary i transcendentnego charakteru osoby ludzkiej,
w swoich kazaniach otwarcie
występował przeciw nazistom.
Nadal niestrudzenie pielęgnował
on działalność katolickich organizacji młodzieżowych, 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,
a następnie także i bystrzyckiej
parafii. Przed 1939 r. kilkakrotnie
nawiedzał zarówno kościół parafialny w mieście Lewin Kł., jak
pensjonat sióstr szensztackich
na Zakrzu, gdzie świadectwem

życia i Słowem Bożym umacniał
tamtejszą młodzież, zauroczoną
osobowością charyzmatycznego
prezbitera.
Kolejne etapy życia i kapłańskiej posługi wybitnego
Kłodzczanina stawały się już
coraz krótsze. Pierwszy z nich
stanowił już tylko niespełna
2,5 -letni okres pracy w miejskiej parafii Bystrzyca Kł. (19391941) w funkcji wikariusza oraz
Duszpasterza Młodzieży Ziemi
Kłodzkiej, a następne czteromiesięczny okres kłodzkiego aresztu
i wreszcie ośmiomiesięczny okres
wyniszczania i męczeństwa w KL
Dachau.
Najważniejsze formy ewangelizacji i animacji młodego pokolenia Ziemi Kłodzkiej przez ks.
Gerharda Hirschfeldera 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) oraz propagowanie
maryjnego stylu życia (Maryja
została dana Kościołowi jako
wzór i obrona).
Życiowa „godzina” i takiż
„Wielki Piątek” ks. Gerharda
Hirschfeldera, miały miejsce w
Bystrzycy Kł.. Zainicjował je fakt
aresztowania go przez gestapo
oraz czteromiesięczny pobyt w
kłodzkim więzieniu. Następnie,
przez ostatnie osiem miesięcy
ks. Gerhard żył w systemowo zor-

Bystrzyca Kł.: Ks. Gerhard u zaprzyjaźnionej rodziny Marii i Ericha Pablów na 8 dni przed aresztowaniem (Foto Archiwum ks. T. Fitycha).

ganizowanej niemieckiej fabryce
śmierci, czyli w prototypowym
obozie w KL Dachau, przeznaczonym do eliminowania zarówno
opozycji politycznej, jak i elit, a
zwłaszcza duchowieństwa – z
polskim na czele. Także i w tym
miejscu, gdzie jedyną szansą wyjścia miał być krematoryjny komin
ks. Gerhard często doświadczał
zwycięskiej mocy sługi Pana.
W efekcie, życie charyzmatycznego Duszpasterza Młodzieży
charakteryzuje logika ewangelicznego ziarna, które jeśli nie
obumrze pozostaje samo.
Dla pełni obrazu doświadczanej przezeń rzeczywistości,
należy zauważyć, że przy przechodzeniu z parafii w Czermnej do Bystrzycy Kł. ks. Gerard
stracił swego największego
przyjaciela – matkę Marię. W
kręgu bliskich mu osób i przyjaciół pozostali jedynie krewni:
wujek Klemens i kuzynka Maria mieszkający na Zakrzu (k/
Kudowy, Czermnej i Słonego)
oraz kolega ze studiów - ks.
Konrad Leister (ur. 9 II 1908). Był
on młodszy wiekiem, ale starszy
o rok święceniami, a od 1938 r.
pełnił już urząd proboszcza w pobliskich Wójtowicach. Ponadto
w październiku 1939 r. starszym
wikariuszem bystrzyckiej parafii
był wyświęcony 27 stycznia 1929
r. ks. Adolf Langer (ur. 4 XI 1902
Słone; uprzednio drugi wikariusz
parafii Św. Michała w Ludwikowicach Kł. k/Nowej Rudy). Po śmierci dotychczasowego proboszcza
Bystrzycy Kł., w styczniu 1940 r.,
to on został jego następcą i po-

Bystrzyca Kł. Ambona kościoła parafialnego
św. Michała Archanioła. (źródło witryna internetowa).
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sługiwał na tym urzędzie aż do
1946 r.. Obaj kapłani - Adolf i
Gerhard - bardzo się zaprzyjaźnili. Najprawdopodobniej spotykali
się i znali znacznie wcześniej, bowiem ks. Langer często odwiedzał swoje miejsce urodzenia i
krewnych żyjących w Słonem,
czyli w parafii św. Bartłomieja w
Czermnej.
Pomimo utraty matki, narastających prześladowań ze strony
hitlerowskiego reżimu, problemów zdrowotnych i powiększonych zadań duszpasterskich ks.
Gerard pozostał sobą, tzn. trynitarną pełnią miłości, którą starał
się żyć w relacjach z Bogiem i
ludźmi. Jego postawę i życiowe
priorytety doskonale przybliżają
celne słowa św. Augustyna bpa:
„pełnię miłości, którą winniśmy
się […] wzajemnie kochać, określił sam Pan, mówiąc: nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich’” (zob. komentarz do
Ewangelii św. Jana traktat 84).
Pokłosie maryjnej
duchowości i stylu posługi
księdza Gerharda
Urszula Fiedler
szensztacka siostra
Uważne studium dokumentów zebranych w związku
z przygotowywanym procesem
beatyfikacyjnym (Zob. Monasterien. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Gerardi
Hirschfelder. Sacerdotis Diocesani in odium Fidei, uti fertur,
Interfecti (1907-1942). Positio
Super Martyrio, Tipografia Guerra s.r.l. Roma 2002 (Congregatio
De Causis Sanctorum, P.N. 2265)
jednoznacznie ukazuje wybitnego Kłodzczanina jako człowieka
nowego i starającego się być
darem dla innych. Inspirowany maryjną pobożnością, promieniował jako duszpasterz
ewangelicznym świadectwem,
radością, niezłomnym duchem
i pełną empatii miłością pasterską. Był osobą niezwykle dojrzałą i zintegrowaną o pogodnym
usposobieniu i otwartości nacechowanej duchem apostolskim. Jego głębokie i zarazem
komunikatywne kazania wierni
zapamiętywali na całe życie. Mówiąc krótko, od siebie zaczynał
on autoewangelizację, a wspierany duchowością co najmniej
dwóch katolickich ruchów, dał
świetlane świadectwo człowieka
nowego. Nawet w godzinie tak

potężnego „znaku sprzeciwu”,
jakim był hitlerowski nazizm,
w odważny bezkompromisowy sposób głosił ewangeliczne
zasady i kwintesencję chrześcijaństwa: „Nie można wierzyć w
Boga Ojca, nie widząc brata w
każdym człowieku! Nie można
iść za Jezusem, nie oddając życia za tych, dla których poniósł
On śmierć na krzyżu!” (Papież
Franciszek, Boliwia 09 VII 2015).
W konsekwencji, zgodnie z prawidłowością: „człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli” (Paweł
VI, Evangelii nuntiandi, nr 41),
w naturalny sposób pociągał za
sobą ludzi, zwłaszcza młodych.
W jego otoczeniu odkrywali oni
prawdziwe człowieczeństwo i
wolność ducha.
W systemowy i racjonalny
sposób wykorzystywał on zarówno swoje uzdolnienia, radosne
usposobienie i temperament, a
z drugiej charyzmaty i metody
kościelnych ruchów „Quickborn”
i od ok. 1932 r. Szensztat, aby
na wzór Maryi, przez Maryję i z
Maryją móc kształtować nowego
człowieka i prowadzić go ku pełni
życia w Jezusie Zmartwychwstałym. W sposób szczególny, temu
priorytetowemu celowi służyły,
tak starannie przez ks. Gerharda
przygotowywane pielgrzymki,
które charakteryzowała niezwykle wysoka frekwencja młodzieży
i jej entuzjazm.
Co więcej, w Bystrzycy Kł.,
nadal otrzymywał on szensztackie pisma, które następnie
udostępniał innym osobom,
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otwartym na pogłębioną duchowość. Przede wszystkim sam ks.
Gerhard żył na co dzień tą duchowością i w roztropny sposób
przekazywał ją osobom uznanym
za najbardziej ku temu dysponowane. Charyzmatyczny Wikariusz
świadczył i nauczał, że Ewangelia jest słowem, które wyzwala,
przekształca i czyni nasze życie
piękniejszym. Na obu placówkach pięknym i dojrzałym świadectwem swego życia przyczynił
się do umocnienia wiary, chrześcijańskiej postawy – „więcej być”,
a wreszcie do wzrostu szeregu
powołań kościelnych. „U podstaw
każdego powołania chrześcijańskiego – jak naucza papież
Franciszek – jest zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary.
Wierzyć - to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i
bezkompromisowość swego «ja»,
aby skoncentrować nasze życie
na Chrystusie: jak Abraham porzucić swoją ziemię i wyruszyć z
ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże
drogę do nowej ziemi”. Ci którzy,
aby pójść za Chrystusem, wyszli
poza siebie – odnajdują życie w
obfitości.
Pomimo nazistowskich ograniczeń, zakazów, inwigilacji i prób
zastraszenia, nadal z pasją trudził
się katechizowaniem młodzieży
w kościele, w domach zakonnych
i u zaprzyjaźnionych oraz zaangażowanych rodzin. Wywoływało to konflikty ze szkolnymi
grupami Hitlerjugend, a lokalne
gestapo coraz jednoznaczniej i
z zazdrością widziało w nim nie
tylko przyjaciela i utalentowa-

nego wychowawcę młodzieży,
ale wręcz groźnego wroga III
Rzeszy. W tym krótkim, bowiem
niespełna 2,5 rocznym, a patrząc
po ludzku bardzo niekorzystnym
okresie, potrafił znaleźć czas i
siły, aby nawet w indywidualny i personalistyczny sposób
towarzyszyć grupie młodzieży
szukającej wyższych wartości, a
poszczególnym osobom służyć
w roli kierownika duchowego.
W tym miejscu należ y
podkreślić szczególnego typu
zasługi ks. Gerharda. Miały
one miejsce chociażby w duchowym procesie dorastania
do wyboru swego miejsca w
Kościele, przez jedną z jego
uczennic – Urszulę Fiedler. W
nowych, powojennych realiach,
z wielkim oddaniem realizowała ona powołanie siostry
szensztackiej. W jej świadectwie, zredagowanym po 60-ciu
latach i to w sposób doskonały
(pośród świadków procesu beatyfikacyjnego często spotyka
się sformułowanie, że spotkania
z ks. Gerhardem Hirschfelderem zapisały się tak wyraziście,
jakby miały miejsce wczoraj!),
niemalże namacalnie dotykamy tu dzieła formacji nowego
człowieka. Przypomnijmy, że
ks. Gerhard i Ruch Szensztacki konsekwentnie realizowali
dzieło pogłębiania wiary oraz
typ maryjnego apostolatu, i to
w bardzo wymagającej godzinie, kiedy w Europie Środkowej
zmagały się ze sobą dwa niezwykle upiorne i śmiercionośne demony i takież ideologie.

18. dzielnica Wiednia - ulica ku czci ks. dr Heinircha Maiera (źródło witryna internetowa).

Ziemia Kłodzka nr 252-253/ lipiec-sierpień 2015

18
Osoba i dzieje życia
Urszuli Fiedler
Siostra Fiedler urodziła się
19 lipca 1925 r. w Brzegu n/Odrą
(przed wojną ok. 30 tys. mieszkańców, w mieście i okolicy żyła
polska mniejszość). Na chrzcie
św. dano jej imię św. Urszuli. W
domu familijnie była nazywana w
języku niemieckim Ursel. Z chwilą
gdy jej rodzice zamieszkali w Bystrzycy Kł. regularnie nawiedzali
tutejszy kościół parafialny p.w.
św. Michała Arch. (najst. wzm. z
1336 r.) i uczestniczyli w życiu
religijnym parafii. Urszula będąc 14-letnią uczennicą szkoły
podstawowej, poznała księdza
Gerharda Hirschfeldera, katechetę i wikariusza w Bystrzycy
Kł. (II 1939 – 31 VII 1941). Niebawem Urszula weszła w krąg
współpracowników duszpasterza
odpowiedzialnego za młodzież
Ziemi Kłodzkiej. Po zakończonej formacji szkolnej, do końca
II wojny światowej pracowała
na Śląsku jako stenotypistka i
urzędniczka.
W roku 1946 wraz ze swoją
rodziną zamieszkała w Lippstadt
(miasto nad rzeką Lippe - liczące
obecnie ok. 67 tys. mieszkańców,
w kraju związkowym Nadrenia
Północna-Westfalia, 60 km na
wschód od Dortmundu, 40 km
na południe od Bielefeld i 30 km
od Paderborn). Pracowała tam
jako urzędniczka w powiatowej
administracji. Dzięki dobremu
usposobieniu, otwartości, jednoznaczności, zdecydowaniu, pilności dokładności i wiarygodności
szybko zdobyła zaufanie nowego
otoczenia. Zarazem cechowała
ją głęboka pobożność i duch

apostolski. Nic więc dziwnego,
że była głęboko zaangażowaną
w duszpasterstwie młodzieży
tutejszej parafii. W wieku 25 lat
wstąpiła do wspólnoty Sióstr
Szensztackich. Zakonny postulat
przeżyła w szensztackim domu
prowincjalnym Maria Rast w
Euskirche (miasto powiatowe w
Niemczech, w kraju związkowym
Nadrenia Północna-Westfalia,
w rejencji Kolonia). W dniu 12
czerwca 1952 r. otrzymała habit
zakonny. W duchu powierzonej
jej misji kanonicznej pracowała
w różnych miejscowościach, najczęściej jako tzw. siostra eksterna
i świecka, w duszpasterstwie lub
w sekretariatach.
W Münster, przez długi okres
18 lat (1988-2006), siostra Maria Dorothield Fiedler wspierała
pracę apostolskiego wizytatora
ks. prałata Winfrieda Königa. Ze
szczególną troską towarzyszyła osobom późno w Niemczech
osiedlonym. Do dziś Sekretariat
apostolskiego wizytatora wiele
zawdzięcza jej benedyktyńskiej
pracy i precyzji. Po ukończeniu
81 lat życia, w roku 2006 siostra
M. Dorothield Fiedler została
przeniesiona do Euskirche (Maria
Rast). Odtąd wiele czasu spędzała
w tamtejszym maryjnym sanktuarium - kapliczce przymierza
z TMA, modląc się gorliwie w intencjach powierzanych jej osób.
Do końca swych dni posługiwała
w religijnej księgarni. Obecnie
ze smutkiem notuje się fakt, jak
bardzo brakuje jej ciepłego i
serdecznego przywiązania, tak
współsiostrom, jak i współpracownikom urzędu wizytatora
apostolskiego.
Siostra Fiedler zmarła 7 lipca

Siostra M. D. Fiedler ISSM (Foto Archiwum Schönstatt).

2014 r., osiągnąwszy piękny wiek
89 lat, i zaledwie w kilka dni po
diamentowym jubileuszu życia
zakonnego. Została pochowana
na cmentarzu w Borkach. Wiele osób - wyrażając głęboką
wdzięczność - uczestniczyło w
mszy pogrzebowej celebrowanej przez aktualnego wizytatora
osób przesiedlonych do Niemiec
ks. dr Joachima Gielę (urodzony
w diecezji opolskiej; studia licencjackie odbył w Instytucie Historii
Kościoła na KUL), w kaplicy św.
Andrzeja w tzw. Ermlandhaus w
Münster. Niestety, mówią dzisiaj jej współsiostry z rozrzewnieniem, szkoda że wcześniej
żadna z nas nie przeprowadziła
z nią obszerniejszego wywiadu
na temat jej kontaktów z charyzmatycznym ks. Gerhardem
Hirschfelderem.
Świadectwo dawnej
uczennicy o Duszpasterzu
Młodzieży Kłodzkiej
i Wikariuszu Bystrzycy Kł.
Dysponujemy tu jedynie
listem, który w dniu 10 lutego
1989 r. dawna uczennica - Urszula Fiedler -przesłała pani Barbarze Franke. W tym czasie była
to już Maria Dorothild - siostra
zakonna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Jego oryginalna – niemiecka wersja była
publikowana jedynie w niezbyt
precyzyjnie oznaczonych fragmentach, najpierw przez Panią
Franke, a następnie przez cenzora pism religijnych ks. Gerharda
Hirschfeldera emerytowanego
ks. profesora Hugo Goeke (zob.
Gerhard Hirschfelder. Priester
und Märtyrer, Münster 2010, s.

145n). W wersji polskiej, fragmenty mało precyzyjnego przekładu
wspomnianego świadectwa zawarto w numerze specjalnym periodyku „Cuda i Łaski Boże” (zob.
rok 2012, nr 9, s. 10-11). W tej
sytuacji po raz pierwszy, przytaczam pełny przekład świadectwa
i opracowanie mojego autorstwa.
Należy zauważyć, że przed
60-ciu laty Pani Barbara Franke
była uczestniczką młodzieżowych mszy św. celebrowanych
przez ks. Gerharda w mieście
Lewin Kł.. Natomiast w latach
90-tych, stworzyła ona krąg inicjatorów prac na rzecz procesu
beatyfikacyjnego wybitnego
Kłodzczanina współtworzył go
również przyjaciel ks. Gerharda,
dawny bystrzycki proboszcz ks.
Adolf Langer. W tym czasie siostra zakonna Maria Dorothild
miała już 64 lata życia, ale mimo
tak wielkiego odstępu czasu, w
zredagowanym świadectwie
zdołała bardzo wyraziście opisać swoje bystrzyckie kontakty
i doświadczenia sprzed 60-ciu
lat. W efekcie, w omawianym liście zawarła ona niezwykle wymowne, kompleksowe i cenne
świadectwo.
Odpowiadając na retoryczne pytanie „kim był dla mnie ks.
Gerhard Hirschfelder w okresie mej młodości?”, napisała:
„W 1939 r. do miasta Bystrzyca
Kł. i jej młodzieży parafialnej,
do której się wtedy zaliczałam
został posłany ks. Gerhard Hirschfelder - Duszpasterz Młodzieży Kłodzkiego Dekanatu.
Poprzez swoje ewangeliczne
życie, niewyczerpaną dobroć,
zrozumienie, dar wczuwania się
w sytuację napotykanych ludzi,

Ks. Prob. Adolf Langer – przyjaciel ks. Gerharda Hirschfeldera (źródło witryna internetowa).
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skromność i niegasnącą pogodę ducha, bardzo szybko zdobył nasze młodzieńcze serca. Te
pozytywne cechy kapłańskiego
usposobienia, tak niezwykłe jak
na tamte czasy, uczyniły go bardzo popularnym. Odkrywaliśmy
w nim głęboką duchowość oraz
duszpasterski zapał i rozmach.
Był dla nas wysłańcem Boga,
który swym wielkim sercem
ogarnął całą młodzież. Poprzez
służebne kapłaństwo, kazania,
spotkania, pielgrzymki do sanktuariów Matki Bożej Śnieżnej:
na Górze Iglicznej [niem. Spitzberg; 845 m n.p.m., niewielki,
ale dość stromy, pokryty gęstym
lasem bukowym i świerkowym
szczyt w Sudetach Wschodnich,
w Masywie Śnieżnika] oraz do
Barda Śląskiego - zdobywał nas
dla Chrystusa. Każde spotkanie
z nim było natchnieniem i impulsem na rzecz umacniania i
wzrostu naszej wiary, bowiem
zabierał nas z sobą w promienny
krąg miłości Boga i Maryi. Ponadto na plebanii dla wąskiego kręgu młodzieży prowadził
szczególny typ formacji. Zawsze
promieniował i umacniał nas
swym pokojem, radością oraz
duchowym zapałem. W przekonywujący sposób ukazywał nam,
jak należy odpowiadać na Boże
wezwanie, płynące z Ewangelii.
Ze swej strony jestem mu
wdzięczna także i za to, że był
moim duchowym kierownikiem. Przekazywał mi religijne
czasopisma, których znaczenie
odkryłam znacznie później, kiedy zostałam siostrą w Szensztackim Instytucie Sióstr Maryi.
W większości autorami publikowanych w nich artykułów byli
liderzy Ruchu Szensztackiego.
Ks. Gerhard był duszpasterzem
młodzieży Ziemi Kłodzkiej, a ja
bardzo lubiłam mu pomagać w
tej posłudze, zawsze kiedy o to
prosił. Chętnie też wspominam
jego wizyty w naszej rodzinie.
W kwietniu 1941 roku, przed
zakończeniem roku szkolnego,
skierowano mnie do miejscowości Ponikwa [wieś u podnóża najwyższego szczytu Gór
Bystrzyckich-Jagodna – 977 m
n.p.m, w gminie Bystrzyca Kł.)
w celu odbycia obowiązkowej
służby wojskowej. Dlatego przez
szereg tygodni nie mogłam korzystać z jego kapłańskich rad.
Latem 1941 r. odwiedził mnie
w tym miejscu, czym sprawił mi
ogromną radość. To było nasze
ostatnie spotkanie.

Podziwiałam go za to, że na
początku II wojny światowej w
wymagających okolicznościach
trudnych politycznie czasów, pozostawał wierny swej kapłańskiej
misji i niósł światło Ewangelii.
Robił to z odwagą, siłą i wytrwałością - pewny obecności
Boga, Który był jego schronieniem w każdym napotykanym
niebezpieczeństwie. Wielkim
cierpieniem nie tylko dla niego,
ale zwłaszcza dla nas młodych,
było aresztowanie go [przez gestapo] i osadzenie w kłodzkim
więzieniu. Moja mama wraz ze
znajomym skorzystała z okazji,
aby go tam odwiedzić.
Jego „Droga Krzyżowa”, którą
napisał w kłodzkim więzieniu,
stała się testamentem i duchowym dziedzictwem dla naszego
dalszego życia z Chrystusem. W
grudniu 1941 r. przetransportowano go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Przecierpiał tam
głodowy rok 1942. To był jego
Wielki Piątek. Jego męka zakończyła się 1 sierpnia 1942 r. Boża
Miłość zabrała go do prawdziwej
ojczyzny w Trójjedynym Bogu.
Stał się jednym z męczenników,
którzy podarowali swoje młode
kapłańskie życie, jako ofiarę za
bezkresną nienawiść hitlerowców do Chrystusa.
Latem 1978 roku wraz ze
współsiostrami odwiedziłam
obóz koncentracyjny KL Dachau
[wzniesiony przez narodowych
socjalistów], który miał być
światem pozbawionym Boga
i ludzkiej godności. W bezpośredni sposób dotknęłam tam
miejsc wstrząsającego cierpienia i umierania. Spoglądanie na
miejsca [systemowej] przemocy,
nieprawości i nieludzkich okrucieństw było dla mnie wstrząsającym przeżyciem.
Godnym podkreślenia jest
fakt, że nienaganna postawa,
integralność wiary i życia ks.
wikariusza Hirschfeldera, sprawiły, że nie tylko młodzi, ale i cała
parafia św. Michała w Bystrzycy
Kł. (której podarował nieocenione wartości) darzyła go bezgranicznym szacunkiem. Jego życie,
pełne wyjątkowej i serdecznej
miłości, która wypływała z głębokiej przyjaźni z Bogiem, nie tylko
dla mnie, ale dla wielu stała się
niezapomnianym spotkaniem.
Jego radosna, utalentowana
osobowość i kapłańska posługa
pozostały we mnie żywymi aż do
dnia dzisiejszego, ponieważ także i o nim można powiedzieć, że:
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„miłość jest silniejsza niż śmierć
i piekło” (por. w BT: Pnp 8,6b „bo
jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana
jak Szeol, żar jej to żar ognia,
płomień Pański”).
Dobry Boże - i Matko Boża
Najświętsza - spraw, niechaj
całe dobro, które ks. wikariusz
Gerhard Hirschfelder uczynił,
stanie się w pełni owocnym na
rzecz umacniania Królestwa Bożego na ziemi. Wypada nam w
księdzu wikariuszu Gerhardzie
Hirschfelderze dostrzec przyjaciela i współdziedzica Chrystusa,
a Bogu [Ojcu] pokłonić się i należycie zań podziękować. Jestem
dogłębnie przekonana, że możemy go prosić o orędownictwo
u Bożego tronu. Kiedy powierzamy się jego orędownictwu,
nie możemy zrobić nic więcej,
jak tylko przyjąć świetlane świadectwo księdza Hirschfeldera i
przyzywać pomocy tego, który
całkowicie żył w Bogu, i w którym spełniła się Wola Boga.
W tym przeświadczeniu
umacnia nas także dobrze znana pieśń [liczy 9 zwrotek i jest
śpiewana podczas liturgicznej
Uroczystości Wszystkich Świętych „Wy Przyjaciele Boga”]: „Ihr
Freunde Gottes allzugleich, verherlicht hoch im Himmelreich,
// erfleht am Trone allezeit uns
Gnade und Bermherzigkeit…“.
Tu następuje drukowany podpis
siostry: „Ursel Fiedler Schwester
M. Dorothild Schönstätter Marienschwester“, a poniżej własnoręczny, ale słabo czytelny
autograf.
Wolny, zrealizowany
i świetlany człowiek
zniewolonych Niemiec
i Europy
„Bo nie jest światło, by pod
korcem stało, Ani sól ziemi do
przypraw kuchennych, Bo piękno
na to jest, by zachwycało Do pracy
— praca, by się zmartwychwstało”.
Cyprian Kamil Norwid
(1821-1883 ), Promethidion
Klamrą spinającą zarówno
dojrzałe świadectwo bystrzyckiej
uczennicy i zarazem szensztackiej siostry, z domu Urszuli Fiedler, jak też niezastraszonego
i niezłomnego kapłana – ikony Ziemi Kłodzkiej, mogą być
zwłaszcza słowa Apostoła Narodów mówiące o chrześcijańskiej wolności i duchowej mocy:
„Któż nas może odłączyć od mi-

łości Chrystusowej? Utrapienie,
ucisk czy prześladowanie, głód
czy nagość, niebezpieczeństwo
czy miecz? Jak to jest napisane: Z
powodu Ciebie zabijają nas przez
cały dzień, uważają nas za owce
przeznaczone na rzeź. Ale we
wszystkim tym odnosimy pełne
zwycięstwo dzięki Temu, który
nam umiłował” (Rz 8, 35-37).
Podobnie jak wielu świętych,
tak i bł. ks. Gerharda wyróżnia z
jednej strony brak lęku i smutku,
a z drugiej mistyczna przyjaźń
z Bogiem, mądrość i świętość
życia, czyli „wysoka miara życia codziennego”. Te wartości i
bycie w Bogu, jak w Twierdzy
Wewnętrznej, umożliwiały mu
bycie solidarnym i konkretnym
darem dla wielu. Duchowe ubogacenie przez charyzmaty dwóch
ruchów katolickich, sprawiło,
że treścią jego życia było rozważanie prawdy o mistycznych
zaślubinach pomiędzy Bogiem a
ludzkością. W konkretny, namacalny sposób urzeczywistniły się
one we Wcieleniu. Podążając za
liderami szensztackiego ruchu,
a w efekcie za św. Pawłem, ks.
Gerhard zrozumiał i dogłębnie
przeżywał prawdę, że na drzewie
życia – na Krzyżu, dopełniły się
zaślubiny Syna Bożego z Kościołem – Jego Oblubienicą. Została
ona napełniona niezliczonymi
łaskami i uzdolniona do dawania
Bogu w każdych okolicznościach
i warunkach, nowych dzieci, żyjących w miłości Ducha Bożego.
Pomimo tak potężnego znaku sprzeciwu jakim był hitlerowski nazizm, z perfekcyjnie zorganizowanym aparatem przemocy
oraz z gęstą siecią fabryk śmierci,
a równocześnie w godzinie epokowej walki dwóch demonicznych bestii, jaka rozgrywała się
na europejskiej arenie, ks. Gerhard na miarę posiadanych sił i
uzdolnień angażował się zarówno w obronę, jak i w formację ludzi nowych – „synów światłości”
(zob. 1 Tes 5,4-5). Stąd w pełni
uzasadniony sposób, możemy
do całego jego życia odnieść słowa zaczerpnięte z mistycznej wizji wielkiej niewiasty świetlanego średniowiecza i germańskiej
„prorokini” (Sybilly znad Renu),
jaką była i jest św. Hildegarda z
Bingen (ur. 1098 zm. 1179): „Całe
dzieło, które pragnąłeś i które mi
powierzyłeś, doprowadziłem
pomyślnie do końca, i oto Ja
jestem w Tobie, a Ty we mnie,
i stanowimy jedno”.
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Opracowanie: Piotr Chrzczonowicz

LOSY POLSKIEJ EMIGRACJI NA ZACHODZIE
KULTURA PARYSKA

Piotr Chrzczonowicz
Absolwent polonistyki Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Stypendysta Paryskiej Kultury Jerzego Giedroycia. Poeta,
członek Związku Literatów
Polskich. Inicjator sprowadzenia ziemi z prochami Norwida
z grobowca w Montmorency
pod Paryżem na Wawel.
Uzyskał doktorat za pracę
„Polska poezja emigracyjna
w kontekście europejskim” na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obecnie przygotowuje pracę
habilitacyjną ”Karol Wojtyła
jako przyczynek do postromantycznej komunikacji społecznej”.
Jest autorem tomików wierszy: „Przemijanie” Elpresse,
Wrocław-1997,”Zawierze nie”-Wydawnictwo
Ziemia
Kłodzka”-1998, ”Sens Istnienia” - Wydawnictwo Ziemia
Kłodzka” - 2002, ”Sceny z życia” - Wydawnictwo Ziemia
Kłodzka ”2004", Morskie psalmy”-Poeticon-Poznań-2008,”
Drzewa mojej młodości”
Wydawnictwo
Politechniki
Koszalińskiej-2011 „Antologia
poezji polskiej w języku greckim-Poeticon, Ateny 2010

Bardzo wiele napisano o
życiu, inicjatywach i dziele Jerzego Giedroycia po II wojnie
światowej. Okres przedwojenny,
czas jego młodości i fascynacji
politycznych był dotychczas
znany bardzo słabo. Lukę tę
wypełnił Marek Żebrowski swą
ostatnią książką „Jerzy Giedroyc.
Życie przed »Kulturą«” wydaną
właśnie nakładem Wydawnictwa Literackiego. Żebrowski
rekonstruuje w niej m.in. wydarzenia z czasów dzieciństwa
późniejszego Redaktora, z okresu międzywojennego i niezwykłą aurę miesięcy spędzonych,
już w czasie wojny, w Bukareszcie. Poniższy tekst jest zbiorem
zapisków Autora podczas pracy
nad książką w latach 2005-2009.
Autor zachował przedwojenną
pisownię nazwiska Giedroyc.
Białoruski Mińsk – niegdyś
„Litewski”. Nie sposób szukać tu
dziś choćby śladów tego miasta, w którym urodził się Jerzy
Giedroyc.
Tu poznaję prof. Uładzimira
Dzianisaua, wybitnego znawcę
dziejów miasta. Długo omawiamy wątpliwości dotyczące daty
możliwego opuszczenia przez
rodzinę Giedroyciów Mińska
i ich wyjazdu do Warszawy.
Mam przy sobie kopię świadectwa chrztu Giedroycia, z
którego jasno wynika, że uroczystość odbyła się w mińskiej
katedrze. To duże zaskoczenie
dla naszych gospodarzy – przekonani, że miała miejsce w kościele na Złotej Górze, zamówili tam nawet nabożeństwo.
W Mińsku Łukaszenki pojawiają
się wyjątkowi goście (cud, że
wszyscy dostali wizy!): Natalia
Gorbaniewska, Bohdan Osadczuk, Leopold Unger. Ten ostatni zabiera mnie na spotkanie z
jednym z przywódców opozycji.
W minutę po naszym białoruskim rozmówcy, do kawiarni
wchodzą dwaj panowie o niskich czołach i szerokich ramionach, siadają przy sąsiednim
stoliku. Milcząc, popijają colę.
Po pół godzinie zastępują ich
dwaj inni, zamawiają to samo,
równie intensywnie na nas nie
patrzą.

Maisons-Laffitte. Po zakończeniu uroczystej debaty z okazji
setnej rocznicy urodzin Jerzego
Giedroycia oprowadzam po
Domu „Kultury” Bartka P. z radiowej Dwójki, który przygotowuje okolicznościowy reportaż.
Zachwycony dźwiękami, którymi niezmiennie od lat mówi ten
dom: brzęczyk przy furtce, dzwonek telefonu, trzeszczące schody
wiodące do dawnego mieszkania
Czapskich na poddaszu, szelest
listów w setkach segregatorów,
zawierających korespondencję
Redaktora.
Kilkudniowy pobyt w Moskwie, w grypowej atmosferze
początków zimy. Potwierdzają
się informacje, że nie ma na
razie szans, bym mógł zajrzeć
do materiałów tzw. heroldii,
przechowywanych w Państwowym Archiwum Historycznym.
Ze znalezionym jeszcze w Warszawie planem miasta z 1916 r.
wędruję uliczkami, którymi chodzić musiał do szkoły Jerzy Giedroyc. Adresy szkoły i bursy udało
się zlokalizować. Czemu kościół
francuski, do którego wówczas
chadzał, a o którym wspominał,
że położony był przy Milutyńskim
Piereułku, jest przy Małej Łubiance? Zgodne są co do tego obie
mapy: ta stara i nowa, kupiona
w kiosku. Docieram do kościoła, obchodzę jego dziedziniec i z
ulgą stwierdzam, że Giedroyc się
nie mylił. Z tyłu, drugie wyjście
prowadzi na Milutyński.
Londyn. Zjadłszy we francuskiej knajpce śniadanie z córką
byłej żony Jerzego Giedroycia,
przeglądamy u niej w domu
papiery, pozostawione jej przez
matkę. Nie zna polskiego, tłumaczę fragmenty. Zgadza się,
bym część z nich zawiózł panu
Dudkowi [Henryk Giedroyc, brat
Jerzego – przyp. red.], by włączyć
je do zastrzeżonego archiwum
prywatnego. Ona miła niezwykle,
o przeszłości matki wie niewiele. Więcej chyba ja opowiadam
Louise o tym, czego udało mi się
dowiedzieć. Długo rozmawiamy
m.in. o rozmaicie – na potrzeby
różnych dokumentów – podawanej przez panią Tatianę dacie
urodzenia. Najwyraźniej po woj-

nie równie skutecznie tworzyła
wokół siebie atmosferę tajemniczości.
Angielskie archiwa państwowe, Public Record Office, Kew.
Sporo materiałów angielskich
służb, zaraz po wojnie niezwykle zainteresowanych nastrojami
politycznymi w 2. Korpusie. Warto by do tego kiedyś wrócić. O
samym Jerzym Giedroyciu nic,
natomiast są jakieś dokumenty
dotyczące pana Henryka. Zastrzeżone. Ki diabeł?
Warszawa. Upalne popołudnie spędzam w chłodnych
murach kurii przy ul. Miodowej. Najpierw opowiadam przesympatycznemu, starszemu już
księdzu, specjalizującemu się w
rozmaitych sakramentalnych
procedurach, co wiem o domniemanych krokach rozwodowych
Jerzego i Tatiany, potem słucham,
jak powinny one były wyglądać
oraz czy, gdzie i jakich śladów
archiwalnych można się spodziewać. Nie wygląda to dobrze.
Wzruszająca wręcz życzliwość, z jaką wita mnie w swym
poznańskim domu pani Teresa
Tyszkiewicz. Na stole gotowa
już herbata i ciasto, a przede
wszystkim – stosy dokumentów z archiwum jej dziadka,
Leona Janty-Połczyńskiego. Był
pierwszym z ministrów, którym
sekretarzował przed wojną Jerzy
Giedroyc. Znajduję tu Giedroycia: na zdjęciach z wąsami, w
dokumentach – z młodzieńczą
ambicją. Są też tomy wycinków
prasowych o działalności ministra Połczyńskiego – starannie
wklejone w albumy, oprawione w zielone płótno. Opisane
charakterem pisma, który – jak
widać – miał się niemal nie
zmienić. Znam go z Maisons-Laffitte.
Wieloletnie obcowanie ze stylem i słownictwem jednego człowieka robi swoje: coraz częściej
łapię się na wtrącaniu rozmaitych
„prawda” i „ma się rozumieć”. Muszę się pilnować.
Parę dni w archiwach w
Wilnie. Z trudem wczytuję się
w przechowywane tu wywody
genealogiczne rozmaitych linii
Giedroyciów z kilku ostatnich stu-
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leci. Bardzo wielu ich tu mieszkało, choć z „moimi”, z mińszczyzny,
żadnych koligacji nie znajduję,
tylko legendy rodowe wspólne.
Niektóre z protokołów zebrań deputacji szlacheckich zachwycają
staranną kaligrafią, inne męczą
oczy koślawymi literami, uparcie
jednak zdobionymi barokowymi
zawijasami. Widać niemal, który z
dokumentów pisany był błyskawicznie i wprawną ręką, a który
powstawał tylko dzięki wysuniętemu koniuszkowi języka i kroplom potu na podgolonym karku.
Część dokumentów dostaję w
formie mikrofilmów, ale można
je oglądać na zwykłym ekranie.
Cóż to za rozkosz, w porównaniu z
tymi znienawidzonymi przez mnie
archaicznymi czytnikami, przy
których spędziłem tysiące chyba
godzin w polskich bibliotekach
i archiwach, a które świecą człowiekowi jakąś straszną żarówką
prosto w oczy!
Oksford, rozmowa z kuzynem
Jerzego Michałem Giedroyciem –
fenomenalna pamięć i analityczny umysł, najwyższy autorytet w
zakresie dziejów rodu. W ciągu
kilku godzin wyjaśnia większość
moich wątpliwości, na odchodne
obdarowuje opracowanymi przez
siebie materiałami.
Maisons-Laffitte. Niedziela
– właściwie nie powinno tu dziś
być nikogo poza panem Dudkiem.
Zmuszony de facto do ciągłego
mieszkania w miejscu pracy zarządził, by w niedzielę Dom „Kultury”
był wreszcie jego domem. Jeden
dzień prywatności w tygodniu.
Zostałem w tej prywatności zaakceptowany, mogę więc pracować
okrągły tydzień. We dwóch przygotowujemy obiad, opowiadam
przy tym panu Henrykowi o znalezionych materiałach dotyczących
szkoły polskiej w Bukareszcie, w
której w 1940 r. robił maturę.
Zainteresowany, zaczyna opowiadać o tym okresie. Wreszcie.
Wieczorem w jardin d’hiver pan
Henryk ogląda francuskie dzienniki telewizyjne, a ja siadam do
sterty zapisanych na maszynie
kartek. Wspomnienia jednego
z dalekich kuzynów. Podobno
wiele osób już to przeglądało, bez
specjalnych wrażeń. A jednak –
choć wspomnienia chaotyczne,
chwilami wewnętrznie sprzeczne, to dzięki nim odnajdę po paru
miesiącach następnych kuzynów
i kolejne dokumenty dotyczące
przodków Jerzego Giedroycia.
Marek Żebrowski biograf
Giedroycia

Jerzy Giedroyc przed swą
śmiercią wyraził nadzieję, że
Instytut Literacki przetrwa, zaś
zgromadzone przez kilkadziesiąt lat archiwa służyć będą badaczom historii XX wieku. Nie
mógł wówczas przewidywać, że
w 2009 roku zgromadzona przez
niego kolekcja zostanie wpisana
na Listę Pamięci Świata UNESCO
ze względu na swoją uniwersalną wartość historyczną. Za Jego
życia zbiory dokumentów przechowywane były w określonym
porządku, opisywane wedle sił
niewielkiej garstki najbliższych
Redaktorowi współpracowników.
Gorzej było ze zbiorem książek
oraz z warunkami przechowywania całej kolekcji. Ten problem
jest już na szczęście za nami.
Własnymi siłami, pawilon (tzw.
stajenki) został przekształcony w
nowoczesne archiwum, a archiwiści z Polski porządkują zbiory
przy wsparciu finansowym Państwa Polskiego. Projekt, którego
celem jest stworzenie inwentarza zbiorów, będzie kontynuowany aż do 2017 roku.
Od śmierci Redaktora minęło ponad 12 lat. Staraniem Zofii
Hertz i Henryka Giedroycia Instytut stał się żywym, odwiedzanym
miejscem. Miejscem pracy, ale i
pamięci. Przez kilka ostatnich lat
zrobiono w Laficie bardzo wiele. Trudno oczywiście porównać
tytaniczną pracę Redaktora z
aktualnymi działaniami, ale nie
mamy się czego wstydzić.
W „Autobiografii na cztery
ręce” cadyk z Góry Kalwarii – jak
sam o sobie zwykł mawiać Jerzy
Giedroyc – nie mamił czytelników zbyt wieloma złudzeniami,
liczył jednak, że przyszłe pokolenia zainteresują się jego ideami.
Dzisiejszy dodatek w „Tygodniku
Powszechnym” kierujemy zatem
do ludzi młodych.
„Kultura” – od śmierci Redaktora już się nie ukazuje. „Zeszyty
Historyczne” decyzją Henryka
Giedroycia także, podobnie
jak wcześniej książki z Biblioteki „Kultury”. Dzieje się jednak
sporo innych rzeczy: niebawem
ruszy – miejmy nadzieję – portal
Instytutu Literackiego. Jest naszym marzeniem, by w sposób
nowoczesny, na miarę czasów,
prezentował skarby Lafitu. Będą
w nim dostępne komplety numerów „Kultury” i „Zeszytów
Historycznych”. Ciekawi tego
miejsca i jego historii znajdą też
ogromną, profesjonalnie przygotowaną bazę danych dotyczą-
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cą lafickich archiwów. Dzieło
Giedroycia trafi pod strzechy,
przynajmniej te wyposażone
w internet.
Wojciech Sikora
List i oświadczenie Henryka
Giedroycia
Maisons-Laffitte, 7 sierpnia
2009
Drodzy moi Współpracownicy i Przyjaciele,
Po śmierci mojego brata
Jerzego Giedroycia i po odejściu Zofii Hertz ja ponoszę
pełną odpowiedzialność za
losy Instytutu Literackiego.
Ludzie, wiadomo, odchodzą,
ale dzieło, nad którym przez
całe życie pracowali, zostaje.
Wiele się może zmienić, są
jednak rzeczy i sprawy, które
pozostają.
Dom „Kultury” – dzieło mojego brata i jego współpracowników – jest miejscem wyjątkowym, miejscem, w którym
zawsze, w szczególny sposób,
podchodziliśmy do obowiązków. Naszym celem była praca
dla Polski. Nasz zespół nigdy
nie szczędził trudu, nie oczekując żadnych gratyfikacji i wzajemnych podziękowań. Wierni
tej tradycji, my wszyscy, którzy
opiekujemy się dziś Instytutem
Literackim, jesteśmy, nie lekceważąc materialnych potrzeb
dnia codziennego, zobowiązani
kontynuować taki sposób i taki
sens naszej pracy. Bez tego bowiem ani osiągnięcie tego, co
zostało dokonane, ani utrzymanie naszego patrymonium nie
byłoby i nie będzie możliwe.
Duch, który panował zawsze w „Kulturze” – połączenie
rygoru z zasadami – zmienić się
nie powinien i nie może. Nasz
Dom, otwarty dla wszystkich,
nie może i nie powinien przestać być tym, czym był i czym
dzisiaj ciągle jest. Do tego dopuścić nie mogę ja, do tego
dopuścić nie powinniście Wy.
W „Kulturze” nikt nigdy nie
pracował ani wyłącznie, ani
przede wszystkim dla osobistych korzyści. To nie powinno ulec zmianie. Ten Dom ma
już miejsce w historii, praca w
nim to także misja, która nam
przynosi satysfakcję, Polsce i
społeczeństwu – korzyść, i powinna być powodem do dumy.
Chciałbym, Drodzy moi
Współpracownicy, abyście tego
byli świadomi i o tym pamiętali.
Henryk Giedroyc

Maisons-Laffitte, 9 marca
2010
Wolą mojego brata, Jerzego
Giedroycia, było, ażeby korespondencja, której był autorem,
wchodząca w skład rozmaitych
wyborów z jego listami przygotowywanych w przyszłości, objęta
była copyright Stowarzyszenia
Instytut Literacki „Kultura”, stowarzyszenia będącego przedłużeniem i prawnym następcą Instytutu Literackiego SARL. Chodzi
nie tylko o listy wynikające z
pełnionych przez niego funkcji
– dyrektora Instytutu Literackiego i redaktora należących
do Instytutu wydawnictw – ale
również o pozostawione przez
niego korespondencje prywatne
lub pochodzące z wcześniejszych
niż Instytut Literacki okresów.
Taka też była wola Zofii Hertz,
jeśli chodzi o listy, których autorem była ona sama lub Zygmunt Hertz. Prawa autorskie
do ich listów w ewentualnych
publikacjach w przyszłości winny być również – zgodnie z jej
życzeniem – objęte copyright
Stowarzyszenia Instytut Literacki
„Kultura”.
Taka była wola mojego brata
w tej sprawie, Zofii Hertz, i taka
jest moja wola. Prawa do moich
listów i notatek mają być potraktowane w identyczny sposób.
Henryk Giedroyc
Jerzy Giedroyc i Kultura
1906-2002
1906
POLSKA W Krakowie powstają dwa kluby piłkarskie – Cracovia
i Wisła.
ŚWIAT Rehabilitacja Alfreda
Dreyfusa, skazanego we Francji
za szpiegostwo na rzecz Niemiec.
Rodzi się Leonid Breżniew. Powstaje firma Rolls-Royce.
Powstaje Instytut Literacki w
Rzymie przy 2. Korpusie Polskim.
28 września 1946 gen. Władysław
Anders wydaje rozkaz o organizacji Instytutu Literackiego. Wśród
współpracowników m.in. Gustaw
Herling-Grudziński, Zofia i Zygmunt Hertzowie. 4 października
gen. Władysław Anders mianuje
Jerzego Giedroycia kierownikiem
Instytutu Literackiego.
1946
POLSKA Referendum 3 x tak,
pogrom kielecki, nacjonalizacja
przemysłu, rozpoczęto wysiedlanie Niemców z terytorium
Polski.
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ŚWIAT Wyroki w Procesie Norymberskim. Winston Churchill:
„opuściła się »żelazna kurtyna«
w poprzek kontynentu”.
Czerwiec – w Rzymie ukazuje się pierwszy numer pisma
„Kultura”. Październik – w wyniku
ewakuacji wojska z Włoch Instytut
Literacki przenosi się do Maisons-Laffitte nieopodal Paryża. Pierwsza siedziba „Kultury” to magazyn
biura Józefa Czapskiego przy 1 av.
Corneille (nazywany „domem na
Korneju”); od podwójnego numeru (2-3) aż do końca pismo będzie
się ukazywać we Francji.
1947
POLSKA Prezydentem zostaje
Bolesław Bierut, rozpoczyna się
akcja „Wisła”, przywódca PSL Stanisław Mikołajczyk ucieka z kraju.
ŚWIAT Początek „zimnej wojny”. Rozpad Imperium Brytyjskiego, Indie i Pakistan uzyskują niepodległość. Powstaje CIA.
W „Kulturze” (nr 13) reportaż
Aleksandra Janty-Połczyńskiego
pt. „Wracam z Polski”. Budzi emocje na emigracji, wywołuje ataki
na „Kulturę”. Andrzej Bobkowski
wyjeżdża do Gwatemali.
1948
POLSKA Powstaje Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza.
We Wrocławiu – Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie
Pokoju. Rozstrzelano rtm. Witolda Pileckiego.
ŚWIAT Powstaje państwo
Izrael. Kongres USA uchwala plan
Marshalla, a ONZ – Powszechną
Deklarację Praw Człowieka.
Publikacje książkowe, m.in.
Józef Czapski, „Na nieludzkiej
ziemi”; Stanisław Gryziewicz,
„Środki polityki gospodarczej”;
Melchior Wańkowicz, „Klub Trzeciego Miejsca”; Artur Koestler,
„Ciemność w południe”, „Kultura” 1949, nr 16/17, s. 9–165; A.
Janta, „Wracam z Polski”, Paryż
1949 (całość).
1949
POLSKA Odbywa się zjazd
Związku Literatów Polskich w
Szczecinie, na którym sformułowano postulaty realizmu socjalistycznego w literaturze.
ŚWIAT Powstają RWPG i NATO,
a także NRD i RFN, Mao Zedong
proklamuje powstanie ChRL.
Juliusz Mieroszewski zostaje londyńskim korespondentem
„Kultury”. Konstanty A. Jeleński
podejmuje stałą współpracę z
„Kulturą”.

1950
POLSKA Opinie z prasy polskiej o „Kulturze”: „Emigrancko-białogwardyjska zgnilizna, faszystowsko--katolicka »Kultura«”
(Józef Cyrankiewicz w „Trybunie
Ludu”); „Polscy zdrajcy emigracyjni w osobach pp. Czapskiego i
Giedroycia” (Marian Podkowiński
w „Nowej Kulturze”). Miesięcznik zostaje pozbawiony prawa
rozpowszechniania w Polsce.
Rozpoczęto produkcję warszawy, pierwszego samochodu osobowego na licencji radzieckiej.
ŚWIAT Francuski minister
spraw zagranicznych ogłasza
„Deklarację Schumana”, która
dała podwaliny pod przyszłą
Unię Europejską. Rozpoczyna
się wojna koreańska.
Czesław Miłosz decyduje się
pozostać na emigracji. Z ambasady polskiej w Paryżu (w której
pełni funkcję sekretarza) przyjeżdża do Maisons-Laffitte i przez
prawie rok mieszka w domu „Kultury”, gdzie pisze m.in. „Zniewolony umysł”; maj – w „Kulturze” (nr
43) ukazuje się artykuł Miłosza
„Nie”, w którym wyjaśnia motywy pozostania na Zachodzie.
Do zespołu pisma dołącza brat
Giedroycia, Henryk. Berlińskim
korespondentem „Kultury” zostaje Jerzy Prądzyński.
1951
POLSKA Aresztowanie Władysława Gomułki.
ŚWIAT Radio Wolna Europa
rozpoczyna nadawanie programu do krajów Europy Wschodniej.
W „Kulturze” (nr 61) ukazuje
się list ks. Józefa Majewskiego, rozpoczynający dyskusję o
wschodniej granicy Polski, konieczności jej zaakceptowania
oraz unormowania stosunków z
Ukrainą, Litwą i Białorusią. Pierwszy tzw. krajowy numer „Kultury”
– do lipca 1953 r. ukaże się pięć
wydań, zawierających syntetyczne opracowania na temat
sytuacji w Polsce.
1952
POLSKA Uchwalenie Konstytucji PRL.
ŚWIAT Królową Wielkiej Brytanii zostaje Elżbieta II.
Pierwsza publikacja fragmentów „Dziennika” Witolda
Gombrowicza; lipiec – ukazuje
się „amerykański” numer „Kultury”
(nr 69-70). Giedroyc rozpoczyna
wydawanie książek w serii Biblioteka „Kultury”. Pierwsze tytuły:

W. Gombrowicz, „Trans-Atlantyk”,
„Ślub”; G. Orwell, „Rok 1984”; Cz.
Miłosz, „Zniewolony umysł”; J.
Burnham, „Bierny opór czy wyzwolenie?”; Cz. Miłosz, „Światło
dzienne”; Cz. Straszewicz, „Turyści
z bocianich gniazd”.
1953
POLSKA Zmiana nazwy miasta Katowice na Stalinogród.
Aresztowanie prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Zamknięcie na
trzy lata „Tygodnika Powszechnego”.
ŚWIAT Śmierć Józefa Stalina,
zastępuje go Nikita Chruszczow.
Powstanie robotników w Berlinie
Wschodnim.
Instytut Literacki przenosi się
do domu przy 91 av. de Poissy,
na granicy Maisons-Laffitte i Le
Mesnil-le-Roi. Fundusze uzyskano m.in. ze składek wpłaconych
przez czytelników „Kultury”. Od
1954 r. „Kultura” przyznaje nagrody literackie (pierwszym
laureatem zostaje Marian Pankowski).
1954
POLSKA Opinie z prasy polskiej: „Ci spod znaku czarnej »Kultury«, zwolennicy rehabilitacji
esesmanów, teoretycy niosący
światu wojnę” (Jerzy Broszkiewicz w „Przeglądzie Kulturalnym”). Na Zachód ucieka Józef
Światło, wiceszef X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego. Zwolnienie z więzienia Władysława Gomułki.
ŚWIAT Test bomby wodorowej w Ameryce.
Wysyłka do Polski, z fałszywą okładką i nazwiskiem autora, „Zdobycia władzy” Miłosza.
Książkę wysłano jako „Wyzwolenie” Zygmunta Kornagi; wydawcą jest „Stowarzyszenie
Budowniczych Polski Ludowej
im. Wandy Wasilewskiej, Sekcja
Paryż”.
1955
POLSKA Powstaje Układ Warszawski. Pałac Kultury i Nauki w
Warszawie otwarty.
ŚWIAT Koniec okupacji Austrii przez ZSRR.
Giedroyc publikuje referat
Chruszczowa „O kulcie jednostki i jego następstwach”. Uważa,
że należy wykorzystać okazję
otwarcia, którą przyniosły wydarzenia Października 1956 roku
w Polsce. Jest w swojej opinii
odosobniony. Ukazuje się setny
numer „Kultury”.

1956
POLSKA Poprzedzone strajkami kolejarzy walki uliczne z
milicją w Poznaniu. VIII Plenum
KC PZPR. Władysław Gomułka na
czele PZPR.
ŚWIAT Interwencja wojsk
sowieckich na Węgrzech.
W Kulturze ukazuje się rozmowa Jerzego Giedroycia ze
Stefanem Kisielewskim, dotycząca m.in. ostatnich wydarzeń
w kraju. Coraz więcej autorów
z Polski publikuje w „Kulturze”.
Do Maisons-Laffitte przyjeżdża
grupa młodzieży skupionej
wokół warszawskiego STS-u
(m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Andrzej Drawicz, Andrzej
Jarecki, Agnieszka Osiecka).
Dostarczają Giedroyciowi maszynopis „Cmentarzy” Marka
Hłaski. „Kultura” wysyła do Polski, drukowany na papierze
biblijnym tekst Giedroycia pt.
„Do krajowych czytelników
»Kultury«”, zawierający ocenę
sytuacji, wynikającej z odwrotu
od polityki „październikowej”,
1957
POLSKA Ukazują się m.in.
„Trans-Atlantyk” i „Ślub” Gombrowicza. Zamknięcie pisma „Po
prostu”. Odwrót od Października.
ŚWIAT Podpisanie traktatów
rzymskich, które ustanawiają
powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. ZSRR wysyła pierwszą sondę kosmiczną o
nazwie „Sputnik 1”.
Marek Hłasko mieszka w Maisons-Laffitte.
1958
POLSKA Anna Szarzyńska-Rewska, oskarżona o kolportaż „Kultury”, skazana na trzy
lata więzienia. Wraca do kraju
Melchior Wańkowicz.
ŚWIAT Stracono Imre Nagya, premiera Węgier w czasie
powstania 1956 roku. We Francji
powstaje V Republika.
W „Kulturze” (nr 145) ukazuje się Miłosza „List do polskich
komunistów”. Publikacje książkowe: Borys Pasternak, „Doktor Żywago” (przekład Jerzego
Stempowskiego); Cz. Miłosz,
„Rodzinna Europa”.
1959
POLSKA Ministerstwo Handlu
Wewnętrznego ogłasza poniedziałek „dniem bezmięsnym”.
ŚWIAT Fidel Castro przejmuje
władzę na Kubie, Chiny wkraczają
do Tybetu.
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Jesienią Miłosz opuszcza
Francję i przenosi się do USA,
gdzie wkrótce obejmie katedrę
w University of California (Berkeley). Ukazuje się pierwszy numer „Kultury” w języku rosyjskim.
Publikacje książkowe, m.in. G.
Herling-Grudziński, „Skrzydła ołtarza”; J. Czapski, „Oko”; W. Gombrowicz, „Pornografia”; Leo Lipski,
„Piotruś”; Aldous Huxley, „Nowy
wspaniały świat poprawiony”.
1960
POLSKA W Nowej Hucie trwają walki o krzyż.
ŚWIAT Myśliwce ZSRR zestrzeliwują amerykański samolot szpiegowski U2. Pilot trafia
do niewoli.
Instytut Literacki i „Kultura”
uzyskują statut prawny – mogą
wydawać samodzielnie. Następuje uniezależnienie się od wydawnictwa „Libella”. Publikacje
książkowe, m.in. Adam Ciołkosz,
„Róża Luksemburg a Rewolucja
Rosyjska”; Paweł Hostowiec [Jerzy Stempowski], „Eseje dla Kassandry”; Aleksander Hertz, „Żydzi w kulturze polskiej”; Andrzej
Stawar, „Pisma ostatnie”; Paweł
Zaremba, „Historia Polski” tom I.
1961
POLSKA Urodził się 30-milionowy obywatel PRL.
ŚWIAT W Gwatemali umiera
Andrzej Bobkowski, współpracownik „Kultury”, autor „Szkiców
piórkiem”. Jurij Gagarin leci w
kosmos. Z mauzoleum Lenina
w Moskwie usunięto ciało Stalina.
Ukazuje się pierwszy numer
„Zeszytów Historycznych”, będących najpierw półrocznikiem, a
od 1973 r. kwartalnikiem. Publikacje książkowe, m.in. J. Czapski,
„Na nieludzkiej ziemi”; Cz. Miłosz,
„Człowiek wśród skorpionów”;
Cz. Miłosz, „Król Popiel i inne
wiersze”; W. Gombrowicz, „Dziennik” tom II (1957–1961).
1962
POLSKA Hanna Rudzińska,
sekretarka opozycyjnego Klubu
Krzywego Koła, skazana na rok
więzienia za współpracę z „Kulturą”. W Warszawie zamknięto Klub
Krzywego Koła.
ŚWIAT Nelson Mandela w
więzieniu, wyjdzie na wolność
w 1990 r. Trwa kryzys kubański.
Do Francji, po wieloletnim
pobycie w Argentynie, przyjeżdża Witold Gombrowicz,
który odwiedza m.in. redakcję
„Kultury”. Ukazują się m.in. Zyg-

munt Haupt, „Pierścień z papieru”; M. Hłasko, „Opowiadania”;
Maria Czapska, „Polacy w ZSRR
(1939–1942). Antologia”; Witold
Jedlicki, „Klub Krzywego Koła”;
G. Herling-Grudziński, „Drugie
przyjście oraz inne opowiadania i szkice”.
1963
POLSKA We Wrocławiu epidemia czarnej ospy.
ŚWIAT Prezydent John F. Kennedy ginie w zamachu.
W „Kulturze” (nr 204) artykuł
Gastona de Cerizay [Stanisława
Cata-Mackiewicza] pt. „Polska Gomułki” i List „34”. Publikacje książkowe, m.in. M. Hłasko, „Brudne
czyny”, „Wszyscy byli odwróceni”;
Kazimierz Wierzyński, „Kufer na
plecach”; Wincenty Witos, „Moje
wspomnienia” tom I-III; Juliusz
Mieroszewski, „Ewolucjonizm”.
1964
POLSKA List 34 intelektualistów do premiera Cyrankiewicza,
wzywający do ograniczenia cenzury. W związku z protestem sąd
w Warszawie skazał Melchiora
Wańkowicza na półtora roku
więzienia.
ŚWIAT Początek wojny
w Wietnamie. W ZSRR Nikitę
Chruszczowa zastępuje Leonid
Breżniew.
Publikacje książkowe, m.in. G.
Herling-Grudziński, „Inny świat”;
W. Gombrowicz, „Kosmos”; Cz.
Miłosz, „Gucio zaczarowany (poezje)”; Arthur Koestler, „Fragmenty wspomnień”.
1965
POLSKA Jacek Kuroń i Karol
Modzelewski kolportują „List
otwarty do partii”. Zostają skazani na trzy lata więzienia. Tekst
opublikuje w 1966 r. IL, podobnie
jak posłanie biskupów polskich
do Episkopatu Niemiec z okazji
zbliżającego się 1000-lecia chrztu
Polski. Opinie z prasy polskiej:
„Ludzie z »Kultury« są po prostu
garstką sprytnych facetów, dla
których wszystko, co polskie,
stało się już w gruncie rzeczy
zupełnie obce” (Wiesław Górnicki
w „Życiu Warszawy”).
ŚWIAT Umarł Winston Churchill. Zakończył obrady Sobór
Watykański II.
Współpracę z „Kulturą” podejmuje ponownie Gustaw
Herling-Grudziński, zostając
włoskim korespondentem. Potrwa ona do 1996 r. Publikacje
książkowe, m.in. M. Hłasko, „Pięk-
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ni dwudziestoletni”; J. Kuroń i K.
Modzelewski, „List otwarty do
partii”; W. Gombrowicz, „Dziennik
(1961–1966)”, „Operetka”.
1966
POLSKA Usunięto z PZPR
Leszka Kołakowskiego za jego
odczyt w 10. rocznicę Października, krytykujący politykę Gomułki. Z partii na znak protestu
przeciwko tej decyzji występuje
wielu pisarzy i intelektualistów.
Uroczystości Tysiąclecia Chrztu
Polski.
ŚWIAT W Chinach rozpoczyna
się „Rewolucja kulturalna”. Papież
Paweł VI ogłasza, że Indeks Ksiąg
Zakazanych jest dokumentem
historycznym i przestał obowiązywać wiernych.
Z okazji dwudziestolecia „Kultury” redakcja przyznaje nagrody
Lidii i Adamowi Ciołkoszom (za
„Zarys dziejów socjalizmu polskiego”), Piotrowi Guzemu (za
„Krótki żywot bohatera pozytywnego”) oraz Pawłowi Hostowcowi
[Jerzemu Stempowskiemu] za
całokształt twórczości. Publikacje
książkowe, m.in. J. Mieroszewski,
„Polityczne neurozy”; Tomasz
Staliński [Stefan Kisielewski],
„Widziane z góry”; Aleksander
Weissberg-Cybulski, „Wielka
czystka”; Leopold Tyrmand,
„Życie towarzyskie i uczuciowe”.
1967
POLSKA PRL zrywa stosunki
dyplomatyczne z Izraelem. Charles de Gaulle przyjeżdża z wizytą
do Polski.
ŚWIAT Wybuchła wojna izraelsko-arabska, zwana „wojną sześciodniową”.
Ukazuje się numer specjalny
„Kultury” (nr 253), poświęcony
wydarzeniom w Czechosłowacji
(m.in. teksty J. Mieroszewskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego,
B. Osadczuka, J. Czapskiego, E.
Raczyńskiego. Ponadto kronika wydarzeń 1967–1968 i głosy
„zza żelaznej kurtyny” poświęcone „Praskiej Wiośnie”). Ukaże
się również zeszyt specjalny
„Kultury” w językach czeskim i
słowackim („Mimorádne cislo”,
„Zvlástni cislo”).
1968
POLSKA Początek Marca
1968 – rozpędzenie wiecu studenckiego na Uniwersytecie
Warszawskim, kampania antysemicka, represje wobec środowisk studenckich i inteligencji.
Z Polski emigrują m.in. Leszek

Kołakowski, Krzysztof Pomian,
Leopold Unger, Witold Wirpsza,
Jerzy Pomianowski. Wielu z nich
na stałe podejmuje współpracę
z „Kulturą”. Z przemówienia Gomułki na spotkaniu z aktywem
partyjnym: „Istnieje polityczne
i ideologiczne powinowactwo
między linią Mieroszewskiego a
hasłami i koncepcjami politycznymi inspiratorów ostatnich wydarzeń”. „Istotnie tak jest – ripostował Mieroszewski w majowej
„Kulturze” (nr 247) – dodać tylko
należy, że ostatnie wydarzenia na
pewno nie są ostatnie”. Opinie z
prasy polskiej: „Kultura paryska
finansowana przez wywiad amerykański reprezentuje kierunek
polityki reakcyjnej, perfidny i dostosowany do realnego układu sił”
(Władysław Gomułka w „Trybunie
Ludu”); „Paryska Kultura piórem
Juliusza Mieroszewskiego reformując Polskę jedną ręką, drugą –
piórami wynajętych oszczerców i
plugawych kalumniatorów usiłuje
Polskę nurzać w trzęsawisku niecnych kłamstw, obelg, moralnego
błota, a także nihilizmu ideowego” (Klaudiusz Hrabyk w „Głosie
Szczecińskim”). W Polsce ukazuje
się książka W. Fillera „Teorie i praktyki paryskiej Kultury”.
ŚWIAT Interwencja wojsk
Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
W Wiesbaden umiera Marek
Hłasko. W Vence umiera Witold
Gombrowicz. W Bernie umiera Jerzy Stempowski. Publikacje książkowe, m.in. Dominique de Roux,
„Rozmowy z Gombrowiczem”; J.
Mackiewicz, „Nie trzeba głośno
mówić”; G. Herling-Grudziński,
„Upiory rewolucji”; Czesław Miłosz, „Widzenia nad zatoką San
Francisco” i „Miasto bez imienia”;
Władysław Bieńkowski, „Motory i
hamulce socjalizmu”.
1969
POLSKA Trwają procesy przywódców studenckich Marca ’68.
ŚWIAT List otwarty do Związku Pisarzy Radzieckich Aleksandra
Sołżenicyna po wykluczeniu go
z tej organizacji: „Wasze zegarki
spóźniają się w stosunku do czasu, w którym żyjemy. Rozchylcie
ciężkie kotary, które tak lubicie.
Nawet nie podejrzewacie, że na
dworze dnieje”. Misja Apollo 11,
Neil Armstrong jako pierwszy
człowiek staje na Księżycu.
Pierwszy tekst Leopolda
Ungera z cyklu „Widziane z Brukseli”. Wydanie „Kręgu pierwszego”
Aleksandra Sołżenicyna.
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1970
POLSKA Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu. I sekretarzem
PZPR zostaje Edward Gierek. W
Warszawie „Proces taterników”:
Maciej Kozłowski, Jakub Karpiński i Małgorzata Szpakowska
oskarżeni o przemyt „Kultury” i
wydawnictw Instytutu Literackiego przez granicę z Czechosłowacją oraz „przekazywanie
wrogim ośrodkom informacji
szkalujących PRL”.
ŚWIAT W Londynie umiera gen. Władysław Anders. We
Francji umiera Charles de Gaulle.
W „Kulturze” (nr 280-281)
ukazuje się artykuł redakcyjny
pt. „Polski grudzień”, zawierający komentarz do wydarzeń na
Wybrzeżu. W artykule pojawia
się teza o konieczności współdziałania inteligencji z robotnikami w zwalczaniu komunizmu.
Wychodzi drugi numer „Kultury”
w języku rosyjskim. Publikacje
książkowe, m.in. T. Staliński [Stefan Kisielewski], „Cienie w pieczarze”; A. Sołżenicyn, „Oddział
chorych na raka”; W. Bieńkowski,
„Drogi wyjścia”; Paweł Hostowiec
[Jerzy Stempowski], „Od Berdyczowa do Rzymu”; Janusz Szpotański, „Satyra podziemna”.
1971
POLSKA Kolejne wyroki za
przemyt „Kultury” przez granicę
z Polską otrzymują: Laco Mravec,
Agnieszka Holland i Helena
Stachová (tłumaczka literatury
polskiej). Proces członków organizacji „Ruch”.
ŚWIAT Władze ZSRR podejmują decyzję o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. W Szwajcarii przyznano kobietom prawo
głosu w wyborach federalnych.
Publikacje książkowe, m.in.
Cz. Miłosz, „Prywatne obowiązki”;
T. Staliński [Stefan Kisielewski],
„Romans zimowy”; Leszek Kołakowski, „Obecność mitu”.
1972
POLSKA PRL nawiązuje stosunki dyplomatyczne z RFN.
ŚWIAT Atak organizacji terrorystycznej „Czarny Wrzesień” podczas olimpiady w Monachium.
Zginęło 11 izraelskich sportowców. Początek afery Watergate.
W Lailly-en-Val (Francja)
umiera Kajetan Morawski, dyplomata i współpracownik „Kultury”.
W Polsce umiera Zygmunt Giedroyc, brat Jerzego. Publikacje
książkowe, m.in. Kazimierz Orłoś,
„Cudowna melina”; G. Herling-

-Grudziński, „Dziennik pisany
nocą 1971–1972”; Władysław
Żeleński, „Zabójstwo ministra Pierackiego”; Włodzimierz Odojewski, „Zasypie wszystko, zawieje”.

1974
POLSKA W Warszawie otwarcie Trasy Łazienkowskiej.
ŚWIAT Richard Nixon nie jest
już prezydentem USA, jego miejsce zajmuje Gerald Ford. W ZSRR
aresztowanie i wydalenie z kraju
Sołżenicyna. Reprezentacja Polski
w piłce nożnej zajmuje trzecie
miejsce na MŚ w Niemczech.
W „Kulturze” (nr 332) pod
pseudonimem „Bartłomiej” swój
pierwszy paryski tekst „Cienie
zapomnianych przodków” publikuje Adam Michnik (z prawej).

ków KOR, drukowane też będą
dokumenty wydawane przez
opozycję. Pismo rozpoczyna
zbiórkę pieniędzy na opozycję
w Polsce.
ŚWIAT Jimmy Carter zostaje
prezydentem USA. Wojna domowa w Libanie. Powstaje przedsiębiorstwo Apple Inc.
W „Kulturze” (nr 357) oświadczenie Studenckiego Komitetu
Solidarności z maja 1977 r., w
związku z zamordowaniem
studenta UJ Stanisława Pyjasa.
1977
POLSKA Po śmierci Pyjasa
powstaje w Krakowie Studencki
Komitet Solidarności. Rozwija się
drugi obieg wydawniczy – m.in.
powstają kwartalniki „Zapis” i
„Puls” oraz wydawnictwo „NOWA”.
Powołany zostaje Ruch Obrony
Praw Człowieka i Obywatela.
ŚWIAT W Hiszpanii pierwszy
raz od 1936 r. odbywają się wolne wybory parlamentarne. We
Francji po raz ostatni użyto gilotyny. Rodzi się pierwsze „dziecko
z próbówki”.
Publikacje książkowe, m.in.:
Kazimierz Brandys, „Nierzeczywistość”; A. Sołżenicyn, „Archipelag
GUŁag” tom III; Maria Danilewicz-Zielińska, „Szkice o literaturze
emigracyjnej”; M. Czapska, „Czas
odmieniony”; Ryszard Krynicki,
„Nasze życie rośnie”; J. Kuroń,
„Zasady ideowe”; L. Kołakowski, „Główne nurty marksizmu”
tom III.

1975
POLSKA Powstaje 49 województw i następuje likwidacja
powiatów. Rusza produkcja fiata
126p.
ŚWIAT Koniec wojny wietnamskiej. Umiera hiszpański
dyktator Francisco Franco. W Helsinkach ogłoszenie Aktu Końcowego KBWE. Czerwoni Khmerzy
zdobywają władzę w Kambodży.
Powstaje firma Microsoft.
Umiera Juliusz Mieroszewski
– współtwórca (wraz z Redaktorem) linii politycznej „Kultury”. W
pogrzebie poza Giedroyciem bierze udział kilka osób.

1978
POLSKA Powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków
Zawodowych Wybrzeża.
ŚWIAT Krakowski kardynał
Karol Wojtyła zostaje papieżem.
W Maisons-Laffitte umiera
Zygmunt Hertz. Zostają ustanowione coroczne nagrody: literacka (im. Zygmunta Hertza)
i publicystyczna (im. Juliusza
Mieroszewskiego). Publikacje
książkowe, m.in.: S. Barańczak,
„Etyka i poetyka”; Cz. Miłosz,
„Ogród nauk”; M. Tarniewski [Jakub Karpiński], „Porcja wolności
(październik 1956)”.

1976
POLSKA Nowelizacja Konstytucji PRL – protesty intelektualistów i władz kościelnych. Zapowiedź podwyżki cen wywołuje
protesty w Radomiu i Ursusie.
Powstaje Komitet Obrony Robotników. Protest przeciwko
zmianom w Konstytucji PRL. W
„Kulturze” ukaże się lista człon-

1979
POLSKA Próba wysadzenia w
powietrze pomnika Lenina w Nowej Hucie. Pierwsza wizyta Jana
Pawła II w Polsce. Powstaje Ruch
Młodej Polski i Konfederacja Polski Niepodległej.
ŚWIAT Upadek rządu Czerwonych Khmerów w Kambodży.
Władzę w Iranie przejmuje aja-

1973
POLSKA W Nowej Hucie odsłonięto pomnik Lenina.
ŚWIAT Polska remisuje z Anglią na Wembley i kwalifikuje się
do Mistrzostw Świata w RFN. W
Chile rządzi Augusto Pinochet.
Jerzy Giedroyc i Józef Czapski
spotykają się w Zurichu z Aleksandrem Sołżenicynem, który
zgadza się na bezpłatną publikację „Archipelagu GUŁag” w
Bibliotece „Kultury”. Publikacje
książkowe, m.in. T. Staliński [Stefan Kisielewski], „Śledztwo”; Cz.
Miłosz, „Gdzie wschodzi słońce
i kędy zapada”; A. Sołżenicyn,
„Archipelag GUŁag 1918–1956”.

tollah Chomeini. Margaret Thatcher zostaje premierem Wielkiej
Brytanii. Wojska ZSRR wkraczają
do Afganistanu.
W paryskim tygodniku „Le
Point” rozmowa z Giedroyciem
o wydarzeniach sierpniowych.
26 sierpnia umiera ks. Józef
Sadzik, dyrektor paryskiego
„Centre du Dialogue”.
1980
POLSKA Strajk w Stoczni
Gdańskiej. Podpisanie Porozumień Sierpniowych. Powstaje
NSZZ „Solidarność”.
ŚWIAT Czesław Miłosz
laureatem literackiej Nagrody Nobla. Instytut Literacki
rozpoczyna edycję jego „Dzieł
zebranych”. Ronald Reagan zostaje prezydentem USA. Izrael i Egipt nawiązują stosunki
dyplomatyczne. John Lennon
ginie od kuli.
W Maisons-Laffitte umiera
Maria Czapska.
1981
POLSKA Czesław Miłosz z
pierwszą od 1951 r. wizytą w
Polsce. Umiera kardynał Stefan
Wyszyński. Wprowadzenie stanu wojennego.
ŚWIAT Zamach na Jana
Pawła II.
Publikacje książkowe, m.in.
Adam Czerniawski, „Wiek złoty
1969–1981”; Zdzisław Najder,
„Ile jest dróg”; Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym”; Konstanty A. Jeleński,
„Zbiegi okoliczności”; K. Brandys, „Miesiące 1980–1981”; S.
Kisielewski, „Podróż w czasie”;
S. Mrożek, „Vatzlav. Ambasador”.
1982
POLSKA Demonstracje w
całym kraju. Lech Wałęsa na
wolności. Zawieszenie stanu
wojennego.
ŚWIAT Wojna brytyjsko-argentyńska o Falklandy. Umiera
Leonid Breżniew, zastępuje go
Jurij Andropow.
Giedroyc uruchamia pomoc
finansową dla polskiego podziemia: wydawnictw, organizacji, pism drugoobiegowych. W
wydawnictwie Znak ukazuje się
(z ingerencjami cenzury) wybór tekstów Józefa Czapskiego
pt. „Patrząc” (opr. Joanna Pollakówna).
1983
POLSKA Dochód narodowy w porównaniu z rokiem
1978 spadł o 25 proc. Na ko-
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misariacie milicji w Warszawie
został zamordowany Grzegorz
Przemyk. Zniesienie stanu wojennego.
ŚWIAT Lech Wałęsa laureatem pokojowej Nagrody
Nobla.
Poza numeracją ukazuje
się specjalny niemiecki numer „Kultury” (m.in. teksty G.
Herlinga-Grudzińskiego, K.A.
Jeleńskiego, J.J. Lipskiego, A.
Michnika, Cz. Miłosza, J. Stempowskiego). W Znaku (Kraków)
ukazuje się wybór esejów Jerzego Stempowskiego z paryskiej „Kultury” z ingerencjami
cenzury.
1984
POLSKA Funkcjonariusze
SB zabijają ks. Jerzego Popiełuszkę.
ŚWIAT Umiera Jurij Andropow, zastępuje go Konstantin
Czernienko. Ronald Reagan zostaje po raz drugi prezydentem
USA.
W „Kulturze” (nr 452) wiersz
„Dialektyka i sztuka” autorki
ukrytej pod pseudonimem
„Stańczykówna”. Po latach
okazało się, że była nią Wisława Szymborska. Wieczór autorski Herlinga-Grudzińskiego
w paryskiej księgarni „Libella”
z okazji wznowienia przez Instytut Literacki „Innego świata”
oraz ukazania się (po 30 latach!)
francuskiego przekładu książki.
W „Kulturze” (nr 459) oświadczenie Giedroycia, dotyczące
dezinformacji o jego rzekomym
złym stanie zdrowia i niepewnym losie pisma.
1985
W Bibliotece Polskiej w Paryżu wystawa pt. „»Kultura« i
jej krąg 1946–1986”. Katalog z
tekstami m.in. K. Pomiana, W.
Karpińskiego, Ewy i Krzysztofa Rutkowskich, Seweryna
Blumsztajna oraz wieloma fotografiami archiwalnymi ukaże
się półtora roku później.
1986
POLSKA W podziemnym
„Tygodniku Mazowsze” ukazuje
się rozmowa z Jerzym Giedroyciem, w związku z 40-leciem IL.
W Muzeum Archidiecezjalnym
wystawa obrazów Józefa Czapskiego. W Krakowie publikacja
„Dzieł” W. Gombrowicza z ingerencjami cenzury.
W „Kulturze” (nr 475) wywiad z płk. Ryszardem J. Ku-

klińskim pt. „Wojna z narodem
widziana od środka”. Umiera
Konstanty A. Jeleński.
1987
POLSKA Pierwszy happening „Pomarańczowej Alternatywy” we Wrocławiu.
W paryskim „Centre du Dialogue” Jerzy Giedroyc i Zofia
Hertz spotykają się z Lechem
Wałęsą. Publikacje książkowe, m.in.: J.M. Rymkiewicz,
„Umschlagplatz”; Janusz Anderman, „Kraj świata”; Michał
Heller, „Maszyna i śrubki”; Jakub
Karpiński, „Taternictwo nizinne”.
1988
POLSKA Strajki na Wybrzeżu,
w Nowej Hucie i na Śląsku. W
warszawskim Muzeum Literatury wystawa poświęcona W.
Gombrowiczowi (pierwsza w
kraju).
Pięćsetny numer „Kultury”. Instytut Literacki po raz
pierwszy obecny na Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie.
1989
POLSKA Początek obrad
Okrągłego Stołu. Wybory parlamentarne z udziałem NSZZ
„Solidarność”. Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem w
powojennej historii Polski.
ŚWIAT Mur berliński zburzony.
Nagroda Polskiego PEN Clubu dla G. Herlinga-Grudzińskiego i Jerzego Pomianowskiego.
„Kultura” przyznaje nagrody im.
K.A. Jeleńskiego dla tłumaczy.

25
Józef Czapski. W Polsce zaczyna
wychodzić seria pt. Archiwum
„Kultury”. Jako tom I ukazuje się
korespondencja Giedroycia z
Gombrowiczem (wyd. Czytelnik).
1993
POLSKA Konkordat między
Polską a Watykanem.
W „Kulturze” (nr 562-563) artykuł Teresy Torańskiej pt. „Czy
MY to ONI”.
1994
POLSKA Ukazują się: „Autobiografia na cztery ręce”, w opracowaniu i z posłowiem Krzysztofa Pomiana, Izy Chruślińskiej
„Była raz »Kultura«. Rozmowy z
Zofią Hertz” i reedycja „Zeszytów
Historycznych”.
Przy domu „Kultury” wmurowanie tablicy informującej,
że przez wiele lat mieszkał tu
Józef Czapski – „malarz, humanista i świadek Katynia”. W serii
Archiwum „Kultury” ukazuje się
korespondencja Giedroycia z Jeleńskim. Ukazuje się książka Ewy
Berberyusz „Książę z Maisons-Laffitte”.

1990
POLSKA Lech Wałęsa prezydentem RP.
ŚWIAT Litwa, Łotwa i Białoruś ogłaszają niepodległość.
W Bibliotece Polskiej w Paryżu Jerzy Giedroyc odbiera
doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1995
POLSKA W Warszawie powstaje Towarzystwo Opieki nad
Archiwum Instytutu Literackiego
w Paryżu. Wybory prezydenckie wygrywa Aleksander Kwaśniewski.
ŚWIAT Umiera we Fryburgu
o. Józef Maria Bocheński, dominikanin, filozof i sowietolog,
stały współpracownik „Kultury”.
Gustaw Herling-Grudziński
odchodzi z paryskiej „Kultury” i
przenosi „Dziennik pisany nocą”
do „Rzeczpospolitej”. Bezpośrednim powodem zerwania
współpracy z Giedroyciem jest
odmowa publikacji krytycznego
wobec polskiej rzeczywistości
tekstu. Jerzy Giedroyc obchodzi
90. rocznicę urodzin. W Maisons-Laffitte dochodzi do pierwszego spotkania Redaktora z prezydentem A. Kwaśniewskim.

1991
POLSKA Pierwszy raz od
1939 r. jedzie do Polski Gustaw
Herling-Grudziński, odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiera Stefan Kisielewski.
Odbywają się pierwsze w pełni
wolne wybory parlamentarne.
ŚWIAT Estonia i Ukraina ogłaszają niepodległość, rozpada się
ZSRR.
W Maisons-Laffitte umiera

1996
POLSKA Afera „Olina” – premier Józef Oleksy podejrzany
o szpiegostwo podaje się do
dymisji. Koncert Michaela
Jacksona w Warszawie. Pierwsza transmisja Lotka w telewizji.
ŚWIAT Wisława Szymborska
laureatką literackiej Nagrody
Nobla. Jerzy Giedroyc otrzymuje doktorat honoris causa
Uniwersytetu we Fryburgu.
Jerzy Giedroyc otrzymuje

w Maisons-Laffitte z rąk prezydenta Algirdasa Brazauskasa
honorowe obywatelstwo Republiki Litewskiej. W Paryżu
umiera Michał Heller (Adam
Kruczek, ur. 1922) – od 1969 r.
stały współpracownik „Kultury”,
znawca tematyki wschodniej.
Minister spraw wewnętrznych
Zbigniew Siemiątkowski przekazuje w Maisons-Laffitte część
archiwów byłej Służby Bezpieczeństwa dotyczących „Kultury”
i jej redaktora.
1997
POLSKA Zgromadzenie
Narodowe uchwala nową
Konstytucję. 25 maja zostaje
zaakceptowana w ogólnopolskim referendum. W serii Archiwum „Kultury” ukazuje się
korespondencja Giedroycia z
Bobkowskim. W Polsce ukazuje
się pierwszy wybór publicystyki
Mieroszewskiego pt. „Finał klasycznej Europy”.
1999
Konferencja zorganizowana
przez Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych pt.
„Rola elit w Europie Środkowej
i Wschodniej w przezwyciężaniu »zimnej wojny« i budowaniu
nowej geopolityki”, poświęcona
w dużym stopniu Giedroyciowi
i „Kulturze”.
Powstaje Stowarzyszenie
Instytut Literacki „Kultura” (w
zarządzie Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz i Henryk Giedroyc),
którego celem jest opieka nad
dziedzictwem Instytutu Literackiego. W serii Archiwum „Kultury” ukazuje się korespondencja
Giedroycia z Mieroszewskim za
lata 1949–1956. W internecie
działa pierwsza strona poświęcona Instytutowi Literackiemu.
2000
14 września w Maisons-Laffitte umiera Jerzy Giedroyc. Ukazuje się ostatni numer „Kultury”
(nr 637). Dyrektorem Instytutu
Literackiego zostaje Zofia Hertz,
jej zastępcą Henryk Giedroyc.
2002
Zawiązuje się Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura”
(Association Institut Littéraire
„Kultura”), zarządzające instytucją i archiwum, mające charakter
niekomercyjny – co ma pozwolić na pozyskanie środków finansowych na archiwizację zbiorów
i dalszą działalność placówki.
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LĄDEK - ZDRÓJ

Lądek –Zdrój jest kurortem
zupełnie niezwykłym ze względu na bijące tu unikatowe źródła
wód leczniczych, wyjątkowe górskie położenie oraz przebogatą
- sięgającą aż XIII wieku - historię tego miejsca. Miejscowość,
położona malowniczo w dolinie
Białej Lądeckiej jest swoistą „perłą w koronie” uzdrowisk Ziemi
Kłodzkiej. Kiedy tu jesteśmy
mamy wrażenie, że czas w tym
zakątku płynie wolniej - nie ma
tu zatłoczonych ulic, nerwowego korporacyjnego pośpiechu,
a wszystko toczy się spokojnym,
naturalnym rytmem. Lądek-Zdrój
ma wyjątkową historię. Mało kto

wie, że już w 1241 roku była prowadzona tu działalność uzdrowiskowa, o czym przekonali
się Mongołowie powracający z
bitwy pod Legnicą. Panujący tu
górski bodźcowy mikroklimat,
połączony z wodami leczniczymi i nieskażona przyrodą oferuje
swoisty pakiet dla zdrowia.
Termy doceniane
przez królów
Lądeckie termalne źródła są
znane i doceniane od wieków. Z
oferowanych tu zabiegów czerpali życiodajne dobroci m.in.
prezydent USA John Quincy

Adams, królowie pruscy, car
Aleksander i wielu innych znamienitych gości. Lądek-Zdrój
to jeden z najstarszych kurortów w Europie. Tutaj wypływają
uzdrowiskowe termalne wody
przywracające zdrowie i urodę.
Unikatowy skład chemiczny
bijących tu aż siedmiu leczniczych źródeł przyciąga osoby
z różnorodnymi problemami
zdrowotnymi. Wykonywane zabiegi pomagają szybko i sprawnie powrócić do pełni sił. Panie
korzystające z kąpieli zauważają
pozytywny wpływ na ich urodę, bowiem dzięki zawartym w
wodzie minerałom cera staje się

bardziej elastyczna i rozświetlona. Panowie natomiast po zabiegach w termalnych źródłach
odczuwają poprawę nastroju i
wzrost sił witalnych.
Sielski wypoczynek
Panujący tu górski mikroklimat, połączony z nieskażoną
przyrodą, pozwala wypocząć
i zrelaksować się po stresach
i trudach codziennej pracy.
Każdy znajdzie coś dla siebie:
wędrówki szlakami górskimi,
jazdę rowerem, wspinaczkę
skałkową lub sielski odpoczynek w pobliskim gospodarstwie

Ziemia Kłodzka nr 252-253/ lipiec-sierpień 2015
agroturystycznym. Będąc w
naszej okolicy polecamy wejść
na wieżę widokową na Borówkowej Górze, z której możemy
podziwiać wręcz bajkowe górskie pejzaże Dolnego Śląska i
Opolszczyzny. Warto wspomnieć o Jaskini Radochowskiej - jednej z najdłuższych i
najciekawszych w Sudetach
- wewnątrz której znaleziono
kości m.in. niedźwiedzia jaskiniowego. Kolejną ciekawą
propozycją są malownicze skałki oraz uroczyska rozsiane po
okolicznych wzgórzach.
Zabytkowa architektura
W mieście czuje się bliskość
historii na każdym kroku. Widoczny podział na część miejską i zdrojową tworzy jedną
z ciekawszych kompozycji
architektonicznych w Polsce.
W części miejskiej warto zobaczyć zabytkowy rynek wraz
z barokowymi i rokokowymi
kamieniczkami i okazałym
pomnikiem Trójcy Świętej.
Nad całością góruje XIX-wieczny ratusz z wieżą zegarową,
z której codziennie o 12.00
rozlega się hejnał. Warto też
zobaczyć dwuprzęsłowy gotycki most z 1565 r., którego
długowieczność jest podobno efektem zastosowania w
zaprawie (jako spoiwa) białek
kurzych jaj zamiast wapna. Najbardziej charakterystycznym
obiektem zdrojowym jest Zdrój
„Wojciech”. Budynek o niespotykanej bryle, stylizowanej na
wzór łaźni tureckiej, został
zbudowany w 1678 r. bezpośrednio nad gorącym bijącym
źródłem wody mineralnej. Dziś
jest swoistą wizytówką lądeckiego kurortu. Zabytkowe
budynki zdrojowe przylegają

do odrestaurowanych parków
zdrojowych, gdzie chętnie spacerują kuracjusze, mieszkańcy,
goście i turyści.
Kiedy zalega biały puch
Warto przyjechać do Lądka-Zdroju także zimą - dla
miłośników „białego szaleństwa”, około 200 m od centrum
Zdroju, czeka stacja narciarska.
Rodzinny ośrodek narciarski
oferuje trzy nowoczesne, naśnieżane i oświetlone wyciągi. Stacja rozlokowana została
na północnych stokach Trojaka – jej początek znajduje się
na wysokości 600m n.p.m., a
przewyższenie stoku wynosi
100 m. Do dyspozycji są trzy
nowoczesne wyciągi o długości ok. 600 m, 400 m i 350
m. Przygotowano także dwie
trasy dla początkujących i jedną dla zaawansowanych. Stok
jest oświetlony, więc można tu
szusować do późnych godzin
nocnych. Dodatkowym atutem
lądeckiego uzdrowiska pod
względem możliwości uprawiania sportów zimowych jest
bliskie położenie innych ośrodków narciarskich, co sprawia,
że zatrzymując się w Lądku –
Zdroju możemy mieć świetną
bazę wypadową w okolicę.
PrzyLądek – Kultury
„Lądek-Zdrój miastem artystów” – głosi jedno z promocyjnych haseł Kurortu, uzdrowisko
jest bowiem areną wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych.
Jedną z topowych wydarzeń
imprez pod tym względem jest
organizowany corocznie w lipcu Międzynarodowy Festiwal
Tańca – Lądeckie Lato Baletowe. W ciągu tygodnia można
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szlifować swoje umiejętności
korzystając z oferty warsztatów
tanecznych, natomiast wieczorem podziwiać spektakle w wykonaniu profesjonalnych grup
tanecznych.
Nieco wcześniej, bo w
czerwcu, Lądek cyklicznie gości Festiwal Sygnalistów Myśliwskich o „Kryształowy Róg”.
To wydarzenie przyciąga nie
tylko miłośników tradycji i
kultury łowieckiej ale również
wielu mieszkańców i turystów.
Dodatkowo w sierpniu zapraszamy na Festiwal „Lądeckie
Ludowe Zdroje”, popularyzujący - poprzez prezentację zespołów śpiewaczych - żywe
elementy dolnośląskiej kultury
ludowej. W ramach festiwalu
odbywają się warsztaty artystyczne i kiermasz rękodzieła
oraz rzemiosła ludowego.
Również w sierpniu można
przenieść się „Lądeckim Wehikułem Czasu” kilkaset lat wstecz
– organizowana jest wtedy cykliczna impreza kostiumowa, w
atrakcyjnej formie inscenizacji,
przybliżająca mieszkańcom i
gościom bogatą historię lądeckich miejsc i wydarzeń. We

wrześniu Lądek-Zdrój staje się
stolicą miłośników gór, bowiem
organizowany jest tu od kilkunastu lat kultowy w środowisku
Przegląd Filmów Górskich.
Te wszystkie działania powodują, że podczas pobytu w
Kurorcie Lądek-Zdrój nie sposób się nudzić - każdy znajdzie
coś dla ciała i ducha. Warto tu
przyjechać i wypocząć w zdrowym relaksującym otoczeniu!
Szczegółowych informacji na temat aktualnej oferty
udziela:
Punkt Informacji
Turystycznej
Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Plac Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój
74 8146 245
e-mail: it@ladek.pl
(czynne: od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00
-16.00, sobota 10.00-14.00)
Strony internetowe:
www.ladek.pl
www.it.ckirladek.pl
www.uzdrowisko-ladek.pl
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ZIEMIA KŁODZKA - OD KLADSKEHO POMEZI - GLATZER BERGLAND
Miesięcznik „Ziemia Kłodzka“, wydawany od początku
1989 roku w języku polskim,
czeskim i niemieckim, jest pismem regionalnym o transgranicznym, międzynarodowym charakterze, gdyż obok
lokalnej społeczności polskiej,
zamieszkującej Kotlinę Kłodzką, adresowany jest do ludności
czeskiej z nadgranicznych powiatów wokół obrysu Kotliny
oraz byłych niemieckich mieszkańców Hrabstwa Kłodzkiego
(Grafschaft Glatz).
Misją miesięcznika, którego
pierwsze numery ukazały się
poza debitem przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu
1989 roku, stało się tworzenie
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, poprzez udostępnienie jego łam do swobodnej
wymiany myśli, dyskusji, a także
propagowania różnych inicjatyw obywatelskich. Wokół jego
redakcji stworzyła się swoistego
rodzaju „kawiarnia literacka”, w
której powstało wiele inspiracji, pomysłów kształtujących i
oddziałujących na współczesny
rozwój społeczno-gospodarczy
ziemi kłodzkiej.
Posiada on obecnie liczne
grono stałych czytelników,
współuczestniczących w różnych formach w redagowaniu
czasopisma, (tj. przesyłających
artykuły, wspomnienia, swoje
opinie oraz liczne listy dotyczące historycznej i aktualnej
problematyki lokalnej związanej
z kulturalnym i socjalno-gospodarczym rozwojem ziemi kłodzkiej, identyfikujących się z linią
programową redakcji czasopisma, której głównym celem jest
budowa ponad społecznymi
podziałami "małych ojczyzn",
wolnych od ksenofobii i wzajemnych uprzedzeń oraz tworzenie płaszczyzny porozumienia między byłymi i obecnymi
mieszkańcami Kotliny Kłodzkiej.
Przewodnią misją miesięcznika jest wspieranie procesów
odradzania się wielokulturowości na tym obszarze, którego dziedzictwo kulturowe w
wyniku zmian historycznych
stało się syntezą polskiego, czeskiego i niemieckiego dorobku
cywilizacyjnego tworzącego
specyficzny „tygiel kulturowy”,

a także integrowanie społeczności lokalnych związanych z
ziemią kłodzką, co sprzyjać ma
ich wzajemnemu porozumieniu.
Zaznaczyć należy, że przedsięwzięciu temu sprzyja szczególna specyfika kłodzczyzny,
której problematyka regionalna wiąże się z położeniem
geograficznym ziemi kłodzkiej,
wpływającym z natury rzeczy
na wytwarzanie w coraz większym zakresie różnorakich więzi
między obu przygranicznymi
społecznościami, tj. czeską i polską oraz odwiedzającą licznie tę
ziemię ludnością niemiecką. Nasilający się wzajemny przepływ
ludności na pograniczu wpływa
na procesy integracyjne, zmierzające do tworzenia kolejnych
instytucji ułatwiających wzajemną współpracę, których inicjatywa utworzenia była bardzo
często przedstawiana na łamach
miesięcznika, co potwierdza
m.in. utworzenie w 1996 roku
Euroregionu Glacensis.
Środowiska intelektualne
i polityczne skupione wokół
miesięcznika „Ziemia Kłodzka”,
wczuwając się w nowe potrzeby społeczne związane z transformacją systemową w Polsce,
zainicjowały na jego łamach
(już od pierwszego numeru)
dyskusję, nt. dziejów kłodzczyzny oraz przedstawiły w cyklu
artykułów program integracyjny
trzech kultur, tj. wytworzonych
historycznie na tym obszarze
przez naród czeski, niemiecki i
polski, wpływających nie tylko
w przeszłości, ale i dziś na charakter i kierunki rozwoju kłodzkiego regionu. Były również
inicjatorami wielu społecznych
przedsięwzięć o charakterze samorządowym, których głównym celem stało się włączenie
lokalnej społeczności w proces
demokratyzacji państwa oraz
rozwoju samorządności jego
mieszkańców.
W środowisku związanym
z tym pismem rodziły się kolejne inicjatywy obywatelskie.
Na przykład, 24 II 1990 roku Komitety Obywatelskie z terenu
ziemi kłodzkiej połączyły się i
utworzyły stowarzyszenie, pn.
„Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej”. Na I Walnym zebraniu
członkowskim stowarzyszenia

powołano do życia Wydawnictwo „Ziemia Kłodzka” z siedzibą
w Nowej Rudzie, które do dziś
wydaje ponadgraniczny miesięcznik „Ziemia Kłodzka - Od
Kladského Pomezi - Glatzer
Bergland”. Ukazuje się on częściowo drukowany w trzech
językach: polskim, czeskim i
niemieckim. Stowarzyszenie jest
również od prawie dwudziestu
lat inicjatorem i głównym organizatorem Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej,
obecnie największej imprezy
kulturalnej na polsko-czeskim
pograniczu, w której corocznie
biorą udział także Niemcy.
Podjęcie różnych inicjatyw
zmierzających do rewizji dotychczasowych mitów, stereotypów i uprzedzeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów
z czeską i niemiecką społecznością lokalną związaną z tym
obszarem byłoby niemożliwe
bez zaufania i poparcia lokalnej
społeczności oraz skończyłoby
się niewątpliwie fiaskiem.
Historyczna specyfika regionu prezentowana na łamach
miesięcznika "Ziemia Kłodzka",
opisującego wielokulturowość
jej rozwoju, niepowtarzalne w
swym charakterze europejskie
dziedzictwo kulturowe tego
obszaru oraz jego piękno, jak
i wspólne bezinteresowne,
społeczne zaangażowanie się
Polaków, Czechów i Niemców
w ochronę wielowiekowej tradycji tej ziemi przed zapomnieniem oraz w program integracji
trzech kultur spowodowały, że
powstało niezwykłe, fenomenalne czasopismo lokalne - zauważone i wysoko cenione w
kraju i zagranicą, wyróżnione
licznymi nagrodami, spośród
których do najbardziej prestiżowych zaliczyć można otrzymaną
w 1997 roku nagrodę paryskiej
"Kultury".
Geneza powstania miesięcznika „Ziemia Kłodzka“, jak
i dwudziestopięcioletni okres
jego wydawania, sprawiły, że
stał się on instytucją, wokół której skupili się polscy, niemieccy
i czescy intelektualiści, działacze samorządowi pracownicy
instytucji oświatowych i kulturalnych. Niewątpliwym sukcesem przyjętej przez redakcję

Prof. Lesław Koćwin, przewodniczący Rady
Naukowej czasopisma "Ziemia Kłodzka"

miesięcznika linii programowe
stała się współpraca z tym regionalnym czasopismem pracowników naukowych z Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytety
Opolskiego, Uniwersytetu w
Hradec Kralove, jak i Wolnego
Uniwersytetu w Berlinie oraz
kilku regionalnych polskich,
czeskich i niemieckich stowarzyszeń zajmujących się historią
Śląska oraz tożsamością regionalną i komunikacją międzykulturową.
Zaowocowała ona szeroko prowadzonymi na tym
obszarze badaniami, których
efektem są liczne publikacje
naukowe. Związanie się z
redakcją miesięcznika „Ziemia Kłodzka” tej grupy osób,
sprawiło, że stał się on niezwykłym pismem, gdyż poza
funkcją informacyjno-edukacyjną spełnia dodatkowo
rolę „kawiarni literackiej” lub
klubu dyskusyjnego, będąc
miejscem spotkań, w którym
wymieniane są poglądy i opinie, a także formułowane różne obywatelskie inicjatywy o
znaczeniu lokalnym.
Misją pisma, jak już wspomniano, obok podejmowania
problematyki społeczno-gospodarczej o znaczeniu lokalnym, stała się kwestia integracji trzech kultur występujących
na obszarze Ziemi Kłodzkiej
oraz budowa wielokulturowego społeczeństwa w duchu demokratycznym i europejskim.
Problematyka ta realizowana
jest z wielkim powodzeniem
w ogólnym przekazu miesięcznika, stąd też zasługuje
na szczególne podkreślenie.
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Europejska Stolica Kultury
Wrocław 2016

Pierwsza Odsłona Programu
Zostało dokładnie pół roku do rozpoczęcia jednego z największych wydarzeń społeczno-kulturalnych w najnowszej historii
Polski. Sprawowanie przez Wrocław w roku
2016 zaszczytnego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury ma być świętem miasta, regionu
i kraju w Polsce i Europie oraz Polski i Europy we Wrocławiu, świętem kultury i sztuki,
ale przede wszystkim czasem doświadczania
kultury, spotkań z pięknem, radości tworzenia dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego
Śląska oraz dziesiątek tysięcy gości i turystów, którzy zdecydują się odwiedzić nasz region i jego stolicę w 2016 roku.

gram około 400 projektów, w ramach których będziemy świadkami blisko 1000 wydarzeń artystycznych: festiwali, koncertów,
spektakli, projekcji, happeningów czy imprez
w przestrzeni miejskiej. To także cały zestaw
programów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych skierowanych przede wszystkim
dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Niezwykle istotnymi punktami Europejskiej Stolicy Kultury są też inicjatywy wrocławian i dolnoślązaków współtworzących
program ESK.

- To wielka szansa dla Wrocławia, by zaprezentować Europejczykom jego wyjątkowość,
pokazać Dolny Śląsk i Polskę jako miejsca,
w których dzieje się tak wiele, często unikatowych, wydarzeń kulturalnych - mówi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. - Spektakularne, o wyjątkowej skali, ale i mniejsze
imprezy, które zorganizujemy w 2016 roku,
można by wymieniać bez końca. Najważniejszym jednak wyzwaniem, przed którym stanęliśmy, jest zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze.

Cztery sceny Europejskiej Stolicy Kultury
WRO 2016

Nad przygotowaniem planu Europejskiej Stolicy Kultury WRO 2016, wchodzącej w skład
strategii rozwoju Wrocławia, pracuje zespół
ekspertów, menedżerów i artystów skupionych wokół Biura Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program imprez konstruują
kuratorzy poszczególnych sekcji (architektura, film, literatura, muzyka, sztuki wizualne,
teatr, performance, opera), połączeni spójną
wizją miasta - tętniącego kulturą forum.
ESK WRO 2016 to jednak nie tylko rozpisany
na kilka lat z kulminacją w 2016 roku pro-

Wrocław \stanie się w przyszłym roku nie tylko centrum kulturalnym, ale i miejscem przecięcia, zbiorem wspólnym czterech przenikających się przestrzeni, czterech „scen”, na których będzie rozgrywała się ESK: Wrocławia,
Dolnego Śląska, Polski, Europy i świata. Wrocław stworzy wspólne terytorium kulturalne,

Szczegóły i pozostałe projekty
prezentujemy w książce „Przestrzenie
dla piękna. Projektowane” dostępnej
na stronach internetow ych i social
mediach ESK:
www.wroclaw2016.pl
polub: facebook.com/wroclaw2016
obserwuj: @wro2016
subskrybuj ESK TV:
youtube.com/Wroclaw2016tv
dodawaj oficjalny hashtag: #wro2016
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pozwalające na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i sieć współpracy międzynarodowej, obejmujące projekty o niespotykanej
dotąd w Polsce skali, które na trwałe zmienią
miasto nie tylko w strefie kultury.
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W ramach „Sceny Dolnego Śląska” realizowane są m.in. takie projekty, jak: ART-BUS,
„Spinacz. Wolne pomysły z Dolnego Śląska
na rok 2016 i potem”, NieKongres Animatorów Kultury, SLOT ART Festival, Silesia Art_
Biennale. Festiwal sztuki, Kultura małych
i średnich miast, portal dolnoslaskosc.pl,
Czytanie miasta i wystawa „7 cudów Dolnego Śląska”.

1. „Scena Wrocławia”. ESK skupia się na rozwijaniu pełnego empatii i szacunku dialogu między miastem a jego mieszkańcami,
rozwijaniem lokalnych społeczności, ułatwianiem dostępu do kultury i zwiększa- 3. „Scena ogólnopolska”. Konkurs o tytuł Euniem uczestnictwa wrocławian w życiu
ropejskiej Stolicy Kultury stał się zarzeich miasta. We Wrocławiu rozgrywać się
wiem intensywnej debaty poświęconej
będzie większość imprez ESK.
kulturze, samorządowej odpowiedzialności za nią, debaty o przyszłości miast i ich
W ramach „Sceny Wrocławia” realizowane
mieszkańców. Rok 2016 będzie czasem
są m.in. takie projekty, jak: mikroGRANTY
podsumowania tej dyskusji, a dzięki temu
ESK 2016, Wolontariat 2016, Ministerium
Wrocław 2016 stanie się areną wspólnych,
Kultury, Wykluczeni z kultury, Edukacja
artystycznych działań, na której spotkają
przeciw wykluczeniom, Parki Europejskiej
się najlepsze pomysły i praktyki kulturoStolicy Kultury Wrocław 2016, Młodzi Obywe z całego kraju.
watele Kultury, Muzyka Młodego Wrocławia, Forum ESK - Akademia Europejskiej
W ramach „Sceny ogólnopolskiej” realizoStolicy Kultury Wrocław 2016, Rozwój puwane są m.in. takie projekty, jak „Wrocław
bliczności - Audience Development, Świa- Miasto/Laboratorium przyszłości", wytowe Dni Młodzieży, Olimpiada Kreatywstawa „Eco Expanded City 2016”, Koalicja
ności, bar Barbara - infopunkt ESK WRO
Miast 2016, projekt „Kościół: piękno i kicz”.
2016, Domek Miedziorytnika, Chodzące
4. „Scena europejska i światowa”. ESK WroBreaking Muse - Wrocław2016TV.
cław 2016 będzie sceną międzynarodowej
2. „Scena Dolnego Śląska”. Wrocław 2016
współpracy artystów i kreatorów kultury.
jako ambasador regionu chce podkreślić
Uwypukli unikatową rolę, jaką miasto odjego rolę współuczestnika projektu. Dolgrywa w kulturze Europy i świata. Pokaże
ny Śląsk, tygiel różnorodności i bogactwa
wrocławianom jej różnorodność i bogackulturalnego oraz historycznego, będzie
two poprzez prezentację najciekawszych
miał silną reprezentację w programie ESK.
zjawisk, a na arenie międzynarodowej
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(termin: styczeń-marzec 2016 r).
kłość
polskiej
W ramach „Sceny europejskiej i światowej” realizowane są m.in. takie projekty,
jak Prawo do kultury, Program Rezydencji
Artystycznych A-i-R Wro, Cyber Akademia,
Wrocław-Lwów/Miesiąc Lwowski, Wystawa
fotografii autorstwa Miltona Greene’a, Lux
in Oriente - Lux Ex Oriente, Polska i Stolica
Apostolska - 1050 lat historii, Pojednanie Bolesław Kominek.

- Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury Nowe
Żerniki. Architekci wraz z Miastem Wrocław
zainicjowali unikatowy projekt modelowego
osiedla, przestrzenią wychodzącą naprzeciw
mieszkańcom i ułatwiającą im życie. (termin:
2013-2016 r).
- Architektura Wrocławia w XX wieku. Pierwsza kompleksowa prezentacja wrocławskiej
architektury XX wieku (termin: grudzień
2016-marzec 2017 r).

Wśród projektów architektonicznych ESK
WRO 2016 znajdą się także m.in: Duże A_
Przestrzeń dla piękna: Natura - Społeczność
- Architektura, Galeriowiec, Lwów 24 czerwca 1937, Akupunktura miasta, Droga ku noOsiem różnych głosów, osiem perspek- woczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932,
tyw i osiem dziedzin kultury tworzą jedyny Miasto, architektura, modernizm, Przed/Po.
w swoim rodzaju archipelag sztuk. Za nimi Architektura Wrocławia XX.XXI, DoFA'16 Dolkryją się osobowości, ludzie pasji, moderujący kulturalne życie Wrocławia. Każdy z ośmiu
kuratorów wnosi do programu Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016 swoje doświadczenie, zaangażowanie i pasję, z których powstają wyjątkowe projekty.
Od architektury do teatru, czyli program
według kuratorów ESK WRO 2016

1. Architektura
- „Przestrzenie dla piękna, przestrzenie dla ludzi”: to podstawowe założenie aplikacji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016
w przypadku architektonicznych projektów
pozostaje niezmienne - tłumaczy Zbigniew
Maćków. - Nadchodzi jednak czas architektury. Chcemy odczuwać miastoi uzmysłowić
wszystkim jakość tego, co już mamy w architekturze. - dodaje kurator ds. architektury
ESK WRO 2016.
Przykłady wydarzeń programu architektonicznego ESK WRO 2016:
- Wystawy „Constructing Europe. 25 lat Mies
van der Rohe Award” i „Mies van der Rohe
Award 2015”, dotyczące najważniejszej eu-
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nośląski Festiwal Architektury, WuWA. Wohnung und
66 Werkraum Ausstellung, Patchwork.
Twórczość Jadwigi Grabowskiej, Życie w Miastoprojekcie.

2. Film
„Kino jest dla mnie wszystkim. Uświadomiło mi ono, czym są wartości, ale też frustracje. Kino sprawiało, że tańczyłem, śpiewałem
i miałem ciarki”. Podpisuję się pod tymi słowami Marka Cousinsa, autora osobistej historii kina - mówi Roman Gutek. - Czuję się
uprzywilejowany, gdyż została mi dana możliwość dzielenia się z innymi tym, co jest mi
najbliższe, czyli moimi filmowymi odkryciami - dodaje kurator ESK WRO 2016 ds. filmu.

- Europejskie Nagrody Filmowe. To jedna
Ziemia Kłodzka nrnagród
252-253/ lipiec-sierpień
2015
z najważniejszych
kulturalnych
naszego kontynentu, wręczana wybitnym twórcom z dziedziny filmu europejskiego. Przez
kilka dni oczy całej filmowej Europy zwrócone będą na Wrocław. Wydarzeniu towarzyszyć będą otwarte koncerty, prezentacje nominowanych filmów oraz laureatów (Termin:
10.12.2016 r).

Wśród projektów filmowych ESK WRO 2016
znajdą się także m.in.: „Kadry Wrocławia”,
specjalna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty oraz
American Film Festival, „Adapter - Kino bez
barier”, realizowany przez wybitnych europejskich reżyserów filmowych, konkurs „48
Hour Film Project: Wrocław”, projekt edukacyjny dla filmowców „Wrocław od Świtu do
Zmierzchu”, Bike Days Festiwal Filmów RoPrzykłady wydarzeń programu filmowego
werowych i Festiwal Kino Dzieci.
ESK WRO 2016:
- Opery filmowe. Projekt zakłada zaproszenie wybitnych europejskich reżyserów filmo- 3. Literatura i czytelnictwo
wych do zrealizowania we Wrocławiu przedstawień operowych. (Termin: 21-31.07.2016 r. - Głęboko wierzę, że to słowo ulepiło, wciąż
i 25-30.10.2016 r).
kształtuje i zmienia rzeczywistość. Porządkuje, próbuje okiełznać i nadać jej sens - mówi
Irek Grin. - Mu
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Realizując ten cel redakcja miesięcznika zainicjowała
dialog polsko-czeski, który
miał zbliżyć obie społeczności
lokalne oraz polsko-niemiecki
między byłym mieszkańcami
Hrabstwa Kłodzkiego i ich
polskimi następcami, toczący
się do dziś w różnych formach
instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, który w sposób
systematyczny relacjonowany
jest na łamach „Ziemi Kłodzkiej”.
Podjęła się również patronowania wielkiej akcji ochrony
śląskiego dziedzictwa kulturowego, w ramach której odbudowano kilka zabytkowych obiektów o znaczeniu historycznym,
a także dokonano renowacji i
uporządkowania lub upamiętnienia w formie lapidariów zrujnowanych cmentarzy niemieckich. Ze względu na historyczne
zaszłości i spory ten ostatni cel
posiadał szczególne znaczenie
dla polskich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, gdyż pozwalał im
zrozumieć historię kłodzczyzny,
jak i osadzać się w ich nowej
"małej ojczyźnie", która dla wielu z nich była przez wiele lat bez
historii i przyszłości.
Podkreślić należy, że linia
programowa miesięcznika „Ziemia Kłodzka” opiera się m.in. na
przesłance utrzymania tradycji
wspólnego dziedzictwa kulturowego, a w związku z tym na
przypominaniu oraz ochronie
i zachowaniu tego dorobku
i dziedzictwa kulturowego z
odwagą dla całej prawdy, że
Kotlina Kłodzka związana w
swych dziejach z Polską, Czechami, monarchią habsburską,
królestwem Pruskim i Niemcami
jest regionem transgranicznym,
kulturowo wspólnym dla tych
narodów.
Miesięcznik "Ziemia Kłodzka" przyczynił się w znacznym
stopniu do budowy porozumienia i partnerstwa polsko-czeskiego. Z jego inspiracji, jak już
wspomniano, organizowane są
od przeszło dwudziestupięciu
lat Polsko - Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej, nad którymi
redakcja objęła stały patronat,
jak i była inspiratorem powstania pierwszego polsko czeskiego "Euroregionu Glacensis".
Podjęta na jego łamach
"kwestia czeska" posiadała
bardzo istotne znaczenie dla
stosunków obu nadgranicznych
społeczności lokalnych, których
z. przyczyn ideologicznych, aż

do demokratycznego przełomu
– „jesieni ludów” w obu krajach,
nie było i nie mogło być dialogu
między Polakami i Czechami,
który prowadziłby do redukcji
istniejących animozji, uprzedzeń i stereotypów.
Redakcja miesięcznika „Ziemia Kłodzka”, miała duży wpływ
na przywracanie wielokulturowego oblicza polsko-czeskiego
obszaru nadgranicznego, wyznaczanego przez obrys Kotliny
Kłodzkiej, gdyż stworzyła intelektualną bazę dla polsko-czeskich kontaktów. Działalność
jej nie ogranicza się wyłącznie
do przekazu w publikowanych
artykułach wiedzy dotyczącej
historii pogranicza, jak i opisu
kultury wytworzonej przez ludzi zamieszkujących przez wieki
ten obszar, co umożliwia „zakorzenienie się” obecnym mieszkańcom tego transgranicznego regionu, którego częścią
jest ziemia kłodzka. Promuje i
inspiruje on także różne integracyjne imprezy kulturalne,
sportowe, krajoznawcze, czy
edukacyjne. Przykładem tego
rodzaju działań jest organizacja
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, czy powstanie Euroregionu Glacensis, których idea
była inspirowana na łamach
miesięcznika.
Stanowią one od 1990 roku
jedną z największych imprez o
charakterze społeczno-kulturalnym na pograniczu obu krajów,
której centrum organizacyjne
znajduje się na Ziemi Kłodzkiej w Nowej Rudzie. U źródeł
powstania koncepcji Dni leżała
tendencja nie tylko do lepszego
poznania kultury i codziennego
życia sąsiada. „Ważkim elementem była także pomoc Czechom
w przywracaniu wartości chrześcijańskich, tak mocno zniszczonych przez laicyzację w epoce
komunistycznej”.
W ramach organizowanych
Dni na bazie kultury chrześcijańskiej starano się polepszyć
wzajemne stosunki między
obu społecznościami lokalnymi. Rozpoczęto budować sąsiedzkie i przyjazne relacje o
charakterze powszechnym, a
nie propagandowym jak to było
w okresie poprzednim, w których udział poczęli brać „zwykli
ludzie”. Współpraca objęła różne
inicjatywy, jak koncerty muzyki
poważnej, artystyczne wystawy, konkursy na temat wiedzy
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o sąsiedzie, wspólne spotkania
dyskusyjne dotyczące pamięci o
historii, różnego rodzaju wykłady i prelekcje dotyczące kultury
materialnej tego obszaru.
W kontaktach obu społeczności lokalnych istotne
znaczenie odegrało utworzenie Euroregionu Glacencis,
gdyż stworzył on infrastrukturę niezbędną dla wzajemnej
współpracy, jak i został wyposażony w odpowiednie środki
finansowe pochodzące z dotacji
organów samorządowych oraz
z funduszy unijnych. Stanowi on
obecnie zinstytucjonalizowaną
formę współpracy o szerokim
zasięgu kompetencji.
Problematyka Euroregionu od zgłoszenia idei jego
utworzenia do dnia dzisiejszego zajmuje stałe miejsce
na łamach "Ziemi Kłodzkiej",
gdyż rzeczywista współpraca
stanowi inspirację do wymiany
doświadczeń oraz zgłaszania
nowych pomysłów, jak i dyskusji
nad nimi.
Idea utworzenia obszaru
współpracy ponadgranicznej,
obejmującego Ziemię Kłodzką oraz położonych po drugiej
stronie granicy powiatów czeskich została po raz pierwszy
zgłoszona w maju 1991 roku
podczas zorganizowanej w
Nachodzie konferencji przedstawicieli czeskich i polskich
gmin przygranicznych. Wiązała
się ona z rozwojem współpracy
oraz pogłębianiem przyjaźni,
i to nie tylko na szczeblu oficjalnym ale przede wszystkim
między obywatelami. Do najważniejszych zadań Euroregionu należy m.in. określenie
priorytetowych problemów
transgranicznego rozwoju
społeczno-gospodarczego,
które realizują obie strony porozumienia.
Powstanie Euroregionu Glacensis (5.12.1996), pierwszego
na polsko-czeskiej granicy było
żmudnym i czasochłonnym
procesem, wymagającym dużego wysiłku i pracy ze strony
samorządnych struktur lokalnych oraz zaangażowania
obywateli mieszkających po
obu stronach granicy. Utworzenie jego spowodowało, że
zacieśniają kontakty, poznają
partnerskie struktury zarządzania, stosowane rozwiązania,
wymieniają doświadczenia.
Te formy kontaktów i partnerstwa przerodziły się w ostatnich

latach w związki i imprezy nie
tylko o charakterze formalnym
ale i towarzyskim. Możliwość
współpracy wspiera procesy internacjonalizacji, tj. obopólnego
przejmowania od siebie tego
co jest najlepsze i najbardziej
interesujące.
Reasumując
Dokonując oceny linii
programowej miesięcznika
"Ziemia Kłodzka" podkreślić
należy, że w wypadku współczesnych przemian w Polsce,
regionalna identyfikacja ma
szczególne znaczenie dla kształtowania otwartej tożsamości
społeczeństwa. Konfrontując
się bowiem bez uprzedzeń z
obcym jeszcze dla pierwszego
pokolenia polskich osadników
krajobrazem kulturowym dotyka konkretnej rzeczywistości.
Akceptacja zastanego dziedzictwa kulturowego przestaje być
tylko kwestią tolerancji. Może
ono przemawiać do nich swoją różnorodnością, ucząc ich
tolerancji i otwartości nie w
abstrakcji, ale w odniesieniu
do konkretnych przedmiotów
i zjawisk. Akceptacja tego staje
się ważnym elementem nowego, „otwartego regionalizmu”.
Należy stwierdzić, że linia
programowa miesięcznika
"Ziemia Kłodzka" była nie tylko zbieżna, lecz w wielu wypadkach nowatorska wobec
rozpoczętej w Polsce w 1989
roku politycznej, społecznej i
ekonomicznej transformacji systemowej, inspirowanej przez
środowiska demokratyczne i
niepodległościowe, która nie
objęła wyłącznie zmian ustrojowych, związanych z funkcjonowaniem centralnych instytucji
państwowych. Bowiem od początku towarzyszyła jej potężna
i stale wzbierająca fala inicjatyw
i przedsięwzięć lokalnych, opartych na budzącym się poczuciu
tożsamości i samoidentyfikacji regionalnej mieszkańców.
Powrót do regionalizmu, jako
ważnego czynnika umacniania
spójności społeczności lokalnej,
a także związane z nim spontaniczne odtwarzanie i tworzenie
świadomości regionalnej, opartej na identyfikacji terytorialnej,
stało się jednym z najbardziej
istotnych doświadczeń społeczeństwa polskiego w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
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BADANIA GENEALOGICZNE ARYSTOKRATYCZNEJ
RODZINY MAGNISÓW Z BOŻKOWA
Czym jest genealogia? Wewnętrzną potrzebą człowieka
poznania swoich przodków, odpowiedzią na podstawowe, filozoficzne pytania o to, kim jestem,
skąd pochodzę. Wywody przodków
znane są od zarania dziejów. Wystarczy wspomnieć o biblijnych
wyliczeniach pokoleń Izraela, czy
rodowodach Jezusa na początku
Ewangelii według św. Mateusza i
św. Łukasza. Przez wieki genealogia
była domeną domów panujących,
rodzin szlachetnie urodzonych. Dziś
zaliczana jest do najpopularniejszego hobby, które zajmuje ludzi
amatorsko i zawodowo1. Jak dużą
uwagę przyciąga poszukiwanie
przodków i jak wielkie możliwości
dają nowoczesne technologie informatyczne, wystarczy spojrzeć
na czołowe projekty archiwów w
Polsce i zagranicą. W większości
poświęcone są one digitalizacji
ksiąg metrykalnych i innych źródeł
o charakterze spisów ludności, by
ułatwić dotarcie do nich szerszemu
gronu odbiorców.
Rodzina hrabiów von Magnis
pojawiła się na ziemi kłodzkiej pod
koniec XVIII wieku, w wyniku zawarcia związku małżeńskiego hr.
Johanna Philippa von Magnis und
Straßnitz (1727-1756), właściciela
dóbr w południowych Morawach,
z hr. Marią Franziską von Götzen
(1721-1780), córką właściciela dóbr
bożkowskich. Ich syn hr. Anton Alexander (1751-1817) w 1780 roku,
po śmierci matki, odziedziczył tą
podwójną fortunę2. Uczynił on pałac
w Bożkowie główną siedzibą rodu i
centrum zarządczym swego majątku. Wprowadzał innowacyjne, jak na
tamte czasy metody gospodarowania, był pierwszym na ziemi kłodzkiej, który wykorzystał płodozmian,
postawił duży nacisk na hodowlę
sprowadzonych z Węgier, Hiszpanii
i Moraw merynosów3. Innym, pionierskim obiektem była założona w
1805 roku, jedna z pierwszych na
Śląsku, cukrownia, która początkowo dobrze prosperowała i rozwijała
się jako przedsiębiorstwo rodzinne
przez ponad sto lat4. Magnisowie
byli również lokalnymi potentatami
w wydobyciu węgla kamiennego.
Wystarczy tu wspomnieć, że na początku XX wieku w wyniku konsolidacji licznych kopalni utworzono
Noworudzkie Zjednoczenie Kopalń

Węgla Kamiennego i Łupku (Gewerkschaft Neuroder Kohlen- und
Tonwerke), którego zarząd miał
siedzibę w noworudzkim zamku,
własności hrabiów5.
Co jednak można powiedzieć o
początkach rodziny Magnis? Jako
przedstawiciele szlachty katolickiej
osiągnęli duże profity na dworze cesarskim po buncie stanów czeskich i
ich druzgocącej klęsce w bitwie pod
Białą Górą. W grudniu 1622 roku niejaki Lazarus von Magnis otrzymał
tytuł Freiherr, po 15 latach zaś jego
wnukowie otrzymali tytuł Reichsgraf z predykatem „von Magnis und
Straßnitz”. Od tego czasu posiadali
wspomniane już majątki w południowych Morawach6. Trudności w
przedstawieniu sprawiają jednak
wcześniejsze losy przedstawicieli
tej rodziny. Jedna z teorii mówi o
szwedzkich korzeniach, wywodząc
nazwisko od germańskiego źródłosłowu magnus oznaczającego siłę,
moc. Podobno Johannes Magnus
(1488-1544), arcybiskup Uppsali,
gdy został wygnany z kraju w 1526
r. w wyniku postępującej w Skandynawii reformacji, udał się do Rzymu
wraz z dwoma bratankami, z których jeden miał dać początek znanym nam Magnisom7. Tyle na ten
temat można wyczytać w początkowych rocznikach tzw. Almanachów
Gotajskich. Ponad 100 lat później,
w wydaniu z 1941 roku mowa jest
tylko o włoskim pochodzeniu rodu8.
W latach 30. XX wieku badania
genealogiczne swej rodziny prowadził hr. Anton von Magnis (18621944), starszy już wtedy dziedzic,
człowiek o twardym, konserwatywnym wychowaniu, poseł do
Reichstagu w ostatnich latach cesarstwa, jeden z czołowych polityków
prawego skrzydła partii Centrum,
niezgadzający się na współpracę z
socjaldemokratami. Poszukiwania
prowadził przez Stowarzyszenie
Szlachty Niemieckiej (Deutsche
Adelsgenossenschaft – dalej DAG),
którego był członkiem. Organizacja
ta powstała w 1874 roku i miała na
celu skupienie szlachty niemieckiej
czystej krwi. Swoją główną siedzibę
posiadała w Berlinie, w poszczególnych prowincjach zaś podległe jej
oddziały. Dużego znaczenia stowarzyszenie nabrało w czasie władzy
nazistów, którzy stawiali czystość rasową na piedestale, wywyższali idee

rycerstwa, chcąc tworzyć swoisty
zakon, rdzeń narodu niemieckiego. Do DAG mogli należeć wszyscy
szlachcice niemieccy, którzy przedstawili swoje tablice genealogiczne
do 1750 roku w liniach męskiej i
żeńskiej. W późniejszym czasie dodano też obostrzenia rasowe, jak
brak przodków żydowskich. Szczęśliwie wojnę przetrwały dokumenty
wrocławskiego oddziału stowarzyszenia, na które składa się kilkaset
teczek materiałów genealogicznych
różnych rodzin szlacheckich9.
Stwierdzając, że badania prowadził hr. Anton miałem na myśli
to, że je zainicjował, zlecił odpowiednim osobom, przeznaczył na
to środki finansowe. Informacje o
antenatach rodu zapewne od pokoleń były skrzętnie zapisywane w
rodzinnych dokumentach, hrabia
jednak postanowił uporządkować
i stworzyć dokładny wywód przodków na 9 pokoleń wstecz, obejmujący razem 1024 osoby. Jego pomysł,
który pojawił się w czerwcu 1935
roku mógł mieć związek ze śmiercią
9 maja młodszego brata, hr. Franza
(1863-1935) – oficera wsławionego
bojami na froncie zachodnim I wojny światowej oraz przygotowaniami
do ślubu najstarszego syna, dziedzica rodu, dr. Ferdinanda (1905-1996)
z księżniczką Marią Anną Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (19142000), który odbył się 24 sierpnia w
Monachium. Należy przypomnieć,
że sam hr. Anton miał wtedy 73 lata
i coraz bardziej odczuwał swój wiek.
Głównym genealogiem śląskiego oddziału DAG od stycznia
1935 roku był Hans Friedrich von
Ehrenkrook (1888-1968), radca
rejencji, redaktor periodyku Deutschen Adelsblatt, po wojnie twórca
Deutsche Adelsarchiv w Marburgu
i wydawca Genealogisches Handbuch des Adels, następcę Almanachów Gotajskich. To on odpowiadał za przeprowadzenie kwerend i
sporządzenie wywodu rodziny Magnisów. Z bogatej korespondencji
możemy zauważyć, że drugą ważną
personą był hr. Ralf Pilati (1900-?),
który mieszkając w Cieplicach
miał dostęp do zbiorów biblioteki
Schaffgotschów. Liczne tamtejsze
wydawnictwa i manuskrypty posłużyły do odtworzenia lub weryfikacji
często zawiłych gałęzi tworzonego
drzewa genealogicznego. Liczne

pisma słano do różnych rodów i
instytucji w Czechosłowacji oraz
Austrii, ze względu na kilkusetletnie
zamieszkanie Magnisów na Morawach i mariaże z tamtejszą szlachtą.
Ciekawym wątkiem poszukiwań
była próba odnalezienia polskich
korzeni rodziny. Hr. Anton wraz z
żoną hr. Marią Biancą Deym von
Stritez (1874-1968) mieli wspólną
prababkę Izabellę Marię Rzewuską
(1795-1818) córkę niesławnego w
polskiej historii Seweryna Rzewuskiego (1743-1811), jednego z
inicjatorów konfederacji targowickiej oraz Konstancji Lubomirskiej
(1761-1840), która to miała za matkę
Elżbietę Izabellę Czartoryską (17361816). Wymienione nazwiska, Rzewuskich, Lubomirskich, Czartoryskich, należały do najpotężniejszych
rodów magnackich XVIII-wiecznej
Rzeczypospolitej, co może budzić
podziw, jak wielkie koligacje rodzinne posiadali Magnisowie. Ciekawe,
że mimo tak znanych polskich antenatów, hr. Anton posiadał wielką
lukę w tablicy przodków Seweryna
Rzewuskiego. W tej sprawie pisał do
warszawskiego działacza Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Jerzego (1890-1974) lub Czesława
Odrowąż-Pieniążka (1895-1958).
Dziś trudno rozstrzygnąć kwestię
adresata, ponieważ w listach nie
ma podanego imienia, a wówczas
na ul. Mokotowskiej 63 mieszkali
ci dwaj bracia10. Niestety nie jest
również znany rezultat poczynionego kontaktu, ze względu na brak
śladów polskiej odpowiedzi. Duży
problem nastręczyła również inna,
dość egzotyczna koligacja. Znów
hr. Anton z żoną posiadali w swym
drzewie wspólną praprababkę hr.
Barbarę Franziskę von Kavanagh
(1746-1796) żonę hr. Franza de Paula
von Schaffgotsch (1742-1809), wywodzącą się z irlandzkiej rodziny
szlacheckiej. W uzupełnianiu jej tablicy potomków częściowo pomógł
hr. Pilati spokrewniony z Schaffgotschami, pisano też bezpośrednio
do Irlandii, lecz z niewiadomym
skutkiem.
Wyniki badań zapisywano
ręcznie na kartach tablicy przodków (Ahnentafel), brulion z notatkami liczył kilkadziesiąt stron i
prawdopodobnie hr. Anton chciał
mieć to ostatecznie odpowiednio wydane przez oficynę Justusa
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Perthesa z Gothy, choć jak wynika z pozostawionego materiału
nie udało się ustalić przodków
dla zamierzonych 9 pokoleń.
Możliwe, że w toku dalszych
badań odnajdą się inne ślady
poszukiwań genealogicznych
Magnisów.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na liczne i różnorodne
powiązania rodzinne. Wydawałoby
się, że hrabiowie von Magnis byli
rodziną niemiecką, o niewiadomych
do końca korzeniach włoskich, a
może i szwedzkich, a po głębszym
wglądzie w ich koligacje rodzinne
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widzimy wśród antenatów szlachtę austriacką, czeską, węgierską,
polską, nawet irlandzką, a jeśli o
niemieckich przodków chodzi, to
pochodzili oni praktycznie z każdej
ich części, bo ze Śląska, Brandenburgi, Dolnej Saksonii, Bawarii,
czy Alzacji. Widać różnorodność

kulturową przodków, ale można
dostrzec też pewną wspólnotę
idei szlacheckiej, wspólnotę bycia
w uprzywilejowanej grupie społecznej. Można stwierdzić, że rodzina
von Magnis idealnie wpisuje się
w ziemię kłodzką, która tak samo
łączy dzieje wielu kultur pogranicza.

Przypisy:
1. http://www.moremaiorum.pl/wywiad-genealogia-tozadanie-dla-cierpliwych-i-rozsadnych-andrzej-zygmuntrola-stezycki/ [dostęp 25 VI 2015].
2. Józef Domański, Eugeniusz Kobzdej, Aniela Stojanowska,
Wstęp do inwentarza zespołu – Akta majątku Magnisów
w Bożkowie pow. Nowa Ruda, s. 1-4.
3. Wioletta Maksylewicz-Przybylskiej, Elity gospodarcze śląskiego cukrownictwa (1802-1945), Słubice 2011, s. 344.
4. Więcej o cukrowni: Ibidem, s. 171-175. Wg autorki główną

przyczyną zakończenia produkcji cukru były narastające
na początku XX wieku trudności w transporcie dóbr w
hrabstwie kłodzkim, m.in. nie utworzono planowanego
połączenia kolejowego z Gorzuchowa Kłodzkiego do
Bożkowa.
5. Ibidem, s. 344-345.
6. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen
Häuser. Zugleich Adelsmatrikel der Deutschen Adelsgenossenschaft. Teil B. 114. Jahrgang, Gotha 1941, s. 290.

7. Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräflichen
Häuser auf das Jahr 1833. Siebenter Jahrgang, Gotha
1833, s. 307.
8. Gothaisches Genealogisches...
9. O zespole patrz: Archiwum Państwowe we Wrocławiu
(dalej AP Wrocław), Stowarzyszenie Szlachty Niemieckiej
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10. http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.
php?f=73&t=11226 [dostęp 29 VI 2015].
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POLSKO-CZESKO-NIEMIECKIE ŚWIĘTO W NERATOVIE
W dniach 14-16 sierpnia
2015 roku z okazji święta NMP
w maleńkiej wiosce Neratov,
zaledwie 10 km od przejścia
granicznego w Mostowicach
zorganizowano wielkie międzynarodowe święto kultury.
W remontowanym barokowym kościele w Neratovie
w już bardzo znanym ośrodku
pielgrzymkowym odbywały się
rozmaite wydarzenia kulturalne, w ramach których zorganizowano koncerty, przedstawienia teatralne i polsko-czesko-niemieckie spotkania
integracyjne.
Centralnym punktem uroczystości była sobotnia msza
święta, w której wzięli udział
nie tylko Czesi, ale także Polacy
i Niemcy. Mszy przewodniczył
ks. prałat Josef Suchar, który od
20 lat jest proboszczem w tej
niezwykłej parafii, a jednocześnie wytrwale i konsekwentnie odbudowuje zniszczoną
w 1945 roku świątynię.
Podczas mszy świętej Julian
Golak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej przywitał pielgrzymów

Wnętrze neratowskiej świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Fot. PhDr. Josef Krám

z Polski, podziękował także za
zorganizowanie uroczystości,
w ramach których zaplanowano występy artystyczne, w
tym także wspaniały koncert
filharmonii z Hradec Kralove.
Julian Golak podkreślił
duże znaczenie ośrodka pielgrzymkowego w Neratovie,
który od ponad 20 lat jest
współorganizatorem Polsko-

-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego podziękował
Stowarzyszeniu Neratov za
niezwykle ofiarną pracę podczas minionych dwóch dekad
oraz wręczył w podziękowaniu
symboliczną nagrodę w postaci statuetki Jana Pawła II. Była
to rzeźba wykonana przez

kłodzkiego artystę- rzeźbiarza Jarosława Radomskiego.
Nagroda została przyznana
przez Komitet Organizacyjny
w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia Neratov w szczególności
ks. proboszczowi Josefowi Sucharowi, Janie Niemcovej oraz
Ludvikowi Klimeszowi.

sousedního Kladska, probíhaly 14. - 16. srpna Neratovské
poutní slavnosti. Z kostela
zůstala z období komunismu pouze zřícenina - a

přitom z pohledu architektury byl tento barokní kostel
významnou památkou. Po
požáru koncem roku 1945
nebyl opraven, k propadnutí

střechy došlo 1958. Od roku
1992 je kulturní památkou a
usilovně se pracuje na jeho
obnově.

PhDr. Josef Krám

NERATOV
V opraveném barokním
kostele v Neratově na Rychnovsku, na samých hranicích
s Polskem, významném poutním místě i pro obyvatele

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Fot. PhDr. Josef Krám

Sobotní mše svaté, celebrované páterem Josefem Suchárem - ten při ní převzal od Juliana Golaka
ocenění výboru Česko-polské křesťanské kultury. Wystąpienie Juliana Golaka, przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną", który
przekazał statuetkę Jana Pawła II w uznaniu zasług dla ks. Josefa Suchara. Fot. PhDr. Josef Krám
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Jerzy Organiściak

WIZYTA NA UKRAINIE
W dniach 1 – 8.08.2015
r. przebywała na terenie
zachodniej Ukrainy grupa
mieszkańców powiatu ząbkowickiego. Ideą wyjazdu
było poznanie okolic Lwowa, terenów skąd pochodzą
potomkowie dzisiejszych
mieszkańców naszego powiatu i Dolnego Śląska, stąd
tytuł imprezy „Kresy – ocalić
od zapomnienia”. Drugim,
nie mniej ważnym celem
wyjazdu było odwiedzenie
naszego partnera na Ukrainie
– Powiatu Peremyszlańskiego
i mieszkających tam Polaków.
Program zwiedzania był bardzo bogaty i obejmował w
znakomitej większości miejsca związane z historią i kulturą polską. Odwiedziliśmy
w szczególności takie miasta
jak: Lwów, Żółkiew, Halicz,

Kałusz, Sambor, Drohobycz,
Stryj, Truskawiec, Złoczów,
Podhorce, Stanisławów, Kołomyja, Przemyślany, Bóbrka, Olesko i Rudki. Główne
ośrodki polskości w tych
miastach to parafie katolickie, które prowadzone są
przez polskich księży, z którymi mieliśmy okazję kilkakrotnie się spotkać. Część
uczestników wyjazdu miała w
tym rejonie rodziny, stąd obserwowaliśmy często piękne
i wzruszające spotkania „po
latach”. Mieliśmy też dwukrotnie okazję spotkać się z
tamtejsza Polonią, pierwszy
raz w Przemyślanach i na zakończenie imprezy w Bóbrce,
gdzie mieszkaliśmy w domu
parafialnym, prowadzonym
przez księży salezjanów. Oba
spotkania były niezwykle i

wzruszające. Mieliśmy okazję
porozmawiać o warunkach
życia na Ukrainie i śladach
polskości, które niestety zanikają. Przekazaliśmy także
przygotowane przez nas oraz
przez naszych sponsorów Starostwo Powiatowe oraz
Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Ząbkowicach
Śląskich, dary i prezenty. Pomoc naszym rodakom bardzo
się przyda, bowiem warunki
życia na Ukrainie są trudne.
Podczas spotkania w Bóbrce
mieliśmy okazję porozmawiać
także z przedstawicielami
tamtejszych samorządów.
Odwiedził nas Przewodniczący Rady Rejonu Peremyszlańskiego – pan Włodzimierz
Denejczuk oraz burmistrz
Bóbrki, z którymi rozmawialiśmy o ożywieniu wzajemnej

współpracy pomiędzy samorządami. Pierwsze jaskółki tej
współpracy to nasz wyjazd
oraz propozycja przyjazdu
grupy dzieci polskich i ukraińskich w przyszłym roku na
nasz teren, którą złożył w
imieniu samorządu powiatowego niżej podpisany. Trzeba
też rozwiać pojawiające się w
Polsce mity o wojnie i niebezpieczeństwach podróżowania
po Ukrainie. Nic takiego w tej
części Ukrainy się nie dzieje,
ludzie żyją normalnie, a w
sklepach można wszystko
kupić! Reasumując, wyjazd
na Ukrainę stał się dla nas
wielkim przeżyciem, kontaktem z żywą historią naszej
ojczyzny oraz mieszkającymi
tam Polakami, o których nie
można zapomnieć!

Uczestnicy wyjazdu z księdzem Mieczysławem Kucem przed domem parafialnym Bóbrce.

Na cmentarzu Orląt we Lwowie.

Spotkanie w kościele Św. Piotra i Pawła w Peremyszlanach. Z prawej ks. Piotr
Smolka proboszcz parafii, który obchodził 22. rocznicę swojej posługi na Ukrainie.

Jerzy Organiściak przekazuje przywiezione dary na ręce przewodniczącej
Związku Kultury Polskiej im. Zawiszy Czarnego w Bóbrce Nadii Bojiwki.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Uczestnicy konferencji.

W dniach 30 czerwca – 1 lipca
2015 r. we Wrocławiu odbyła się
dwudniowa, międzynarodowa
konferencja na temat „Życie kulturalne Ziemi Kłodzkiej – historia,
ludność, literatura, muzyka, sztuki
plastyczne, turystyka”. Miejscem
obrad był zabytkowy budynek
dawnego klasztoru, później
sądu, a obecnie siedziba Instytutu Filologii Germańskiej UWr.
mieszczący się na placu Biskupa Nankiera. Konferencja miała
charakter interdyscyplinarny, stąd
głosy przedstawicieli różnych
dziedzin nauki m.in. historyków,
polonistów, językoznawców,
germanistów, socjologów, geografów. Uczestnicy pochodzili z
Polski, Niemiec i Czech. Głównym
celem konferencji była szeroko
pojęta kultura dawnego hrabstwa
kłodzkiego, zagadnienia związane z historią, literaturą, muzyką
i sztukami plastycznymi, a także
życiem religijnym i kwestiami ludnościowymi, turystyką i współpracą transgraniczną.
Inicjatorem konferencji był
prof. dr hab. Edward Białek z Instytutu Filologii Germańskiej UWr.
To trzecia odsłona cyklu konferencji, które rozpoczął konferencją o
życiu kulturalnym Legnicy (2011)
oraz Wałbrzycha i ziemi wałbrzyskiej (Wałbrzych 2013). Jesienią

2016 będzie kolej na Jelenią Górę i
okolice, a w 2017 roku jako kontynuacja obecnej sesji – konferencja
na Ziemi Kłodzkiej. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet
Wrocławski (Zakład Dydaktyki
Literatury Instytutu Filologii Germańskiej), Uniwersytet w Oldenburgu (Federalny Instytut Badań
nad Kulturą i Historią Niemców
w Europie Wschodniej), Uniwersytet w Hradcu Králové (Katedra
Języka i Literatury Czeskiej), Śląska Pracownia Regionalistyczna
przy IFP UWr., Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Angelusa
Silesiusa Wałbrzychu, Starostwo
Powiatowe w Kłodzku, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Szczególnym
partnerem był Konsulat Generalny
Republiki Federalnej Niemiec we
Wrocławiu oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przy
współudziale których została
sfinansowana konferencja. Kierownictwo konferencji stanowili:
Jan Pacholski i Wojciech Browarny (UWr.) oraz Matthias Weber
(Uniwersytet w Oldenburgu) i
Martin Šandera (Uniwersytet w
Hradec Králové).
Otwarcie
Uroczyste otwarcie konferencji
nastapiło w Bibliotece Instytutu

Filologii Germańskiej UWr. 30
czerwca 2015 r. o godz. 11. 00.
Przybyłych gości powitał dr Jan
Pacholski z UWr., który pełnił
obowiązek przewodniczącego
konferencji. Poinformował, że językami konferencji są języki Ziemi
Kłodzkiej: polski, niemiecki i czeski.
Następnie przywitał gości i
wymienił organizacje, które przyczyniły się do zorganizowania konferencji. Cytując słowa polonisty
Jana Józefa Lipskiego „Mieliśmy
niewielki wpływ na granice, ale jesteśmy depozytariuszami ogromnego dorobku niemieckiej kultury
materialnej. Remont zabytków jest
niezbędny, nie może zginąć dziedzictwo tych Ziem” konferencję
otworzył prorektor UWr. prof. dr
hab. Adam Jezierski. Ta konferencja, która odbywa się w trójkącie
polsko-niemiecko-czeskim wypełnia lukę, następne powinny
odbyć się przy jeszcze większym
udziale czeskim i niemieckim. Prof.
Jezierski podkreślił w wypowiedzi wyjątkowość Ziemi Kłodzkiej,
jako jednego z regionów Dolnego
Śląska, podając przykłady szczególnych miejsc:
Trójmorski Wierch, szczyt na
styku trzech zlewisk Morza Bałtyckiego, Północnego i Czarnego.
Góry Złote z pięknym szczytem Kowadło

Puszcza Śnieżnej Białki w okolicach Bielic, gdzie nie działa sieć
telefonii komórkowej
Zwrócił też uwagę na bardzo ambitny zakres konferencji,
zawierajacy przeszłość i czasy
współczesne. Podziękował za
trud organizacji.
Następnie przemawiała Pani
Christiane Botschen, zastępca
Konsula Generalnego RFN we
Wrocławiu. Wskazała, że Instytut Filologii Germańskiej we
Wrocławiu, to największy instytut germanistyczny poza granicami Niemiec. Natomiast Ziemia
Kłodzka, jak widać po obszernym
programie konferencji, mimo
burzliwej historii słynie z bardzo
wielu osiągnięć i jest przykładem
na różnorodność kulturową regionów, tak charakterystyczną
dla Europy.
Kolejny gościem był prof.
dr hab. Jan Miodek, dyrektor
Instytutu Filologii Polskiej UWr.,
który w imieniu polonistów wyraził radość, że Czechy, Polska i
Niemcy są razem wokół tematów
dotyczących Ziemi Kłodzkiej. W
wypowiedzi wspomniał swojego
mistrza Václava Havla, prezydenta
Czech, który wprowadził słowo
„Heimat” i życzył pięknych intelektualnych przygód podczas konferencji. Następnie gości przywitali
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prof. dr hab. Marek Hałub, jako
wicedyrektor Instytutu Filologii
Germańskiej UWr. gospodarz konferencji oraz prof. dr hab. Matthias
Weber, przedstawiciel Uniwersytetu z Oldenburga.
Prof. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Walbrzychu na ręce prof. E. Białka złożyła podziękowała za trud
organizacji i dostrzeżenie uczelni
w Wałbrzychu oraz przypomniała
postać Angelusa Silesiusa. Podkreśliła, że Ziemia Kłodzka, to dla
niej miejsce urodzenia, a więc
szczególne.
Dr Lukáš J. Zábranský z Uniwersytetu w Hradcu Králové powitał uczestników w j. czeskim.
Na konferencję przybyli goście honorowi: pan Maciej Awiżeń,
starosta Powiatu Kłodzkiego, który
zaprezentował film promocyjny
o powiecie kłodzkim. Podkreślił,
że Ziemia Kłodzka, to także jego
„Heimat”. Ziemia Kłodzka, kojarzy
się z walorami turystycznymi, ale
też tworzą ją ludzie, którzy czerpią
inspiracje z jej piękna. W dziejach
artystycznych widać przenikanie
się kultur, co stworzyło współczesny obraz tego regionu. Podziękował za zorganizowane konferencji
i zachęcił do odwiedzania powiatu
kłodzkiego.
Prof. dr hab. Aleksandra Kubicz reprezentująca Niemiecko-Polskie Towarzystwo UWr podziękowała prof. E. Białkowi za zebranie tylu ciekawych uczestników
konferencji i zaprezentowała przykłady działalności Towarzystwa.
Pani profesor życzyła owocnych
obrad, twórczego pobytu i zwiedzania Wrocławia.
Na koniec części oficjalnej
konferencji przewodniczący podziękował za przemówienia oraz
wszystkim życzliwym osobom
UWr,, który pomogły w organizacji konferencji, w tym studentom
germanistyki UWr. Podziękowania
skierował też do pana Henryka
Grzybowskiego z Kłodzka.
Przebieg konferencji
Obrady konferencyjne były
podzielone na cztery sekcje (jedna z nich prowadzona w wyłącznie w j. niemieckim) prowadzone
przez moderatorów z dwiema
przerwami. Na końcu każdego
cyklu referatów odbywała się
dyskusja i podsumowanie.
Pierwsza sekcja miała najwięcej, bo aż pięć sesji i 21 referentów. Druga sekcja – trzy sesje i
15 referentów; trzecia cztery i 15

referentów, obrady w nich były
więc dwudniowe. Czwarta tylko
dwie części i pięciu referentów
i zakończyła się w pierwszym
dniu konferencji. Łącznie referaty
wygłosiło 55 referentów prezentujących bardzo szeroką gamę
tematów z różnych dziedzin.
Referenci reprezentowali
liczne uczelnie
Uniwersytet Wrocławski - S. Bereś, M. Gołaczyńska, K. Maliszewski, P. Mackiewicz, W. Browarny, P.
Ziomek, E. Białek, W. Mrozowicz,
M. Ruchniewicz, K. Manikowski,
J. Wójcik, Z. Kurcz, M. Ursel, T.
Przerwa R. Biskup, J. Pacholski,
M. Mańczyk-Krygiel, E. Gorząd,
A. Mańko-Matysiak, K. Mróz-Jabłecka, T. Jabłecki, K. Oworuszko,
K. Szafarz, Z. Tarajło-Lipowska, O.
Czernikow, J. Malicki,
Uniwersytet Warszawski – L.
Kolago, K. Grzywka-Kolago, K.
Nowakowska
Uniwersytet Opolski – P. Tarlinski
Uniwersytet Zielonogórski – M.
Konopnicka, P. Zimniak
Uniwersytet Karola w Pradze – I.
Matuszkiewicz
Uniwersytet w Hradec Králové –
M. Šandera, L.J. Zábranský,
Uniwersytet w Hamburgu – A.
Herzig
Uniwersytet Dijon – L. Picard
Uniwersytet w Oldebburgu – M.
Weber, D. Haberland
Akademię Pomorską w Słupsku
– A. Marek
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu- R. M. Łuczyński
Wyższą Szkołę Handlową we
Wrocławiu – B. Kobzarksa-Bar,
Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu – M. Piela
Archiwum Państwowe we Wrocławiu – B. Grygorcewicz
Referentami były też osoby
spoza uczelni, reprezentujący w
różny sposób Ziemię Kłodzką:
dr hab. Maciej Szymczyk – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju
dr Małgorzata Żochowska i
dr Andrzej Prasał – Bystrzyca
Kłodzka
Krystyna Oniszczuk-Awiżen –
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Janusz Laska i Mieczysław Kowalcze – Kłodzkie Towarzystwo
Oświatowe
Julian Golak – radny Sejmiku
Dolnośląskiego z Nowej Rudy
Henryk Grzybowski – Kłodzko
Pozostałymi referentami byli:
Adam Matuszkiewicz (Martínkovice), Iwona Czech (Szczawno-Zdrój), Roman Macioszek
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Elizabeth Kynast wśród uczestników konferencji.

(Wałbrzych), Natalia Południak
( Wałbrzych) Andrzej Behan
(Nowa Ruda): Magdalena Maruck
(Jauernick/Görlitz).
Gościem konferencji była też
pani Elisabeth Kynast-Schmidt,
była mieszkanka Czermnej, członek Niemieckiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku, członek redakcji miesięcznika „Ziemia Kłodzka” i, jak sama
określiła „żywa historia, Czeszka, Niemka i Polka”. Jej starania
przyczyniły się do wyniesienia
na ołtarze ks. G. Hirschfeldera.
Po południu uczestnicy konferencji zostali przyjęci na poczęstunku w Konsulacie Generalnym
RFN we Wrocławiu.
Pierwszy dzień konferencji
zakończył się wieczornym spotkaniem w pięknej, odrestaurowanej sali Oratorium Marianum z
autorami poezji i prozy z Niemiec
i Polski: Moniką Taubitz i Karolem Maliszewskim. Wieczorowi
towarzyszyła oprawa muzyczna:
muzyka w wykonaniu młodej,
12-letniej, lecz bardzo utalen-

towanej pianistki Julii Leniart z
Wrocławia i operowy śpiew Sylwii Biernackiej z Polanicy-Zdroju.
Uczestnicy konferencji otrzymali
teczki z programem konferencji
i certyfikaty uczestnictwa oraz
materiały promocyjne Uniwersytetu Wrocławskiego. Julian
Golak przekazał uczestnikom egzemplarze miesięcznika „Ziemia
Kłodzka”, prof. dr hab. Romuald
M. Łuczyński, redaktor naczelny „Sudetów”, egzemplarze tego
miesięcznika, a dr Małgorzata
Żochowska – egzemplarze Biuletynu Euroregionu Glacensis.
Efektem obrad była prezentacja wyników badań, wymiana
poglądów naukowców i przedstawicieli regionu, w przyszłości
wydanie publikacji pokonferencyjnej obejmującej wygłoszone
referaty. Zawarty w niej materiał
będzie pogłębieniem wiedzy, inspiracją do nowych pomysłów i
może służyć działaniom promocyjnym regionu.
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RECENZJA

A. Marek, M. Wieczorek, Geografia
regionalna świata. Zeszyt ćwiczeń
dla studentów geografii i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pomorskiej
w Słupsku, Słupsk 2012, ss. 174.

W 2012 r. ukazał się nakładem
Wydawnictwa Naukowego w Słupsku „Zeszyt ćwiczeń dla studentów
geografii i kierunków pokrewnych”
autorstwa geografów dr Anety Marek
(Akademia Pomorska w Słupsku) i dr
Małgorzaty Wieczorek (Uniwersytet
Wrocławski). Recenzentem naukowym książki był prof. dr hab. Krzysztof
R. Mazurski. (Wyższa Szkoła Zarządzania i Turystyki „Edukacja” we Wrocławiu). Jest to jedyny taki skrypt dla
studentów jaki się ukazał w sprzedaży. Głównym celem tej publikacji jest
popularyzacja wiedzy geograficznej
wśród studentów.
Format ćwiczeń jest duży A4,
z kolorową okładką i czarno-białym tekstem oraz ilustracjami. W
ćwiczeniach jest przeważnie dużo
miejsca do wypełniania zadań, są
one przejrzyste i dobrze czytelne.
Ćwiczenia mają bardzo wiele zalet,
poszerzają, utrwalają i sprawdzają
wiedzę studentów z zakresu geografii
regionalnej, politycznej, społeczno-ekonomicznej. Z zeszytu ćwiczeń
mogą korzystać również nauczyciele
i uczniowie szkół licealnych bądź pasjonaci geografii.

Zeszyt ćwiczeń podzielony jest
na 7 części, każda z nich poświęcona
jest kolejnemu kontynentowi. Łącznie praca ma dużą objętość i zawiera
174 strony. Czytelnikowi brakuje spisu
treści ze stronami i podpisu zdjęć ze
strony tytułowej.
Najrozleglej potraktowano Europę i przeznaczono na nią 44 strony
(25% całej objętości książki), w dalszej
kolejności znajduje się Azja 22 s. i Afryka 20 s., Ameryka Południowa 19 s.,
a następnie Ameryka Północna 13 s.,
Australia 13 s. i najmniej poświęcono
dla Antarktydy tylko 2 strony. Przy Europie można by wyszczególnić Polskę.
Każdy dział ma dodatkowe wzbogacenie poprzez dodanie na początku
czterech zdjęć dotyczących obiektów
geograficznych z danego kontynentu
(ale nie są one podpisane), albo pytań
do nich. Ćwiczenia są też wzbogacone
licznymi mapami, tabelami, fotografiami. Zadania są bardzo różnorodne.
W ich sformułowaniu dobrano różne czasowniki operacyjne: uzupełnij,
określ, opisz, dopisz, podaj, wymień,
uszereguj, scharakteryzuj, zaznacz,
dopisz, wymień, wybierz, wyjaśnij,
połącz, zgadnij, rozpoznaj, podkreśl,

zakreśl, dokończ, podpisz. Bardzo
rzadko, ale w niektórych zadaniach
brakuje czasownika operacyjnego.
Przy każdym kontynencie jest ćwiczenie dotyczące krzywej hipsograficznej, raz jest utwórz, raz narysuj,
Można by ujednolicić podając polecenie - narysuj. Ciekawe pytania dotyczą
parków narodowych oraz obiektów
wpisanych na listę UNESCO z każdego kontynentu. Jedno z ćwiczeń
dotyczy rozpoznawania państw po
zamieszczonych konturach. Inne ćwiczenia dotyczą krain geograficznych,
klimatu, rozpoznawania flag (szkoda, że tylko 16 azjatyckich), stolic,
języków. Jest zamieszczonych 51
zdjęć obiektów geograficznych do
odgadnięcia w Europie, przy Afryce
nie ma podobnego ćwiczenia, przy
Australii – 4, Ameryce Południowej
tylko 3. Ciekawe i rzadko spotykane
w innych tego typu materiałach ćwiczenie, dotyczy znajomości nazw i
lokalizacji 51 stanów w Stanach
Zjednoczonych.
Brakuje odpowiedzi bądź podpowiedzi do zdań na końcu ćwiczeń
i ewentualnie wybranej bibliografii,
z której student mógłby skorzystać.

Sz. Pan Arkadiusz Ignasiak
Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu
Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci Matki składają
Przyjaciele z Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
i Organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
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TŁUMY NA ŚWIĘCIE PAPIERU W DUSZNIKACH
W dusznickim młynie papierniczym 25 i 26 lipca bawiono się
na XV Święcie Papieru – największym w Polsce festynie rodzinnym poświęconym papierowi.
Liczne atrakcje oraz możliwość
dokładnego obejrzenia zabytkowej papierni zachęciły aż 10 tys.
osób z całej Polski oraz Czech,
Niemiec, Holandii i wielu innych
krajów do odwiedzenia Muzeum
Papiernictwa.
Pracownicy muzeum przygotowali dla gości wiele warsztatów.
Można było samodzielnie wyczerpać papier, ozdobić go metodą
shibori lub batiku, zadrukować,
używając XIX-wiecznej „drukarki”,
ostemplować przy użyciu suchej
pieczęci, jak również zbadać jego
grubość, gramaturę i elastyczność.
Na zaproszenie Muzeum Papiernictwa przyjechali również
wystawcy z całej Polski, bogato

wypełniając muzealny dziedziniec. Wśród nich byli: garncarz,
sprzedawcy biżuterii, ekologicznych przetworów, ceramicznego
rękodzieła, zaprzyjaźnieni z Muzeum przedstawiciele: Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Biura Promocji Miasta Duszniki-Zdrój,
Muzeum Filumenistycznego z
Bystrzycy Kłodzkiej, Polskiego
Towarzystwa Origami, heraldyki i sfragistyki (Tadeusz Grajpel)
oraz mistrzowie sitodruku (Dawid
Hadar), kaligrafii (Adam Kusiak) i
twórcy papierowych ozdób technikami quillingu, iris holdingu czy
scrapbookingu.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentował wicemarszałek Andrzej
Kosiór, który w sobotę oficjalnie
zainaugurował XV Święto Papieru. Z jego rąk dyplomy oraz kosze
produktów regionalnych odebrali

zwycięzcy konkursu na najciekawszą pamiątkę zaprezentowaną
podczas papierowego festynu.
Okazali się nimi: Katarzyna Wróblewska – za obraz z widokiem
papierni wykonany metodą quillingu, Ewa Głowak – za bombkę
z wizerunkiem Krzywej Wieży w
Ząbkowicach Śląskich oraz Joanna Stopyra – za wizerunek dusznickiego Muzeum malowany na
szkle.
W sobotę i niedzielę rozstrzygnięte zostały konkursy: trójbój
papierowy o nagrodę Prezesa
Mondi Świecie S.A. tzw. (podnoszenie papierowej sztangi, pchnięcie kulą papierową i rzut rolką
papieru toaletowego do kosza)
oraz konkurs wiedzy o papierze
i dusznickim Muzeum o nagrodę
Dyrektora Muzeum Papiernictwa.
Jednym ze sztandarowych
punktów programu był wernisaż

wystawy sztuki papieru Ryszarda
Bilana „Chciałabym powiedzieć…”.
Ekspozycja prezentuje obrazy powstałe z makulatury oraz rzeźby
wykonane w technice papier-mâché. Wystawa czynna będzie
do 10 września. Zwieńczeniem
pierwszego dnia Święta Papieru
był koncert kłodzkiego Chóru
Concerto Glacensis.
Do sukcesu XV Święta Papieru
przyczyniło się wiele instytucji,
m.in. gminy Duszniki-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Nadleśnictwo
Zdroje, Miejski Ośrodek Kultury
i Sportu w Dusznikach-Zdroju,
Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju, Park Narodowy
Gór Stołowych, Hurtownie Apak
i Renoma z Dusznik-Zdroju oraz
największy w Polsce producent
papieru – Mondi Świecie S.A.

Oficjalne otwarcie XV Święta Papieru. Na zdj. (od lewej) Burmistrz DusznikZdroju Piotr Lewandowski, Dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk,
Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego Andrzej Kosiór. Fot. K. Jankowski

Wernisaż wystawy Ryszarda Bilana Chciałabym powiedzieć. Fot. K. Jankowski

XV Święto Papieru. Fot. K. Jankowski

XV Święto Papieru. Fot. K. Jankowski
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MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY – MIEJSCE PAMIĘCI
Muzeum Gross-Rosen w
Rogoźnicy na terenie byłego
niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen to Miejsce
Pamięci i zadumy nad losem ofiar
hitlerowskiego terroru. To również miejsce edukacji o historii
II wojny światowej, bestialskich
nazistowskich zbrodniach i wyniszczaniu więźniów przez system obozowy.
Obóz koncentracyjny (KL)
Gross-Rosen istniał w latach
1940-1945 i był jednym z najcięższych obozów III Rzeszy.
Jego więźniowie mieli zapewnić
przymusową siłę roboczą dla eksploatacji miejscowych zasobów
granitu. Obóz działał w myśl nazistowskiej zasady „Vernichtung
durch die Arbeit” – wyniszczenia
przez pracę.
KL Gross-Rosen był centralą
dla około 100 filii lokowanych
przy niemieckich zakładach zbrojeniowych. Obecnie, ich historyczne ślady odnaleźć można na
Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej,
ale również w czeskich Sudetach
i Saksonii.
W czasie 5 lat funkcjonowania KL Gross-Rosen przeszło
przez niego ok. 125 tys. więźniów
z 23 państw. Najliczniejszą grupę
narodowościową stanowili Żydzi
z różnych krajów europejskich,
Polacy i obywatele Związku
Radzieckiego. Według szacunkowych danych, wskutek morderczej pracy, głodowych racji
żywnościowych, braku opieki
lekarskiej i licznych egzekucji,
śmierć poniosło 40 tys. osadzonych.

Odrestaurowany barak więźniarski.

Informacje
dla zwiedzających
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy czynne codziennie:
w okresie od 1 maja do 30 września w godz. 8:00 – 19:00
w okresie od 1 października do
30 kwietnia w godz. 8:00 – 16:00
1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
Muzeum jest nieczynne
Opłaty za usługę
przewodnicką:
w języku polskim grupa do
15 osób – 30 zł, grupa do 40
osób – 60 zł
w języku obcym grupa do 15
osób – 70 zł, grupa do 40 osób
– 120 zł
bilet rodzinny (do 5 osób dorosłych), przewodnik w języku
polskim – 20 zł
W programie zwiedzania jest
płatna projekcja filmu:
30 min.: grupa – 25 zł, indywidualnie – 3 zł,
60 min.: grupa – 50 zł, indywidualnie – 5 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
muzeum: www.gross-rosen.eu
Muzeum Gross-Rosen
www.gross-rosen.eu
Rogoźnica,
ul. Ofiar Gross-Rosen 26
Tel. 74 85 590 07 / 669 188 779

Urząd Miejski w Strzegomiu
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Muzeum Gross-Rosen

zapraszają na

UROCZYSTOŚCI
UPAMIĘTNIAJĄCE 76. ROCZNICĘ
AGRESJI NIEMIEC NA POLSKĘ
ORGANIZOWANE
POD HONOROWYM PATRONATEM

Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego
Biskupa Świdnickiego
Jego Ekscelencji ks. bp. Ignacego Deca

6 września 2015 roku

na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

W programie uroczystości:
- Wystąpienia okolicznościowe
- Uroczysta Polowa Msza Święta
- Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów
- Zwiedzanie wystaw
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA PLACU PRZED MUZEUM O GODZ. 11.45

Doroczna uroczystość
upamiętniająca
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na terenie Muzeum Gross-Rosen odbędzie się
uroczystość poświęcona pamięci
ofiar obozu koncentracyjnego.

Brama wejściowa do obozu.

Tegoroczna uroczystość przypada 6 września i została objęta honorowym patronatem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
oraz ks. bpa świdnickiego Ignacego Deca.
Serdecznie zapraszamy!
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FESTIWAL WYBRZMIAŁ!
Trzydniowa muzyczna
uczta dobiegła końca. Cały
ostatni weekend (12-14
czerwca br.) wypełniony był
brzmieniem wspaniałej muzyki w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu im.
Ignaza Reimanna w Wambierzycach.
Piątek - 12 czerwca br.
W czeskim Božanovie w
tamtejszym kościele odbył
się koncert wambierzyckiego chóru CANTUS pod dyr.
Stanisława Paluszka. Bardzo
ciekawy program koncertu
wzbudził żywą reakcję publiczności tak, że nie obyło
się bez bisowania.

Sobota - 13 czerwca br.
O godz. 19.00 w bazylice
wystąpił jeden z czołowych i
uznanych czeskich organistów
- Václav Uhlíř muzyk, organista i pedagog. W programie
koncertu organowego - obok
organowej improwizacji na
temat Ignaza Reimanna - licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała kompozycji autorstwa m.in. Georga Friedricha
Händla, Johanna Sebastiana
Bacha, Leoša Janáčka i Antonína Dvořáka. Po koncercie o
bazylie oprowadziła słuchaczy niezawodna Ewa Swół,
a na zakończenie - po Apelu
Maryjnym - tradycyjnie iluminacja bazyliki.

Niedziela - 14 czerwca br.
Trzeci dzień festiwalu rozpoczęliśmy o godz. 11.00 uroczystą Mszą Św. w intencji czterech
narodów pod przewodnictwem
biskupa Adama Bałabucha z
udziałem chórów.
Muzyczna uczta zakończona
została Koncertem Finałowym
w bazylice, którego wykonawcami byli: Chór CANTUS CORDIS
(Mińsk/Białoruś), Chór STUDÁNKA (Police nad Metuji/Czechy),
Chór FEICHTINUM (Akademia
Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu), OPOLSKI CHÓR
KAMERALNY (Opole), Chór CANTUS (Wambierzyce) oraz Kwartet
smyczkowy (Wałbrzych). Wszystkie występy wywołały gromkie

owacje i łzy wzruszenia, które
pojawiły się zwłaszcza w oczach,
jak zawsze odwiedzającej wambierzycki festiwal, praprawnuczki
kompozytora - pani Christel Kaven, której niezmiernie wdzięczni
jesteśmy za uświetnienie kolejnej
edycji festiwalu.
Cały festiwal był częścią projektu nr PL.3.22/3.2.00/13.03916
„Muzyka i sport na pograniczu
Radkowsko-Broumowskim”
współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy Granice“.
Realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Chór „Cantus” z Wambierzyc.

Przemawia Christel Kaven praprawnuczka Ignaza Reimanna , obok prowadzący Zygmunt Pchalek.

Dyrygenci wszystkich chórów i prowadzący z Christel Kaven podczas zakończenia Festiwalu.

Opolski Chór Kameralny.
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72. ROCZNICA RZEZI NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
19 lipca zorganizowano w
Kłodzku i Nowej Rudzie obchody 72 rocznicy rzezi na Wołyniu i
w Małopolsce Wschodniej, która
była faktycznie ludobójstwem
dokonanym przez ukraińskich
nacjonalistów na ludności polskiej.
Uroczystości rozpoczęły
się w Kłodzku o godz. 12.00
złożeniem kwiatów pod Obeliskiem Pamięci ku czci pomordowanych Polaków w latach
1939 – 1947 przez ukraińskich
nacjonalistów, gdzie głos zabrali
przedstawiciele głównych organizatorówsta Tadeusz Szewczyk
Prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej i Michał
Dworczyk Prezes Fundacji
„Wolność i Demokracja”, która
wspiera demokrację na Wschodzie oraz pomaga żyjącym tam
Polakom. Jest też organizatorem
w całej Polsce Biegu Pamięci Wyklętych „Tropem Wilczym”.
Druga część uroczystości odbyła się w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej na Górze
Wszystkich Świętych w Nowej
Rudzie – Słupcu, gdzie o godz.
14.00 była sprawowana msza
święta pod przewodnictwem
ks. kanonika Jerzego Czernala
w intencji ofiar ludobójstwa, a
okolicznościową homilię wygłosił ks. Stanisław Stanisławiszyn,
kapelan Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej, który powiedział, że musimy przebaczyć
te zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na narodzie polskim, ale
nie możemy zapomnieć, gdyż
ofiary wołają o pamięć.
Uroczystości uświetnił piękny i wzruszający koncert w wykonaniu Wojciecha „Rohatyna”
Popkiewicza, Urszuli Milewskiej

i Sławomira Krysy. Michał Dworczyk wręczył podziękowania
za kultywowanie pamięci o
Polskich Kresach Wschodnich
Stowarzyszeniu Kresowian Ziemi Kłodzkiej, jego najaktywniejszym członkom oraz Fundacji
Odnowy Ziemi Noworudzkiej.
Organizatorzy zaprezentowali też wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci
Narodowej pt. „Wołyń 1943.
Wołają z grobów, których nie
ma”. Uroczystości zakończyły
wspomnienia byłych mieszkańców Kresów, którzy przeżyli gehennę rzezi wołyńskiej.
Michał Dworczyk w wywiadzie
udzielonym redaktorowi Gościa
Niedzielnego Mirosławowi Jaroszowi powiedział: Zaobserwowałem, że kiedy mówimy w
Polsce o Kresach, ulegamy źle
zrozumianej poprawności politycznej. Osoby, które chciałyby
dziś bliskiej współpracy Polski
z Ukrainą, błędnie uważają, że
wyparcie z naszej świadomości
narodowej pamięci o ludobójstwie Polaków na Wołyniu pomoże w budowaniu dobrych relacji między naszymi narodami.
Nic bardziej mylnego. Przyszłość
i współpracę musimy zawsze
budować na prawdzie. Prawda
nawet najtrudniejsza, jest potrzebna, by prowadzić ze sobą
dialog i współpracować. Dlatego
ludobójstwo musimy nazwać
po imieniu. Dziś pomagamy
Ukrainie, która została napadnięta przez Federację Rosyjską;
to dobrze. Nie możemy jednak
popaść w błędne przekonanie,
by nie wyjaśniać naszych tragicznych relacji. Prawda musi
zostać odkryta dla do dobra
obydwu stron. Fałsz jak choro-

ba nowotworowa potrafi trawić
całe społeczeństwa, doprowadzając do ich destrukcji. Jeżeli
Ukraińcy będą tworzyli nową
tożsamość narodową, opierając
się na etosie UPA, jeżeli istniejące na Ukrainie środowiska na-

cjonalistyczne doprowadzą do
tego, że bohaterami młodzieży
staną się tacy mordercy jak Bandera czy inne osoby odpowiedzialne za ludobójstwo, będzie
to dramat nie tylko Polaków, ale
i Ukraińców.

Uroczystość złożenia kwiatów pod Obeliskiem pamięci ku czci Polaków
pomordowanych na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947 w Kłodzku.
Przemawia Jerzy Dec. Fot. Mirosław Jarosz

Wręczenie podziękowań za utrwalanie pamięci o polskich Kresach Wschodnich
przez Michała Dworczyka, prezesa Fundacji Wolność i Demokracja. Fot. Mirosław Jarosz

OPIEKUNKI DO NIEMIEC
WYMAGANY NIEMIECKI KOMUNIKATYWNY,

DO 1500 EURO/MIES.,
TYLKO SPRAWDZONE RODZINY,
OD ZARAZ

Koncert w kościele Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Fot. Mirosław Jarosz

AMBERCARE24
533 848 005
730 340 005
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OBCHODY 72. ROCZNICY
RZEZI

NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
KŁODZKO – NOWA RUDA, 19 lipca 2015 roku
KŁODZKO
12:00 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod Obeliskiem Pamięci
ku czci Polaków Pomordowanych na Kresach Wschodnich
w latach 1939–1947
Wystąpienia:
Tadeusz Szewczyk – Prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi
Kłodzkiej
Michał Dworczyk – Prezes Fundacji Wolność i Demokracja

NOWA RUDA-SŁUPIEC
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych
14:00 – Msza Święta w intencji ofiar zbrodni dokonywanych przez
ukraińskich nacjonalistów na ludności Kresów Wschodnich
Homilia – ks. Bolesław Stanisławiszyn
15:00 – Koncert w wyk. Wojciecha „Rohatyna” Popkiewicza, Urszuli
Milewskiej i Sławomira Krysy
Wręczenie podziękowań za utrwalanie pamięci o polskich
Kresach Wschodnich
15:30 – Spotkanie ze świadkami wydarzeń i otwarcie wystawy
„Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”
16:00 – Wspólny posiłek

PATRONAT MEDIALNY: „Świdnicki Gość Niedzielny”
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej, Fundacja Wolność i Demokracja, Ruch Społeczny
im. Lecha Kaczyńskiego Ziemi Kłodzkiej, Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Prawo i Sprawiedliwość
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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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WYSTAWA „POWRÓT NAD ODRĘ I BAŁTYK.
PLAKATY ZE ZBIORÓW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
W WARSZAWIE”
3-31 lipca 2015, Jelenia Góra
W 2015 roku mija siedemdziesiąt lat od zakończenia II
wojny światowej. Ponowna
zmiana granic państwa polskiego wywołała falę przymusowych
przesiedleń, które zmusiły miliony Polaków do porzucenia
swoich domów i rozpoczęcia
nowego życia – między innymi
na Dolnym Śląsku.
W lipcu, w Jeleniej Górze, prezentowana będzie 3 odsłona
wystawy „Powrót nad Odrę i Bałtyk. Plakaty ze zbiorów Muzeum
Niepodległości w Warszawie”.
Przedstawia ona realia ówczesnej Polski i przywołuje pamięć
o wydarzeniach sprzed lat, które
na trwałe zmieniły oblicze Dolnego Śląska. Wystawie towarzyszy
publikacja.
Szanowni Państwo,
w tym roku mija równo siedemdziesiąt lat od zakończenia II wojny
światowej. Ponowna zmiana gra-

nic państwa polskiego wywołała
falę przymusowych przesiedleń,
które zmusiły miliony Polaków do
porzucenia swoich domów rodzinnych i rozpoczęcia nowego życia –
między innymi na Dolnym Śląsku.
Proces osadnictwa i zagospodarowania Ziem Zachodnich wiązał
się z wielkim wysiłkiem i trudem.
Nowi osadnicy, przybyli z niemal
wszystkich przedwojennych regionów II Rzeczypospolitej, stawiali
czoła nie tylko wyzwaniom dnia
codziennego, ale także stanęli
przed problemem budowy integralności społecznej i kulturowej
zasiedlanych terenów. Wystawa
pt. "Powrót nad Odrę i Bałtyk.
Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie", do obejrzenia której Państwa serdecznie
zapraszam, przedstawia realia
ówczesnej Polski. Przywołuje pamięć o wydarzeniach sprzed lat,
które na trwałe zmieniły oblicze

Dolnego Śląska. Wyrażone przez
artystów emocje doskonale odzwierciedlają specyfikę minionej
epoki – jej traumę naznaczoną
piętnem wojny, propagandę władzy komunistycznej, ale zarazem
radość i nadzieję zwykłych ludzi.
Wystawa jest wyjątkową okazją
do zapoznania się z historycznym
dziedzictwem naszego regionu.
Wzajemne przenikanie się wpływów różnych narodowości czyni
z Dolnego Śląska miejsce wyjątkowe, którego przeszłość nieustannie
przypomina o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, www.
okis.pl

WYSTAWA BOLESŁAWY I EDMUNDA ZDANOWSKICH
„Z NIEPEWNOŚCI W NIEPEWNOŚĆ: UCHODŹCY WOJENNI
NA LITWIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ”
6 sierpnia-21 września 2015, Wrocław
6 sierpnia 2015 w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek
Romański” otwarta zostanie
wystawa fotografii Bolesławy i
Edmunda Zdanowskich.
Dzięki uprzejmości Muzeum
Narodowego im. M.K. Čiurlionisa w Kownie wykonaliśmy
fotokopie oryginalnych 76 fotografii, ukazujących codzienDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

ne życie uchodźców w Wilnie
na przełomie 1939 i 1940 roku.
Na fotografiach uwiecznieni są
Litwini, Polacy i Żydzi.
Kurator Vaida Sir v ydaitė Rakutienė o wystawie:
Po napaści Niemiec hitlerowskich
na Polskę 1 września 1939 r. Litwę
zalały tłumy uchodźców – ludności cywilnej oraz internowa50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

nych żołnierzy polskich. Nieco
później, w październiku 1939 r.,
przybyli też mieszkańcy Niemiec
i Związku Sowieckiego, zmuszeni przez tamtejsze władze do
opuszczenia swoich krajów.(…)
Atmosferę panującą w Wilnie w
końcu 1939 i na początku 1940
r. uwiecznili na swoich zdjęciach
Edmund i Bolesława Zdanowscy,
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.

Ziemia Kłodzka nr 252-253/ lipiec-sierpień 2015
którzy podjęli się wykonania tej
misji na zamówienie Towarzystwa Pomocy Wileńszczyźnie.
(...) Zarówno same fotografie,
jak i komentarze są cennym ikonograficznym źródłem wiedzy o
codzienności, pozostającej w cieniu wydarzeń historycznych 1939
r., odzwierciedlającym socjalne,
społeczne, kulturalne i emocjonalno-psychologiczne aspekty
życia uchodźców w Wilnie.
Wystawa zachęca do zwrócenia uwagi na wartości ogólnoludzkie, dostrzeżenie znaczenia
działalności organizacji i towarzystw społecznych, takich jak
Czerwony Krzyż, Towarzystwo
Dobrocz ynności Litwinów
Wileńskich, Kobiecy Komitet
Pomocy i in., które wyciągnęły
pomocną dłoń ludziom dotkniętym nieszczęściami wojennymi.
Bolesława (1908-1982) i Edmund
(1905-1984) Zdanowscy są
przedstawicielami wileńskiej
szkoły fotografii. Byli uczniami,
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a później współpracownikami
słynnego wileńskiego fotografika – Jana Bułhaka. Oprócz pracy twórczej zajmowali się także
nauczaniem fotografii. Edmund
Zdanowski od 1929 r. pracował
jako instruktor w Zakładzie Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
im. Stefana Batorego w Wilnie.
Pobrali się w 1930 roku, a od
1934 roku wspólnie prowadzili
w Wilnie własny zakład fotograficzny. Razem realizowali także
tematy fotograficzne, dlatego
też swoje fotografie sygnowali
jako wspólne dzieło. W latach 30.
i 40. XX w. niestrudzenie dokumentowali Wilno, począwszy od
planów ogólnych na detalach
architektonicznych kończąc.
Opuszczając Wilno w 1945 r.
zostawili 439 szklanych negatywów, w obecnym Litewskim
Muzeum Malarstwa. W 1945 roku
Bolesława i Edmund Zdanowscy
osiedlili się w Gdyni, gdzie konty-

nuowali swoją drogę artystyczną
i pedagogiczną. Założyli pierwszą na Wybrzeżu szkołę fotograficzną – współtworzyli Liceum
Fotografiki Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych w Gdyni,
w 1952 roku przekształcone w
Technikum Sztuk Plastycznych w
Gdyni-Orłowie. Oboje pracowali
tam aż do 1970 r. Przez 25 lat
pracy zawodowej Zdanowscy
wykształcili około 500 uczniów
- późniejszych artystów fotografików, operatorów telewizji i filmu,
pedagogów fotografii. Ciągle bliski był im temat miasta. Fotografowali Gdańsk i Gdynię uwieczniając na fotografiach ciekawe
miejsca i przemiany zachodzące
w miejskim krajobrazie.
Wystawę można będzie oglądać
do 26 września br.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, www. okis.pl

„PODRÓŻ NA KONIEC ŚWIAT(Ł)A
FOTOGRAMY W TECHNICE GUMY ARABSKIEJ”
WYSTAWA FOTOGRAFII ROMANA MICHALIKA
20 sierpnia - 21 września 2015, Wrocław
W sierpniu i we wrześniu w
Galerii Dolnośląskiego Centrum
Informacji Kulturalnej będzie
można zobaczyć wystawę fotografii Romana Michalika.
„Podróż na koniec świat(ł)a – fotogramy w technice gumy arabskiej” to wystawa prezentująca
prace Romana Michalika, który od
2002 roku zajmuje się dawnymi
metodami fotograficznymi. Swe
prace wykonuje głównie w technikach chromianowych, takich
jak: guma arabska, technika olejowa i bromolejowa, jak również
stosując fotografię albuminową
i cyjanotypię oraz połączenia
gumy z tymi metodami.
Roman Michalik, urodził się w
1969 r., w Świdnicy. Z wykształcenia jest geologiem, doktorem nauk o Ziemi, od 2003
roku pracuje w Wyższej Szkole
Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Tematyka jego fotografii obejmuje
głównie krajobraz i architekturę, rzadziej portret.
Autor prowadził warsztaty
fotografii w technice gumy
arabskiej w ramach Klubu Miłośników Dawnych Technik Fo-

tograficznych. Jego prace były
nagradzane w kilku konkursach
fotograficznych i wystawiane na
kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Guma – szlachetna
fotografia
Niezwykła technika fotograficzna zwana gumą (fr. gomme
bichromatee, ang. gum bichromate, niem. Gummidruck) powstała w drugiej połowie dziewiętnastego wieku.
Technika ta, zaliczana do fotograficznych technik szlachetnych,
związana jest ściśle ze zjawiskiem
światłoczułości mieszaniny składającej się z gumy arabskiej,
dwuchromianu potasowego
lub amonowego oraz pigmentów mineralnych. Z tego względu
zaliczana jest do technik chromianowych, w odróżnieniu od
bardziej popularnej fotografii,
opartej na solach srebra.
Jej odkrycie, rozwój i doskonalenie, jako środka wypowiedzi
twórczej, łączone jest między
innymi z takimi nazwiskami
jak: Robert Demachy, Hugo
Henneberg, Heinrich Kuhn,

Hans J. Watzek, James Packham, Edward Steichen.
W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. fotografia gumowa
była bardzo rozpowszechniona. W gumie tworzyli m.in.: Jan
Bułhak, Janina Mierzecka, Józef
Świtkowski, Henryk Mikolasch,
Marian Dederko oraz Witold
Dederko. Obecnie w czasach
szybkiej i masowej fotografii
cyfrowej następuje powrót do
dawnych ręcznych, mozolnych
metod, które dają niepowtarzalne efekty. Fotografia powoli
odzyskuje dawną dostojność.
Przygotowanie fotogramu jest
całkowicie ręczne i jednostkowe.
Artysta samodzielnie preparuje
papier i mieszaninę światłoczułą,
którą ręcznie nakłada na podłoże i ręcznie wywołuje w kąpieli
wodnej. Każdy fotogram w tej
technice jest więc niepowtarzalny - staje się unikatem.
W dzisiejszych czasach dawne
techniki fotograficzne pozwalają
na ucieczkę od masowości współczesnych metod obrazowania i
skupienie się zarówno autorów
jak i widzów na wartości pojedynczych obrazów. Można w ten
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sposób uciec od wszechobecnej
powierzchowności w twórczości
i odbiorze fotografii. Masowość
można zastąpić indywidualnością mozolnie odciskaną przez
autora na każdej odbitce. Możemy obcować z autentykiem,
unikatem, a nie tysiączną kopią.
Dziewiętnastowieczne techniki
fotograficzne mogą być wciąż aktualne, atrakcyjne i mogą okazać
się niezastąpionym narzędziem
pozwalającym na niezależność

twórcy. Stosuje się w nich pełną
manualność wykonywania odbitek i w tym względzie fotograf
może uniezależnić się całkowicie
od przemysłu fotograficznego i
usługowych laboratoriów. Najbardziej uniwersalną techniką
jest z pewnością guma chromianowa. Mamy tu ogromną
swobodę, możemy pracować
na najbardziej nam odpowiadających papierach, ulubionymi pigmentami i w sposób, jaki

nam najbardziej odpowiada. W
czasach gdy cyfrowa fotografia
coraz bardziej uzależnia twórców
od przemysłowych urządzeń i
programów komputerowych,
tylko w gumie możemy znaleźć
namiastkę niezależności oraz powrót do manualnych ingerencji
i rzemieślniczego dążenia do
perfekcji. - Roman Michalik
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, www. okis.pl

15. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
T-MOBILE NOWE HORYZONTY
23 lipca – 2 sierpnia 2015, Wrocław
Głównym założeniem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty
jest prezentacja kina artystycznego, niekonwencjonalnego i
bezkompromisowego. Program
układany jest z myślą o publiczności wymagającej i szukającej
w sztuce nowych doświadczeń
i przeżyć, oczekującej od twórców własnego, oryginalnego
języka. Można na nim zobaczyć
filmy wykraczające poza granice konwencjonalnego kina.
Znamy już pierwsze tytuły filmów
konkursowych. W Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty
o Grand Prix festiwalu, nagrody
jury FIPRESCI i festiwalowej publiczności ubiegać się będą między innymi znakomicie przyjęty
na festiwalu w Wenecji H. w reżyserii Ranii Attieh i Daniela Garcii
- tajemniczy thriller z elementami
science-fiction, jednocześnie dekonstrukcja klasycznej greckiej
tragedii, oraz nagrodzona Tiger
Award na festiwalu w Rotterdamie peruwiańska Videofilia Juana
Daniela F. Molero - nietypowy
portret zagubionych młodych
ludzi i krytyka społeczeństwa
uzależnionego od Internetu w
formie psychodelicznego tripu.
Nowatorskie, kreacyjne filmy
dokumentalne oraz docu-fiction o sztuce i muzyce będą
ubiegać się o laury w Międzynarodowym Konkursie Filmy o
Sztuce. W programie znalazł się
Life May Be - zapis fascynującej
wideokorespondecji reżysera i
historyka kina Marka Cousinsa
(gość 13. TNH, autor The Story of
Film) z wybitną irańską artystką
Manią Akbari, oraz Twenty Eight
Nights And A Poem libańskiego
artysty Akrama Zaatariego - bły-

skotliwy kolaż, film pełen narracyjnych szkatułek i reinterpretacji,
przedziwne filmowe archiwum,
inspirowane zdjęciami ze studia
filmowego Szecherezada.
W Panoramie ponownie znalazły
się dzieła mistrzów współczesnego kina autorskiego i odkrycia,
filmy nagradzane na wielkich i
małych festiwalach, między innymi najnowszy film autora Niebiańskich żon Łąkowych Maryjczyków (laureat 13. TNH) Aleksieja
Fedorczenki - Anioły rewolucji
na podstawie opowiadań jego
stałego współpracownika, scenarzysty Denisa Osokina, których
akcja rozgrywa się w latach 30. w
stalinowskiej Rosji. Fedorczenko
ponownie łączy bogatą symbolikę rodem z filmów Paradżanowa
z poetyką satyry i absurdu. W programie również najnowszy film
filipińskiego mistrza Lava Diaza
- monumentalny, prawie sześciogodzinny, obsypany nagrodami
na festiwalu w Locarno - From
What Is Before oraz pokazywany
na Berlinale The Forbidden Room
kanadyjskiego eksperymentatora
Guya Maddina, który wraz z Evanem Johnsonem nakręcił szalony,
anarchizujący, fantazyjny film,
pełen szkatułkowych historii i
niezwykłych postaci, inspirowany
filmami, które… nie powstały. Do
tej zabawy kinem zaprosił między innymi Charlotte Rampling,
Geraldine Chaplin, Mathieu
Amalrica czy Udo Kiera.
Bohaterami tegorocznych retrospektyw będą najbardziej bezkompromisowy z francuskich
kontynuatorów francuskiej nowej fali Philippe Garrel, litewski
wizjoner Šarūnas Bartas oraz
Tadeusz Konwicki - zmarły w
tym roku wybitny pisarz, scena-

rzysta i reżyser filmowy. Tematem przewodnim tegorocznej
odsłony cyklu Nowe Horyzonty
Języka Filmowego będą kostiumy, zaś Trzeciego Oka: #selfie:
filmowe autoportrety. Ważnym
wydarzeniem 15. TNH będzie
przegląd nieznanej w Polsce
kinematografii litewskiej.
Siódma edycja Nowych Horyzontów Języka Filmowego przynosi
kolejne zmiany: oprócz rozszerzenia czasowego zasięgu sekcji na
blisko pół wieku, współkuratorką
została Jagoda Murczyńska, która
m.in. prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim o teorii
mody i kostiumu w kinie. Razem
wybraliśmy 10 filmów pokazujących różnorodne zastosowanie
tego elementu formy, od realizmu przez historyzm, fantastykę, fetyszyzm, aż po surrealizm.
Specjalnym gościem sekcji będzie
Dorota Roqueplo, ceniona kostiumografka, wielokrotnie nagradzana Złotymi Lwami i Orłami, która
opowie o pracy nad spektakularną Hiszpanką (2014) Łukasza
Barczyka. Zapowie także jedno ze
swoich ulubionych arcydzieł, czyli
Lamparta (1963) Luchino Viscontiego, pokazywanego z niedawno
cyfrowo odnowionej kopii.
Sekcja Nocne Szaleństwo uwalnia
się w tym roku od tematycznych
i retrospektywnych ram - skupiając się na prezentacji najciekawszych i najbardziej oryginalnych
dokonań współczesnego kina gatunkowego. Zobaczymy świeże
tytuły prosto z czołowych światowych festiwali fantastyki i grozy,
filmy które w śmiały i odkrywczy
sposób wykorzystują gatunkowe
schematy oraz wyznaczają kierunki rozwoju ambitnego kina
rozrywkowego. W programie
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znajdzie się m.in. wariacja na temat kina rape & revenge, hiszpański The Corpse of Anna Fritz (El
cadáver de Anna Fritz, reż. Hèctor
Hernández Vicens), który premierę miał na ostatnim festiwalu
SXSW w Austin. Innym tytułem
będzie The Editor kanadyjskiego
kolektywu Astron-6, naszpikowany cytatami ironiczny ukłon
w stronę klasycznego gatunku
jakim są horrory giallo.
Jednym z celów programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław
2016 jest przybliżanie kultury sąsiadów. Ważnym wydarzeniem

15. MFF TNH będzie przegląd
nieznanej w Polsce kinematografii litewskiej - w sekcji znajdą
się sztandarowe dzieła reżyserów
litewskich z czasów ZSRR (jak
kultowy western Nikt nie chciał
umierać Vytautasa Žalakevičiusa), a także filmy zrealizowane
po 1990 roku (np. Kolekcjonerka Kristiny Buožytė, gościa 13.
TNH). Bohaterem retrospektywy
będzie najsłynniejszy przedstawiciel kina litewskiego, wizjoner
Šarūnas Bartas, stawiany na równi z takimi mistrzami jak Andriej
Tarkowski i Béla Tarr. Jego neo-

modernistyczne filmy to wyrafinowane traktaty o wyobcowaniu,
melancholijne alegorie, impresje
w duchu slow cinema.
Gwiazdą Klubu Festiwalowego
w Arsenale będzie libańska piosenkarka Yasmine Hamdan. Jej
zmysłowym, hipnotyzującym głosem zachwycali się bohaterowie
i widzowie ostatniego filmu Jima
Jarmuscha Tylko kochankowie
przeżyją. Koncert odbędzie się
w pierwszą sobotę festiwalu, 25
lipca o 23.00.
Organizator: Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty

53. FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
19 – 22 sierpnia 2015, Kudowa Zdrój
W dniach 19-22 sierpnia 2015
odbędzie się kolejna edycja jednego z najstarszych festiwali
muzycznych w Polsce, czyli 53.
Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju. Pierwszą edycję
Festiwalu zainaugurowano 15 lipca 1962 roku w dziewięćdziesiątą
rocznicę śmierci patrona imprezy
– Stanisława Moniuszki.
Od 2012 roku dyrektorem artystycznym jest Stanisław Rybarczyk,
wybitny dyrygent i animator kultury. W ciągu kilku festiwalowych
dni w najpiękniejszych miejscach
Kudowy: w Teatrze Zdrojowym,
Teatrze pod Blachą, Sali Koncertowej w Pijalni Wód Mineralnych,

Parku Zdrojowym, a także w kościołach wystąpi kilkudziesięciu
śpiewaków i muzyków z Polski,
Czech, Rumunii, Węgier.
Tegoroczna edycja obfitować będzie w ponad 15 wydarzeń – koncertów, wykładów oraz widowisk.
Na koncercie inauguracyjnym w
pierwszy dzień festiwalu wystąpi
doskonała rumuńska sopranistka
- Anda-Louise Bogza z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii w Hradec Kralove,
w czwartek warto posłuchać
koncertu Laureatów Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Andrzeja Hiolskiego w tym
wschodzącą gwiazdę polskiej

wokalistyki – mezzosopranistkę
Jadwigę Postrożną. W trzeci dzień
z pewnością zainteresuje słuchacza Operetka w 3 aktach "Domek
trzech dziewcząt", która jest spektaklem dyplomowym studentów
Wydziału Wokalnego Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w reżyserii Andrzeja Wizy. W ostatni dzień, na
zakończenie festiwalu odbędzie
się Wieczór Baletowy w Teatrze
Pod Blachą. To jednak tylko kilka z
licznych wydarzeń, które odbędą
się podczas tegorocznej edycji Festiwalu Moniuszkowskiego.
Organizator: Moniuszkowskie
Towarzystwo Kulturalne

KRZYŻOWA-MUSIC. MUZYKA DLA EUROPY

18 – 30 sierpnia 2015, Dolny Śląsk
Przedsięwzięcie pod patronatem, Ministrów Spraw Zagranicznym Polski i Niemiec, zgromadzi
w Krzyżowej 42 muzyków z 20
krajów. Rezultatem ich spotkania będą sierpniowe koncerty,
które będą mieć miejsce nie tylko w Krzyżowej, ale również we
Wrocławiu, Świdnicy, Szczawnie-Zdroju oraz Grodziszczu.
Wzorem dla tego przedsięwzięcia jest najbardziej znaczący
amerykański festiwal muzyki
kameralnej Marlboro Music, założony przez europejskich muzyków na uchodźctwie. Byli to
przyjaciele Helmutha Jamesa
i Freyi von Moltke z Krzyżowej
(niegdysiejszego Kreisau).
Dyrekcję artystyczną objęła światowej sławy niemiecka skrzypaczka Viviane Hagner. „Zainspirowana
wieloletnim uczestnictwem w
festiwalu Marlboro Music oraz

aktywnością w Komitecie Honorowym Fundacji im. Freyi von
Moltke, odkryłam, że Krzyżowa to
idealne miejsce na tego rodzaju
festiwal muzyki kameralnej. Wielu
moich przyjaciół ze świata muzyki, włączając mistrzów festiwalu z
Marlboro, deklaruje swoje zaangażowanie w to europejskie przedsięwzięcie muzyczne“ – mówi
artystka.
Przedsięwzięcie nie tylko
umożliwi wspólną grę i wymianę międzypokoleniową artystów,
ale także pozwoli nadać sygnał
wspólnoty kulturowej w czasach
politycznego wzburzenia w Europie. Muzycy i goście festiwalu
poświęcą też uwagę tematom społeczno-politycznym – otwarte dla
gości dwuczęściowe sympozjum
„Muzycy na Emigracji“ poruszy
życiorysy muzyków-uchodźców,
a w szczególności ich oddziały-

wanie w swoich nowych miejscach zamieszkania.
Publiczności zostaną przedstawione wielkie dzieła europejskiej muzyki kameralnej. Co ciekawe, choć
wiele utworów dla poszczególnych
koncertów jest już ustalonych,
znaczna część programu zostanie opracowana podczas prób
w Krzyżowej i podana do wiadomości dopiero w dniu występu.
Wiadomo też, że finałowy koncert
festiwalu odbędzie się 30 sierpnia,
w historycznej Auli Leopoldina we
Wrocławiu. Artyści festiwalu wykonają wtedy wielkie dzieła muzyki
kameralnej, m.in. W. A. Mozarta, L.
Spohra czy F. Schuberta.
Organizatorzy:
Fundacja im. Freyi von Moltke
na rzecz Krzyżowej
oraz Fundacji "Krzyżowa"
dla Porozumienia
Europejskiego
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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
PLES PODNIKATELŮ
ŽIVNOSTNÍKŮ
Pátek 24. 7. A
19:00
SPOLEČENSKÝ 20:00
PLES
hod. Bez šance
13. 6. – 2. 8. 9:30 – 18:30

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
hotové. Technika
je flegmatická,
Předprodej
EDA
nanení
broumovském
náměstí.
Pátek 10. 7. a 24. 7. 20:00,
21:30vstupenek v prodejně
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

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)

Prázdninový workshop pro děti
formou her, či pohybových a výtvarných aktivit
9. Děti
2. 14:00
poznají život pod hladinou a získávají kladný vztah
k celému vodnímu ekosystému a k přírodě.
Délka programu:
1,5 hod.
Cena: 60,- Pořádá:
Kč/dítě. Klub seniorů
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
11. Broumov
– 17. 7. 10:00
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
TIP!
Náš
Revitalizované prostory Mezipatro,
benediktinský klášter v Broumově

BROUMOVANKA

TRAVESTI

!
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
áš TIP

PEKLO V HOTELU

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

VODA VODĚNKA

Sobota 25. 7. 15:00

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

– 16:00

Divadelní soubor J. K.
Tyl, Meziměstí
Sobota
25. 7. 20:00
TÝDEN OTEVŘENÝCH
NEŘESTI
KOSTELŮ Bláznivá komedie o tom, žeSVATÉ
ani když jste členem vlády, není
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
–
11.00
Městské 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.
140,Kč / 80,- Kč (pro
děti) v Broumově.
sálVstupné:
Kreslírna,
benediktinský
klášter

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.
Kreslírna,Bohadlo,
benediktinský
klášter
v Broumově.
Večerem vás provede PhDr.Sál
Stanislav
CSc.
Pedagog
KRAKONOŠOVY
Pořádá:
Agentura muzikolog,
pro rozvoj Broumovska.
zdarma
Univerzity Hradec králové, ale
především
badatel Vstupné:
a

DIVADLENÍ
ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

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 v mnohdy
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
předem
do 15ahodin,
nejlépe
telefonicky.
Pavel
Bičiště
Vám
představí
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 a
další otázky si klade šest účastníků
Městské
divadlo
Broumov.
nového dokumentárního
projektu
– „nových
Vstupné:
220,-Kč předprodej
/ 240,-Kč
na místě.
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Kulturní program
Kulturní
program
srpen 2015
únor 2014

1. 8. – 2. 10., denně kromě pondělí,
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
MĚSTO BROUMOV

VÁCLAV ŠAFÁŘ
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11. 8. 9:00 - 10:30

VODA VODĚNKA

20. 8. 9:00 – 11:00

SEMÍNKO SI PAMATUJE

Prázdninový workshop pro děti
Prázdninový workshop pro děti
Výstava ke 100. výročí narození broumovské
Děti formou her, či pohybových a výtvarných
Pojďme se na chvilku stát skutečnými kuchaři
malířské legendy.
aktivit poznají život pod hladinou a získávají
a společně pátrejme po lahodných chutích
15.
2.
20:00
1.Výstavní
2. 20:00 síň Muzea Broumovska.
kladný vztah k celému vodnímu ekosystému
z dědictví našich předků.
Pořádá: Muzeum Broumovska
a k přírodě. Informace a objednávky: martina.
Informace a objednávky: martina.junkova@
junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
broumovsko.cz, 734 443 165
12. 6. – 28. 8. 19:30
Revitalizované prostoryPles
Mezipatro,
benediktinpořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.
Hraje
hudební
skupina
– Rtyně v Podkrkonoší
Páteční
muzika
v CaféGeny
Dientzenhofer
ský klášter v Broumově. Cena: 60,- Kč/dítě
22. 8. 9:00 – 17:00
KDKaždý
Střelnice.
ČSŽrůzných
Broumov.
Vstupné:
80,-Kč
pátekPořádá:
živá hudba
žánrů
k
K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
FILMFÁRUM
pro dospělé
12. 8. 8:00 – 15:00 A.Davison, Pavlína Rudolfová.
příjemnému posezení v klášterní kavárně.
Zajištěna je bohatá tombola.
Letní filmová
škola
Café Dientzenhofer, benediktinský klášter
Předprodej
vstupenek
v
prodejně
EDA
na
broumovském
náměstí.
FILMFÁRUM junior
3.v2.
– 21. 2. Vstupné:
8:00 – 16:00
Chtěli byste
seBroumov.
dozvědět něco
o současné
Broumově.
dobrovolné
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klub
Vstupné:
80,-Kč
Letní filmová škola
technice a možnostech natáčení? S sebou
Tvůrčí
filmové
dílny,
ve
kterých
se
děti
naučí
vlastní
kameru
nebo
lze
využít
i
možnost
4. 8. 9:00 – 10:30
základní filmové postupy.
zapůjčení kamer VKCKB
17. 2. 19:00
z FLÓRA
období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
Přihlášky nejpozději do 10. 8. 2015
Cena: 250,- Kč/účastník. Přihlášky nejpozději
TIP!
Vernisáž
v
sobotu
1.2.2014
v
16.00
hodin.
Výstavní
síň
Staré
radnice
Náš
na martina.junkova@broumovsko.cz
Prázdninový workshop pro děti
do 20. 8. 2015 na martina.junkova@
nebo
734
443
165
Jak jsou rostliny zranitelné? Jaký přínos mají
broumovsko.cz nebo 734 443 165
Cena: 150,- Kč/účastník (cena zahrnuje lektorné
pro člověka? Znáte byliny na Broumovsku?
9.Informace
2. 14:00 a objednávky: martina.junkova@
IP!
a zapůjčení veškerého technického vybavení)
Náš T
22. 8. 18:00
broumovsko.cz,
734
443
165,
491
521
299
BROUMOVANKA
12. Broumov
8. 19:00
Revitalizované
prostory
Mezipatro,Pořádá:
benediktinský
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
Klub seniorů
klášter v Broumově. Cena: 60,- Kč/dítě
ARTCAFÉ OPEN
AIRsoubor J. K.
Hudební
festival rockových kapel MFH, Kluci,
Divadelní
Tyl, Meziměstí
SB a další
6. 2.
8. 19:00
9:00 – 11:00
12.
!
IP
T
Hřiště.
Pořádá:vlády,
Městonení
Broumov.
Bláznivá
komediea ohetom, žeDětské
ani když
jste členem
Náš
BROUMOVSKO SKRYTOU KAMEROU
Jana Šteflíčková
je pražská
písničkářka
zdarma
IP!
jednoduché
si něco začít s Vstupné:
vdanou sekretářkou.
A vybrat si k záletům
Náš T
rečka Studia Ypsilon. Rezervace
vstupenek:
Prázdninový workshop pro děti
hotel, tel.
kde734
je i 570
vaše141
manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
jakub.sleis@broumovsko.cz,
Děti se promění v přírodovědce, kteří umí SHOW
26.
8.
(premiéra)
a
27.
8.
(1.
repríza)
19:00
je přímo katastrofa.
Klášterní zahrada/Sál Kreslírna
(v případě To potom potřebujete spolehlivého osobního
pozorovat dalekohledem nebo sledovat živou
tajemníka,
který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
TECHTLE
nepřízně počasí), Klášter
Broumov.
přírodu pomocíMECHLE
fotopastí.
rozumBroumovska
stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
Pořádá: Agentura pro rozvoj
Informace a objednávky: martina.junkova@
podváděný
manžel,
je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
K broumovsko.cz,
mistru Alexovi a 734
slečně
přišla i zbrusu nová
posila 130,- Kč/90,- Kč (pro členy klubu
Vstupné:
ArtCafé)
443Dolores
165
Nová hudebně-divadelní inscenace HRA-NIC-e
a hvězda
pražského
kabaretu
slečna benediktinStacey, která je nejlepší
Revitalizované
prostory
Mezipatro,
nejen
o historii
regionu.
Pořádá:
Městobroumovského
Broumov. Vstupné:
60,-Kč
imitátorkou
u nás. Cena: 60,- Kč/dítě
13. 8. 9:00 – 11:00 Městské divadlo Broumov. Připravují
ský klášterCher
v Broumově.
přední čeští divadelní tvůrci: režisér
Radovan Lipus, scenáristka Renata Putzlacher
PŘÍBĚH OBILÍ
Městské
Broumov.
7. 8. a divadlo
21. 8. 20:00,
21:30
a scénograf Šimon Caban.
24.
2.děti
19:00
Prázdninový workshop
pro
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
Více informací: www.klasterbroumov.cz/hranice
NOČNÍ HRANÉ PROHLÍDKY
Jak sklízeli obilí naši předkové? Co jsou snopy,
TIP!
Sál Dřevník, Klášter Broumov.
Náš
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA panáci a hrabla? Jak probíhali žně?
Vstupné
v
předprodeji:
190,Kč/150,Kč
(studenti)
12.
2. 19:00
Informace a objednávky: martina.junkova@
Zažijte
neopakovatelnou atmosféru nočního
Vstupné na místě: 240,- Kč/180,- Kč (studenti)
broumovsko.cz, 734 443 165
kláštera.
Prohlídku
můžete
objednat
na
prohlídMARCEL
FLEMR - BLUES
Revitalizované prostory Mezipatro, benediktinský
ky@broumovsko.cz, 734 443 161
29. 8. 18:00
klášter v Broumově. Cena: 60,- Kč/dítě
Benediktinský
v Broumově.
Osobitý
pražský klášter
bluesový
kytarista v současné době hraje ve svém
Za poklady Broumovska
Vstupné:
170,Kč/110,Kč (pro děti)
bandu
Marcel
Flemr
Trio. Hudebně
se hlásí k hlubšímu odkazu -

SPOLEČENSKÝ PLES PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER
ROCKSTOCK

Jana Šteflíčková

TRAVESTI

Hudebně-divadelní
inscenace HRA-NIC-e

KAREL

PLÍHAL

– Kühnův smíšený sbor
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
9. 8.jako
9:00je–T-Bone
12:00 Walker, Lowell Fulson, Clarence
Noční
prohlídky
kytary
„Gatemouth“
a Karel Růžička
Městské
divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Brown,
Earl Hooker, Hubert
Sumlin, Magic Sam, B. B.
King, Albert
POHÁDKOVÉ
PUTOVÁNÍ
broumovského
kláštera
Závěrečný koncert 10. ročníku festivalu
Vstupné:na160,-Kč
v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins,
ale i současnějším přístupem
Roberta Craye,Prohlídka tematicky zaměřena
momenty
V BROUMOVSKÉM
KLÁŠTEŘE
Za poklady Broumovska představí Kühnův
Buddy Guye a Otise Granda.
života
v
klášteře
při
jedinečné
atmosféře
Přijďte s dětmi do kláštera a užijte si oblíbené
smíšený sbor řízený Markem Vorlíčkem
nočního kláštera.
pohádkové putování pro malé i velké.
a dále Lucii Silkenovou (soprán), Karla Růžičku
26. 2.
19:00
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Prohlídku můžete objednat
na prohlidky@
V letošním roce se celé dobrodružství rozvine
(klavír), Přemysla Kšicu (varhany) a Komorní
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
broumovsko.cz, 734 443
161.
i do nové klášterní zahrady.
sólisty K. PÍSNĚ
Růžičky: Radka Krampla (vibrafon),
ŠPORKOVY
BAROKNÍ
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Benediktinský klášter v Poutavé
Broumově.
Vstupné: 35,- Kč
Ondřeje
Štajnochra
Štěpánku
vyprávění okořeněné
obrazem
a živými(kontrabas)
hudebnímiaukázkami.
Vstupné: 140,- Kč/80,- Kč
(pro děti)
(trubka). CSc. Pedagog
Večerem
vás provede PhDr.Balcarovou
Stanislav Bohadlo,
9. 8. – 27. 9.
Klášterní
kostelmuzikolog,
sv. Vojtěcha,
Klášter
Univerzity Hradec králové, ale
především
badatel
a Broumov.
15. 2. 15:00
18. 8. 9:00 – 12:00 popularizátor české hudby.Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
MICHAL
KINDERNAY
Dobrovolné vstupné je věnováno na péči
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
Vernisáž: 8. 8. 2015 od 17:00
kostelyv na
Broumovsku.
sál Kreslírna, benediktinskýoklášter
Broumově.
Divadlo
D5, Praha
Více informací:
www.galeriedum.cz
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Galerie Dům.
Vstupné:
Prázdninový
pro děti120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Není
snad Agentura
nikdo, kdo
byrozvoj
neznal
čtveřici nerozlučných
kamarádů – workshop
Pořádá:
pro
Broumovska
Přijďte
se seznámit s barokním stavitelstvím
PŘIPRAVUJEME:
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem
geniálního
2. 18:00
a uměním
v působivých28.
prostorách
vynálezce
Myšpulína,
mnohdy ustrašeného, ale oddaného
vtipálka
9. 8. – 27.
9.
28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ
broumovského
kláštera,
který
v
tomto
roce
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do
POLSKÉ TATRY A
OKOLÍ
3 x 2a zažije
PRO
SLAVNOSTI
prožívá mimořádný rozkvět.
pohádky
takKLÁŠTER
opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
Cestopisná přednáška
SOUČÁSTÍ PROGRAMU JE PROHLÍDKA
Jiří Matějů a Martin Dašek – projekt site specific
Svatováclavský jarmark, pohádka pro děti,
dobrodružství.
KLÁŠTERA. Informace Pavel
a objednávky:
martina.
Vernisáž: 8. 8. 2015 od 17:00
legendární
country
kapely
Rangers –
Bičiště Vám
představíkoncert
zábavnou
a netradiční
formou
kulturu,
junkova@broumovsko.cz,
734 443
165a zvyky obyvatel
Více informací:
www.galeriedum.cz
Plavci,dané
hudební
vystoupení Vladimíra Václavka.
Městské
divadlo Broumov.
přírodu,
historii
oblasti.
Revitalizované prostoryKonferenční
Mezipatro, benediktinBenediktinský
klášter v Broumově.
Pořádá:
Město Broumov.
Vstupné: 40,-Kč
sál IC. Pořádá:Mírové
Město náměstí.
Broumov. Vstupné: 40,-Kč
ský klášter v Broumově. Cena: 100,- Kč/dítě
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
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

POZNEJTE BAROKO
NEJEN NA OKO

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

14. 8. a 28. 8. 20:00, 21:30
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NOVĚ

ČERVENEC 2015

DIVADELNÍ

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

FESTIVAL

Druhý ročník divadelního festivalu herců s postižením Menteatrál je na dohled. Neratov díky
němu ožije divadlem, koncerty
a dalšími aktivitami a atrakcemi
už o víkendu od 31.7. do 2.8.
Co nabídne? Především divadelní představení skupin pracujících s lidmi s postižením
z Brna, Prahy, Kladna, Bratislavy a Polska, zahrají tu samozřejmě i "domácí" herci z našeho
chráněného bydlení v Neratově.
Představení se odehrají v unikátním slaměném divadle, postaveném speciálně pro tuto
příležitost z balíků slámy a kotvicího materiálu.

www.neratov.cz

MENTEATRÁL

Divadlem ale program festivalu rozhodně neskončí. Těšit
se můžete také na dětské taneční vystoupení studia Light,
které ztvární příběh indického
chlapce a jeho cesty do Česka.
Koncertní složku obstarají kapely Květy a 27, pro rodiny
s dětmi budou připraveny
i různé workshopy a takzvané
site specific projekty, jakým
bylo například loňské přírodní
bludiště v našem sadu.
Festival se samozřejmě postará i o vaše základní potřeby
– zajištěno bude občerstvení
i příjemná venkovní kavárna.
Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo se

SE BLÍŽÍ

divadlem lidí s postižením zabývají na odborné rovině, na
festivalu totiž proběhne také
diskuse herců, režisérů a dalších
zájemců u kulatého stolu.
Ptáte se, co za to všechno
zaplatíte? Jen tolik, kolik sami
uznáte za vhodné či kolik si
můžete dovolit, vstupné na
všechny akce v rámci festivalu
je totiž dobrovolné.
Podrobný program festivalu
se ještě dokončuje, ale brzy ho
najdete na www.menteatral.cz.
Tam jsou také uvedeny kontakty na organizátory ze sdružení
Jiné jeviště a užitečné informace o ubytování či dopravě.

JAKÉ JE LÉTO V NERATOVĚ?

Ptáte se, co je to za otázku? Je přece jasné, že léto je v Neratově stejné jako všude jinde – horké, občas
bouřlivé a upršené, plné dětí užívajících si školní prázdniny a lákající hledače borůvek a hub do lesa.
Jenže pro nás je léto přece jen trochu jiné. Jde totiž o dobu, kdy se Neratov zaplní poutníky a turisty,
rodinami s dětmi i skupinkami seniorů. Někteří k nám zavítají jen na chvilku, podívají se do kostela,
koupí suvenýr v obchodě a zase zmizí, jiní sem přijíždějí na některý z letních koncertů, divadelní festival nebo na naše poutní slavnosti. Všichni tím ale bezděky plní prvotní a dodnes hlavní cíl našeho
sdružení – vrátit život do vysídlené pohraniční vísky, která kdysi málem zmizela z mapy a její kostel
se měl stát zdrojem materiálu pro lesní cesty. Nás, kteří na obnově Neratova pracujeme, stojí letní
období hodně sil, aby vše bylo pro návštěvníky připraveno tak, jak má. O to větší odměnou pro nás je
každý, kdo se u nás zastaví a tím dá naší práci smysl. Přijeďte i vy, uděláte nám radost!

ZVEME

VÁS!

V sobotu 4. července od 21 hodin
u nás svou ohnivou show p• edvede sociální cirkus Bombastico
Praha. Vstupné dobrovolné.
--V sobotu 11. července od 11 hodin po• ádají naše chráně né dílny Kopeč ek den otev• ených
dve• í ve svém sídle v Bartošovicích. Těšit se můžete na rukodělné
výrobky, koncerty i občerstvení.
--V sobotu 11. července můžete
zavítat na koncert folkové skupiny Kapky, která v kostele na
Vrchní Orlici představí své nové
CD Mohyly. Začátek je v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
--V týdnu od 20. do 26. července
chystáme hned t• i poutní mše
k•svátku sv.•Anny – v úterý od
14 hodin na Anenském vrchu,
v sobotu v 18 hodin na Nové Vsi
a v neděli od 14:30 na Hadinci.
--Od pátku 31. července do neděle
2. srpna se v Neratově koná
divadelní festival lidí s postižením Menteatrál. Vstupné dobrovolné, více na www.menteatral.cz.
--Od 1. července v Neratově funguje nová kavárna. Café Neratov najdete v přízemí naší hlavní
budovy pod kostelem, otevřeno
má každé odpoledne kromě úterý.
--MEZI HORAMA
Genius loci Vrchní Orlice
Opuštěný kostel na Vrchní Orlici
mezi Neratovem a Bartošovicemi
ožije akcí "Mezi horama", která
nabídne výstavu amatérských
umělců z Orlických hor. Akce
bude zahájena v pátek 3. července v 16 hodin a potrvá do pondělí
6. července, v sobotu od 19 hodin ji doplní koncert irské hudby.
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NOVÉ CAFÉ NERATOV

ZVE K NÁVŠTĚVĚ

Skvělou kávu, domácí dezerty
a výhled na neratovský kostel
k tomu Vám od začátku července nabízí nově otevřené
Café Neratov.

Kavárna sídlí v přízemí naší
hlavní budovy pod kostelem
a vedou ji dva mladí nadšení lidé, kteří k nám do hor "utekli"
z města. Prostory jsou tu velmi
komorní, ale krásně zařízené.
Hlavní myšlenkou nového
podniku je nabízet kvalitní občerstvení především z regionálních surovin a místní výroby,
případně takové, které jinde
v naší republice neochutnáte.
V nabídce tak najdete bio
kávu a bio čaj, jablečný mošt

Školní rok končí a naše děti
mají za sebou první rok v nové
škole. Jménem rodičů bych ráda poděkovala Sdružení Neratov za myšlenku zřídit základní
školu speciální v Bartošovicích.
Je to škola malá, rodinného
typu – místo, kde vládne pohoda, kam by každé dítě rádo
chodilo. Nesmírně si vážíme
všech učitelů, asistentů a dobro-

volníků, kteří pečují o naše děti,
vzdělávají, povzbuzují a doprovází je. Je to vysilující a náročná práce, bez přestávek – žádné kafe v klidu ve sborovně.
Pro nás rodiče je úžasné vidět, jakou děti a učitelé tvoří
partu, jak spolupracují, těší se
na sebe, zažívají legraci, společné výlety a s nadhledem řeší
každodenní problémy. To nasa-

PODĚKOVÁNÍ

SCHODIŠTĚ
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z Rychnova, pivo ze Žamberka, koláče z kvasinské pekárny,
kde pracují lidé s postižením,
a domácí dezerty. K utišení
hladu poslouží zapečené pečivo s různými náplněmi.
Kavárna má otevřeno každý den kromě úterý, ale po
domluvě Vás tu jistě rádi obslouží i jindy. Podrobnou otevírací dobu a další informace
najdete na www.cafeneratov.cz
a na facebookové stránce
s názvem "Café Neratov".

RODIČŮ
zení, elán a energie je fascinující. Ať vydrží!
Velké díky patří paní ředitelce Broně Havlíkové a jejímu učitelskému sboru. Velmi
si vaší práce vážíme. Na
dětech je vidět, jak prospívají
a kolik se toho ve škole naučily.
za rodiče
Veronika Mikysková

SE KE KOSTELU NEJSPÍŠ NEVRÁTÍ

Památkově chráněné rokokové schodiště, které přes 200 let
zdobilo náš kostel, v 70. letech
ho zachránilo před demolicí
a na jehož návrat kostel dodnes čeká, se do Neratova pravděpodobně nevrátí.

Schodiště s krásnými sochami, které nyní stojí na zahradě
zámku Skalka u Dobrušky, je
totiž podle rozhodnutí krajského soudu součástí zámku,
a není povinností jeho majitelů jej vracet.

Aktuální vs. původní stav

NOVĚ

V

Soudní spor (jejž vede stát
s majiteli zámku), trval řadu
let a byl důvodem, proč byl
hlavní vstup našeho kostela
uzavřen a museli jsme se spokojit s bočním vchodem.
Mrzí nás, že čekání bylo zbytečné, a máme pocit, že stát se
nezachoval jako dobrý hospodář, když cennou památku
patřící k neratovskému kostelu odvezl a následně ji vlastně
daroval soukromému majiteli.
Stát se proti rozsudku nejspíš ještě odvolá, my už jsme
ale u kostela postavili aspoň
jednoduché zábradlí, aby vchod
mohl znovu sloužit lidem tak,
jak má.

NERATOVĚ

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci, šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci.
Vydáváno od července roku 2010, archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz.

KRÁTCE

Z ČERVNA
Uvítali jsme hned dvě zahraniční návštěvy – pracovníky ukrajinské charity ve Lvově a zástupce
samospráv a firem z Estonska.
--Srdečně děkujeme společnosti
Tescoma, která naší speciální
škole darovala nové nádobí a příbory do jídelny!
--Co v červnu zažili obyvatelé
našeho Domova? Vypravili se na
golf, zúčastnili se pražského pochodu proti rakovině, vykoupali
se v nedaleké přehradě Pastviny
a grilováním oslavili narozeniny
svých kamarádů Jiřiny a Jirky.
--Spoustu kamarádů a s nimi kupu
legrace si užili žáci naší speciální
školy. S dětmi z bartošovické školky oslavili dětský den, na šermířské
vystoupení si zajeli do ZŠ a MŠ
v Kunvaldě a se školami z Rybné
nad Zdobnicí a z Bohousové se
vydali na pobyt v přírodě.
--Červen u nás byl plný rodinných oslav. K prvnímu svatému
přijímání šli Lukáš, Petr a Sam
Palčiskovi, vnuci naší kolegyně
Marušky Malíkové, oslavili jsme
svatbu našeho bývalého ředitele
Jakuba Malíka s naší kamarádkou
Janou Smith a také synovce pana
faráře Petra Mandy s jeho partnerkou Kristýnou, a syna Kryštofa
u nás pokřtili naše kolegyně Bětka
Durdová s manželem Martinem.
--Skončily dva velké projekty, do
kterých jsme byli zapojení. Jeden
sérií školení a kurzů pomohl zaměstnancům a vedení našeho chráněného bydlení, díky druhému
jsme u nás nabídli praxi celkem
80 středoškolákům s postižením.
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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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