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Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

zaprasza na jedyny w Polsce 
koncert Ennio Morricone 

Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016
lädt zum einzigen in Polen 
Konzert von Ennio Morricone ein 

Evropské hlavní město kultury Wrocław 2016
Vás zve na jediný v Polsku 
koncert Ennia Morriconeho 

Legendarny kompozytor muzyki fil-
mowej wystąpi 23 lutego 2016 roku 
w Hali Stulecia. Koncert Ennio Morri-
cone będzie jednym z ważnych wyda-
rzeń programu muzycznego Europej-
skiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

Występ Ennio Morricone to część 
światowego tournée pod hasłem „60 
Years Of Music”. Słynny włoski arty-
sta, kompozytor i dyrygent w 2016 r. 
świętuje 60-lecie pracy artystycznej. 
W czasie sześciu dekad skomponował 
600 utworów z muzyką filmową, z któ-
rych wiele stało się niezapomniany-
mi przebojami, rozpoznawalnymi we 
wszystkich zakątkach świata.
Wrocław, będący w 2016 r. Europejską 
Stolicą Kultury, to jedyne polskie mia-
sto, do którego zawita ten znakomity 
artysta. Ennio Morricone przyjedzie 
do stolicy Dolnego Śląska z chórem 
i orkiestrą, w skład których wejdzie 

prawie 200 muzyków. Jego koncert 
w Hali Stulecia będzie jednym z naj-
bardziej „kameralnych” koncertów 
podczas tournée – wystąpi tu przed 
pięciotysięczną publicznością na 
ogromnej, liczącej 324 metry kwadra-
towe scenie.
- Koncert Ennio Morricone znakomi-
cie wpisuje się w ideę i program Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. To jedno z 
wydarzeń, które dotąd trzymaliśmy w 
tajemnicy - ujawnia Krzysztof Maj, dy-
rektor biura ESK Wrocław 2016. 
- To wspaniale, że w roku w którym 
Wrocław stanie się Europejską Stoli-
cą Kultury będziemy gościli jednego 
z największych ambasadorów tejże 
kultury w świecie i to w momencie, 
gdy świętuje on 60-lecie działalności 
artystycznej - dodaje dyrektor.
- To wielki artysta, którego muzykę 
filmową zna prawie każdy. Genialnie 
wzmacnia ona treści filmów, ale jest 

także jakością samą w sobie. Któż bo-
wiem nie zna Tematu Debory z “Daw-
no temu w Ameryce” czy Oboju Gabrie-
la z “Misji”, nie wspominając o muzyce 
do „Bękartów wojny” czy obu części 
filmu biograficznego o Janie Pawle II. 
Jego muzyka wzrusza i zachwyca bez 
względu na muzyczne wykształcenie 
czy wiek. To wielkie wyróżnienie dla 
Wrocławia, że będziemy mogli gościć 
u nas tak wspaniałą postać i wraz z 
nim obchodzić jego piękny jubileusz 
- mówi Agnieszka Franków-Żelazny, 
kurator ds. muzyki ESK Wrocław 2016.
Na potrzeby trasy kompozytor przygo-
tował specjalny program. W repertu-
arze nie zabraknie jednak miejsca dla 
klasycznych kompozycji z epickich 
westernów Sergio Leone, czy „Misji” 
Rolanda Joffé. 
- Podczas przyszłorocznej trasy będę 
wykonywał zupełnie nowy program, 
nad którym obecnie pracuję – za-

powiada Maestro Morricone, jedyny 
kompozytor muzyki filmowej nagro-
dzony przez Amerykańską Akademię 
Filmową honorowym Oscarem. - Słu-
chacze będą mogli na przykład po-
słuchać suity stworzonej z utworów, 
jakie skomponowałem do siedmiu 
różnych filmów, z których każdy otrzy-
mał Oscara!

Der legendäre Filmkomponist wird am 
23. Februar 2016 in der Jahrhundert-
halle auftreten. Das Konzert von Ennio 
Morricone wird eine der wichtigen 
Veranstaltungen des Musikprogramms 
der Europäischen Kulturhauptstadt 
Breslau 2016 sein.

Der Auftritt von Ennio Morricone ist 
Teil der Welt-Tournee unter dem Motto 
„60 Years Of Music”. Der berühmte ita-
lienische Künstler, Komponist und Di-
rigent feiert 2016 das 60-jährige Jubi-
läum seiner künstlerischen Arbeit. In 
den sechs Jahrzehnten komponierte er 
600 Stücke mit Filmmusik, von denen 
viele zu unvergesslichen Hits wurden, 
in jeder Ecke der Welt erkennbar.
Breslau, das im Jahr 2016 Kulturhaupt-
stadt Europas ist, ist die einzige polni-
sche Stadt, die von diesem bekannten 
Künstler besucht wird. Ennio Morrico-
ne kommt in die Hauptstadt Nieder-
schlesiens mit Chor und Orchester, die 

fast 200 Musiker zählen. Sein Konzert 
in der Jahrhunderthalle wird eins der 
„intimsten“ Konzerte während der 
Tournee sein – er wird nämlich vor 
einem Publikum mit 5000 Zuhörern 
auftreten, auf einer riesigen, 324 qm. 
großen Bühne.
- Das Konzert von Ennio Morricone 
passt perfekt ins Konzept und Pro-
gramm der Kulturhauptstadt Europas. 
Dies ist eines der Ereignisse, das bis-
her geheim gehalten wurde - verrät 
Krzysztof Maj, Direktor des Büros der 
Europäischen Kulturhauptstadt Bres-
lau 2016.
- Es ist großartig, dass uns einer der 
größten Kulturbotschafter in der Welt 
gerade in dem Jahr besuchen wird, 
in dem Breslau Kulturhauptstadt Eu-
ropas wird, und noch zum Zeitpunkt, 
wenn er das 60-jährige Jubiläum sei-
ner künstlerische Tätigkeit feiert - fügt 
der Direktor zu.
- Er ist ein großer Künstler, dessen 

Filmmusik fast jeder kennt. Seine Mu-
sik intensiviert genial den Inhalt der 
Filme, aber es ist auch eine Qualität 
in sich selbst. Wer kennt Deborahs 
Thema in „Es war einmal in Amerika” 
nicht oder Gabriels Oboe von „Missi-
on”, ohne die Musik für „Inglourious 
Basterds” und die beiden Teile des bio-
graphischen Films über Johannes Paul 
II. zu nennen. Seine Musik bewegt und 
begeistert, unabhängig von musikali-
scher Ausbildung oder Alter. Es ist für 
Breslau eine große Ehre, dass wir eine 
so große Persönlichkeit zu Gast haben 
und mit ihm sein Jubiläum feiern wer-
den - sagt Agnieszka Franków-Żelazny, 
Kuratorin für Musik der Kulturhaupt-
stadt Europas im Jahr 2016.
Für den Bedarf der Tournee hat der 
Komponist ein besonderes Programm 
vorbereitet. Im Repertoire werden 
aber auch klassische Kompositionen 
von epischen Western von Sergio Leo-
ne, oder von „Mission” von Roland Joffe 

nicht fehlen.
- Während der Tour im nächsten Jahr 
werde ich ein komplett neues Pro-
gramm präsentieren, an dem ich ge-
rade arbeite - sagt Maestro Morricone, 
der einzige Komponist von Filmmusik, 
der von der amerikanischen Filmaka-
demie mit dem Ehren-Oscar ausge-
zeichnet wurde. - Das Publikum wird 
die Möglichkeit haben, eine Suite zu 
hören, die aus Songs erstellt wurde, 
die ich für sieben verschiedene Filme 
komponiert habe, von denen jeder ei-
nen Oscar bekommen hat!

Legendární filmový skladatel vystoupí 
23. února 2016 v Hale století. Koncert 
Ennia Morriconeho bude jednou z 
důležitějších událostí hudebního 
programu Evropského hlavního města 
kultury Wroclaw 2016.

Vystoupení Ennia Morriconeho je sou-
částí světového turné pod heslem „60 
Years Of Music”. Slavný italský umělec, 
skladatel a dirigent v roce 2016 osla-
ví 60 let své umělecké tvorby. Během 
šesti desetilet složil 600 skladeb fil-
mové hudby, z nichž se mnohé staly 
nezapomenutelnými hity, rozpozna-
telnými v každém koutě světa.
Wroclaw, který bude v roce 2016 Ev-
ropským hlavní městem kultury, je je-
diným polským městem, které navštíví 
tento úžasný umělec. Ennio Morricone 
přijede do hlavního města Dolního 

Slezska se sborem a orchestrem, slo-
ženým z téměř 200 hudebníků. Jeho 
koncert v Hale století bude jedním z 
nejvíce „komorních” koncertů během 
jeho turné - vystoupí zde před pětitisí-
covým publikem na obrovském jevišti, 
o ploše 324 metrů čtverečních.
- Koncert Ennia Morriconeho dokonale 
zapadá do koncepce a programu Ev-
ropského hlavního města kultury. Je to 
jedna z událostí, které jsme doposud 
drželi v tajnosti - odhaluje Krzysztof 
Maj, ředitel Evropského hlavního měs-
ta kultury Wroclaw 2016.
- Je skvělé, že v roce, ve kterém se 
Wroclaw stane Evropským hlavním 
městem kultury, nás navštíví jeden z 
největších velvyslanců této kultury 
ve světě a to právě v době, kdy oslaví 
60 let své umělecké činnosti - dodává 
ředitel.

- Je to velký umělec, jehož filmovou 
hudbu zná téměř každý. Důmyslně 
podkresluje obsah filmů, ale má také 
hodnotu sama v sobě. Kdo nezná téma 
Debory z „Tenkrát v Americe” nebo Gab-
rielův hoboj z „Misie”, a to ani nemusím 
zmiňovat hudbu k  filmům „Hanebný 
parchanti“ a oběma částem životopis-
ného snímku o Janu Pavlu II. Jeho hud-
ba vás rozruší a okouzlí bez ohledu na 
hudební vzdělání nebo věk. Je to velká 
čest pro Wroclaw, že u nás budeme 
moci přivítat tak výjimečnou osobnost 
a spolu s ním budeme moci oslavit 
jeho krásné jubileum - říká Agnieszka 
Frank-Żelazny, kurátorka hudby Evrop-
ského hlavního města kultury v roce 
2016 Wroclawi.
Pro účel tohoto turné skladatel při-
pravil speciální program. V repertoáru 
však zůstane místo pro klasické sklad-

by z epických westernů Sergia Leone-
ho nebo „Misie” Rolanda Joffeho.
- Během turné v příštím roce předsta-
vím zcela nový program, na kterém v 
současné době pracuji - prozrazuje 
maestro Morricone, jediný skladatel 
filmové hudby oceněný Americkou 
filmovou akademií čestným Oscarem. 
- Diváci si budou moci například po-
slechnout siutu složenou ze skladeb, 
které jsem komponoval k  sedmi růz-
ným filmům, z nichž každý obdržel 
Oscara!

Gdzie kupić bilety

Bilety na koncert Ennio Morricone,  

który wystąpi w Hali Stulecia  

23 lutego 2016 r. o godz. 20.00  

w cenach 129 zł, 189 zł, 289 zł,  

359 zł oraz 590 zł (w strefie VIP)  

są do nabycia na www.eventim.pl  

oraz w salonach Empik,  

Media Markt, Media Ekspert  

i Saturn w całej Polsce.

Wo kann man Karten kaufen

Karten für das Konzert von 

Ennio Morricone, der in der 

Jahrhunderthalle auftreten wird

am 23. Februar 2016, 20,00 Uhr

im Preis von 129 zł 189 zł 289 zł,

359 zł und 590 zł (VIP-Bereich)

können auf www.eventim.pl 

erworben werden und in Empik

Media Markt, Media Expert

und Saturn in ganz Polen.

Kde koupit vstupenky

Vstupenky na koncert Ennia 

Morriconeho, který vystoupí 

v Hale Století

23. února 2016 ve 20.00 hod

v ceně 129 zł, 189 zł, 289 zł,

359 zł a 590 zł (VIP prostor)

lze zakoupit na www.eventim.pl

a v obchodech Empik, Media Markt, 

Media Expert a Saturn 

v celém Polsku. 
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in sich selbst. Wer kennt Deborahs 
Thema in „Es war einmal in Amerika” 
nicht oder Gabriels Oboe von „Missi-
on”, ohne die Musik für „Inglourious 
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begeistert, unabhängig von musikali-
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současné době pracuji - prozrazuje 
maestro Morricone, jediný skladatel 
filmové hudby oceněný Americkou 
filmovou akademií čestným Oscarem. 
- Diváci si budou moci například po-
slechnout siutu složenou ze skladeb, 
které jsem komponoval k  sedmi růz-
ným filmům, z nichž každý obdržel 
Oscara!

Gdzie kupić bilety

Bilety na koncert Ennio Morricone,  

który wystąpi w Hali Stulecia  

23 lutego 2016 r. o godz. 20.00  

w cenach 129 zł, 189 zł, 289 zł,  

359 zł oraz 590 zł (w strefie VIP)  

są do nabycia na www.eventim.pl  

oraz w salonach Empik,  

Media Markt, Media Ekspert  

i Saturn w całej Polsce.

Wo kann man Karten kaufen

Karten für das Konzert von 

Ennio Morricone, der in der 

Jahrhunderthalle auftreten wird

am 23. Februar 2016, 20,00 Uhr

im Preis von 129 zł 189 zł 289 zł,

359 zł und 590 zł (VIP-Bereich)

können auf www.eventim.pl 

erworben werden und in Empik

Media Markt, Media Expert

und Saturn in ganz Polen.

Kde koupit vstupenky

Vstupenky na koncert Ennia 

Morriconeho, který vystoupí 

v Hale Století

23. února 2016 ve 20.00 hod

v ceně 129 zł, 189 zł, 289 zł,

359 zł a 590 zł (VIP prostor)

lze zakoupit na www.eventim.pl

a v obchodech Empik, Media Markt, 

Media Expert a Saturn 

v celém Polsku. 
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Bernard Margueritte spotkał 
się z uczniami i mieszkańcami 
Kłodzka. - Bądźcie dumni z Pol-
ski – zachęcał zgromadzonych. 
Francuski dziennikarz przyjechał 
na Dolny Śląsk na zaproszenie 
Juliana Golaka, radnego woje-
wództwa i Prezesa Wydawnic-
twa Ziemia Kłodzka w Nowej 
Rudzie.

Margueritte mówił o swojej 
miłości do Polski i najnowszej 
historii naszego kraju, którą opi-
suje od ponad 40 lat dla francu-
skich mediów. - Nim zakochałem 
się w Polsce, zakochałem się w 
Polce – opowiadał. Uczestnicy 
zadali mu również szereg pytań 
dotyczących Francji, opinii o na-

szym kraju za granicą oraz ak-
tualnej sytuacji geopolitycznej.  
Jego spostrzeżenia wysłuchała 
grupa ok. 100 osób – kłodzczan, 
głównie uczniów liceum im. B. 
Chrobrego. Spotkania w Auli 
Arnošta z Pardubic prowadził 
Julian Golak, który przedstawił 
sylwetkę znanego francuskiego 
dziennikarza.

Bernard Margueritte oprócz 
Kłodzka odwiedził jeszcze Wał-
brzych oraz Wrocław. Przy oka-
zji promował swoją najnowszą 
książkę pt. „Bliżej Polski”, w której 
opisuje swoje korespondencje 
i wspomnienia dotyczące na-
szego kraju. - To świetna okazja 
do pomyślenia o naszym kraju z 

trochę innej strony, czyli obco-
krajowca, który ten kraj poko-
chał – zachęcał do przyjścia na 
spotkania Julian Golak, główny 
organizator przyjazdu Francuza 
na Dolny Śląsk. 

Bernard Margueritte jest 
dziennikarzem, badaczem i 
wieloletnim korespondentem 
francuskich mediów w Polsce. Z 
naszym krajem związany jest od 
końca lat 60. Pracował wówczas 
jako korespondent francuskiego 
„Le Monde”. 

W 1968 r. był dla prasy 
światowej ważnym źródłem 
informacji o tzw. wypadkach 
marcowych. Trzy lata później 
władze PRL wydaliły go z Pol-

ski. W roku 1977 wrócił do War-
szawy z USA, gdzie wykładał na 
Uniwersytecie Harwarda. Od tej 
pory przez wiele lat pracował 
jako korespondent mediów 
francuskich w naszym kraju. 
Szerszej publiczności znany 
jest z występów w telewizyjnych 
programach „Bliżej świata” i „7 
dni – świat”, w których komen-
tował wydarzenia polityczne. 
Przez wiele lat pisał także dla 
„Tygodnika Solidarność”. 

Jego kilkusetstronicowa 
książka „Bliżej Polski” opisuje 
kilka etapów najnowszej hi-
storii Polski. Autor napisał ją na 
podstawie korespodencji i ma-
teriałów zbieranych przez lata. 

Ewa Jazienicka 

MARGUERITTE NA DOLNYM ŚLĄSKU

Bernard Margueritte i Julian Golak na spotkaniu z mieszkańcami Wałbrzycha w Bibliotece pod Atlantami. Fot. Piotr Golak

Bernard Margueritte przemawia do uczniów I Liceum Ogólnokształccącego im. B. Chrobrego w Kłodzku. Margueritte promował swoją książkę "Bliżej Polski" w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.



5 Ziemia Kłodzka nr 254-255/ wrzesień-październik 2015

Całość jest utrzymana w tonacji 
pamiętnikarsko-publicystycznej 
i przeplatana reprodukcjami ga-
zetowych kolumn i fotografiami, 
co czyni ją szczególnie atrakcyj-
ną. Podczas wieloletniej pracy 
w Polsce Margueritte napisał 
łącznie ponad 3 tysiące arty-
kułów – korespondencji.

Oprócz kłodzkiego spotka-
nia w sali Arnošta z Pardubic w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
B. Chrobrego Margueritte spo-
tkał się z mieszkańcami Wałbrzy-
cha w Bibliotece pod Atlantami 
oraz w Dolnośląskiej Bibliotece 
Publicznej we Wrocławiu.

Podczas dwudniowej wizyty 
na Dolnym Śląsu B. Margueritte 
zwiedził także zabytkowe cen-
trum Kłodzka i Nowej Rudy, 
gdzie spotkał się z pracow-
nikami Wydawnictwa Ziemia 
Kłodzka. We Wrocławiu Julian 
Golak zorganizował dodatkowo 
zwiedzanie centrum miasta i Na-
rodowego Forum Muzyki, które 
zostało oddane do użytku zale-
dwie miesiąc temu i jest chyba 
największą tego typu instytucją 
w Europie. Ponadto spotkał się 
z Henrykiem Kochem, prezesem 
Civitas Christiana oraz z ks. kard. 
Henrykiem Gulbinowiczem, by-

łym metropolitą wrocławskim. 
Bardzo ważne było także spo-
tkanie z Igorem Wójcikiem, 
dyrektorom Ośrodka Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu, podczas 
którego gość z Francji jako wie-
loletni prezes Międzynarodowej 
Organizacji Mediów zapropo-
nował zorganizowanie w 2016 
roku w ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016 
międzynarodowej konferencji 
„Media w służbie kulturze i lu-
dziom”. Ta konferencja mogłaby 
zgromadzić wybitnych dzien-
nikarzy z sześciu kontynentów 
świata. Owocem konferencji by-

łaby także promocja Wrocławia 
i Dolnego Śląska na całym świe-
cie.  Propozycja została wstępnie 
przyjęta i zostanie przedstawio-
na w najbliższym czasie prezy-
dentowi Wrocławia. Ponadto 
Margueritte udzielił wywiadu 
Telewizji Polskiej. Dwudniowy 
pobyt na Dolnym Śląsku spotkał 
się z dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców Kłodzka, 
Nowej Rudy, Wałbrzycha i Wro-
cławia, którzy bardzo dobrze za-
pamiętali słynnego Francuza, 
który pokochał Polskę.

Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Bernard Margueritte podczas rozmowy z czytelnikiem. Fot. Piotr Golak Spotkania prowadził Julian Golak. Fot. Piotr Golak

Uczniowie I LO im. B. Chrobrego z Kłodzka wypełnili salę Arnošta z Pardubic po brzegi. Fot. Piotr Golak
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Inauguracja 26. Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej za nami. Przyjechali wice-
premier rządu RP i dyplomaci

Największy na pograniczu 
polsko-czeskim cykl wydarzeń 
kulturalnych odbywa się co-
rocznie od 1990 roku. Tym ra-
zem jego uroczysta inauguracja 
miała miejsce w Lądku-Zdroju, 
do którego na zaproszenie Ju-

liana Golaka, jednego z twór-
ców DNI, przybyli m.in. Grażyna 
Bernatowicz, ambasador RP w 
Pradze oraz Tomasz Siemoniak, 
wicepremier RP i władze woje-
wództwa. Szczególnym punk-
tem sobotniego programu było 
uroczyste otwarcie Alei Vaclava 
Havla, która usytuowana została 
nieopodal przystanku PKS-Zdrój.

Po śmierci Vaclava Havla 

konsul Republiki Czeskiej we 
Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak 
oraz szef Solidarności Polsko-
Czesko-Słowackiej – Julian 
Golak wystąpili z inicjatywą 
upamiętnienia Vaclava Havla 
we Wrocławiu i w Lądku-Zdorju, 
bowiem w tych dwóch ośrod-
kach działalność Havla była 
niezwykle aktywna i w ocenie 
wnioskodawców powinna zo-

stać upamiętniona nazwaniem 
ulicy lub placu. 

We Wrocławiu Rada Miejska 
bardzo szybko podjęła stosow-
ną uchwałę i plac (rondo) pod 
najwyższym w Polsce budyn-
kiem, tzw. Sky Tower otrzymał 
nazwę „Rondo Vaclava Havla”. 
W Lądku-Zdroju Rada Miejska 
pod koniec 2014 roku przyję-
ła uchwałę w sprwie nadania 

Ewa Jazienicka 

UPAMIĘTNILI HAVLA

Otwarcie Alei Vaclava Havla w Lądku-Zdroju, 12 września 2015 roku. Fot. Andrzej Małyszko

Warcisław Martynowski i Leszek Pazdyk. Fot. Andrzej Małyszko Wicepremier Tomasz Siemoniak i Julian Golak. Fot. Andrzej Małyszko
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nazwy Aleja Vaclava Havla dla 
szerokiej ulicy wiodącej z Lądka 
w kierunku granicy państwowej. 

Havel w okolicach Lądka był 
trzykrotnie w latach 80-tych XX 
wieku. Były to spotkania na Bo-
rówkowej Górze, na przełęczy 
Czarny Kout oraz we Wschod-
nim Masywie Śnieżnika. - Były 
prezydent Czech właśnie w oko-
licach Lądka-Zdroju, spotykał się 
w czasach komunizmu z polski-
mi opozycjonistami. Był to wiel-
ki przyjaciel Polski i Polaków, ale 
też członek SPCzS – argumen-
tował decyzję o utworzeniu alei 
Julian Golak, szef Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej. Na 
konferencji „Szlak do Wolności” 

podsumowano projekt szlaku 
kurierów Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej. Został on 
wytyczony w Górach Złotych 
w miejscach, w których niele-
galnie spotykały się środowi-
ska opozycyjne z Polski i ów-
czesnej Czechosłowacji. Wśród 
ich uczestników był m.in. Jacek 
Kuroń i Vaclav Havel.

W czasie konferencji wzru-
szenie uczestników wywołały 
wspomnienia legendarnych 
kurierów, a dzisiaj świadków 
historii: Mirosława Jasińskiego 
i Miroslava Odložila. W prze-
rwie konferencji Julian Golak, 
radny województwa wspólnie 
z Romanem Kaźmierczakiem, 

burmistrzem Lądka-Zdroju 
oraz przedsawicielem Amba-
sady Republiki Czeskiej – Pe-
trem Maryszką wręczyli Janowi 
Mroczkowskiemu Złoty Medal 
„Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego”, który został 
przyznany uchwałą Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
za zasługi w walce o wolność w 
latach 80-tych XX wieku.

Następnie mieszkańcy 
obejrzeli projekcję filmu do-
kumentalnego  „Europa Środ-
kowo-Wschodnia idzie na wol-
ność”, który przedstawia mało 
znane fakty, np. te dotyczące 
wycofania wojsk radzieckich z 
Polski. Uroczystości uświetnił 

także koncert Kapeli Poleskiej 
z Moraw, która zaprezentowała 
utwory muzyczne na cymba-
łach. Podczas uroczystej mszy 
świętej wystąpił lądeckichór 
parafialny.

Pomysłodawcami Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej są Julian Golak i Teresa 
Bazała. W ciągu 26 lat wraz ze 
współpracownikami zorgani-
zowali ponad 1500 wystaw, 
koncertów, spektakli, konfe-
rencji oraz innych wydarzeń, 
które mają na celu integrację 
i zacieśnianie więzi pomiędzy 
Polakami i Czechami zgodnie 
z hasłem DNI „Bądźmy Rodziną”.

Uczestnicy konferencji „Szlak do wolności”. Fot. Andrzej Małyszko Tablica z nazwą alei Vaclava Havla. Fot. Andrzej Małyszko
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Polsko – Czeski Klub Arty-
styczny Art Studio i Mieroszow-
skie Centrum Kultury zaprosiło 
na inaugurację  XXVI Polsko - 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej w Mieroszowie. Na ca-
łym pograniczu Dni odbywają 
się pod hsłem „Bądźmy Rodzi-
ną”, a zdarzeniem artystycznym, 
które otworzyło mieroszowską 
edycję, był wernisaż wystawy 
prac plastycznych Iryny i Ivana 
Malińskich z Ukrainy.

- Najbardziej kruchym ele-
mentem piękna jest człowiek. 

Niedawno mieliśmy tu wysta-
wę Stanisława Olszamowskie-
go, który też tworzył w ramach 
Polsko – Czeskich Dni, teraz 
nie ma go już z nami – mówił 
podczas uroczystości zastępca 
burmistrza Mieroszowa Wie-
sław Zalas. Obecna była żona 
zmarłego rzeźbiarza Barbara 
Olszamowska. 

Komisarzem wystawy jest 
Henryk Hnatiuk, coroczny współ-
organizator Dni. Iryna Malińska 
maluje obrazy jaskrawymi kolo-
rami. Jej prace dekorowane są 

powtarzającymi się wschodnimi 
ornamentami, autorka zagłębia 
się w detale, które przedstawia 
z precyzją. Mieszkała na Krymie, 
na Kaukazie. Mówi, że Kotlina 
Kłodzka i Półwysep Krymski 
mają zaskakująco podobne 
kształty.

- Inspiruję się kulturą i trady-
cją Kaukazu i Bałkanów. Współ-
cześnie wszyscy chcą być jedna-
kowi, a każdy naród ma swoje 
cechy. Górale z Kaukazu bardzo 
się różnią od innych – mówiła  
Iryna Malińska, od 5 lat miesz-

kająca w Kudowie - Zdroju.
- 10 lat mieszkam w Polsce, 

od 2007 roku na stałe w Kudo-
wie, czuję się tu jak w domu. 
Tutaj mam wielu przyjaciół, kole-
gów, znajomych – mówił ojciec 
Iryny Ivan Maliński. Rodzina ma 
korzenie polskie. - Pracuję dużo 
nad historycznymi obrazami, bo 
ziemie kresowe, skąd pochodzę, 
mają bogatą historię – dodawał 
Ivan Maliński. Barwy jego prac 
są bardziej stonowane, widzimy 
pejzaże, alegorie, sceny rodza-
jowe.

Elżbieta Gargała 

MALARSKIE INSPIRACJE W MIEROSZOWIE

Iryna Malińska (z lewej) i Ivan Maliński z małżonką na tle prac Ivana. Gospodarze wernisażu na tle prac Iryny (od lewej): dyrektor MCK Katarzyna Malicka, 
wiceburmistrz Mieroszowa Wiesław Zalas i komisarz wystawy Henryk Hnatiuk.

Uczestnicy wernisażu
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Petr Kysela jest rzeźbiarzem. 
Mieszka w Czechach tuż za gra-
nicą. Kiedy stanie się okrakiem 
nad płynącym przy jego domu 
potokiem, jedną nogą jest się w 
Czechach, drugą w Polsce.

Petr znany jest polskim twór-
com, zna też malarzy, rzeźbiarzy, 
poetów, fotografików z Polski, 
Słowacji, Ukrainy. Wszyscy spo-
tykają się od lat na międzynaro-
dowych plenerach artystycznych 
w różnych miejscach po obu 
stronach granicy. Rozmawiają 
z pasją i energią o tworzeniu, o 
technikach plastycznych, o życiu. 
Każdy mówi w swoim języku i 
świetnie się rozumieją.

Petr należy do grupy rzeź-
biarzy – trampów republiki 
czeskiej. Co roku odbywają się 
3-dniowe zjazdy Klubu Rzeźbia-
rzy Tramp,. U Petra w chacie pod 
lasem odbył się 25. taki zjazd - 
w lipcu 1995 roku. Tegoroczny 
zjazd był w Pecka, też w lipcu.  
W 1995 roku przyjaciel Petra 
Henryk Hnatiuk obchodził 50-le-
cie urodzin, które tu świętował. 

We wrześniu w chacie u Petra 
odbył się plener czesko – polski. 
Przygotowane wojskowe namio-
ty na nic się zdały, bo lało przez 
cały pobyt artystów. Z wielkim 
rozrzewnieniem wspominają 
ten mokry plener, kiedy całe 
życie twórcze, wystawiennicze 
i towarzyskie musiało pomieścić 
się w domu Petra Kyseli. 

- Pomieściliśmy się z dosko-
nałym skutkiem – śmieje się Petr 
serdecznie na wspomnienie 
tamtego schyłku lata. 

Henryk Hnatiuk jest realiza-
torem i komisarzem plenerów 
odbywających się w ramach 
Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej od 24 lat. Petr 
Kysela zakładał z nim przed laty  
Polsko – Czeski Klub Artystyczny 
Art Studio w Mieroszowie. I tak 
trwa ta owocna przyjaźń.

Ostatnio Petr Kysela wyrzeź-
bił niedźwiedzia, będzie ozdobą 
domu. Wyrzeźbił też Karkono-
sza, ducha gór. Rzeźbi zwierzęta, 
śpiące anioły, krajobrazy, ludzi. 
Uzupełnia ubytki w starych ze-

garach, meblach, wozach. Petr 
jest co roku autorem trofeów na 
Międzynarodowy Festiwal Fil-
mów o Tematyce Górskiej. Jego 
prace są nad wyraz piękne, pre-
cyzyjne, pełne lekkości, poezji. 
Drewniane pnie łagodnie pod-
dają się jego rękom. Zawsze jest 
to lipowe drewno. Jest najlepsze, 

miękkie, nie pęka po latach.
- Rzeźbię na zamówienie 

do kościołów, dla prywatnych 
odbiorców, posyłam też prace 
za granicę – do Japonii, do Nie-
miec – mówi artysta i pokazuje 
albumy ze zdjęciami rzeźb, które 
pojechały w świat.

Elżbieta Gargała 

LIPOWE ZAPATRZENIE NA ŚWIAT

Konie wyrzeźnione przez Petra Kyselę.

Niedawno wyrzeźbiony miś
U artysty w sieni jest kominek, na nim gitara. Petr 
świetnie gra i śpiewa, co jest jego drugim atutem. Henryk Hnatiuk i Petr Kysela nad pamiątkami.
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Święci nigdy nie wychodzą 
z „mody”

Kultura Europy była i jest 
budowana na poszukiwaniu 
Boga i umacnianiu przyjaźni 
z Nim (Benedykt XVI). Jeden 
z najbardziej znaczących 
poetów obszaru języka nie-
mieckiego, ceniony w całym 
świecie, dramaturg, prozaik, 
uczony i polityk, a przy tym 
członek masonerii - Johann 
Wolfgang von Goethe (ur. 
1832) stwierdził, że: „Europa 
zrodziła się w pielgrzymce, 
a jej ojczystym językiem jest 
chrześcijaństwo". Prof. Piotr 
Jaroszyński, kierownik Kate-
dry Filozofii Kultury i Sztuki 
KUL, autor m.in. książki „Spór 
o Europę. Zderzenia cywiliza-
cji” (Lublin 2015) twierdzi, że 
„w rzeczywistości Europa jest 
tam, gdzie w sposób szczegól-
ny na plan pierwszy wysuwany 
jest człowiek jako osoba wraz 
z przysługującymi mu pra-
wami naturalnymi. Fenomen 
europejskości polegał właśnie 
na tym, że krystalizowało się 
pojęcie jednostki jako osoby 
w odróżnieniu od innych cy-
wilizacji, gdzie jednostkę w 
całości podporządkowywa-
no władcy, państwu, a nawet 
religii. Europa jest tam, gdzie 
jest personalizm”.

Wcześniej - w Ratyzbonie 
(12 VI 2006 r.), a następnie 
w Santiago de Campostella 
(6 XI 2010 r.) - w podobnym 
tonie nauczał Benedykt XVI 
(nb. przez swoje wystąpienia 
i publikacje stworzył on swego 
rodzaju „magisterium w spra-
wie Europy”). Do tego tematu 
Bawarski Papież - „Mozart teo-
logii” - powrócił we wrześniu 
2011 r. w historycznym wystą-
pieniu przed niemieckim parla-
mentem, mówiąc jednoznacz-

nie: „Kultura Europy zrodziła 
się ze spotkania Jerozolimy, 
Aten i Rzymu – ze spotkania 
wiary w Boga Izraela, filozo-
ficznego rozumu Greków i 
prawniczej myśli Rzymu. To 
potrójne spotkanie tworzy 
głęboką tożsamość Europy. 
Spotkanie to, świadome od-
powiedzialności człowieka 
przed Bogiem i uznając nie-
naruszalną godność człowieka, 
każdego człowieka, umocniło 
kryteria prawa, których obrona 
jest naszym zadaniem w obec-
nym okresie dziejowym”.

Z kolei nasz Wielki Rodak 
– św. Jan Paweł II, który był 
promotorem i zwolennikiem 
personalizmu, nauczał, że „wy-
soka miara życia codzienne-
go” – świętość zawsze będzie 
aktualna, a święci są i pozo-
staną mocą Kościoła. Święci to 
osoby, które żyły w prostocie i 
normalności, pełniąc wolę Trój-
jedynego Boga Miłości, Praw-
dy, Dobra i Piękna. Świadectwo 
tego typu, tzn. „wysokiej miary 
życia codziennego” i wysokiej 
kultury ludzkiego życia, także 
i dzisiaj może współczesnemu 
światu podarować bardzo wie-
le. Świętość jest rzeczywisto-
ścią historyczną i zarazem 
ponadczasową. Święci nigdy 
nie wychodzą z „mody”, oni są 
zawsze na czasie. A dzisiejszy 
poraniony i biczowany kolej-
nymi ideologiami i konfliktami 
świat jest naznaczony amnezją 
- utratą pamięci o dobru oraz 
o podstawowych wartościach, 
dlatego przede wszystkim po-
trzebuje ludzi nowych i w pełni 
zrealizowanych – świętych. 

Precyzyjną odpowiedzią 
na pytanie dlaczego święci w 
każdej epoce dziejów są aktu-
alni, cenni i ważni? - są słowa 
katechezy wygłoszonej przez 
Benedykta XVI. Powiedział 

on m.in.: „to święci zmieniają 
świat na lepszy, przemieniają 
go w sposób trwały, wnosząc 
energie, które może wzbudzić 
jedynie miłość inspirowana 
Ewangelią. Święci są wielki-
mi dobroczyńcami ludzkości!’ 
(Watykan, 15 września 2010 r.). 
W tym duchu swoje „Żywoty 
świętych” (Wilno, 1579,) reda-
gował ks. Piotr Skarga SJ (ur. 
1612 r). Był on pierwszym rek-
torem Akademii Wileńskiej. 
Natomiast kolejny wybitny 
jezuita, ceniony jako teolog, 
pisarz i erudyta Jerzy Mirewicz 
SJ prezentował świętych jako 
„Współtwórców i wychowaw-
ców Europy” (1981). 

W podobnej perspekty-
wie wybitny polski historyk 
i historiozof oraz twórca ory-
ginalnej koncepcji cywilizacji 
prof. Feliks Koneczny (1862-
1949) pisał w swej książce 
„Święci w dziejach narodu 
polskiego” (1937). Jest więc 
oczywiste, że potrzebujemy 
jednego z najszlachetniejszych 
i najwznioślejszych ludzkich 
uczuć i relacji, tzn. przyjaźni z 

wieloma osobami, od świętych 
poczynając. Takie relacje łaska 
Boża oczyszcza i przemienia. 
Tak jak to wielokrotnie miało 
miejsce w historii, „przyjaźń 
między (…) dwiema świętymi 
osobami jest czymś pięknym i 
ważnym. Kiedy spotykają się 
bowiem dwie czyste i rozpa-
lone tą samą miłością do Boga 
dusze, czerpią z wzajemnej 
przyjaźni silną motywację do 
podążania drogą doskonało-
ści” (Benedykt XVI).

Tymczasem, we współ-
czesnej Polsce od dziesięcio-
leci wpływowe środowiska, 
władze rządowe, członkowie 
parlamentu i senatu, z pre-
zydentem na czele, ulegając 
kolejnym liderom liberalizmu, 
relatywizmu i wojującego 
ateizmu oraz ideologicznej 
kolonizacji otwierają prze-
strzeń dla śmiercionośnych 
ideologii narzucanych przez 
Zachód. W efekcie, w zorgani-
zowany i systemowy sposób 
doprowadziły do niebywałego 
stanu biedy materialnej (wg 
danych GUS z 2015 r. – pod 

ks. prof. Tadeusz Fitych  

BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER  
 „LIST BOGA” DO NAS ADRESOWANY

„ „ U  k r e s u  d r u g i e g o  t y s i ą c l e c i a  K o ś c i ó ł  z n o w u  s t a ł  s i ę  K o ś c i o ł e m  m ę c z e n n i k ó w .
P r z e ś l a d o w a n i a  l u d z i  w i e r z ą c y c h  -  k a p ł a n ó w ,  z a k o n n i k ó w  i  ś w i e c k i c h  -  z a o w o c o w a ł y  w i e l k i m  p o -
s i e w e m  m ę c z e n n i k ó w  w  r ó ż n y c h  c z ę ś c i a c h  ś w i a t a .  Ś w i a d e c t w o  d a w a n e  C h r y s t u s o w i  a ż  d o  p r z e l a -
n i a  k r w i , s t a ł o  s i ę  w s p ó l n y m  d z i e d z i c t w e m  [ … ]  T o  ś w i a d e c t w o  n i e  m o ż e  z o s t a ć  z a p o m n i a n e ”.”

(św. Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, nr 37).

Sala teatru w Kudowie Zdroju: ks. Tadeusz Fitych podczas wygłaszania referatu na Międzynarodowej 
Konferencji poświęconej bł. ks. G. Hirschfelderowi 8-9 X 2010 r. (Foto Teresa Bazała).
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względem ubóstwa jesteśmy 
na 24. miejscu w UE, a pół mi-
liona dzieci nie dojada) oraz 
intelektualnej, a także do zapa-
ści moralnej. W konsekwencji 
doszło do deprawacji ludzkich 
sumień (poziom destrukcji 
osiągnął już dna głębszego 
od perwersyjnych otchłani 
narzucanych przez rządy PRL-
-owskiej komuny). Co więcej, 
nadal dąży się w naszej Oj-
czyźnie do wymazania polskiej 
historii, osłabienia narodowej 
i chrześcijańskiej tożsamości 
oraz zniszczenia chrześcijań-
skich korzeni, a w następstwie 
do totalnej dechrystianizacji 
naszej Ojczyzny, desakralizacji 
polskiego krajobrazu i kultury, 
a wreszcie - ale nie na końcu - 
do radykalnego zmniejszenia 
populacji Polaków do rzędu 
15 mln. Zaplanowano to już 
w 1957, a Klub Rzymski w 
1970 r. potwierdził ten rząd 
wielkości. Należy przy tym z 
mocą podkreślić, że nigdy nie 
tracą na aktualności prawdy, 
że człowiek jest „największym 
misterium bytowym na ziemi”, 
a świat jest zmieniany, tzn. 
albo pozytywnie umacniany 
i budowany przez adorację, 
modlitwę i osobową przy-
jaźń z Trójjedynym Bogiem 
Miłością, albo spychany w 
kierunku degeneracji, deka-
dencji i autounicestwienia 
poprzez intelektualną ślepotę 
i demoniczną moralność, czyli 
poprzez błędną antropologię, 
ideologie, egoizm, hedonizm 
i hiperkonsumpcję. 

Należy tu zauważyć, że w 
sytuacji braku elit i rządów 
autentycznie odpowiedzial-
nych za ludzkie życie, godność 
każdego człowieka oraz dobro 
wspólne, Polska - jak tonący 
„Titanic” - dryfuje ku jądru 
światowego kryzysu. Jest to 
„głęboki kryzys intelektualny, 
moralny, kulturowy, artystycz-
ny i w ogóle ludzki. W dzie-
dzinie płciowości dołączają 
jeszcze: zmiana płci, gender, 
uzgadnianie płci, układy ho-
moseksualne, wszelkie wy-
naturzenia, otwarty handel 
organami i tkankami abor-
towanych dzieci, powszech-
na prostytucja i inne. Jest 
zastanawiające, że sprawcy, 
szerzyciele i zwolennicy tych 
rzeczy coraz brutalniej atakują 
Kościół katolicki […].W długiej 
historii różnych cywilizacji 
chyba jeszcze nigdy inteli-

gencja nie upadła tak nisko 
jak dzisiaj, a to głównie przez 
tendencje ateistyczne, pychę 
technologiczną, relatywizm, 
odrzucanie najwyższych war-
tości, dążenie do zysku, no i 
przez powszechny hedonizm„ 
(ks. prof. Cz. Bartnik, Embrion 
ludzki jako” zbiór komórek”?, 
„Nasz dziennik”(2015) nr 178). 

Ten niezwykle ważny , rze-
czowy i bardzo kompetentny 
głos wpisuje się w historyczny 
już ciąg ważnych prorockich 
diagnoz: „Wydaje się, że cała 
Europa zdąża do kompletnego 
bankructwa” (S. Kierkegaard 
1813-1855) oraz „Europa za-
puka do nas, gdy rozpadnie 
się jej dotychczasowy ład” (F. 
Dostojewski 1821-1881). Z 
trudem, ale dla wielu myślą-
cych jeszcze osób staje się to 
już coraz bardziej oczywiste, że 
Europa i globalizujący się świat 
pilnie potrzebuje wysokiej 
miary sposobu codziennego 
życia i międzyosobowych re-
lacji, czyli po prostu świętości, 
bowiem cierpi on na deficyt 
prawdziwego, głębokiego i 
szczerego humanizmu. 

Wiele faktów wskazuje 
na to, że czas, w którym ży-
jemy jest czasem przełomu. 
Znaczny szereg zagrożeń dla 
chrześcijańskiej cywilizacji 
Zachodu, jak to wielokrotnie 
podkreślali i ostrzegali św. Jan 
Paweł II i Benedykt XVI, stwa-
rza narzucany nam relatywizm 
i pozytywizm poznawczy, w 
którym rozum nie otwiera się 
na Boga. Możemy wierzyć, że 
nie dzieje się to bez woli Bo-
żej Opatrzności (zob. m.in. Iz 
3,1-10), a pomimo tak wielu 
negatywnych zjawisk i wstrzą-
sów przełom ten będzie kolej-
nym darem oczyszczenia. Przy 
czym jedynym zagrożeniem 
są w tym czasie nie tyle wro-
gowie zewnętrzni, co raczej 
sami chrześcijanie, zwłasz-
cza jeśli są obojętni „zimni” i 
tylko formalnie, zewnętrznie 
przynależący do Kościoła. Co 
prawda na naszych oczach za-
nikają różne przejawy życia i 
kultury świata chrześcijańskie-
go, co równocześnie sprawia, 
że wiara coraz rzadziej może 
liczyć na różnego rodzaju ze-
wnętrzne „podpórki” i zabez-
pieczenia. W tej sytuacji wiara 
musi stawać się coraz bardziej 
świadomym wyborem i oso-
bową przyjaźnią człowieka z 
Bogiem Miłością Największą. 

Z drugiej strony powołanie do 
wiary ukazuje współczesny 
świat jako miejsce duchowej 
walki o człowieka i o realizację 
jego przeznaczenia zgodnie z 
zamiarem Boga Stwórcy. Przy-
szłość wiary w Polsce, w Euro-
pie i na świecie spoczywa w 
rękach ludzi, którzy podejmą 
ryzyko dzielenia losu Jezusa. 
Jednym słowem - Polska pilnie 
potrzebuje współpracy (com-
munio sanctorum) i działania 
ludzi wyniesionych do chwały 
ołtarzy, jak i osób świadomych 
odpowiedzialności za dar i 
sens życia oraz dobro wspólne, 
czyli autentycznie pielęgnu-
jących „wysoką miarę życia 
codziennego”. 

Komunia z Duchem Bożym 
i „polskimi” świętymi 
a „iskra z Polski” odnowi
 zmęczoną Europę i świat

„Wszyscy ci, których pro-
wadzi Duch Boży, są synami 
Boga.Nie otrzymaliście prze-
cież ducha niewoli, aby się 
znowu pogrążyć w bojaźni. Ale 
otrzymaliście ducha przybra-
nia za synów, w którym może-
my wołać: Abba, Ojcze!”

 (Rz 8, 14-16a)

Nie wolno więc nam zapo-
mnieć, że o świętość, duchową 
moc i żywotność Kościoła w 
Polsce oraz istnienie naszej Oj-
czyzny zabiegali liczni święci. 
To oni budowali i formowali ją, 
bronili jej, byli jej najlepszymi 
wychowawcami, a także am-
basadorami wśród innych 
narodów. Co więcej, to oni 
w duchowy sposób, nadal ją 
konstytuują i stanowią. Owi, 
w pełni zrealizowani ludzie, 
często bywali nawet przed-
stawicielami innych naro-
dów. Pierwszy ewangeliczny 
zasiew prowadzili w naszej 
Ojczyźnie mnisi iroszkoccy 
i frankońscy, a następny był 
dziełem św. Cyryla i Metodego 
przybywających z Bizancjum, 
jak i włoskich kamedułów. Ich 
misja zakończyła się w 1005 
r. śmiercią pięciu Braci Mię-
dzyrzeckich. W późniejszych 
wiekach - z Czech przybył do 
nas św. Wojciech – obecnie pa-
tron Polski; z Bawarii księżna 
św. Jadwiga z Andechs-Meran 
– patronka wyboru św. Jana 
Pawła II, historycznego Śląska 
oraz trudnego polsko-niemiec-
kiego pojednania; natomiast z 

Węgier zarówno św. Jadwiga – 
królowa i patronka Polski, jak i 
św. Jolanta, ósme z kolei dziec-
ko króla węgierskiego Beli IV 
i Marii greckiej cesarzówny. 

W pierwszym rzędzie nie 
wolno nam zapomnieć i za-
przepaścić gigantycznego 
ewangelicznego świadec-
twa naszego Rodaka św. 
Jana Pawła II, jego nauczania, 
m.in. podarowanego podczas 
ośmiu pielgrzymek do Pol-
ski w latach 1979 – 2002, a 
zwłaszcza rozpoczętej przez 
Niego 2 czerwca 1979 r. na 
placu Zwycięstwa w Warsza-
wie pentekostalnej rewolucji 
miłości. W tym miejscu niechaj 
mi będzie wolno wyznać, że 
jako doktorant KUL i szafarz 
Eucharystii, owej epokowej li-
turgii byłem w tej historycznej 
godzinie na Placu Zwycięstwa. 
Do dzisiaj brzmią mi w duszy i 
w uszach gromkie słowa nie-
zwyklej modlitwy Proroka 
w Białej sutannie. Modlił się 

Okładka książki: Piotr Jaroszyński, Spór o 
Europę. Zderzenia cywilizacji, Lublin 2015.

 Książka – Dyktatura Gender,  
Biały Kruk, Kraków 2014.
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on z wiarą przenoszącą góry, 
jak prorok Ezechiel błagający 
o zmartwychwstanie ciał w 
dolinie pełnej suchych kości: 
„Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. 
Równocześnie w osłupienie i 
zdumienie wprawiał mnie fakt, 
że natychmiast i to bez dyry-
genta czy moderatora - półmi-
lionowy Kościół zbudowany z 
żywych Polaków – uczestni-
ków Eucharystii, wiódł z Janem 
Pawłem II Wielkim dialog na 
wzór Maryi podczas jej nawie-
dzenia u św. Elżbiety. Polegało 
to na tym, że 500-tysięczny or-
ganizm „jednej duszy i ciała”, 
niespodziewanie, ale logicznie 
i celnie włączał się w tok prze-
rywanej homilii – wielkiej mo-
dlitwy Papieża i jednomyślnie 
wyśpiewywał harmonizujące z 
myślą i intencją Słowiańskiego 
Papieża strofy polskich pieśni 
religijnych. Był to niespotykany 
dotąd, i to skutecznie prowa-
dzony na tak wielką społeczną 
skalę , „polski” dialog zbawie-
nia.

Niestety, ale po raz kolejny 
sprawdza się - i to konkretnie 
w naszym przypadku – po-
rzekadło: „pod latarnią jest 
najciemniej”. Z myślą - aby 
nie stało się tak do negatyw-
nego końca - za ks. Marcinem 
Jakimowiczem Redaktorem 
Naczelnym „Gościa Niedzielne-
go” - przytaczam kilka wybra-
nych świadectw, doświadczeń 
i opinii (zob. M.J., Najciemniej 
pod latarnią, „GN” (2015) z 24 
VI, s.29-31). Po ponad 40-tu 
latach od owej historycznej 
liturgii na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie, publikowane - w 
poczytnym tygodniku kato-
lickim opinie, na nowo uzmy-
sławiają nam ważną prawdę 
o rzeczywistości Pentecostes 
slavae (Zielone Świątki Sło-
wian). Z radością i nadzieją 
odnotowujemy fakt, że trwa 
ona nadal i co więcej - dojrze-
wa, przybiera na sile, nabiera 
wielorakich form wyrazu. Od 
szeregu lat uważni obserwa-
torzy polskiej rzeczywistości 
mogą spotkać się z porusza-
jącym do głębi, niezwykle 
zharmonizowanym chórem 
głosów, pochodzących od 
kompetentnych i wiarygod-
nych osób nawiedzających 
Polskę, często m.in. z moty-
wów religijnych i kulturowych 
(a nierzadko prowadzących tu 
wręcz narodowe rekolekcje). 

Mamy tu na uwadze światowej 
rangi humanistów, pisarzy, po-
lityków, liderów ruchów religij-
nych (m.in. br. Roger Schutz od 
1940 r. założyciel wspólnoty 
Taize,) i charyzmatycznych 
ewangelizatorów (m.in. o. Da-
niel Ange; ks. Baptist Rubara 
Bashobora; Donald Turbitt; 
Maria Vadia…  Formułują oni 
i powtarzają zbliżoną w swej 
treści diagnozę: „Polska ma 
ogromne znaczenie na du-
chowej mapie Europy i świata. 
Polska przemieni stary konty-
nent. Bóg ma wobec was wiel-
ki plan”. Tak więc mówi to nam 
już nie tylko Maryja, św. O. Pio 
z Petralciny, wielcy duchem 
prymasi, czy św. mistyczka 
Faustyna Kowalska, ale tego 
typu rzeczywistość przewidu-
ją i po części już dostrzegają 
także współczesne autorytety 
religijne i moralne, cieszące 
się powszechnym uznaniem 
w świecie ogólnoludzkich 
wartości.

Jeden z najbardziej pro-
minentnych i wpływowych 
polityków amerykańskich, 
republikanin Newton Leroy 
Gingrich (ur. 1943) mówił do 
polskiej młodzieży: „Nie rozu-
miem waszych kompleksów. 
Gdy pytam was o upadek 
komunizmu, mówicie mi o 
upadku muru berlińskiego. A 
przecież to była daleka konse-
kwencja tego, co wydarzyło się 
na placu Zwycięstwa. Pierwsza 
pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski miała kolosalny wpływ 
na losy świata. „Niech zstąpi 
Duch Twój” – to był rozkaz, 
po którym ten mur zaczął 
pękać. Początek upadku ko-
munizmu to dokładnie 10 lat. 
[Dokonywał się w okresie] od 
czerwca’79 do czerwca ’89. 
Naprawdę tego nie widzicie?”.

Włoski zakonnik rodem z 
Sardynii, a aktualnie misjonarz 
i ewangelizator w Brazylii o. 
Antonello Cadeddu OP przy 
okazji warszawskiej promocji 
swych książek wyznawał Po-
lakom: „w Polsce ocalała żywa 
wiara, widzę w was (nie tylko 
w świeckich!) ogromną otwar-
tość na Ducha Świętego […]. 
Weszliście teraz jako Kościół w 
niezwykle ważny, strategicz-
ny czas. Czas wylania Ducha. 
To bardzo delikatna materia 
[…]. Jesteście w tym właśnie 
momencie. Nie prześpijcie 
tego! Otwórzcie oczy, uszy, 
serca. Nie możecie zmarnować 

tego Bożego poruszenia. Pol-
ska ma wyraźną misję: macie 
głosić światu Pięćdziesiątnicę 
Miłosierdzia. Opowiadajcie o 
tym pogrążonej w letargu Eu-
ropie, która nie zna już słowa 
miłosierdzie, ale żyje jedynie 
zajęta swymi finansowymi 
interesami”.

Amerykański pisarz, eku-
menista, działacz społeczny, 
filozof polityki, a po konwersji 
ksiądz katolicki Richard John 
Neuhaus (1936-2009) wystę-
pując przed kamerami Polskiej 
Telewizji wobec zdumionych 
na treść jego słów dziennika-
rzy powiedział: „to co się dzieje 
w Polsce, z punktu widzenia 
kultury, polityki, religii jest 
znacznie ciekawsze od tego 
co się dzieje w Niemczech czy 
w Holandii […] Polska stanowi 
laboratorium przyszłości”.

Od szeregu lat wielu misjo-
narzy, ewangelizatorów (tak 
katolickich, jak i protestanc-
kich) odczuwało silną inspi-
rację duchową i ponaglenie, 
by intensywniej modlić się za 
Polskę, bo według Bożego pla-
nu to ona właśnie ma zanieść 
Boży ogień zmęczonej sobą 
i pogrążoną w „nocy duszy” 
Europie. Syn kalwińskiego pa-
stora Brat Roger Schutz (1915-
2005), założyciel wspólnoty 
Taizé, podobnie jak i francuski 
pisarz i ewangelizator o. Daniel 
Ange (ur. 1932); w 1984 r. zało-
życiel międzynarodowej szkoły 
modlitwy „ Młodzi-Światło”  (fr. 
Jeunesse-Lumièr) twierdzili, że 
przebudzenie religijne Europy 
dokona się dzięki Polakom. 

Natomiast amerykańska 
autorka książek religijnych, 
małżonka katolicka i matka 
czwórki dzieci, a równocześnie 

często nawiedzająca naszą Oj-
czyznę świecka ewangeliza-
torka Maria Vadia - mówiąc o 
strategicznym znaczeniu Polski 
w duchowej przestrzeni świa-
ta, zwięźle powtarza ewange-
liczny imperatyw: „Macie być 
ogniem i światłem! […]To 
zresztą już się dzieje. Widzę 
w Polsce wielkie duchowe 
przebudzenie”. W podobny 
sposób wypowiadał się za-
równo ugandyjski kapłan ka-
tolicki, charyzmatyk, doktor 
teologii duchowości ks. Baptist 
Rubara Bashobora (ur. 1946)  
„jesteście lekiem dla Europy”, 
jak i amerykański ewangeliza-
tor irlandzkiego pochodzenia 
Donald Turbitt (emerytowany 
strażak i biznesmen, założyciel 
ruchu Mężczyźni św. Józefa i 
jego wiceprzewodniczący na 
obszar Nowej Anglii, koordy-
nator Odnowy w Duchu Św., 
a od 20 lat ewangelizator w 
blisko 20 krajach świata). Tur-
bit wyznał : „Wierzę, że ludzie, 
którzy zewangelizują Europę, 
wyjdą z waszego kraju. Mam 
nadzieję, że to przebudzenie, 
które widzę nad Wisłą, ożywi 
polski Kościół […]. Nie jeste-
ście w punkcie krytycznym. 
Walka trwa, a szala zwycię-
stwa może przechylić się na 
korzyść Kościoła. Wierzę, że 
tak będzie…”. 

Ponadto należy w tym 
miejscu przytoczyć ważkie 
słowa prawdy, które Sługa 
Boży Stefan Kardynał Wyszyń-
ski skierował do nas w dniu 
3 września 1970 r.: „Myślenie, 
które nas zobowiązuje w Pol-
sce ochrzczonej, nie pozwala 
nam na rozdzielanie spraw Ko-
ścioła i Narodu, jak gdyby życie 
Narodu nic nas nie obchodziło. 

Kościół parafialny św. Bartłomieja Ap. w Czermnej, archiwalna widokówka  
(źródło witryna internetowa).
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Wiara każe nam widzieć w wie-
lu zdarzeniach historycznych 
naszego Narodu interwencję 
Bożą. Taką interwencję Bożą 
niewątpliwie widzieliśmy w 
roku 1920. Było to zdarzenie, 
które miało znaczenie nie tylko 
dla naszego Narodu, ale i dla 
całej Europy. Tak, jak miało to 
miejsce kiedyś pod Legnicą, 
pod Beresteczkiem czy pod 
Wiedniem. Wielki, głęboki sens 
miała obecność Polski w tym 
właśnie miejscu i zadanie zle-
cone naszemu Narodowi, który 
kieruje się motywami religij-
nymi, a nie tylko politycznymi, 
który odwołuje się do mocy 
religijnych i wierzy w sku-
teczność działania Bożego na 
rzecz ładu i sprawiedliwości w 
dziejach Narodu…”. Inspiracją 
i zarazem mobilizacją powin-
ny być dla nas także słowa śp. 
prymasa Józefa Glempa: „Dziś 
chrześcijanin musi bronić nie 
tylko wiary, ale także rozumu. 
Zwolennicy nowej ideologii 
zwalczają bowiem także ro-
zum u myślących logicznie i 
odpowiedzialnie”.

Myślę, że trzeba te wy-
powiedzi przyjąć z wielką 
powagą i odpowiedzialno-
ścią. Równocześnie jestem 
w pełni przekonany, że nadal 
pilnie nam potrzeba głębo-
kiej autoewangelizacji oraz 
odnowy i to nie takiej, która 
zaowocuje jedynie tym, że 
będziemy się zbierali razem i 
przez kilkanaście godzin sta-
nowili jedną duszę, ale tylko 
w momentach historycznych 
i kryzysowych (powstanie 
solidarności, wybór i śmierć 
Słowiańskiego Papieża... ). Bę-
dzie to rzeczywistością, jeśli 
polskie dobro, prawda i piękno 
wyrosną z wysiłku zalecanego 
przez Apostoła Narodów nie 
tylko mieszkańcom Efezu: „Od-
nówcie się duchem w waszym 
myśleniu i przyobleczcie no-
wego człowieka” (Ef 4, 23-24). 

W tym przypadku nie idzie 
już tylko o konieczną tak dla 
Europy, jaki samej Polski no-
wego typu „odsiecz wiedeń-
ską”, lecz o znacznie większą 
stawkę. Dlatego trzeba uczynić 
wszystko, aby Polacy – wzo-
rem św. Jana Pawła II - byli 
w pełni świadomi współod-
powiedzialności za chrześci-
jańską tożsamość Europy, a 
następnie, aby o duchowe 
jej odrodzenie wypraszali orę-
downictwa polskich świętych i 

Patronów Naszego Kontynen-
tu i Ojczyzny o to, by Europa 
obudziła się ze swej „nocy du-
szy” i zawsze potrafiła czerpać 
inspiracje ze swoich chrześci-
jańskich korzeni. Natomiast, 
aby nasza Ojczyzna była na 
miarę społecznego powołania, 
jakie dał nam Bóg, w sytuacji, 
kiedy to wiele narodów jest 
niszczonych przez współcze-
snych Hunów, potrzeba nam 
efektywnego przebudzenia i 
życia trynitarną dynamiką: ta-
jemnica – komunia - misja. Bo-
wiem, jak prorokowali wybitni 
teologowie ks. Karl Rahner SJ 
i ks. Hans Urs von Balthasar, 
albo chrześcijanie trzeciego 
tysiąclecia będą mistykami, 
albo ich w ogóle nie będzie. 
Należy przyjąć i zaakceptować 
prawdę, że życie jest drogą 
oczyszczenia, prowadzącą do 
pełnego upodobnienia się do 
Chrystusa – największej Miło-
ści. Chrystus jest Księgą, która 
w życiu każdego człowieka, 
codziennie musi być spisywa-
na, grawerowana we własnym 
sercu i we własnym życiu skła-
dającym ze zwykłych i uroczy-
stych oraz przełomowych dni. 
Człowiek musi tę księgę pilnie 
studiować i odczytywać ją w 
księdze swego sumienia po to, 
aby życie Chrystusa zostawiło 
w duszy ślad trwały i głębo-
ki i by można było zobaczyć 
wnętrze Księgi, czyli dojść do 
kontemplacji Trójjedynego 
Boga Miłości.
 Dar nieba na czasy kryzysów 
i sztafety z „iskrą Bożą”
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
 ten sam także na wieki. Pamię-
tajcie o swych przełożonych, 
którzy głosili wam słowo Boże, 
i rozpamiętując koniec ich ży-
cia, naśladujcie ich wiarę.
Nie dajcie się uwieść różnym 
i obcym naukom”. 
(Hbr 13, 8,7,9a)

Ks. Gerhard Hirschfelder 
(1907-1942) będąc nieślubnym 
dzieckiem i wychowywanym 
jedynie przez dzielną i poboż-
ną matkę Marię (1881-1939), 
musiał przeżyć ciąg upokorzeń 
i pokonać wiele trudności, za-
nim doszedł do kapłaństwa.

 Mimo tego stał się on 
przykładem dla mężczyzn i ko-
biet z pierwszej połowy XX w. 
silnych Bożym duchem, które 
bez lęku rozjaśniały światłem 
Ewangelii złożone i dramatycz-
ne wydarzenia naszego konty-
nentu. Historii jego życia nale-

żałoby nadać tytuł: „Znalazłem 
Miłość Największą, która mnie 
wypełniła i uczyniła zwycięską 
twierdzą”. W konsekwencji ks. 
Gerhard jawi się nam jako od-
ważny świadek piękna i mocy 
Bożej miłości (por. Pawłowe 
wyznanie - Rz 8,31). Także i w 
jego życiu potwierdzona zo-
stała prawda, że kiedy serce 
człowieka zostaje napełnio-
ne miłością, to zarazem staje 
się ona jego przewodnikiem 
i jedyną siłą napędową jego 
egzystencji. Im bardziej ko-
chamy Boga, tym bardziej 
konkretnie i autentycznie 
potrafimy miłować otaczające 
nas osoby, gdyż potrafimy do-
strzegać w nich oblicze Pana. 
Tak przeżywana mistyka nie 
tylko że nie oddala nas od in-
nych i nie wyobcowuje z życia, 
ale umożliwia widzenie całej 
rzeczywistości oczyma Boga i 
uczy działać w harmonii z Jego 
sercem.

W efekcie bardzo szybko 
jedna cecha wyróżniała ks. 
Gerharda Hirschfeldera w spo-
sób absolutnie wyrazisty: jego 
duch zwrócony był nieustan-
nie ku rzeczom niebieskim. 
Nawet pośród różnorakich 
zwątpień i prób niezwykle 
wielkodusznie odpowiadał 
on na ogromną miłość Bożą. 
Z każdym rokiem kapłańskiej 
posługi stawał się coraz bar-
dziej prawdziwym obrazem 
Jezusa Ukrzyżowanego i 
Opuszczonego. Doświadczał 
miłości Chrystusa i starał się na 
nią odpowiadać miłością coraz 
głębszą i pełną. Nic dziwne-
go, że ks. Gerhard należał do 
wielkodusznych ludzi, którzy 
niczego dla siebie nie zacho-
wują i pozostają wierni miło-

ści. Kluczem do interpretacji 
wszystkiego była dla niego 
Boża miłość. To ona dawała mu 
wielka pogodę ducha i radość, 
którą zauważało i doceniało 
jego otoczenie.

Z tego doświadczenia ro-
dziła się również jego głęboka 
i pełna cierpienia miłość do 
Kościoła, w dwojakiej formie: 
modlitwy i ofiarowania. W 
konsekwencji charyzmatyczny 
Duszpasterz troszczył się, aby i 
jego wychowankowie i parafie 
z radością żyli w pełnej komu-
nii z Bogiem. Mistyczna więź z 
Bogiem sprawiała i umacniała 
w charyzmatycznym Wikariu-
szu pełne miłości i roztropno-
ści współczucie i oddanie dla 
młodzieży i wiernych. 

Zachowane źródła, kore-
spondencja oraz świadectwa 
dawnych parafian pozwalają 
nam mówić o ks. Gerhardzie, 
że była to osobowość prosto-
linijna, nieskomplikowana, 
otwarta, obdarzona łagodną 
uczuciowością, wielką równo-
wagą ducha. Wobec ludzi był 
on miły, uprzejmy i delikatny, 
a w obejściu wykazywał wiel-
ką roztropność i odwagę oraz 
postawę otwartości, dialogu i 
szacunku wobec osób różne-
go wieku. Ponadto cechowała 
go zdolność przenikliwego ro-
zeznania. W praktyce potrafił 
on wnikać w głębię ludzkiego 
ducha, dostrzegać jego ogra-
niczenia i dwuznaczności, a 
także rozpoznawać głębsze 
pragnienia w dążeniu duszy 
do Boga. Ks. Gerhard dobrze 
wiedział i był o tym przeko-
nany, że każdy z otrzymanych 
charyzmatów ma służyć budo-
waniu Kościoła oraz formacji 
nowych ludzi i nowego spo-

„Marienfried” – w latach 1932-35 pensjonat i dom rekolekcyjny sióstr szensztackich na Zakrzu 
(Kudowa-Zdrój) - duchowa oaza ks. G. H. archiwalna widokówka (źródło witryna internetowa).
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łeczeństwa. W jego życiu na-
macalnym konkretem stały się 
słowa Jezusa skierowane do 
chrześcijan wszystkich czasów: 
"Wy jesteście solą ziemi" (Mt 
5,13). Bowiem, jak głosił św. 
Jan Chryzostom, Chrystus nie 
powierza nam swych „Słów ży-
cia” jedynie ze względu na nas 
samych, ale dla dobra całego 
świata (zob. homilia do Ewan-
gelii św. Mateusza - 15, 6. 7).

Ks. Gerhard bardzo szyb-
ko odkrył wagę i prawdziwość 
słów Thomas’a Jefferson’a (ur. 
1743-1826) amerykańskiego 
polityka, prawnika, i dyplo-
maty, głoszącego, że „Cena 
wolności  to bezustanne 
czuwanie”. Bowiem wolność 
odarta z odpowiedzialności 
jest destrukcyjną i śmiercio-
nośną samowolą. Co więcej, 
był on świadom, że „sumienie 
jest najskrytszym ośrodkiem i 
sanktuarium człowieka, w nim 
pozostaje on sam z Bogiem, 
którego głos rozbrzmiewa w 
jego wnętrzu” (Gaudium et 
spes, 16). W konsekwencji, 
ten utalentowany i chary-
zmatyczny kapłan, uczestnik 
co najmniej dwóch katolickich 
ruchów, był  w szczególny spo-
sób czujny na nazistowskie za-
grożenia duchowe i wrażliwy 
na ludzką godność i wolność 
religijną.

W swojej głębokiej wraż-
liwości dążył do usuwania 
sprzeczności między wyzna-
waną wiarą a praktyką chrze-
ścijańską. Doskonale wiedział, 
że z jednej strony niezwykle 
ważnym w życiu człowieka jest 
sacrum, bowiem Dom Boży 
„jest Kościołem Boga żywego, 
filarem i podporą prawdy” (1 
Tm 3,14), a Chrystus jest wiel-
ką tajemnicą chrześcijańskiej 
pobożności (1 Tm 3,14-16). Z 
drugiej strony był w pełni świa-
dom, że duch przekory i sprze-
ciwu (a takim jawił się być de-
mon nazizmu) jest przeszkodą 
w przyjęciu Królestwa Bożego 
– cywilizacji miłości i ekologii 
ducha. Młody ks. Gerhard był 
autentycznym świadkiem („Kto 
zaś zachowuje Jego naukę, w 
tym naprawdę miłość Boża jest 
doskonała. Po tym właśnie po-
znajemy, że jesteśmy w Nim. 
Kto twierdzi, że w Nim trwa, 
powinien również sam postę-
pować tak, jak On postępował” 
– 1 J 2,4-6). Treścią jego chrze-
ścijańskiego świadectwa nie 
była żadna teoria, ideologia 

lub system przykazań i zaka-
zów lecz orędzie zbawienia, 
więcej – żyjąca Osoba Chry-
stusa Zmartwychwstałego, 
jedyny Zbawiciel wszystkich. 
Jego przyjaźń z Bogiem mo-
żemy charakteryzować słowa-
mi św. Jana od Krzyża: „Dusza 
zjednoczona z Bogiem i w Nim 
przemieniona zwraca się do 
Boga owym wzniosłym w 
Bogu dążeniem, podobnym 
do tego, którym Bóg w niej 
zwraca się ku sobie, jako jej 
wzór. To właśnie - o ile dobrze 
rozumiem - pragnął wyrazić 
święty Paweł, gdy mówił: 
„Na dowód tego, że jesteście 
dziećmi, Bóg wysłał do serc 
waszych Ducha Syna swego, 
który woła: Abba, Ojcze!’ To 
właśnie ma miejsce w ludziach 
doskonałych” (Z Pieśni ducho-
wej; redakcja A, strofa 38). W 
praktyce udawało się ks. Ger-
hardowi powierzać Bogu nie 
tylko najgłębsze pragnienia i 
troski, ale i siebie samego, co 
konsekwentnie prowadziło go 
ku dobru. 

Życie bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera pokazuje, że wiara 
i przyjaźń z Jezusem Chrystu-
sem i Maryją kształtują poczu-
cie sprawiedliwości, równości 
wszystkich, poszanowanie 
praw innych. Ponadto rodzą 
one miłość i miłosierdzie. Z 
kolei z tej miłości rodzi się 
nadzieja i pewność, że jest 
się kochanym przez Chrystusa, 
oraz że miłość Chrystusa czeka 
na nas, daje nam zdolność na-
śladowania Go i dostrzegania 
Go w innych. Ks. Gerhard Hir-
schfelder, podobnie jak wielu 
mężczyzn i kobiet, usiłujących 
żyć w głębszej przyjaźni z 
Bogiem, potrafił współczuć 
innym w udrękach i słabo-
ściach. Tego typu ludzie, jako 
przyjaciele Boga, zdobywają 
moc ducha i mądrość, której 
nie posiada świat i życzliwie 
dzielą się nią z tymi, którzy 
pukają do ich drzwi. Wybitny 
kłodzczanin czynił to zarów-
no jako odważny i komunika-
tywny kaznodzieja, katecheta, 
duszpasterz młodzieży Ziemi 
Kłodzkiej, spowiednik i kierow-
nik duchowy, a także jako wię-
zień w Kłodzku i w KL Dachau.

Młody ks. Gerhard od ks. 
profesora Romano Guardi-
niego, swego duchowego mi-
strza i przewodnika, zarazem 
jednego z najwybitniejszych 
teologów i filozofów religii XX 

w. (m.in. lidera ruchu „Quick-
born”; w 1923 r. formalnie na-
leżał on do profesorów Wydz. 
Teologicznego Uniwersytetu 
we Wrocławiu; był zaproszony 
do grona ekspertów Soboru 
Watykańskiego II …) prze-
jął dla swej krótkiej posługi 
kapłańskiej cenne kryteria i 
sapiencjalne nastawienie. To 
umożliwiło mu nawrócenie się 
w sposobie bycia, myślenia i 
wartościowania. Życiowym 
darem stała się dla niego 
ewangeliczna wyjątkowość 
Jezusa Chrystusa – Słowa 
Wcielonego i moc płynąca z 
przyjaźni z Jezusem Ukrzy-
żowanym i Opuszczonym. W 
efekcie, realizując mistyczne 
zjednoczenie z Jezusem „Win-
nym Krzewem” (J 15, 1-11), w 
jego kapłańskiej egzystencji 
potwierdzała się prawda, któ-
rą Kościół Katolicki ogłosił na 
soborze Vienneńskim (XV so-
bór powszechny Kościoła ka-
tolickiego zwołany do Vienne 
1311-1312), że dusza jest for-
mą ciała i motorem działania. 
Prawdę tę podejmował także 
i św. Tomasz z Akwinu: anima 
est unica forma corporis - du-
sza jest jedyną formą - kształ-
tem ciała („anima igitur, quae 
est primum principium vitae, 
non est corpus, sed corporis 
actus” Iª q. 75 a.). Dzięki temu 
Wybitny Kłodzczanin - ks. Ger-
hard odkrywał w swym życiu 
podarowane mu przez Boga 
dary i ukryty plan zbawienia.

Ks. prof. Romano Guardi-
ni umacniając proces realizo-
wania się nowego człowieka 
- czyli bożego podobieństwa 
- nauczał, iż ważniejszym od 
wszystkiego, co człowiek czy-
ni, wytwarza i osiąga, jest to, 
kim jest on sam. Ważniejszym 
od tego, co człowiek mówi i 
naucza, jest to, czym on sam 
żyje. Ważniejszym i nieprzemi-
jającym w człowieku jest nie 
to, czego dokonał – nawet ge-
nialnymi talentami i tytaniczną 
pracowitością oraz swym naj-
szlachetniejszym sposobem 
bycia i posługiwania, ale to, 
kim się stał dzięki działaniu 
Syna Bożego – Jezusa Ukrzyżo-
wanego i Zmartwychwstałego. 
W konsekwencji o bardzo doj-
rzałej ludzkiej, chrześcijańskiej 
i kapłańskiej tożsamości rela-
cjonalnej ks. Gerharda trzeba 
i należy nam mówić głośno, 
dobitnie i otwarcie. Co wię-
cej, możemy ją precyzyjniej 

charakteryzować chociażby 
za pomocą opublikowanego 
w 1982 r. „kapłańskiego deka-
logu” opartego na biblijnych 
oraz eklezjalnych kategoriach 
i priorytetach dobrego Paste-
rza, którego autorami są dwaj 
niemieccy profesorzy - ks. bp 
Klaus Hemmerle i ks. Wilhelm 
Breuning. 

Priorytety kapłana żyjące-
go logiką przyjaźni z Jezusem 
„Winnym Krzewem” (J 15, 1-11) 
oraz trynitarną dynamiką Bo-
żego życia można określić w 
następujący sposób: 
- ważniejsze jest to, jak ja jako 
ksiądz żyję, niż to, co ja jako 
ksiądz robię;
 - ważniejsze jest to, co czyni 
we mnie Chrystus, niż to, co 
ja sam robię; 
- ważniejsze jest to, abym żył 
w jedności z prezbiterium, niż 
abym był sam pochłonięty 
swoim zadaniem;
 - ważniejsza jest posługa mo-
dlitwy i słowa, niż „obsługiwa-
nie stołów”; 
- ważniejsze jest to, aby to-
warzyszyć duchowo współ-
pracownikom, niż samemu 
wykonywać jak największą 
ilość prac; 
- ważniejsze jest to, aby być 
obecnym w niewielu punk-
tach, ale całkowicie i promie-
niująco, niż w wielu punktach 
„pijarowsko” – powierzchow-
nie, szybko i połowicznie; 
- ważniejsze jest działanie w 
jedności, niż choćby nie wiem 
jak doskonałe działanie w izo-
lacji, tak więc ważniejsza jest 
współpraca, niż praca, ważniej-
sze communio niż actio; 
- ważniejszy, bo bardziej owoc-
ny jest krzyż niż ludzka efek-
tywność;
- ważniejsza jest otwartość 
na całość (diecezję, Kościół 
powszechny), niż choćby nie 
wiem na jak ważne sprawy 
patrykularne; 
– ważniejszym jest bycie „żywą 
ewangelią” – tzn. podarowy-
wanie wszystkim świadectwa 
żywej wiary, niż usiłowanie 
bycia „na salonach”, bycia 
dobrze widzianym, docenia-
nym i popularnym - poprzez 
realizowanie trendów czasu 
(„bycie na topie”), spełnianie 
i zaspokajanie wszystkich 
oczekiwań, życzeń czy też 
dyktatów pseudo-intelektu-
alnej i kulturowej mody, czy 
też klerykalnych zwyczajów 
i tradycji. 
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Zarazem charakteryzowa-
ła go bezgraniczna ufność w 
Bożą Opatrzność . W krótkim 
okresie 10-ciu lat, przypadają-
cym na czasy demonicznych 
rządów Hitlera i wybuchu II 
wojny światowej, jako wika-
riusz dwóch parafii - w Czerm-
nej i w Bystrzycy Kł. umacniał 
tamtejsze dzieci, młodzież i 
dorosłych parafian oraz od-
radzał przez swoją miłość, 
otwartość, modlitwę i radosne 
świadectwo, jak też poprzez 
umartwione życie obfitujące w 
nazistowskie znaki sprzeciwu. 

Ks. Gerhard nie znał kom-
promisów. W sytuacji, kiedy w 
Niemczech nacjonalistyczne 
władze wymagały od katoli-
ków uznania ich dyktatury, 
młody ks. Gerhard wyrósł nie 
tylko na niezłomnego wycho-
wawcę, nowego człowieka, 
młodego proroka, świadka i 
strażnika wiary, ale i na jed-
nego z nielicznych w naro-
dzie niemieckim - jawnych 
krytyków i przeciwników na-
zizmu. Broniąc w niezłomny 
sposób godności osoby (1 
Kor 6,19-20), wolności religij-
nej i sacrum Ziemi Kłodzkiej 
wypowiedział ważne zdanie 
będące zarazem jednoznacz-
ną oceną ideologii nazistow-
skiej: „Kto z serc młodzieży 
wyrywa wiarę w Chrystusa 
jest zbrodniarzem” (Bystrzyca 
Kł., 27 VII 1941 r., było to jego 
ostatnie niedzielne kazanie - 
Bystrzyca Kł., 27 VII 1941). W 
dniu 7 października 1938 r. 
także wiedeński arcybiskup 
ks. kard. Theodor Innitzer 
(1876-1955) - przekonywał i 
umacniał austriacką młodzież 
zgromadzoną w katedrze św. 
Stefana, mówiąc: „tylko jeden 
jest wasz przywódca - Jezus 
Chrystus” (w zbliżony sposób 
w swych kazaniach protesto-
wali przeciwko nazizmowi 
niemieccy biskupi, m.in. Kle-
mens August Graf von Galen i 
Godehard Machens. W konse-
kwencji ks. Gerhard dojrzewał 
niezwykle szybko, niemalże w 
takim tempie, jak do świętości 
dorastali chrześcijanie doby 
średniowiecza. 

Swoje krótkie, bowiem za-
ledwie 35-letnie życie i dzie-
więcioletni kalwaryjski szlak 
zakończył on 1 sierpnia 1942 
r. na Golgocie Zachodu - w KL 
Dachau (k/ Monachium). Ten 
modelowy obóz koncentracyj-
ny (miejsce powstania demo-

nicznego regulaminu i takich 
obozowych „rytuałów” oraz 
centrum szkolenia personelu 
dla całej sieci obozów koncen-
tracyjnych i cząstka niemiec-
kiego przemysłu pogardy 
wobec narodów, uznanych 
za „brudną” rasę „podludzi”) 
powstał już 21 marca 1933 r., 
a od grudnia 1940 r. stał się 
miejscem masowego więzie-
nia i wyniszczania katolickie-
go duchowieństwa. Spośród 
2794 uwięzionych, największą 
grupę stanowili tu kapłani z 
Polski – 1777). Wśród 1030 za-
mordowanych duchownych 
aż 868 osób stanowili Polacy. 
Natomiast pośród pozostałych 
162 duchownych - przedsta-
wicieli innych nacji - był ks. 
Gerhard Hirschfelder. 

W sumie przez obóz kon-
centracyjny w Dachau, syste-
mowo zorganizowaną fabrykę 
śmierci, z kilkunastoma pod-
oddziałami, przeszło ok. 250 
tys. więźniów (jedną trzecią 
stanowili Polacy). 

Zamordowano tu ok. 148 
tys. osób, czyli 60% więźniów. 
W dniu 29 kwietnia 1945 r. 
Amerykanie uwolnili ok. 67 
tys. więźniów (w samym obo-
zie głównym 31 tys.), a przed 
obiektem krematorium zasta-
li wstrząsające stosy ludzkich 
zwłok. Niemcom zabrakło 
już węgla na ich spalenie. 
Na ten makabryczny widok 
bawarskiego piekła, zorgani-
zowanego przez niemieckich 
„nadludzi”, dowódcy VII Armii 
amerykańskiej wydali rozkaz 
rozstrzelania wszystkich eses-
manów zatrzymanych w obo-
zie. Dla całościowego oglądu 
sprawy trzeba nam wiedzieć, 
że w okresie 1933-1945 w obo-
zach koncentracyjnych uwię-
ziono ponad 400 niemieckich 
księży, a 107 z nich straciło ży-
cie. Kolejnych 63 prezbiterów 
było osądzonych albo wręcz 
zamordowanych.

W taki oto niezwykle 
tragiczny sposób kończył 
s ię  jeden z  p ier wsz ych 
etapów wcielania nowej 
„ewangelii” przyszłości Fry-
deryka Nietzschego (1844- 
1900) – proroka nazizmu. Ks. 
prof. T. Guz, jeden z powszech-
nie cenionych ekspertów filo-
zofii Nietschego głosi, że ogła-
szając śmierć Boga, ubóstwiał 
on nihilizm, a nihilizm moralny 
uznawał za „najwyższą kulturę”. 
Co więcej, proponowana prze-

zeń ideologia „nadczłowieka” 
była wcieleniem „szatana”. W 
efekcie „nacjonalizm radykal-
ny Fryderyka Nietschego jest 
otwartą wojną z chrześcijań-
stwem”. Ten tragiczny myśli-
ciel nauczał: „zło jest najlepszą 
mocą człowieka”. „Jesteśmy 
dojrzali, aby nie być, dla nas 
rozumnym jest, aby nie być”. 
W konsekwencji najważniej-
szym dla Nietzschego było, 
aby „uczyć się zabijania w 
pełni żądzy”, ponieważ do 
życia ”jako życia przynależy 
„zabijanie”.

Świadomie przytaczam te 
fakty, aby uświadomić Czytel-
nikowi, w jak koszmarnych 
okolicznościach i tragicznych 
czasach wybitny Kłodzczanin 
realizował wysoką miarę czło-
wieczeństwa, kulturę dawa-
nia i codziennego bycia dla 
innych. Na szczęście i w tej 
przestrzeni antykultury i w tym 
o 360o wywróconym porządku 

społecznym, w którym miało 
nie być miejsca dla Trójjedy-
nego Boga, był on „solą ziemi’ 
(Mt 5,13) oraz jednym z wielu 
„duchownych diamentów” i 
promieni Boskiego światła, 
które nie zniszczył i nie za-
krył demoniczny rygor oraz 
popiół niemieckich obozów 
koncentracyjnych, wzniesio-
nych w duchu nihilizmu - no-
wej „ewangelii” Nietzschego, 
czyli kultury śamierci.

W godzinie, kiedy z jednej 
strony globalizowany „ręcznym 
sterowaniem„ świat , Europa, a 

zwłaszcza Polska, znajdują się 
w kolejnej wyjątkowo trudnej 
sytuacji, a z drugiej, kiedy to 
pomimo tego zagrożenia wła-
śnie Polska ma konsekwentnie 
„głosić światu Pięćdziesiątnicę 
Miłosierdzia”, trzeba postawić 
sobie pytanie: czy „Kłodzki 
List Boga” - osoba młodego 
kapłana, dla której Chrystus 
był najwyższą normą życia 
wypływającego z wiary; nie-
ugięty prorok („przyszedłem 
na świat jako światło”, J 12, 46), 
„komunikatywny” kaznodzie-
ja („to nie wy przemawiacie, 
lecz Duch Ojca waszego, któ-
ry przez was mówi” - Liturgia 
Godzin); radosny świadek i 
gwałtownik Bożego Królestwa 
trynitarnej miłości, równości 
i jedności, męczennik KL Da-
chau - bł. ks. Gerhard Hirsch-
felder (1907-1942); jak i jego 
antynazistowskie agere con-
tra (obrona godności osoby i 
Krzyża zastępowanego swa-

styką), czyli jego charyzmat 
oraz życiowe przesłanie - to 
tylko przeszłość, wyrwana i 
przeżółkła kartka z kalenda-
rza dziejów Dolnego Śląska? 

Czy naszą wdzięczność 
wobec „daru nieba”, jakim był 
i jest wybitny kłodzczanin –
człowiek Boży, zrealizowany i 
szczęśliwy, mamy ograniczać 
tylko do rzadkich, symbolicz-
nych i „kameralnych” debat 
oraz wypowiedzi, lakonicznych 
anonsów prasowych, czy też 
do liturgicznego wspomnie-
nia i uroczystych Eucharystii 

17 XII 1944 r. w bloku 26 KL Dachau, podczas konspiracyjnej Mszy św. niemiecki diakon Karl Leisner 
(*1915) przyjął święcenia kapłańskie (Foto Archiwum Schönstatt). 

Główna brama wiodąca do KL Dachau z ironicznym napisem autorstwa SS-Obergruppenführera 
Theodora Eickego (źródło witryna internetowa).
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sprawowanych w kolejne 
rocznice wyniesienia go do 
chwały ołtarzy? Czy w okresie 
pięciu minionych lat, w sposób 
dostateczny wypracowaliśmy 
już niezbędne i systemowe 
rozwiązania duszpasterskie, 
jak i kulturowe, aby zapewnić 
należyte poznanie pierwsze-
go Błogosławionego Ziemi 
Kłodzkiej? Czy w dostatecz-
ny sposób przygotowaliśmy 
mieszkańców, chociażby kilku 
dolnośląskich miast, związa-
nych z jego życiem, formacją 
i posługą kapłańską do wy-
rażenia wyrazu wdzięczności 
chociażby w formie nadania 
mu honorowego patronatu? 

Formułuję te pytania , 
bowiem pragnę zauważyć, 
że „iskra Bożego Ducha” z 
„Krainy Pana Boga i Maryi” 
powinna rodzić w nas - w 
pierwszej kolejności - pra-
gnienie pogłębionej przy-
jaźni ze świętymi w ogóle, a 
następnie spowodować od-
powiedzialność za „kłodzki 
dar nieba”, a w dalszej konse-
kwencji inspirację do umac-
niania pamięci o Jego życiu, 

śmierci i życiowym przesła-
niu. Wybitny kłodzczanin, 
jako chrześcijan odważnie 
czytający znaki czasu, jest 
zarazem wezwaniem skie-
rowanym do nas wszystkich, 
aby podjąć głębszą refleksję 
nad zadaniami chrześcijan w 
naszej ojczyźnie i w dzisiej-
szym świecie. Stwierdzamy z 
bólem i smutkiem, że jest on 
globalizowany w sposób cho-
robliwy i toksyczny, który wy-
pływa m.in. z neoliberalnej i 
neomarksistowskiej ateizacji, 
narzucanego błędu antropo-
logicznego i pochodnych do 
nich ideologii. W moim oso-
bistym wysiłku odkrywania i 
zrozumienia „wysokiej miary 
życia codziennego” młode-
go ks. Gerharda Hirschfel-
dera uderza mnie, ubogaca 
i zdumiewa, obok niezwykle 
dojrzałej przyjaźni z Jezusem 
i Maryją, przede wszystkim 
Jego bezgraniczna wiara w 
Bożą Opatrzność, czyli kon-
kretną, wierną i bezgraniczną 
opiekę Boga Miłości, zdol-
ność rozeznawania duchów 
wpływających na kształt życia 

społecznego i politycznego 
oraz racjonalne i odważne 
odczytywanie znaków cza-
su. Niestety były to wartości 
i dary, których praktycznie 
zabrakło w narodzie nie-
mieckim pierwszej połowy 
XX w. W konsekwencji i w 
tych warunkach, podobnie 
jak i cały Ruch Szensztacki, 
niestrudzenie formował on 
ludzi ewangelicznie nowych.

W związku z tym, że w 
aktualnym położeniu Pol-
ski i Europy, te właśnie dary 
i postawy bł. ks. Gerharda 
są nadal bardzo aktualne i 
zwłaszcza nam, Polakom, 
pilnie i niezbędnie potrzeb-
ne. To właśnie one zdetermi-
nowały genezę, treść i kształt 
mojej najnowszej książki „List 
Boga”.

 Źródła i publikacje na temat bł. ks. Gerharda Hirschfeldera (Foto ks. T. Fitych).

Okładka książki ks. prof. Tadeusza Fitycha.
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Henryk Koch 

POLSKO – CZESKIE FORUM WE WROCŁAWIU
Już po raz kolejny odbyło 

się we Wrocławiu Polsko-Cze-
skie Forum, organizowane w 
ramach 26 Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” we Wrocławiu i Sto-
warzyszenie Komitet Obywatel-
ski Ziemi Kłodzkiej.  30 września 
2015 roku, uroczystą Mszą Świętą 
w kościele uniwersyteckim p.w. 
Imienia Jezus, zainaugurowano 
to wydarzenie. Ksiądz Arcybiskup 
Senior Prof. Marian Gołębiewski z 
Wrocławia przewodniczył uroczy-
stej eucharystii sprawowanej w 
intencji naszych pobratymczych 
narodów czeskiego i polskiego, a 
także wygłosił homilię. Wskazał 
na świętych Wacława i Wojciecha, 
postacie, które łączą duchowo 
nasze słowiańskie narody, a także 
patrona dnia - świętego Hieroni-
ma, przybliżając tło historyczne 
i religijne początków chrześci-
jaństwa na ziemiach polskich.  
W mszy świętej koncelebrowanej, 
obok proboszcza parafii Księdza 
Arkadiusza Krziżoka, uczestniczył 
także Ksiądz Prałat Marian Lewic-
ki, kapłan pracujący w Republice 
Czeskiej, aktualnie w Policach n. 
Metuji, (diecezja Hradec Kralove). 
Obrady Forum, pod patronatem 
Konsula Honorowego Republiki 
Czeskiej Arkadiusza Ignasiaka, 
w siedzibie „Civitas Christiana” 
rozpoczęły się słowem wstępnym 
Przewodniczącego ROO „Civitas 
Christiana” we Wrocławiu Henry-
ka Kocha, a następnie wykładem 
prof. Marka Rembierza z Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach 
pod wymownym tytułem: „Ro-
dzinna Europa na pograniczu 
kultur, narodów i religii – mię-
dzy zróżnicowaniem a jednością”. 
Głównym lejtmotywem tego 
Forum było hasło BĄDŹMY RO-
DZINĄ, które już od wielu lat to-
warzyszy Polsko-Czeskim Dniom 
Kultury Chrześcijańskiej. Zostało 
ono zaproponowane przez ów-
czesnego Konsula RP w Pradze, 
obecnie Ambasadora ad perso-
nam  dr  Witolda Rybczyńskiego, 
który jako pierwszy rozpoczął de-
batę panelową. Zastanawiano się 
nad tym, jak budować wzajemne 
relacje ludzkie między naszymi 
sąsiadami, a szczególnie na po-
graniczu polsko-czeskim, które 
stanowi ponad 400 km odcinek 
granicy na południu Dolnego 

Śląska. Jak być rodziną narodów, 
o której wiele mówił nam Jan 
Paweł II, wskazując w encyklice 
Slavorum apostoli na to, iż nie ma 
innej drogi do przezwyciężenia 
napięć i naprawienia rozłamów, 
czy usunięcia antagonizmów za-
równo w Europie jak i świecie, 
które zagrażają wywołaniem 
straszliwego zniszczenia życia i 
wartości. Te słowa wskazują na 
to, żeby budować rodzinę na-
rodów, a szczególnie w małych 
społecznościach, rodzinach,ale 
nie przez deklaracje polityków 
i dyplomatów, choć też jest to 
potrzebne. O tym właśnie mó-
wili uczestnicy debaty, podając 
wielorakie przykłady i sposoby, 
jak układać wzajemne stosunki 
międzyludzkie, pogłębiając wie-
dzę o wspólnej polsko-czeskiej 
przeszłości, kulturze i obyczajach. 

Julian Golak, od ćwierćwiecza 
przewodniczy Komitetowi Orga-
nizacyjnemu Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej i 
jest jego niezaprzeczalnym li-
derem. W sposób znakomity 
prowadził debatę panelową, 
dopowiadając o sposobach i 
doświadczeniach w tej działal-
ności, która na co dzień stanowi 
pracę organiczną w praktycznym 
realizowaniu hasła: BĄDŻMY RO-
DZINĄ. Pozostali paneliści dzie-
lili się doświadczeniami ze swej 
działalności. Ksiądz Prałat Marian 
Lewicki z pracy duszpasterskiej w 
parafiach pogranicza, a ostatnio 
w Policach n. Metuji. Teresa Baza-
ła jako doświadczony pedagog i 
redaktor naczelny „Ziemi  Kłodz-
kiej”, regionalnego, transgranicz-
nego  czasopisma – podzieliła się 
doświadczeniami z partnerskiej 
współpracy ze szkołami w Polsce 
i Czechach. Marek Fedoruk, bur-
mistrz miasta Szczawno-Zdrój, 
przedstawił swoją działalność na 
niwie samorządowej i społecznej 
z naszymi przyjaciółmi z połu-
dnia,  dr Ryszard Gładkiewicz, re-
prezentujący jako prezes zarządu  
Polsko-Czeskie Towarzystwo Na-
ukowe, tłumaczył między innymi, 
dlaczego do dzisiaj są problemy z 
wydaniem dobrego podręcznika  
do nauczania regionalnego dla 
dzieci i młodzieży oraz do nauki 
języka czeskiego. Debatę zakoń-
czył  Jan Cholewa, gość z Repu-
bliki Czeskiej-  z Moraw, znany 
numizmatyk i działacz zasłużonej 

- sportowej organizacji chrześci-
jańskiej „Orzeł”. Prezentował w 
sposób nadzwyczaj pasjonujący 
przykłady z historii stosunków 
polsko-czeskich na przestrzeni 
dziejów, a także i ze współczesno-
ści poprzez prezentację medali i 
eksponatów.

Niezwykle cenne były wnio-
ski końcowe, które przedstawił  
zebranym w pełnym pasji wy-
stąpieniu dr Witold Rybczyński 
- ambasador ad personam: „ W 
czasie swojej długiej kariery dy-
plomatycznej odwiedziłem po-
nad 90, krajów, ale  nigdzie nie 
spotkałem się z tak znakomicie 
przygotowaną  akcją społeczno 
- kulturalną, jaką są  już od 25 
lat Polsko- Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej "Bądźmy Ro-
dziną". To co Organizatorzy DNI 
dokonali  przez te lata na pogra-
niczu polsko - czeskim jest tak 

cenne, że należy tą inicjatywą 
podzielić się  także z innymi na-
rodami europejskimi. Proponu-
ję , aby poszerzyć Waszą akcję 
na pograniczu i organizować w 
przyszłości Europejskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej pod hasłem 
Bądźmy Rodziną, z udziałem tak-
że innych  narodów europejskich, 
np. Ukraińców, Białorusinów, 
Słowaków, Niemców”. Wniosek 
pana dr Witolda Rybczyńskiego 
został przez zebranych przyjęty  
spontanicznie poprzez aklamację  
i w przyszłym roku  organizatorzy 
poszerzą formułę DNI. 

Wspólna „agapa” była dopeł-
nieniem dyskusji i wzajemnych 
przyjacielskich konwersacji, aby 
praktycznie realizować nasze pol-
sko-czeskie braterstwo zawarte 
w haśle: „Bądźmy Rodziną”!

Forum zostało zorganizowane prez Stowarzyszenie Civitas Christiana i Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.

Przemawia Henryk Koch.
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Moje spotkanie z Lewinem 
zaczęło się jesienią 1958 roku. 
Nasłuchałem się o urokach ryn-
ku z piękną zabytkową kamie-
nicą pochodzącą z XVIII wieku 
oraz zachwycającym kamien-
nym mostem kolejowym dłu-
gim na 120 metrów i wysokim 
27 metrów, posiada jącym wiele 
przęseł i łuków. Jest to przykład 
dobrej, klasycznej konstrukcji. 
Dawniej nosił nazwę „Szybki 
Wiadukt” (Sznelle Viadukt). 
Wtedy stałem na nasypie tuż 
przed mostem. Po lewej stro-
nie widziałem na tle kompleksu 
lasów zarys miasta, otoczony 
ciemnymi świerkami, po lewej 
nad kościołem parafialnym, kil-
ka ognisk, w których piekły się 
ziemniaki, a słup dymu unosił 
się nad nimi prostą drogą ku 
niebu, jak miła Bogu ofiara, a 
z przodu brzoza w doskonało-
ści swojego jesiennego piękna. 
Takie obrazy jak opadanie liści, 
bezkresna dal, blask jesiennego 
słońca ponad sprzątniętymi po-
lami, to chyba prawdziwe życie. 
Takie obrazy stwarzają więcej 
realności niż całe działanie - nie 
to, co się zdarzyło, lecz to, co się 
zobaczyło, kształtuje nas i zmie-
nia. Cały ten rozległy krajobraz 
z lasami, miastem, kościołem i 
polami przypominał mi pejzaż 
angielskiego malarza Turnera. 
Po kilku minutach byłem już na 
środku rynku.

Lewin po II wojnie świato-
wej zwany urzędowo Kłodzkim, 
nigdy nie był dużym miastem i 
takim pozostał do dzisiaj. Jest 
tu niewiele zabytków. Koścół 
parafialny p.w. Św. Michała 
Archanioła, wzniesiony jako 
renesansowy w 1576 roku, 
przebudowany został na ba-
rokowy w 1697 roku według 
projektu Melchiora Naumanna, 
z dostawieniem kaplicy. Jest to 
budowla jednonawowa, jed-
nowieżowa, z wydzielonym 
prezbiterium, zakończonym 
wielobocznie. Nakryty jest 
dwuspadowym dachem z sy-
gnaturką, wieża zwieńczona 

jest cebulastym hełmem. We 
wnętrzu znajdziemy renesanso-
wą ambonę z około 1620 roku, 
trzy ołtarze: główny barokowy 
z lat 1710-20 i boczne z 1770 
i 1778 roku, również baroko-
we rzeźbione w drewnie po-
lichromowane na początku 
XVIII w. Znajduje się tu też 
klasyczna chrzcielnica z pocz ą- 
tku XIX wieku i organy z tego 
samego okresu. Na murze, tuż 
przy wejściu tablica poświ-
ęcona wielce zasłużonemu 
proboszczowi. Poniżej kościoła 
znajduje się plebania z XVI wie-
ku. Drugim bodaj najbardziej 
interesującym obiektem jest 
okazała kamienica nr 18 usy-
tuowana w środkowej części 
południowej pierzei tutejszego 
rynku, należąca do najbardziej 
interesujących tego rodzaju 
obiektów, nie tylko na Ziemi 
Kłodzkiej.

Ta ośmioosiowa, dwukon-
dygnacyjna budowla, z niezwy-
kle malowniczym szczytem o 
falującym wykroju, pełna jest 
rokokowej lekkości i wyjątko-
wego wdzięku. Powstała po 
pożarze miasta w 1772 roku i 
jak wynika z daty „1773” znaj-
dującej się w jej portalu - zbu-
dowana została dość szybko. 
Możemy przypuszczać, że jej 
ówczesny właściciel należał 
do najzamożniejszych miesz-
kańców Lewina. Kamienica ta 
wywołuje szczególne wraże-
nie. Jest stosunkowo duża, a 
bogactwo detalu skupionego 
na pełnej ekspresji fasadzie po 
prostu dominuje nad całą pie-
rzeją. Z wielkim powodzeniem 
mogłaby być ozdobą Pragi czy 
Wrocławia.

No tak – mogłaby. Pożar 
strawił ją bowiem niemal w 
całości. Spłonęło wszystko, co 
ogień mógł pochłonąć, z da-
chem włącznie, a jak powszech-
nie wiadomo brak tego nakry-
cia oznacza zagładę. Wilgoć 
może z czasem doprowadzić 
do pękania murów. Przypomnę 
tamten pożar, który doprowa-

dził do zagłady najpiękniejszy 
dom, było to 1 listopada 1991 
roku. Byłem wtedy na cmenta-
rzu, gdzie fotografowałem naj-
ciekawsze nagrobki potrzebne 
do pracy dyplomowej. Ostatnio 
byłem trzy razy w Lewinie, przy 
zabytkowej kamienicy nic się 
nie zmieniło. Być może fatum 
jakieś odstraszające inwestora, 
nie pozwala przywrócić obiek-
tu do dawnej świetności. Mało 
ciekawie wygląda też posesja z 
dawnym ratuszem, na którym 
czas się zatrzymał. Stojący na 
malowniczej wieżyczce zegar 
sprawia wrażenie, jakby Stwór-
ca pozbawił miasta kredytu.

Warto przypomnieć, że 
pożary w dziejach Lewina 
były największą jego plagą. 
W samym tylko XVIII stuleciu 
było ich aż sześć. Najbardziej 
niszczący był ten z 1772 roku. 
Spaliło się wówczas 28 domów 
prywatnych i trzy publiczne. W 
pierzejach rynkowych tworzy-
ły one zwartą zabudowę, a że 
ich materiałem budowlanym 
było drewno, łatwo padło łu-
pem żywiołu. Trzeba docenić 
prężność mieszkańców, którzy 
szybko podnieśli się ze znisz-
czeń. Wprawdzie tak okazałych 
kamienic, jak wyżej wymienio-
na, więcej tu nie było, ale jak 

Ryszard Grzelakowski 

PODRÓŻ SENTYMENTALNA DO LEWINA

Fragment południowej pierzei rynku z Ratuszem i restauracją z hotelem. 

„ G d y  j u ż  d o t r z e s z  w  g ł ą b ,  d o  j ą d r a  s p r a w ,  w ó w c z a s  b ę d z i e s z  i n a c z e j  p a t r z y ł ,  t w o j e 
o c z y  u j r z ą  n i e w i d z i a l n e  r z e c z y ,  a  u s z y  u s ł y s z ą  o  s p r a w a c h ,  o  k t ó r y c h  n o r m a l n i e  s i ę  n i e 
s ł y s z y ”

(Phil Bosmans)

Widok ogólny Lewina. Widokówka z początku XX wieku
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zapisał 21 lat później znakomi-
ty kronikarz Ziemi Kłodzkiej, 
Joseph Kögler... „Po pożarze z 
1772 roku wzniesiono w Lewi-
nie wiele okazałych domów, 
bez podcieni, krytych gontem 
tak, że miejscowość ta pięknie 
obecnie wygląda”. Wszystko 
wskazuje na to, że sentyment 
do rodzinnego miasta, gdzie 
się urodził w 1765 roku w ka-
mienicy, pod numerem 17 w 
rynku, nie pozwalał mu na kry-
tykę. Co by nie mówić, uroku 
Lewinowi nie brakuje, i aby już 
nigdy nie ubywało tego, co de-

cyduje o charakterze i urodzie 
tej miejscowości. 

Ale wróćmy do 1958 roku, 
rynek jaki wtedy oglądałem, 
był dla mnie oazą piękna. 
Miasto wszak można kochać 
i tęsknić jak za człowiekiem. 
To jest ta sama pamięć ry-
sów nam bliskich, pamięć 
zapachów i kolorów. To jest 
pamięć dotyku, bo przecież 
miasto otacza nas zewsząd, 
przyjazne kamienie podsuwa 
naszym stopom, które spojo-
ne ze sobą rozcinają słońce na 
cień i światło, dzielą pomiędzy 

siebie słoneczny dzień. Wieża 
kościoła parafialnego św. Mi-
chała Archanioła wystrzela z 
matki ziemi, aby nakłuwać de-
likatne pogodne niebo. Podbi-
cia ptasich skrzydeł błyszczą 
srebrem, ptaki przysiadają na 
ziemi i otrząsają ze zwiniętych 
piór słońce. Błękitny cień pod 
ścianami intensywnieje we 
wnętrzu sklepionych wieko-
wych kamiennych portali. W 
serpentynach klatek schodo-
wych, wiodących na szczyt ma-
łych ostrych dachów. Stylowe, 
świeżo odnowione kamieniczki 

północnej pierzei podtrzymu-
ją się wzajemnie, przysuwają 
przychylnie stopnie zmęczo-
nym nogom. Wchodzisz w ła-
godne łuki bram i ogarnia cię 
pewność, że jest z tobą życz-
liwość kamieni. Miasto nie po-
zwala nam się zgubić, miasto 
broni nas przed samotnością, 
oferując wystawy sklepów, 
zabytkowe pomniki i urocze 
architektonicznie świątynie, 
gdzie znajdujemy ukojenie 
w trudnych chwilach życia. 
Dlatego też tęsknimy za nim.  
   cdn.

Widok ogólny mostu kamiennego. Widokówka Verlag F. Tschope, Kudowa

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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Od 30 września do 9 paździer-
nika odbywał się w Szczecinie 
XXIV Międzynarodowy Interdy-
scyplinarny Plener Artystyczny 
organizowany w ramach Polsko – 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej.  Na wystawie poplenerowej 
zaprezentowane zostały prace 
plastyczne, fotografie, poezja.

Wystawa prezentowana w 
Domu św. Józefa w Szczecinie, 
gdzie w tym roku pracowali twór-
cy, przewieziona zostanie następ-
nie na pogranicze i pokazywana 
będzie w miastach po polskiej i 
czeskiej stronie, najpierw obejrzą 
ją mieszkańcy Mieroszowa.

Plener był bogaty w doznania 

i działania uczestników. Artyści 
spotykali się przy muzyce w wy-
konaniu gitarzysty i śpiewaka 
Zygmunta Romanowskiego, na 
koncercie w Filharmonii Szcze-
cińskiej oraz wieczorze poezji 
śpiewanej w Teatrze Polskim w 
Szczecinie. Poznawali trudną stro-
nę życia w krajach Afryki, Ameryki 
Płd i Azji dzięki prezentacji geo-
grafa, dziennikarza, misjonarza 
i społecznika - dr Małgorzaty 
Dziewięckiej. Byli na wycieczce 
nad morzem, zwiedzali Szcze-
cin. Wysłuchali wykładu Juliana 
Golaka - szefa Polsko – Czeskich 
Dni o idei trwającego pół wieku 
przedsięwzięcia, które w tym roku 

rozszerzone zostało na Ukrainę i 
Białoruś. No i oczywiście, tworzyli. 
Obrazy były wszędzie – w poko-
jach, na korytarzach i na ulicach. 
Porozkładane zdjęcia pokazywały 
urodę miasta, wiersze odzwier-
ciedlały emocje i refleksje.

- To jeden z najlepszych ple-
nerów. Bardzo podoba mi się 
miasto, bardzo ciekawy jest pro-
gram, dobrze ułożony. Spotkałam 
ciekawych ludzi, nowych i wielu 
przyjaciół, których znam od daw-
na i z którymi lubię przebywać. 
To wszystko inspiruje, udało mi 
się zrobić więcej niż na innych 
plenerach – mówi Czeszka Vĕra 
Kopecká.

- Ludzie się starają, robią tyle, 
na ile ich stać, a czasem trochę 
więcej. Wszyscy są mocno zaan-
gażowani. W uprawianiu sztuki 
przez amatorów jest wiele proble-
mów, które trudno rozwiązać, bo 
amatorzy nie mają tej bazy, którą 
zdobywa się przez lata studiów. 
Plener jest okazją do rozmów na 
ten temat – mówi artysta plastyk 
Edward Kostka z Wrocławia.

- Jesteśmy zadowolone, że 
odbywa się plener, bo wytworzyły 
się dwie grupy malarzy polskich i 
czeskich, powstała przyjaźń, która 
trwa od lat, lubimy się spotykać. 
Poznajemy też nowy kraj, który 
ma wpływ na nas, jego kulturę. 

Elżbieta Gargała

GDY ODZYWA SIĘ TĘSKNOTA ZA MORZEM

Nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego

Artyści w katedrze w Kamieniu PomorskimW wirydarzu katedry w Kamieniu Pomorskim
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Artysta plastyk Edward Kostka

Poetka i fotografik Věra Kopacká i historyk sztuki prof. Konrad Czapliński przy pracy.

Sami byśmy do tego nie dotarli.  
Możemy malować nowe krajo-
brazy – opowiadają Czeszki Eva 
Šinkamanova i Lida Švabelnická. 

- Plener jest bardzo uda-
ny. Każdy z uczestników wy-
powiada się w innej formie 
artystycznej, ktoś w akwareli, 
ktoś inny ma inną tajemnicę 
warsztatową. Najważniej-

sza jest integracja twórców. 
Chciałbym, żeby przyszłorocz-
ny 25. plener miał dodatko-
wo specjalne wydawnictwo, 
w którym zaprezentowani 
zostaną najbardziej aktyw-
ni twórcy, ci którzy wnoszą 
element integracji, przyjaźni. 
Chciałbym te osoby wyróżnić 
również poprzez wniosek o 

nagrodę honorową za ak-
tywność Polaków i Czechów 
– zapowiada komisarz plene-
ru Henryk Hnatiuk z Polsko – 
Czeskiego Klubu ART. Studio 
w Mieroszowie.

Organizatorami pleneru 
byli: Parafialny Zespół CARI-
TAS przy Sanktuarium Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa 
w Szczecinie, Polsko – Czeski 
Klub Artystyczny ART.STUDIO 
w Mieroszowie, Komitet Or-
ganizacyjny Polsko – Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej w 
Nowej Rudzie, współorgani-
zatorem było Mieroszowskie 
Centrum Kultury.

Uczestnicy pleneru: Lida Švabelnická, Miloš Gerstner, Jarmila 
Smetanova, Jan Smetana, Julian Golak, Antoni Matuszkiewicz, 
Konrad Czapliński, Edward Kostka, Henryk Hnatiuk, Lucyna 
Wierzbicka, Ewa Glura, Elżbieta Gargała, Vĕra Kopecká, Eva 
Šinkmanova, Marek Kopczyk, Małgorzata Dziewięcka, Jadwiga 
Markur, Walery Siejtbatałow, Zygmunt Romanowski.

Jadwiga Markur maluje nogą Eva Šinkmanova i Lida Švabelnická

Poeci Věra Kopecka i Antoni Matuszkiewicz
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50-lecie święceń kapłańskich 
i 25-lecie sakry biskupiej obcho-
dził na ziemi kłodzkiej ks. abp. 
Erwin Josef Ender. 

Uroczystości miały miejsce 
w rodzinnej parafii 15 sierpnia 
w kościele WNMP w Idzikowie 
oraz 16 sierpnia w kościele w 
Kamiennej, gdzie się urodził. 
Organizatorem uroczystości był 
proboszcz parafii w Idzikowie ks. 
Edward Czarny. W uroczystości w 
Kamiennej uczestniczył JE ks. bp. 
Adam Bałabuch. Poniżej drukuje-
my teksty homilii wygłoszonych 
przez jubilata, które przybliżają 
postać i posługę J.E. ks. abp. Er-
wina Josefa Endera.

Homilia w Idzikowie

Drodzy Współbracia 
w kapłaństwie,
Drodzy Bracia i Siostry, 
szczególnie z Idzikowa 
i Kamiennej!

To wielka łaska i radość móc 
świętować dwa jubileusze w 
jednym roku i dziękować Bogu 
z głębi serca w uroczystej mszy  
świętej za 50 lat posługiwania 
kapłańskiego i 25 lat posługi 
biskupiej.

Dodatkową radością jest dla 
mnie możliwość wyrażania tej 
wdzięczności w miejscu, gdzie 
przyszedłem na świat, a także 
w świątyni, w której poprzez 
chrzest święty przyjęty zostałem 
do wspólnoty Kościoła. Dziękuję 
serdecznie mojemu Przyjacielowi 
Ks. Proboszczowi Edwardowi za 
to serdeczne zaproszenie i za tę 
możliwość.

Pozdrawiam serdecznie 
Was wszystkich, którzy w dniu 
dzisiejszym wraz ze mną zjawi-
liście się w naszym szacownym 
kościele parafialnym, ażeby wziąć 
udział w moim eucharystycznym 
dziękczynieniu za wszystko, co 
w minionych dziesięcioleciach 
otrzymałem od Boga jako kapłan 
i biskup; za wszystko, co przez te 
pół wieku mogłem uczynić po-
przez moją posługę kapłańską i 
biskupią w kościele dla Królestwa 
Bożego.

Szczególnie pozdrawiam 
przybyłego do nas mojego 
Przyjaciela w kapłaństwie pocho-
dzącego z mojej nowej ojczyzny 
– Westfalii  Ks. Michaela Irmera, 
który od dziesięciu lat pracuje 
jako proboszcz Czeskiej diece-

zji Litomierzyce. Niestety nie ma 
tu dziś mojej rodziny, ponieważ 
moi rodzice i rodzeństwo odeszli 
już z tego świata. Jestem jednak 
pewien, że towarzyszą nam teraz 
z nieba w tej celebracji Eucha-
rystycznej.

Zatrzymajmy się chwilę w 
ciszy, ażeby przygotować się 
na nasze wspólne uwielbienie 
Boga. Dziękujmy Bogu, dawcy 
wszelkiego dobra, za otrzymane 
dobrodziejstwa i prośmy Go o 
przebaczenie nam naszych błę-
dów i nieprawidłowości, naszych 
grzechów i naszych win.

Drodzy Bracia i Siostry 
z mojej dawnej i nowej 
Ojczyzny!

Dzisiejsze świętowanie mo-
ich obu jubileuszy tutaj w Idzi-
kowie zbiega się z dniem świę-
ta patronalnego tego kościoła 
parafialnego, który poświęcony 
jest „Wniebowzięciu Najświętszej 
Maryi Panny”, a które obcho-
dzimy 15 sierpnia. Jej postać 
rozpromienia się w słońcu nad 
barokowym ołtarzem głównym. 
Dlatego też Jej – matce naszego 
Zbawiciela, oddajemy dziś cześć 
i nasze uwielbienie.   

Wychwalamy Maryję słowami 
antyfony na wejście dzisiejszej 
mszy...

Wysławiamy Ciebie, Maryjo, 
dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad 
chóry Aniołów i na wieki trium-
fujesz z Chrystusem.

Maryja zajmuje odtąd za-
szczytne miejsce wraz ze swoim 
Synem po prawicy Ojca w niebie, 
a nam ludziom pozostaje bliska 
jako nasza matka i orędowniczka.  

Znajdujemy się w tej świątyni 
na historycznej i czcigodnej zie-
mi Idzikowa. Sama miejscowość 
została wymieniona w źródłach 
historycznych po raz pierwszy już 
w 1340 roku, a powstanie tego 
kościoła parafialnego datowane 
jest na rok 1480. 

Trzysta lat później, w roku 
1794, kościół rozbudowany zo-
stał w stylu barokowym i otrzy-
mał tym samym swój dzisiejszy 
wygląd.   

Ten kościół parafialny wznie-
siony został niecałe sto lat po ko-
ściele parafialnym w Kłodzku, dla-
tego też bez wątpienia jest dziś 
najstarszą budowlą i szacownym 
historycznym świadkiem wiary 
człowieka oraz życia kościoła w 

tym miejscu. Chrzcielnica, przy 
której ja otrzymałem sakrament 
chrztu świętego w roku 1937, a 
wcześniej wiele pokoleń moich 
przodków, ma już także prawie 
500 lat. 

Ten Dom Boży był ich świą-
tynią, świątynią tych wszystkich, 
którzy żyli tutaj przed nami. 
Wznieśli ją oni mocą swojej wiary 
w Chrystusa, w zmartwychwsta-
nie i wieczne powołanie do życia 
ku czci Boga, zachowali ją przez 
stulecia do dzisiejszych czasów 
jako miejsce czci Pana Naszego 
– Pana tej wspólnoty parafialnej.   

Nie tylko wierni z Idzikowa, 
lecz także ci, z mojej rodzinnej 
miejscowości, Kamiennej, byli i 
są z pewnością także dziś mocno 
związani z tym kościołem para-
fialnym.  Tutaj poprzez chrzest 
stali się dziećmi Bożymi, tu cho-
dzili do spowiedzi i przyjęli sakra-
ment Pierwszej Komunii Świętej, 
tu także przyjmowali sakrament 
małżeństwa i w końcu znaleźli 
wieczny spoczynek na pobliskim 
cmentarzu. 

Kościół ten stałby się z pew-
nością miejscem moich prymicji, 
jako do tej pory chyba jedyne-
go księdza i biskupa z tej parafii, 
gdyby nie zawirowania wojenne, 
które w 1946 roku wypędziły nas  
z rodzinnego domu. Dopiero 
10 lat po moich święceniach, w 
czasie mojej  pierwszej wizyty w 
dawnej ojczyźnie w 1975 roku, 
mogłem odprawić w tej parafii  
pierwszą mszę świętą. Mojr pry-
micje biskupie odbyły się tutaj 
w roku 2002, dopiero 12 lat po 
święceniach biskupich, gdy by-
łem nuncjuszem apostolskim w 
Pradze.

Przy okazji dzisiejszego jubi-

leuszu nasuwa mi się pytanie, jak 
wyglądałoby moje życie, gdyby 
nie tragiczne wydarzenia wojen-
ne i wypędzenie, i gdybyśmy zo-
stali tu w śląskiej ojczyźnie.  Czy 
w moim domu także zdecydo-
wałbym się zostać księdzem? 
Czy moje studia doprowadziły-
by mnie też stąd do Rzymu i do 
wieloletniej służby w Watykanie?

Czy byłbym też pierwszym 
księdzem z tej parafii, który otrzy-
mał święcenia biskupie od pa-
pieża w Rzymie? Czy później w 
Pradze, w archidiecezji, do której 
należały nasze parafie na Ziemi 
Kłodzkiej,  mógłbym działać na-
wet jako nuncjusz apostolski? I w 
końcu czy mógłbym przy okazji 
dzisiejszego jubileuszu spojrzeć 
wstecz na 50 lat swojej służby 
kapłańskiej i 25 posługi biskupa?

Na te wszystkie pytania nikt 
nie może udzielić nam odpo-
wiedzi, ale dzięki nim możemy 
trochę bardziej pojąć i zrozumieć 
to, jak Bóg potrafi prosto pisać 
po krzywych liniach; jak On sam 
przez zawirowania i zrządzenia 
losu kierował naszym życiem i 
prowadził nas mocną ręką.

W zadumie nad naszą drogą 
życiową zauważamy wyraźniej 
niż zazwyczaj, że w naszym życiu 
ostatecznie wszystko jest darem 
i łaską. To nie my sami, ale osta-
tecznie Bóg decyduje o drogach 
i celach naszego życia i w swojej 
opatrzności pozwala nam nimi 
podążać i  realizować je.  

Kto uważa, że może na swojej 
drodze życiowej chlubić się ja-
kimś osiągnięciem, ten powinien 
chlubić się, według dobrej rady 
apostoła Pawła, tylko "w Panu" 
lub tak jak czyniła to Maryja w 
swoim Magnificat. Ponieważ nie 

JUBILEUSZ KS. ABP. ERWINA JOSEFA ENDERA

Msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Idzikowie.
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nam, lecz Bogu należy się wszyst-
ko, czego w naszym życiu mogli-
śmy dokonać lub osiągnąć, Jemu 
należą się nasze podziękowania 
i uwielbienie.

"Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem" (J 15,16), 
te słowa Jezusa odnoszą się w 
szczególny sposób do każdego 
kapłana i biskupa. Oni są wybra-
nymi posłańcami i narzędziem 
Pana, przez nich Bóg udziela zba-
wienia ludziom w Kościele  rów-
nież dzisiaj. Bóg potrzebuje do 
tego ludzi. Nie ma On innych rąk, 
niż nasze, i innych ust, niż nasze, 
aby ludzie mogli Go zrozumieć, 
i aby On mógł się im objawić.

Zachęcam Was serdecznie, 
abyście ze mną poprzez tę mszę 
jubileuszową podziękowali Bogu 
za Jego wierną obecność i przy-

chylność, która towarzyszyła mi 
i umacniała mnie przez te 50 lat 
kapłaństwa i 25 lat w roli biskupa, 
podczas realizacji różnorodnych 
zadań i obowiązków w różnych 
krajach i na różnych kontynen-
tach. 

Chciałbym również podzię-
kować tym wszystkim ludziom, 
którzy towarzyszyli mi na mojej 
drodze życiowej: moim rodzi-
com, rodzinie, krewnym, moim 
przełożonym, przyjaciołom i 
dobroczyńcom. Z tych ostat-
nich chciałbym w tym miejscu 
i przy tej okazji wymienić pa-
nią Agnes Fritsche z Idzikowa, 
dawniej Kieslingswalde, której 
gospodarstwo leżało nieopodal 
tego kościoła.  

Jak już wcześniej tu wspo-
mniałem, w moich czasach 

szkolnych i w czasie studiów teo-
logicznych pani Fritsche wspo-
magała mnie wspaniałomyślnie 
przez lata ze swojej skromnej 
wdowiej renty i z okazji moich 
święceń podarowała mi nawet 
kielich mszalny. Przywiozłem ten 
kielich ze sobą, aby razem z nim 
w mojej parafii, która była rów-
nież jej parafią,  dzisiaj sprawo-
wać dziękczynną, jubileuszową 
mszę świętą i przez to również 
w sposób szczególny uczcić tę 
pamiątkę. 

Chciałbym ten mój kielich 
prymicyjny, który towarzyszył 
mojej posłudze w wielu kra-
jach i miejscach przez te 50 lat 
kapłaństwa, aż do dzisiejszego 
jubileuszu, podarować teraz mo-
jej ojczystej parafii. Po naszych 
jutrzejszych uroczystościach 

w kościółku w Kamiennej zło-
żę ten kielich na ręce waszego 
księdza Edwarda, a jego proszę 
o przyjęcie i uszanowanie tego 
kielicha jako mojego dziedzictwa 
i wyrazu mojej głębokiej więzi z 
ojczystą parafią.  

W tej dzisiejszej eucharystii 
chcę wyrazić swoje dziękczy-
nienie i polecić naszą dalszą 
drogę życiową Maryi, patronce 
naszego kościoła, której Święto 
Wniebowzięcia teraz uroczyście 
obchodzimy i świętujemy. Wy-
chwalamy Boga, sprawcę wszel-
kiego dobra słowami Maryi z jej 
hymnu Magnificat: "Gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest imię Jego. A Jego mi-
łosierdzie z pokolenia na poko-
lenie, nad tymi, co się Go boją" 
(J 1,49-50). - Amen!  

 Liebe priesterlichen Mit-
brüder, liebe Brüder und 
Schwestern, besonders aus 
Kieslingswalde und               Ste-
ingrund!

 In einem Jahr gleich zwei 
Jubiläen feiern zu dürfen, ist 
eine große Gnade und ein be-
sonders freudiger Anlass, um 
Gott in einem festlichen Got-
tesdienst aus tiefstem Herzen 
dafür zu danken. In meinem 
Fall für 50 Jahre priesterlichen 
Dienst und 25 Jahre im Bischo-
fsamt. 

 Diesen Dank an Gott an 
dem Ort ausdrücken zu kön-
nen, wo ich das Licht der Welt 
erblickt habe, und in dem 
Gotteshaus, in dem ich durch 
die Taufe in die Kirche aufge-
nommen wurde, ist für mich 
heute noch eine zusätzliche 
große Freude. Ich danke me-
inem Freund, Pfarrer Edward, 
herzlich für diese willkommene 
Einladung und Möglichkeit.

 Ich grüße alle sehr herzlich, 
die sich heute mit mir in dieser 
unserer alten Pfarrkirche einge-
funden haben, um an meiner 
eucharistischen Danksagung 
teilzunehmen für alles, was ich 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten als Priester und Bischof von 
Gott empfangen habe und was 
ich durch meinen priesterlichen 
und bischöflichen Dienst in der 
Kirche für das Reich Gottes in 
diesem halben Jahrhundert 
habe tun dürfen.

 Mein besonderer Willkom-
mensgruß gilt unserem lieben 
Groß-dechanten, Prälat Franz 
Jung, der unsere Grafschafter 

Priester und Gläubigen hier 
vertritt. Ich fühle mich ihnen 
durch unsere gemeinsame 
schlesische Heimat und Kir-
chengemeinschaft eng ver-
bunden. Meine Familie ist le-
ider nicht vertreten, da meine 
Eltern und Geschwister leider 
schon verstorben sind. Ich bin 
jedoch gewiss, das sie uns in 
dieser Eucharistiefeier vom 
Himmel her begleiten.

 Wir wollen nun einen Au-
genblick in Stille verweilen, 
um uns auf unser gemeinsa-
mes Gotteslob vorzubereiten. 
Wir danken Gott, dem Geber 
alles Guten, für die empfan-
genen Wohltaten und bitten 
ihn zugleich um Vergebung für 
unsere Fehler und Versagen, 
für unsere Sünden und unsere 
Schuld.

HOMILIE:
 Liebe Brüder und Schwe-

stern aus meiner alten und 
neuen Heimat!

 1. Die heutige Feier me-
iner beiden Jubiläen hier in 
Kieslingswalde/ Idzikow fällt 
zusammen mit dem Patronats-
fest dieser Pfarrkirche, die “Ma-
riae Himmelfahrt“ gewidmet 
ist, deren Fest wir an diesem 15. 
August feiern. Ihr Bild erstrahlt 
im Strahlenkranz über dem ba-
rocken Hauptaltar. Darum gilt 
ihr, der Mutter unseres Erlösers, 
heute auch unser erstes Geden-
ken und unsere Verehrung. 

 Wir preisen Maria mit den 
Worten des Eröffnungsverses 
des heutigen Festgottesdien-
stes: “Großes wird von dir ge-

sagt, Maria: Der Herr hat dich 
erhoben über die Chöre der En-
gel in seine Herrlichkeit.“ Maria 
thront fortan zusammen mit 
ihrem Sohn zur Rechten Gottes 
im Himmel und bleibt uns Men-
schen dennoch nahe als unsere 
Mutter und Fürsprecherin.

 Wir stehen in diesem Got-
teshaus auf historischem und 
altehr-würdigem Boden von 
Kieslingswalde. Während der 
Ort selbst schon 1340 zum er-
sten Mal in den geschichtlichen 
Quellen erwähnt wird, wird 
das Entstehen dieser Pfarrkir-
che auf das Jahr 1480 datiert. 
Dreihundert Jahre später, 1794, 
wurde sie im Barockstil erwe-
itert und erhielt dadurch wohl 
ihr heutiges Aussehen.

Diese Pfarrkirche wurde nur 
knapp hundert Jahre nach der 
Pfarrkirche in Glatz erbaut und 
ist somit heute ohne Zweifel 

das älteste Gebäude und der 
ehrwürdigste geschichtliche 
Zeuge für den Glauben der 
Menschen und das Leben 
der Kirche an diesem Ort. Der 
Taufstein, an dem ich im Sep-
tember 1937 und davor viele 
Generationen meiner Vorfah-
ren das Sakrament der hl. Taufe 
empfangen haben, ist ebenfalls 
schon fast 500 Jahre alt.

 Dieses Gotteshaus war ihr 
Gotteshaus, das Gotteshaus all 
derer, die vor uns hier gelebt 
haben. Sie haben es aus der 
Kraft ihres Glaubens an Chri-
stus, an die Auferstehung und 
an die ewige Bestimmung ihres 
Lebens zur Ehre Gottes erbaut 
und durch die Jahrhunderte 
hindurch bis in unsere Zeit als 
Ort der Gottesverehrung dieser 
Pfarrgemeinde erhalten. 

 2. Nicht nur die Gläubigen 
von Kieslingswalde, sondern 

Goście z Niemiec uczestniczący w jubileuszowej eucharystii.

Einführung
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auch die Gläubigen von me-
inem Heimatort Steingrund 
waren und sind gewiss auch 
heute auf das engste mit die-
ser Pfarrkirche verbunden. Hier 
wurden sie durch die Taufe zu 
Kindern Gottes, hier gingen sie 
zur Beichte und  zur Ersten 
Kommunion, hier heirateten 
sie und wurden schließlich auf 
dem umliegenden Friedhof zur 
letzten Ruhe gebettet.

 Als dem bisher wohl ein-
zigen Priester und Bischof aus 
dieser Pfarrgemeinde wäre 
dieses Gotteshaus dann für 
mich gewiss auch meine Pri-
mizkirche geworden, wenn die 
Wirren des Krieges uns nicht 
1946 von daheim vertrieben 
hätten. So habe ich erst 10 Jah-
re nach meiner Priesterweihe 
bei meinem ersten Besuch 
in der alten Heimat 1975 in 
dieser meiner Pfarrkirche die 
erste hl. Messe feiern können. 
Meine Bischofsprimiz erfolgte 
hier dann 2002, erst 12 Jahre 
nach meiner Bischofsweihe, 
als ich Apostolischer Nuntius 
in Prag war.

 Doch stellt sich mir bei der 
heutigen Jubiläumsfeier auch 
die Frage, wie wohl mein Leben 
verlaufen wäre, wenn die tragi-
schen Ereignisse von Krieg und 
Vertreibung nicht stattgefun-
den hätten und wir hier in der 
schlesischen Heimat geblieben 
wären. Hätte ich mich auch 
daheim für den Priesterberuf 
entschieden? Hätte mich das 
Studium auch von hier aus 
nach Rom und zu einem lan-
gjährigen Dienst in den Vatikan 
geführt?

 Wäre ich wohl dann auch 
als erster Priester aus dieser 
Pfarr-gemeinde vom Papst in 
Rom zum Bischof geweiht wor-
den? Hätte ich später in Prag, in 
jener Erzdiözese, zu der unsere 
Gemeinden in der Grafschaft 
Glatz als ihrer Mutterkirche 
besonders zugeordnet sind, 
sogar als Apostolischer Nun-
tius wirken dürfen? Und hätte 
ich schließlich heute bei dieser 
Jubiläumsfeier auf 50 Jahre 
priesterliches Wirken und 25 
Bischofsjahre zurückblicken 
können?

 3. Alles Fragen, auf die uns 
niemand eine Antwort geben 
kann. Doch können sie uns 
vielleicht helfen, ein wenig 
zu ahnen und zu verstehen, 
wie Gott auch auf krummen 
Linien gerade schreiben kann; 

wie er selbst durch große Wir-
ren und Schicksalsschläge hin-
durch unser Leben weiterhin 
bestimmt und mit seiner mäch-
tigen Hand geführt hat.

 In einer solchen Besinnung 
auf unseren Lebensweg erken-
nen wir deutlicher als sonst, 
dass in unserem Leben letztlich 
alles Geschenk und Gnade ist. 
Es sind nicht so sehr wir selbst, 
es ist letztlich Gott, der über die 
Wege und Ziele unseres Lebens 
entscheidet und uns dann in 
seiner Vorsehung diese auch 
gehen und verfolgen lässt.  

 Wer glaubt, sich auf se-
inem Lebensweg einer Sache 
besonders rühmen zu dürfen, 
der rühme sich darum nach 
dem guten Rat des Apostels 
Paulus nur “im Herrn“ oder wie 
es Maria in ihrem “Magnificat“ 
getan hat. Denn nicht uns, 
sondern Gott allein gebührt 
für alles, was wir in unserem 
Leben empfangen und erre-
ichen durften, unser Dank und 
Lobpreis.

 “Nicht ihr habt mich er-
wählt, sondern ich habe euch 
erwählt“ (Joh 15,16), dieses 
Wort Jesu gilt in besonderer 
Weise für jeden Priester und 
Bischof. Sie sind die erwähl-
ten Boten und Werkzeuge 
des Herrn, durch die er in der 
Kirche sein Heil den Menschen 
auch heute weiter vermittelt. 
Gott braucht dafür Menschen. 
Er hat keine anderen Hände 
als die unsrigen und keinen 
anderen Mund als den unsri-
gen, um sich den Menschen 
verständlich zu machen und 
sich ihnen mitzuteilen.

 4. Ich lade euch herzlich 
ein, mit mir in diesem Jubi-
läums-gottesdienst Gott für 
sein treues Geleit und Wohl-
wollen zu danken, mit denen 
er mich in meinen 50 Priester- 
und 25 Bischofsjahren bei me-
inen vielfältigen Aufgaben 
und Verpflichtungen in den 
verschiedenen Ländern und 
Kontinenten begleitet und 
gestärkt hat. 

 Ich schließe in meinen 
Dank auch alle Menschen 
mit ein, die mich auf meinem 
Lebensweg begleitet haben: 
meine Eltern, Angehörigen und 
Verwandten, meine Vorgesetz-
ten, Freunde und Wohltäter. 
Unter den letzteren nenne ich 
an diesem Ort und bei dieser 
Gelegenheit namentlich Frau 
Agnes Fritsche aus Kiesling-

swalde, deren Bauernhof ganz 
in der Nähe dieser Pfarrkirche 
gelegen hat.

 Wie ich schon früher ein-
mal hier erwähnt habe, hat 
Frau Fritsche mich während 
meiner Gymnasialzeit und 
meines Theologiestudiums 
vom bescheidenen Betrag ihrer 
Witwenrente über Jahre hin-
durch hochherzig unterstützt 
und mir zu meiner Priesterwe-
ihe dann sogar den Messkelch 
geschenkt. Ich habe diesen 
mitgebracht, um mit ihm in 
meiner Pfarrkirche, die auch 
ihre Pfarrkirche gewesen ist, 
heute das Dankopfer meines 
Jubiläumsgottesdienstes zu 
feiern und dadurch auch ihr 
Andenken besonders zu ehren.

 Ich schenke diesen meinen 
schönen Primizkelch, der mich 
während meiner 50 Priester-
jahre in die vielen Länder und 
Orte meiner Tätigkeit begleitet 
hat, nun zu meinen jetzigen Ju-
biläen dieser meiner Heimat-

-gemeinde. Ich übergebe ihn 
nach unserer morgigen Feier 
in unserem Kirchlein in Ste-
ingrund/Kamienna an Euren 
Pfarrer Edward und bitte ihn, 
diesen als mein Vermächtnis 
an meine Heimatpfarrei und 
bleibenden Ausdruck meiner 
tiefen Verbundenheit entge-
genzunehmen und ihn stets 
in Ehren zu halten.

 Wir empfehlen nun im 
Fortgang der Eucharistiefeier 
unseren heutigen Dankgottes-
dienst und unseren weiteren 
Lebensweg Maria, der Patro-
nin unserer Pfarrkirche, deren 
Fest “Mariae Himmelfahrt“ wir 
heute festlich begehen, und 
preisen Gott, den Geber alles 
Guten, mit ihren Worten im 
Magnificat: “Der Mächtige hat 
Großes an mir getan, und sein 
Name ist heilig. Er erbarmt sich 
von Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten“ (Joh 
1,49-50). -  Amen!

Gratulacje składają Elisabeth Kynast i Horst Ulbrich.

Życzenia i podziękowania od Rady Parafialnej.
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"I przystąpię do ołtarza Bożego,  
do Boga, który jest moim weselem" 
(Ps 42). My księża wygłaszaliśmy ten 
radosny psalm w czasie naszych świę-
ceń, gdy wypowiadaliśmy nasze "Ad-
sum".  Wspominam to z radością przy 
okazji naszej dzisiejszej uroczystości 
i obchodów Złotego Jubileuszu mo-
jego kapłaństwa i Srebrnego Jubile-
uszu biskupstwa, w tym kościółku, w 
miejscu mojego urodzenia.

Odmawiamy ponownie tę modli-
twę dzisiaj rano, ponieważ znów przy-
stępujemy do ołtarza, aby w tej mszy 
dziękczynnej chwalić i sławić Pana za 
wszystkie łaski i dobra, którymi obda-
rzył mnie w tym pięćdziesięcioleciu 
mojej posługi duszpasterskiej i bi-
skupiej na chwałę Królestwa Bożego.

Serdecznie witam was wszyst-
kich, którzy przybyliście na tę Eucha-
rystię, aby zjednoczyć się ze mną w 
modlitwie. Szczególnie serdecznie 
witam mojego czcigodnego brata w 
posłudze, biskupa Adama, i dziękuję 
mu za jego braterską bliskość i  więź. 
Z miłością wspominam szczególnie 
moich zmarłych krewnych i przodków, 
którzy tu żyli i z pewnością towarzyszą 
nam z nieba w tej dzisiejszej mszy 
świętej. 

Szczególne pozdrowienia i po-
dziękowania należą się mojemu 
przyjacielowi, księdzu Edwardowi i 
jego wiernym  tu w Kamiennej, którzy 
umożliwili mi tę uroczystość jubile-
uszową w mojej dawnej ojczyźnie. 
Ten mały kościółek jako świadectwo 
wiary naszych przodków został wam 
powierzony na miejsce waszych mo-
dlitw. Nasz wspólna wiara, która w 
minionych stuleciach wzrastała tu w 
poprzednich pokoleniach i wzrasta 
teraz w was, jednoczy naszych przod-
ków  z waszą wspólnotą w jednej 
wielkiej rodzinie Jezusa Chrystusa.

Dziękuję za gościnność, której do-
świadczyłem podczas każdej mojej 
wizyty wśród was, i zachęcam  nas 
wszystkich, abyśmy przez moment 
ciszy przygotowali się do spotkania 
z Chrystusem w tej Eucharystii.

HOMILIA:
Czcigodny Biskupie,
Drodzy Bracia Księża,
Drodzy Bracia i Siostry
 z Kamiennej i okolic! 

To dla mnie wielka radość, dzisiaj 
w miejscu mojego urodzenia, wyrażać 
podziękowanie za moje powołanie do 
kapłaństwa i późniejsze sprawowanie 
urzędu biskupa poprzez tę uroczy-
stość Złotego Jubileuszu kapłaństwa 
i Srebrnego Jubileuszu biskupiego. Tu 
ujrzałem światło świata. Tu powracam 
u schyłku mojego życia, aby chwalić 

i czcić mojego Stwórcę za wszystkie 
łaski i dobra, które otrzymałem od 
Niego na mojej drodze życia.

W porównaniu do naszej parafii 
w Idzikowie, Kamienna, moja miej-
scowość rodzinna, jest dużo młodsza. 
Według danych źródłowych wiosecz-
ka ta powstała dopiero w roku 1790 
na zachód od Krowiarek. Znaczące 
jest jednakże, że zaledwie 2 lata 
później, czyli w roku 1792, zbudo-
wano już ten kościółek. To świadczy 
o żyjącej wierze naszych ówczesnych 
przodków i o ich więzi z kościołem, 
która była naturalną częścią ich życia. 

Wiara katolicka już od swoich 
wczesnych początków była obec-
na wśród ludzi na Ziemi Kłodzkiej. 
Przetrwała również bez uszczerbku 
napór reformacji i do dzisiaj daje 
owoc wśród wiernych Ziemi Kłodz-
kiej, również wśród wypędzonych. 
Po naszych wierzących przodkach 
odziedziczyliśmy naszą wiarę, w której 
zostaliśmy ochrzczeni i wychowani, i 
która żyje nadal w naszych sercach 
i rodzinach.

Również powołanie do kapłań-
stwa znajduje swój początek i ma 
swoje korzenie w rodzinie wierzą-
cej. Dlatego moje dzisiejsze podzię-
kowanie należy się najpierw moim 
rodzicom i rodzeństwu, przez których 
i z którymi dorastałem w ufności do 
Kościoła. Już tu, w ojczyźnie łączyła 
nas bliska więź z naszym kościółkiem, 
który leży zaledwie 500 m od naszego 
domu rodzinnego.

Gdy wspominam te skromne wa-
runki w naszej rodzinie i również w tej 
miejscowości, i rozważam, dokąd, w 
jakich kierunkach i wymiarach popro-
wadziła mnie opatrzność Boska póź-
niej poprzez moje powołanie,  moją 
więź z naszym kościółkiem, ciśnie mi 
się na usta hymn Magnificat Maryi, 
gdzie Maryja chwali wielkość i dobro 
Boga, który spojrzał na uniżenie swo-
jej służebnicy. "Gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny, święte jest 
Jego imię.“ 

Po ukończeniu studiów teolo-
gicznych i święceniach kapłańskich 
w 1965 roku w Rzymie odbyłem 
20-letnią służbę w Watykańskim se-
kretariacie stanu. W kwietniu 1990 
roku otrzymałem święcenia biskupie z 
rąk świętego Jana Pawła II, następnie 
zostałem przez Niego wysłany w roli 
Nuncjusza Apostolskiego na 7 lat do 
Sudanu. Potem z tą samą papieską 
misją przebywałem 4 lata w krajach 
bałtyckich:  na Litwie,  Łotwie i w Esto-
nii, 2 lata w Czechach i od 2003 roku  4 
lata jako Nuncjusz Apostolski w mojej 
niemieckiej ojczyźnie, w Berlinie. 

 Wydało mi się znaczącym i cu-
downym zrządzeniem boskiej opatrz-

ności, że  tytuł który otrzymałem w 
czasie moich święceń biskupich,  czyli 
Arcybiskup Tytularny diecezji Germa-
nia in Numidia (w Numidii w Afryce), 
doprowadził mnie na koniec do Nun-
cjusza Apostolskiego w Niemczech, 
w Germanii.  A więc z Germanii w 
Numidii w Północnej Afryce do Ger-
manii!  Gdy jestem pytany o to, w jaki 
sposób dotarłem w tamtych latach 
do takich odpowiedzialnych zadań, 
odpowiadam tylko jedno:  Dlatego, 
że ich nigdy nie szukałem!

Patrząc wstecz na moje życie 
mogę chyba podpisać się pod wypo-
wiedzią kardynała John'a Henry'ego 
Newman'a, o którym pisałem moją 
pracę doktorską, a który mówił o so-
bie: " Zdaje się, że rzeczy układają się 
dla mnie bez mojej woli. I jestem nie 
tylko zadowolony, tak, naprawdę się 
cieszę, że tak jest." Tak więc ja też nie 
muszę się martwić o swoją przyszłość.

Na każdej z dróg naszego życia, 
gdy przyglądamy się im oczami wiary, 
objawia się tajemnicze współistnienie 
Boskiego zrządzenia i prowadzenia, 
osobistych decyzji oraz współdziała-
nia łask i zasług, sukcesów i porażek.  
Ostatecznie nie jesteśmy całkiem pa-
nami samych siebie. Bóg w swojej do-
broci prowadzi nas swoimi ścieżkami, 
jeśli tylko dajemy mu się prowadzić.

Dlatego wiedząc, że wszystko w 
naszym życiu jest łaską i niezasłużo-
nym darem, naszym najważniejszym 
obowiązkiem jest, podziękować Bogu 
za wszystko, a Jemu samemu oddać 
cześć.  To chciałbym właśnie dzisiaj 
w tym kościółku, w mojej rodzinnej 
miejscowości tą mszą dziękczynną 
uczynić i dziękuję wam, że mi w tym 
towarzyszycie i mnie wspieracie. 
Chciałbym w moich podziękowaniach 
ująć  również wszystkich ludzi, któ-
rzy towarzyszyli mi na mojej drodze 
życiowej aż po dziś dzień i dalej mi 
towarzyszą.

Jak już mówiłem w czasie wczo-
rajszej mszy świętej w naszej parafii 
w Idzikowie, chciałbym wymienić tu 
moich dobroczyńców, którzy poma-
gali mi zwłaszcza w czasie moich stu-
diów. Jako reprezentantkę wszystkich 
moich pozostałych dobroczyńców 
wymieniam tu panią Agnes Fritsche, 
której gospodarstwo leżało w pobliżu 
naszego kościoła parafialnego.  Zmar-
ła ona w roku 1978 w Westfalii i tam 
została pochowana.

W moich czasach szkolnych i w 
czasie studiów teologicznych pani 
Fritsche wspomagała mnie wspania-
łomyślnie przez lata ze swojej skrom-
nej wdowiej renty i z okazji moich 
święceń podarowała mi nawet kielich 
mszalny. Przywiozłem go, aby dzisiaj 
w mojej rodzinnej miejscowości spra-
wować nim tę eucharystyczną mszę 
dziękczynną z okazji mojego jubile-
uszu i tym samym uczcić jej pamięć.

Chciałbym ten mój piękny kielich 
prymicyjny, który towarzyszył mo-
jej posłudze w wielu krajach i miej-
scach przez te 50 lat kapłaństwa,  z 
okazji mojego Złotego Jubileuszu 
kapłaństwa i Srebrnego Jubileuszu 
biskupstwa, po skończonej Eucha-
rystii podarować temu kościółkowi 
w Kamiennej, jako moje dziedzictwo 
i wyraz mojej głębokiej więzi. Skła-
dam go na ręce waszego proboszcza 
Edwarda z prośbą, aby przechował 
go dobrze i uszanował jako pamiątkę 
po dotychczas i chyba w przyszłości 
również jedynym księdzu i biskupie 
z Kamiennej.

Okażmy w tej Eucharystii nasze 
uwielbienie i  wdzięczność Bogu, 
sprawcy wszelkiego dobra, i nie za-
pominajmy, aby na wyraźną  prośbę 
Chrystusa prosić Go, jako Pana żniwa,  
aby również dzisiaj i w przyszłości, 
wyprawił licznych robotników, księży 
i zakonników na swoje żniwo. - Amen!

Ksiądz arcybiskup Erwin Josef Ender w kościele w Idzikowie.

Homilia w Kamiennej
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EINFÜHRUNG:
“Zum Altare Gottes will ich 

treten, zu Gott, der meine Ju-
gend erfreut“ (Ps 42). Diesen 
freudigen Psalmenruf haben 
wir Priester bekannt, als wir bei 
unserer Weihe zum Altardienst 
unser “Adsum“ gesprochen ha-
ben. Ich erinnere mich daran 
mit Freude bei unserer heu-
tigen Feier meines Goldenen 
Priester- und Silbernen Bi-
schofs-jubiläums in diesem 
Kirchlein meines Geburtsortes.

Wir sprechen dieses Gebet 
wieder neu heute Morgen, da 
wir hier erneut an den Altar 
treten, um Gott in diesem 
Dankgottesdienst für alle Gna-
den und Wohltaten zu loben 
und zu preisen, die er mir in 
meinem priesterlichen und 
bischöflichen Wirken für das 
Reich Gottes in diesem halben 
Jahrhundert geschenkt hat.

Ich heiße Euch alle herz-
lich willkommen, die Ihr zu 
dieser Eucharistiefeier ge-
kommen seid, um Euch mit 
meinem Gebet zu vereinen. 
Besonders herzlich grüße ich 
meinen verehrten Mitbruder, 
Bischof Adam, und danke ihm 
für seine brüderliche Nähe 
und Verbundenheit. In Liebe 
gedenke ich besonders auch 
meiner verstorbenen Familie-
nangehörigen und Vorfahren, 
die hier gelebt haben und uns 
in diesem Gottesdienst gewiss 
vom Himmel her begleiten. 

Mein besonderer Gruß und 
Dank gilt meinem Freund, Pfar-
rer Edward, und seinen Gläubi-
gen hier in Kamienna, die mir 
diese Jubiläumsfeier in meiner 
alten Heimat ermöglichen. 
Euch ist als Glaubenszeugnis 
unserer Vorfahren heute dieses 
Kirchlein als Eure Gebetsstätte 
anvertraut. Unser gemeinsa-
mer Glaube, der in den ver-
gangenen Jahrhunderte von 
den früheren Generationen 
hier gelebt worden ist und 
der heute nun von Euch hier 
gelebt wird, verbindet unsere 
Vorfahren und Eure heutige 
Kirchengemeinde in der einen 
großen Familie der Kirche Jesu 
Christi.

Ich danke für die Gast-
freundschaft, die ich bei al-
len meinen Besuchen stets 
in Eurer Mitte gefunden habe, 
und lade uns alle nun dazu ein, 
uns durch einen Augenblick 
der Stille auf unsere neue Be-

gegnung mit Christus in der 
Eucharistiefeier vorzubereiten.

HOMILIE:
Verehrter Herr Bischof,liebe 

priesterlichen Mitbrüder,liebe 
Brüder und Schwestern von 
Steingrund und Umgebung!

1. Es ist für mich eine große 
Freude, meiner Berufung zum 
Priestertum und später zum 
Bischofsamt durch die Feier 
meines Goldenen Priester- und 
Silbernen Bischofsjubiläums 
heute auch an diesem meinem 
Geburtsort dankbar zu geden-
ken. Hier habe ich das Licht der 
Welt erblickt. Hierher kehre ich 
nun am Lebensabend zurück, 
um meinen Schöpfer für alle 
Gnaden und Wohltaten zu lo-
ben und zu preisen, die ich auf 
meinem Lebensweg von ihm 
empfangen habe.

Im Vergleich zu unserer 
Pfarrgemeinde Kieslingswalde 
ist mein Geburtsort Steingrund 
weit jüngeren Datums. Nach 
den Geschichts-quellen soll 
dieses Dörfchen erst im Jahre 
1790 westlich der Kühberge 
entstanden sein. Bezeichnend 
ist jedoch, dass nur 2 Jahre 
später, nämlich im Jahre 1792, 
auch dieses Kirchlein schon er-
richtet worden ist. Das zeugt 
von dem lebendigen Glauben 
unserer damaligen Vorfahren 
und von ihrer Verbundenheit 
mit der Kirche, die wie selb-
stverständlich zu ihrem tägli-
chen Leben gehörte. 

Der katholische Glaube 
hat seit den frühesten An-
fängen bei den Menschen in 
unserer Grafschaft Glatz eine 
bleibende Heimat gefunden. 
Er hat auch die Stürme der Re-
formation unbeschadet über-
standen und trägt bis heute 
beim Glatzer Gottesvolk auch 
in der Vertreibung weiterhin 
gute Früchte. Von unseren 
gläubigen Vorfahren haben 
wir unseren Glauben geerbt, 
in dem wir getauft und erzo-
gen wurden und der nun in 
unseren Herzen und Familien 
weiterlebt.

Auch eine Berufung zum 
Priestertum verdankt ihre 
ersten Anfänge und Wurzeln 
der eigenen gläubigen Familie. 
Darum gilt heute mein Dank  
zuerst meinen Eltern und 
Geschwistern, durch die ich 
zusammen mit ihnen in ein 
ganz natürliches Vertrauen-
sverhältnis zur Kirche hinein-

-gewachsen bin. Uns verband 
schon hier in der Heimat eine 
enge Verbindung mit diesem 
unseren Kirchlein, das nur 500 
m von unserem Elternhaus 
entfernt liegt.

2. Wenn ich an die besche-
idenen Verhältnisse unserer Fa-
milie und auch dieses meines 
Geburtsortes denke und dann 
betrachte, in welche Weiten 
und Dimensionen mich Gottes 
Vorsehung später durch me-
ine Berufung zum Priestertum 
geführt hateinmat Heimat ein 
enges Verhältnis mit diesem 
unserenn Kirchlein, drängt sich 
mir unweigerlich der Lobpreis 
Mariens im Magnificat auf me-
ine Lippen, wo sie die Größe 
und Güte Gottes preist, der auf 
die Niedrigkeit seiner Magd 
geschaut hat. “Der Mächtige 
hat Großes an mir getan, und 
sein Name ist heilig!“ 

Nach dem Theologiestu-
dium und der Priesterwe-
ihe 1965 in Rom folgte eine 
20-jährige Tätigkeit im vati-
kanischen Staatssekretariat. 
Im April 1990 weihte mich 
der hl. Papst Johannes Paul II. 
zum Bischof und sandte mich 
für 7 Jahre als Apostolischen 
Nuntius in den Sudan. Danach 
folgten in derselben päpstli-
chen Mission 4 Jahre in den 
baltischen Ländern: Litauen. 
Lettland und Estland, 2 Jahre 
in der Tschechischen Republik 
und 2003 schließlich 4 Jahre 
als Apostolischer Nuntius in 
meiner deutschen Heimat, in 
Berlin.

Es erschien mir als eine 
bemerkenswerte und wun-
dersame Fügung der göttli-
chen Vorsehung, dass der Ti-

tularerzbischof von Germania 
in Numidia, Titel, der mir bei 
meiner Bischofsweihe zuge-
teilt worden war, am Ende 
noch Apostolischer Nuntius 
in Germanien, in Deutschland, 
geworden ist. Von Germania in 
Numidien in Nordafrika also 
nach Germanien! Wenn ich 
mal gefragt werde, wie ich 
zu diesen verantwortungsvol-
len Aufgaben in jenen Jahren 
ich gekommen bin, habe ich 
immer nur die eine Antwort: 
Dadurch, dass ich sie nie ge-
sucht habe!

Rückblickend auf mein 
Leben kann ich mir wohl den 
Ausspruch von Kardinal John 
Henry Newman, über den ich 
meine Doktorarbeit geschrie-
ben habe, zu eigen machen, 
der von sich sagt: “Es scheint, 
die Dinge ordnen sich für 
mich, ohne dass ich dabei 
einen Willen hätte. Und ich 
bin nicht nur zufrieden, ja ich 
bin wirklich froh, dass es so ist.“ 
Somit brauche ich mir auch 
über meine weitere Zukunft 
keine Sorgen zu machen.

Es gibt auf jedem unserer 
Lebenswege, wenn wir sie mit 
den Augen des Glaubens be-
trachten, ein geheimnisvolles 
In- und Miteinander von Got-
tes Fügung und Führung und 
persönlichen Entscheidungen 
und Mitwirkung, von Gnade 
und Verdienst, von Erfolg und 
Versagen. Letztlich sind wir 
nicht ganz Herr unserer selbst. 
Gott führt uns in seiner Güte 
seine Wege, wenn wir uns von 
ihm nur führen lassen.

3. Im Wissen darum, dass 
alles in unserem Leben letz-
tlich Gnade und unverdien-

Homilie zum Jubiläumsgottesdienst im Kirchlein in Steingrund

Ks. Edward Czarny
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tes Geschenk ist, bleibt uns 
als wichtigste Pflicht, Gott 
für alles zu danken und ihm 
allein die Ehre zu geben. Dies 
möchte ich heute mit diesem 
Dankgottesdienst in diesem 
Kirchlein meines Geburtsor-
tes tun und danke Euch, dass 
Ihr mich dabei begleitet und 
unterstützt. Ich schließe in 
meinen Dank auch alle Men-
schen mit ein, die mich auf 
meinem Lebensweg bis zum 
heutigen Tag begleitet haben 
und noch begleiten.Wie ich 
bei unserem gestrigen Gottes-
dienst in unserer Pfarrkirche in 
Kieslingswalde schon gesagt 
habe, möchte ich von den 
Wohltätern, die mir besonders 

in meinen Studienjahren ge-
holfen haben, stellvertretend 
für zahlreiche andere einen 
Namen hier eigens nennen, 
den von Frau Agnes Fritsche, 
deren Bauernhof in der Nähe 
unserer Pfarrkirche lag. Sie ist 
im Jahre 1978 in Westfalen 
verstorben und dort beerdigt.

Die Frau Fritsche hat mich 
während meiner Gymnasialze-
it und meines Theologiestu-
diums vom bescheidenen 
Betrag ihrer Witwenrente über 
Jahre hindurch hochherzig 
unterstützt und mir zu meiner 
Priesterweihe dann sogar noch 
den Messkelch geschenkt. Ich 
habe diesen mitgebracht, um 
mit ihm heute hier an meinem 

Geburtsort den eucharisti-
schen Dankgottesdienst für 
meine Jubiläen zu feiern und 
dadurch auch ihr Andenken 
zu ehren.

Ich schenke diesen meinen 
schönen Primizkelch, der mich 
durch 50 Priesterjahre hin-
durch in die vielen Länder 
und Orte meiner Tätigkeit stets 
begleitet hat, nun anlässlich 
meines Goldenen Priester- und 
Silbernen Bischofsjubiläums 
nach der Eucharistiefeier die-
sem unseren Kirchlein in Ste-
ingrund als mein Vermächtnis 
und bleibenden Ausdruck me-
iner tiefen Verbundenheit. Ich 
übergebe ihn an Euren Pfar-
rer Edward mit der Bitte, ihn 

als Andenken an den bisher 
und wohl auch künftig einzi-
gen Priester und Bischof aus 
Steingrund gut zu bewahren 
und in Ehren zu halten.

Lasst uns nun im Fort-
gang unserer Eucharistiefeier 
Gott, dem Geber alles Guten, 
unseren Dank und unsere Ve-
rehrung erweisen, und auch 
nicht vergessen, ihn nach 
dem ausdrückliche Wunsch 
Christ als den Herrn der Ernte 
zu bitten, auch heute und in 
Zukunft, zahlreiche und wür-
dige Arbeiter, Priester und 
Ordensleute, in seine Ernte 
zu senden. – Amen! +

7 sierpnia br. zakończył się VII 
Zlot Młodzieży Polonijnej POLO-
NICUS. Zlot jest przedsięwzięciem 
cyklicznym, na którym spotyka 
się   młodzież polskiego pocho-
dzenia z całego świata. W tym roku 
uczestnikami było 110 młodych lu-
dzi z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Włoch, 
Francji, Irlandii oraz Polski. Młodzież 
spędziła czas we Wrocławiu, Starym 
Gierałtowie na Dolnym Śląsku oraz 
okolicach.

Stałym elementem Zlotu jest 
nauka języka polskiego, poznawanie 
polskiej kultury i historii. Wszystkie 
zajęcia są przygotowane i przepro-
wadzone z sposób niekonwencjo-
nalny i interesujący. Na uczestników 
zawsze czeka mnóstwo atrakcji i za-
jęć sportowych oraz wycieczek. W 
tym roku młodzi ludzie odwiedzili 
Kłodzko, Jaskinię Niedźwiedzią oraz 
czeską Pragę. Dodatkowo uczestnicy 

śpiewali  polskie piosenki, jeździli 
konno, strzelali z wiatrówki i pozna-
wali sztuki walki.

Podczas Zlotu spotyka się mło-
dzież polska mieszkająca w różnych 
krajach. Wszyscy poznają się i kul-
tury państw, w których żyją, nawią-
zują przyjaźnie. Przedsięwzięcie to 
również dobry czas dla liderów po-
szczególnych środowisk Polaków z 
całego świata – rozmowy i wymiana 
doświadczeń wzbogacają pracę po-
szczególnych ośrodków polonijnych 
podczas roku szkolnego.

Gośćmi specjalnymi Zlotu PO-
LONICUS byli żołnierze z 22. Karpac-
kiego Batalionu Piechoty Górskiej 
oraz funkcjonariusze Straży Granicz-
nej z Kłodzka. Dzięki nim młodzi 
ludzie zapoznali się z historią tych 
jednostek oraz poznali tajniki ich 
pracy. Tegoroczny Zlot  został ob-
jęty honorowym patronatem przez 

Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego. Zlot Młodzieży Polonijnej 
organizowany jest corocznie w okre-
sie lata przez Wrocławską Fundację 

Edukacji Europejskiej i Współpracy 
Międzynarodowej FREYA, działającej 
na rzecz dzieci i młodzieży(www.
freya.org.pl)

Małgorzata Czaicka-Moryń

VII ZLOT MŁODZIEŻY POLONIJNEJ POLONICUS 
W STARYM GIERAŁTOWIE



28  Ziemia Kłodzka nr 254-255/ wrzesień-październik 2015

W kolejnej opowieści o pierw-
szych miesiącach po wojnie dla 
odmiany prezentuję, napisane w 
2004 r., wspomnienie Polki, Wale-
rii Saczywko, która w czasie wojny 
pracowała przymusowo, najpierw 
w majątku rolnym, potem w fa-
bryce amunicji. W dzielnicy Lube-
ka-Schlutup w okresie władzy na-
zistów funkcjonował obóz pracy 
dla robotników przymusowych z 
wielu krajów okupowanych przez 
III Rzeszę1.

Do polanickiej Sokołówki 
przybyła, wracając z robót, wkrót-
ce po zakończeniu wojny w 1945 
r.  Słowo „wracając” wymaga ko-
mentarza. Nie był to powrót do 
ojcowizny. Waleria Saczywko z 
domu Furmańczyk (1920–2014) 
pochodziła z Kresów, z miejsco-
wości  Sokoliki, nieistniejącej 
dziś wioski w Bieszczadach, po 
ukraińskiej stronie granicy; do 
szkoły jeździła do oddalonej o 
kilkanaście kilometrów Turki. 
Nie było tam do czego wracać, 
dlatego przyjechała na ziemię 
kłodzką, na teren mający być 
Polsce przyznany na konferen-
cji w Poczdamie (17 lipca 1945 
– 2 sierpnia 1945 r.). I to nie do 
końca, bowiem przebieg grani-
cy miał być zaakceptowany na 
konferencji pokojowej, do któ-
rej nie doszło przez następne 
pół wieku, jako że zaczęła się 
zimna wojna. Granicę na Odrze 
i Nysie Łużyckiej potwierdził w 
końcu polsko-niemiecki traktat 
graniczny podpisany 14 listopada 
1990 pomiędzy postkomunistycz-
ną Polską a dopiero co zjedno-
czonymi Niemcami. Traktat ten 
przygotowano na w trzecim po-
siedzeniu konferencji „Dwa plus 
cztery”, które odbyło się 17 lipca 
1990 w Paryżu2. Saczywko wróciła 
do Polski, jednak ta przesunęła 
się na zachód. 

Waleria jeszcze przez rok 
mieszkała z dawnymi niemiec-
kimi gospodarzami domu, któ-
rych broniła w  kontaktach z 
polską władzą. Zapamiętali to 
na tyle, że gdy można już było 
przyjeżdżać, co roku odwiedzali 
„ciocię Walę”. Odwiedzano ją do 
końca, nawet gdy przebywała 
w Domu Opieki dla Dorosłych 
Sióstr św. Jadwigi w Szalejowie 
Górnym. Ten dom, podobnie jak 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w 

Polanicy, corocznie wspomagany 
jest finansowo przez Georga We-
nzla i nakłonionych przez niego 
dobroczyńców, przedsiębiorców 
i jego przyjaciół z Lingen. Wale-
ria ściągnęła ojca i niedługo po-
znała Mikołaja, innego osadnika, 
mającego gospodarstwo koło 
klasztoru sercanów. Tak jak ona 
z siostrą, on mieszkał z bratem. W 
czasie wojny nauczyła się mówić 
po niemiecku i pomimo swoich 
przeżyć pokochała język oku-
panta. Do końca życia mówiła 
po niemiecku i czytała pismo 
niemieckich polaniczan – „Althe-
ider Weihnachtsbrief” przesyłany 
jej co roku przez Wernera Bart-
scha, przewodniczącego grupy 
sokołówczan. Waleria Saczywko 
mieszkała w najwyższej niemal 
części Sokołówki, ta miejscowość 
została w 1973 r. przyłączona do 
Polanicy. Waleria wiele lat praco-
wała w handlu – prowadziła sklep 
ogólnospożywczy we własnym 
domu, potem w domu handlo-
wym Gminnej Spółdzielni SCh 
prowadziła stoisko odzieżowo-
-tekstylne. Miała bardzo dobry 
kontakt z innymi, kochała ludzi, 
była więc ogólnie lubiana. 

W jej opowieści nie bez 
przyczyny więc natkniemy się 
na przejawy dobra. Wcześniej 
spotkaliśmy się z nim w relacji 
Uty Koppel opisującej ojca dają-
cego ukradkiem jedzenie parze 
polskich nastolatków – robot-
ników przymusowych w hucie 
szkła. Saczywko opowiada o 
podobnej pomocy udzielonej jej 
przez dwie starsze kobiety. Kie-
dy przyjechała do Altheide-Bad/
Puszczykowa Zdroju, odpłaciła 
dobrem poznanej niemieckiej 
rodzinie. Jak pamiętamy, także 
Koppelowie (matka z córkami) 
dzięki świadectwu Polaków nie 
zostali wyrzuceni z mieszkania. 

Wspomnienia Walerii Sa-
czywko! Rok 1940. Okupacja 
niemiecka!3

Moja siostra Janina, która była 
dość chorowita, została przez 
państwo okupacyjne przezna-
czona do pracy przymusowej w 
Niemczech. Z powodu jej złego 
stanu zdrowia musiałam jej to-
warzyszyć. Pozostałyśmy razem 
obie aż do zakończenia wojny. 
Pierwszy obóz pracy znajdował 
się w miejscowości Węgry, poczta 

Braunswalde (Gościszewo) w po-
bliżu Malborka. Pracowaliśmy jak 
wielu innych na dobrach hrabiny 
„Łaskawej pani z Segesa”. W roku 
1941 z początkiem wojny rosyj-
sko-niemieckiej posiadaczka dóbr 
zadecydowała o przeniesieniu 
gospodarowania do Meklembur-
gii, gdyż uważała, że tam będzie 
bezpieczniej. W międzyczasie nas 
przeniesiono do innego obozu 
pracy. Tam pracowałyśmy w lesie, 
w podziemnej fabryce amunicji, z 
wieloma uwięzionymi kobietami. 
Zabierano nas do pracy z zawią-
zanymi oczyma i w ten sposób 
nigdy nie dowiedziałyśmy się, 
gdzie znajduje się fabryka. 

Obóz Schlutup w pobliżu Lu-
beki był pilnie strzeżony i życie w 
nim było bardzo ciężkie. Dzisiaj 
jeszcze jestem wzruszona, gdy 
wspominam dobro niektórych 
obcych ludzi z tamtych czasów. 
Dwie kobiety, Helena Stunkel i 
Elsa Schröder, ukrywały dla nas 
kromkę chleba, czasami także 
więcej, pod rozłożystym krze-
wem, by pomóc wygłodzonym. 
Problemem było znalezienie 
okazji do zabrania tego. Pewien 
starszy oficer, który nadzorował 
naszą grupę, miał kiedyś brud-
ne buty. Odważyłam się mu za-
proponować, że chętnie mu je 
wyczyszczę, bo nie uchodzi, aby 
niemiecki oficer chodził w brud-
nych butach. On się zaśmiał, chwi-
lę zastanowił, no i dał mi swoje 
buty. Potem spytał mnie, co chcia-
łabym w zamian za te przysługę, a 
ja odparłam, że tylko trzy minuty 
wolnego. On kiwnął głową, a ja 
skoczyłam w kierunku krzewów, 
aby przynieść moją zdobycz. In-
nym razem zaobserwowałam, że 
guzik przy jego uniformie zwisa i 
poprosiłam go, aby pozwolił mi 
go przyszyć. W ten sposób uda-
wało mi się zdobyć parę wolnych 
minut dla siebie.

Po wyzwoleniu spotkałyśmy 
się osobiście z naszymi dobro-
czyńcami, aby im podziękować 
za dary chleba. One nas zaprosiły 
do domu, ugościły i zaopatrzy-
ły w prowiant na drogę. Byłam 
bardzo zaskoczona i wdzięczna. 
Na koniec dostaliśmy też adre-
sy do ręki z prośbą, aby do nich 
napisać i kiedyś odwiedzić. Przy 
pierwszych odwiedzinach [wiele 
lat później] odwiedziłyśmy także 
polski cmentarz i zdziwiłyśmy się, 

że jest tak zadbany. To było nie do 
wiary. Miałam to szczęście jeszcze 
wiele razy bywać gościem u obu 
pań i zawsze byłam serdecznie 
przyjmowana i bogato obdaro-
wywana.

Powrót do Polski 
w 1945 roku4

Po zwolnieniu z obozu pracy 
przymusowej otrzymałyśmy bilet 
do stacji Wrześniów, dzisiejszej 
Polanicy-Zdroju.

Na miejscu stwierdziłam, że 
jest tutaj bardzo pusto i nie ma 
żadnych warunków do życia. Wie-
działam, że na wsi można jakoś 
przeżyć, więc pojechałyśmy na 
Sokołówkę. Tam zastukałyśmy 
do pierwszych drzwi. Otworzył 
starszy pan i kiedy zobaczył dwie 
bezradne kobiety, zaprosił nas do 
środka. Dom nie był bardzo duży, 
ale całkowicie zajęty. Dziadkowie, 
trzy dorosłe córki z pięciorgiem 
małych dzieci i starsza ciocia. 
Pokój na pierwszym piętrze za-
jął sam przez siebie mianowany 
handlarz. Był jeden koń, dwie 
krowy i parę kur.

Babcia troszczyła się o jedze-
nie. Na śniadanie każdy dostawał 
szklankę mleka. Gdy jednak zo-
baczyłam wychudzone i blade 
dzieci, nie mogłam tego pojąć. 
Kromka chleba to był rarytas. 
Na obiad wszyscy byli proszeni 
do stołu i dostawali to, co było. 
Najczęściej była kartoflanka lub 
ziemniaki w mundurkach z twa-
rogiem. Dziadek pracował ciężko 
w ogrodzie i oborze, aby napełnić 
nasze żołądki. Córki otrzymały 
polecenie [od władz], aby praco-
wać dla nowo osiedlających się 
rodzin. Pracowały wiele godzin 
podczas dnia i wracały wycień-
czone i zastraszone do domu. Bez 
znajomości języka były całkowi-
cie bezradne. Wzięłam sprawę w 
swoje ręce, odwiedziłam praco-
dawców i wezwałam ich do prze-
strzegania czasu pracy. Rodzina 
była mi za to wdzięczna. Ciocia 
nadzorowała dzieci.

Nie unikałam żadnej pracy. 
Nauczyłam się doić krowy, jeździć 
„furą” i chronić nas przed zbójami, 
a także załatwiać sprawy urzędo-
we. Krótko mówiąc, żyliśmy jak 
jedna wielka rodzina. Po tym jak, 
spłonął dom rodziny Busch (to 
była starsza para małżeńska, prof. 

Henryk Grzybowski

WSPOMNIENIA POLANICZAN
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Busch5 był artystą malarzem), 
przychodzili do nas na obiady. 

Wtedy rozpoczęły się prze-
siedlenia rodzin niemieckich. W 
miejscowości nie było żadnego 
środka transportu, więc zaprzę-
głam naszą furę i przewoziłam 
rodziny do punktów zbornych. 
W naszej gminie poprosiłam o 

pewną zwłokę dla naszej rodzi-
ny, gdyż dzieci były jeszcze dosyć 
małe, a był to okres zimna i one 
mogły nie znieść trudu długiej 
podróży. Jednak nadszedł czas 
naszego pożegnania i fura za-
jechała pod nasz dom. W wiel-
kim smutku, z bólem serca i we 
łzach pożegnaliśmy się ze sobą 

nawzajem. Łaska Boża sprawiła, 
że nasze serca zbliżyły się do sie-
bie i staliśmy się jedną rodziną. 
Pobyt w punkcie zbornym dla 
przesiedleńców przedłużył się o 
dwa tygodnie. Codziennie pro-
siłam dozorcę o to, bym mogła 
przynosić dzieciom ciepłą strawę 
i mleko.

Minęło już 50 lat. Dorosła 
następna generacja, a o mnie 
nie zapomniano. Dobrotliwie 
nazywa się mnie ciocią Walli. 
Nadal kochamy się, odwiedza-
my nawzajem i także teraz jestem 
przez nich wspierana. Mowa tutaj 
o rodzinie Stumpf z Sokołówki. 
  Część 7

Część I. O Monice Taubitz  
  

Monika Taubitz urodziła się 
we Wrocławiu, skąd pochodziła 
jej matka. Ojciec, Josef Taubitz  
był nauczycielem w Borowie koło 
Strzelina. Kiedy zmarł, Monika 
mająca niecałe cztery lata, za-
mieszkała z matką u jej rodziny 
we Wrocławiu, skąd w obawie 
przed bombardowaniami prze-
niosły się w 1944 do dziadka ze 
strony ojca, do Żelazna na ziemi 
kłodzkiej, gdzie spędziła ostatni 
okres wojny, nadejście Rosjan i 
trudną koegzystencję z przesie-
dlonymi tu Polakami. M. Taubitz 
po wysiedleniu do Niemiec w 
1946 trafiła do Nordenham w 
rejon ujścia Wezery, a w 1951 do 
Allgäu. Studiowała w Instytucie 
Pedagogicznym w Weingarten 
idąc w ślady wcześnie zmarłego 
ojca. W latach 1960–1997 praco-
wała jako nauczycielka, od 1965 
w Meersburgu nad Jeziorem 
Bodeńskim, gdzie zamieszkała 
podobnie jak wielka niemiec-
ka poetka rodem z Westfalii, 
Annette von Droste-Hülshoff 
(1797–1848), która tu, u siostry 
i jej męża spędziła ostatnie lata. 
Przez pewien czas Monika była 
zangażowana jako przewodnicz-
ka w muzeum poetki na zamku 
Meersburg. Jak sama mówi, od 
tego czasu nabrała pewności 
w wystąpieniach publicznych. 
Muzeum to po II wojnie świa-
towej zostało odtworzone przez 
Helenę von Bothmer-Davis, z 
pochodzenia Amerykankę i 
praprawnuczkę Jeffersona Da-
visa, prezydenta Konfederacji 
w czasie wojny secesyjnej. Stało 

się to na życzenie męża Heleny, 
który z kolei był praprawnukiem 
Annette von Droste-Hülshoff. 
Helena von Bothmer odegrała 
ważną rolę także w artystycznym 
życiu swojej młodej przyjaciółki 
Moniki Taubitz, wprowadzając ją 
w krąg literatów i osobistości, z 
którymi jako kuratorka muzeum 
utrzymywała bliskie kontakty.

Wrócmy do początków twór-
czej drogi autorki, Miała dziewięć 
lat, kiedy mieszkając z matką w 
Nordenham w malutkim pokoju 
na poddaszu, zapisywała cicho 
słowa na skrawkach gazet. Tę „ci-
chą zabawę” musiała wybrać z 
konieczności, na inną nie było 
zgody – gospodyni była nieza-
dowolona, gdy dziecko bawiło 
się głośniej. Dziecko pozbawio-
ne zabawek i nie mogące się 
bawić wybiera wyobraźnię, co 
prowadziło do pierwszych prób 
poetyckich1. 

To uczucie bycia u kogoś 
zna przecież z młodości wielu 
wysiedlonych ze Wschodu, a 
zmuszonych do niechcianego 
mieszkania kątem wśród ro-
daków z Zachodu mówiących 
niezrozumiałym dla przybyszów 
dialektem, wykpiwających śląską 
czy kłodzką gwarę i niechętnie 
patrzących na ludzi, którym mu-
sieli oddać własne pokoje. Rok 
później dziewczynka otrzyma-
ła 5 marek za druk dziecięcych 
wierszych w pewnej gazecie. Po 
10 latach od przyjazdu ze Śląska 
matka Moniki wysłała jej wiersze 
na adres jednego z pisarzy Wan-
gener Kreis. Po 20 latach ten sam 
pisarz, Jochen Hoffbauer, wygło-
sił laudację dla Moniki Taubitz z 

okazji wręczenia jej w 1978 pre-
stiżowej Nagrody Literackiej im. 
Eichendorffa. Było to w czasie, 
gdy przewodniczącą była Dag-
mar von Mutius, pisarka i poet-

ka pochodząca z Jeleniowa. Po 
kolejnych niemal 20 latach sama 
Monika Taubitz została przewod-
niczącą ugrupowania pisarzy i 
artystów – Gesellschaft für Li-

Henryk Grzybowski

POLANICKIE SPOTKANIA Z MONIKĄ TAUBITZ

1. Na obszarze 400 hektarów przy Mecklenburger Strasse znajdowały się olbrzymie fabryki firmy Deutsche Waffen- 
und Munitionsfabriken AG, produkującej arsenał zniszczenia: amunicję, granaty, miny, zapalniki do bomb, łuski 
pocisków artyleryjskich kalibru do 210 mm oraz lotnicze pociski rakietowe R4/M „Orkan” do samolotów Messer-
schmitt Me 262 i Focke-Wulf Fw 190. W 1945 r. wykorzystywanych było 1100 więźniów z sześciu filii obozowych. 
Za: Die Geschichte der DWM und MfM Lübeck-Schlutup, strona dwm-schlutup.de/die.htm, dostęp 25.08.2015.

2. Konferencja „Dwa plus cztery”, w której udział wzięły mocarstwa okupacyjne Niemiec (Francja, Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania i ZSRR) oraz dwa państwa niemieckie (NRD i RFN) miała na celu ustalenie warunków zjednoczenia 
Niemiec. Postanowienia te to m.in. zrzeczenie się przez Niemcy roszczeń wobec innych krajów (w tym potwier-
dzenie granicy na Odrze i Nysie), rezygnacja z broni atomowej, redukcja armii niemieckiej oraz wycofanie wojsk 

radzieckich z NRD.
3. Waleria Saczywko, Auch das gab es! Das Jahr 1940 – die deutsche Besatzung, w: „Altheider Weihnachtsbrief”, Ausga-

be 8 / Dezember 2004, Red. Georg Wenzel, S. 65–66 (tłum. Henryk Grzybowski). 
4. Waleria Saczywko, Auch das gab es! Im Jahr 1945 – Rückkehr nach Polen, w: „Altheider Weihnachtsbrief”, Ausgabe 

8 / Dezember 2004, Red. Georg Wenzel, S. 66–67. Opublikowane także w Polanica Zdrój wczoraj i dziś, tom I: 1347–
1946, red. Henryk Grzybowski, Georg Wenzel, wyd. Towarzystwo Miłośników Polanicy – Wydawnictwo „Maria”, 
Nowa Ruda – Polanica Zdrój 2006, ISBN 9788388842955, OCLC 885192422, s. 489–491 (tłum.  Małgorzata Staniak). 

5. Arnold Busch (1876-1951), jeden z wykładowców Akademii Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego we Wrocła-
wiu; miał dom wypoczynkowy na Sokołówce (przyp. red.).

Przypisy:

Henryk Grzybowki na spotkaniu z Moniką Taubitz w Żelaźnie.

Wizyta w pałacu w Żelaźnie.
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teratur und Kunst „Der Osten“ 
(Towarzystwo Literatury i Sztuki 
„Wschód”) i pełniła tę funkcję w 
latach 1996–2011. Obecnie jest 
honorową przewodniczącą tego 
Towarzystwa2. 

Pisze lirykę i prozę, jest autor-
ką powieści, opowiadań, esejów 
i słuchowisk. W 1976  odznaczo-
no ją papieskim odznaczeniem 
Benemerenti3, w 1980 otrzymała 
Nagrodę Kulturalną Śląska Kraju 
Związkowego Dolnej Saksonii. 

W 2012 nagrodzono ją waż-
ną Nagrodą Literacką im. Andre-
asa Gryphiusa4. Stowarzyszenie 
Twórców z Esslingen (bractwo 
twórcze, niem. Künstlergilde eV 
Esslingen) przyznało tę nagro-
dę, przeznaczoną z założenia 
dla autorów, których publikacje 
odzwierciedlają niemiecką kul-
turę i historię dotyczącą dziejów 
Europy Środkowej, Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej oraz 
przyczyniają się do zrozumie-
nia pomiędzy Niemcami a ich 
wschodnimi sąsiadami. Uro-
czystość odbyła się w dniu 26 
października 2012 roku w Domu 
Gerharta Hauptmanna w Düssel-
dorfie. Zebranych powitał i laure-
atkę przedstawił  dyrektor Funda-
cji  prof. Winfrid Halder5, laudację 
wygłosiła polska badaczka dr 
Katarzyna Nowakowska z Uni-
wersytetu Warszawskiego6. 

Jesienią 2013 pisarka otrzy-
mała Medal Landu Badenia-
-Wirtembergia za działalność 
zarówno na rzecz jej śląskiej 
ojczyzny, jak i obecnej, Bade-
nii-Wirtembergii, a także na 
rzecz porozumienia pomiędzy 
Niemcami i mieszkańcami Eu-
ropy Wschodniej7. Za dokonania 
literackie oraz „budowanie mo-
stów” między Niemcami i Polaka-
mi w styczniu 2014 udekorowano 
ją Krzyżem Zasługi na Wstędze 
Orderu Zasługi Republiki Fede-
ralnej Niemiec8. 

Z kolei sama Monika Taubitz 
jako honorowa przewodniczą-
ca Towarzystwa Literatury i 
Sztuki „Wschód” w Wangen 
zgłosiła kandydaturę polskie-
go poety Adama Zagajewskie-
go do Nagrody Literackiej im. 
Eichendorffa. Zagajewski jest 
autorem znanym czytelnikowi 
niemieckiemu dzięki doskona-
łym tłumaczeniom. Taubitz oce-
niła wysoko między innymi tom 
poezji Niewidzialna ręka, który 
ukazał się na rynku niemieckim 
w 2012, oraz wcześniejszą po-
wieść Słuch absolutny z 1979. 
Poecie wręczono tę nagrodę 

20 września 2014 w Bibliotece 
Miejskiej w Starym Spichrzu 
(Stadtbücherei im Kornhaus) 
w Wangen. Laudację wygłosił  
Michael Krüger, pisarz i poeta z 
Monachium, prezes Bawarskiej 
Akademii Sztuk Pięknych9. 

Liczne są związki pisarki z 
Kłodczyzną. Ojciec, Josef Tau-
bitz (1882–1941) urodził się 
w Polanicy (gdzie wtedy obo-
wiązki nauczyciela pełnił jego 
ojciec), lecz przez 32 lata był 
nauczycielem w Borowie koło 
Strzelina. Był kompozytorem, 
tak jak jego przodkowie. Obok 
pieśni na chór mieszany i męski, 
m.in. Piękna Rybaczko (z tekstem 
Heinego), stworzył szereg pieśni 
liturgicznych oraz wielką mszę 
z akompaniamentem orkiestry 
pod stylistycznym wpływem Fil-
kego10. Reprezentował trzecie 
pokolenie zasiedziałej w hrab-
stwie z dziada pradziada rodziny 
nauczycieli i kantorów pocho-
dzącej z Krosnowic. To dzięki 
niemu część rodziny Taubitzów 
tak naprawdę wrosła w żywioł 
śląski. Długoletnim (od 1912) ka-
płanem, a w latach 1921–1940 
pierwszym proboszczem nowo 
powstałej, samodzielnej parafii 
katolickiej pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Pola-
nicy był Benno Taubitz, najmłod-
szy brat jej dziadka. Najstarszym 
z kolei był Joseph Taubitz, który 
proboszcz parafii w Szczytnej. 
Natomiast dziadek Moniki Al-
fons Tobias Taubitz (1859–1939), 
także nauczyciel i muzyk (kom-
pozytor) to syn pochodzącego 
z Krosnowic kierownika szkoły 
w w Nowej Bystrzycy. Ojcem 
chrzestnym Alfonsa i jego na-
uczycielem muzyki był kompo-
zytor Ignaz Reimann. Dziadek w 
latach 1875–1882 pracował jako 
nauczyciel w Polanicy, następ-
nie przez 42 lata jako kierownik 
szkoły podstawowej i dyrygent 
chóru w Żelaźnie. 

O swojej rodzinie Monika 
Taubitz napisała w książce Win-
teralbumf“11, której fragment 
został opublikowany w czaso-
piśmie „Altheider Weihnachts-
brief“12.

W ubiegłym roku, z Magdale-
ną Basińską, opublikowaliśmy w 
„Ziemi Kłodzkiej” relacje ze spo-
tkań autorskich Moniki Taubitz. 
Poniższe sprawozdanie jest w 
części powtórzeniem, w większej 
części uzupełnieniem dotyczą-
cym także późniejszego okresu, 
aż po 2015, zakończonym próbą 
sformułowania wniosków. 

Polanickie spotkania 
z Moniką Taubitz

Jest to relacja z kilkuna-
stu spotkań pisarki mających 
miejsce w latach 2010-2015 
na ziemi kłodzkiej: z czytelni-
kami, rotarianami lub osobami 
doskonalącymi znajomość ję-
zyka niemieckiego, przy tym z 
miłośnikami poezji, literatury i 
historii regionu, a nie są to cechy 
rozłączne. Nazwa „polanickie” 
ma charakter umowny: autor-
ka wypoczywała w Polanicy, a 
spotkania odbywały się w kilku 
miejscowościach Kłodzczyzny. O 
tym, jak bliski kontakt ma autor-
ka z jej dzisiejszymi mieszkańca-
mi, opowiadają poniższe relacje. 

2010

Spotkanie I, 5 maja 2010, 
środa, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Polanicy-Zdroju

Spotkanie odbyło się w 
pierwszą majową środę, w bi-
bliotece miejskiej przy al. Wojska 
Polskiego. 

Parę lat wcześniej dość czę-
sto jeździłem do położonego tuż 
za szwajcarską granicą Kreuzlin-
gen. W ostatniej fazie podróży 
z Monachium jedzie się tam kil-
kadziesiąt kilometrów wzdłuż 
brzegu Jeziora Bodeńskiego. Po 
drodze, na wysokich nasłonecz-
nionych brzegach, rozpościerają 
się tarasy z uprawami winorośli. 
Jadąc natomiast ze Stuttgartu 
przez Badenię-Wirtember-
gię mija się krainę wygasłych 
wulkanów Hegau. Meersburg, 
gdzie wjeżdża się na prom sa-
mochodowy do Konstancji, 
jest naturalnym miejscem od-
poczynku. Z wysoka po drugiej 
stronie widać Szwajcarię, w tle 
ośnieżone Alpy z wyróżniają-
cym się szczytem Säntis. Nieco 
na zachód widoczna jest „wyspa 
kwiatów” Mainau z cudownymi, 
pachnącymi kobiercami, kaska-
dami, nadnaturalnej wielkości 
figurami skonstruowanymi z 
kwiatów i budzącym radość 
„Domem motyli”. Jeszcze dalej 
Wąwóz Marii (Marienschlucht) 
nad Überlingensee, następnie 
największy europejski wodospad 
na Renie w Schaffhausen. 

Gdy pewnego ranka posze-
dłem na spacer na położoną bli-
sko mojego pensjonatu Lehren-
weg, nie przypuszczałem, że od 
1965 (to już 50 lat) mieszka tam 
tak mocno związana z ziemią 
kłodzką autorka. Wielokrotnie 

podczas pracy nad źródłami hi-
storycznymi natykałem się na 
nazwisko Taubitz13. Kiedy więc 
okazało się, że córka bratanka 
pierwszego polanickiego pro-
boszcza Benno Taubitza jest pi-
sarką, mieszka w Meersburgu i 
bywa w Polsce, z ciekawości i w 
porozumieniu z ówczesną dy-
rektorką MBP Krystyną Dziecz-
kaniec zaprosiłem mieszkającą 
w Meersburgu pisarkę do Pola-
nicy. Nad Bodensee wysłałem 
list z zaproszeniem na spotkania 
z czytelnikami. Zaproszenie zo-
stało przyjęte. Dokonałem wybo-
ru wierszy i fragmentów prozy 
przeznaczonych do prezentacji 
czytelnikom, zamówiłem pokój 
w pensjonacie „Panorama”, któ-
ra – tak jak Polanica – stała się 
odtąd ulubioną oazą pisarki. 

Kiedy już przywiozłem pisar-
kę na spotkanie, rozpocząłem 
je od przedstawienia autorki 
zgromadzonym czytelnikom 
(ok. 50 osób). Był wśród nich 
Edward Wojciechowski, prezes 
Towarzystwa Miłośników Pola-
nicy, red. Bolesław Jaśkiewicz i 
nieżyjący już dzisiaj Stanisław 
Fraus (1929–2011). Pisarce to-
warzyszyła Anne Wachter, ko-
leżanka-nauczycielka (Monika 
wykładała niemiecki, a Anne 
była szkolnym pedagogiem), 
później długoletnia przyjaciół-
ka i sąsiadka przy Lehrenweg14, 
także członkini zarządu Kręgu 
Wangen. Z Frausem, doskonale 
władającym językiem niemiec-
kim przewodnikiem sudeckim, 
pisarka w towarzystwie Anny 
przewędrowała niegdyś wzdłuż 
i wszerz kłodzkie góry i doliny. 
Uroda tej ziemi wywarła duże 
wrażenie na poetce i, zaprawiona 
opartymi na historii przemyśle-
niami oraz gorzką tęsknotą za 
utraconą małą ojczyzną, znala-
zła odzwierciedlenie w jej twór-
czości. Dlatego przedstawiłem 
biografię autorki oraz tytuły jej 
książek i zbiorów wierszy, także 
tych opublikowanych w języku 
polskim. Po wprowadzeniu słu-
chaczy w liryczny nastrój przez 
Clarę Olszewską (obecnie stu-
dentka medycyny w Essen), któ-
ra wykonała na klarnecie utwór 
Gershwina, wraz z Dominiką Ra-
dwan recytowaliśmy wiersze z 
dwujęzycznego zbioru Ten kraj 
dał mi słowo swoje. Wiersze o Ślą-
sku. Przy niektórych wspomogła 
nas po niemiecku poetka. Na-
stępnie czytaliśmy fragmenty 
książki Przez dziurę w płocie, w 
której Monika Taubitz zapisała 
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wspomnienia z ostatnich lat 
wojny spędzonych w bombar-
dowanym Wrocławiu, potem w 
Żelaznie i przymusową podróż 
do Niemiec. Były to m. in.: wspa-
niały opis budzącej się rano wio-
ski, procesja we Wrocławiu i jej 
zderzenie z brunatnymi koszula-
mi15, ostatni poranek w domu w 
Żelaznie, wycieczka na twierdzę 
kłodzką i przyjazd do Norden-
ham. Wszystko to pisane było ze 
świadomym ograniczeniem, bo 
z pozycji ośmioletniego Dziecka, 
które jest protagonistą i narrato-
rem książki. O tej książce znala-
złem opinię, że „wiernie opisuje 
przeżytą historię, wydarzenia, 
które tak właśnie się rozegrały, 
myśli, które zostały pomyślane, 
sny, które się śniły, krajobrazy, 
miejsca i domy, które istniały 
bądź po części jeszcze istnieją.” 
Clara ponownie zmieniła nastrój 
wykonując Rondo C-dur Mozar-
ta. Teraz uczestnikom spotkania 
poetyckiego zaprezentowaliśmy 
kilka wierszy z tomu Próba nur-
kowania. Wiersze z niego należą 
do moich ulubionych wierszy 
Moniki. 

Weź pióro mewy

Weź pióro mewy,
zapisz na piasku:
Lato jest jak szczęście,
nie będzie trwało wiecznie.
Słońce przemierza na ognistych 
kołach
wydmy.
Niebo obdarza
hojnie
i barwi błękitem morze,
wprawia w ruch chmurne statki.
Lecz gdy tylko cienie
musną twoją dłoń,
wymaż pismo.

Nikt go nie przeczyta.
Przypływ i odpływ
odmieniają wszystkie znaki.
Nawet jeśli powrócą,
nie odczytasz ich.

Musisz sięgnąć po

złamane pióro i od nowa
zacząć pisać na wilgotnym pia-
sku:
trwałą jest przemiana,
tylko ona przetrwa 

Inny wiersz nosił tytuł Na 
słowo i jeszcze o nim napiszę. 
Część poetycką zamknął utwór 
na flet Samba De Verão (znany 
także jako So nice / Letnia samba) 
Marcosa Valle. Później pisarka 
odpowiadała na pytania czy-
telników (tłumaczyła Lucyna 
Wulicz). Opowiedziała także 
o jej bliskim związku z Polani-
cą, w której przecież pracował 
dziadek, urodził się jej ojciec, a 
brat dziadka był w latach 1913-
1940 pierwszym i długoletnim 
proboszczem nowo powstałej, 
samodzielnej parafii katolickiej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Następnie podpisy-
wała swoje książki. 

8 maja 2010, Wycieczka 
do Novégo Mêsta 
nad Metują

Pojechaliśmy do Czech, 
bowiem chciałem pisarce i jej 
przyjaciółce pokazać czeskie 
pogranicze. Po drodze zwiedzili-
śmy jeszcze zachwycający ogród 
japoński w Jarkowie koło Lewina, 
gdzie jego twórca, Edward Maj-
cher, dzięki pasji i niemal w po-
jedynkę w ciągu 30 lat dokonał 
wielkich rzeczy i zyskał uznanie 
Japończyków. To obowiązkowy 
punkt przy następnej podróży 
niemieckich polaniczan do ojczy-
zny. Z zewnątrz oglądaliśmy też 
pałac Mutiusów w Jeleniowie. 
Pisarka nalegała na zatrzymanie 
się tam, bo znała przecież dobrze 
jego ostatnią niemiecką właści-
cielkę Dagmar von Mutius, jej 
poprzedniczkę w funkcji prze-
wodniczącej „Wangener Kreis”. 
Obie pełniły tę godność przez 
wiele lat. Monika widziała pałac 
w latach 70. i jego obecny stan 
(po pożarze w końcu lat 90. pałac 
popada w coraz większą ruinę) 
bardzo ją zasmucił. Za to rene-

sansowe fasady i arkadowe pod-
cienia Novégo Mêsta spełniły, jak 
zawsze, swoją rolę – natchnęły 
pięknem. Spoglądaliśmy w dół 
na połyskującą meandrami rzekę 
i nieodległe Góry Orlickie, potem 
zwiedziliśmy wszystkie komna-
ty zamku Pernštejnów, obecnie 
ponownie Bartoňów z Dobenína, 
którzy własnymi rękami i przed-
siębiorczością doszli od biedy do 
bogactwa i szlachectwa. Mogą 
oszołomić style architektoniczne 
tam reprezentowane, od rene-
sansu do funkcjonalizmu.

Na koniec, pełni wrażeń, za-
siedliśmy w Vinárni U Drašnarů. 

Monika i ja skusiliśmy się na słyn-
nego tatara, który trzeba zjeść, 
choćby ze względu na przedsta-
wienie quasi-teatralne urządzane 
przez właściciela lokalu Marcela 
przy mieszaniu befsztyka. Dla 
nas było wydanie niemieckie. Ja 
już wcześniej widziałem wersję 
polską (babka Marcela pocho-
dzi z Jaźwiny k. Dzierżoniowa) 
i czeską. Anne Wachter, mająca 
zapewnione już widowisko, 
wybrała bezpieczniejsze dla 
Niemców danie. Jednak Monika 
jest Niemką z Europy bardziej 
Środkowej.
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Przypisy:

Na chwilę przed rozpoczęciem. Fot. Józef Kłosiński.

M.Taubitz z M.Basińską i A.Wachter w Żelaźnie
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Letní turistická sezona sice 
skončila, ovšem broumovský 
benediktinský klášter své brány 
nezavírá. Tato národní kulturní 
památka je otevřena celoročně, 
každý den a nabízí zajímavý pro-
gram i na podzim.

Jedinečnou příležitost proh-
lédnout si místa, která jsou jinak 
běžně nepřístupná, budou mít 
návštěvníci v sobotu 14. a 28. 
listopadu. Mimořádné proh-
lídky Klášterem od sklepa až 
po půdu budou probíhat vždy 
v 10 a 14 hodin. Návštěvníci uvidí 
nejen historickou část kláštera 
(nádherně zdobený kostel sv. Voj-
těcha, refektář se vzácnou kopií 
Turínského plátna i historickou 
klášterní knihovnu se 17 tisíci 
svazky), ale také rozsáhlé sklepní 
prostory, nedávno opravené pro-
story opatských freskových sálů 
s výstavou Poklady z depozitářů, 

prostory 3. patra a nádhernou 
půdu. Kapacita prohlídek je ome-
zená. Zájemci si mohou rezervo-
vat vstupenky na emailu proh-
lídky@broumovsko.cz. Vstupné 
na tyto mimořádné prohlídky je 
170 korun pro dospělé, 110 korun 
pro děti a studenty. 

Na podzim také pokračují 
zajímavé koncerty hudební ka-
várny ArtCafé, na které chodí i 
polští návštěvníci. 4. listopadu 
v 19 hodin vystoupí v klášter-
ním sále Kreslírna česká hudeb-
ní skupina Calm Season, která 
zabrousí do melancholických 
hudebních vod. 18. listopadu 
přijede hudební publicista Jan 
Rejžek s pořadem Kaleidoskop, 
ve kterém zazní nejpestřejší za-
hraniční žánry a styly.

Nedávno byla v klášteře ote-
vřena také nová expozice Info-
bod „Krajina, pískovec a člověk“. 

Interaktivní výstava odhaluje 
geologické i biologické zajíma-
vosti broumovského regionu a 
zahrnuje několik různých infor-
mačních i herních stanovišť, kde 
se zabaví i děti. Mohou si tady 
zkusit postavit roubenku ze dře-
va, obkreslit kostel, sestavit puz-

zle kláštera, postavit rašeliniště či 
vystoupat na tři metry vysokou 
skálu a zapsat se do vrcholo-
vé knihy. Expozice je otevřena 
ZDARMA, každý den, od 10 do 
16 hodin a nachází se v nových 
prostorách kláštera nedaleko 
mostu do zahrady. 

Kateřina Ostradecká

NETRADIČNÍ PROHLÍDKY BROUMOVSKÉHO  
KLÁŠTERA OD SKLEPA AŽ PO PŮDU…

Chociaż letni sezon tury-
styczny dobiegł końca, to bro-
umovski benedyktyński klasz-
tor nie zamyka swoich bram. 
Ten narodowy zabytek kultury 
Republiki Czeskiej jest otwar-
ty codziennie przez cały rok, 
oferując nie tylko zwiedzanie, 
ale i bogaty jesienny program 
wydarzeń.

W soboty 14 i 28 listopada 
2015 r. zwiedzający będą mieć 
wyjątkową okazję zobaczenia 
miejsc, które są zwykle niedo-
stępne. Specjalne zwiedzanie 
z trasą przez podziemia w te dni 
zaplanowano na godz. 10.00 i 
14.00. Zwiedzający zobaczą nie 
tylko historyczną część klasztoru 
(pięknie zdobiony kościół św. 
Wojciecha, refektarz z cenną śre-
dniowieczną kopią Całunu Tu-
ryńskiego, zabytkową bibliotekę 
ze zbiorami 17 tys. zabytkowych 
woluminów), ale także rozległe 
podziemia, a w części naziem-
nej wyremontowane niedawno 
sale opackie z wystawą Skarby 
depozytów, pomieszczenia na 

III piętrze i niezwykłe pomiesz-
czenia na parterze. Liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego warto 
wykonać wcześniejszą rezerwa-
cję pod adresem prohlídky@
broumovsko.cz. Bilety na to 
niezwykłe zwiedzanie można 
kupić za 170 koron dla dorosłych 
i 110 koron czeskich dla dzieci 
i uczniów. 

Jesienią będzie także reali-
zowany program koncertów 
w kawiarni muzycznej ArtCa-
fé, które cieszą się zaintereso-
waniem także wśród polskich 
słuchaczy. W dniu 4 listopada 
o godz. 19.00 w klasztornej Sali 
Kreślarnia wystąpi czeski zespół 
Calm Season, z programem 
kompozycji o melancholijnym 
nastroju. Kolejne spotkanie 
odbędzie się 18 listopada i w 
klasztorze gościć będzie pu-
blicysta muzyczny Jan Rejžek 
z programem Kalejdoskop, w 
ramach którego będzie można 
zapoznać się z bogactwem róż-
norodności stylów muzycznych 
na świecie.

Klasztor w Broumovie za-
prasza również na niedawno 
otwartą wystawę punktu in-
formacyjnego Infobod - „Pej-
zaż, piaskowiec i człowiek”. Ta 
interaktywna wystawa wyjaśnia 
różne zjawiska geologiczne 
i biologiczne występujące w 
regionie broumovskim, a tak-
że oferuje stanowiska interak-
tywne, przeznaczone dla dzieci. 
Najmłodsi mogą np. spróbować 

zbudować drewnianą chatę, na-
rysować kościół, złożyć puzzle 
z klasztorem, zapoznać się z 
torfowiskiem, wejść na skałę o 
wysokości 3 m i wpisać się do 
księgi pamiątkowej. Wystawa 
jest dostępna nieodpłatnie 
codziennie, od godz. 10.00 do 
16.00 – wejście znajduje się na 
terenie wyremontowanej części, 
w pobliżu mostu prowadzącego 
do ogrodów. 

Kateřina Ostradecká

NIEZWYKŁE ZWIEDZANIE KLASZTORU W BROUMOVIE  
– Z TRASĄ PRZEZ PODZIEMIA…
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Dzieci z Ukrainy odpoczęły 
od wojny w Sokolcu. „Szkołę let-
nią” zorganizowało Stowarzysze-
nie Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej.

Od 4 września uczniowie 
Szkoły Ogólnokształcącej nr 3 
z Ivano-Frankivska (dawny Stani-
sławów) przez tydzień poznawali 
kulturę i historię naszego kraju 
oraz uczyli się języka polskie-
go. Podczas pobytu odwiedzili 
m.in. Świdnicę, Broumov, Kłodz-

ko i Nową Rudę. Dzieci wzięły 
również udział w warsztatach 
z zakresu edukacji, wiedzy o 
Czechach i podstawowych za-
sad demokracji oraz samorządu.

- Dzięki organizacji szkoły 
letniej dzieci wyróżniające się 
w swojej szkole świetną znajo-
mością języka polskiego mogły 
odetchnąć od atmosfery biedy i 
wojny. To wielka radość widzieć 
ich uśmiech na twarzy oraz za-
angażowanie podczas przepro-

wadzanych zajęć – mówi Julian 
Golak, organizator pobytu.

Uczniowie mieli także okazję 
do zapoznania się z polskimi ró-
wieśnikami. Podczas spotkania 
podsumowane zostały efekty 
projektu „Mogiłę Pradziada 
Ocal od Zapomnienia”, w któ-
rym wzięli udział m.in. żacy z 
gimnazjów w Jugowie i w No-
wej Rudzie. Projekt polega na 
ratowaniu polskich cmentarzy 
znajdujących się na Kresach 

Wschodnich, które wymagają 
renowacji. Ponadto zostały zor-
ganizowane spotkania integra-
cyjne z młodzieżą w Miejskim 
Zespole Szkół nr 1 w Nowej 
Rudzie.

Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej od 
15 lat organizuje wakacje edu-
kacyjne dla   młodzieży polskie-
go pochodzenia z Białorusi. Od 
dwóch lat tworzy szkoły letnie 
także dla dzieci z Ukrainy. 

Ewa Jazienicka

SZKOŁA LETNIA DLA DZIECI Z UKRAINY

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie.

Wspólne uczestnictwo z uczniami Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie w koncercie "Najpiękniejsze arie operowe".

Podczas wędrówki na Wielką Sowę.
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Konrad Czapliński

KATEDRA ŚW. STANISŁAWA I WACŁAWA W ŚWIDNICY

Zwiedzanie wnętrza rozpoczynamy od malowidła na sklepieniu pod chórem organowym, które ukazuje uwielbienie imienia Jezus, 
poprzez działalność św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego na wszystkich znanych wówczas kontynentach. Afryka – murzynka  
z kością słoniową, Europa – kobieta w płaszczu podbitym gronostajem, Ameryka – indianka z łukiem, Azja – kobieta w turbanie.

Prohlídku interiérů začneme od malby na klenbě pod kůrem varhan, na níž je zobrazeno velebení jména Ježíš aktivitami sv. Ignace 
Loyoli a sv. Františka Xaverského na všech tehdy známých kontinentech: Afrika – černoška se slonovinou, Evropa – dáma v plášti 
podšitém hranostajem, Asie – žena v turbanu.

Die Innenbesichtigung beginnen wir beim Deckengemälde unter dem Orgelchor, das die Verehrung des Namens Jesu, dank der 
Tätigkeit des hl. Ignatius von Loyola und des hl. Franz Xaver auf allen damals bekannten Erdteilen zeigt. Afrika – eine Schwarze mit 
Elfenbein, Europa - eine Frau im Mantel mit Hermelin gefüttert, Amerika - Indianerin mit Bogen, Asien - eine Frau im Turban.
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Ołtarz Główny jest podniesiony ze względu na znajdującą się 
pod nim kryptę. To dzieło Johanna Riedla, ukończone w 1694 r. 
Ustawione tutaj rzeźby przedstawiają, w kolejności od południowej 
strony: św. Floriana, św. Franciszka Ksawerego, św. Wacława, św. 
Stanisława, św. Ignacego Loyolę i św. Jerzego. Nad ołtarzem króluje 
Najświętsza Maria Panna Królowa Wszechświata, Bóg Ojciec i Duch 
Święty. Siedem kolumn nawiązuje do biblijnej Księgi Przysłów: 
„Mądrość wybudowała sobie dom i wzniosła siedem kolumn”.

Hlavní oltář je, vzhledem na pod ním se nacházející kryptu, vyvýšený. 
Je dílem Johanna Riedla, byl dokončen v roce 1694. Sochy na oltáři
představují, po řadě od jižní strany oltáře, sv. Floriana, sv. Františka 
Xaverského, sv. Václava, sv. Stanislava, sv. Ignace Loyolya sv. Jiřího. 
Nad oltářem kraluje Nejsvětější Panna Marie, královna všehomíra, 
Bůh Otec a Duch Svatý. Sedm sloupů odkazuje na biblickou Knihu 
přísloví: „Moudrost si vybudovala dům“.

Der Hauptaltar ist wegen der darunter befi ndlichen Krypta erhöht. 
Dies ist ein Werk von Johannes Riedel, fertiggestellt 1694. Die hier
aufgestellten Skulpturen stellen von der Südseite aus in der 
Reihenfolge dar: den hl. Florian, den hl. Franz Xavier, den hl. Wenzel, 
den hl. Stanislaus, den hl. Ignaz Loyola und den hl. Georg. Über dem 
Altar thronen die Heilige Jungfrau Maria, Königin des Weltalls, Gott
Vater und der Heilige Geist. Die sieben Säulen knüpfen an die 
biblischen Lehr- und Weisheitsbücher an: „Die Weisheit hat für sich 
ein Haus erbaut, auf sieben Säulen hat sie es errichtet“.

Na ścianie z prawej strony prezbiterium zawieszono olbrzymi obraz przedstawiający zamordowanie św. Wacława, dzieło słynnego
śląskiego malarza barokowego Michała Willmanna. Naprzeciw niego jest obraz ukazujący śmierć św. Stanisława Szczepanowskiego,
dzieło Jeremiasza Jozef Knechtela – oba obrazy z 1668 roku. Oba przedstawiają patronów kościoła.

Na stěně vpravo od presbytáře je zavěšen velký obraz představující zavraždění sv. Václava, práce významného slezského barokního
malíře Michala Willmanna. Naproti němu je obraz znázorňující smrt sv. Stanislava Štěpanovského, dílo Jeremiáše Josefa
Knechtela – oba obrazy z roku 1668 zobrazují patrony kostela.

An der Wand, an der rechten Seite des Presbyteriums, hängt ein riesiges Gemälde, das die Ermordung des hl. Wenzels darstellt;
ein Werk des berühmten schlesischen Malers aus der Barockzeit Michael Willmann. Ihm gegenüber ist ein Gemälde, das den Tod des hl. 
Stanislaus von Szczepanów abbildet von Jeremias Josef Knechtel. Beide Gemälde stammen aus dem Jahr 1668 und stellen die Patronen der 
Kirche dar.
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Pierwsza kaplica, poświęcona Matce Boskiej Świdnickiej, nazywana 
jest również marmurową – ze względu na jej obecny wystrój. Kaplicę 
ufundował ok.1459 r. cech rzeźników, w okresie baroku została 
przebudowana. W 1726 roku na sklepieniu namalowano m.in. 
sceny ukazujące klęski jakie dotykały Świdnicę: zarazę, głód i wojnę, 
panoramę miasta oraz postać księcia Bolka II. Znajdujący
się tu ołtarz pochodzi z 1727 roku. Ustawione na nim posągi 
przedstawiają rodziców Matki Boskiej: Joachima i Annę. Umieszczony 
na ołtarzuowalny obraz pochodzi z ok. 1480 r., ukazuję on Matkę 
Boską w słońcu.

První kaple zasvěcená Matce Boží Swidnické je rovněž nazývána 
mramorovou,vzhledem k její stávající výzdobě. Kapli nechal postavit 
kolem roku 1459 cech řezníků, v období baroka byla přestavěna. 
V roce 1726 byly na klenbě namalovány kromě jiného scény 
znázorňující pohromy, které zasáhly Swidnici
– epidemie, hladomory a války; dále panoráma města a také postava 
knížete Bolka II. Oltář, který se zde nachází, je z roku 1727. Sochy v 
něm vystavené představují rodiče Panny Marie, Jáchyma a Annu. 
Oválný obraz umístěný naoltáři pochází z okolí roku 1480, zachycuje 
Pannu Marii ve slunci.

Die erste Kapelle, die der Schweidnitzer Muttergottes geweiht ist, 
wird aufgrund ihrer derzeitigen Ausgestaltung auch Marmorkapelle 
genannt. Sie wurde um 1459 von der Zunft der Metzger gestiftet 
und in der Barockzeit wurde sie umgebaut. 1726 wurden u. a. Szenen 
von den Katastrophen, die Schweidnitz heimgesucht haben, an das 
Gewölbe gemalt: Pest, Hunger und Krieg, sowie das Stadtpanorama
und die Gestalt des Herzogs Bolko II. Der sich hier befi ndende Altar 
stammt aus dem Jahre 1727. Die darauf stehenden Statuen stellen 
die Eltern der Jungfrau Maria dar: Joachim und Anna. Das ovale 
Gemälde im Altar, das ungefähr aus dem Jahre 1480 stammt, zeigt 
die Muttergottes mit Sonnenstrahlen umgeben.
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Chór Mieszczan zbudowany ok. 1468 r. nad dawną zakrystią. 
Zabiegowe schody prowadzące na chór znajdują się wewnątrz 
czteroprzęsłowej arkady, której górne zakończenie utworzone 
jest przez balustradę empory. Poręcze, balustrada i sklepienie są 
wykonane w formach późnogotyckich. Po bokach umieszczono 
w dwudziestym wieku fi gurki dwóch biskupów. Bezcennym 
zabytkiemjest gotycki ołtarz Maryjny ufundowany przez proboszcza 
Stanisława Bernwaldta w 1492 r., w formie pentaptyku, wzorowany 
na ołtarzu Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. 
Przedstawia on Zaśnięcie Najświętszej Maryii Panny. Klęcząca Maryja 
trzyma w ręku gromnicę, podtrzymuje ją św. Jan. Obok w szatach 
biskupichśw. Piotr z naczyniem na wodę święconą, na nim data 
1492.

Měšťanský kůr vybudovaný kolem roku 1468 nad bývalou sakristií.
Přístupové schody vedoucí na kůr se nacházejí uvnitř čtyřhranné
arkády, jejíž horní zakončení tvoří balustráda kněžiště. Zábradlí,
balustráda a klenba jsou ve stylu pozdně gotickém. Po stranách
byly ve dvacátém století umístěny postavy dvou biskupů. 
Nedocenitelnoupamátkou je gotický Mariánský oltář , který nechal
postavit probošt Stanisław Bernwaldt v roce 1492 jako pentaptych
podle vzoru Wita Stwosze v kostele Panny Marie v Krakově.
Představuje Nanebevzetí Panny Marie. Klečící Marie drží v rukou
hromnici, sv. Jan ji podpírá. S boku je v biskupském oděvu sv. Petr
s nádobou na svěcenou vodu, na níž je datum 1492.

Der Bürgerchor wurde 1468 über der früheren Sakristei gebaut. Die
gebrochene Treppe, die auf den Chor führt, befi ndet sich innerhalb
der vierjochigen Arkade, deren oberer Abschluss von der Balustrade
der Empore gebildet wird. Die Geländer, Balustraden und das
Gewölbe sind in spätgotischen Formen ausgeführt. An den Seiten
wurden im 20. Jh. Figuren von zwei Bischöfen angebracht. 
Ein wertvolles Kunstdenkmal ist der hier befi ndliche gotische 
Marienaltar, der 1492 vom Pfarrer Stanislaus Bernwaldt gestiftet 
wurde, in Form eines fünfteiligen Altars, dem Veit-Stoß-Altar in der 
Krakauer Marienkirche nachempfunden. Er stellt die Entschlafung 
der Heiligen Jungfrau Maria dar. Die kniende Maria hält in der Hand 
eine Kerze, der hl. Johannes stützt sie. Daneben steht der hl. Petrus 
in Bischofsgewand mit einem Weihwassergefäß; darauf das Datum: 
1492.

Na przeciwległej ścianie do ołtarza zawieszono barokowy obraz 
przedstawiający księcia świdnickiego Bolka II Małego, uważanego 
tradycyjnie za fundatora świątyni.

Na protilehlé straně od oltáře je zavěšen barokní obraz představující
svidnického knížete Bolka II. Malého, tradičně považovaného
za zakladatele chrámu.

An der dem Altar gegenüberliegenden Wand hängt ein 
Barockgemälde, das den Herzog Bolko II. den Kleinen darstellt. Er gilt 
als Stifter des Gotteshauses.
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Na kolumnach zewnętrznych 
fasady umieszczono św Wacława 
i św. Stanisława. Pozostałe rzeźby 
apostołów pochodzą dopiero z XIX 
wieku.

Na vnější sloupy průčelí jsou sv. 
Václav a sv. Stanislaus. Další sochy 
apoštolů pochází pouze z XIX 
století.

Auf den Außensäulen der Fassade 
befi nden sich die Statuen des hl. 
Wenzel und des hl. Stanislaus. Die 
übrigen Apostelskulpturen
stammen erst aus dem 19. Jh.

Na Chórze Organowym 
ustawiono dwuczęściowe 
organy z ok. 1705 r.  
z pięknymi rzeźbami Georga 
Leonharda Webera z początku 
XVIII w. na prospekcie 
organowym. Wśród nich św. 
Cecylia i król Dawid w otoczeniu 
aniołów.

Na varhanním kůru se nacházejí 
dvoudílné varhany vyrobené 
kolem roku 1705. Varhanám 
dominují krásné sochy Georga 
Leonharda Webera z počátku 
XVIII. století. Prostřední z nich 
jsou sv. Cecilie a král David 
obklopeni anděly.

Auf dem Orgelchor wurde um 
1705 eine zweiteilige Orgel 
mit wundervollen Skulpturen 
von Georg Leonhard Weber 
von Anfang des 18. Jh. auf 
dem Orgelprospekt aufgestellt. 
Unter ihnen erkennen wir die 
hl. Cäcilia und König David, von 
Engeln umgeben.
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W ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej odbył się cykl koncertów 
"Kwiaty Jana Pawła II" w wykonaniu artystw 
wabrzyskiego teatru William-Es. Koncer-
ty miały miejsce: w Boguszowie-Gorcach, 
Walbrzychu, Nowej Rudzie, Kłodzku, Ludwi-
kowicach Kłodzkich, Ziębicach i Głuszycy.

Artyści zaprezentowali  interesujący 
program poświęcony w całości postaci 
polskiego papieża wzbogacony o utwory 
takich twórców, jak Caccini, Händel oraz 
Giordani. 

- Koncerty i spektakle organizujemy 
w tych miejscowościach od 25 lat. Cieszą 
się one popularnością, dlatego będziemy 
czynić to także w przyszłości – powiedział 
Julian Golak, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego DNI.

Ewa Jazienicka

KWIATY JANA PAWŁA II

Koncert w Boguszowie-Gorcach

Podczas koncertu w Boguszowie-Gorcach Henryka Wiaderna, organizatorka DNI w tym 
mieście została uhonorowana przez Komitet Organizacyjny statuetką Jana Pawła II

Koncert w kościele św. Barbary w Nowej Rudzie.

Koncert w Ludwikowicach Kłodzkich.
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W  majowym numerze Ziemi 
Kłodzkiej pisaliśmy o zaawanso-
waniu i elementach składowych 
projektu Szlak do Wolności. Te-
raz pragnę poinformować, że 
mapa Szlak do Wolności jest już 
gotowa i można ją dostać w cen-
trach informcji gmin Lądek Zdrój 
i Stronie Śląskie oraz w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku, moż-
na ją rownież pobrać po wejściu 
na stronę internetową projektu 
www.szlakdowolnosci.pl.

Mapa powstała na bazie 
kartograficznej firmy Kompas, 
do której my dołożyliśmy treści 
kurierskie i poszerzyliśmy tema-
tykę legendy o te zagadnienia. 
Rewers mapy i okładki  jest już 
w całości naszym wkładem au-
torskim. Wspierali nas tłumacze 
i grafik, których prace są sygno-
wane.Materiał fotograficzny 
nasz i Dementi. Całość złożono 
i wydrukowano w firmie Kompas.

Powstała możliwie najbar-
dziej aktualna mapa turystyczna 
w skali 1:50 000,  wzbogacona  o 
wątek historyczny z lat 1987-89 
obejmująca Góry Złote i Masyw 
Śnieżnika. 

Dołożyliśmy do mapy tę hi-
storię pogranicza, by dotrzeć do 
szerszej świadomości z informcją, 
że właśnie tu miały miejsce zda-
rzenia ważne dla sąsiadujących 
ze sobą narodów, które dzie-
liła wówczs "żelazna kurtyna".  
Wielki wysiłek organizacyjny , 
poświęcenie dla sprawy, ryzy-
ko a przede wszystkim wspólnie 
tworzone wizje i plany nie zosta-

ły  "pozostawione na granicy!"  
Wręcz odwrotnie przełożyło sie 
to pozytywnie na kształtowanie 
się współpracy i zbudowanie bar-
dzo dobrych wzajemnych relacji.

Rewers mapy to:
-rys historyczny Soliadarności 
Polsko-Czechosłackiej w ukła-
dzie: I Powstanie SPCz,  
II Działania, III Działacze,  w czte-
rech językach: polskim, czeskim, 
angielskim i niemieckim
-zdęcia archiwalne z zasobów 
Ośrodka Pamięć i Przyszłość i 
panoramki wykonane specjalnie 
po to, by pokazać w krajobrazie 
lokalizacje akcji oznaczonych na 
mapie i opisanych w rysie histo-
rycznym.
-okładki, przód - fotka dojścia do 
miejsca przerzutowego obecnie  
wyznakowane tabliczką z  logiem 
S-PCz. Tył okładki , wyobrażenie 
kuriera stąpającego po granicz-
nym paśmie górskim, wskazu-
jącego na miejsce akcji. Jest on 
wpisany w kontur Polski i Cze-
chosłowcji, w którym zaznaczone 
są główne ośrodki SPCz.

Debiut mapy miał miejsce na 
zakończenie konferencji podsu-
mowującej projekt, która odbyła 
sie w Lądku Zdroju 12.09.2015 
roku. Wówczas każdy z uczet-
ników otrzymał jej egzemplarz. 

I. POWSTANIE SPCz

Inspiracją do  utworzenia 
SPCz były:

1) Spotkania antyreżimowej 
opozycji polskiej i czechosłowac-
kiej:  Komitetu Obrony Robotni-

ków i Karty 77 w Karkonoszach 
w 1978 roku.

2) Posłanie do ludzi pracy 
narodów Europy Wschodniej, 
przyjęte przez I Zjazd NSZZ So-
lidarność w 1981 roku (a zajadle 
atakowane przez ówczesne wła-
dze PRL).

Celem organizacji  było 
rozszerzenie i koordynowanie 
oporu wobec komunistycznego 
reżimu  na kraje bloku wschod-
niego, stopniowe wywalczanie 
szerszego marginesu wolności 
demokratycznych, aż po pełną 
demokrację i suwerenność. SPCz 
to współpraca z Czechami i Sło-
wakami w dążeniu do osiągnięcia 
tych celów.

Założenie 
i założyciele SPCz.
Początek działalności 
to 1981 rok. 

Inicjatorami byli Mirosław 
Jasiński i Aleksander Gleichge-
wicht.

A. Gleichgewicht w paździer-
niku 81’ nawiązał kontakt z Cze-
chami:  Jaroslavem  i Janem Ša-
batą, Anną Šabatovą i Vaclavem 
Malym. Stan wojenny przerwał 
współpracę,  A. Gleichgewicht 
został internowany. Kontakt 
zostaje jednak wznowiony w 
1982 r.  z inicjatywy czeskiej 
przez Martina Dvořaka,  lektora 
języka czeskiego na Uniwersy-
tecie  Wrocławskim.  Przez niego 
idzie część wymiany materiałów 
z Czechami, pozostała część 
przesyłana jest pocztą na adresy 

neutralne. Jak się okazuje było 
to bardzo roztropne rozwiązanie, 
bowiem Dvořak  będący wtyką 
służby bezpieczeństwa  nie zdołał 
przejąć pełnej kontroli nad kon-
taktami. Dvořak w 1983 opuszcza 
Wrocław.  M. Jasiński w 1984 wy-
mienia zinfiltrowany skład SPCz 
na zupełnie nowe osoby. Są to 
Mieczysław Piotrowski, Jarosław 
Broda, Marcin Gruszecki i inni, 
którzy stanowią trzon organiza-
cji aż do końca zakonspirowanej 
działalności SPCz.

 II. DZIAŁANIA

Spotkania
Spotkania polityczne. Tajnie 

przygotowywane spotkania jaw-
nie działających, znanych opo-
zycjonistów.

Gremium polsko-czechosło-
wackie odnosiło się do bieżącej 
sytuacji, wydając wspólnie sy-
gnowane oświadczenie, które 
możliwie najszybciej było prze-
kazywane zachodnioeuropejskim 
i amerykańskim ośrodkom ma-
sowego przekazu. Oświadcze-
nie należało zredagować jak 
najszybciej, by zdążyć przed 
ewentualnym zaaresztowaniem 
przez służby graniczne (do cze-
go w Górach Złotych i Masywie 
Śnieżnika nigdy nie doszło).

Po tym był czas  nielimitowa-
ny na „marzenia", czyli plany na 
zbudowanie nowej rzeczywisto-
ści wolnej od komunistycznego  
reżimu.

Zrealizowane spotkania:
- Borówkowa Góra 

Warcisław Martynowski, Monika Słonecka

SZLAK DO WOLNOŚCI

Panorama "Szlaku do wolności"
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17 sierpnia 1987 r.
- Śnieżnik Wschodni (Sněžnicke 

Sedlo)   9 lipca 1988 r. 
- Kobyla Kopa (Koniček) 

25 czerwca 1989 r.
Spotkania kurierskie (prze-

rzuty) tajne spotkania zakonspi-
rowanych działaczy, możliwie 
szybka wymiana przyniesionych  
materiałów i odwrót.

                                                                   
Obszar działania
Intensywnie uczęszczane 

miejsca przez turystów, a zwłasz-
cza  tak zwana "Droga Przyjaź-
ni" (Równia pod Śnieżką), były 
bardzo dokładnie  pilnowane 
przez służby -  tereny otwarte 
wyniesione ponad granicę lasów 
umożliwiały obserwację i szyb-
kie namierzanie nieformalnych 
spotkań.

Te doświadczenia wymusiły 
przeniesienie działalności na ob-
szar spokojniejszy turystycznie 
i w pełni zalesiony: Góry Złote/
Rychlebske Hory-Wschodni 
Śnieżnik.

                                                                      
Miejsca  przerzutowe,
Wybrano takie lokalizacje na 

granicy, na szlaku turystycznym, 
które były oddalone od strażnic, 
tam gdzie kończyły się zasięgi 
patroli granicznych. Miejsca 
wytypowane na przerzuty były 
doprecyzowane numerem słup-
ka granicznego, co eliminowało 
jakiekolwiek wątpliwości  czy 
nieporozumienia co do miejsca 
spotkania.

                                                  
Kodowanie miejsca 
i  terminu

Miejscom przerzutu  nada-
no  imiona  żeńskie: Anita, Ewa, 

Monika, Anna.  Termin spotka-
nia  ustalono na „sztywno” - za-
wsze w sobotę o godz. 12 00  w 
południe. W zawiadomieniu o 
planowanej akcji przerzutowej  
termin rzeczywisty był zawsze  
minus trzy od podanego, czyli  
spotkanie odbywało się trzy 
dni wcześniej niż podana data. 
Komunikat „Anita przyjeżdża 27. 
września” oznaczał, że spotka-
nie w punkcie Anita, czyli przy 
słupku granicznym  nr  V/24 na 
przełęczy Karpowskiej (Černy 
Kout) odbędzie się w sobotę o 
12-tej,  27-3 =24. września!

Wtajemniczeni mogli uma-
wiać spotkanie nie obawiając 
się podsłuchu telefonicznego 
czy kontroli korespondencji. 
Najczęściej było to tak, że „Du-
czin” - Mieczysław Piotrowski 
wykonywał telefon z dowolne-
go automatu telefonicznego 
w Polsce  na domowy telefon 
Anny Šabatovej do Pragi. I taki 
system funkcjonował bezbłędnie 
aż do ostatniego przerzutu 18 
listopada 1989 roku. Rutynowe 
spotkania kurierskie odbywały 
się co 3-4 tygodnie.

Wymiana ładunków:  do-
chodzenie do miejsca przerzutu 
następowało  z grubsza  prosto-
padle do przebiegu granicy, by 
maksymalnie skrócić czas prze-
bywania w strefie pasa granicz-
nego, a tym samym uniknąć 
spotkania z patrolem.

Zakupiono cztery identyczne 
plecaki (po czesku „batohy”), po 
dwa dla każdej ze stron. Załado-
wane plecaki stawiano na grani-
cy. Kurier polski brał plecak przy-
niesiony przez Czecha, a Czech 
plecak Polaka,  to bardzo uspraw-
niało przerzut, i zapewniało w 

jakimś stopniu bezpieczeństwo. 
Można się było tłumaczyć: wzią-
łem przez pomyłkę, to nie mój 
plecak, a zwłaszcza jego zawar-
tość. To się zresztą sprawdziło we 
wpadce, która miała miejsce na 
Wschodnim Śnieżniku, po cze-
skiej stronie (jedynej w tym re-
jonie), wtedy można było zrzucić 
winę na Polaków, którzy akurat 
zdążyli uciec.

Co przenoszono

Periodyki, książki i inne publi-
kacje powstające w warunkach 
konspiracyjnych, wydawnictwa 
ośrodków emigracyjnych w pol-
skiej i czeskiej edycji językowej, 
komputery, drukarki, skanery, 
materiały fonograficzne, itd.

Kogo przeprowadzano

Najbardziej znany, wręcz 
spektakularny, był  przypadek 
Standy Děvatego. Ten niezwy-
kle zasłużony dla działań kurier-
skich Czech w roku 89 stał się 
przedmiotem szykan i represji 
StB (Státní bezpečnost - cze-
chosłowacka represyjna służba 
bezpieczeństwa).  Permanentne 
zatrzymywano go na 48 godzin, 
na koniec w sierpniu skazano na 
20 miesięcy więzienia. W Pradze 
zapadła decyzja o przeprowadze-
niu go do Polski, co nastąpiło 17 
września 1989 roku. Miejscem 
przejęcia go przez Grupę Lą-
decką była góra Kowadło, skąd 
został  sprowadzony do Bielic, 
gdzie czekał samochód. Cały 
dotychczas pomyślny przebieg 
akcji zakończyłby się wielką 
wpadką, gdyby nie odwaga i per-
fekcja jazdy lądeckiego kierow-

cy, który sforsował dwie zapory 
postawione na szosie pomiędzy 
Bielicami a Lądkem przez WOP, 
nie dał  się zastraszyć bronią, a 
na koniec  wysadził uciekiniera 
bezpiecznie w lądeckim parku le-
śnym. Standa, zanim „zamieszkał”  
we Wrocławiu, przez kilka dni 
był ukrywany w Lądku, dopóki 
kłodzki pułk WOP nie zakończył 
przeczesywania lasów i kontrolo-
wania pojazdów wyjeżdżających 
z Ziemi Kłodzkiej.

                                                              
Inne obszary kontaktowe

Karkonosze: jak wyżej wspo-
mniano były  początkowym 
miejscem kontaktów politycz-
nych i wymiany informacji, które 
następnie przeniesiono w Góry 
Złote i Masyw Śnieżnika. Ta ak-
tywność rozwinęła się również 
w Cieszynie i  Beskidach oraz w 
Tatrach.

III. DZIAŁACZE

Kurierzy

Ze strony polskiej przerzuty 
wykonywane były przez Grupę 
Lądecką lub przy jej wsparciu 
(rozpoznanie sytuacji na granicy, 
nocleg, itd.)

Mieczysław Piotrowski- „Du-
czin”, który był głównym orga-
nizatorem akcji przerzutowych 
w Górach Złotych, jednocześnie 
sam  w tę pracę bardzo się anga-
żował. W początkowym okresie 
sam przywoził materiały  z Wro-
cławia,  by następnie pójść na 
granicę. To się oczywiście długo 
udawać nie mogło. Przewodni-
czący Solidarności Walczącej 
Warcisław Martynowski uwia-

Panorama "Szlaku do wolności"
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rygodnił Mieczysława „Duczina" 
Piotrowskiego jako  kontakt na 
Lądek, a ten podjął się zorganizo-
wania Grupy Lądeckiej. Kuriera-
mi zostali niebudzący podejrzeń 
przewodnicy PTTK, znakarze  (a 
jednocześnie działacze SW): Zdzi-
sław Dumański i Jan Mroczkow-
ski. Materiały były przywożone 
do Lądka pociągiem lub autobu-
sem, a następnie zabierane przez 
kurierów na granicę. Z czasem 
wypracowano taką metodę, 
że kurierzy bezpośrednio sami 
odbierali materiały z bagażnika 
autobusu relacji Wrocław-Stronie 
Śląskie i przenosili je do swoich 
schowków, by następnie zabrać 
na granicę.                                                         

Osiąganie słupka graniczne-
go-Polacy:
-Černy Kout, który był głównym 
punktem przerzutowym – pieszo 

około 1 godziny z Lądka-Zdroju
-Siodło pod Czartowcem- z Ląd-
ka-Zdroju  autobusem do Bielic 
do  przystanku Nowy Gieraltów 
(25 min) następnie pieszo do 
Siodła pod Czartowcem poni-
żej godziny.                                                        
- Siodło Piekło - autobusem do 
Bielic, przystanek końcowy (30 
min), następnie pieszo do siodła  
poniżej godziny.

Autobusem do Bolesławowa 
(20 min), następnie pieszo Śnież-
nik Wschodni półtorej godziny.

Był też  wariant dojazdu sa-
mochodem lub zaufanym taxi w 
pobliże miejsca przerzutu.

Strona polska miała znacz-
nie bliżej do granicy i korzystała 
głównie z transportu publiczne-
go lub realizowała zadania w ca-
łości  pieszo.

Ze strony czechosłowackiej 

przerzuty były wykonywane 
przez Grupę Zlińską. Do tej 
pracy wybrani byli ochotnicy, 
aktywiści Karty 77, ale nie wy-
stępujący jako  jej  jawni sygnata-
riusze. Koordynatorem grupy był 
Standa Děvaty, a główną pracę 
kurierską wykonywali: Miroslav 
Odložil, Petr Halubař  i Ladislav 
Trlida. By uniknąć namierzenia 
przerzutowców Standa dokony-
wał rotacji  wśród swoich ludzi, 
włączając pozostałych członków 
grupy  t.j. P. Bartoš, B. Koutny, P. 
Jungman, D. Krejči, J. Bakala.                                                           

Informację o wyjeździe ku-
rierzy otrzymywali  24 godziny 
przed terminem wraz z lokaliza-
cją przerzutu  i wyznaczonym 
składem (2-3 osoby). Akcje 
zawsze pozorowane były jako 
wyjazd turystyczny.

                                                                                                                                

Osiąganie 
słupka granicznego - Czesi:

Dotarcie  samochodem (czę-
sto zmieniano auta, aby  StB nie 
zdołała ich namierzyć)  ze Zlina 
do strefy przygranicznej wyma-
gało przejechania około 200 km, 
a następnie przejścia pieszo, któ-
re w zależności od umówionej 
lokalizacji zajmowało od 1-3 
godzin.

Zawsze były to akcje docelo-
wo-powrotne zamykające się w 
jednym dniu.

Kurierzy nie mieli wsparcia 
w terenie, pozostawione auto 
musiało stać w miejscu niebu-
dzącym podejrzeń (co wydłużało 
czas dojścia), bo współpracowni-
ków służb granicznych spodzie-
wać się można było wszędzie.

I. Vznik POLSKO-ČESKO-
SLOVENSKÉ SOLIDARITY

Inspirací k založení 
PČS bylo:
1) setkání polské a česko-

slovenské protirežimní opozice: 
Výboru na obranu dělníků (Komi-
tet Obrony Robotników) a Charty 
77 v Krkonoších v roce 1978,

2) „Poselství pracujícím lidem 
východní Evropy“ přijaté usne-
sením 1. sjezdu Nezávislého sa-
mosprávného odborového svazu 
Solidarita v roce 1981 (a ostře 
napadané tehdejšími státními 
orgány PLR).  

Cílem organizace bylo roz-
šíření a koordinování opozičního 
hnutí proti komunistickému reži-
mu v dalších zemích východního 

bloku a postupné vybojovávání 
demokratických svobod až po 
dosažení úplné demokracie a 
svrchovanosti. V rámci těchto 
aktivit se zaměřovala na spolu-
práci s Čechy a Slováky.

Založení a zakladatelé PČS:

Počátek činnosti spadá do 
roku 1981. Iniciátoři: Mirosław 
Jasiński, Aleksander Gleichge-
wicht.

A. Gleichgewicht navázal 
v říjnu 1981 kontakt s českými 
disidenty Jaroslavem a Janem 
Šabatou, Annou Šabatovou a 
Václavem Malým. Válečný stav 
vyhlášený v Polsku pak tyto akti-
vity přerušil, A. Gleichgewicht byl 
internován. Vzájemné styky byly 

pak obnoveny českou stranou v 
roce 1982 z iniciativy Stanislava 
Dvořáka, který působil jako lektor 
českého jazyka na Vratislavské 
univerzitě.  Výměnu materiálů s 
českou stranou zajišťoval z části 
on a zbytek byl rozesílán poštou 
na neutrální adresy. Později se 
ukázalo, že takové řešení bylo 
velmi rozumné. Dvořák totiž 
po celou dobu spolupracoval 
se státní bezpečnosti, ale pro-
tože měl přístup pouze k části 
zásilek, nezískal přehled o všech 
kontaktech. V roce 1983 opustil 
Vratislav a vrátil se zpět do Če-
skoslovenska. Jasiński v roce 
1984 nahradil prozrazené členy 
SPCz zcela novými lidmi, mimo 
jiné Mieczysławem Piotrowským, 
Jarosławem Brodou, Marcinem 

Gruszeckým a dalšími, kteří pak 
tvořili základ této organizace až 
do konce jejího konspiračního 
působení. 

II. ČINNOST

Politické schůzky 
Tajně připravená setkání 

veřejně působících, známých 
disidentů. 

Zástupci polské a českoslo-
venské opozice se vyjadřovali k 
aktuální situaci a vydávali spole-
čně podepsaná prohlášení, která 
se pak co nejrychleji předávala 
západoevropským a americ-
kým masovým sdělovacím pro-
středkům. Prohlášení se musela 
sepisovat rychle, aby účastníci 
schůzek nebyli odhaleni a za-

Warcisław Martynowski, Monika Słonecka

POLSKO-ČESKOSLOVENSKÁ SOLIDARITA – CESTA KE SVOBODĚ
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tčeni pohraniční stráží (k tomu 
naštěstí v Rychlebských horách 
ani v masivu Králického Sněžníku 
nikdy nedošlo).

Pak byl neomezený čas na 
přemýšlení o budoucnosti bez 
komunistického režimu. 

Uskutečněné schůzky:
- Borůvková hora 17. srpna 1987
- Śnieżnik Wschodni (Sněžnické 
sedlo) 9. července 1988
- Kobyla Kopa (Koníček) 25. če-
rvna 1989 

Schůzky kurýrů (přenášení 
materiálů) 

Tajná setkání disidentů, co 
nejrychlejší výměna přinesených 
materiálů a návrat.

Oblast působení

Místa často navštěvovaná 
turisty, zejména tzv. Cesta če-
skoslovensko-polského přátelství 
v Krkonoších, byla pod neustálou 
kontrolou pohraniční stráže. 
Otevřený terén nad hranicí lesa 
pohraničníkům usnadňoval 
sledování a rychlé odhalování 
neformálních schůzek. 

Po těchto zkušenostech 
kurýři přesunuli své aktivity do 
turisticky méně zatížené a zcela 
zalesněné oblasti Rychlebských 
hor a Králického Sněžníku.

 
Místa předávání materiálů 

Byla vybrána stanoviště na 
hranici, na turistické stezce, která 
se nacházela v bezpečné vzdále-
nosti od služeben pohraniční 
stráže a kterými jen zřídka pro-
cházely hraniční hlídky. Poloha 
míst vytipovaných pro kurýrní 
akce byla přesně určena číslem 
hraničního mezníku, což vylu-
čovalo jakákoliv nedorozumění.

 

Šifrování místa a termínu

Místa setkání kurýrů na hra-
nici byla pojmenována ženskými 
jmény: Anita, Eva, Monika, Anna. 
Termíny setkání byly pevně sta-
noveny - vždy v sobotu ve 12.00 
hodin v poledne. V oznámeních 
o plánované akci byly ke skute-
čnému datu vždy připočteny tři 
dny. Schůzky tedy probíhaly vždy 
o tři dny dříve než bylo uvede-
né datum. Např. zpráva „Anita 
přijede 27. září“ znamenala, že 
schůzka v místě pojmenovaném 
Anita, tedy u hraničního mezníku 
č. V/24 v Černém Koutu (Prze-
łęcz Karpowska), se uskuteční v 
sobotu 24. září (27 - 3 = 24) ve 
12.00 hodin.

Takovým způsobem bylo mo-
žné dohodnout místo a termín 
bez obav, že bude prozrazeno 
odposlechem telefonu nebo 
kontrolou korespondence. Ne-
jčastěji to probíhalo tak, že Dučin 
(Mieczysław Piotrowski) zavolal 
z libovolného veřejného tele-
fonního automatu v Polsku na 
domácí telefon Anny Šabatové 
do Prahy. 

Uvedený systém spolehlivě 
fungoval až do poslední kurýr-
ní akce, která se uskutečnila 18. 
listopadu 1989. Pravidelné schůz-
ky na hranici se konaly každé 3-4 
týdny. 

Výměna přenášených 
materiálů

Na dohodnuté místo kurýři 
přicházeli pokud možno kolmo 
ke hranici, aby doba jejich poby-
tu v hraničním pásu, kterým pro-
cházely hlídky, byla co nejkratší.   

Byly zakoupeny čtyři stejné 
batohy (polsky „plecaki“), dva pro 
každou stranu. Naplněné batohy 

kurýři odkládali na hranici. Polský 
kurýr si pak zpět odnesl batoh 
odložený Čechem a Čech batoh 
Poláka. To celý postup usnadňo-
valo a částečně i zvyšovalo bez-
pečnost. Bylo možné se hájit, že 
k záměně batohů došlo omylem 
a že dotyčný s jeho obsahem 
nemá nic společného. Taková 
strategie se osvědčila při zadržení 
českých kurýrů pohraniční stráží 
na Sněžnickém sedle. Češi tehdy 
úspěšně svalili vinu na Poláky, 
kteří ale předtím stačili utéct na 
svou stranu hranice.   

Přenášené materiály

Periodika, knihy a další samiz-
datové tiskoviny, polské a české 
publikace vydané v zahraničí, po-
čítače, tiskárny, skenery, zvukové 
nosiče atp.

Převáděné osoby
Nejznámější, téměř ukázkový, 

byl případ Stanislava Devátého. 
Tento zasloužilý a zkušený český 
kurýr se v roce 1989 stal před-
mětem šikany a represí StB (např. 
byl často zadržován na 48 ho-
din) a v srpnu byl odsouzen k 20 
měsícům vězení. V Praze padlo 
rozhodnutí o jeho převedení do 
Polska, což bylo provedeno 17. 
září. Hranici překročil na vrchu 
Kovadlina, odkud byl polskou 
skupinou z Lądku Zdroje dove-
den do Bielic, kde už čekalo auto. 
Do té chvíle hladce probíhající 
akce mohla však skončit ne-
úspěchem, kdyby nebylo odvahy 
a mistrné jízdy lądeckého řidi-
če, který překonal dva zátarasy 
nastražené pohraniční stráží na 
silnici mezi Bielicemi a Lądkem, 
nezalekl se zbraní a uprchlíka 
nakonec bezpečně vysadil v 
lądeckém lesoparku. Stanislav 

Devátý se pak před odjezdem 
do Vratislavi ještě několik dnů 
skrýval v Lądku Zdroji, dokud 
kladský pluk pohraniční stráže 
nepřestal pročesávat okolní lesy 
a kontrolovat vozidla opouštějící 
Kladský výběžek. 

Jiná kontaktní místa

Jak bylo zmíněno výše, 
původním místem ilegálních 
politických schůzek a výměny 
informací byly Krkonoše, od-
kud se tyto aktivity přestěhovaly 
do oblasti Rychlebských hor a 
Králického Sněžníku. Obdobná 
činnost probíhala také v Těšíně a 
Beskydech a také v Tatrách.

III. AKTIVISTÉ

Kurýři

Na polské straně přepravu 
zásilek a její podporu (sledování 
situace na hranici, ubytování atd.) 
zajišťovala opoziční skupina z 
Lądku Zdroje.

Mieczysław Piotrowski-Dučin, 
který byl hlavním iniciátorem ku-
rýrních akcí v Rychlebských ho-
rách, se této činnosti také osobně 
účastnil. V počátečním období 
přivážel materiály z Vratislavi 
a sám s nimi chodil ke hranici. 
To se samozřejmě dařilo pouze 
do určité doby. Úkolu utvořit 
místní skupinu kurýrů se pak 
ujal Warcisław Martynowski, 
kterého vedoucí hnutí Bojující 
Solidarita (Solidarność Walcząca) 
doporučil jako kontaktní osobu 
v Lądku Zdroji. Členy skupiny se 
stali Zdzisław Dumański a Jan 
Mroczkowski, průvodci a zna-
čkaři polské turistické organizace 
PTTK (a současně také aktivisté 
Bojující Solidarity). Materiály byly 

Panorama "Szlaku do wolności"
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I. HERKUNFT der PCzS

Die Inspiration zum Schaffen 
der PCzS waren:

1) Treffen polnischer und 
tschechoslowakischer Anti-Re-
gime-Opposition: KOR (Komitee 
für den Schutz der Arbeiter) und 
Charta 77 im Riesengebirge im 
Jahre 1978.

2 ) „Appell an den Werk-
tätigen der Völker Osteuropas“, 
von dem I Kongress der NSZZ 
Solidarność / Unabhängige 
Selbstverwaltete Gewerkschaft 
„Solidarität“ 1981 angenommen 
(und verbissen von den damali-
gen kommunistischen Behörden 
angegriffen)

Das Ziel der Organisation 
war es, den Widerstand gegen 
das kommunistische Regime in 
Ostblockländern zu erweitern 
und zu koordinieren, sowohl auch 
das schrittweise Erkämpfen von 
demokratischen Freiheiten und 
voller Demokratie und Souve-
ränität endgültig. PCzS konzen-
trierte sich auf die Mitarbeit von 
Tschechen und Slowaken bei der 
Erreichung dieser Ziele.

Gründung 
und Gründer der PCzS:

Der Anfang der Tätigkeit fiel 
aufs Jahr 1981. Initiatoren waren 
Mirosław Jasiński, Alexander Gle-
ichgewicht. 

A. Gleichgewicht hat im Okto-
ber '81 Kontakt mit den Tsche-
chen: Jaroslav und Jan Šabata, 
Anna Šabatová und Vaclav Malý 
aufgenommen. Die Zusammenar-
beit wurde wegen des Kriegszu-
standes in Polen unterbrochen, 
und A. Gleichgewicht – zum Inter-
nierten. Der Kontakt wurde 1982 
aus der Initiative der Tschechi-
schen Republik aufgenommen, 
nämlich von Martin Dvořak, dem 
Lektor tschechischer Sprache an 
der Universität in Wrocław. Ein Teil 
von Materialien wurde von ihm 
mit den Tschechen ausgetauscht, 
der übrige Rest war per Post an 
neutrale Adressen gesendet. Es 
stellte sich dann heraus, es war 
eine kluge Lösung, weil Dvořak, 
der Spitzel des Sicherheitsdien-
stes nicht im Stande war, die volle 
Kontrolle über Kontakte anzuneh-
men. So verließ er 1983 Wrocław.  
Jasiński wechselte 1984 die Mit-

glieder der PCzS; Mieczysław Pio-
trowski, Jarosław Broda, Marcin 
Gruszecki und andere ganz neue 
Personen begannen den Kern der 
Organisation und zwar bis zum 
Ende getarnter Tätigkeit der PczS 
zu bilden.

II. MAßNAHMEN

Treffen:
- Politische Treffen – heimlich 

vorbereitete Treffs der öffentlich 
aktiven, bekannten Oppositio-
nellen. 

Das Polnisch – Tschechoslo-
wakische Gremium äußerte sich 
zur aktuellen Situation in einer 
gemeinsamen Erklärung, die zu-
nächst in die Westeuropas- und in 
die amerikanischen Medien-Zen-
tren weitergeleitet wurde. Solche 
Erklärung musste man so schnell 
wie möglich bearbeiten, um  eine 
potentielle Verhaftung durch den 
Grenzdienst zu vermeiden (was 
in Góry Złote / im Reichensteiner 
Gebirge und in Massiv zu Śnież-
nik / im Schneeberg-Massiv nie 
passiert).

Danach kam die „unbegrenz-
te Zeit für die Träume“, also für die 
Pläne, eine neue, vom  kommu-
nistischen Regime freie Realität 
zu bauen.

Durchgeführte Treffen:
- Borówkowa Góra (Heidelkoppe) 
- den 17. August 1987
- Śnieżnik Wschodni / Sněžnicke 
Sedlo (Ostschneeberg) - den 9. 
Juli 1988
- Kobyla Kopa / Koniček - den 25. 
Juni 1989
- Kuriertreffen (Verlegungen) 

– Untergrundtreffen konspira-
tiver Aktivisten und möglicher-
weise schneller Austausch von 
mitgebrachten Materialien und 
Rückzug.

Wirkungsbereich 

Häufig von Touristen befahre-
ne Orte und vor allem sogenann-
te die "Straße der Freundschaft" 
(sog. schiefe Ebene an Śnieżka / 
Schneekoppe) wurden peinlich 
genau vom Grenzdienst be-
wacht. Die Freifläche oberhalb 
der Wälder ermöglichten ihm die 
Beobachtung und Verfolgung der 
informellen Treffen.

Diese Erfahrungen trugen 
sich zur Verlagerung der Tätigkeit 
in den touristisch ruhigeren und 
voll bewaldeten Bereich bei – in 
Góry Złote / Rychlebske hory (ins 
Reichensteiner Gebirge), in Ost-
-Śnieżnik (Ostschneeberg). 

Verlegungsplätze 

Man hat Lokalisierungen an 
der Grenze an den Wanderstrec-
ken gewählt, die weit von Wacht-
türmen entfernt waren und wo 
die Bereiche der Grenzpatrouillen 
nicht reichten. Verlegungsplätze 
waren mit der Zahl des Grenzp-
fahles genau bestimmt, was alle, 
mit dem Ort der Versammlung 
verbundenen Zweifel und Mis-
sverständnisse ausgeschlossen 
hat. 

Verschlüsselung von Ort 
und Zeit

Verlegungsplätze haben die 
weiblichen Namen bekommen: 

dopravovány vlakem nebo auto-
busem do Lądku Zdroje, odkud 
je kurýři odnášeli ke hranici. 
Později si je kurýři sami vyzve-
dávali ze zavazadlového prostoru 
autobusu linky Wrocław-Stronie 
Śląskie, přenášeli do svých úkrytů 
a následně ke hranici. 

Cesta k dohodnutému hrani-
čnímu mezníku z polské strany:

- Przełęcz Karpowska/Černý 
Kout (hlavní předávací místo) - 
přibližně hodinu chůze z Lądku 
Zdroje,

- Siodło pod Czartowcem/
Pod Borůvkovým vrchem - z 
Lądku Zdroje nejprve přesun 
autobusem do Bielic na zastávku 
Nowy Gierałtów (25 min) a pak 

necelou hodinu pěšky,
- Siodlo pod Kowadłem/

Sedlo Peklo - jízda autobusem 
do Bielic na konečnou zastávku 
(30 min) a pak necelou hodinu 
pěšky,

Śnieżnik Wschodni/Pod Fran-
tiškovou chatou - autobusem do 
Bolesławowa (20 min) a pak jed-
nu a půl hodiny pěšky.

Doprava do výchozího místa 
pěšího pochodu mohla být také 
vlastním autem nebo spolehli-
vým taxíkem.

Polští kurýři měli na hranici 
mnohem blíže než Češi. Proto 
využívali zejména veřejnou do-
pravu, nebo celou trasu abso-
lvovali pěšky. 

Z československé strany zaji-
šťovala výměnu materiálů opozi-
ční skupina ze Zlína (tehdy Got-
twaldowa). Byli k tomu vybráni 
dobrovolníci, aktivisté Charty 77, 
kteří ale nebyli jejími hlavními 
signatáři. Činnost koordinoval 
Stanislav Devátý a roli hlavních 
kurýrů plnili Miroslav Odložil, Petr 
Holubář a Ladislav Trlida. Aby se 
snížilo riziko odhalení, kurýři se 
střídali a jejich funkci přebírali i 
ostatní členové skupiny: P. Bartoš, 
B. Koutný, P. Jungmann, D. Krejčí, 
J. Bakala. 

Informaci o plánované ce-
stě a místě setkání na hranici 
dostávali vybraní kurýři (2-3 
osoby) vždy 24 hodin před jejím 

termínem. Akce vždy probíhaly 
formou turistického výletu.

Cesta k dohodnutému hra-
ničnímu mezníku z české strany:

Nejprve přibližně 200 km jíz-
dy autem ze Zlína do pohraničí 
(auta se často se střídala, aby je 
StB nestačila odhalit) a následně 
pěší pochod, který v závislosti na 
dohodnutém místě schůzky trval 
1 až 3 hodiny. Cesta tam i zpět 
se vždy musela stihnout během 
jednoho dne. Kurýři neměli na 
trase žádnou další podporu a 
auto museli vždy zaparkovat na 
nenápadném místě (což prodlu-
žovalo dobu přesunu), aby uni-
klo pozornosti spolupracovníků 
pohraniční stráže.

Warcisław Martynowski, Monika Słonecka
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Anita, Ewa, Monika, Anna. Die 
Frist des Treffens wurde „starr“ 
festgelegt: immer samstags 
um 12.00 Uhr. In der Bekannt-
machung über geplante Verle-
gungsaktion sollte man nämlich 
das angegebene Datum drei 
Tage zurückstellen, also – das 
Treffen sollte drei Tage früher 
als das angegebene Datum 
stattfinden. Zum Beispiel: Die 
Meldung "Anita kommt am 27. 
September" bedeutete, dass 
das Treffen im Punkt Anita dh. 
an der Grenzstation Nr. V / 24 an 
Przełęcz Karpowska / Černý Kout  
(Karpowski-Pass) am Samstag  
um12.00, 27-3 = 24. September 
stattfinden wird!

Die Eingeweihten konnten 
auch das Treffen verabreden, 
ohne Angst vor dem Abhören 
oder Kontrolle der Korrespon-
denz zu haben. Am häufigsten te-
lefonierte „Duczin” – Mieczysław 
Piotrowski von einer Telefonzelle 
in Polen mit Anna Šabatová zu 
Hause in Prag und dies System 
funktionierte auf diese Weise feh-
lerlos bis zur letzten Verlegung 
am 18. November 1989. Routi-
nemäßige Treffen der Kuriere 
fanden jede 3 – 4 Wochen statt.

Austausch von Waren: 

Der Aufstieg zum Verlegung-
sort erfolgte relativ senkrecht zu 
der Grenzlinie, damit die Zeit des 
Aufenthaltes in der Grenzzone ma-
ximal reduziert, und das Treffen 
mit der Grenzpatrouille auszuwe-
ichen waren.

Man hat vier identische Ruck-
säcke gekauft (im Tschechischen 
"batohy"), jede zwei für jede Seite. 
Geladene Rucksäcke stellte man 
an der Grenze. Der Pole nahm den 
vom Tschechen mitgebrachten 
Rucksack, und der Tscheche nahm 
dagegen den Rucksack Polnischen 
Kuriers. Das erleichterte und ge-
währleistete die Verlegung. Es war 
schnell zu erklären: „ich nahm es ir-
rtümlich“, „das ist nicht mein Ruck-
sack“ und besonders seinen Inhalt. 
Die Methode zeigte sich nützlich 
in einer Überführung am Wschod-
ni Śnieżnik / Ost-Schneeberg zu 
sein, an der tschechischen Seite 
(eine einzige in der Region) – man 
konnte dann die Schuld den Polen 
zuschieben, die gerade die gelun-
gene Flucht ergriffen. 

Was hat man verlegt

Konspirativ entstehende Ze-
itschriften, Bücher und andere 

Publikationen, Veröffentlichun-
gen von Emigrationszentren in 
Polnischer und Tschechischer 
Sprachbearbeitung, Computer, 
Drucker, Scanner, phonografische 
Materialien usä.

Wen durchgeführt

Der berühmteste und spekta-
kuläre Fall betraf Standa Děvate. 
Dieser für die Tschechischen Ku-
rierleistungen äußerst wohlver-
diente Tscheche wurde im Jahre 
1989 das Thema der Belästigung 
und Unterdrückung von StB / die 
tschechoslowakische Staatssi-
cherheit (z.B. permanente Ver-
haftungen für 48 Stunden). Am 
Ende, im August '89 wurde er zu 
20 Monaten Gefängnis verurteilt. 
In Prag wurde beschlossen, ihn 
nach Polen umzuziehen. Es ge-
schah den 17. September 1989. 
Der Ort seiner Verlegung durch 
die Landecker Gruppe war der 
Berg Kowadło, woher er nach 
Bielice (Bielensdorf ) umgezogen 
wurde. Dort wartete schon auf ihn 
ein Auto. Die Aktion würde mit 
dem Misserfolg enden, ohne den 
Mut und die Perfektion Landec-
ker Fahrer, der die zwei, gestellten 
vom Grenzdienst Dämme auf dem 
Weg zwischen Bielice und Lądek 
überwand und sich nicht mit einer 
Waffe einschüchtern ließ. Zum 
Schluss hat er den Flüchtling im 
Stadtpark gelassen. Bevor Stan-
da Wrocław „bewohnte“, war er 
ein paar Tage in Lądek versteckt, 
bis Glatzer Regiment von Grenz-
schutztruppen nicht geendet hat, 
die Wälder durchzusuchen und 
Autos zu kontrollieren, die die 
Glatzer Region verlassen wollten.

Weitere Kontaktbereiche

Riesengebirge, wie man 
oben erwähnt wurde, war der 
erste Punkt der politischen 
Kontakte und des Austausches 
von Informationen, den man zu-
nächst in die Reichensteiner Ge-
birge und ins Masyw zu Śnieżnik 
(Schneeberg Massiv) übersetzt 
hat. Diese Aktivität entwickelte 
sich auch in Cieszyn, Beskid- und 
Tatra - Gebirge. 

III. Aktivisten

Kuriere

An der polnischen Seite wa-
ren die Verlegungen mit Hilfe 
von Landecker Gruppe und mit 
ihrer Unterstützung durchge-

führt (Anerkennung der Situation 
an der Grenze, Übernachtungen 
usw.). 

Mieczysław Piotrowski - „Du-
czin“, der Hauptveranstalter von 
Verlegungsaktion im Reichen-
steiner Gebirge hat sich in 
diese Tätigkeit sehr engagiert. 
Zuerst brachte er Materialien 
aus Wrocław und dann ging er 
an die Grenze. Das konnte man 
natürlich nicht lange gelingen. 
Nachdem Warcisław Martynow-
ski vom Vorsitzenden der Solidar-
ność Walcząca (sog. Kämfende 
Solidarität) als ein Kontakt – der 
Ansprechpartner für Lądek Zdrój 
(Bad Landeck) beglaubigt wur-
de, verpflichtete er sich die Lan-
decker Gruppe zu begründen. 
Kuriere waren keinen Verdacht 
erregende Bergführer – Zeichner 
der Touristikschilder (und zugle-
ich Aktivisten der Solidarność 
Walcząca): Zdzisław Dumański 
und Jan Mroczkowski. Mate-
rialien lieferte man nach Lądek 
mit dem Bus oder mit dem Zug, 
und dann waren sie von Kurieren 
an die Grenze mitgenommen. In 
späterer Zeit gaben die Kuriere 
selbst die Materialien vom Bu-
skofferraum ab, die zuerst von 
ihnen in ihre Verstecke mitge-
bracht wurden und zuletzt an 
die Grenze geliefert. 

Das Erreichen 
des Grenzpfahles 
von der Polens Seite 

- Černy Kout – Hauptverlegung-
sort –  von Lądek Zdrój ca. 1 
Stunde zu Fuß
- Siodło pod Czartowcem – von 
Lądek Zdrój mit dem Bus nach 
Bielice zur Haltestelle Nowy Gie-
rałtów / Neu Gersdorf (etwa 25 
Minuten), dann zu  Siodło pod 
Czartowcem – ca. 1 Stunde
- Siodło Piekło – mit dem Bus 
nach Bielice zur letzten Halte-
stelle (30 Minuten), dann zu 
Siodło Piekło zu Fuß – weniger 
als eine Stunde
- mit dem Bus nach Bolesławów / 
Wilhelmsthal (20 Minuten), dann 
zu Fuß zu Wschodni Śnieżnik 
(Ostschneeberg) –  1,5 Stunde

Er gab auch eine Variante mit 
eigenem Auto oder mit einem 
vertrauten Taxifahrer die Nähe 
vom Verlegungsort zu gelangen.

Die Polen hatten viel näher 
zur Grenze und benutzten me-
istens die öffentlichen Verkehr-
smittel oder realisierten ihre 
Aufgaben einfach zu Fuß. 

An der tschechoslowaki-

schen Seite waren die Verle-
gungen mit Hilfe von der Zlín-
ská Gruppe durchgeführt. Für 
die bestimmte Arbeit wurden 
freiwillige Aktivisten der Char-
ta 77 ausgewählt, die nicht als 
offene Konsignatare auftraten. 
Der Koordinator der Gruppe war 
Standa Děvaty, das Hauptwerk 
der Kuriere führten Miroslav Od-
ložil, Petr Halubař und Ladislav 
Trlida aus. Standa wechselte die 
Menschen in seiner Gruppe, um 
dem Orten zu entgehen. Zu 
anderen Aktivisten gehörten: P. 
Bartoš, B. Koutny, P. Jungman, D. 
Krejči, J. Bakala.  

Die Kuriere erhielten die 
Informationen über die selbe 
Aktion, sowohl auch über Ver-
legungsplatz und Besetzung (2 
– 3 Personen) 24 Stunden vor der 
Frist der Verlegung. Die Aktionen 
waren immer als touristische Re-
isen vorgetäuscht. 

     
Das Erreichen 
des Grenzpfahles 
von Tschechischer Seite 

Die Entfernung zwischen 
Zlin und dem Grenzgebiet be-
trug über 200 Kilometer, zuerst 
sollte man mit dem Auto 200 Km 
fahren und dann noch von 1 bis 
3 Stunden zu Fuß wandern, das 
hängte vom Ort der Verlegung 
ab. Um dem Orten von Státní 
bezpečnost (die Staatssicher-
heit) zu entgehen, sollte man 
Fahrzeuge oft wechseln. Die 
Aktionen waren immer für einen 
Tag geplant. 

Die Kuriere hatten keine 
Unterstützung in Feld. Man ließ 
das Auto am Ort, der keinen Ver-
dacht erregte. Das verlängerte 
erheblich die Zeit fürs Erreichen 
des Verlegungsortes, die Mitar-
beiter des Grenzdienstes konnte 
man aber überall erwarten. 

OPIEKUNKI DO NIEMIEC
WYMAGANY NIEMIECKI KOMUNIKATYWNY,
DO 1500 EURO/MIES.,
TYLKO SPRAWDZONE RODZINY,

OD ZARAZ

AMBERCARE24
533 848 005
730 340 005
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.

50. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WRATISLAVIA CANTANS
6 – 17 września 2015, Dolny Śląsk

Od pół wieku Międzynarodo-
wy Festiwal Wratislavia Cantans 
jest najważniejszym festiwalem 
muzyki klasycznej w tej części 
Europy. Przed laty był jedyną 
szansą spotkania za żelazną kur-
tyną artystów światowej klasy. 
Dziś wybitni artyści przyjeżdżają 
do Wrocławia przygotowywać 
wspólne koncerty z zespołami 
Narodowego Forum Muzyki, 
organizatora festiwalu. Po raz 
pierwszy w historii Wratislavii 
publiczność i muzycy mają do 
dyspozycji salę koncertową na 
światowym poziomie – Narodo-
we Forum Muzyki, przestrzeń, 
w której dzieła wokalne i instru-
mentalne wybrzmią pełnią pięk-
na. Od 6 do 19 września zapra-
szamy na wspólne świętowanie: 
niech żyje Wratislavia!

Nowoczesna sala koncer-
towa jest idealnym miejscem 
dla monumentalnych symfonii 
Mahlera. Pierwszą gościnną 
orkiestrą, która wystąpi w pre-
stiżowym obiekcie, będzie le-
gendarna Israel Philharmonic 
Orchestra. Wykona IX Symfonię 
pod batutą jednego z najlep-
szych współczesnych dyrygen-
tów, Zubina Mehty. Na wielkim 
finale jubileuszowego festiwalu 
zabrzmi Symfonia tysiąca, jedyne 
dzieło Mahlera entuzjastycznie 
przyjęte za życia kompozytora. 
Przydomek utworu pochodzi od 
imponującej liczby wykonawców 
– na scenie pojawią się Orkiestra i 
Chór Filharmonii Narodowej, trzy 
chóry NFM oraz soliści pod ba-
tutą specjalisty od wielkich form 
symfonicznych, Jacka Kaspszyka.

Jubileuszową – 50. edycję 
trzeba należycie uczcić! Nie 
zabraknie nieprzyzwoicie wy-
stawnej uczty – Alexander’s Fe-
ast Händla zadyryguje dyrektor 
artystyczny, Giovanni Antonini. 

Wratislavia świętuje po królewsku 
na dworach monarchiń Kleopa-
try i Dydony (koncert arii z oper 
poświęconych władczyniom), 
usłyszmy pieśni i tańce, przy któ-
rych hulali dawni wrocławianie 
(a ich partytury zachowały się 
w Bibliotece Uniwersyteckiej). 
Gwiazdorska  obsada (Pinnock, 
Pasiecznik, Pires) wykona skrzą-
ce się wirtuozerią i humorem 
przeboje Mozarta, fenomenal-
ny B’Rock zaprezentuje religijny 
aspekt świętowania koncertem 
Jauchzet Gott (Chwalcie Boga), a 
co odważniejsi melomani mogą 
wpaść w trans w trakcie pogań-
skiego rytuału – Święto wiosny 
Strawińskiego oraz Prometu-
sza Skriabina zagra NOSPR pod 
batutą Aleksandra Liebreicha. 
 
Wyjątkową atrakcją jubileuszo-
wego festiwalu będą rekon-
strukcje koncertów pierwszej 
edycji. Tegoroczna inauguracja 
to powtórzenie programu, któ-
ry rozpoczął wspaniałą historię 
Wratislavii. Choć dziś wiele osób 
dziwi obecność muzyki współ-
czesnej na Wratislavii, wykony-
wanie dzieł najnowszych było 
jednym z głównych zamysłów 
twórcy festiwalu, Andrzeja Mar-
kowskiego, dlatego 14 sierpnia 
1966 zabrzmiały utwory skom-
ponowane kilka, kilkanaście lat 
wcześniej. Które z nich przetrwały 
próbę czasu? Jacy kompozytorzy 
w ciągu kolejnych pięćdziesięciu 
lat weszli do panteonu muzy-
ki? Dowiedzmy się, wybierając 
się w podróż w czasie! Tak jak 
w pierwszej edycji, usłyszymy 
najpiękniejszą Mozartowską 
liturgię – Mszę c-moll (fanta-
styczne Il Giardino Armonico) 
oraz program zestawiający 
dzieła polskich barokowych 
mistrzów: Marcina Mielczew-

skiego i Bartłomieja Pękiela. W 
wykonawstwie muzyki dawnej 
od koncertów pierwszej edycji 
do dziś zmieniło się wszystko – 
powiększyła się nasz wiedza na 
temat estetyki dawnych wieków, 
pojawiły się historyczne instru-
menty, solowe obsady chórów 
– nie zmieniła się tylko muzyka, 
tak samo zachwycająca w XVII i 
XVIII wieku, w roku 1966 i 2015. 
 
Pełne pasji badania muzyki daw-
nej trwają i niezmiennie rodzą 
kontrowersje. Na tegoroczny 
festiwal przyjedzie ze swoim 
Ensemble Organum Marcel 
Pérès – człowiek, który zmienił 
oblicze chorału gregoriańskiego, 
za co spotkało go zarówno bał-
wochwalcze niemal uwielbienie, 
jak również ostra krytyka. Słyn-
na grupa Tasto Solo wskrzesi 
muzykę z piętnastowiecznych 
manuskryptów.

Giovanni Antonini, tak jak 
jego poprzednicy, pragnie pre-
zentować na Wratislavii mniej 
znaną, odmienną od zachodnio-
europejskiej chóralistyki muzy-
kę wokalną, dlatego na festiwal 
powraca śpiew cerkiewny, w 
wykonaniu podziwianego na 
całym świecie Chóru Patriarchatu 
Moskiewskiego. Szef artystyczny 
chce, aby jubilatka Wratisalvia 
była wiecznie młodym, ciekawym 
świata festiwalem, dlatego zapro-
sił „urodzonych szaleńców” – wie-
lokrotnych zdobywców Grammy, 
zespół eighth blackbird i Agatę 
Zubel.

Wratislavia to oczywiście tak-
że kameralne koncerty świato-
wej klasy artystów, w tym roku 
publiczność usłyszy na żywo we 
Wrocławiu znakomitych skrzyp-
ków – Dymitr Sinkovsky wykona 
(w trakcie dwóch koncertów) 
cały cykl metafizycznych Sonat 
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WYSTAWA MALARSTWA „ZAWSZE FRAGMENT. 
TADEUSZOWI RÓŻEWICZOWI – TERESA KĘPOWICZ”

7 września – 31 października, Karpacz

Projekt ten powstał z za-
miarem upowszechnienia twór-
czości Tadeusza Różewicza, a w 
szczególności podkreślenia jego 
związku z Karkonoszami i Dolnym 
Śląskiem. Ma to być hołd dla Wiel-
kiego Polaka, który swoją twór-
czością sprawił, że kultura polska 
zakorzeniła się w Karkonoszach 
równie głęboko jak niemiecka (co 
było jego marzeniem i o czym 
często rozmawiał z Henrykiem 
Tomaszewskim). Na wystawie 
prezentowanych będzie 12 ob-
razów olejnych oraz przedruki 
wierszy, które były ich inspiracją. 

Dr Waldemar Odorowski, hi-
storyk sztuki, pisze we wstępie 
do katalogu: „Jej malarstwo jest 
oniryczne, zniewala wyobraźnią 
i wrażliwością wcielania sensów 
w malarską strukturę; sensów nie 
tracących nic ze swojej poetyc-
kości […] Zamysł był odważny; z 
jednej strony, znając poetę, wie-
działa, że sztuka, malarstwo były 
mu bardzo bliskie i wykazywał się 
wielką znajomością tej dziedzi-
ny. Musiała więc brać pod uwagę 

wyrafinowanie artystyczne Róże-
wicza i znaleźć do jego wierszy 
własną odpowiedź, która stałaby 
się ich malarskim ekwiwalentem. 
Ale musiała sobie samej posta-
wić pytanie o dystans i własną 
postawę wobec tej poezji. Pełna 
jej uległość zniszczyłaby obrazy, 
zbyt duży dystans zmarginalizo-
wałby poezję. Przede wszystkim 
miał to być cykl, a tym samym 
istniała potrzeba utrzymania 
jego jednorodności. Połączyła 
więc formy znane z malarstwa 
dawnych mistrzów, od piętna-
stowiecznych Flamandów po-
czynając, z malarstwem czasów 
współczesnych, lecz wszystkie te 
odniesienia do innego malarstwa 
przeszły przez niezwykle wrażliwy 
filtr samej twórczyni. Inaczej nie 
uniknęłaby ilustracyjności. Stało 
się inaczej. Znalazła poprzez nie-
dookreślenie malowanych scen 
sposób, by wyrazić całą maestrię 
wierszy Różewicza. Gęsta, powi-
kłana, czasem świadomie uboga, 
a przez to chropawa tkanka tych 
wierszy stała się dla Teresy Kępo-
wicz wspaniałą materią, której po-
trafiła nadać nowy, swój własny 
kształt, jakby ubrać ją w piękną 
suknię nowego wcielenia”.

Teresa Kępowicz
Urodzona w Karpaczu, tu 

mieszka i pracuje. W latach 1979–
1984 studiowała w Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dy-
plom z wyróżnieniem uzyskała na 
Wydziale Architektury Wnętrz i 
Wzornictwa Przemysłowego w 
pracowni doc. Wilhelma Sema-
niszyna. Malarstwo studiowała w 
pracowni doc. Mariana Wołczuka. 
Zajmuje się głównie malarstwem 

sztalugowym. W 1994 roku została 
laureatką I Nagrody w konkursie 
Świątynia Wang z okazji 150-lecia 
rekonsekracji Kościółka Wang w 
Karpaczu – za pracę Reminiscen-
cje. W 2006 i 2012 roku otrzymała 
Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury. 
Obrazy Teresy Kępowicz publiku-
ją stale czasopisma „Charaktery”, 
„Sudety”, „Sprawy Nauki”. Jej prace 
znajdują się w zbiorach prywat-
nych w Polsce oraz w Belgii, Niem-
czech, Szwajcarii i USA.

 
Premierowa odsłona wystawy 
będzie miała miejsce w Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu (7 
września – 31 października 2015). 
Kolejne edycje odbędą się w 
Domu Carla i Gerharta Haupt-
mannów w Szklarskiej Porębie – 
oddziale Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze (15 listopada – 15 
grudnia 2015) i Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach-Zdroju (18 
grudnia 2015 – 28 lutego 2016). 

Dzieła prezentowane na 
wystawie i reprodukowane w 
katalogu powstały przy pomo-
cy funduszu stypendialnego ze 
środków finansowych Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

Wystawa współorganizowa-
na jest przez Muzeum Sportu i 
Turystyki w Karpaczu, Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej 
Górze i Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach-Zdroju. Towarzyszył 
jej będzie katalog współfinanso-
wany przez wyżej wymienione 
instytucje, a wydany nakładem 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu.

misteryjnych Bibera, a Enrico 
Onofri z Ensemble Imagina-
rium przekona nas, że skrzypce 
mówią. Niezrównany klawesy-
nista Pierre Hantaï udowodni, 
że popularne Wariacje Gold-
bergowskie najlepiej brzmią 
na zabytkowym klawesynie, a 
publiczność zobaczy, że Naro-
dowe Forum Muzyki  to także 
nastrojowe sale kameralne ideal-
ne do wymagającego skupienia 
repertuaru. 

Elementem jubileuszowych 
obchodów będzie także koncert 
Tadeusza Strugały, najdłużej 
urzędującego dyrektora Wrati-
slavii Cantans, który w tym roku 
obchodzi 80. urodziny i 60-lecie 
pracy twórczej. Maestro popro-
wadzi świętującą 70-lecie istnie-
nia Orkiestrę Symfoniczną NFM.  
 
W trakcie święta muzyki we 
Wrocławiu okaże się także, jak 
wielkie skarby muzyczne kryją 

się w Bibliotece Uniwersytec-
kiej – podczas dwóch koncer-
tów połączonych w wystawami 
usłyszmy między innymi utwory 
z wydanych w Wenecji w XVII 
wieku partytur, których unika-
towe egzemplarze znajdują się 
właśnie we Wrocławiu. 

 
Organizator: Narodowe Fo-

rum Muzyki (NFM) – instytucja 
kultury miasta Wrocławia
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„CHCIAŁEM ODBUDOWAĆ POLSKĄ DUSZĘ” 
WYSTAWA W HOŁDZIE WŁADYSŁAWOWI REYMONTOWI

25 września - 31 października, Legnica
13 listopada 1924 r. Włady-

sław Reymont został uhonoro-
wany przez Szwedzką Akade-
mię Nauk Literacką Nagrodą 
Nobla za swą czterotomową 
powieść „Chłopi”. Z okazji 90 
rocznicy tego wydarzenia oraz 
90 rocznicy śmierci pisarza rok 
2014/2015 został ogłoszony Ro-
kiem Reymontowskim. Te okrą-
głe rocznice, powiązane z życiem 
i twórczością wybitnych pisarzy, 
stanowią znakomite okazje, by 
stać się przyczynkiem do refleksji 
nad wartościami uniwersalnymi, 
jakie niesie ze sobą literatura.

Koncepcja wystawy „Chcia-
łem odbudować polską duszę”. 
W hołdzie Władysławowi Rey-
montowi, pierwszemu Nobliście 
Niepodległej Polski prezentowa-
nej w Muzeum Miedzi w Legnicy 

oparta jest na reymontowskim 
podziale powieści na cztery pory 
roku, od wieków nadających rytm 
i koloryt życia wiejskiej społecz-
ności.  Reporterski instynkt połą-
czony z duchową głębią pozwo-
lił  pisarzowi w niedościgniony 
sposób utrwalić przyrodę, pej-
zaże oraz wielobarwny krajobraz 
społeczny polskiej wsi na kartach 
swojej powieści.

Sam  Reymont zwykł mawiać: 
„Jestem barbarzyńcą, wiem o 
tym, ale się otwarcie przyznaję, że 
wolę zawsze przyrodę niż sztukę”.

Na ekspozycję składają 
się  obrazy wsi i jej przyrody, 
które wyszły spod pędzla czo-
łowych malarzy tworzących w 
okresie, gdy reymontowskie 
Lipce nabierały realnego kształtu 
na kartach powieści pisanej w 

latach 1901-1908.  Wśród prezen-
towanych dzieł, na szczególną 
uwagę zasługują prace  Józefa 
Chełmońskiego, Józefa Mehof-
fera, Włodzimierza Tetmajera, 
Teodora Axentowicza oraz Leona 
Wyczółkowskiego.

W otoczeniu dzieł malarskich 
wymienionych artystów na wy-
stawie znajduje się także autorski 
rękopis „Chłopów” , na co dzień 
przechowywany w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich 
we Wrocławiu.

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu

Współorganizatorzy:
Muzeum Karkonoskie w Je-

leniej Górze, Muzeum Miedzi w 
Legnicy

XIII EDYCJA WYSTAWY „ ZNAD DUNAJU, WEŁTAWY I WISŁY. 
MEDALIERZY I ICH DZIEŁA”

6 października - 22 listopada, Wrocław
XIII edycja  wystawy „ Znad 

Dunaju, Wełtawy i Wisły. Meda-
lierzy i ich dzieła”, organizowa-
na jest przez Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu oraz 
Muzeum Sztuki Medalierskiej 
– oddział Muzeum Miejskiego 
Wrocławia wraz z partnerami: 
Węgierskim Związkiem Arty-
stów Plastyków w Budapeszcie, 
oraz Muzeum Monet i Medali 
w Kremnicy. Prezentujemy ją w 
przededniu wielkiego święta 
kultury we Wrocławiu, jakie bę-
dziemy przeżywać od początku 
2016 roku z okazji nadania mia-
stu tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. W XIII odsłonie 
wystawy prezentowanej w Pa-
łacu Królewskim we Wrocławiu 
uczestniczą artyści: z Węgier – 
Agnes Peter i Ildikó Bakos, ze 
Słowacji – Eva Harmadyová  i 
Ivan Řehák, z   Polski – Wiesław 
Jelonek oraz Józef Wąsacz. 

Od lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku rozpoczął się proces prze-
obrażeń nie tylko polskiego me-
dalierstwa. Medalierstwo dzisiaj 
to nie tylko pamiątka jakiegoś 

zdarzenia, nagroda dla osoby. 
Dziś medal został uwolniony 
od rygorów, jakie obowiązy-
wały dotychczas, często wiec 
osobista wypowiedź staje się 
głównym celem twórczości me-
daliera. Wśród prezentowanych 
prac, ta formuła swobodnej wy-
powiedzi artystów dominuje. 
Pokazane prace dają widzom 
możliwość dialogu z artystą, 
który poprzez medalierską 
formę korzysta z możliwości 
wyrażenia własnego stosunku 
do rzeczywistości. Wśród nich są 
zarówno medale, jak i małe for-
my rzeźbiarskie, których autorzy 
koncentrują swoje poszukiwa-
nia twórcze wokół zagadnień 
reliefowych i przestrzennych.

Odchodzenie od płaskiego 
krążka na rzecz poszukiwań 
swobodnej formy rzeźbiarskiej, 
zwracanie się w stronę plakiety, 
rozbijanie płaszczyzny, to dro-
gi do przemiany klasycznego 
medalu w małą formę, często 
zbudowaną z różnych mate-
riałów. I choć przekształcanie 
tradycyjnego krążka na rzecz 
zróżnicowania jego kształtu 

w każdym wymiarze jest dziś 
powszechną tendencją twór-
ców, to przecież wielu z nich, 
o czym możemy się przekonać 
oglądając wystawę, nadal kulty-
wuje tradycyjną formę medalu 
klasycznego, charakteryzujące-
go się dwustronnością reliefu, 
małym formatem, zachowywa-
niem rygorów technicznych. 
To wszystko jednak w nowej, 
współczesnej szacie, ponieważ 
już zupełnie inaczej patrzymy 
na tę dziedzinę sztuki.   Jed-
no pozostaje nadal aktualne. 
Medal, to dzieło sztuki i jako 
takie podlega tym wszystkim 
prawom oraz zasadom, co inne 
dzieła sztuk plastycznych, tak 
wiec musi również odpowiadać 
stylowi epoki.

Na ekspozycję artyści wy-
bierali sami swoje medale. 
Dominują wśród nich prace 
najnowsze, powstałe już w XXI 
wieku. Są wśród nich medale 
bite, których autorem jest Ivan  
Řehák, pełne klasycznej elegan-
cji, oszczędne w formie, nieomal 
ascetyczne, są plakiety, formy 
przestrzenne, czy małe formy 
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rzeźbiarskie. Różnorodne są tak-
że źródła inspiracji, z których 
czerpią artyści. Obejmują one 
zarówno naturę, człowieka wraz 
z całą jego złożonością, relacja-
mi międzyludzkimi, historią a 
także współczesnymi proble-

mami.  Mamy więc dobrą okazję 
ocenić, na ile otwarte jest meda-
lierstwo na akceptację „nowego” 
- eksperymenty techniczne, czy 
podejmowanie odmiennych od 
narzuconych tradycją tematów. 
 

Organizator: Ośrodek Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu

 
Współorganizator: Muzeum 
Miejskie Wrocławia - Pałac 
Królewski

MILCZENIE DŹWIĘKÓW – WYSTAWA
9 października- 7 listopada, Jelenia Góra

Na wystawie Milczenie 
dźwięków podjęta zostanie 
próba zmierzenia się z ana-
lizą utopii i paradoksu poję-
cia niebytu – ciszy w bardzo 
szerokim kontekście. Z jednej 
strony stanu, który nie może 
istnieć bez dźwięku i tylko za 
pomocą jego nagromadzenia 
i siły może być wyobrażony i 
odczuwalny przez zmysły; czy 
to wewnętrznego spokoju, jaki 
odczuwamy po okresie inten-
sywnym w zdarzenia i emocje. 
Pokażemy prace odnoszące się 
do rozmaitych aspektów tego 
zagadnienia: wprowadzające 
nas w stan specyficznej „hiber-
nacji”, zawierające wątki melan-
cholii i przemijania, zatopienia 
w przeszłości, prace związane 
z pojęciem pustki, niejasności, 
nieoczywistości, niepokoju, sta-
ny przejścia dające impuls do 
przemiany, sytuacje pomiędzy. 
Interesują nas rozmaite warianty 
pamięci oraz szumu informacyj-
nego, czy też dzieła dźwiękowe 
będące bezpośrednim odwo-
łaniem do ciszy/szumu/krzyku 
lub do konkretnych postaw arty-
stycznych związanych z „ciszą” w 
sztuce. Ważne będą też przykła-
dy działań artystycznych, mani-
festów zakładających „milczenie”, 
„bezruch”, odrzucenie działania, 
wycofanie. Jak napisał Marek 
Wasilewski w tekście do tej 
wystawy: Milczenie (…) jest re-
zygnacją, zgodą na strach, igno-
rancję, na zło. Przerwanie ciszy 
oznacza początek działania na 
rzecz pozytywnej przemiany (…) 

Podstawowe pytanie, na któ-
re staramy się odpowiedzieć, 
to czy i jak jesteśmy w stanie 
opisać ciszę? Percepcja ludzka 
organizując świat posługuje 
się narzędziami zmysłów i uży-
wa pojęć nazywających różne 
formy energii, działania, bodź-
ców, wrażeń. Czy to w sposób 
sensoryczny definiując poprzez 
zmysły otoczenie i analogicznie 
własną świadomość, czy też 
przekraczając barierę ciężaru 
fizyczności, stwarzając byty 
wyobraźnią, wciąż jesteśmy 
ograniczeni językiem i używa-
my pojęć „bezpiecznych”, czyli 
znanych i łączących się z różny-
mi formami i przejawami życia.  
 
Myśląc o człowieku i jego środo-
wisku poddajemy więc analizie 
różnorakie stany jego aktyw-
ności. Zazwyczaj używamy w 
tym celu kategorii związanych 
z różnymi atrybutami aktywno-
ści życiowej, pojmowanej jako 
ciągła wymiana energii i materii 
pomiędzy tym co żywe, a jego 
otoczeniem. Żywe zakłada ruch, 
martwe nie jest nigdy do koń-
ca martwe i wyzbyte energii. 
Myśl o martwym, nieistnieją-
cym, nieruchomym, czarnym, 
białym, bezwartościowym 
przefiltrowana przez umysł 
ludzki nadaje tym cechom atry-
butów życia, wpuszcza w nie 
mimowolnie strumień energii.  
 
Wypowiadając słowo „cisza”, 
wyobraźnią trafiamy w krąg 
energii i hałasu, gdzie centrum 

łudzi nas możliwością istnienia 
stanu wyzbytego z bodźców. To 
słowo już samo w sobie jest tak 
naładowane energią, że wbrew 
pozorom krzyczy mocniej od 
słowa krzyk lub hałas (używane 
również jako wykrzyknik naka-
zujący milczenie). Cisza składa 
się przecież z otaczających nas 
dźwięków słyszalnych jak i tych 
niesłyszalnych. Dźwięk zaś to 
skomplikowany proces wpra-
wiania w ruch cząsteczek, obiek-
tów, powietrza i materializuje się 
tylko dzięki naszej pamięci. Ten 
stan (cisza) więc nie istnieje, a 
próby osiągnięcia go wiążą się z 
poskromieniem dźwięków, nie-
pokoju, krzyku i emocji i wyma-
gają ogromnego nakładu ener-
gii. a finalnie okazują się utopią. 
 
Artyści: Filip Berendt, Piotr 
Blajerski, Piotr Bosacki, Darek 
Fodczuk, Daniel Koniusz, Bar-
bara Kubska, Igor Omulecki, 
Zbigniew Rogalski, Mateusz 
Sadowski, Konrad Smoleński, 
Rafał Wilk, Maciej Zdanowicz 
 
Kuratorka: Agnieszka Chodysz-
-Foryś Współpraca kuratorska: 
Janina Hobgarska 

Współorganizatorzy: Ga-
leria BWA w Jeleniej Górze  
Galeria Sztuki w Legnicy Mu-
zeum Współczesne Wrocław 
 
Organizator: Ośrodek Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu
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49. WROCŁAWSKIE SPOTKANIA 
TEATRÓW JEDNEGO AKTORA WROSTJA

24-26 października, Wrocław, od 27 października Dolny Śląsk

W dniach 24-26 października 
2015 we Wrocławiu (w Teatrze 
PWST) odbędą się 49. Wrocław-
skie Spotkania Teatrów Jednego 
Aktora. Tym razem -  w części 
międzynarodowej - zobaczy-

my aktorów  z  Litwy, Słowacji 
Ukrainy i Wielkiej Brytanii. W 
programie, jak co roku, Dzień 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego Filia 
we Wrocławiu, podczas którego 
odbędą  się premiery spektakli 
według tekstów Tadeusza Róże-
wicza, w wykonaniu Wiesława 
Komasy i Krzysztofa Gordona 
oraz promocja nowszej publi-
kacji z serii „Czarna Książeczka z 
Hamletem”. W pierwszym dniu 
Spotkań będzie można zobaczyć 
dwa głośne monodramy w wyko-
naniu Jacka Poniedziałka i Kamila 
Maćkowiaka.

Do części międzynarodowej 
zaprosiliśmy aktorów z czterech 
krajów: Pipa Uttona z Wielkiej 
Brytanii, Aleksandra Rubinovasa 
z Litwy, Jurija  Nevgemonnyja z 
Ukrainy i Petera Cizmara ze Sło-
wacji. Każdy ze spektakli zagra-
nicznych opowie o wyrazistych 
postaciach historycznych: Win-
stonie Churchillu, Józefie Stalinie, 
Johannie Wolfgangu von Goethe 
czy literackich jak Makbet.

Polski teatr jednego aktora, 
będzie miał reprezentację w 
trzech pokoleniach. W pierwszym 
dniu zaplanowano spektakle 
aktorów, których monodramy 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem publiczności - Kamila Mać-
kowiaka i Jacka Poniedziałka, a 
w trzecim w ramach Dnia PWST 
Filia we Wrocławiu - nowy spek-
takl Agaty Kucińskiej „Exodus”, 
etiudy studentów PWST (wydział 

aktorski i lalkarski) oraz premie-
rowe  spektakle zrealizowane na 
podstawie twórczości Tadeusza 
Różewicza czyli „Różewiczogra-
nie” w wykonaniu Wiesława Ko-
masy i spektakl „Śmieszny staru-
szek” z Krzysztofem Gordonem 
w roli głównej.

Po spektak lu Wiesława 
Komasy odbędzie się promo-
cja trzynastej publikacji z serii 
Czarna Książeczka z Hamletem 
zatytułowanej „WĘDROWANIE... 
Jednoosobowy teatr Wiesława 
Komasy” autorstwa Katarzyny 
Flader-Rzeszowskiej.

Prezentacja monodramów, 
która towarzyszy Wrocławskim 
Spotkaniom Teatrów Jednego 
Aktora odbywa się w 5 miastach 
regionu: Bolesławcu (27.10.), Ja-
worze (27.10.), Legnica (27.10.), 
Oławie (27.10.), Wałbrzychu 
(23.11.).

W ramach prezentacji wystą-
pi 4 aktorów: Krzysztof Gordon 
„Śmieszny staruszek”, Iza Kała 
„Kredyt zaufania” Mateusz Nowak 
„Od przodu o od tyłu”, Anna Sku-
bik, „Złamane paznokcie. Rzecz 
o Marlenie Dietrich".

 
Organizatorzy WROSTJA: Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu, Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna im. L. Solskiego w 
Krakowie. Filia we Wrocławiu 
oraz Wrocławskie Towarzystwo 
Przyjaciół Teatru

POSTAWY. WSPÓŁCZESNA FOTOGRAFIA Z SAKSONII
1 października - 14 listopada, Wrocław

Swoje prace zaprezentują: 
Tina Bara, Matthias Blumha-
gen, Matthias Creutziger, Angela 
Hampel, Oxana Jad, Evelyn Krull, 
Michael Lange, Werner Lieberk-
necht, Roland Nagel, Evelyn Rich-
ter, Luc Saalfeld, Günter Starke, 
Karen Weinert / Thomas Bachler, 
Karin Wieckhorst, Franz Zadnicek. 
Każdy z uczestników zaprezen-
tuje 3 lub 4 prace, będące kwin-
tesencją ich twórczej postawy.

Ze strony niemieckiej orga-

nizatorem wystawy jest  Nowe 
Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuki w Saksonii, które w bie-
żącym roku obchodzi 25. rocznicę 
działalności.  Ze strony polskiej 
organizatorami wystawy są Dol-
nośląski Festiwal Artystyczny i 
Dolnośląskie Centrum Fotogra-
fii „Domek Romański”, działające 
pod auspicjami Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu. Wystawa 
jest kontynuacją wieloletniej 
współpracy między artystami 

z Saksonii i OKiS we Wrocławiu.
Na wystawie zaprezentowa-

ne zostaną prace bardzo różno-
rodne. Jest to swoistego rodzaju 
współczesny przekrój dokonań 
artystycznych, fotografów żyją-
cych w Saksonii. Jak pisze kura-
torka wystawy Karin Weber:

Na tle współczesnej fotogra-
fii i jej możliwości technicznych,  
artyści pokazują  swoimi pracami 
wielostronne widzenie świata. 
Należą do różnych pokoleń. Z 
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BUNT – EKSPRESJONIZM – TRANSGRANICZNA AWANGARDA. 
PRACE Z BERLIŃSKIEJ KOLEKCJI

5 września- 8 listopada, Drezno

Zasadniczą część wystawy, 
pokazywanej dotychczas w ra-
mach międzynarodowego tour-
née w Muzeum Narodowym w 
Poznaniu i Muzeum Okręgowym 
im. Leona Wyczółkowskiego w 
Bydgoszczy, stanowią prace gra-
ficzne i rysunki siedmiu artystów 
tworzących grupę Bunt (1918–
1922) – Margarete i Stanisława 
Kubickich, Jerzego Hulewicza, 
Jana Panieńskiego, Władysława 
Skotarka, Stefana Szmaja i Jana 
Jerzego Wronieckiego. Jej pierw-
sze wystąpienie miało miejsce w 
kwietniu 1918 roku w Poznaniu. 
 

Świadomie dwujęzyczna nazwa 
Bunt (co po niemiecku znaczy: 
pstry, jaskrawy) odzwierciedla 
radykalny ekspresjonistyczny 
program, symbolizowany tak-
że przez graficzny motyw Wieży 
Babel. Pojawił się on na plaka-
tach pierwszej wystawy tego 
zrzeszenia, przygotowanych 
w dwóch językach i stanowią-
cych w trakcie I wojny światowej 
pacyfistyczne wezwanie do po-
jednania polskiej i niemieckiej 
ludności miasta. Nie bez po-
wodu. Skład grupy był bowiem 
międzynarodowy.

Jedyna kobieta w grupie, 
Niemka – Margarete Kubicka 
– odpowiadała za organizację 
przygotowywanej jednocześnie 
w Berlinie kolejnej wystawy 
ugrupowania. Odbyła się ona 
w czerwcu 1918 roku w galerii 
czasopisma „Die Aktion”, które 
twórczości grupy poświęciło dwa 
zeszyty specjalne. Z czasem na-
stąpiły kolejne wystawy i publi-
kacje, także w galerii i periodyku 
„Der Sturm”, a ostatnim wspól-
nym wystąpieniem grupy Bunt 
była Internationale Ausstellung 
revolutionärer Künstler [Między-
narodowa Wystawa Artystów 
Rewolucyjnych] w Berlinie w 
1922 roku, zorganizowana przez 
Stanisława Kubickiego.

Aktualnej ekspozycji prac, 
utrzymanych głównie w stylu 
ekspresjonistycznym, towarzy-
szyć będą współczesne prezenta-
cje artystyczne. Logotyp wystawy 
autorstwa Andrzeja Bobrowskie-
go oraz grupowe realizacje 31 
grafików – Refleks (2014-2015) 
i Ulotka (2015), a także Ich 7 
(2015), w których uczestniczy 
także jedna rzeźbiarka, ukazu-
ją stylistyczny i programowy 
wpływ dokonań grupy Bunt na 
sztukę najnowszą. Poza pracami 
na papierze wystawa obejmuje 
także filmy artystyczne oraz in-
stalację pt. Przenikanie (2015), 

której główny komponent sta-
nowi para monumentalnych 
portretowych reliefów ze szkła 
autorstwa tandemu artystyczne-
go Karolina Ludwiczak i Marcin 
Stachowiak. Jako odpowiednik 
współzałożycieli Buntu – Marga-
rete i Stanisława Kubickich – po-
dejmują oni transmedialny dialog 
z ich twórczością graficzną. Po-
nadto zaprezentowane zastaną 
dokumentalne fotografie, ukazu-
jące historyczny kontekst trans-
granicznej działalności grupy. 
Wspomnieć tu należy choćby jej 
kontakty z artystami z ojczyzny 
ekspresjonizmu – Drezna, w tym 
członkami Dresdner Sezession: 
Ottonem Diksem, Conradem Fe-
lixmüllerem, Henryk Barcińskim i 
Ottonem Krischerem. Międzyna-
rodowe tournée wystawy „Bunt 
– Ekspresjonizm – Transgraniczna 
awangarda” honoruje donację 
dzieł sztuki z berlińskiej kolek-
cji prof. St. Karola Kubickiego 
– syna polsko-niemieckiej pary 
artystycznej, Margarete i Stani-
sława Kubickich – dla Muzeum 
Narodowego w Poznaniu i Mu-
zeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy, gdzie ekspozycja była już 
prezentowana. Kolejną jej sta-
cją po Dreźnie będzie Wrocław 
– niegdyś także silne centrum 
ekspresjonizmu. Wystawa włą-
czona została do Programu Towa-
rzyszącego Międzynarodowemu 
Triennale Grafiki – Kraków 2015. 
 
Organizator: Ośrodek Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Arty-
stycznego, Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w Dreźnie 
(należące do Związku Muzeów 
Miasta Drezno), Muzeum Narodo-
we w Poznaniu, Muzeum Okręgo-
we im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy

tego też wynika, że mają i różne 
doświadczenia. Niektórzy malu-
ją światłem, inni dokumentują 
codzienne życie, marzą, śledzą 
ludzkość, uwieczniają śmieszne 
sytuacje, są inspirowani przez 

przyrodę, przypominają sobie 
co było, myślą o tym, co jest i 
co będzie... Ale przede wszyst-
kim pokazują, co dzisiaj znaczy 
być i pozostać człowiekiem... 
Patronat nad wystawą objęła  

Minister Nauki i Sztuki w Sak-
sonii – Pani Dr. Eva-Maria Stange.

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu
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Kulturní program
únor 2014

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

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

1. 2. 20:00

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

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

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

9. 2. 14:00  

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

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

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

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

12. 2.  19:00

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

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

15. 2. 15:00

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

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

15. 2.  20:00

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

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

17. 2.  19:00

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

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

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

24. 2. 19:00 

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

26. 2.  19:00 

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

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

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

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

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
září 2015

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

VÁCLAV ŠAFÁŘ
Výstava ke 100. výročí narození broumovské 
malířské legendy.
Výstavní síň Muzea Broumovska. 
Pořádá: Muzeum Broumovska

9. 8. – 27. 9.

MICHAL KINDERNAY 
HELIOFILIE
Komentované prohlídky: 19. 9. a 27. 9. od 15:00
Více informací: www.galeriedum.cz
Galerie Dům. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

9. 8. – 27. 9.

3 x 2 PRO KLÁŠTER
Jiří Matějů a Martin Dašek – projekt site specific
Více informací: www.galeriedum.cz
Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

5. 9. – 6. 9.

LAND ART  
and STONE BALANCING
Pojďme společně přenést umění z interiérů ven 
a vytvořme umění přímo v broumovské krajině! 
Lektoři: Jan Macek/Land Art, Rudolf Novák/
Stone Balancing – průkopníci Stone Balancin-
gu v ČR. Seminář je vhodný pro začátečníky  
i pokročilé výtvarníky všech věkových kategorií, 
kteří mají kladný vztah k přírodě, milují moder-
ní a umělecké směry nebo touží zažít adrenalin 
při překonávání rovnováhy při balancování.
Více informací: www.klasterbroumov.cz, 
e-mail: martina.junkova@broumovsko.cz
Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Středa 9. 9. 19:00

ArtCafé – Mančos
Nový swingový/gypsy-jazzový projekt Mančos, 
ve kterém kromě kytaristy a zpěváka Vratislava 
Simona (člena kapely Annabase) a vynikajícího 
klavíristy Tomáše Stehlíka, hrají dva známí 
muzikanti pocházející z Náchodska-Broumov-
ska: Ludvík Kulich (člen kapely Anety 
Langerové, kapela Jelen) a Pavel Peroutka 
(člen Spirituál Kvintetu, Malina Brothers). 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumov-
sko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (klub ArtCafé)

Pátek 11. 9.  18:00

CESTOPISNÁ BESEDA 
LETEM SVĚTEM
Kateřina Hladíková vás provede Baltem, 
Švédskem a Finskem. Ukázky typické severské 
hudby, ochutnávka švédských laskomin.
Konferenční sál IC Broumovska. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Pátek 11. 9. a 25. 9. ve 20:00 a 21:30

NOČNÍ HRANÉ PROHLÍDKY 
BROUMOVSKÉHO 
KLÁŠTERA
Zažijte neopakovatelnou atmosféru nočního 
kláštera. Přijďte na oblíbenou hranou prohlídku 
broumovského kláštera s postavami. Letošním 
tématem prohlídek je klášterní gymnázium, 
kterým vás provede učitelka Bohdana Hrdá. 
Prohlídku můžete objednat na prohlidky@brou-
movsko.cz, t:+420 734 443 161.
Klášter Broumov. 
Vstupné: 170,- Kč / 110,- Kč (pro děti).

Sobota 12. 9. 8:30 – trhy;  
od 13:00 ochutnávka burčáků

TRHY A ODPOLEDNE  
S BURČÁKEM V KLÁŠTEŘE
Tradiční trhy v broumovském klášteře,  
na kterých můžete zakoupit medy, trdelník, 
pečivo, výrobky ze dřeva a mnoho dalšího… 
Na trhy od 13:00 volně navazuje odpolední 
ochutnávka burčáku. Při sklence výborného 
burčáků se můžete zaposlouchat do moravské 
cimbálové muziky Konopjan.
Nádvoří broumovského kláštera. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: zdarma

Neděle 13. 9. 14:00

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

Úterý 22. 9. 19:00

TO VŠECHNO ONA
Duel Ljuby Krbové a Jana Battěka. 
Matka a syn tragicky nesou ztrátu hlavy rodiny, 
ale trápení je nespojuje, přináší jen roztržky 
a urážky. Zachráncem se stává monitor 
počítače. Technika virtuálně sbližuje, reálně 
však lidi rozděluje...
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 90,- Kč G
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Pondělí 28. 9. 

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI
8:30  SVATOVÁCLAVSKÉ MŠE
 Kostel. Sv. Václava

9:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
 Mírové náměstí

9:30  SLAVNOSTNÍ PRŮVOD 
 Sv. Václav se svou družinou započne   
 svou cestu na Mírovém náměstí 
 u kostela sv. Václava v Broumově

10:00 ZUŠ BROUMOV
 V rámci bloku ZUŠ Broumov se vám   
 představí žáci a jejich práce

14:00 VLADIMÍR VÁCLAVEK
 Mírové náměstí Broumov

15:00 POHÁDKY OD POHÁDKY
 Pohádkové leporelo z motivů českých   
 pohádek
 Městské divadlo Broumov

16:00 PLAVCI – RANGERS
 Legendární country kapela
 Mírové náměstí

 Pořádá: Město Broumov, ZUŠ Broumov  
 a Římskokatolická farnost Broumov. 
 Vstupné: zdarma

Středa 30. 9. 19:00 

ARTCAFÉ – BARDOLINO
Bardolino Vás zcela novým stylem a novou 
cestou provede etnickou hudbou celého světa!
Trio Bardolino je souborem, který s obrovskou 
lehkostí překračuje hranice různých hudebních 
žánrů. Prezentuje klasickou hudbu v nových 
konsekvencích, vyzdvihuje její emocionální 
složku a plně vtahuje publikum do děje. 
Repertoár sahá od folkloru přes vrcholné 
skladby tzv. vážné hudby až po autorskou 
tvorbu členů souboru. Z jejich projevu cítíte  
jak profesionalitu, tak i nakažlivou radost  
z muzicírování.
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, 
tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (klub ArtCafé)

PŘIPRAVUJEME:  
30. 10. 17:00
STRAŠIDELNÁ ALEJKA
Zábavná stanoviště pro děti

Náš TIP!

Náš TIP!
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Kulturní program
únor 2014

MĚSTO BROUMOV

G
ra

fik
a:

 P
IN

st
ud

io
 ∙ 

w
w

w
.p

in
st

ud
io

.c
z

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

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

1. 2. 20:00

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

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

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

9. 2. 14:00  

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

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

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

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

12. 2.  19:00

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

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

15. 2. 15:00

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

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

15. 2.  20:00

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

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

17. 2.  19:00

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

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

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

24. 2. 19:00 

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

26. 2.  19:00 

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

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

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

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

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
říjen 2015

2. 10. – 30. 10.   9:00 – 17:00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ČLENŮ FOTOKLUBU 
BROUMOV
Vernisáž proběhne 2. 10. v 17:30
Výstavní síň Staré Radnice. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci  
s Fotoklubem Broumov

Pátek 2. 10.  19:00

ORGASMUS  
BEZ PŘEDSUDKŮ
Divadlo SemTamFór.
Některé věci se říkají jenom v posteli.
Co se stane, když dva přátelé budou donuceni 
zůstat přes noc v motelu, v pokoji  
s manželskou postelí? Na základě této 
okolnosti budete svědky řady komediálních 
situací. Přes všechnu komediálnost tato 
inscenace odkrývá i obecnou stránku věci,  
a to vztahové problémy mezi muži a ženami  
v současné době.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 70,- Kč

Středa 7. 10.  17:00

BESEDA S ODĚVNÍ 
VÝTVARNICÍ LUDMILOU 
KONVALINKOVOU
Přijďte si poslechnout, jak se ve 20. století 
vyvíjela móda v naší zemi.
Předprodej vstupenek v prodejně  
Dárky – květiny, EDA Broumov.
Congress centrum hotelového resortu VEBA. 
Pořádá: Výbor ČSŽ Broumov a VEBA a. s. 
Vstupné: 70,- Kč

Pátek 9. 10.  14:00

PODZIMNÍ 
DÝŇOVÝ 
SVÁTEK
Tradiční dlabání dýní, v průběhu odpoledne 
můžete ochutnat různé druhy buchet a koláčů, 
které budou připraveny v kuchyních našich 
členek ČSŽ Broumov. 
Nádvoří broumovského kláštera. 
Pořádá: Firma E.D.A agentura Broumov, 
prodejna Dárky – květiny ve spolupráci s ČSŽ 
Broumov, Okrašlovacím spolkem Broumov  
a Agenturou pro rozvoj Broumovska

Středa 14. 10.  19:00 

ARTCAFÉ 
– MIKE FLETCHER 
TRIO (GB)
Fletcher / Brice / Jozwiak je trio špičkových 
jazzových hráčů se sídlem ve Velké Británii. 
Jejich hudba se vyznačuje lyrikou a lehce 
dobrodružným duchem mírné improvizace. 
Každý koncert je vytvářen spontánně. Všechny 
jejich skladby mají základní kostru a motiv, 
který muzikanti pak společně ohledávají  
a rozvíjejí… 
Mike Fletcher – saxofon a flétna
Olie Brice – kontrabas
Tymek Jozwiak – bicí
Rezervace vstupenek: 
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu 
ArtCafé)

Sobota 17. 10.  15:00

STRAŠIDELNÝ 
MLÝN
Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha. 
Strašidelný mlýn je původní česká pohádka  
s písničkami, ve které se setkáte s legračními 
strašidly Bubulisem a Bobolisem a také  
s čertem Vilibaldem. 
Ve strašidelném mlýně se dějí prapodivné věci. 
Ze sousední vesnice sem zabloudí Matěj  
a Bětuška, kteří se pokusí strašidla vysvobodit 
ze zakletí. Podaří se Matějovi a Bětušce 
strašidla osvobodit?
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 40,- Kč

Neděle 18. 10.  14:00

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

Čtvrtek 22. 10.  20:00

MLÝNY
Divadlo Sklep.
Drama z vojenského prostředí na motivy hry 
Václava Havla a Karla Bryndy.
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Music & Theatre S.G.Pitaš G
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Sobota 24. 10.  18:00

FLASHBACK #3
Flashback je malý hudební festival pořádaný 
dvakrát do roka v Broumově. Jeho cílem  
je především podporovat možností prezentace 
mladé talentované kapely.
Tentokrát se odehraje v pop-punkovém stylu.
Vystoupí kapely: Vivian, CoCk, Rogers, Limited 
Edition, Bez šance a další.
KD Střelnice. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: v předprodeji na IC Broumov 70,- Kč, 
na místě 90,- Kč 

Čtvrtek 29.10 2015  19:00 

Projekce filmu z cyklu 
Promítej i ty! 
ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM
Projekce filmu z cyklu Promítej i ty! 
Dokumentární film Írán / Kanada / Nizozemsko, 
2009, 73 min. Lejla Mafi, Parissa a Nazanin  
se v očích íránského trestního zákoníku 
„provinily“ sexuálním stykem s příbuzným, 
cizoložstvím a zabitím. Lejlu znásilnil její bratr, 
Parissu prodával manžel a Nazanin bránila 
sebe a svou neteř při pokusu o znásilnění.  
Změnit zavedenou praxi není snadné, ale íránské 
ženy se nevzdávají, byť pro ně samé znamená 
veřejná obhajoba ženských práv obrovské riziko. 
Film získal na letošním Berlinale Cenu za mír  
a spravedlnost (Peace Award for Justice).
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: zdarma

Pátek 30. 10. 17:00 

STRAŠIDELNÁ 
ALEJKA
Přijďte se bát do parku Alejka, vystraší vás 
bludný mnich, ježibaba, krvežíznivý upír a jiní. 
Spousta zábavy a úkolů nejen pro děti.  
Pro hodné děti připravena odměna.
Park Alejka Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 20,- Kč

PŘIPRAVUJEME: 
21. 11. – NOC DIVADEL
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov

29. 11. 1. – ADVENTNÍ NEDĚLE
Slavnostní rozsvícení stromečku, pohádka  
pro děti, koncert. Mírové náměstí v Broumově. 
Pořádá: Město Broumov

Náš TIP!

Náš TIP!
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ZVEME VÁS DO "OBČERSTVENÍ U NERATOVSKÝCH"

V neděli 27. září se uskuteční
letošní poslední poutní mše
v•naší farnosti, a to v kapličce
sv. Václava na Bedřichovce.
Najdete ji u sjezdovky na konci
Orlického Záhoří (směrem na
Deštné v O.h.). Poutní mši na
Bedřichovce okolní příroda vždy
doprovází podzimními barvami
a celá akce je tak krásnou tečkou
za naší "poutní sezonou". Přidejte
se k nám i vy, poutní mše začne
ve 14 hodin.

- - -
Od pátku 25. září do úterý
29. září se v kostele na Vrchní
Orlici koná každoro • ní akce
"Sv• týlka". Během ní kostel i je-
ho okolí rozzáří svítilny nejrůz-
nějších tvarů z keramiky, kovu
a  dalších materiálů. Akci doplní
výstava uměleckých děl místních
výtvarníků, těšit se můžete na
koncerty a  občerstvení, to vše
s  cílem vybrat peníze na další
opravy opuštěného kostela.

- - -
V Žamberku se na vaši návštěvu
těší náš nový podnik "Ob• er-
stvení u Neratovských". Naj-
dete ho v areálu léčebného ústavu
Albertinum. Otevřeno je denně,
ve všední dny od 8:45 do 16:30,
o víkendu od 10:00 do 16:00.

- - -

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

ZVEME VÁS!
ZÁŘÍ 2015

DEJTE NEPOUŽÍVANÝM VĚCEM DRUHOU ŠANCI

Za kusem neratovské atmosfé-
ry se nyní můžete vypravit i do
Žamberka – najdete ji spolu
s fotkami Neratova v nově otev-
řeném podniku "Občerstvení
u Neratovských" v areálu lé-
čebného ústavu Albertinum.

Ptáte se, jak jsme se do dva-
cet kilometrů vzdálenéhoŽam-
berka dostali? Na začátku byl
nápad vedení ústavu, které nám
nabídlo nevyužívané prostory
bufetu s dotazem, zda bychom
tu nechtěli otevřít podnik se
sociálním rozměrem.

Po několika měsících příprav
se naše žambersko-neratovské
občerstvení otevřelo v polovině
srpna a svým návštěvníkům za-

čalo nabízet dobrou kávu, do-
mácí limonádu, zákusky a chle-
bíčky, ale také noviny, výrobky
našich chráněných dílen
a  zeleninu ze zahradnictví
v Neratově. Všechny dobroty
si zákazníci mohou vychutnat
jak přímo v podniku, tak na
přilehlé terase, nebo si je
mohou odnést s sebou.

Občerstvení slouží pacien-
tům a zaměstnancům léčebné-
ho ústavu, jejž od centra Žam-
berka a od tamních obchodů
dělí delší cesta do kopce, ale
příjemné zázemí v něm najdou
i návštěvníci areálu a ti, kdo
přicházejí na návštěvu za něk-
terým z pacientů. Sortiment

i  otvírací doba provozovny
jsou zatím ve zkušebním reži-
mu a rádi je přizpůsobíme po-
třebám a návrhům zákazníků.

V podniku našlo práci více
než deset lidí s postižením ze
Žamberka a okolí. V příštích
měsících tu navíc chceme začít
nabízet i donášku nákupů na
pokoj imobilním pacientům.
Věříme, že to vše udělá z na-
šeho občerstvení smysluplný
a  svým zákazníkům užitečný
podnik, kam se budou díky
kvalitnímu sortimentu, příjem-
né náladě a milému personálu
rádi vracet.

Zajděte si za kusem nera-
tovské atmosféry i vy!

www.neratov.cz

Každý z nás má doma věci, které nepoužívá, nepotřebuje nebo jednoduše nechce. Může to být zásoba
látek, ze kterých už nikdo nešije, starší varná konvice, odložená kancelářská židle, dětské knihy po
odrostlých vnoučatech či velký balík vlny na pletení po babičce. Všechny takové věci můžete samozřejmě
vyhodit do kontejneru – ale stejně tak jim můžete dát druhou šanci, a to třeba u nás v Neratově.
Většině látek, starých prostěradel nebo vlně dokážou lidé s postižením v naší textilní dílně vdechnout
nový život v podobě textilní hračky, knihy udělají radost dětem v naší speciální škole, varná konvice
poslouží některému z obyvatel našeho chráněného bydlení. Než proto vyhodíte ještě použitelnou věc,
vzpomeňte si na nás nebo na některou z neziskovek ve vašem okolí. Budeme vám vděční!

POZVÁNKY
OD•SOUSED•

Na dvě zářijové akce vás a vaše
děti zvou sousední obce. V  so-
botu 5.  září se můžete vypravit
do Deštného v O.h. na "Kačen-
čino loučení s létem", kde bude
od 13 hodin otevřen pravý po-
hádkový les. V pátek 11.  září
v 17 hodin pak děti vezměte na
pašeráckou stezku do Orlického
Záhoří, sraz je v  17  hodin na
místním hřišti.
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Dva dny plné divadla, tance,
koncertů, dokumentů a work-
shopů nabídl druhý ročník fes-
tivalu Menteatrál, který se
v Neratově konal na přelomu
července a srpna. Role herců
se v něm zhostili lidé s mentál-
ním postižením, organizátory
byli mladí umělci ze sdružení
Jiné jeviště.

Přestože hlavní festivalovou
scénou bylo Slaměné divadlo,
které tu speciálně pro festival
vyrostlo ze slámy a vypouklé
laťové střechy, program festi-
valu zasáhl celý Neratov. Ko-
stel poskytl svůj prostor kon-
certům i tanečnímu souboru,
dětské hřiště hostilo venkovní
kavárnu a cirkusové vystoupe-

mecký koncert, na kterém
v podání německých pěveckých
sborů, královéhradecké filhar-
monie a sólistky K.Nývltové
zněly tóny jazzového Magnifi-
cat Ch.Schönherra. Skvělým
závěrem pouti se pak stal kon-
cert skupiny Žalman&spol.,
při němž posluchači zaplnili
kostel do posledního místa.

Velký úspěch slavil i letošní
ročník charitativního Běhu na-
děje. Na jeho startovní čáru se
postavilo 128 velkých i malých
běžců a díky nim i příspěvku
muzikantů ze Sboru z hor
jsme tak z Neratova na výzkum
léčby rakoviny poslali rekord-
ních 9 400 korun!

Za úspěšný průběh pouti
moc děkujeme sponzoru akce,
Poštovní spořitelně, a všem
pomocníkům, dobrovolníkům
i šikovným účinkujícím.

ní, garáž se stala profesionál-
ním studiem festivalového rá-
dia, z poklidné řeky Orlice byl
rázem nevšední akvapark.

Tím nejdůležitějším na fes-
tivalu byli ale herci, tedy lidé
s mentálním postižením z ČR,
Slovenska i Polska, kteří před
plným hledištěm sehráli tu pří-
běh Vinnetoua, tu krále Ubu,
pohádku o mlsných myškách,
alegorii o lásce či část deníku
jedné z hereček. Ze všech her-
ců, stejně jako z dětí z rovněž
zúčastněného tanečního studia
Light bylo cítit obrovské nasa-
zení, což obecenstvo vždy
ocenilo dlouhým potleskem.

Nám nezbývá než smeknout
před výkony všech účinkují-
cích, poděkovat organizátorům
a začít se těšit na další ročník,
tedy Menteatrál 2016.

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

Do kostela přibyl model chysta-
ného vybavení presbytáře naše-
ho kostela. V budoucnu ho ozdo-
bí motiv Panny Marie s Ježíškem
obklopený stylizovanými andělský-
mi křídly, který si můžete prohléd-
nout právě na novém modelu.
Pod zadním kůrem navíc uvidíte
i jedno skleněné "andělské křídlo".

- - -
Zaměstnanci naší speciální školy
pilně připravovali školní třídy
na návrat žáků a začátek svého
druhého školního roku. Kromě
nazdobených učeben na děti od
září čeká i jedna novinka – ven-
kovní výuka, pro kterou jim na
školní zahradě vyrostlo velké týpí.

- - -
Užili jsme si dva krásné kon-
certy. Začátkem srpna u nás vy-
stoupil pěvecký sbor L'Asenzio,
na konci měsíce ho doplnil dět-
ský sbor Radost Praha, který
u nás koncertem každoročně za-
končuje své letní soustředění.

- - -
Společnost Alza.cz nám poskytla
štědrý dar, abychom mohli začít
s přípravami projektu "Společně
po nové cestě". Díky němu se
dva sousední krásné, ale zchátralé
kostely v Bartošovicích a na Vrch-
ní Orlici dočkají potřebných oprav
a propojí je nová turistická trasa.

- - -
Mnohokrát děkujeme firmám
Citibank a ČEPS, které přispěly
na vybavení cvičné kuchyňky pro
žáky naší speciální školy.

- - -
Náš velký dík patří také všem
drobným dárcům a dobrovol-
níkům, kteří nám přispívají finan-
čními či materiálními dary nebo
svou osobní pomocí. Každé ta-
kové podpory si velmi vážíme.

KRÁTCE
ZE SRPNA

MENTEATRÁL ANEB NERATOV PLNÝ DIVADLA

POUTNÍ SLAVNOSTI SE LETOS VYDAŘILY
Srpen je v Neratově vždy mě-
sícem horečných příprav a poté
velkých oslav. Právě v srpnu si
totiž připomínáme svátek Na-
nebevzetí Panny Marie, jemuž
je zasvěcen náš z  trosek za-
chráněný kostel.

I letos jsme proto na oslavu
více než třísetleté neratovské
poutní tradice připravili tříden-
ní poutní slavnosti naplněné

duchovním, kulturním a chari-
tativním programem, dobrým
občerstvením a prostorem pro
rozjímání i milá setkávání.

Počasí nám přálo, a tak
jsme s radostí sledovali stovky
poutníků, kteří k nám přijíž-
děli či přicházeli na jednotlivé
body programu.

Jedním z vrcholů letošní
pouti byl velkolepý česko-ně-

Představení Vinnetou v podání neratovských herců

Poutní mše svatá. Foto: Milan Skácel
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je historic-
ká papírna z počátku 17. století.

13
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15

16

17
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Uzdrowisko Kudowa - Zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

zaprasza na jedyny w Polsce 
koncert Ennio Morricone 

Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016
lädt zum einzigen in Polen 
Konzert von Ennio Morricone ein 

Evropské hlavní město kultury Wrocław 2016
Vás zve na jediný v Polsku 
koncert Ennia Morriconeho 

Legendarny kompozytor muzyki fil-
mowej wystąpi 23 lutego 2016 roku 
w Hali Stulecia. Koncert Ennio Morri-
cone będzie jednym z ważnych wyda-
rzeń programu muzycznego Europej-
skiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

Występ Ennio Morricone to część 
światowego tournée pod hasłem „60 
Years Of Music”. Słynny włoski arty-
sta, kompozytor i dyrygent w 2016 r. 
świętuje 60-lecie pracy artystycznej. 
W czasie sześciu dekad skomponował 
600 utworów z muzyką filmową, z któ-
rych wiele stało się niezapomniany-
mi przebojami, rozpoznawalnymi we 
wszystkich zakątkach świata.
Wrocław, będący w 2016 r. Europejską 
Stolicą Kultury, to jedyne polskie mia-
sto, do którego zawita ten znakomity 
artysta. Ennio Morricone przyjedzie 
do stolicy Dolnego Śląska z chórem 
i orkiestrą, w skład których wejdzie 

prawie 200 muzyków. Jego koncert 
w Hali Stulecia będzie jednym z naj-
bardziej „kameralnych” koncertów 
podczas tournée – wystąpi tu przed 
pięciotysięczną publicznością na 
ogromnej, liczącej 324 metry kwadra-
towe scenie.
- Koncert Ennio Morricone znakomi-
cie wpisuje się w ideę i program Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. To jedno z 
wydarzeń, które dotąd trzymaliśmy w 
tajemnicy - ujawnia Krzysztof Maj, dy-
rektor biura ESK Wrocław 2016. 
- To wspaniale, że w roku w którym 
Wrocław stanie się Europejską Stoli-
cą Kultury będziemy gościli jednego 
z największych ambasadorów tejże 
kultury w świecie i to w momencie, 
gdy świętuje on 60-lecie działalności 
artystycznej - dodaje dyrektor.
- To wielki artysta, którego muzykę 
filmową zna prawie każdy. Genialnie 
wzmacnia ona treści filmów, ale jest 

także jakością samą w sobie. Któż bo-
wiem nie zna Tematu Debory z “Daw-
no temu w Ameryce” czy Oboju Gabrie-
la z “Misji”, nie wspominając o muzyce 
do „Bękartów wojny” czy obu części 
filmu biograficznego o Janie Pawle II. 
Jego muzyka wzrusza i zachwyca bez 
względu na muzyczne wykształcenie 
czy wiek. To wielkie wyróżnienie dla 
Wrocławia, że będziemy mogli gościć 
u nas tak wspaniałą postać i wraz z 
nim obchodzić jego piękny jubileusz 
- mówi Agnieszka Franków-Żelazny, 
kurator ds. muzyki ESK Wrocław 2016.
Na potrzeby trasy kompozytor przygo-
tował specjalny program. W repertu-
arze nie zabraknie jednak miejsca dla 
klasycznych kompozycji z epickich 
westernów Sergio Leone, czy „Misji” 
Rolanda Joffé. 
- Podczas przyszłorocznej trasy będę 
wykonywał zupełnie nowy program, 
nad którym obecnie pracuję – za-

powiada Maestro Morricone, jedyny 
kompozytor muzyki filmowej nagro-
dzony przez Amerykańską Akademię 
Filmową honorowym Oscarem. - Słu-
chacze będą mogli na przykład po-
słuchać suity stworzonej z utworów, 
jakie skomponowałem do siedmiu 
różnych filmów, z których każdy otrzy-
mał Oscara!

Der legendäre Filmkomponist wird am 
23. Februar 2016 in der Jahrhundert-
halle auftreten. Das Konzert von Ennio 
Morricone wird eine der wichtigen 
Veranstaltungen des Musikprogramms 
der Europäischen Kulturhauptstadt 
Breslau 2016 sein.

Der Auftritt von Ennio Morricone ist 
Teil der Welt-Tournee unter dem Motto 
„60 Years Of Music”. Der berühmte ita-
lienische Künstler, Komponist und Di-
rigent feiert 2016 das 60-jährige Jubi-
läum seiner künstlerischen Arbeit. In 
den sechs Jahrzehnten komponierte er 
600 Stücke mit Filmmusik, von denen 
viele zu unvergesslichen Hits wurden, 
in jeder Ecke der Welt erkennbar.
Breslau, das im Jahr 2016 Kulturhaupt-
stadt Europas ist, ist die einzige polni-
sche Stadt, die von diesem bekannten 
Künstler besucht wird. Ennio Morrico-
ne kommt in die Hauptstadt Nieder-
schlesiens mit Chor und Orchester, die 

fast 200 Musiker zählen. Sein Konzert 
in der Jahrhunderthalle wird eins der 
„intimsten“ Konzerte während der 
Tournee sein – er wird nämlich vor 
einem Publikum mit 5000 Zuhörern 
auftreten, auf einer riesigen, 324 qm. 
großen Bühne.
- Das Konzert von Ennio Morricone 
passt perfekt ins Konzept und Pro-
gramm der Kulturhauptstadt Europas. 
Dies ist eines der Ereignisse, das bis-
her geheim gehalten wurde - verrät 
Krzysztof Maj, Direktor des Büros der 
Europäischen Kulturhauptstadt Bres-
lau 2016.
- Es ist großartig, dass uns einer der 
größten Kulturbotschafter in der Welt 
gerade in dem Jahr besuchen wird, 
in dem Breslau Kulturhauptstadt Eu-
ropas wird, und noch zum Zeitpunkt, 
wenn er das 60-jährige Jubiläum sei-
ner künstlerische Tätigkeit feiert - fügt 
der Direktor zu.
- Er ist ein großer Künstler, dessen 

Filmmusik fast jeder kennt. Seine Mu-
sik intensiviert genial den Inhalt der 
Filme, aber es ist auch eine Qualität 
in sich selbst. Wer kennt Deborahs 
Thema in „Es war einmal in Amerika” 
nicht oder Gabriels Oboe von „Missi-
on”, ohne die Musik für „Inglourious 
Basterds” und die beiden Teile des bio-
graphischen Films über Johannes Paul 
II. zu nennen. Seine Musik bewegt und 
begeistert, unabhängig von musikali-
scher Ausbildung oder Alter. Es ist für 
Breslau eine große Ehre, dass wir eine 
so große Persönlichkeit zu Gast haben 
und mit ihm sein Jubiläum feiern wer-
den - sagt Agnieszka Franków-Żelazny, 
Kuratorin für Musik der Kulturhaupt-
stadt Europas im Jahr 2016.
Für den Bedarf der Tournee hat der 
Komponist ein besonderes Programm 
vorbereitet. Im Repertoire werden 
aber auch klassische Kompositionen 
von epischen Western von Sergio Leo-
ne, oder von „Mission” von Roland Joffe 

nicht fehlen.
- Während der Tour im nächsten Jahr 
werde ich ein komplett neues Pro-
gramm präsentieren, an dem ich ge-
rade arbeite - sagt Maestro Morricone, 
der einzige Komponist von Filmmusik, 
der von der amerikanischen Filmaka-
demie mit dem Ehren-Oscar ausge-
zeichnet wurde. - Das Publikum wird 
die Möglichkeit haben, eine Suite zu 
hören, die aus Songs erstellt wurde, 
die ich für sieben verschiedene Filme 
komponiert habe, von denen jeder ei-
nen Oscar bekommen hat!

Legendární filmový skladatel vystoupí 
23. února 2016 v Hale století. Koncert 
Ennia Morriconeho bude jednou z 
důležitějších událostí hudebního 
programu Evropského hlavního města 
kultury Wroclaw 2016.

Vystoupení Ennia Morriconeho je sou-
částí světového turné pod heslem „60 
Years Of Music”. Slavný italský umělec, 
skladatel a dirigent v roce 2016 osla-
ví 60 let své umělecké tvorby. Během 
šesti desetilet složil 600 skladeb fil-
mové hudby, z nichž se mnohé staly 
nezapomenutelnými hity, rozpozna-
telnými v každém koutě světa.
Wroclaw, který bude v roce 2016 Ev-
ropským hlavní městem kultury, je je-
diným polským městem, které navštíví 
tento úžasný umělec. Ennio Morricone 
přijede do hlavního města Dolního 

Slezska se sborem a orchestrem, slo-
ženým z téměř 200 hudebníků. Jeho 
koncert v Hale století bude jedním z 
nejvíce „komorních” koncertů během 
jeho turné - vystoupí zde před pětitisí-
covým publikem na obrovském jevišti, 
o ploše 324 metrů čtverečních.
- Koncert Ennia Morriconeho dokonale 
zapadá do koncepce a programu Ev-
ropského hlavního města kultury. Je to 
jedna z událostí, které jsme doposud 
drželi v tajnosti - odhaluje Krzysztof 
Maj, ředitel Evropského hlavního měs-
ta kultury Wroclaw 2016.
- Je skvělé, že v roce, ve kterém se 
Wroclaw stane Evropským hlavním 
městem kultury, nás navštíví jeden z 
největších velvyslanců této kultury 
ve světě a to právě v době, kdy oslaví 
60 let své umělecké činnosti - dodává 
ředitel.

- Je to velký umělec, jehož filmovou 
hudbu zná téměř každý. Důmyslně 
podkresluje obsah filmů, ale má také 
hodnotu sama v sobě. Kdo nezná téma 
Debory z „Tenkrát v Americe” nebo Gab-
rielův hoboj z „Misie”, a to ani nemusím 
zmiňovat hudbu k  filmům „Hanebný 
parchanti“ a oběma částem životopis-
ného snímku o Janu Pavlu II. Jeho hud-
ba vás rozruší a okouzlí bez ohledu na 
hudební vzdělání nebo věk. Je to velká 
čest pro Wroclaw, že u nás budeme 
moci přivítat tak výjimečnou osobnost 
a spolu s ním budeme moci oslavit 
jeho krásné jubileum - říká Agnieszka 
Frank-Żelazny, kurátorka hudby Evrop-
ského hlavního města kultury v roce 
2016 Wroclawi.
Pro účel tohoto turné skladatel při-
pravil speciální program. V repertoáru 
však zůstane místo pro klasické sklad-

by z epických westernů Sergia Leone-
ho nebo „Misie” Rolanda Joffeho.
- Během turné v příštím roce předsta-
vím zcela nový program, na kterém v 
současné době pracuji - prozrazuje 
maestro Morricone, jediný skladatel 
filmové hudby oceněný Americkou 
filmovou akademií čestným Oscarem. 
- Diváci si budou moci například po-
slechnout siutu složenou ze skladeb, 
které jsem komponoval k  sedmi růz-
ným filmům, z nichž každý obdržel 
Oscara!

Gdzie kupić bilety

Bilety na koncert Ennio Morricone,  

który wystąpi w Hali Stulecia  

23 lutego 2016 r. o godz. 20.00  

w cenach 129 zł, 189 zł, 289 zł,  

359 zł oraz 590 zł (w strefie VIP)  

są do nabycia na www.eventim.pl  

oraz w salonach Empik,  

Media Markt, Media Ekspert  

i Saturn w całej Polsce.

Wo kann man Karten kaufen

Karten für das Konzert von 

Ennio Morricone, der in der 

Jahrhunderthalle auftreten wird

am 23. Februar 2016, 20,00 Uhr

im Preis von 129 zł 189 zł 289 zł,

359 zł und 590 zł (VIP-Bereich)

können auf www.eventim.pl 

erworben werden und in Empik

Media Markt, Media Expert

und Saturn in ganz Polen.

Kde koupit vstupenky

Vstupenky na koncert Ennia 

Morriconeho, který vystoupí 

v Hale Století

23. února 2016 ve 20.00 hod

v ceně 129 zł, 189 zł, 289 zł,

359 zł a 590 zł (VIP prostor)

lze zakoupit na www.eventim.pl

a v obchodech Empik, Media Markt, 

Media Expert a Saturn 

v celém Polsku. 



Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

zaprasza na jedyny w Polsce 
koncert Ennio Morricone 

Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016
lädt zum einzigen in Polen 
Konzert von Ennio Morricone ein 

Evropské hlavní město kultury Wrocław 2016
Vás zve na jediný v Polsku 
koncert Ennia Morriconeho 

Legendarny kompozytor muzyki fil-
mowej wystąpi 23 lutego 2016 roku 
w Hali Stulecia. Koncert Ennio Morri-
cone będzie jednym z ważnych wyda-
rzeń programu muzycznego Europej-
skiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

Występ Ennio Morricone to część 
światowego tournée pod hasłem „60 
Years Of Music”. Słynny włoski arty-
sta, kompozytor i dyrygent w 2016 r. 
świętuje 60-lecie pracy artystycznej. 
W czasie sześciu dekad skomponował 
600 utworów z muzyką filmową, z któ-
rych wiele stało się niezapomniany-
mi przebojami, rozpoznawalnymi we 
wszystkich zakątkach świata.
Wrocław, będący w 2016 r. Europejską 
Stolicą Kultury, to jedyne polskie mia-
sto, do którego zawita ten znakomity 
artysta. Ennio Morricone przyjedzie 
do stolicy Dolnego Śląska z chórem 
i orkiestrą, w skład których wejdzie 

prawie 200 muzyków. Jego koncert 
w Hali Stulecia będzie jednym z naj-
bardziej „kameralnych” koncertów 
podczas tournée – wystąpi tu przed 
pięciotysięczną publicznością na 
ogromnej, liczącej 324 metry kwadra-
towe scenie.
- Koncert Ennio Morricone znakomi-
cie wpisuje się w ideę i program Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. To jedno z 
wydarzeń, które dotąd trzymaliśmy w 
tajemnicy - ujawnia Krzysztof Maj, dy-
rektor biura ESK Wrocław 2016. 
- To wspaniale, że w roku w którym 
Wrocław stanie się Europejską Stoli-
cą Kultury będziemy gościli jednego 
z największych ambasadorów tejże 
kultury w świecie i to w momencie, 
gdy świętuje on 60-lecie działalności 
artystycznej - dodaje dyrektor.
- To wielki artysta, którego muzykę 
filmową zna prawie każdy. Genialnie 
wzmacnia ona treści filmów, ale jest 

także jakością samą w sobie. Któż bo-
wiem nie zna Tematu Debory z “Daw-
no temu w Ameryce” czy Oboju Gabrie-
la z “Misji”, nie wspominając o muzyce 
do „Bękartów wojny” czy obu części 
filmu biograficznego o Janie Pawle II. 
Jego muzyka wzrusza i zachwyca bez 
względu na muzyczne wykształcenie 
czy wiek. To wielkie wyróżnienie dla 
Wrocławia, że będziemy mogli gościć 
u nas tak wspaniałą postać i wraz z 
nim obchodzić jego piękny jubileusz 
- mówi Agnieszka Franków-Żelazny, 
kurator ds. muzyki ESK Wrocław 2016.
Na potrzeby trasy kompozytor przygo-
tował specjalny program. W repertu-
arze nie zabraknie jednak miejsca dla 
klasycznych kompozycji z epickich 
westernów Sergio Leone, czy „Misji” 
Rolanda Joffé. 
- Podczas przyszłorocznej trasy będę 
wykonywał zupełnie nowy program, 
nad którym obecnie pracuję – za-

powiada Maestro Morricone, jedyny 
kompozytor muzyki filmowej nagro-
dzony przez Amerykańską Akademię 
Filmową honorowym Oscarem. - Słu-
chacze będą mogli na przykład po-
słuchać suity stworzonej z utworów, 
jakie skomponowałem do siedmiu 
różnych filmów, z których każdy otrzy-
mał Oscara!

Der legendäre Filmkomponist wird am 
23. Februar 2016 in der Jahrhundert-
halle auftreten. Das Konzert von Ennio 
Morricone wird eine der wichtigen 
Veranstaltungen des Musikprogramms 
der Europäischen Kulturhauptstadt 
Breslau 2016 sein.

Der Auftritt von Ennio Morricone ist 
Teil der Welt-Tournee unter dem Motto 
„60 Years Of Music”. Der berühmte ita-
lienische Künstler, Komponist und Di-
rigent feiert 2016 das 60-jährige Jubi-
läum seiner künstlerischen Arbeit. In 
den sechs Jahrzehnten komponierte er 
600 Stücke mit Filmmusik, von denen 
viele zu unvergesslichen Hits wurden, 
in jeder Ecke der Welt erkennbar.
Breslau, das im Jahr 2016 Kulturhaupt-
stadt Europas ist, ist die einzige polni-
sche Stadt, die von diesem bekannten 
Künstler besucht wird. Ennio Morrico-
ne kommt in die Hauptstadt Nieder-
schlesiens mit Chor und Orchester, die 

fast 200 Musiker zählen. Sein Konzert 
in der Jahrhunderthalle wird eins der 
„intimsten“ Konzerte während der 
Tournee sein – er wird nämlich vor 
einem Publikum mit 5000 Zuhörern 
auftreten, auf einer riesigen, 324 qm. 
großen Bühne.
- Das Konzert von Ennio Morricone 
passt perfekt ins Konzept und Pro-
gramm der Kulturhauptstadt Europas. 
Dies ist eines der Ereignisse, das bis-
her geheim gehalten wurde - verrät 
Krzysztof Maj, Direktor des Büros der 
Europäischen Kulturhauptstadt Bres-
lau 2016.
- Es ist großartig, dass uns einer der 
größten Kulturbotschafter in der Welt 
gerade in dem Jahr besuchen wird, 
in dem Breslau Kulturhauptstadt Eu-
ropas wird, und noch zum Zeitpunkt, 
wenn er das 60-jährige Jubiläum sei-
ner künstlerische Tätigkeit feiert - fügt 
der Direktor zu.
- Er ist ein großer Künstler, dessen 

Filmmusik fast jeder kennt. Seine Mu-
sik intensiviert genial den Inhalt der 
Filme, aber es ist auch eine Qualität 
in sich selbst. Wer kennt Deborahs 
Thema in „Es war einmal in Amerika” 
nicht oder Gabriels Oboe von „Missi-
on”, ohne die Musik für „Inglourious 
Basterds” und die beiden Teile des bio-
graphischen Films über Johannes Paul 
II. zu nennen. Seine Musik bewegt und 
begeistert, unabhängig von musikali-
scher Ausbildung oder Alter. Es ist für 
Breslau eine große Ehre, dass wir eine 
so große Persönlichkeit zu Gast haben 
und mit ihm sein Jubiläum feiern wer-
den - sagt Agnieszka Franków-Żelazny, 
Kuratorin für Musik der Kulturhaupt-
stadt Europas im Jahr 2016.
Für den Bedarf der Tournee hat der 
Komponist ein besonderes Programm 
vorbereitet. Im Repertoire werden 
aber auch klassische Kompositionen 
von epischen Western von Sergio Leo-
ne, oder von „Mission” von Roland Joffe 

nicht fehlen.
- Während der Tour im nächsten Jahr 
werde ich ein komplett neues Pro-
gramm präsentieren, an dem ich ge-
rade arbeite - sagt Maestro Morricone, 
der einzige Komponist von Filmmusik, 
der von der amerikanischen Filmaka-
demie mit dem Ehren-Oscar ausge-
zeichnet wurde. - Das Publikum wird 
die Möglichkeit haben, eine Suite zu 
hören, die aus Songs erstellt wurde, 
die ich für sieben verschiedene Filme 
komponiert habe, von denen jeder ei-
nen Oscar bekommen hat!

Legendární filmový skladatel vystoupí 
23. února 2016 v Hale století. Koncert 
Ennia Morriconeho bude jednou z 
důležitějších událostí hudebního 
programu Evropského hlavního města 
kultury Wroclaw 2016.

Vystoupení Ennia Morriconeho je sou-
částí světového turné pod heslem „60 
Years Of Music”. Slavný italský umělec, 
skladatel a dirigent v roce 2016 osla-
ví 60 let své umělecké tvorby. Během 
šesti desetilet složil 600 skladeb fil-
mové hudby, z nichž se mnohé staly 
nezapomenutelnými hity, rozpozna-
telnými v každém koutě světa.
Wroclaw, který bude v roce 2016 Ev-
ropským hlavní městem kultury, je je-
diným polským městem, které navštíví 
tento úžasný umělec. Ennio Morricone 
přijede do hlavního města Dolního 

Slezska se sborem a orchestrem, slo-
ženým z téměř 200 hudebníků. Jeho 
koncert v Hale století bude jedním z 
nejvíce „komorních” koncertů během 
jeho turné - vystoupí zde před pětitisí-
covým publikem na obrovském jevišti, 
o ploše 324 metrů čtverečních.
- Koncert Ennia Morriconeho dokonale 
zapadá do koncepce a programu Ev-
ropského hlavního města kultury. Je to 
jedna z událostí, které jsme doposud 
drželi v tajnosti - odhaluje Krzysztof 
Maj, ředitel Evropského hlavního měs-
ta kultury Wroclaw 2016.
- Je skvělé, že v roce, ve kterém se 
Wroclaw stane Evropským hlavním 
městem kultury, nás navštíví jeden z 
největších velvyslanců této kultury 
ve světě a to právě v době, kdy oslaví 
60 let své umělecké činnosti - dodává 
ředitel.

- Je to velký umělec, jehož filmovou 
hudbu zná téměř každý. Důmyslně 
podkresluje obsah filmů, ale má také 
hodnotu sama v sobě. Kdo nezná téma 
Debory z „Tenkrát v Americe” nebo Gab-
rielův hoboj z „Misie”, a to ani nemusím 
zmiňovat hudbu k  filmům „Hanebný 
parchanti“ a oběma částem životopis-
ného snímku o Janu Pavlu II. Jeho hud-
ba vás rozruší a okouzlí bez ohledu na 
hudební vzdělání nebo věk. Je to velká 
čest pro Wroclaw, že u nás budeme 
moci přivítat tak výjimečnou osobnost 
a spolu s ním budeme moci oslavit 
jeho krásné jubileum - říká Agnieszka 
Frank-Żelazny, kurátorka hudby Evrop-
ského hlavního města kultury v roce 
2016 Wroclawi.
Pro účel tohoto turné skladatel při-
pravil speciální program. V repertoáru 
však zůstane místo pro klasické sklad-

by z epických westernů Sergia Leone-
ho nebo „Misie” Rolanda Joffeho.
- Během turné v příštím roce předsta-
vím zcela nový program, na kterém v 
současné době pracuji - prozrazuje 
maestro Morricone, jediný skladatel 
filmové hudby oceněný Americkou 
filmovou akademií čestným Oscarem. 
- Diváci si budou moci například po-
slechnout siutu složenou ze skladeb, 
které jsem komponoval k  sedmi růz-
ným filmům, z nichž každý obdržel 
Oscara!
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