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Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Wielkie Przebudzenie 

Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016
Großes Erwachen

Evropské hlavní město kultury Wrocław 2016
Velké probuzení

To już za niespełna miesiąc. Wrocław zaprasza na trzy dni 
Weekendu Otwarcia (15-17 stycznia 2016) wypełnionego 
ponad setką wydarzeń kulturalnych, które zainaugurują rok 
Europejskiej Stolicy Kultury. Finałem będzie niedzielna (17 
stycznia) Ceremonia Otwarcia ESK Wrocław 2016 zatytuowa-
na „Przebudzenie”, w której ma wziąć udział dziesiątki tysię-
cy osób. To jeden z najliczniejszych i najbardziej spektaku-
larnych pochodów w historii miasta. – Wrocławianie i nasi 
goście będą mogli połączyć się we wspólnym przemarszu 
i uczestniczyć w artystycznej opowieści o historii miasta 
i jego mieszkańców – zaprasza Chris Baldwin, twórca „Prze-
budzenia”.

Przemarsz Duchów miasta
Reżyserem realizowanej z wielkim rozmachem Ceremonii 
Otwarcia jest Chris Baldwin, kurator ESK ds. performance, 
artysta, który ma na swoim koncie reżyserię wielkich wy-
darzeń plenerowych w całej Europie. Ceremonia rozpocznie 
się w niedzielę, 17 stycznia, w czterech dzielnicach Wrocła-
wia. Z zajezdni tramwajowej „Dąbie”, zajezdni autobusowej 
przy ul. Grabiszyńskiej, zajezdni „Popowice” i z Wyższej Ofi-
cerskiej Szkoły Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego ru-
szą do Rynku pochody mieszkańców i artystów. Poprowadzą 
je cztery Duchy Wrocławia: Duch Wielu Wyznań, Duch Inno-
wacji, Duch Odbudowy i Duch Powodzi, które w zaaranżowa-
nej scenerii opowiedzą o wielokulturowej, niezwykłej histo-
rii miasta. Projektantem kilkumetrowych instalacji czerech 
duchów jest francuski artysta wizualny Philippe Geffroy.

Finał „Przebudzenia” nastąpi po spotkaniu się czterech 
Duchów, mieszkańców oraz artystów w sercu miasta. Ry-
nek przejdzie artystyczną transformację, w wyniku której 
nawet okoliczne budynki staną się scenami i elemen-
tami scenografii. Widowisko wizualno-muzyczne będące 
punktem kulminacyjnym „Przebudzenia” będzie spekta-
kularnym przedstawieniem z niezwykłą scenografią, ba-
jecznymi elementami wizualnymi, zaskakującym formą 
spektaklem z udziałem tysięcy artystów. Scenariusz wi-
dowiska opiera się na połączeniu pracy reżyserów sztuk 
wizualnych, tancerzy, aktorów, muzyków, performerów 
i aktywnego udziału mieszkańców Wrocławia. O skali 
przedsięwzięcia świadczą liczby ponad 1300 artystów, 
200 chórzystów, 50 żołnierzy, około 300 rowerzystów. 
Podczas ceremonii pojawi się 30 instalacji świetlnych, 
30 gigantycznych marionetek i pięć tramwajów. Reżyse-
rzy „Przebudzenia” przygotowali mnóstwo artystycznych 
niespodzianek i „zwrotów akcji”. Twórcy nie zdradzają 
szczegółów licząc, że efekt zaskoczenia jeszcze bardziej 
pobudzi emocje i przeżycia artystyczne publiczności. 
W trwających od prawie roku przygotowaniach do Wiel-
kiego Otwarcia uczestniczą polscy i zagraniczni artyści, 
setki osób związanych z formalnymi i nieformalnymi 
centrami kultury oraz lokalną społecznością. Jednak 
organizatorzy przedsięwzięcia wskazują przede wszyst-
kim na aktywny udział wrocławian, którzy podejmując 
wyzwanie stworzą niezapomniany kulturalny pochód 
mieszkańców. 

- Pomóżcie nam opowiedzieć historię Wrocławia. 17 stycz-
nia nasze wspólne uczestnictwo w pochodzie otwierającym 
Europejską Stolicę Kultury, sprawi, że „Przebudzenie” Wro-
cławia stanie się wydarzeniem na skalę Europy – zaprasza 
Chris Baldwin.

Weekend Otwarcia z projektem „Mercouri/Xenakis” 
i perłami światowej architektury
„Przebudzenie” poprzedzi kulturalne święto, które rozpocz-
nie się w piątek, 15 stycznia. W czasie 3 dni zaplanowano 
około 100 wydarzeń kulturalnych, tak by każdy znalazł coś 
dla siebie. Najważniejsze z nich to wystawa prac legendar-
nego hiszpańskiego rzeźbiarza Eduardo Chillidy (w BWA 
Awangarda, wernisaż 15 stycznia) i ekspozycja „Made in 
Europe. 25 lat nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie ar-
chitektury współczesnej – Mies van der Rohe Award”, dzięki 
której poznamy najlepsze realizacje światowej architektury 
(Muzeum Architektury, wernisaż 16 stycznia). ESK zaprasza 
także na trzydniowy projekt „Mercouri/Xenakis” obejmujący 
wystawę, koncerty i spektakl poświęcone twórczości Ian-
nisa Xenakisa – legendarnego greckiego architekta i kom-
pozytora oraz Melinie Mercouri – greckiej aktorce, minister 
kultury i pomysłodawczyni idei Europejskiej Stolicy Kultury. 
W sobotę (16 stycznia) Europejska Stolica Kultury zaprosi do 
„Muzeum Marzeń”. We wrocławskim Muzeum Narodowym 
reżyser Jacqueline Kornmüller wraz z gwiazdami literatu-
ry i teatru oraz tancerzami pokaże dziewięć kameralnych 
przedstawień inspirowanych dziełami sztuki.

Das ist in weniger als einem Monat. Wroclaw lädt für 
drei Tage zum Eröffnungswochenende (15. bis 17. Januar 
2016) ein mit über hundert Kulturveranstaltungen, die 
das Europäische Kulturhauptstadtjahr eröffnen werden. 
Das Finale wird die Eröffnungsfeier der Europäischen 
Kulturhauptstadt Breslau 2016 am Sonntag (17. Januar) 
mit dem Titel „Erwachen“ sein, an der Zehntausende 
von Menschen teilnehmen sollen. Das wird einer der 
größten und spektakulärsten Umzüge in der Geschichte 
der Stadt sein. Die Breslauer und unsere Gäste werden 
sich in einem gemeinsamen Durchmarsch zusammen-
schließen und an der künstlerischen Erzählung über die 
Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner teilnehmen 
können - lädt Chris Baldwin, Autor des „Erwachens“ ein.

Durchmarsch der Geister der Stadt
Regisseur der Eröffnungsfeier im großen Stil ist Chris 
Baldwin, Kurator der Kulturhauptstadt Europas für Per-
formance, ein Künstler, der  große Veranstaltungen im 
Freien in ganz Europa durchgeführt hat. Die Zeremonie 
wird am Sonntag, den 17. Januar, in vier Stadtteilen von 
Breslau beginnen. Vom Straßenbahndepot „Dąbie“, vom 
Busdepot in der Grabiszyńska – Str., vom Depot „Popo-
wice“ und von der Höheren Militärschule der Landstreit-
kräfte in der  Czajkowski – Str. starten die Umzüge von 
Bewohnern und Künstlern Richtung Markt. Geführt wer-
den sie von vier Geistern Breslaus: vom Geist Vieler Kon-
fessionen, vom Geist der Innovation, vom Geist des Wie-
deraufbaus und vom Geist der Überschwemmung, die in 
einer arrangierten Kulisse über die multikulturelle, au-
ßergewöhnliche Geschichte der Stadt erzählen werden. 
Der Designer von einigen Metern hohen Installation der 
vier Geister ist der französische bildende Künstler Phil-
ippe Geffroy.

Das Finale des „Erwachens“ findet nach dem Treffen 
der vier Geister, der Bürger und der Künstler im Herzen 
der Stadt statt. Der ganze Markt wird von einer künst-
lerischen Transformation erfasst und als Folge davon 
werden auch die umliegenden Gebäude zu Szenen und 
Elementen der Stenographie werden. Das visuelle und 
musikalische Schauspiel, das der Höhepunkt des „Erwa-
chens“ ist, wird eine spektakuläre Präsentation mit einer 
seltenen Szenografie, mit fabelhaften visuellen Elemen-
ten, mit einer überraschenden Form des Schauspiels mit 
Teilnahme von Tausenden Künstlerinnen und Künstlern 
sein. Das Programm basiert auf einer Kombination der 
Arbeit von Regisseuren der bildenden Künste, der Tän-
zer, Schauspieler, Musiker, Performer und der aktiven 
Beteiligung der Bewohner von Breslau. Von der Größe 
des Projekts sprechen die Zahlen: mehr als 1.300 Künst-
ler, 200 Chorsänger, 50 Soldaten, etwa 300 Radfahrer. 
Während der Zeremonie werden 30 Lichtinstallationen, 
30 riesige Marionetten und fünf Straßenbahnen erschei-
nen. Die Regisseure des „Erwachens“ haben eine Reihe 
von künstlerischen Überraschungen und „Handlungs-
wenden“ vorbereitet. Die Schöpfer verraten die Details 
nicht, in der Hoffnung, dass der Überraschungseffekt die 
Emotionen und die künstlerischen Erlebnisse der Zu-
schauer noch mehr stimulieren wird.
An den seit fast einem Jahr dauernden Vorbereitung zum 
Grand Opening nehmen polnische und ausländische 
Künstler, Hunderte von Menschen von formellen und 
informellen Kulturzentren und von der lokalen Gemein-
schaft teil. Allerdings weisen die Organisatoren des Pro-
jektes vor allem auf die aktive Teilnahme der Einwohner 
von Breslau hin, die die Herausforderung annehmend, 
einen unvergesslichen, kulturellen Umzug von Men-
schen schaffen werden.

- Helft uns, die Geschichte von Breslau zu erzählen. Un-
sere gemeinsame Teilnahme am 17. Januar an dem Er-
öffnungsumzug der Kulturhauptstadt Europas wird ver-
ursachen, dass das „Erwachen“ Breslaus europaweit zum 
Ereignis wird - lädt Chris Baldwin ein.

Eröffnungswochenende mit dem Projekt „Mercouri / 
Xenakis“ und den Perlen der Weltarchitektur
Dem „Erwachen“ geht ein kulturelles Fest voraus, das am 
Freitag, den 15. Januar beginnt. Für die drei Tage wurden 
etwa 100 Kulturveranstaltungen geplant, so dass jeder 
etwas für sich finden kann. Die wichtigsten davon sind 
die Ausstellung der Werke des legendären, spanischen 
Künstlers Eduardo Chillida (im Büro der Künstlerischen 
Ausstellungen, Vernissage 15. Januar) und die Ausstellung 
„Made in Europe. 25 Jahre des Preises der Europäischen 
Union für moderne Architektur - Mies van der Rohe Award 
„, durch die wir die besten Realisierungen der Weltarchi-
tektur kennen lernen werden (Architekturmuseum, Ver-
nissage 16. Januar).
Die Europäische Kulturhauptstadt lädt auch zu einem 
dreitägigen Projekt „Mercouri / Xenakis“ ein, das eine 
Ausstellung, Konzerte und eine Performance umfasst, die 
den Werken von Iannis Xenakis - des legendären, grie-
chischen Architekten und Komponisten gewidmet sind, 
sowie Melina Mercouri - der griechischen Schauspielerin 
und Kulturministerin, sowie der Urheberin des Konzepts 
der Kulturhauptstadt Europas. Am Samstag (16. Januar) 
wird die Europäische Kulturhauptstadt ins „Museum der 
Träume“ einladen. Im Breslauer Nationalmuseum wird 
die Regisseurin Jacqueline Kornmüller mit Literatur- und 
Theaterstars sowie mit Tänzern neun kleine, von Kunst-
werken inspirierte, Aufführungen zeigen.

Už zbývá méně než jeden měsíc. Wroclaw zve na tří-
denní zahajovací víkend (15-17. ledna 2016), naplněný 
více než sto kulturními zážitky, které budou slavnost-
ním otevřením roku Evropského hlavního města kul-
tury. Velkým finále bude nedělní (17. leden) slavnostní 
zahájení Evropského hlavního města kultury Wroclaw 
2016 s názvem „Probuzení“, kterého se zúčastní desítky 
tisíc lidí. Bude to jeden z největších a nejkrásnějších 
průvodů v historii města. – Wroclawané a naši hosté se 
budou moci zapojit do společného pochodu a podílet 
se na uměleckém příběhu o historii města a jeho oby-
vatel – zve autor „Probuzení“ Chris Baldwin.

Pochod duchů města 
Režisérem realizovaného ve velkém stylu zahajova-
cího ceremoniálu je Chris Baldwin, kurátor Evropské-
ho hlavního města kultury pro uměleckou stránku, 
umělec, který má na svém kontě velkolepé venkovní 
akce po celé Evropě. Ceremoniál začne v neděli 17. 
ledna ve čtyřech čtvrtích Wroclawi. Z  tramvajového 
depa „Dąbie“, depa autobusů na ulici Grabiszyńské, 
depa „Popowice“ a Vyšší vojenské školy pozemních sil 
na ulici Čajkovského vyrazí na náměstí pochody oby-
vatel a umělců. Doprovázet je budou čtyři duchové 
Wroclawi: Duch mnoha vyznání, Duch inovace, Duch 
rekonstrukce a Duch povodní, kteří budou v aranžova-
né scenérii mluvit o mimořádné multikulturní histo-
rii města. Projektantem několika metrových instalací 

čtyř duchů je francouzský vizuální umělec Philippe 
Geffroy.
Vyvrcholení „Probuzení“ nastane při setkání čtyř du-
chů, občanů a umělců v srdci města. Náměstí projde 
uměleckou transformací, v důsledku níž se i okolní 
budovy stanou scénami a prvky scénografie. Vizuální 
a hudební podívaná, která je vyvrcholením „Probuze-
ní“, bude velkolepým představením s neobvyklou scé-
nografií, báječnou vizualizací, svou formou překva-
pující podívanou s tisíci umělci. Scénář představení 
je založený na kombinaci práce režisérů vizuálního 
umění, tanečníků, herců, hudebníků, umělců a aktivní 
účasti obyvatel Wroclawi. Rozsah projektu se odráží v 
počtu více než 1300 umělců, 200 sboristů, 50 vojáků 
a asi 300 cyklistů. Během ceremoniálu se objeví 30 
světelných instalací, 30 obřích loutek a pět tramva-
jí. Režiséři „Probuzení“ připravili mnoho uměleckých 
překvapení a „zvratů“. Tvůrci neodhalují podrobnosti, 
protože doufají, že efekt překvapení vyvolá ještě více 
emocí a uměleckých zážitků pro veřejnost.
Příprav slavnostního otevření trvajících téměř rok se 
zúčastnili polští a zahraniční umělci, stovky lidí spo-
jených s formálními a neformálními centry kultury 
a místní společností. Nicméně, organizátoři projektu 
zdůrazňují především aktivní účast občanů Wroclawi, 
kteří vytvoří nezapomenutelný kulturní průvod lidí.
- Pomozte nám 17. ledna vyprávět příběh Wroclawi, 
naše společná účast na úvodním průvodu Evropského 

hlavního města kultury zajistí, že Wroclawské „Probu-
zení“ se stane vrcholem v celoevropském měřítku - 
vyzývá Chris Baldwin.

Zahajovací víkend s projektem „Mercouri / Xenakis“,  
a perlami světové architektury
„Probuzení“ budou předcházet kulturní oslavy, které 
začínají v pátek 15. ledna. Během tří dnů je napláno-
váno kolem 100 kulturních akcí, takže si každý může 
najít něco pro sebe. Nejdůležitější z nich je výstava 
prací legendárního španělského umělce Eduarda 
Chillida (v BWA Awangarda, zahájení 15. ledna) a vý-
stava „Made in Europe. 25 let ceny Evropské Unie v 
oblasti současné architektury – Mies van der Rohe 
Award“, díky níž se seznámíme s  nejlepšími realiza-
cemi světové architektury (Muzeum architektury, za-
hájení 16. ledna). Evropské hlavní město kultury také 
zve na třídenní akci „Mercouri / Xenakis“ zahrnující 
výstavu, koncerty a představení věnované dílům Ia-
nnise Xenakise - legendárního řeckého architekta 
a skladatele, a také Melin Mercouriové - řecké hereč-
ky, ministryně kultury a původkyně koncepce Evrop-
ského hlavního města kultury. V sobotu (16. ledna) 
Vás Evropské hlavní město kultury pozve do „Muzea 
přání“. V národním muzeu ve Wroclawi režisérka Ja-
cqueline Kornmüllerová spolu s  hvězdami literatu-
ry a divadla a tanečníky, představí devět komorních 
představení inspirovaných uměleckými díly.



3 Ziemia Kłodzka nr 256-257/ listopad-grudzień 2015

Redaktor Naczelny/Šéfredaktor/Chefredakteur:  
Teresa Bazała.
Redakcja/redakce/redaktion: Helmut Dohnalek (red. czeska), 
Joanna Golak, Julian Golak, Ryszard Grzelakowski, Josef 
Krám (red. czeska), Elisabeth  Kynast-Schmidt (red. niemiecka), 
Warcisław Martynowski,  Petr Neuman (red. czeska), Irena 
 Rogowska, Horst Ulbrich, Manfred Spata (red. niemiecka).
Przygotowanie DTP/příprava DTP/ 
vorbereitung DTP: Piotr Golak.
Rada naukowa czasopisma: prof. dr hab. Lesław Koćwin, 
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski, prof. dr hab. Jan 
Waszkiewicz, prof. dr hab. Anna Kowalska, prof. dr hab. 
Stanisław Czaja, prof. PhDr, Rudolf Žáček, Dr., prof. dr hab. 
Krzysztof Ruchniewicz, prof. dr hab. Arno Herzig, prof. dr hab. 
Małgorzata Ruchniewicz, ks. prof.dr hab. Tadeusz Fitych, prof. 
dr hab. Maciej Szymczyk, prof. Konrad Czapliński, dr Roman 
Baron, PhD., dr Manfred Spata,dr Piotr Chrzczonowicz, dr 
Ryszard Gładkiewicz, dr Marek Obrębalski, dr Rainer Sachs, 
Doc. PhDr. Ondřej Felcman., CSc., prof. dr hab. Zbigniew 
Kurcz, Igor Wójcik
Tłumaczenia/překlady/Übersetzung: 
Irena Rogowska, Horst Ulbrich,  Petr Neuman, Joanna Golak, 
Katarzyna Rima Katbeh, Grzegorz Ferenz

Wydawca/nakladatel/herausgeber:
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
Wydawnictwo Ziemia Kłodzka 
57-400 Nowa Ruda, ul. Boh.Getta 4, 
tel./fax +48 74 8725308, redakcja@ziemia.klodzka.com
Współwydawcy/spolunakladatelé/mitherausgeber:
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Czasopismo Ziemia Kłodzka jest dofinansowane  
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Nakład/náklad/auflage: 2000 egz/kopie/exemplare
Druk/tisk/druck: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot
vel Ko kociński, 57-400 Nowa Ruda, ul. A. Krajowej 15. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i adiustacji 
dostarczonych materiałów - nie zamówionych nie zwraca.

Redakce si vyhrazuje právo na zkratky a adjustace 
dodaných materiálů - neobjednané nevrací.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, die zugeschickten 
Texte zu kürzen und zu korrigieren - unbestellte Texte werden 
nicht zurückgeschickt.

57-400 Nowa Ruda, ul. Boh. Getta 4
tel./fax 74 872 53 08

e-mail: redakcja@ziemia.klodzka.com 
www.ziemia.klodzka.com

Na okładce/na obálce/titelbild:

Kościół św. Bartłomieja w Pradze
Fot. Julian Golak

Regionalne czasopismo transgraniczne

REGIONALNY MIESIĘCZNIK TRANSGRANICZNY. Ukazuje się od 1989 r.

Spis treści
Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej NOVUM str. 5
Biskup Václav Malý z Pragi Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego str. 6
Julian Golak  
wiceprzewodniczącym Sejmiku str. 7
50. rocznica Orędzia Biskupów polskich 
do Biskupów niemieckich str. 8
Dziedzictwo wymiany listów między  
Episkopatami Polski i Niemiec  
w roku 1965 str. 9
Těšíme se na další str. 12
Puls świętości ks. Gerharda Hirschfeldera 
w świetle relacji przedstawicieli 
„czeskiego zakątka” str. 16
V rocznica beatyfikacji błogosławionego 
Gerharda Hirschfeldera str. 21
ROZMOWA NIEKONWENCJONALNA 
Z MAJĄ DZIERŻYŃSKĄ  str. 22
Transgraniczna inwestycja  
w Masywie Śnieżnika jako element  
zagospodarowania turystycznego str. 24
„Altheide” str. 28
Polanickie spotkania z Moniką Taubitz
Lata 2011–2013 str. 32
XXVI Polsko-Czeskie Dni Kultury  
Chrześcijańskiej w Boguszowie-Gorcach  
z Apostołami Bożego Miłosierdzia str. 34
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL  
OD ZAPOMNIENIA str. 36
Dlaczego warto współpracować  
z Gruzją str. 38
Inicjatywy obywatelskie młodzieży  
noworudzkiej i Noworudzkiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku str. 40
Jubileusz 70-lecia Liceum  
Ogólnokształcącego  
w Bystrzycy Kłodzkiej str. 41
Zecer, czyli krok w przeszłość  str. 42
REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU 
EDUKACYJNEGO
"Z RODZINNEGO ARCHIWUM" str. 43
Podróż sentymentalna do Lewina str. 44
Nazistowskie Tajemnice  
Ludwikowic Kłodzkich str. 46
Klasztor w Broumovie zaprasza 
na zwiedzanie adwentowe,  
bożonarodzeniowe i Sylwestrowe str. 47
„Bunt” – Ekspresjonizm  
– Transgraniczna awangarda.  
Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola 
Kubickiego we Wrocławiu str. 48
Jazztopad 2015 str. 49
Wrocławskie Targi  
Dobrych Książek 2015 str. 49
Otwarcie Galerii PHOTO ZONA 
- fotoinstalacja Agaty Szuby str. 50
Pierwszy Villas Festival str. 50
Wystawa malarstwa Piotra Błażejewskiego 
W DRODZE – razem  
ze mną we Wrocławiu str. 50
 „Wanda Rutkiewicz – Fotografie” str. 51

Obsah
Evropská seskupení  
pro spolupráci uzemí NOVUM  s. 5
Biskup Václav Malý z Prahy zasloužilý  
pro Dolnoslezské vojvodství   s. 6
Julian Golak místopředseda sejmiku  s. 7
50. výročí projevu polských biskupsků  
k německým biskupům  s. 8
Dědictví výměny dopisů mezi episkopátem 
Polska Německa v roce 1965  s. 9
Těšíme se Další  s. 12
Puls svátostí blahoslaveného kněze 
Gerharda Hirschfeldera vzhledem ke vztahu 
zástupců "českého koutka"  s. 16
5. výročí beatifikace blahoslaveného 
Gerharda Hirschfeldear  s. 21
Nekonvenční rozhovor  
s Mają Dzierżyńską  s. 22
Přeshraniční investice v masivu Sniežnika 
jako součást rozvoje cestovního ruchu  s. 24
"Altheide"  s. 28
Polanickie setkání s Monicou Taubitz.  
Léta 2011-2013.  s. 32
XXVI Polsko-české dny křesťanské kultury 
v Boguszově - Gorce s apoštoly božího 
milosrdenství  s. 34
Mogiłę pradziada ocal  
od zapomnienia (Hrob pradědeček zachrán 
od zapomnění)  s. 36
Proč je důležite spolupracovat s Gruzií  s. 38
 Občanské iniciativy mládeže v Nowé Rudě 
a Univerzity třetího věku v Nowé Rudě  s. 40
70. jubileum obecného lyceum v Bystrzycí 
Kłodzké  s. 41
Sazeč nebo krok zpět v minulost.  s. 42
Předpisy regionální vzdělavácí soutěže  
"Z rodinného archivu"  s. 43
Sentimentální cesta do Lewina  s. 44
Nacistické tajemství  
Ludwikowic Klodzkých  s. 46
Klášter v Broumově zve pro adventní, 
vánoční a silvestrovou navštěvu  s. 47
"Vzpoura" - expresionismus - přeshraniční 
avantgarda. Díla v berlínské kolekce  
prof. St. Karola Kubickiego ve Wroclawi  s. 48
Jazztopad 2.015  s. 49
Wroclawský veletrh dobré knižky 2015  s. 49
Otevření Galerie PHOTO ZONA - 
Fotoinstalace Agaty Szuby  s. 50
První Villas Festival  s. 50
Výstava obrazů Petera Błażejewského  
NA CESTĚ - Spolu se mnou ve Wroclawí s. 50
 "Wanda Rutkiewicz - Fotografie"  s. 51

Inhaltsverzeichnis
Europäischer Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit NOVUM  S. 5 
Bischof  Václav Malý von Prag, ein 
Wohlverdienter für die Woiwodschaft 
Niederschlesien  S. 6
Julian Golak Vize-Vorsitzender des 
Regionalparlaments   S. 7
50. Jahrestag der Botschaft der polnischen 
Bischöfe an die deutschen Bischöfe   S. 8 
Erbe des Briefwechsels zwischen den 
Bischofskonferenzen Polens  
und Deutschlands in 1965    S. 9
Rhythmus der Heiligkeit von Kaplan  
Gerhard Hirschfelder im Lichte  
der Aussagen der Vertreter aus dem 
„Böhmischen Winkel“.   S. 16
V Jahrestag der Seligsprechung von Kaplan 
Gerhard Hirschfelder   S. 21
UNKONVENTIONELLES GESPRÄCH MIT MAJA 
DZIERŻYŃSKA     S. 22
Grenzüberschreitende Investition 
im Schneeberggebiet im Rahmen  
der touristischen Entwicklung     S. 24 
„Altheide”     S. 28
Altheider Treffen  
mit Monika Taubitz 2011-2013. S. 3
XXVI polnisch-tschechische christliche 
Kulturtage in Gottesberg- Rothenbach 
mit den Aposteln der Göttlichen 
Barmherzigkeit  S. 34
DAS GRAB DES URGROSSVATERS  
DER VERGESSENHEIT ENTREISSEN  S. 36
Warum sollte man mit Georgien 
zusammenarbeiten  S. 38
 Bürgerinitiativen der Jugendlichen  
und der Universität des Dritten Lebensalters 
aus Nowa Ruda S. 40
70 Jahre des Bestehens des 
Allgemeinbildenden Lyzeums  
in Habelschwerdt   S. 41
Schriftsetzer, also ein Schritt in die 
Vergangenheit   S. 42
REGELN DES REGIONALEN 
BILDUNGSWETTBEWERBS 
"AUS DEM FAMILIENARCHIV"    S. 43
Eine sentimentale Reise nach Lewin    S. 44
Nazi-Geheimnisse in Ludwigsdorf    S. 46
Das Kloster in Braunau lädt  
zur Advents-, Weihnachts-  
und Silvesterbesichtigung ein.   S. 47 
"Empörung" - Expressionismus – 
Grenzüberschreitende Avantgarde. Werke 
aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol 
Kubicki in Wroclaw  S. 48 
Novemberjazz 2015         S. 49
Breslauer Messe guter Bücher  2015    S. 49
Eröffnung der Galerie PHOTO ZONA - Foto-
Installationen von Agata Szuba  S. 50
Das erste Villas- Festival     S. 50
Gemäldeausstellung von Piotr Błażejewski AUF 
DEM WEG - mit mir zusammen in Breslau  S. 50 
 „Wanda Rutkiewicz – Fotografien”  S. 51



4  Ziemia Kłodzka nr 256-257/ listopad-grudzień 2015

 Drogim Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej”  życzymy błogosławionych,
pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych nam ludzi. 
A Nowy 2016 Rok niech obfituje w łaski Boże 
i wszelką pomyślność.

Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka 
Od kladského Pomezí  Glatzer Bergland”

 U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu „Ziemia Kłodzka”
vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších a milovaných lidí.
A do nového roku 2016 přejeme spoustu boží laskavosti
a osobních úspěchů.

Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

 Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”
wünschen wir zum Weihnachtsfest
nur das Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes
Fest im Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2016 wünschen
wir Gottes Segen und Wohlergehen.

Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí Glatzer Bergland”



5 Ziemia Kłodzka nr 256-257/ listopad-grudzień 2015

Dolny Śląsk ma aż 420 km 
wspólnej granicy z Republiką 
Czeską, w związku z tym graniczy 
i współpracuje  z wszystkimi czte-
rema sąsiednimi krajami czeskimi. 
Ta współpraca jest rozwinięta w 
różnych dziedzinach, szczególnie 
na pograniczu. Dlatego poszuki-
wano od lat nowej formuły dla 
rozwinięcia wzajemnych kon-
taktów, która być może jeszcze 
bardziej usprawni współpracę i 
podniesie ją na wyższy poziom. 
EUWT umożliwia podmiotom 
publicznym tworzenie ponad-
granicznych grup współpracy, 
które posiadają osobowość 
prawną. Parlament Europejski 
ustanowił w 2006 roku formę 
prawną EUWT. W celu doprecy-
zowania  i usprawnienia procesu 
funkcjonowania w Polsce,  Sejm 
RP przyjął ustawę w dniu 7 listo-
pada 2008 roku, w której określa 
zasady działania EUWT. Podobną 
procedurę przeprowadzono po 
stronie czeskiej.   Wstępną nazwę 
– EUWT HAVEL zaproponowała 
strona polska, jednak wywołała 
ona wśród Czechów niezadowo-
lenie. Ostatecznie strona czeska 
zaproponowała nazwę -  NOVUM. 

Utworzenie EUWT  „Novum” 
na granicy polsko-czeskiej to in-
nowacyjny projekt Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
czterech czeskich krajów (Kralo-

vohradeckiego, Ołomunieckie-
go, Libereckiego i Pardubickie-
go) oraz dwóch euroregionów: 
Glacensis i  Nysa. Utworzenie 
EUWT zostało zapoczątkowane  w 
2010 roku przez  prace w Komisji 
Współpracy Zagranicznej Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego.

 5 października 2011 roku w 
Jeleniej Górze wszyscy sygnata-
riusze podpisali list intencyjny na 
rzecz utworzenia EUWT. W 2014 
roku przygotowano dokumenty 
założycielskie, tzn. konwencję i 
statut. Zdecydowano, że EUWT 
„Novum” będzie miało siedzibę 
główną w Polsce (w Jeleniej Gó-
rze). W dniu 17 lipca 2014 roku 
Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego jednogłośnie przyjął 
uchwałę o przystąpieniu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego do 
EUWT. 

6 listopada 2014 roku decyzją 
Ministra Spraw Zagranicznych RP 
wszyscy członkowie strony pol-
skiej uzyskali zgodę na przystą-
pienie do EUWT „Novum”. Zasięg 
terytorialny EUWT obejmować 
będzie cały Dolny Śląsk. W dniu10 
marca 2015 roku podczas spotka-
nia przedstawicieli Sejmiku Woje-
wództwa oraz UMWD, które od-
było się w Hradec Kralove z udzia-
łem  Lubomira Franca-Hejtmana 
Kraju kralovehradeckiego  oraz 
Andrzeja Kosióra-wicemarszałka 

Województwa Dolnośląskiego i 
Juliana Golaka-radnego Sejmiku 
i Rzecznika Generalnego Solidar-
ności Polsko- Czesko- Słowackiej 
-  uzgodniono, że uroczystość 
podpisania konwencji i statutu 
odbędzie się  w 2015 roku- na 
Śnieżce. Początkowy budżet 
EUWT  „Novum” będzie wynosić 
120 tys. euro.Pracami EUWT kie-
rować będzie Dyrektor,którego 
powoła Zgromadzenie Ogólne 
na zasadzie jednomyślności. Ka-
dencję dyrektora ustalono na 6 
lat.Warto też  zastanowić się, nad 
powołaniem Instytutów Badań 
Transgranicznych, które mogłyby 
funkcjonować w ramach EUWT.

W drugiej połowie 2015 roku 
zorganizowana została XXVI edy-
cja Polsko- Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną”. Jest to od lat 
największa na pograniczu polsko- 
czeska akcja. Archiwiści Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej  w Kłodzku ob-
liczyli, że w ciągu minionych lat 
przeprowadzono w ramach tej 
inicjatywy  ponad 1500 akcji.

  W 2015 roku różnorodne 
wydarzenia społeczno- kultu-
ralne  zostały przygotowane   w 
35 miejscowościach na pograni-
czu oraz we Wrocławiu i w Pradze. 
Łącznie  organizatorzy przygoto-
wali prawie 95  wydarzeń, w tym 
konferencje popularno- naukowe, 

koncerty, prelekcje, spotkania in-
tegracyjne, konkursy dla dzieci i 
młodzieży a także trzy wystawy 
objazdowe.

Plany na rok 2016  

Przyszły rok będzie miał duże 
znaczenie dla rozwoju współpra-
cy polsko- czeskiej, bowiem za-
planowane są wstępnie bardzo 
ważne wydarzenia: I Kongres Cze-
choznawstwa Polskiego. Jeżeli 
przygotowania uda się sprawnie 
przeprowadzić, to w październiku 
i listopadzie zostanie on zorga-
nizowany we Wrocławiu, a być 
może także w Cieszynie, Kłodz-
ku, Wałbrzychu oraz w innych 
miejscowościach.Jest to projekt 
bardzo ważny. XXVII Polsko- Cze-
skie Dni Kultury Chrześcijańskiej 
”Bądźmy Rodziną” na odcinku 350 
km na pograniczu polsko- cze-
skim, (wzdłuż granicy od Złotego 
Stoku aż do Krzeszowa). Zorgani-
zowanie 100 wydarzeń społecz-
no - kulturalnych pod hasłem 
„Bądżmy Rodziną”. Konferencje 
poświęcone Arnośtovi z Pardu-
bic i Św. Wojciechowi. Przygoto-
wanie dwóch nowych szlaków 
turystycznych: Szlak Świętego 
Wojciecha - z Pragi przez Wrocław 
(I etap), do Gniezna (II etap) oraz 
na Pomorze (III etap), i Szlaku Św. 
Jana Nepomucena.

Julian Golak

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY  
TERYTORIALNEJ NOVUM

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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29 listopada 2015 roku 
miała miejsce w Pradze 
niezwykła uroczystość, w 
czasie której Julian Golak, 
wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Dolno-
śląskiego udekorował  Złotą 
Odznaką "za Zasługi dla wo-
jewództwa dolnośląskiego" 
bp. Václava Maleho. Uroczy-
stość odbyła się w kościele 
Św. Bartłomieja w Pradze, 
który jest jednym z dwóch 
najstarszych kościołów w 
stolicy Czech. Uroczystośc 
uświetnił koncert zespołu 
William-Es z Wałbrzycha, 
który wykonał program  
pt. Kwiaty Jana Pawła II. To 
właśnie papież z Polski pod-
niósł księdza Maleho w 1996 
roku do godności biskupa. 
Laudację w języku czeskim 
odczytał Julian Golak. Przy-
pomniał główne zasługi 
Laureata, który w 1977 roku 

podpisał tzw. KARTĘ 77 i od 
tego czasu aktywnie i odważ-
nie walczył z komunizmem 
w Czechosłowacji. Za swoją 
postawę był więziony i po-
zbawiony możliwości spra-
wowania funkcji kapłańskich. 
W działalności opozycyjnej 
współpracował z Vaclavem 
Havlem oraz z polskimi opo-
zycjonistami. Przyczynił się 
do powstania Solidarności 
Polsko - Czeskiej oraz uczest-
niczył w nielegalnych spo-
tkaniach kurierów w górach 
Ziemi Kłodzkiej, między in-
nymi na Borówkowej Górze 
oraz na przełęczy Černy Kout 
w okolicach Lądka- Zdroju. 
Ksiądz bp. Václav Malý był 
także jednym z głównych 
organizatorów aksamitnej 
rewolucji w listopadzie 1989 
roku. W 1990 roku, brał czyn-
ny udział w Polsko - Czeskich 
Dniach Kultury Chrześcijań-

skiej w Nowej Rudzie i w Ląd-
ku- Zdroju. 

Uroczystość w Pradze 
zakończyła się wspólnym 
z wiedzaniem w ystaw y 
dokumentującej dorobek 

Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej pod ha-
słem BĄDŻMY RODZINĄ oraz 
spotkaniem integracyjnym z 
mieszkańcami Pragi.

Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dekoruje 
bp. Vaclava Maleho Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Ewa Jazienicka 

BISKUP VÁCLAV MALÝ Z PRAGI, ZASŁUŻONY  
DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Laudacja wygłoszona przez Juliana Golaka, z okazji wręczenia Odznaki ks. bp. Václavowi Malemu
Ksiądz bp. Václav Malý 

w 1977 podpisał Kartę 77 
(ugrupowanie opozycji an-
tykomunistycznej w Czecho-
słowacji, dążące do obrony 
praw człowieka i obywatela 
oraz wprowadzenia demo-
kratycznego państwa prawa). 
Dwa lata później władze ko-
munistyczne Czechosłowa-
cji pozbawiły go pozwolenia 
na sprawowanie funkcji ka-
płańskich i na 7 miesięcy za-
mknęły w więzieniu. W latach 
1980–1989 pracował fizycznie 
jako palacz. Jednocześnie po-
tajemnie sprawował funkcje 
kapłańskie. Od 13 stycznia 
1981 do 7 stycznia 1982 pełnił 
funkcję rzecznika Karty 77. W 
1989 roku był współzałożycie-
lem Obywatelskiego Forum 
(Občanské fórum).

Odegrał kluczową rolę 
w „aksamitnej rewolucji” w 
Czechosłowacji w 1989, w 
wyniku której przywrócono w 
Czechosłowacji ustrój demo-
kratyczny oraz podstawowe 
prawa obywatelskie.

W latach 1990–1996 był 
proboszczem w kościele św. 

Antoniego w Pradze Holešo-
vicach. 3 grudnia 1996 Jan Pa-
weł II mianował go biskupem 
pomocniczym archidiecezji 
praskiej. Sakrę biskupią otrzy-
mał 11 stycznia 1997.

Wypełniając obowiązki 
biskupie występuje w obro-
nie praw człowieka, odwie-
dza kraje, w których panują 
totalitarne reżimy, takie jak 
Białoruś, Kuba, Chiny, Iran, 
Czeczenia, gdzie spotyka się 
z przedstawicielami opozycji. 
Upomina się o więźniów poli-
tycznych i wspiera ich rodziny. 

W latach 80‐tych jako 
działacz opozycji antykomu-
nistycznej w Czechosłowacji 
prowadził aktywną działal-
ność opozyczjną wspólnie z 
Vaclavem Havlem. W latach 
1988-1989 roku podjął się 
misji utworzenia Solidarno-
ści Polsko‐Czeskiej, w wyniku 
której nielegalnie przekroczył 
granicę państwową i przeby-
wał na terenie Dolnego Śląska 
w okolicach Lądka‐Zdroju i 
Stronia Śląskiego. Dwukrot-
nie wspólnie z Vaclavem Ha-
vlem podjął się ryzykownych 

akcji w celu porozumienia z 
przedstawicielami Solidar-
ności. Spotkania odbyły się 
1988 i 1989 r. na Borówkówej 
Górze oraz na Przełęczy 50. 
Černy Kout. Instytut Pamię-
ci Narodowej oraz Ośrodek 
Pamięć i Przyszłość we Wro-
cławiu dysponują dokumen-
tami, które przedstawiają 
niezapomniane akcje Soli-
darności Polsko‐Czeskiej na 
pograniczu. Na fotografiach 
jest udokumentowany pobyt 
Vaclava Maleho obok Vaclava 
Havla, Petra Pospichala oraz 
polskich działączy opozycji 
demokratycznej, takich jak 
Adam Michnik, Zbigniew 
Romaszewski, Jacek Kuroń, 
Zbigniew Janas, Jan Lityński 
oraz inni. Ich działalnośc na 
pograniczu Dolnego Śląska w 
górach ziemi kłodzkiej upa-
miętnia szlak turystyczny pn. 
„Szlak do wolności”. Na tym 
szlaku umieszczone są foto-
grafie przedstawiające tam-
te historyczne wydarzenia. 
Teksty napisane są w języku 
polskim, czeskim i angielskim. 
Jest to jedyne źródło informa-

cji dla turystów, szczególnie 
dla młodzieży, bowiem nie ist-
nieją podręczniki szkolne, ani 
akademickie, które mogłyby 
przekazać te bardzo ważne 
wydarzenia, które budowały 
prawdziwą solidarność pol-
sko‐czeską. 12 września 2015 
r. w Lądku‐ Zdroju została uro-
czyście otwarta Aleja Vaclava 
Havla oraz drugi etap „Szla-
ku do wolności”, na którym 
upamiętnione są nielegalne 
pobyty polskiej i czeskiej opo-
zycji antykomunistycznej.

Wniosek jest sformuło-
wany w celu odznaczenia 
jednego z najbardziej zasłu-
żonych działaczy na rzecz 
solidarności polsko‐czeskiej 
i oddolnego budowania dy-
plomacji obywatelskiej. „Szlak 
do wolności” upamiętnia w 
sposób wiarygodny wielki 
wkład Václava Maleho w bu-
dowanie dobrych stosunków 
polsko‐czeskich na terenie 
Dolnego Śląska.

Praga,
29 listopada 2015 roku
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Slova chvály Juliana Golaka, místopředsedy Sejmiku Dolnoslezského vojvodství, při příležitosti  
udělování čestného Zlatého odznaku za zásluhy pro Dolnoslezské Vojvodství pro kněze biskupa 
Václava Malého z Pražského Arcibiskupství.

Václav Malý v roce 1977 
podepsal Chartu 77 (iniciativa 
antikomunistické opozice v 
Československu, která se sna-
žila bránit lidská a občanská 
práva a usilovala o zavedení 
demokratického právního 
státu). 

O dva roky později ho ko-
munistické úřady Českoslo-
venska připravily o povolení 
k výkonu kněžských funkcí a 
na 7 měsíců zavřeli do vězení.  
V  roce 1980-1989 pra-
coval fyzicky jako topič. 
Ve  s te j n o u  d o b u  vš a k 
tajně vykonával kněžské po-
slání. Od 13. ledna 1981 do 
7. ledna 1982 působil jako 
mluvčí Charty 77.

V  r o c e  1 9 8 9  s e 
s t a l  s p o l u z a k l a d a t e -
lem Ob čanského fóra . 
Odehrál klíčovou roli v "sa-
metové revoluci" v Českoslo-
vensku v roce 1989, díky níž 
byla v Československu obno-
vena demokracie a základní 
občanská práva. V letech 
1990-1996 byl farářem v ko-
stele Svatého Antonína v Pra-

ze - Holešovicích.  3. prosince 
1996 ho Jan Pavel II jmenoval 
pomocným biskupem pra-
žské arcidiecéze. Vysvěcen na 
biskupa byl 11. ledna 1997. 
Kromě plnění povinností 
biskupa, hájí lidská práva, 
navštěvuje země, ve kterých 
vládnou totalitní režimy, jako 
Bělorusko, Kuba, Čína, Írán, 
Čečensko, kde se setkává se 
zástupci opozice, mluví na-
hlas o politických vězních 
a podporuje jejich rodiny. 
V 80. letech jako aktivista 
protikomunistické opozice 
v Československu vedl aktivní 
opoziční činnost společně s 
Václavem Havlem. V letech 
1988 a 1989 bylo jeho misí  
vytvoření Polsko-české soli-
darity, což mělo za následek 
nelegální překročení národ-
ní hranice a jeho pobyt na 
Dolním Slezsku v okolí Ląd-
ku Zdroje a Stronia Śląského. 
Dvakrát se spolu s Václavem 
Havlem zúčastnil rizikové 
akce s cílem navázání kon-
taktu se Solidaritou. Schůzky 
se konaly v roce 1988 a 1989 

na Borůvkové hoře a na vrchu 
Černy kout. Národní Vzpo-
mínkový ústav a Centrum 
pro paměť a budoucnost ve 
Wroclawi mají k dispozici 
dokumenty, které ukazují 
nezapomenutelné akce Če-
sko-polské solidarity v pohra-
ničí. Na fotografiích je zdoku-
mentován pobyt Václava Ma-
lého po boku Václava Havla, 
Petra Pospíchala a polských 
demokratických opozičních 
aktivistů, jako Adam Michnik, 
Zbigniew Romaszewski, Ja-
cek Kuroń, Zbigniew Janas, 
Jan Lityński a dalších. Je-
jich činnost v pohraničí na 
Dolním Slezsku a kladských 
horách připomíná turistická 
stezka s názvem „Cesta ke 
svobodě .” Také v horách jsou 
podél této trasy umístěny 
tabule s fotografiemi mlu-
vící o těchto historických 
událostech. Text historických 
setkání je uveden v polštině, 
češtině a angličtině. Je to je-
diný zdroj informací pro turi-
sty, a zejména pro mladé lidi, 
protože neexistují učebnice 

školní ani akademické, kte-
ré by mohly představit tyto 
velmi důležité události, které 
budovaly skutečnou polsko-
-českou solidaritu.

12. září 2015 roku byla v 
Lądku-Zdroji oficiálně otevře-
na alej Václava Havla a druhá 
fáze „Cesty ke svobodě,” na 
které jsou představeny ne-
legální pobyty polsko-české 
antikomunistické opozice. 
Tato žádost je formulována 
s cílem vyznamenání jed-
noho z nejvýznamnějších 
akt iv istů  bojuj íc ích za 
polsko-českou solidaritu 
a vybudování od základů 
občanské diplomace.Turi-
stická stezka s názvem „Ce-
sta ke svobodě” připomíná 
důvěryhodně nepopiratelný 
velký přínos Václava Malého 
pro budování dobrých česko-
-polských vztahů na Dolním 
Slezsku.

Praha 29. listopadu 2015

Julian Golak został wy-
brany wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego. Poparli go zarówno 
radni Platformy Obywatelskiej, 
jak i Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas sesji, która odbyła 
się 26 listopada radni woje-
wództwa wybrali nowego wi-
ceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. 

Juliana Golaka rekomendowa-
nego przez klub Platformy 
Obywatelskiej poparło 32 
spośród 35 głosujących.

Sejmik wybiera ze swego 
grona Przewodniczącego oraz 
trzech Wiceprzewodniczących 
bezwzględną większością gło-
sów, w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu 
Sejmiku w głosowaniu tajnym. 
Funkcję przewodniczącego 
pełni Paweł Wróblewski, a wi-
ceprzewodniczącymi oprócz 
Juliana Golaka są Kazimierz 
Huk i Krzysztof Skóra.

Julian Golak urodził się w 
1957 roku w Nowej Rudzie. W 
okresie sierpnia 1980 był jed-
nym z organizatorów strajku 
w swoim zakładzie pracy, na-
stępnie został delegatem do 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego we Wrocławiu. 
Uczestniczył w tworzeniu 
struktur "Solidarności" na Dol-
nym Śląsku w branży poligra-

ficznej, zasiadał w jej władzach 
krajowych. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego organizował 
trzy akcje protestacyjne w Za-
kładach Graficznych Poczty i 
Telekomunikacji. Ostatecznie 
został aresztowany i zwolniony 
z pracy. Zajmował się dystry-
bucją wydawnictw drugiego 
obiegu, wydawaniem nielegal-
nych czasopism. Jednocześnie 
działał w duszpasterstwach 
ludzi pracy i duszpasterstwie 
akademickim „Wawrzyny”. W 
1989 organizował lokalny Ko-
mitet Obywatelski.

W latach 1990 do 1994 
roku był Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Nowej Ru-
dzie. Od 1992 - 1994 roku 
pracował jako radny Sejmiku 
Samorządowego Wojewódz-
twa Wałbrzyskiego, gdzie peł-
nił również funkcję przewod-
niczącego komisji ochrony 
środowiska i był pełnomocni-
kiem Sejmiku ds. współpracy z 

Czechami. W latach 1998- 2002 
przewodniczył największej na 
Dolnym Śląsku Radzie Powiatu 
Kłodzkiego. W 2000 roku zo-
stał mianowany przez premie-
ra Jerzego Buzka pełniącym 
obowiązki burmistrza gminy 
Głuszyca, aby uporządkować 
sytuację w gminie. Do 2006 
roku był radnym Powiatu 
Kłodzkiego. Od 9 lat jest rad-
nym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, w którym 
pracuje w 6 komisjach.

Golak jest Honorowym 
Obywatelem Kłodzka. Prezy-
dent Lech Kaczyński odznaczył 
go w 2008 roku Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski za wybitne zasługi w 
działalności na rzecz przemian 
demokratycznych w Europie 
Środkowej. Został również 
uhonorowany przez Ministra 
Kultury Republiki Czeskiej oraz 
Medalem Św. Wojciecha "Przy-
jaciel Kultury Czeskiej".

Teresa Bazała 

JULIAN GOLAK WICEPRZEWODNICZĄCYM SEJMIKU

Julian Golak
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18 XI 1965 roku podczas Sobo-
ru Watykańskiego II Biskupi polscy 
skierowali Orędzie do Biskupów 
niemieckich, w którym zamie-
ścili słynne słowa „Wyciągamy 
do Was, siedzących tu na ławach 
kończącego się Soboru nasze ręce 
oraz udzielamy przebaczenia i 
prosimy o przebaczenie”, które 
wywołało ogromną nienawiść i 
histerię władz komunistycznych. 
W odpowiedzi na Orędzie Biskupi 
niemieccy napisali „Z braterskim 
szacunkiem przyjmujemy podane 
nam ręce. Niech Bóg pokoju spra-
wi za wstawiennictwem Królowej 
Pokoju, że zły duch nienawiści już 
nigdy nie rozdzieli naszych rąk! 
Orędzie to i odpowiedź Biskupów 
niemieckich uważane jest za fun-
dament pojednania polsko-nie-
mieckiego. 

Z tej okazji w 50. rocznicę 
Orędzia w Zamku „Książ” w Wał-
brzychu 5 grudnia została zorga-
nizowana okolicznościowa konfe-
rencja, której celem było oddanie 
czci i szacunku Pasterzom Kościo-
ła za podjęcie dialogu w duchu 
chrześcijańskiego pojednania oraz 
przypomnienie przez świadków 
tamtych wydarzeń roli, jaką w 
tym dziele odegrał wrocławski 
kardynał Bolesław Kominek, wielki 
patriota i mąż stanu.

Młodzi uczestnicy z Niemiec 
i Polski skierowali przesłanie do 
młodzieży całego świata, w któ-
rym zadeklarowali wolę niesienia 
dalej pod patronatem śp. kardyna-
ła Kominka dialogu i pojednania, 
zapoczątkowanego przez bisku-
pów polskich i niemieckich w 1965 
roku. Zaapelowali o odrzucenie 
szerzącej się kultury śmierci, prze-
zwycięzenie nienawiści i wspólne 

poszukiwanie drogi do pojedna-
nia, pokoju i miłości, odnajdując 
na niej Jezusa Chrystusa jako 
Prawdę, Drogę i Życie.

Konferencja rozpoczęła się 
mszą świętą, którą koncelebrowali 
kapłani wyświęceni przez kard. 
Bolesława Kominka, autora listu o 
przebaczeniu oraz kilku biskupów, 
między innymi kard. Henryk Gul-
binowicz, Wolfgang Ipolt z Görlitz, 
Jan Kopiec z Opola, Włodzimierz 
Juszczak OSBM. Homilię wygłosił 
biskup Jan Tyrawa, który wspo-
minał Kardynała oraz podkreślił 
jakim wyzwaniem był ten list za-
róno dla Polaków, jak i Niemców.

Po mszy świętej poseł Michał 
Dworczyk odczytał list do uczest-
ników konferencji, skierowany 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 
W konferencji uczestniczyła także 
Anna Zalewska, Minister Edukacji 
Narodowej oraz Minister Obrony 
Narodowej Antoni Maciereiwcz. 

Mottem konferencji były sło-
wa kard. Bolesława Kominka, że 
„Kościół musi być cały czas wy-
chylony w przyszłość”. 

Konferencję otworzył J.E. ks. 
bp. Ignacy Dec, ordynariusz świd-
nikci, którego wystąpienie w ca-
łości drukujemy. Następnie głos 
zabrali ks. infułat Jóżef Strugarek, 
który był sekretarzem kardynała 
Kominka oraz ks. prof. Józef Pater, 
były student Kardynała.

Niemieckie reakcje na Orędzie 
przedstawił w swoim wystąpieniu 
ks. prałat Peter Birkner z Görlitz.

Z wszystkich wypowiedzi bar-
dzo wyraźnie wynikała ogromna 
rola kardynała Bolesława Kominka, 
jego nowe myślenie, którego na-
uczył się na Soborze, by „szukać 
tego co łączy, a nie dzieli”.

Teresa Bazała

50. ROCZNICA ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH  
DO BISKUPÓW NIEMIECKICH

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji. Fot. ks. Roman Tomaszczuk 

Goście, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Fot. ks. Roman Tomaszczuk

Bp.  Wolfgang Ipolt z diecezji Görlitz, fot. ks. Roman Tomaszczuk 
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Eminencjo, nasz Drogi 
Księże Kardynale; Ekscelen-
cjo, Najdostojniejszy Księże 
Arcybiskupie, Metropolito 
Wrocławski,  Ekscelencje, 
Magnificencje, Parlamenta-
rzyści, Ministrowie, Szanowni 
Państwo!

Na temat słynnego Listu 
biskupów Polskich do bisku-
pów niemieckich z listopada 
1965 r. wiele już powiedziano 
i napisano w  ciągu minionych 
pięćdziesięciu lat. Obecny, ju-
bileuszowy rok ukazania się 
tego doniosłego dokumentu, 
stworzył okazję do pogłębio-
nej refleksji nad tym historycz-
nym, profetycznym wydarze-
niem.  Dzisiaj w tę refleksję 
włącza się  środowisko die-
cezji świdnickiej. Charaktery-
stycznym znamieniem naszej, 
dzisiejszej  międzynarodowej 
konferencji jest to, że w roli 
prelegentów występują w du-
żej części naoczni świadkowie 
tego niezwykłego wydarzenia, 
a także  obecność młodzieży, 
młodego pokolenia, które 
poniesie to wydarzenie w 
przyszłość. Moim zadaniem 

w tym wystąpieniu otwiera-
jącym część wykładową tej 
konferencji jest uwydatnie-
nie podstawowego przesła-
nia tego dokumentu w kluczu 
tryptyku: Pamięć, Świadectwo, 
Przyszłość. 

Pamięć - okoliczności 
zaistnienia Orędzia

List biskupów polskich do 
biskupów niemieckich zrodził 
się - jak mi się wydaje -  w kon-
tekście trzech  ważnych czyn-
ników: podzielonej i skłóconej 
po drugiej wojnie światowej 
Europy, Soboru Watykańskie-
go II i nadchodzącego "Sacrum 
Poloniae Millennium".  Druga 
wojna światowa spowodowała 
zaistnienie ogromnej przepa-
ści między wieloma naroda-
mi, w tym w szczególności 
między narodem polskim 
i niemieckim. Naród polski 
doznał ogromnej krzywdy od 
zachodniego sąsiada, agreso-
ra. Stracił kilka milionów ludzi, 
doznał zniszczenia narodowe-
go dobytku. Wojna pozosta-
wiła zniszczone miasta i wsie, 

kościoły, fabryki, mosty i drogi. 
Z kolei Niemcy podnieśli 

larum, że zostali wypędzeni 
ze swoich - jak twierdzili - 
rdzennie niemieckich ziem. 
Spiralę nienawiści nakręcała 
komunistyczna propaganda, 
rozdrapując krwawiące nadal 
wojenne rany. Niepotwierdzo-
ną żadnym traktatem pokojo-
wym granicę na Odrze i Ny-
sie niemiecka prasa nazwała 
"heisses Eisen" - gorącym żela-
zem. Między Republiką Fede-
ralną Niemiec a Polską  trwała 
totalna izolacja. Także oziębłe i 
podejrzane były nieliczne kon-
takty ludzi Kościoła. Procesy te 
obserwował z bliska urodzony 
na Górnym Śląsku w Radlinie, 
na pograniczu Polski i Niemiec 
ks. Bolesław Kominek, w latach 
1945-1951 jako administrator 
apostolski w Opolu, a od roku 
1956 jako biskup administra-
tor apostolski we Wrocławiu. 
Uświadomił sobie, że trzeba 
podjąć jakieś działania, żeby 
wyjść z tego impasu, z tej jak-
by więziennej klatki, jak sam 
to nazywał.  Droga dyploma-
tycznych, propolskich, może 

nieco nacjonalistycznych,  wy-
powiedzi polskich hierarchów 
podczas obchodzonego we 
Wrocławiu latem 1965 roku, 
XX-lecia polskiej organizacji 
na Ziemiach Zachodnich, nie 
przyniosła rezultatów, co wię-
cej wywołała nawet nową falę 
oburzenia i krytyki w Niem-
czech. Wrocławski arcybiskup, 
jako wielki syn Kościoła i Oj-
czyzny, uświadomił sobie, że 
w takiej sytuacji trzeba wrócić 
do serca Ewangelii, że trzeba 
podjąć drogę ewangeliczne-
go przebaczenia i pojednania. 
Okazję do podjęcia takiej dro-
gi stworzył  Sobór Watykański 
II, najważniejsze wydarzenie 
eklezjalne XX wieku. Sobór 
miał charakter ekumeniczny. 
Na ławach auli soborowej 
zasiedli biskupi z lokalnych 
kościołów, reprezentanci 
wszystkich kontynentów i 
wielu narodów świata. Mówio-
no na nim m. in. o potrzebie 
budowania jedności Kościoła i 
wspólnoty międzynarodowej 
na bazie wartości ewangelicz-
nych. Następnym  czynnikiem  
zachęcającym do napisania 

bp. Ignacy Dec

DZIEDZICTWO WYMIANY LISTÓW MIĘDZY EPISKOPATAMI 
POLSKI I NIEMIEC W ROKU 1965

Ks. kard. Henryk Gulbinowicz i ks. bp. Ignacy Dec. Fot. ks. Roman Tomaszczuk 
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Listu pojednawczego  do 
biskupów niemieckich było 
nadchodzące "Sacrum Polo-
niae Millennium", zbliżające się 
świętowanie tysiąclecia chrztu 
Polski. Przed millennium 
chrztu wypadało usunąć ba-
riery i zaprosić do świętowania 
wszystkie episkopaty świata, 
a przede wszystkim najbliż-
szych sąsiadów. Arcybiskup  
Bolesław Kominek, na prośbę 
kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Polski, przygotował 
specjalny list w formie Orędzia 
z końcowymi słowami : "udzie-
lamy przebaczenia i prosimy o 
nie". Tekst Listu był konsulto-
wany z niektórymi biskupami 
polskimi i niemieckimi. Biskupi 
niemieccy przyjęli List dosyć 
chłodno i z niemałym zasko-
czeniem. Odpowiedzieli nań 
5 grudnia 1965 roku, a więc 
w dniu dzisiejszym - dokład-
nie 50 lat temu, rzeczowo, ale 
bez szczególnego entuzjazmu. 
Przytaczając owe kluczo-
we, końcowe słowa orędzia 
"udzielamy przebaczenia i 
prosimy o nie", trzeba zauwa-
żyć, że przebaczenie wyrasta 
z miłosiernej miłości ofiary 
do kata, wyrasta z poczucia 
krzywdy przenikniętej przez 
miłość, natomiast prośba o 
przebaczenie wyrasta z po-
kory, z uznania własnej winy. 
Obydwa te akty, zarówno akt 
przebaczenia jak i akt prośby 
o przebaczenie, muszą wyra-
stać z prawdy, inaczej nie będą 
mieć znaczenia.       

Świadectwo

List Episkopatu Polski prze-
kazany biskupom niemieckim 
w Rzymie w dniu 18 listopa-
da 1965 r., został przez wielu 
odczytany jako tekst poli-
tyczny. Jak już wspomniano, 
nie  byli nim zbyt zachwyceni 
adresaci,  natomiast władza 
komunistyczna w Polsce od-
czytała go jako mieszanie się 
Kościoła do polityki. W tele-
wizji publicznej pokazywano 
nam transparenty trzymane 
na wiecach w różnych fabry-
kach, zakładach pracy i uczel-
niach - z napisami:  "Nigdy 
nie przebaczymy"; "Biskupi 
zdrajcy"; "W czyim imieniu?". 
Gdy do takiego wzburzone-
go kraju wrócił  w styczniu 
1966 r. arcybiskup Kominek, 
natrafił na natychmiastowy, 
bezpardonowy  atak władz 

partyjnych, ale i po części na 
niezrozumienie u wielu ludzi 
Kościoła, którzy uważali List 
za zbyt proniemiecki.   Naj-
pierw wielkie upokorzenie 
spotkało go na granicy w 
Zebrzydowicach. Zwierzył 
się sekretarzowi, że podczas 
kontroli celnej rozebrano go 
do naga. Gdy pojawił się we 
Wrocławiu, wszyscy czekali 
na wyjaśnienie autora Listu, 
który już w rozmowach pry-
watnych, mówił tym, którzy 
kwestionowali tenor Listu, że 
nie znają sedna Ewangelii. Ar-
cybiskup zapowiedział swoje 
wystąpienie wyjaśniające na 
niedzielę 6 lutego 1966 r. w 
katedrze wrocławskiej kate-
dra wypełniła się po brzegi. 
Wiele osób musiało zatrzymać 
się na zewnątrz, na szczęście 
docierał tam głos z głośników. 
Byłem jednym z kilku tysięcy 
słuchaczy tego kazania jako 
kleryk trzeciego roku studiów 
we Wrocławskim  Seminarium 
Duchownym. W czasie kaza-
nia stało się coś szczególne-
go, coś, co  nie zdarzyło się w 
Polsce po wojnie. Arcybiskup 
w pewnym momencie pod-
niesionym głosem powiedział: 
"Kto walczy z orędziem o po-
jednaniu narodu polskiego z 
narodem niemieckim, ten 
uderza w twarz polską rację 
stanu". Po tych słowach w 
katedrze zerwała się burza 
oklasków. Wszyscy na czele 
z arcybiskupem byli zasko-
czeni. W tym momencie ks. 
Arcybiskup stał się zwycięzcą. 
Potwierdziła się zasada, że kto 
pierwszy przebacza ten jest 
zwycięzcą. Było to zwycięstwo 
Ewangelii, zwycięstwo miłości 
nad nienawiścią, prawdy nad 
zakłamaniem. W podobnym 
stylu i z pełną aprobatą ze 
strony słuchaczy, mówił w tej 
samej katedrze ks. abp Komi-
nek trzy tygodnie później, 27 
lutego 1966 r., tym razem do 
młodzieży akademickiej i pra-
cującej. Przytoczył wówczas 
scenę z Krzyżaków, przedsta-
wiającą Juranda ze Spycho-
wa, z wydłubanymi oczami i 
uciętym językiem, któremu 
Krzyżacy zabili córkę Danu-
się. Do okaleczonego Juranda 
przyprowadzono zbrodniarza 
Zygfryda. Jurandowi dano na-
rzędzie zbrodni, żeby  dokonał 
aktu zemsty na zbrodniarzu. 
Wszyscy wstrzymali oddech, a 
Jurand ręką namacał skrępo-

waną powrozem rękę zbrod-
niarza i przeciął  pęta na znak 
przebaczenia i darowanej mu 
wolności. Po przytoczeniu tej 
sceny, ks. Arcybiskup posta-
wił retoryczne pytanie:  „Czyż 
Sienkiewicza za zamieszcze-
nie tej sceny należy uznać za 
zdrajcę Polski?” 

Do tych słów o przeba-
czeniu powrócił kard. Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia 
podczas uroczystości milenij-
nych na Jasnej Górze w dniu 3 
maja 1966 r. Pod koniec swego 
drugiego kazania, które w tym 
dniu wygłosił z Jasnogórskie-
go Szczytu, podczas wieczor-
nej Mszy św. gdy były liczeb-
nie takie same tłumy jak na 
Mszy południowej,  postawił 
prawie dwumilionowej rzeszy  
pytanie: „Czy przebaczacie?”. 
Na placu jasnogórskim roz-
legł się donośny, trzykrotny 
okrzyk: „Przebaczamy, prze-
baczamy, przebaczamy!".  Było 
to kolejne potwierdzenie 
słusznej drogi obranej przez 
arcybiskupa Bolesława Komin-
ka.   Na tej drodze pojawiły 
się potem wspaniałe następne 
gesty: Wymieńmy tylko naj-
ważniejsze: uklęknięcie w 
grudniu 1970 r. w Warszawie 
przed pomnikiem Powstań-
ców Getta kanclerza RFN Willy 
Brandta i podpisanie Układu 
o podstawach normalizacji 
stosunków między PRL i RFN; 
ustanowienie bullą z 28 czerw-
ca 1972 przez papieża Pawła 
VI polskiej organizacji kościel-
nej na  Ziemiach Zachodnich 
i Północnych z metropolią we 
Wrocławiu w 1972 roku; po-
moc  Niemiec i innych krajów  
Europy Zachodniej w czasie 
trwania stanu wojennego; 
Msza św. pojednania z 12 listo-
pada 1989 r. w Krzyżowej ze 
słynnym pocałunkiem pokoju 
między kanclerzem Niemiec 
Helmutem Kohlem i polskim 
premierem Tadeuszem Ma-
zowieckim; po upadku muru 
berlińskiego i po zjednocze-
niu Niemiec - podpisanie w 
roku 1990 polsko-niemiec-
kiego układu granicznego, 
a w 1991 traktatu o dobrym 
sąsiedztwie;  nadanie przez 
Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu latach 1996 - 
2000 czterem wybitnym oso-
bistościom Niemiec doktoratu 
honoris causa. (Byli to: kard. 
Joachim Meisner, abp Kolo-
nii (8 X 1996), abp. Johannes 

Joachim  Degenhardt z Pader-
born (17 X 1998), b. kanclerz 
Helmut Kohl (11 I 2000) oraz i 
kard. Joseph Ratzinger, wtedy 
prefekt Kongregacji Doktryny 
Wiary (27 X 2000); sprowadze-
nie doczesnych szczątków 
ostatniego niemieckiego 
hierarchy kard Adolfa Bertra-
ma z Jawornika do podziemi 
katedry wrocławskiej, wręcze-
nie  doktoratu honoris causa 
Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu kard. 
Gerhardowi Ludwigowi Mülle-
rowi, prefektowi Kongregacji 
Doktryny Wiary (13 XI 2015). 
Drogę do tych przypomnia-
nych wydarzeń otwarł właśnie 
List Biskupów polskich do Bi-
skupów niemieckich, nad któ-
rym dziś się pochylamy. Gdyby 
nie było tego przebaczające-
go, chrześcijańskiego gestu 
przebaczenia  z listopada 1965 
roku, z pewnością, nie byłoby 
przytoczonych tu wydarzeń.   

Przyszłość - znaczenie
Orędzia dla przyszłości

Zadaniem naszej konfe-
rencji nie jest tylko przypo-
mnienie okoliczności wymiany 
Listów między Episkopatami 
Polski i Niemiec, nie tylko 
przywołanie faktów historycz-
nych, które potem nastąpiły, 
zwłaszcza tych faktów bardzo 
pozytywnych, ale także uka-
zanie, jakie może mieć  zna-
czenie ten fakt dla przyszłości.  
Jest prawdą, że młode pokole-
nie nie zna najlepiej powojen-
nej historii Europy i świata. Nie 
zna tej historii zadowalająco 
młodzież polska, a jeszcze 
bardziej niemiecka. Niemiecki 
teolog i dyplomata Winfried 
Lipscher, gdy zapytał kilka 
miesięcy temu w Krzyżowej 
niemieckich maturzystów, z 
czym im się kojarzy Krzyżowa, 
nic nie potrafili powiedzieć nie 
tylko na temat listu, ale także 
nic na temat Mszy pojednania, 
która tam była odprawiona. 
Wyznał, że jest to przeraża-
jące, że współcześnie ludzie 
już prawie nic o tym nie wie-
dzą. Niepokojącym może być 
także to, że na tegorocznych 
sympozjach i konferencjach 
poświęconych Orędziu nie 
widziało się zbyt wiele mło-
dzieży. Innym niepokojącym 
zjawiskiem jest to, że próbuje 
się w niektórych interpreta-
cjach i środowiskach nadać 
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Orędziu wymiar polityczny, a 
przecież  ma ono na wskroś  
wymiar duchowy, ewange-
liczny. Taka pokusa istniała od 
początku.  Taką interpretację 
nadali Orędziu polscy komu-
niści. Trzeba przypomnieć, że 
przebaczenie i pojednanie to 
kategoria religijna i teologicz-
na, a nie polityczno-społeczna. 
Nie może ona nastąpić mię-
dzy państwami, ale między 
konkretnymi ludźmi i naro-
dami. Owszem Orędzie mia-
ło pozytywne konsekwencje 
polityczne, ale jego autorzy 
nadali mu wymiar religijny. 
Trzeba jeszcze zauważyć, że 
przebaczenie i pojednanie nie 
jest procesem zamkniętym, 
zakończonym, ono nie może 
się skończyć, ale powinno 
trwać.  Winniśmy tego po-
jednania się ciągle uczyć i do 
tego pojednania dążyć. 

Podkreślając ten fakt, że 
orędzie miało charakter re-
ligijny, ewangeliczny, a jego 
pozytywne skutki ujawniły się 
także w życiu społeczno-po-
litycznym,  trzeba apelować, 
aby dzisiejszy konstruktorzy 
nowej Europy nie bali się 
zasad etyki chrześcijańskiej 
uczynić fundamentem  bu-
dowania jedności i dobrej 
współpracy między narodami 

w Europie i w świecie. Patrząc 
na to, co się dzieje dzisiaj na 
naszym kontynencie, możemy 
być zaniepokojeni, bowiem 
historia pokazuje, że nie da się 
zbudować świata sprawiedli-
wego i pokojowego bez war-
tości etycznych, bez wartości 
chrześcijańskich. W czasach 
nowożytnych podejmowa-
no kilkakrotnie takie próby. 
Najpierw miało to miejsce w 
okresie Oświecenia. To kre-
atorzy i przywódcy rewolucji 
francuskiej podjęli budowę 
nowego świata, odrzucając 
chrześcijaństwo. Wprawdzie 
swoje hasła: liberte, egalite, 
fraternite - wolność, równość, 
braterstwo -  wzięli z Ewange-
lii,  ale  odcięli je od Boga. Oka-
zało się jednak, że wartości te  
odcięte od Transcendencji , 
stają się blade i nieskuteczne. 
Następną próbę budowania 
raju na ziemi bez Boga, pod-
jęli marksiści. Był to też wielki 
niewypał. Podjęte lekarstwo 
na uzdrowienie świata kapita-
listycznego okazało się gorsze 
od choroby.

Kolejną próbę budowa-
nia świata bez Boga, bez 
Dekalogu, podejmuje dziś 
liberalizm etyczny, forsujący  
relatywizm moralny, gardzący 
także wartościami obiektyw-

nymi, ważnymi dla wszystkich, 
takimi jak: prawda, dobro, 
piękno. Owo odcinanie się 
przywódców europejskich 
od korzeni chrześcijańskich 
naszego kontynentu, budzi 
w kręgu ludzi Kościoła duży 
niepokój. Przytoczę tu słowa, 
które usłyszałem z ust prof. 
Giovanni Reale, profesora 
Katolickiego Uniwersytetu w 
Mediolanie, wybitnego znaw-
cy filozofii starożytnej, które 
wypowiedział 15 marca 2001 r. 
podczas uroczystości nadania 
mu doktoratu honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W końcowym 
wykładzie laureat postawił 
pytanie, czy można zbudować 
świat, odcinając się od Prawa 
Bożego Dekalogu? Odpowie-
dział, że można, ale zaraz do-
dał, że taki świat wcześniej czy 
później obróci się przeciwko 
człowiekowi.  

 List autorstwa ks. arcy-
biskupa Bolesława Kominka 
uczy nas jak postawa ewan-
geliczna leczy świat, czyni go 
zdrowym i bardziej ludzkim. 
I sądzę, że to jest najważniej-
sze przesłanie tego Listu po 
pięćdziesięciu latach. To prze-
słanie wyszło z Polski. takiej 
drogi pilnował kard. Wyszyń-
ski, w swoim czasie opluwany 

przez służalców Moskwy, a 
dziś prorok naszych czasów. 
Taką drogę pokazywał światu, 
zwłaszcza Europie, św. Jan Pa-
weł II. Ileż razy zwracał uwagę 
przywódcom europejskim, że 
Europy jako federacji ojczyzn 
nie można zbudować na fun-
damencie gospodarczym, na 
wspólnym pieniądzu, ale na 
wartościach wskazanych przez 
Pana Boga.      

Na zakończenie chcę po-
wiedzieć, że nie wystarczy 
nam dziś jedynie zachwyt nad 
Listem, nad odwagą jego au-
tora, ale na kanwie najnowszej 
historii, trzeba powiedzieć, 
że idea Listu jest nadal dla 
przyszłości. O nim trzeba 
przypominać dzisiejszym dy-
rygentom Europy i naszego 
kraju. Dziś trzeba go wręczyć 
młodemu pokoleniu, niech go 
niesie w sercu i w umyśle w 
przyszłość.   

Wykład wprowadzający 
wygłoszony 5 grudnia 2015 r. 
w Zamku Książ w Wałbrzychu 
podczas międzynarodowej kon-
ferencji z okazji 50-lecia Listu 
biskupów polskich do biskupów 
niemieckich.

Kard. Bolesław Kominek
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Ve dnech 23. -25. 10. se ko-
naly už 16. Dny poezie v Bro-
umově.

Prologem k tomuto mezi-
národnímu setkání básníků byla 
21. 10. vernisáž výstavy obrazů 
Krystyny Leśniewské- Pasionek 
v Městské knihovně v Broumo-
vě. Malířka  píše také poezii a 
bývá na Dnech a tak na vernisáži 
zazněly i její verše v autorském 
podání i v mém překladu.

Další akce, která předcházela 
vlastnímu setkání, byl čtvrteční 
podvečer hudby a poezie ve 
Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové, v němž jsem 
představila hosty večera a bro-
umovského festivalu  Barbaru 
Pachura z Bielawy, organizátor-
ku Noci básníků, která zhudeb-
nila verše Malinowské , moje  a 
samozřejmě si píše texty i sama. 
Barbara Malinowská - básnířka a 
výtvarnice přijela z Walbrzychu. 
Pořad hudby a poezie se líbil, 
Pachura má krásný hlas a její 
hudební interpretace poezie 
je velice působivá. Škoda, že 
posluchačů  bylo málo. 

V pátek dopoledne se konaly 
besedy se žáky a studenty. Od 
devíti hodin beseda na nižším 
gymnáziu, od 11 beseda se žáky 
a studenty broumovských škol 
v Kreslírně klášterního gym-

názia. Hosty besed byli Antoni 
Matuszkiewicz a Barbaru Pa-
chura, setkání jsem provázela  
já.  Program se nám vydařil, 
na gymnáziu měli i pěkné 
dotazy. Myslím, že je důleži-
té, aby se takováto setkání s 
poezií a jejími autory konala.  
 Od 13 hodin už začali přijíždět 
účastníci. Za sálem je malá míst-
nost, kde je možné podávat 
občerstvení.  Vše máme vždy 
od Agentury pro rozvoj Bro-
umovska půjčeno zdarma  
a se vším, co potřebujeme. 
Odpoledne ještě zašli účast-
níci na výstavu do knihovny. 
Od 17 hodin bylo zahájení. Ze 
zastupitelů Města jako obvykle 
nepřišel nikdo, z Nové Rudy 
přijela paní Tereza Bazala z 
organizačního výboru Polsko-
-českých Dnů křesťanské kul-
tury a redaktorka Země Klad-
ska. Jinak dva hosté místní. 
Každého z účastníků jsem 
představila a on přečetl jed-
nu báseň, Barbara  Pachu-
ra otvírala a uzavírala části 
tohoto programu zpěvem. 
Po 19. hodině jsme se přesunu-
li do Křinic a po večeři začaly 
dílny. První úkol byl text k ob-
razu, který si autoři vybrali - na 
stěnách sálu, kde dílny probíhají, 
jsou vyvěšeny obrazy z plenérů, 

které organizuji v Křinicích. 
Druhá dílna měla za cíl, aby se 
autoři kontaktovali a poznali - 
měla jsem odpovídající počet 
přísloví a každé rozdělené na 
třech lístcích. Účastníci dostali 
každý jeden lístek a aniž by mlu-
vili, si měli najít další dva autory 
se dvěma odpovídajícími lístky. 
Potom, v takto vzniklých skupi-
nách, doplňovali ekvivalenty k 
danému přísloví v polštině, slo-
venštině nebo další v češtině.

V sobotu jsme začali ukázka-
mi z tvorby a besedou o poezii 

s Antonínem Matuszkiewiczem, 
který oslavil letos sedmdesátiny. 
Beseda byla poutavá, Antonín 
zajímavě hovořil o tvůrčí práci, 
jejím smyslu, vztahu k české 
literatuře, k českému jazyku a 
kultuře vůbec, ale také o  du-
chovních věcech a prožitcích. 
Druhá polovina dopoledne 
byla věnovaná dílnám - vymy-
slela jsem si, že každý nakreslí 
sebe jako předmět, rostlinu, ži-
vočicha... Obrázky jsme sebrali, 
každý si potom vybral jeden cizí 
obrázek a napsal k němu název. 

Věra Kopecká, SVčS

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ

Účastníci Dnů poezie v Broumově

Inaugurace Dnů poezie
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Opět je autoři odevzdali, násled-
ně si každý vybral zase jeden od 
někoho jiného a dalším úkolem 
bylo k němu a s ohledem na 
název napsat báseň. Ještě jsme 
si je stačili přečíst. Některé jsou 
vydařené, u některých jsme se 
zasmáli. Opět jsem byla ohro-
mena soustředěnou pracovní 
atmosférou Mám dojem, že 
na Dny opravdu přijíždějí au-
toři pracovat, tvořit, dovídat se. 
Po obědě jsme byli na pro-
cházce a ještě mě napadlo, 
že se zastavíme, nechala jsem 
autory zklidnit, aby si zapa-
matovali atmosféru té chvíle. 
Došli jsme do Ameriky, vypili 
jednu kávu nebo pivo a vrátili 
se zpět, trochu se zpožděním. 
Stačili jsme jen upravit sál. Od 
17 hodin jsme měli na programu 
hudebně literární večer - opět 
s poezií zpívanou Barbary Pa-
chury a Krzysztofa Kobielce a 
s prezentací všech přítomných 
účastníků. Pořad byl přístupný 
občanům Křinic - přišli tři, ale 
chtěla jsem, aby měli tu mo-
žnost - jde o to, abychom se 
neuzavírali jen sami do sebe. 
Ze zastavení na procházce 
by měli autoři napsat haiku. 
Večer pak byla  volná zábava, 
většinou s diskusemi ve hlo-

učcích či dvojicích o poezii, ži-
votě, ale i se zpěvem a tancem. 
Byla možnost poznat se blíž, 
obyčejně lidsky si popovídat.

V neděli se účastníci roz-
jížděli a protože jedna polská 
kolegyně je vzbudila dřív(za-
pomněla na posun času), našly 
jsme je (tedy my, co jsme no-
covaly u mě) opět na sále, kde 
vedl Laco Špánik přednášku o 
tom, jak píše, jak opravuje své 
verše, s upozorněním na chyby a 
nedostatky. Mrzelo mě, že jsme 
nebyly hned od začátku, ale už 
vím, že jeho vystoupení tohoto 
charakteru zařadím na další Dny. 

Samozřejmě si  všichni 
zúčastnění  autoři odvezli i 
sborníky s texty všech přihláše-
ných. Trochu zklamáním byla 
nepřítomnost mnoha z těch, 
kteří se přihlásili, z nejrůznějších 
důvodů. Naopak většina nových 
účastníků se včlenila do dění a 
rozšířila náš kolektiv.

K účastníkům:  
celkem se zúčastnilo z 60 přih-
lášených a uvedených ve sbor-
níku 39, z toho celého programu 
dílen a vystoupení 26. Z Čech 
a Moravy bylo 14 ( SVčS - 5; ji-
žní Čechy 2, severní 1, střední 
4, Vysočina 1, Morava 3, míst-
ní 3); z Polska 21 (- převážně 

Walbrzych, ale i Varšava, Swid-
nice, Nysa, Londek, Polanica); 
ze Slovenska 3(Skalica, Bánská 
Bystrica); Ukrajina 1. Nových 
bylo 10 účastníků a z nich se 
celého programu zúčastnilo 5 
a 2 části programu.

Účastníky jsem vyzvala, aby 
texty, které vytvořili v dílnách 
poslali do konce listopadu. 
Pokud to bude možné, budou 
součástí sborníku 2016 nebo 
samostatné knížky.

Dny poezie byly součástí 
Východočeského uměleckého 

maratónu a Polsko-českých Dnů 
křesťanské kultury.Dny poezie 
se uskutečnily za podpory 
Města Broumov, Agentury pro 
rozvoj Broumovska a Obce Křini-
ce. Velice děkujeme za možnost  
takto se setkávat a za podporu 
jmenovaných institucí.

Myslím, že se letošní Dny 
poezie vydařily a pokud jsem 
hovořila s autory, byli rádi, že 
se mohli 16. Dnů poezie v Bro-
umově zúčastnit a všichni se 
těšíme na další i na setkávání 
při jiných akcích.

Společná fotografie

Antoni Matuszkiewicz

* * *
Oczekuję jak budynek 
karmelu naprzeciwko
nieruchomy we mgle
z wnętrza innego piętra
muzyka przyćmione
światło promienie strun
gitary wtórującej
stwarzaniu dnia

* * *
Muzyka jakby z wysoka
ktoś nakrył światłem 
kwitną gałązki instrumentów
z milczenia partytury
jak miasto ze zgliszczy
wzniesiona harmonia
choć ci co grają wciąż
są pełni ognia groźne
jest dopiero milczenie
spiętrzone naprzeciwko

* * *
Eksplodował cierpieniem
jak wnętrze Słońca
do nas nawet w tajemnicach
bolesnych dociera
łagodnością zorzy wieczornej

* * *
Wieszam koszule w szafce
równo z rozmysłem
przydadzą mi się jeszcze
przydam się Bogu jeszcze
posłużymy sobie nawzajem

* * *
Čekám jako klášter 
Karmelitánů naproti 
v mlze nehybný 
zevnitř z jiného patra 
hudba ztemnělé světlo 
prameny kytarových strun 
kytary doprovázející  
stvoření dne

* * *
Hudba jakoby někdo z výšky 
světlem přikryl 
kvetou větévky nástrojů 
z mlčení partitury 
jako město ze spáleniště 
vyzvednutá harmonie 
I když ti co hrají nadále 
jsou plni ohně hrozné 
je jenom mlčení 
zvedající se naproti

* * *
Vybuchl utrpením 
jak nitro slunce 
dokonce na nás v tajemstvích 
bolestných dopadá 
s jemností večerní záře

* * *
Věším košile do skříně 
řádně s rozmyslem 
ještě se budou hodit 
ještě se budu Bohu hodit 
vzájemně si posloužíme

Překlad Věra Kopecká

* * *
Mam nadzieję powróci
świat łabędzi wyciągających
szyje ku moim rękom
że się obudzę na nowo
od ich mocnego skubnięcia
poznam co znaczy ziemia
morze upierzenie białe
flagi na granicy żywiołów

* * *
W tryptyku tylko do połowy
bo reszta w grobie się grąży

na obrazie zato od połowy
bo wyżej już wniebowstąpił
świat co tak łatwo grzebie 
Boga
potem za Nim nie może zdą-
żyć

* * *
Złap się za głowę
złap jak to stąd jak
to stąd wszystko
dotknij tylko to jak 
te czaszki zebrane 
w trumnę z ruin
katedry dotknij jak
to z nich ona gotyk
barok Pan Bóg

* * *
Drzewa są nieśmiertelne
póki życia trwają w zamiarze
dorośnięcia korą widnokręgu
wzniesienia wszystkim z głębi

* * *
Doufám že se vrátí 
svět labutí napínajících 
k mým rukám šíje 
že se znovu probudím 
jejich silným štípnutím 

Wiersze plenerowe
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poznám co znamená země 
moře opeření bílé
prapory na hranici živlů

* * *
V triptychu jen do poloviny 
neboť zbytek se do hrobu 
hrouží 
na obraze zase od poloviny 
protože výše už do nebe 
vstoupil 
svět co tak snadno pohřbívá 
Boha 
jen obtížně Jej potom do-
stihne

* * *
Chyť se za hlavu  
zachyť jak to že odsud 
jak to že odsud je to vše 
dotkni se toho co jako 
ty lebky poskládané  
v truhle z ruin  
katedrály dotkni se
Jak to že z nich ona 
gotika baroko Pan Bůh

* * *
Stromy jsou nesmrtelné 
pokud žijí trvají v touze 
dorůst kůrou do kruhu obzo-
ru 
z hlubiny se povznést vším

Překlad Věra Kopecká

Elżbieta Gargała

Do synka

nie mogę pocałować twojej 
głowy

jesteś liściem fikusa który 
wybujał 
wcześniej martwy
listopadowym borowikiem
na mojej leśnej ścieżce
orchideą podniesioną
z zamarzniętej kałuży

synku biały

kropla wody zbyt mała

3.10.15r.

Synkovi

nemohu tě na čelo políbit

jsi listem fíkusu který vyrostl 

predčasně mrtvý  
listopadový podborovák 
na mé lesní stezce 
orchidej pozvednutá 
ze zamrzlé kaluže

synku bílý

kapka vody příliš malá

Překlad Věra Kopecká

Elżbieta Gargała

Powiem ci o morzu

morze nie jest 
takie majestatyczne
jak wtedy
gdy dopełniałam je
własnymi słonymi kroplami
skurczyło się z żalu
pożegnaliśmy się mokrymi 
krokami na brzegu
po co podnoszę muszelki 
myślałam

zaniosę ci je
położę w Wałbrzychu na pia-
sku
ucieszysz się

i te łabędzie
jak biała nuta nieobecnej 
pieśni
świat pręży się przede mną

chcecie mnie zabić
krzyczałam we śnie
byłeś blisko taki mały

                                    5.10.15r.

Budu ti vyprávět o moři

moře není 
tak majestátní 
jako tehdy 
když jsem je dolévala 
vlastními slanými kapkami 
skrčilo se žalem 
rozloučily jsme se mokrými 
kroky na břehu  
proč sbírám mušličky pomy-
slela jsem si

zanesu ti je 
položím ve Valbřichu na písek 
potěšíš se

a ty labutě 
jako bílá nota nejsoucí písně 

svět se přede mnou naparuje

chcete mě zabít 
křičela jsem ve snu 
byl jsi blízko takový malý 

Překlad Věra Kopecká

Elżbieta Gargała

Spacer

ty już jedziesz rowerem spo-
kojny
po niebieskiej polnej drodze
piesek biegnie z ogonem jak 
żagiel
niesie swój szczęśliwy patyk
trawy fioletowe i żółte
zatrzymują zachwytem
i tylko mnie ze skakanką
tam brakuje

5. 10.15 r.

Procházka

ty už jedeš na kole klidný 
po nebeské polní cestě 
pejsek běží s ocasem jako 
plachta 
nese své šťastné dřívko 
trávy fialové a žluté 
ohromují svým kouzlem
a jenom já 
tam scházím 

Překlad Věra Kopecká

*  *  *
                                        
tej nocy
głos uwiązł w pyle 
imię twoje zostało przy mnie
nie mamy domu zobaczyłam
myliłam się
zmaterializował się 
jego zawsze obecny brak  

3. 10. 15 r.

* * *

té noci 
hlas uvízl v prachu 
tvé jméno zůstalo se mnou 
nemáme dům uviděla jsem  
mýlila jsem se 
zhmotnila se  
jeho stálá neexistence

Překlad Věra Kopecká

Szczecin 2015

muzyka
jak myśl skołatana
jak szum fal
jak uderzenie burzy
porywa w podróż
w białej bryle gmachu
wyrosłego w miejscu ruin

historia godzi się z teraźniej-
szością
sadzi nowe kwiaty

to anioł wolności
czuwa nad miastem

                                     6.10.15r.

Štětín 2015

hudba 
jako mysl nepokojná 
jako šumění vln 
jako uder bouře 
žene na cesty 
v bílém monumentu  
vyrostlém na místě ruin

historie ve shodě se souča-
sností 
vysazuje nové květy 

to anděl svobody 
bdí nad městem

Překlad Věra Kopecká

 
Věra Kopecká

* * *

Odra ve Štětíně 
olejem voní 
břehy porostlé jeřáby 
co vzpínají se k nebi

z oken opustěných továren 
vyklánějí se 
břízy spanilé

mezi loděmi veslují 
rodiny labutí

plyne den pradávným řeči-
štěm

* * *

tak jako sochař  
dobývá z kamene 
živou tvář 
duši člověka
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gesty rozhodnými citlivými 
se dorozumíval s masou 
hráčů v orchestřišti

probouzel černé labutě 
na notové osnově spící

a kámen daroval srdce své

* * *

z hlubokých zákoutí 
světla a tmy 
kouzlí violoncello 
křehkost vzpomínky

než jej překřičí 
barevný dav  
orchestru

mávnutím proutku 
bouře utichá

melodie plyne dál

* * *

mezi sochami a obrazy 
bloudili jsme 
jiným světem 
jiných dní

v chýších černé Afriky 
černé sošky 
okamžik plodnosti střežily

zavoněl oheň ohniště 
zaběhlo dítě do chýše

zázrak života nás prostoupil

* * *

hladové ráno 
lačných nedočkavých 
ztvrdlými kousky chleba 
přikrmoval kachny racky

dlouhé šíje labutí 
k němu se natahovaly 
zobáky uštipujíc z prstu

jestě kavce 
sousto odložil

je třeba všechny podělit

* * *

na pozadí zpěvu a modlitby 
hlasitý hovor mužský  
do mobilu na ulici 
prokládaný nadávkami

je neděle svátek věřících 
a Bůh shovívavě 
shlíží na zem

hejno husí 
rozdělilo nebe

každý svou jedinou cestou 
jdeme
* * *

na kříži kostela 
rackové usedli 
zda až k nim 
daléhají modlitby

společný zpěv věřících 
klidem objímá na chvíli 
rozdílné svazuje v kytici

sboku přihlížím 
nedotčená

něco se bouří boří hoří sténá

* * * 

plnými hrstmi 
sypeš popel 
spálených křídel 
na dno rokle

dobíráš 
si můj pláč 
má temná znaménka

na písku stopa zůstala 
rozmytá nejasná

ve vzduchu střelný prach

* * *

Odra w Szczecinie 
pachnie olejem
stłoczone na brzegach
żurawie wznoszą się w niebo

z okien opuszczonych fabryk
wychylają się
zalotne brzozy

wiosłują między statkami
stadka łabędzi

dzień uchodzi odwiecznym 

łożyskiem

* * *

tak jak rzeźbiarz
wydobywa z kamienia
żywą twarz
duszę człowieka

pewnymi wrażliwymi
gestami porozumiewał się z 
masą  
muzyków zapełniających 
orchestrion

budził czarne łabędzie
śpiące w nutowym zapisie

i kamień mu oddał swe serce

Tłumaczenie Antoni Matusz-
kiewicz

* * *

z głębokich zakątków
światła i ciemności
wyczarowuje wiolonczela
kruchość wspomnienia

nim ją przekrzyczy
barwny tłum 
orkiestry

za dotknięciem różdżki
burza ucicha

melodia płynie dalej

* * *

między rzeźbami i obrazami
błądziliśmy
w innym świecie
innych dni

w komyszach Czarnej Afryki
czarne posążki czuwały
nad chwilą płodności

wzniósł się zapach ognia z 
ogniska
wbiegło do chaty dziecko

cud życia nas przeniknął

* * *

głodny poranek
łaknących niecierpliwych
stwardniałymi kąskami chleba
dokarmiał mewy i kaczki

łabędzie długie szyje
wyciągały ku niemu
skubiąc dziobami z palców

jeszcze kawce
coś tam odłożył

trzeba obdzielić wszystkich

* * *

na tle śpiewu modlitwy
donośny męski głos
do komórki na ulicy 
przetkany przekleństwami

jest niedziela święto wierzą-
cych
i Bóg oględnie
przygląda się ziemi

stado gęsi
rozdzieliło niebo

idziemy każdy swą jedyną 
ścieżką

Tłumaczenie Antoni Matusz-
kiewicz

* * *

na krzyżu kościoła
usiadły mewy
czy aż do nich
dolatują modlitwy

wspólny śpiew wierzących
pokojem obejmuje na chwilę
rozdzielone wiąże w bukiecie

z boku się przyglądam
niedotknięta

coś się burzy wali płonie na-
rzeka

* * * 

pełnymi garściami
sypiesz popiół
spalonych skrzydeł
na dno wąwozu

dobierasz sobie
mój płacz 
me ciemne piętna

pozostał ślad na piasku
rozmyty niewyraźny

w powietrzu proch wystrzału
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Ks. Gerharda Hirschfeldera 
- napięcie do świętości 
wysokiej miary życia 
codziennego”

Natchniony autor księgi mą-
drości głosi, że: „dla nieśmiertel-
ności Bóg stworzył człowieka, 
uczynił go obrazem swej wła-
snej wieczności” (Mdr 2,23). Na-
tomiast pielęgnujący przyjaźń z 
Bogiem psalmista wyznaje: ”Dla 
mnie jest szczęściem przebywać 
blisko Boga, w Panu pokładać 
nadzieję” (Ps 73,28). W konse-
kwencji, największym szczę-
ściem człowieka na ziemi jest 
osobista świętość, pojmowana 
jako normalność i wysoka miara 
życia codziennego (św. Jan Pa-
weł II) oraz przyjaźń i dojrzała 
wzajemność relacji z Bogiem i 
z ludźmi. Stąd to wezwanie do 
osobowej przyjaźni z Bogiem 
Miłością nie jest adresowane je-
dynie do wyjątkowych herosów 
ducha. Przeciwnie, świętość to 
powszechne powołanie do au-
tentycznego człowieczeństwa, 
a więc i nasze – nas chrześcijan 
każdej epoki, każdego wieku i 
stanu. Jest więc zrozumiałe, że 
świętość pojmowana jako doj-
rzewanie do pełni człowieczeń-
stwa, na miarę podobieństwa do 
Trójjedynego Boga miłości, jest 
konieczna, niezwykle piękna i 
ekstremalnie intrygująca. 

Bardzo wcześnie zrozumiał 
tę prawdę i związaną z nią rze-
czywistość neoprezbiter ks. 
Gerhard Hirschfelder (1907-
1942). Znajdował on radość 
i duchowe siły w modlitwie, 
medytacji, liturgii, oraz służbie 
każdemu człowiekowi, zwłasz-
cza osobom starszym i potrze-
bującym. W konkretny sposób 
doświadczał, nauczał i pisał w 
swych listach do krewnych i 
przyjaciół, że szczęście trwałe i 

pełne możemy znaleźć tylko w 
wiernym oddaniu się Trójjedy-
nemu Bogu Stwórcy wszelkiego 
dobra. Nic więc dziwnego, że 
i jemu można bez skrupułów 
przypisać słowa: „Dziękuję Bogu 
za dwie sprawy, za to, że Bóg 
pozwolił mi zostać kapłanem i 
być radosnym wśród młodzieży”. 
W swoim testamencie napisał 
je, z pewnością dobrze Gerhar-
dowi Hirschfelderowi znany, ks. 
Klemens Neuman (1873-1928), 
jeden z trzech twórców erygo-
wanego w 1909 r. w Nysie ruchu 
„Quickborn” (pol. „Tryskające źró-
dło”. W okresie rozkwitu w latach 
1920-1933 zrzeszał ponad 8000 
katolickiej młodzieży Niemiec, 
a po wojnie stał się w Polsce 
protoplastą ruchu oazowego.

Co więcej, ten młody męż-
czyzna, w dodatku będący 
nieślubnym dzieckiem, wycho-
wanym jedynie przez pobożną 
matkę, konsekwentnie, w duchu 
Pawłowego i jezuickiego „agere 
contra”, pamiętając o zapewnie-
niu Jezusa Zmartwychwstałego: 
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc 
bowiem w słabości się dosko-
nali” (2 Kor 12,9), z wielką roz-
tropnością i odwagą realizował 
świętość, i to, po ludzku patrząc, 
w wyjątkowo niekorzystnych 
warunkach, kiedy to nazizm 
hitlerowski zgodnie ze swą 
„nową ewangelią” zawartą w 
dziele Hitlera „Mein Kampf” (pod 
koniec sierpnia 1938 r. nakład 
tej książki wyniósł 4 mln egz.) 
w wymiarze życia społecznego i 
politycznego narzucał nowy po-
rządek – całkowicie pozbawiony 
Trójjedynego Boga Miłości. Był 
on nie tylko ateistyczny, lecz w 
coraz większej mierze narzucał 
okultystyczny i satanistyczny 
ogląd świata i takąż receptę 
na życie. Satanistycznym wy-
razem bluźnierczej przewrot-

ności było też przywoływanie 
Boga na patrona mega zbrodni, 
w dewizie „Got mit uns” („Bóg z 
nami”). Niestety, do dzisiaj nie 
dla wszystkich jest jeszcze oczy-
wistym, że „korzeniem wszelkich 
kryzysów jest brak prawdy” (ks. 
Jerzy Popiełuszko, kazanie z 26 
IX 1082 r.), a żadne „państwo nie 
może być mocne siłą przemocy” 
(ks. Jerzy Popiełuszko).

W praktyce Adolf Hitler i 
jego reżim postrzegał Kościół 
katolicki jako groźnego przeciw-
nika moralnego i politycznego. 
Dlatego, nie tylko w przewrotny 
i cyniczny sposób, naruszając 
reguły prawa i dyplomacji, pa-
raliżował misję i działalność Ko-
ścioła, ale posuwał się jeszcze 
dalej - izolował oraz fizycznie 
wyniszczał najbardziej ofiarnych 
i charyzmatycznych biskupów, 
kapłanów, zakonników i elity na-
rodowe. Co więcej, gdy idzie o 
bój o duszę narodu niemieckie-
go, to reżim hitlerowski w oso-
bie Hitlera w 1933 r. zjednoczył 
niemieckich protestantów (sta-
nowili oni aż 2/3 populacji naro-
du niemieckiego!) i tworzył pro-

testancki kościół narodowy, mia-
nując protestanckiego biskupa  
III Rzeszy. Narodowosocjalistycz-
na Niemiecka Partia Robotników 
– NSDAP (niem. Nationalsoziali-
stische Deutsche Arbeiterpartei) 
zwana potocznie nazistowską, 
sprawowała totalitarną władzę 
w III Rzeszy w latach 1933–1945; 
od 30 stycznia 1933 r. z Adolfem 
Hitlerem jako kanclerzem Rze-
szy, a od sierpnia 1934 r. Führe-
rem i kanclerzem Rzeszy. Reżim 
hitlerowski popierał neopogań-
skie kulty germańskie, narzucał 
kult wodza, używając ku temu 
gigantycznych mitingów partii 
nazistowskiej i nowych symboli, 
a paraliżowanemu Kościołowi 
katolickiemu, na różnych polach 
działania wytaczał walkę swa-
styki z chrześcijańskim krzyżem. 

Należy tu z mocą podkreślić, 
że każdy typ humanizmu, który 
usiłuje zająć miejsce Prawdziwe-
go Człowieka – Jezusa, niszczy 
tożsamość chrześcijańską, a tej 
nie wolno dać sobie wydrzeć i 
za żadną cenę nie wolno jej za-
przepaścić. Takie przekonanie 
niezłomnie uosabiał, młody, ale 

ks. prof. Tadeusz Fitych  

PULS ŚWIĘTOŚCI KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA 
W ŚWIETLE RELACJI PRZEDSTAWICIELI  
„CZESKIEGO ZAKĄTKA”

„ C z y ż  n i e  w i e c i e ,  ż e  j e s t e ś c i e  ś w i ą t y n i ą  B o g a   i  ż e  D u c h  B o ż y  m i e s z k a  w  w a s ? 
J e ż e l i  k t o ś  z n i s z c z y  ś w i ą t y n i ę  B o g a ,  t e g o  z n i s z c z y  B ó g .  
Ś w i ą t y n i a  B o g a  j e s t  ś w i ę t ą ,  a  w y  n i ą  j e s t e ś c i e ”.

   (1 Kor3,16-17)

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
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mocny duchem, czermnieński 
wikariusz ks. Gerhard Hirschfel-
der. Inspirowało go i umacniało, 
natchnione Duchem Świętym 
wyznanie pierwszych chrze-
ścijan: „Trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi” (Dz. Ap. 5,29), 
a zwłaszcza pouczenie Jezusa: 
„Nie bójcie się tych, którzy za-
bijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą” (Mt 28). 

W konsekwencji, ubogacony 
charyzmatami współczesnych 
mu ruchów katolickich „Quick-
born” (1909-1933) i „Szensztat” 
(1916), dobrze wykorzystując 
tak licznie dane mu przez Boga 
talenty, szedł on pod prąd reżi-
mowej poprawności politycz-
nej. Pomimo coraz liczniejszych 
ograniczeń ewangelizacyjnej 
misji Kościoła, nadal pełnił po-
sługę kierownika duchowego 
ludzi młodych, pragnących po-
głębionej przyjaźni z Bogiem, w 
ewangelicznym duchu groma-
dził i wychowywał ministrantów, 
dzieci, młodzież oraz członków 
„Rodziny Kolpinga”. W niestru-
dzony sposób urzeczywistniał 
prawdę, że „Kościół ewangeli-
zuje i daje się ewangelizować 
przez piękno liturgii” (Papież 
Franciszek). Ten apostolat roz-
wijał także poprzez autentyczne 
świadectwo Boskiej i ludzkiej 
przyjaźni oraz odważnego i ra-
dosnego kapłańskiego życia. W 
niestrudzony sposób umacniał 
wiarę i czynną miłość do Jezusa 
obecnego zwłaszcza w osobach 
ludzi starszych, chorych i znaj-
dujących się w potrzebie. Ks. 
Gerhard nie tylko, że nie wycofał 
się w sferę zastraszenia, bierno-
ści i „bezpiecznego” minimali-
zmu, ale nadal i to z narażeniem 
życia formował ludzi ewange-
licznie nowych, katechizował, 
ewangelizował poprzez godziny 
wiary (organizowane w klaszto-
rach i domach rodzinnych), po-
przez wspólnotową modlitwę, 
pielgrzymki do miejscowych i 
ponadregionalnych sanktuariów 
maryjnych w Wambierzycach 
i w Bardo Śl., poprzez marsze 
gwiaździste do czermnieńskich 
krzyży i kapliczek przydrożnych, 
poprzez odważne kazania, obro-
nę sacrum tak w kulturze, jak 
i w kudowskim krajobrazie, 
ale przede wszystkim poprzez 
obronę prawdy o wielkości i 
godności każdego człowieka. 
Zwieńczeniem tego trudu stało 
się ważne zdanie wypowiedzia-
ne w Bystrzycy Kł. podczas jego 
ostatniego niedzielnego kaza-

nia: „Kto z duszy młodzieży wy-
rywa Boga, jest zbrodniarzem”. 
Ta jednoznaczna diagnoza, za-
równo barbarii powodowanej 
przez nazizm hitlerowski, jak i 
prowokacyjnej dewastacji ka-
pliczek przydrożnych na tere-
nie bystrzyckiej parafii, stała się 
bezpośrednią przyczyną jego 
aresztowania przez gestapo i 
czteromiesięcznego odosob-
nienia w kłodzkim więzieniu.

Bliższą i pogłębioną cha-
rakterystykę dziejów życia i 
ofiarnego kapłańskiego posłu-
giwania ks. Gerharda Hirschfel-
dera umożliwiają nam formu-
łować zarówno zachowane 
dokumenty, osobiste zapiski, 
więzienne notatki związane 
ze studium pawłowej teologii 
kapłaństwa, medytacje Drogi 
Krzyżowej, wymiana więziennej 
i obozowej korespondencji, a 
zwłaszcza wspomnienia rówie-
śników i kolegów oraz relacje 
świadków jego kapłańskiej 
posługi, realizowanej ofiarnie 
w dwu zaledwie parafiach: w 
Czermnej i w Bystrzycy Kł.. Tę 
ostatnią, wyjątkowo cenną kate-
gorię dokumentów i świadectw 
znajdujemy zwłaszcza w zbio-
rze dokumentacji „Monasterien”, 
sporządzonej na rzecz procesu 
beatyfikacyjnego. Wydano go w 
języku włoskim w Rzymie 2002 
r.. W tym opasłym tomie, w jego 
piątej części opublikowano na 
wstępie tabelaryczne zestawie-
nie 25 świadków wytypowanych 
przez postulatora, w tym czte-
rech księży, siostry zakonnej 
oraz dwóch byłych ministran-
tów z Bystrzycy Kłodzkiej, a na 
stronach 16-185 znajdujemy już 
ich odpowiedzi na każde z 84 
obszernych pytań specjalnego 
kwestionariusza, zaproponowa-
nego przez kościelnego promo-
tora sprawiedliwości. 

Pytania o chrześcijańską 
i kapłańską postawę 
ks. Gerharda i realizację 
Ewangelii w realiach 
bawarskiego piekła 
- „fabryki śmierci” 
KL Dachau

Pomimo wytworzenia tak 
istotnego i ważnego zbioru do-
kumentów, za duży mankament 
należy uznać brak wyodrębnio-
nego zbioru świadectw i relacji 
dotyczących niezwykle ważnych 
dla zmieniającego się kształtu 
życia duchowego i fizycznego 
ks. Gerharda. Jest to tym bar-

dziej istotne, gdyż nawet gdy 
idzie o personalia ks. Gerharda 
Hirschfeldera, to dane archiwal-
ne zgromadzone w Muzeum KL 
Dachau, są bardzo lakoniczne i 
skromne. Zaledwie jedna strona 
papieru A-4, nr akt 660, nr aktu 
zgonu: „1942 2812”. Brakuje tam 
zarówno podstawowych zdjęć, 
np. dla baraków księży, jak też 
ich funkcjonalnego schematu. 
Na moją pisemną prośbę otrzy-
małem z KL Dachau jedynie 
schemat baraków nr 19, 21 i 23, 
używanych w okresie 1940-1945 
do pseudomedycznych ekspe-
rymentów. Mamy tu na uwadze 
wyjątkowy etap jego misji i po-
sługi - życiowy ”Wielki Tydzień”, 
a zwłaszcza okres zaledwie sied-
miu miesięcy przeżytych w KL 
Dachau – „Golgocie Zachodu”. 

W niezrozumiały do końca 
sposób mankament ten wpisuje 
się w fakt niezwykle opieszałe-
go przekształcania KL Dachau w 
muzeum pamięci. Ostatnie frag-
menty tworzonego tu, i to pod 
naciskiem Stowarzyszenia by-
łych więźniów tego obozu, mu-
zeum otwarto dopiero w 2002 
roku. Co więcej, bezpośrednio 
po II wojnie światowej centralne 
miejsce bawarskiego piekła zo-
stało - o dziwo - w daleko idący 
sposób „ucywilizowane”, a do lat 
60-tych władze niemieckie bez 
skrupułów osiedlały tu osoby 
niemieckiego pochodzenia, 
przesiedlone m.in. ze Śląska, 
Pomorza i Warmii. Mówiąc o 
polityce historycznej, dla przy-
kładu dodajmy w tym miejscu 
chociażby fakt, że w Polsce obóz 
koncentracyjny na Majdanku k/
Lublina już w listopadzie 1944 
roku został przekształcony w 
autentyczne muzeum. Od tego 
momentu miejsce, na którym 

„zatrzymano” czas, płynące stąd 
przesłanie, z niespotykaną grozą 
antyludzkiej barbarii, do dnia 
dzisiejszego nie tylko odsłania 
nieludzkie oblicze ideologów 
i „inżynierów wyższej i czystej 
rasy”, ale skutecznie ostrzega 
przed cywilizacją śmierci.

Przypomnijmy, że ks. Ger-
hard Hirschfelder, jako wróg 
państwa, więzień polityczny III 
Rzeszy przebywał w KL Dachau 
w okresie od 27 XII 1941 do 1 VIII 
1942 r. Wszystkich przybywają-
cych tu informowano, że Żyd 
może w obozie przeżyć jedynie 
miesiąc, a „polski klecha” – naj-
wyżej dwa miesiące, a jedyne 
wyjście z obozu prowadzi przez 
komin. Był to w przeświadczeniu 
ks. kard. F. Wettera, arcybisku-
pa Monachium „największy na 
świecie cmentarz księży”. Dla ks. 
arcybiskupa S. Gądeckiego Prze-
wodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski jest to „kapłańska 
Golgota zachodu i prawdziwa 
szkoła męczenników”. Całość 
obozu stanowiła zaledwie 
powierzchnia o kształcie pro-
stokąta 800 x 300m, na której 
wzniesiono 34 baraki, każdy o 
zewnętrznych wymiarach 100 
m x 10 m, czyli 1000 m2, podzie-
lonych na 4 lokale noclegowe 
o powierzchni około 165 m2. 
W każdym z nich było po 120 
prycz przeznaczonych dla 400-
800 więźniów, w konsekwencji 
w polskich przeludnionych ba-
rakach umieszczano nawet 1700 
więźniów. Dla niezwykle bru-
talnego porównania – według 
współczesnych europejskich 
norm obora dla 50 sztuk bydła 
opasowego musi mieć przy-
najmniej 224 m2 powierzchni 
na legowiska dla zwierząt i ok. 
1500 m3 kubatury. 

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder z młodzieżą na biwaku.
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W tym czasie, na czele władz 
obozu stał już piąty z kolei ko-
mendant - Sturmbahnfűhrer 
Alex Piorkowski (1 IX 1939 - 31 
VIII 1942). Drobnej postury wię-
zień polityczny ks. Gerhard Hir-
schfelder od końca 1940 roku, 
najprawdopodobniej z powodu 
nasilającego się inwigilacyjne-
go stresu, cierpiący na choro-
bę krążeniową serca, dotarł do 
KL Dachau w dniu 27 grudnia 
1941 r. transportem kolejowym 
z Kłodzka przez Wiedeń. Odtąd 
każdy kolejny przeżywany w 
tym tragicznym miejscu dzień, 
był nie tylko dla niego, jednym 
wielkim bojem o ludzką god-
ność, kapłańską tożsamość, ale 
także i o przeżycie poprzez zma-
ganie się z systemową pogardą 
i nienawiścią oraz głodem, jako 
„najtańszym” narzędziem ekster-
minacji. Ks. Gerhard Hirschfelder 
otrzymał obozowy numer iden-
tyfikacyjny: 28972 i początkowo 
na okres sześciotygodniowej 
kwarantanny umieszczono go 
w bloku 9. Stąd 10 I 1942 r. wy-
słał pierwszy list, uspokajający 
swych krewnych wujostwo i 
trzy kuzynki, mieszkających 
na Zakrzu (aktualnie dzielnica 
Kudowy-Zdroju).

Przez niespełna pierwsze 
trzy miesiące żył on wśród 
księży polskich (zajmujących 
bloki 28 i 30 i pozbawionych 
Mszy świętej), a konkretnie 
w bloku 30, przeludnionym 
– gdyż umieszczono tu około 
1700 więźniów. W Dachau pol-
scy duchowni byli najbardziej 
szykanowani. Tak więc ich i jego 
oprawcą był m.in. Fritz Becher, 
przedstawiciel ok. 500 osobowej 
załogi. Od stycznia 1941 r. księża 
polscy po wstawiennictwie Wa-
tykanu tylko przez krótki czas 

korzystali ze wspólnej kaplicy 
otwartej w bloku 26 (lokal 1). 
Miała ona powierzchnię 175 m2 
(pomieszczenie było długie na 
20 m i 8,75 m szerokie). Pierwsza 
Msza św. była odprawiona 22 
stycznia 1941 r. przez kapłanów 
niemieckich, a pierwsza Eucha-
rystia celebrowana przez kapła-
nów polskich 25 marca 1941 
roku. Wkrótce jednak przywileje 
te polscy księża utracili, bowiem 
dnia 18 września 1941 roku, wła-
dze obozowe zaproponowały 
polskim kapłanom zapisanie się 
na listę narodowości niemieckiej 
- tzw. Volkslistę, w zamian za te 
„kościelne” przywileje obozowe. 
Mimo wielkiej pokusy skorzy-
stania z sacrum w warunkach 
niewoli, nikt z nich nie zdradził 
swojego narodu. Przeciwnie pol-
scy księża dali kolejny, wielki 
dowód swej wierności, swego 
przywiązania i miłości.

 Dopiero w dniu 24 marca 
1942 r. przeniesiono ks. Gerhar-
da do bardziej znośnego bloku 
26/3, tzn. księży niemieckich i 
austriackich, gdzie nie tylko 
panował lżejszy rygor, ale w 
pierwszym lokalu funkcjono-
wała kaplica, czyli pierwszym od 
strony głównej alei. W tym cza-
sie należał on do kapłańskiego 
chóru uświetniającego liturgicz-
ne celebracje. Ks. Gerhard Hir-
schfelder, który w latach 1932-
1935 w Kudowie-Zakrzu poznał 
Ruch Szensztacki, a w Bystrzycy 
Kł. w roztropny sposób jego du-
chowość i książki przekazywał 
młodzieży (owocem tego jest 
m.in. jego podopieczna - siostra 
szensztacka M.D. Fiedler ISSM), 
teraz w Dachau, wraz kilkoma 
kapłanami i zakonnikami two-
rzył tzw. pierwszy obozowy 
krąg Księży Szensztackich, tzn. 

katolickiego ruchu maryjnego, 
m.in. z O. Fischerem - jednym 
z liderów tego ruchu na czele. 
Wśród jego kolegów był m.in. 
bez mała jego rówieśnik oblat 
Maryi O. Engelberd Rehling (ur. 
29 VII 1906 w Düpe, zm. 25 XI 
1976 w Aachen). 

W ostatnich tygodniach 
życia ks. Gerhard miał już 
ustawicznie poranione dło-
nie, które się nie zabliźniały, 
co więcej - znacznie podupadł 
na zdrowiu i dlatego 24 lipca 
1942 roku został umieszczony 
w obozowym lazarecie w po-
bliżu placu apelowego. Jego 
życiowy „Wielki Tydzień” trwał 
dokładnie jeden rok. Bowiem 
pierwszego sierpnia Gestapo 
uwięziło go w kłodzkim areszcie, 
a 1 sierpnia następnego roku 
zakończył swe ziemskie życie 
w lazarecie KL Dachau. Należy 
on do 1.030 zamordowanych tu 
księży. Dawni współwięźniowie 
KL Dachau podkreślali w swych 
świadectwach, że ks. Gerhard 
miał bardzo dobry, łagodny i 
nobliwy charakter, pozostawał 
wrażliwym i solidarnym na po-
trzeby swego otoczenia. Przez 
cały czas był zrównoważonym 
i wolnym od lęku. W taki oto 
konkretny sposób, i to za na-
szych czasów, w tym stuleciu, na 
miejscu „Golgoty Zachodu”, raz 
jeszcze jeden z ognistych języ-
ków Ducha Prawdy - Parakleta, 
zatrzymał się nad postacią pro-
stego mężczyzny, nieślubnego 
dziecka kłodzkiej krawcowej. 
"Bóg wybrał właśnie to, (...) co 
niemocne, aby mocnych poni-
żyć, aby zawstydzić mędrców" 
(por. 1 Kor 1,27).

Jest więc w pełni zrozumia-
łe, że dla kluczowego tematu, 
jakim proces dojrzewania do 

świętości (sygnalizowałem go 
już m.in. w przyczynku: Boże 
Młyny. KL Dachau - proces 
dojrzewania ks. Gerharda Hir-
schfeldera do świętości, „Ziemia 
Kłodzka” 2010, nr 192, s. 24-29), 
nadal aktualnymi i otwartymi 
pozostają pytania: dlaczego ks. 
Gerharda niemieckiego Kłodz-
czanina umieszczono w bloku 
księży polskich (lakoniczne 
dane archiwalnej kartoteki w 
Muzeum KL Dachau, zaczerpnię-
te z „aktu zgonu nr 1942 2812”, 
punkcie - narodowość czytamy: 
„Deutsches Reich”)? Jakie relacje 
pielęgnował on w tym okresie? 
Czy zachowały się wspomnienia 
i świadectwa księży polskich, 
z których już znaczna liczba 
została wyniesiona do chwały 
ołtarzy? Jakich prób i ducho-
wych zwycięstw doświadczał, 
aby być sobą? 

Do najbardziej duchowo 
i apostolsko aktywnych w KL 
Dachau duchownych należeli 
niezwykle licznie tu zgroma-
dzeni księża szensztaccy. Po 
wyzwoleniu KL Dachau, to 
nie monachijska diecezja, ale 
właśnie oni przejęli i nadal jej 
strzegą, tak bardzo wyjątkową 
relikwię, jak jest ołtarz eucha-
rystyczny z byłej obozowej ka-
plicy w bloku 26/1. Ks. Gerhard 
uczestniczył w życiu ich pierw-
szego kręgu, kierowanego przez 
o. Josepha Fischera. Niezwykle 
cennym byłoby ustalenie jego 
duchowych kroków i doświad-
czeń, przeżytych w związku z 
pielęgnowaniem w tych nie-
ludzkich warunkach nie tylko 
ducha Ewangelii, ale i duchowo-
ści maryjnej. Z pewnością wielu 
tych księży w swych zapiskach, 
listach, relacjach i publikacjach 
wyrażało swoje opinie i świa-

Kościół św. Bartłomieja w Czermnej.Bł. ks. Gerhard z parafianami przed kościołem w Czermenj.
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dectwa na temat swego kole-
gi, współbrata i przyjaciela ks. 
Gerharda Hirschfeldera. 

Dla pełni obrazu należy w 
tym miejscu podkreślić, że w 
kręgu 25 niemieckich świad-
ków wytypowanych przez po-
stulatora procesu, jedynie ksiądz 
proboszcz Hermann Scheipers 
(ur. 24 VII 1913 w Ochtrup, diec. 
Münster) był więźniem KL Da-
chau i przez pewien czas za-
mieszkiwał blok 26/3. Stąd to ks. 
Scheipers (chociaż twierdził, że 
ks. Gerhard mieszkał w lokalu nr 
2) miał więcej okazji do kontak-
tów i rozmów. Po raz pierwszy 
spotkał on ks. Gerharda wiosną 
1942 roku w bloku 26. Sam, był 
o 6 lat młodszym, ale w tym cza-
sie osiągnął już wiek 28 lat, a 
w swym świadectwie przekazał 
kilka ważnych szczegółów.

Należy pamiętać, że w 
czasie II wojny światowej KL 
Dachau stanowił ważny roz-
dział szatańskiej nieprawości i 
znaczący etap martyrologium 
mieszkańców Europy. Zalud-
niali go więźniowie z wszyst-
kich krajów podbitej Europy. Z 
ok. 250 tys. osób uwięzionych 
na tym miejscu, gdzie miało 
nie być Boga, 148 tys. zostało 
zamordowanych. Zarazem, 
jest to szczególne miejsce dla 
Kościoła w Polsce. Obywatele 
polscy zgromadzeni tu byli 
w liczbie ponad 41000 osób i 
stanowili najliczniejszą grupę 
narodową wśród więźniów. W 
ich gronie było 1780 księży, z 
których przynajmniej 868 tutaj 
poniosło śmierć, czyli co drugi. 
Wiemy, także, że więziono tutaj 
setki niemieckich i austriackich 
duchownych różnych wyznań. 

KL Dachau, zgodnie ze stra-
tegią reżimu hitlerowskiego, 

stał się centralnym ośrodkiem 
eksterminacji duchowieństwa z 
całej okupowanej Europy. Szcze-
gólną jednak uwagę nazizmu 
przykuwali księża katoliccy. Na 
4.618 duchownych więzionych 
w hitlerowskich obozach kon-
centracyjnych, w Dachau było aż 
2.796 katolickich duchownych. 
W sumie, nie licząc studentów 
teologii, uwięziono tu aż 2.720 
księży katolickich, a wśród nich 
najwięcej było Polaków – 1.807 
(inni autorzy podają 1.780). W 
tej liczbie było 360 zakonników. 
Pomimo, że Polacy stanowili naj-
większa grupę, to traktowano 
ich najgorzej, Poddawano ich 
szykanom, zmuszano do no-
szenia ponadludzkich i wynisz-
czających osłabione organizmy 
ciężarów. W ten sposób, prze-
prowadzano systemową ekster-
minację. Na skutek interwencji 
Watykanu i przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Niemiec 
ks. kard Bertrama, po krótko-
trwałych przywilejach, jakimi 
obdarowano grupę więźniów 
duchownych, lepsze wyży-
wienie, możliwość sprawowa-
nia Mszy świętej, wspomniane 
przywileje pozostawiono jedy-
nie duchownym niemieckim i 
austriackim. Polaków coraz 
częściej kierowano do prac 
upokarzających i ekstremalnie 
ciężkich. W wyniku systemowej 
eksterminacji i metodycznego 
zagładzania zamordowano tu 
947 duchownych (łącznie z tzw. 
„transportem „inwalidów”, z cze-
go 92 % polskich), w tym 866 
Polaków (110 zakonników), a w 
czasie istnienia obozu zwolnio-
no 78, przeniesiono do innych 
obozów 41. W dniu wyzwolenia 
29 kwietnia 1945 r. uwolniono 
– 830.

Neoprezbiter 
Gerhard Hirschfelder 
– wikariuszem Czermnej 
(1932-1939)

Praktycznie z okresem wy-
granych wyborów i dojścia 
Adolfa Hitlera do władzy (a za-
razem pierwszej fazy wzmacnia-
nia niemczyzny, także poprzez 
definitywnie odcięcie nazw 
miejscowości od ich słowiań-
skich korzeni – stąd to począt-
kowo czeska nazwa: „Czermna” 
w 1937 r. otrzymała całkowicie 
obce brzmienie: „Grenzeck”), 
zbiegła się praca duszpaster-
ska ks. Gerharda Hirschfeldera 
w parafii św. Bartłomieja Ap. w 
Czermnej – „stolicy czeskiego 
zakątka” wchodzącego w skład 
ok. 55 parafii dekanatu kłodzkie-
go. Czermna była w tym czasie 
pensjonatowo-gastronomicz-
nym i turystyczno-kulturowym 
zapleczem wiejskiego uzdrowi-
ska, jakim była Kudowa-Zdrój – 
pierwszy kardiologiczny kurort 
Niemiec. 

Warto tu przypomnieć, 
że na początku XIX w. Czesi z 
niedostateczną starannością 
posługiwali się ginącym już 
językiem. Był on na pół czeski, 
a na pół niemiecki. Do urato-
wania i wzbogacenia języka 
czeskiego przyczynił się praski 
filolog Josef Jakub Jungmann 
(ur. 16 VII 1773, zm. 14 XI 1847). 
U czynił to z pomocą przyjaciół 
oraz w oparciu o istniejący już 
Słownik języka polskiego Samu-
ela Lindego, wydając w latach 
1834–1839 swoje życiowe dzie-
ło: Słownik czesko-niemiecki 
(120 000 haseł).

 Z drugiej strony interesu-
jącym jest zarówno historycz-
na ewolucja brzmienia nazwy 

wsi Czermna, jak jej brzmienie 
używane na pieczęciach kościel-
nych. Na zachowanych doku-
mentach nazwa parafii wystę-
powała w różnym brzmieniu, 
m.in.: 1354 r. – Czermna; 1359 
– Czirmna; 1402 – Czremna; 
1477 – Czermna; 1560 – Cerm-
na; 1631 – Deutsch Czerweney 
(wojna 30-letnia 1618-1648); 
1747– Deutsch Tschirwenai 
(po wojnie z 1740 r. wygranej 
przez Prusy); 1787 – Deutsch 
Tscheroeney; co więcej- już po 
klęsce Czech w bitwie pod Białą 
Górą w 1620 r., nazwa miejsco-
wości otrzymała końcówkę -ey 
i w kolejnej zgermanizowanej 
postaci – Tscherbeney, dotrwała 
do roku 1937, kiedy to w ramach 
nazistowskich akcji usuwania 
słowiańskich nazw w tzw. Cze-
skim Zakątku i na całym Dolnym 
Śląsku zmieniono jej nazwę 
na Grenzeck (1937–1945). Na 
kościelnych dokumentach i w 
wymianie korespondencji z 
omawianego okresu znajduje-
my jednak odcisk pieczęci para-
fialnej z wymownym łacińskim 
brzmieniu, dokumentującym 
słowiański rodowód: „SIGIL EC-
CLESIAE PAR CZERMNIENSIS” .

Czermna - dzisiejsza dziel-
nica miasta Kudowy-Zdroju, a 
w przeszłości prestiżowa wieś, 
leży w odległości ok. 1 km od 
centrum Kudowy, w dolinie 
rzeki Czermnicy, mającej swe 
źródła w Błędnych Skałach, 
będącej dopływem rzeki Me-
tui, a ok. 12 km od kolejnego 
uzdrowiska Duszniki-Zdrój. 
Środkowa część miejscowości 
jest usytuowana na wysokości 
ok. 400 m n.p.m., na północnym 
zboczu Góry Parkowej. Omawia-
na, duża wieś, o typowo wiej-
skiej zabudowie, tzw. ulicówka 

Widokówka z pozdrowieniami z Czermnej. Cmentarz w Czermnej, gdzie znajduje się grób bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
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o długości 2,5 km, ciągnie się 
przez ok. 5 km wzdłuż granicy 
z Czechami. W miarę oddalania 
się od Kudowy wysokość tere-
nu stopniowo rośnie do ok. 
480 m npm. Wyżej położoną 
część Czermnej oddzielają dwa 
grzbiety górskie: Świni Grzbiet 
(od strony wschodniej) i Bluszcz 
(od zachodniej). Zmieniającą się 
populację wsi Czermna przy-
bliżają dane liczbowe: 1787 r. 
– 688 mieszkańców; 1816 – 828; 
1825 – 877; 1840 – 1.043; 1910 
– 2.191; 1933 – 2.041; 1939 – 
2.312 mieszkańców.

Parafia św. Bartłomieja w 
Czermnej (eryg. przed 1354 r.), 
29 czerwca 1738 r., po trwającej 
trzy wieki przerwie, spowodo-
wanej wojnami husyckimi, zo-
stała wreszcie reaktywowana. 
W miejsce całkowicie średnio-
wiecznej diecezji Litomyśl, 
doszczętnie zniszczonej przez 
husytów, erygowano diecezję 
Hradec Kralove, dopiero 10 li-
stopada 1664 roku. Początkowo 
liczyła ona 129 parafii. Parafia 
Czermna należy zarówno do 
dwudziestu najstarszych na 
Ziemi Kłodzkiej, jak też do naj-
bardziej żywotnych, zwłaszcza 
w XIX wieku oraz znanych m.in. 
z powodu licznych powołań ka-
płańskich i zakonnych. Grono to 
liczy bez mała sto osób. To stąd 
wyszło aż czterech, z dziesięciu 
pierwszych na Śląsku redemp-
torystów na przełomie XIX i XX 
wieku, jak też z faktu, że na jej 
terenie żyła ostatnia na Ziemi 
Kłodzkiej mniejszość czeska, 
stąd tzw. Czeski Zakątek. Czerm-
na jest do dzisiaj miejscem czę-
sto odwiedzanym, m.in. z po-
wodu istnienia tu dwóch szcze-
gólnych obiektów sakralnych: 
tzw. kaplicy czaszek, de facto 
najbardziej znaczącego karneru 
na obszarze Europy Środkowej 
i wotywnej kaplicy Matki Bożej 
Bolesnej w Zielonej Dolinie - po-
wstałej po pandemii cholery w 
1832 roku, mikrorosantuarium 
maryjnego ziemi kudowskiej 
oraz kompleksu ok. 220 krzy-
ży i kapliczek przydrożnych 
nowocześnie opracowanych i 
prezentowanych w ramach wy-
stawy pt. „Boże młyny”. Obec-
nie Kudowa-Zdrój. Czermna ze 
swymi obiektami sakralnymi i 
świeckimi oraz wielowiekową 
historią stanowi niekwestiono-
waną „starówkę” miasta Kudowy 
Zdroju – byłego i znacznie od 
Czermnej młodszego przysiółka. 

Ziemia Kłodzka odmiennie 

niż Śląsk, zależny od biskupów 
wrocławskich, podlegała bi-
skupstwu praskiemu, od jego 
erygowania w 973 roku. Diece-
zja praska powstała jako pierw-
sze biskupstwo w Czechach na 
obszarach, które dotychczas 
podlegały diecezji ratyzboń-
skiej (Regensburg), w metropolii 
mogunckiej, a dopiero w roku 
1344 Praga otrzymała rangę ar-
cybiskupstwa. W końcu XII w. w 
diecezji praskiej funkcjonował 
podział na dekanaty i archidia-
konaty. Na Ziemi Kłodzkiej zo-
stał utworzony osobny dekanat, 
wchodzący w skład archidiako-
natu hradeckiego. Pokłosiem 
wojen husyckich stało się jedyne 
w Czechach Hrabstwo Kłodzkie. 
W wyniku wojen śląskich (1740-
1763) dekanat kłodzki znalazł 
się pod panowaniem pruskim. 
Pomimo zmiany przynależno-
ści państwowej Ziemia Kłodzka 
pozostała w granicach archi-
diecezji praskiej. Wybór dzie-
kanów kłodzkich pozostawał 
teraz w gestii króla pruskiego. 
Więzy łączące Ziemię Kłodzką 
od kilku stuleci uległy rozluź-
nieniu. W międzyczasie, z racji 
unifikacji Niemiec, a przy okazji 
reorganizacji struktury teryto-
rialnej kościoła katolickiego w 
Niemczech, władze pruskie 
pertraktowały z Rzymem w 
kwestii przyłączenia Hrabstwa 
Kłodzkiego do diecezji wrocław-
skiej. Ostatecznie, ze względu 
na sprzeciw arcybiskupów 
praskich, zdecydowano się na 
rozwiązanie kompromisowe. Na 
obszarze Niemiec utrzymano 
funkcjonowanie wielkiego de-
kanatu, który nadal pozostał w 
granicach archidiecezji praskiej 
(oficjalnie aż do 27 czerwca 
1972 r.).

Po zakończeniu I wojny 
światowej, zaistniała sytuacja 
polityczno-społeczna spowodo-
wała zmianę struktury kościel-
nej i przekształcenie wielkiego 
dekanatu kłodzkiego w wikariat 
generalny archidiecezji praskiej 
w Prusach. Na jego czele stał 
prałat, który odtąd miał pra-
wo do noszenia (podobnie jak 
biskup) - pektorału i infuły. Co 
więcej, z powodu pruskiej po-
lityki zmierzającej do integracji 
struktur niemieckiego państwa 
i Kościoła, odtąd miał on także 
prawo uczestniczenia w obra-
dach Konferencji Episkopatu 
Niemiec.

W latach 1921–1937 kłodz-
kim wikariuszem generalnym 

był ks. prałat Franz Dittert (ur. 
10 XII 1857, zm. 1937). Od 1899 
do 1937 r. pełnił on urząd pro-
boszcza parafii pw. Bożego Ciała 
w Międzylesiu. Z wielką pasją 
prowadził na terenie Kłodczyzny 
działalność charytatywną. Za-
razem angażował się w działal-
ność polityczną, przewodnicząc 
powiatowej strukturze chrześci-
jańskiej Partii Centrum. Z racji 

pełnienia tego stanowiska, ale 
także z powodu krytycznego 
podejścia do hitlerowskiego 
nazizmu był on wielokrotnie 
nachodzony przez gestapo (taj-
ną policję zwalczającą przejawy 
wszelkiego typu oporu).

c.d.n.

Fragment tablicy opisującej „Szlak bł. ks. Gerharda Hirschfeldera na Ziemi Kłodzkiej".
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To już mija 5 lat jak ko-
ściół potwierdził swoim 
autorytetem przez posłu-
gę papieża Benedykta XVI 
heroiczność cnót prostego 
kapłana, rodem z Kłodzka, 
a przez pierwszych siedem 
lat krótkiego kapłaństwa 
wikariusza z Czermnej - 
powiedział ks. Romuald 
Brudnowski, witając przy-
byłych na uroczystą mszę 
świętą 20 IX 2015 roku z 
okazji 5 rocznicy beatyfi-
kacji bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera. 

Rocznicowej Euchary-
stii przewodniczył J.E. ks. 
bp. Ignacy Dec. Przybył też 
emerytowany duszpasterz 
Niemców urodzonych na 
Ziemi Kłodzkiej ks. infułat 

Franz Jung. W uroczysto-
ści uczestniczyli też Mi-
chał Dworczyk, poseł na 
Sejm RP, radni Sejmiku 
Województwa Dolno-
śląskiego: Julian Golak i 
Czesław Kręcichwost oraz 
burmistrz Kudowy-Zdroju 
Piotr Maziarz.

Ks. bp. Ignacy Dec 
apelował w w homilii o 
modlitwy w intencji ry-
chłej kanonizacji pierw-
szego Błogosławionego 
pochodzącego z Diecezji 
Świdnickiej. Zapamiętaj-
my - powiedział, że dro-
ga do wielkości dla nas 
wszystkich jest taka, jak 
on to czynił, to jest droga 
służenia wszystkim.

Po mszy świętej uczest-

niczy przeszli procesjonal-
nie przed grób Błogosła-
wionego, gdzie ks. bp.  
Ignacy Dec i ks. infułat 
Franz Jung poprowadzili 
okolicznściową modlitwę. 
Złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

Z okazji 5. rocznicy be-
atyfikacji ukazało sie kilka 
nowych publikacji poświę-
conych Błogosławionemu. 
Fundacja Odnowy Ziemi 
Noworudzkiej we współ-
pracy z Parafią św. Bartło-
mieja wydała przewodnik 
„Szlak Duchowo-Tury-
styczny błogosławionego 
ksidza Gerharda Hirschfel-
dera”, opisujący miejsca na 
Ziemi Kodzkiej związane 
z życiem i posługą Błogo-

sławionego, uzupełniony 
o jego myśli, Drogę Krzy-
żową i modlitwę o wypro-
szenie łask.

Ks. prof. Tadeusz Fitych 
przygotował publikację w 
formie ksiąki elektronicz-
nej pt. "List Boga".  „Gość 
Niedzielny” zamieścił na 
okadce 38. numeru obraz 
Błogosławionego ks. Ger-
harda Hirschfelderatrzy-
many przez wolontariuszy 
Światowych Dni Młodzieży 
z podpisem „Nasz Niemiec. 
Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
(1907-1942), beatyfiko-
wany 19 września 2010 r.” 
Ukazało się też kilka oko-
licznościowych artykułów 
w dodatku świdnickim 
"Gościa Niedzielnego".

Teresa Bazała

V ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁOGOSŁAWIONEGO 
GERHARDA HIRSCHFELDERA

Modlitwa przy grobie bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Wspólny śpiew podczas spotkania Polaków, Czechów i Niemców w Auli ks. Tomaszka.Spotkanie Polaków, Czechów i Niemców.

Msza święta w kościele św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju Czermnej pod przewodnictwem  
JE ks. bp. Ignacego Deca.
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Maju

Może to kolejna jesienna no-
stalgia jest powodem, że chcę 
podzielić się z Tobą refleksjami 
nad ostatnimi lekturami, sprawia-
jącymi tak wiele radości. Myślę, 
że pośrednią przyczyną tego 
nastroju było także wysłuchanie 
koncertu a- moll op. 54 Rober-
ta Schumana w doskonałym, jak 
zawsze, wykonaniu Marthy Arge-
rich, inaugurującym XVII Konkurs 
Chopinowski. Przypomniałam so-
bie znaną już wcześniej biografię 
pianistki, autorstwa Oliviera Bel-
lamy: Marhta Argerich Dziecko 
i czary. Być może, że właśnie za 
sprawą Schumana, odczytałam 
ją z nową fascynacją. Opowieść 
snuje autor tak sugestywnie 
i barwnie, że portret artystki 
zdaje się być wielce realny. Nic 
w tym dziwnego, że oderwać się 
od lektury jest trudno. Przedsta-
wia ją na tle wybitnej muzycznej 
plejady artystów, z którymi grała 
koncerty, biorąc udział w recita-
lach, festiwalach i konkursach na 
całym świecie. Friedrich Gulda, 
Vladimir Horowitz, Nelson Freire, 
Charles Dutoit, Stephen Kovace-
vich, Michelangeli Arturo Bene-
detti, czy Światosław Richter to 
tylko nieliczne nazwiska, które 
przewijają się tu w ciekawych 
dłuższych i krótszych epizodach. 
O królowej fortepianu czytamy, 
że w życiu prywatnym nie uznaje 
konwenansów, często odwołu-
je koncerty, zmienia życiowych 
partnerów, jest spontaniczna i 
nieprzewidywalna, równocześnie 
empatyczna, zawsze otoczona 
wieloma przyjaciółmi. Uwiel-
biana przez melomanów. Żywa 
legenda, wymagająca od siebie i 
innych, chimeryczna, nie mająca 
sobie równej w mistrzostwie. Au-
tor podkreśla często, że dojrzała 
już dzisiaj pianistka zachowała 
w sobie psychikę dziecka. Może 
właśnie w tym tkwi jedna z ta-
jemnic jej geniuszu ? O tym jaka 
jest naprawdę, można się dowie-
dzieć słuchając jak gra uważa Nel-
son Freire. Sama Martha Argerich 
twierdzi: „moja relacja z muzyką 
zawsze pozostaje świeża, trochę, 
jak miłość”. Po konkursie zostały 
puste wieczory, liczne polemi-
ki, powróciły dawne marzenia. 

I Nagrodę otrzymał Koreańczyk 
Seong – Jin Cho, drugą musiał za-
dowolić się Kanadyjczyk Charles 
Richard Hamelin. Romantyczna 
Kate Liu, od pierwszego etapu 
ulubienica polskiej publiczności, 
wyjechała z Warszawy z brązo-
wym medalem. A ja roję sobie o 
podróży do Ticino na pogranicze 
włosko - szwajcarskie. Tam prze-
glądając się w błękitnych wodach 
jeziora, wiosną na alpejskich zbo-
czach kwitną kamelie. W Museo 
Cantonale d`Arte - Klee, Renoir 
i Degas, i „la grande musica ” - 
letni festiwal Marthy Argerich. 
Wszystko to można zobaczyć i 
usłyszeć w urokliwym Lugano.

 W tym roku nikogo nie 
zaskoczył werdykt Akademii 
Noblowskiej. Po raz kolejny nie 
powiodło się H. Murakamiemu. 
Ubiegła go Białorusinka Swie-
tłana Aleksijewicz. Polityczna 
nagroda za antyrosyjskość, a 
równocześnie wielki sukces 
literatury Dostojewskiego, Toł-
stoja (noblistka pisze w języku 
rosyjskim) oparty głównie na 
dokumencie. Jej literacki re-
portaż jeden z pięciu tytułów 
przetłumaczony na język polski, 
cieszący się dużą popularnością 
wśród czytelników: Wojna nie ma 
w sobie nic z kobiety otrzymał już 
wcześniej Nagrodę im. Ryszarda 
Kapuścińskiego oraz Angelusa. 
Pierwszą nagrodzono także 
inny tytuł Czasy secondhand. 
Koniec czerwonego człowieka. 
O kobietach biorących udział w 
walkach napisała, że wracały z 
wojny z postarzałą duszą. Nie bez 
powodu nazwano ją kronikarką 
po utraconym piekle. Ciekawa 
jestem jej wypowiedzi. Pisarka 
gościć będzie w Polsce. Zapro-
szono ją jeszcze przed ogłosze-
niem szwedzkiego werdyktu do 
Krakowa na trwający w dniach 
19 - 26 X Festiwal Conradowski.

Wcześniej ogłoszono laure-
atów Nike. Okazało się, że wer-
dykt jurorów tu także nikogo 
nie zaskoczył. Księgi Jakubowe 
Olgi Tokarczuk już od momentu 
premiery okazały się mocnym 
faworytem. Pominę milczeniem 
czym była powodowana pisar-
ka, narażając się na gniew opinii 
publicznej swoim wystąpieniem 
parę dni po otrzymaniu Literac-

kiej Nagrody Nike. Moją uwagę 
zwrócił jej artykuł zamieszczony 
w letnim magazynie Zachęty bę-
dący uzupełnieniem tekstu do 
wystawy Dzikie pola. Historia 
awangardowego Wrocławia. 
Analizując przed i powojenną hi-
storię tego miasta, każe spojrzeć 
na wielki exodus emigrantów ze 
Wschodu po 45 roku pod kątem 
wyobcowania jego pierwszych 
polskich mieszkańców i nie mają-
cego już z tym problemu pokole-
nia urodzonego po wojnie. Latem 
tego roku odwiedziłaś Zachętę. 
Jak znajdujesz pogłębiający się 
kryzys w sztuce?

 Nowościami wydawniczy-
mi godnymi odnotowania są: 
Agnieszki Osieckiej - Dziennik 
1952; Anny Król - Rzeczy. Iwasz-
kiewicz intymnie; Joanny Olczak-
-Ronikier – Wtedy. O powojen-
nym Krakowie i Ewy Bieńkowskiej 
Historie Florenckie. Ale o nich już 
w następnym liście. 

 Nie mogę zapomnieć na-
szego sierpniowego spotkania 
w Dyskusyjnym Klubie Książki. 
Pamiętam jaką zrobiłaś nam 
ogromną frajdę przynosząc ze 
sobą kilka listów od Edwarda Sta-
chury. Czy to prawda, że będą 
publikowane w Twórczości? Dla 
mnie i wszystkich klubowiczów 
to fakt intrygujący. Jeśli możesz 
to uchyl rąbka tajemnicy na ten 
temat. Nie mogę stwierdzić, że 
odbieram jego twórczość „ jasno 
w zachwyceniu”. Analizuję słowa 
Krzysztofa Rutkowskiego, który 
po przeczytaniu „Całej jaskrawo-
ści” stwierdził, że jest „pisarzem w 
stanie łaski”. Czy faktycznie nadał 
nową wyporność językowi, jak 
twierdzą jego fani ? A powraca-
jąc do listów - ciekawa jestem 
bardzo, jakie tajemnice chowasz 
jeszcze w przepastnych pudłach 
pozostałych po Twojej Galerii? 

A na koniec o wydarzeniu, 
które Cię ominęło. Ważną od-
notowania jest uroczystość 70 
– lecia PiMBP w Kłodzku. Gra-
tulacjom i życzeniom dalszej 
owocnej działalności na następ-
ne lata nie było końca. Impreza 
zorganizowana w Centrum Kul-
tury Chrześcijańskiej w Kłodzku, 
sponsorowana w części przez 
KTO podobała się naszym wier-
nym czytelnikom. Dodatkowymi 

atrakcjami były: jednodniówka 
poświęcona Jubilatce, kubek z 
nadrukiem Biblioteki i piękne 
dyplomy. Oczywiście po oficjal-
nym benefisie były rozmowy ku-
luarowe. Refleksje i wspomnienia 
przywoływały dawne czasy insty-
tucji, związanej nierozerwalnie z 
historią miasta od początku jego 
polskiego istnienia. Szkoda, że 
w tej fecie przy dobrym winie i 
jeszcze lepszym szwedzkim stole, 
obfitującym w świetne dania nie 
mogłaś uczestniczyć. 

Anioły ilustrujące ostatni 
tomik Małgosi Iwanowskiej- 
Ludwińskiej urzekające. 

Pozdrowienia Ania

Aniu

 Z radością powitałam Twój 
list, nasza wymiana wrażeń zo-
stała przerwana przez wypadki 
zdrowotne. Wiele spraw poruszy-
łaś i wiele strun we mnie. Konkurs 
Chopinowski znów cudownie 
odnowił nasze relacje z muzyką. 
Pamiętam, jak będąc licealistką 
(1955 r.) Adam Harasiewicz wy-
grał konkurs, a ja powiesiłam 
jego zdjęcie wycięte z gazety. 
Chopin okazał się najbardziej 
współczesnym z kompozytorów, 
nie tylko jego czasów. Zadziwia-
jąca jest ilość interpretacji, także 
jazzowych. Słucha się cudownie, 
a przy obecnej technologii oglą-
da je cały świat. „Klasycy, poeci 
i spontaniczni” – powiedziała o 
wykonawcach jurorka p. Popo-
wa – Zydroń. Są interpretacje 
nieskazitelne, uporządkowane 
i subiektywne ze zwolnionym 
tempem lub przyśpieszonym 
bardziej, niż kiedykolwiek, ale 
w każdym jest „chopinowskie 
rozumienie muzyki”, wyrafino-
wanie i piękno. Etiuda C- dur w 
wykonaniu laureata I nagrody 
zabrzmiała, jak wielki poszum 
lasu w sierpniową noc – a wiesz 
jak lubię sierpień. Chopin jest 
naszą narodową dumą.

Nie zdążyłam na jubileusz 
Biblioteki, byłam w Mielnie. 
Zawdzięczam wiele Waszej in-
stytucji, tym bardziej, że przez 
blisko 20 lat nasze placówki gra-
niczyły tylko przez sień Ratusza. 
Wpadałam niemal codziennie, 

Anna Chlebicka - Gałczyńska

ROZMOWA NIEKONWENCJONALNA 
Z MAJĄ DZIERŻYŃSKĄ 
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choćby przejrzeć aktualną pra-
sę, nie mówiąc już o spotkaniach 
autorskich. Ostatnio coraz czę-
ściej promują one naszych twór-
ców, wydobywając ich z cienia, 
nie wspomnę też o bardzo pro-
fesjonalnych warsztatach. Ze 
znajomymi z Mielna zabrałam 
się do Warszawy. Skusiła mnie 
reklamowana w „Zachęcie” wy-
stawa pt. „Ogrody”. Chciałam 
skonfrontować obecny stosu-
nek artystów do tematu, który 
podjęłam w 80 i 81 r., w galerii w 
dwóch ekspozycjach pt. „Ciemne 
ogrody”. Przy okazji odwiedziłam 
instytucję, której merytorycznie 
podlegałam. Wielkie drzwi Za-
chęty otwierają się same, kiedy 
wchodzisz na schody. W środku 
wszytko inne. Nie ma prawie 
obrazów, są: obiekty, fragmen-
ty, odpryski, przedmioty w pro-
cesie (gnijące), aromaty, szumy 
i takie eksponaty, jak klomb z 
kwiatami, sadzawka, wanienka 
z piaskiem i szufelką itd. Uwaga, 
że jest to ekspozycja także dla 
osób niepełnosprawnych, nie-
widomych wiele wyjaśnia. Nie 
wyobrażenie elementów ogrodu, 
ale same w swej podmiotowości 
relikty. Jednocześnie to akcja w 
kierunku integracji z widzem, 
sprowokowanie go do gry, któ-
rą nazywa się obecnie sztuką. 
Niestety, przerzedziły się ogrody 
naszych marzeń i co innego jest 
teraz rzeczywistością. Maciej Gu-

towski słusznie kiedyś zauważył, 
że krytyk powinien towarzyszyć 
tylko jednemu pokoleniu, bo 
następne jest jego opozycją. Z 
pejzażu sztuki zniknęły wątki 
nasycone klimatem dawnego 
czasu, poruszamy się wśród ruin i 
pogorzelisk. Czym zastąpić tęsk-
notę za ścieżką miedzy polami?

Nie trafiłam na wystawę „Dzi-
kie pola”. Historia awangardowe-
go Wrocławia, którą Zachęta pre-
zentowała w czerwcu i w lipcu. 
Zapytana o dawne koleżanki, 
nowa pracownica przyniosła 
mi wydawnictwa o aktualnych 
wydarzeniach. A tam piękny esej 
Olgi Tokarczuk, w którym mia-
sto porównuje do tekstu – opo-
wieści. „Kultura palimpsestu jest 
moją kulturą”- (O. T.). Wspomnia-
łam przed rokiem, że miasta są 
obecnie modne, szczególnie te, 
które dbają o swoją tożsamość. 
Miasto to tygiel towarzysko – kul-
turalno – emocjonalny i opisać 
go można barwnie. Kłodzczanie 
rozmiłowani w kulturze mogliby 
wiele opowiedzieć. W każdym 
tygodniu otrzymuję zaprosze-
nia na wieczory artystyczne, nie 
nadążam ich odnotować. Sama 
wiesz ile nam umyka. Prawdą 
jest, że ludzie kultury utrwalają 
dukt miasta, a architekci dobu-
dowują nowe przestrzenie, one 
tworzą te warstwy palimpsestu. 
Fabułę posuwa do przodu każde 
pokolenie. Ale są niespodzian-

ki, niepokoi mnie obecny kurs 
sztuki. Przypominam sobie, gdy 
w czasie festiwali szacowne wy-
sokie ściany Zachęty pokryte były 
od podłogi do sufitu świetnymi 
obrazami naszych młodych 
(wówczas) malarzy.

Wyplątałam się z rzeki samo-
chodów, która zalewa Warszawę 
lawiną. W pociągu myślałam o 
obecnym stanie sztuki, a raczej 
pustym miejscu po niej. Rewo-
lucja technologiczna wymusiła 
kompletną zmianę w jej funk-
cjonowaniu. Obrazy (grafiki, 
malarstwo, rysunek) zamienio-
ne zostały na bezceremonialne 
prowokowanie nowych form, a 
raczej związku tych form, z tym 
co dotąd nazywano sztuką. In-
nowacja - to dominujące uczucie 
sprzeczności ze wszystkim, co 
było. Najlepiej skompromito-
wać to i ośmieszyć. Postmoder-
nistyczny tragizm przerobiono na 
optymistyczną wiarę w technikę, 
choć anonsuje ona więcej niż 
może dać. Przeżyliśmy już rów-
ne 100 lat temu ową fosforyzu-
jąco – futurystyczną przeszłość 
sztuki. Marzono, by spalić muzea, 
a poeci wozili się na taczkach. 
Szybko się to wypaliło. Jest wiele 
destrukcji, lecz ja nie godzę się jej 
dźwigać, bo to co brutalne jest 
mało interesujące. Czy dlatego, 
że Jacques Derrida napisał tekst 
o dekonstrukcji wszyscy musimy 
szpanować w tym kierunku? Nie 

wierzę w oczarowanie atrybu-
tami destrukcji. Pocieszmy się, 
że istotą naszych czasów jest 
pozór. Wszystko jest raczej for-
malistyczną zabawą w zapoży-
czenia, a współczesny twórca 
żonglując możliwościami, jakie 
daje technika próbuje je totalnie 
sprawdzić na widzu. Nie dam się 
sprowokować. 

W domu spojrzałam na łąkę 
vis a vis moich okien i widzę, że 
ożywia się po fali upałów. Z ra-
dia usłyszałam piękne kazanie 
niedzielne z okazji otwarcia roku 
akademickiego w Warszawskiej 
Akademii Muzycznej. Notuję je 
w skrócie. „ Sztuka jest rodzajem 
duchowości, żeby móc tworzyć 
dusza musi być dobrze nastrojo-
na. To styl życia człowieka, który 
się nie lęka….Piękno przekazują 
ci, którzy je mają. A dzieła rodzą 
się z obfitości ducha. Czy nie jest 
to misja muzyki, żeby ludzie żyli 
w harmonii? My współcześni 
umiemy tylko tworzyć bezpro-
duktywny aktywizm. Ale z tego 
nic nie wynika”. Może obecne in-
tensywniejsze igranie plam na 
słońcu przyćmiło także oblicze 
sztuki i trzeba to przeczekać. Na 
przetrwanie mam pełne szufla-
dy listów od artystów (także od 
Edwarda Stachury), ale o tym 
następnym razem. 

Pozdrawiam Cię świątecznie 
Maja

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

IRENA ROGOWSKA
Vereidigte Dolmetscherin  

und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

mgr Jarosław Orłowski 
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii 

tel. +43 681 102 442 92
jaroslaw.orlowski@chello.at

http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/



24  Ziemia Kłodzka nr 256-257/ listopad-grudzień 2015

Masyw Śnieżnika jest dru-
gim po Karkonoszach pasmem 
pod względem wysokości w 
polskich Sudetach i najwyższym 
pasmem górskim w polskiej 
części Sudetów Wschodnich z 
najwyższym szczytem Śnież-
nikiem (1426 m n.p.m.). Jest 
to obszar bardzo cenny przy-
rodniczo. Istniała tu w latach 
1899 – 1973 historyczna wieża 
widokowa, która była symbolem 
Ziemi Kłodzkiej i odegrała duże 
znaczenie w rozwoju turystyki. 
Od momentu jej wyburzenia 
powstawały liczne inicjatywy, 
różnych środowisk, związane z 
odbudową wieży. Obecnie je-
dynym obiektem turystycznym 
w kopule Śnieżnika jest schro-
nisko pod Śnieżnikiem (1218 
m n.p.m.). W 2013 r. Związek 
Gmin Śnieżnickich otrzymał 
poprzez Euroregion Glacensis 
dofinansowanie unijne na pro-
jekt transgraniczny „Wieża trzech 
kultur. Wykonanie dokumentacji 
odbudowy wieży na Śnieżniku”. 
Efektem realizacji projektu ma 
być poszerzenie oferty tury-
stycznej tego regionu. Mieści 
się to w ramach funkcjonują-
cego Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Re-
publika Czeska-Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013. Argument 
historyczny, marketingowy, śro-
dowiskowy, rozpoznawalności 
transgraniczności przemawiają 
za odbudową wieży. Istnieje jed-
nak konflikt pomiędzy potrzebą 
odbudowy wieży widokowej na 
Śnieżniku, a ochroną przyrody. 

Masyw Śnieżnika i jego 
najwyższy szczyt Śnieżnik są 
bardzo ważnymi obszarami 
turystycznymi w Sudetach. Od 
bardzo wielu lat dużo kontro-
wersji budzi pomysł odbudowy 
historycznej wieży widokowej, 
która stała do 1973 r. na Śnieżni-
ku. Przez 74 lata identyfikowała 
Śnieżnik i taki widok utrwalił 
się w pamięci pokoleń miesz-
kańców Śląska, Czech, Moraw i 
przyjeżdżających tutaj turystów. 
Różne środowiska naukowe, i 
lokalne wypowiadają się w tej 
kwestii. Powstają nowe projekty 
architektoniczne wieży, ale do 
budowy nie dochodzi. Głównym 
celem artykułu jest przedstawie-
nie możliwości i ewentualnych 
konsekwencji odbudowy „wieży 
trzech kultur”. 

Położenie 
Masywu Śnieżnika

Masyw Śnieżnika (po 1945 r. 
krótko nosił nazwę Góry Śnież-
ne), czeska naazwa Králický 
Sněžník, niemiecka  Schneege-
birge, to jeden z najatrakcyjniej-
szych turystycznie obszarów po-
granicza polsko-czeskiego. Jest 
jednym z najwyższych pasm gór-
skich w Polsce po Tatrach, Karko-
noszach i Beskidzie Żywieckim. 
Masyw Śnieżnika jest drugim po 
Karkonoszach pasmem pod 

względem wysokości w pol-
skich Sudetach i najwyższym 
pasmem górskim w polskiej 
części Sudetów Wschodnich z 
najwyższym szczytem Śnież-
nikiem (1426 m n.p.m.), który 
wznosi się  280 m. nad okoliczną 
wierzchowinę. Śnieżnik jest 16-
tym co do wysokości szczytem 
w całych Sudetach. Szczyt ten 
jako jedyny w Masywie Śnieżni-
ka wystaje ponad górną granicę 
lasu. Powyżej, w piętrze halnym 
rośnie sztucznie wprowadzona 
kosodrzewina. Pozostałe szczyty 

dr Małgorzata Żochowska

TRANSGRANICZNA INWESTYCJA W MASYWIE  
ŚNIEŻNIKA JAKO ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA 
TURYSTYCZNEGO

Sudecki bór górnoreglowy w Masywie Śnieżnika. Fot. Irena Foremnik, Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Tab. 1. Istniejące rezerwaty w Masywie Śnieżnika.
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w polskich Sudetach Wschod-
nich są zalesione. W czeskich 
Sudetach Wschodnich, w paśmie 
Wysokiego Jesionika (cz. Hrubý 
Jeseník) przewyższają go Pra-
dziad - 1491 m n.p.m. (na jego 
szczycie znajduje się wybitna 
dominanta krajobrazu w postaci 
wieży widokowej o wysokości 
162 m); Vysoká hole (1464 m 
n.p.m.) i  Petrovy kameny (1438 
m n.p.m.). Administracyjnie Ma-
syw Śnieżnika leży w powiecie 
kłodzkim.

Śnieżnik jest szczytem gra-
nicznym. Był on pierwszym i 
przez wiele lat jedynym szczy-
tem na Ziemi Kłodzkiej, na który 
od polskiej strony wyznakowano 
zielony szlak turystyczny spod 
schroniska (później przedłużono 
go do Bielic, a potem do Orłowca 
i Złotego Stoku).  Znajdowało 
się tutaj do 2007 r. turystyczne 
przejście graniczne – piesze. 
Jego płaski szczyt powoduje, 
że nie jest on dobrym punk-
tem widokowym. Propozycję 
budowy wieży widokowej wy-
sunięto już w 1834 r. (Dziedzic 
Marcin, 2013, s. 212). Specyficzny 

kształt góry i rozległość jego po-
wierzchni szczytowej utrudnia 
podziwianie pełnej panoramy, 
zwłaszcza terenów bliżej po-
łożonych. Mimo to szczyt jest 
dla Ziemi Kłodzkiej symbolem 
porównywanym ze Śnieżką dla 
Kotliny Jeleniogórskiej.

Walory turystyczne, 
stan zagospodarowania 
turystycznego 

Masyw Śnieżnika, to obszar 
bardzo cenny przyrodniczo. W 
celu ochrony walorów przyrody 
ustanowiono na jego obszarze 
prawne formy ochrony przyrody. 
W 1981 r. powstał Śnieżnicki Park 
Krajobrazowy (ŚPK,. pokrywa 
się z Obszarem Natura 2000), 
który jednak wciąż nie posiada 
planu ochrony, a Plan zagospo-
darowania ŚPK z 2000 roku, jest 
niewiążący. Narzędziem posiłku-
jącym dla ŚPK są dyrektywy Unii 
Europejskiej dotyczące Obszaru 
Natura 2000. ŚPK współpracuje 
z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój, a 
polityka prowadzona przez oby-
dwie instytucje jest spójna. ŚPK 

obejmuje trzy pasma górskie: 
Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie 
i Góry Złote. Na terenie ŚPK leży 
utworzony w 1965 r. rezerwat 
„Śnieżnik Kłodzki”, a od 2004 r. 
Specjalny Obszar Ochrony Sie-
dlisk Sieci  Natura 2000 „Góry 
Bialskie i Grupa Śnieżnika”. Są 
też w Masywie Śnieżnika inne 
rezerwaty przyrody, występuje 
też wiele roślin podlegających 
ochronie gatunkowej (Giża W., 
2013).

W Masywie Śnieżnika rozpo-
znano i określono zasoby, a także 
walory środowiska przyrodnicze-
go oraz zaproponowano nowe 
formy ochrony przyrody dla 
cennych obiektów i obszarów. 
Zawarte są one w Inwentaryzacji 
Przyrodniczej gmin, opracowa-
nej w 2002 roku., Zaproponowa-
no tu utworzenie następujących 
obszarów chronionych:
– Park Krajobrazowy Góry Kro-
wiarki
– powiększenie rezerwatu Śnież-
nik Kłodzki, i Puszczy Śnieżnej 
Białki
Nowe rezerwaty:
– Rezerwat leśny dla ochrony 

cisa pospolitego koło Nowego 
Waliszowa
– Rezerwat Czarne Urwisko  w 
Lutyni (biocenotyczny)      
– Rezerwat florystyczny, daw-
ne wyrobisko florystyczne na 
wschód od Konradowa
– Rezerwat przyrody Wodospad 
Nowinki na wschód od Nowej 
Wsi
– Rezerwat Dolina Nysy

 Kłodzkiej i Kamieńczyka od 
źródeł do Smreczyny

– Rezerwat przyrody 
– Dolina rzeki Morawki, 
Kamienicy i Kleśnicy 

– Czernica i Płoska szczyty 
w Górach Bialskich

– Rezerwat  Dolina Białej 
Lądeckiej od źródeł do Starego 
Gierałtowa.

Poza walorami przyrodni-
czymi Masyw Śnieżnika posiada 
liczne walory krajoznawcze, na 
przykład:
- Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
- Muzeum Ziemi w Kletnie
- Sztolnia pouranowa w Kletnie
- Zalew w Starej Morawie
- Kompleks narciarski Czarna 

Góra w Siennej i  Kamienicy 

Ryc. 3. Konflikty  ekologiczne w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów.  
Źródło: M. Furmankiewicz, J. Potocki, 2004., Przyroda a gospodarka – konflikty ekologiczne w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, s.10  
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- Kolejka krzesełkowa 
na Czarną Górę

- Szlaki turystyczne i rowerowe
- Wieże widokowe Czarna Góra, 

Javornik, Borówkowa
- Galeria „Łaskawy Kamień” 

w Starej Morawie
- Byłe przejścia graniczne 
- Były dworzec  PKP w Stroniu 

- obecnie  Centrum Turystyki 
i Kultury 

- Kryty basen w Stroniu Śląskim
- Huta szkła Violetta 

w Stroniu Śląskim

Jedyny obiekt turystyczny 
w kopule Śnieżnika, to schro-
nisko pod Śnieżnikiem 1218 m 
n.p.m., zbudowane w oryginal-
nym szwajcarsko-berneńskim 
stylu (Martynowski W., 2004) 22 
czerwca 2001 r. nadano mu imię 
Zbigniewa Fastnachta, byłego 
gospodarza tego obiektu. Dru-
gi obiekt, to „Domek Myśliwski” 
pod  Śnieżnikiem na wysokości 
1170 m n.p.m., który służy tury-
stom i leśnikom (Furmankiewicz 
M., 2011). Istotnym elementem 
zagospodarowania gór, świad-
czącym o ich atrakcyjności, jak 
też kształtującym ofertę i jakość 
infrastruktury turystycznej, jest 
infrastruktura narciarska. Połu-
dniowa część Ziemi Kłodzkiej 
posiada 32 obiekty zagospo-
darowania górskiego, w tym 24 
wyciągi narciarskie (Żochowska 
M. 2008, s. 78-79). Istnieją dwa 
zgrupowania wyciągów i po-
jedyncze wyciągi. Do zgrupo-
wań należy największy Ośrodek 
Narciarski „Czarna Góra” (ON) w 
Siennej (gmina Stronie Śląskie). 
Tereny sportów zimowych tego 
Ośrodka zlokalizowane są na 
północno-wschodnich zboczach 
Żmijowca i Czarnej Góry. ON 
„Czarna Góra” obejmuje 8 wy-
ciągów orczykowych i 1 „mini” 
wyciąg dla dzieci oraz karuzelę 
narciarską. Jego główną atrak-
cję stanowi czynna cały rok 
kolej krzesełkowa pod szczyt 
Czarnej Góry (1205 m n.p.m.). 
Drugie zgrupowanie wyciągów 
to Stacja Narciarska „Kamienica” 
we wsi Kamienica w Górach Bial-
skich; w gminie Stronie Śląskie. 
Ośrodek obejmuje 5 wyciągów 
talerzykowych na Zawadzie i Gó-
rze Oliwnej. Dla wyciągów: I, II, 
III i IV, pierwszy sezon (tzw. roz-
ruch) obejmował lata 2002-2003. 
Wyciąg V został wybudowany 
w 2004 r. i łączy Bolesławów z 
Kamienicą.

Już w 1974 r. W Igielski pi-
sał, że „Śnieżnik – ten kopulasty 

szczyt idealnie spełnia warunki 
do zlokalizowania tu wielkiego 
centrum turystyki i rekreacji”. 
Świadomość potrzeby ochro-
ny przyrody obszaru Śnieżnika 
oraz zrozumienie potrzeb spo-
łecznych nakazują znalezienie 
kompromisowego rozwiązania. 
Na mapie konfliktów ekologicz-
nych w zagospodarowaniu prze-
strzennym Sudetów, Śnieżnik 
zaznaczony jest jako jeden z 
obszarów konfliktu między 
planami rozbudowy infrastruk-
tury turystyczno-rekreacyjnej a 
ochroną przyrody. 

Historia i wybrane 
przykłady planów 
odbudowy  wieży 
na Śnieżniku

Stylizowana na średnio-
wieczną basztę wieża widoko-
wa na szczycie Śnieżnika, wraz 
z przylegającym do niej małym 
schroniskiem, powstała w latach 
1895-1899 z inicjatywy Kłodz-
kiego Towarzystwa Górskiego 
Glatzer Gebirgsverein. Była to 
potężna kamienna konstrukcja, 
z granitu i gnejsu, materiał po-
zyskano z okolicznych gołobo-
rzy. Wówczas istniała możliwość 
oglądania z niej panoramy.

Projektantem obiektu był 
Felix Henry z Wrocławia, a bu-
downiczym – Giessner z Kłodzka. 
Wieża miała 6 kondygnacji i 33,5 
m wysokości. Nadano jej imię 
cesarza Fryderyka Wilhelma II. 
Najniższe pomieszczenie głów-
nej wieży zajmowała hala ku czci 
cesarza wraz z jego popiersiem. 
Cieszyła się ona ogromną popu-
larnością, o czym może świad-
czyć fakt, że w 1906 r. odwie-
dziło ją 4200 osób (Śnieżnik…, 
2000, s. 22). Jej sylwetka została 
na tyle rozpowszechniona, że 
stała się niekwestionowanym 
symbolem Ziemi Kłodzkiej i 
logo regionu, a także konkret-
nym elementem pozwalającym 
jednocześnie rozpoznać szczyt. 
Wstęp był płatny i wynosił 20 
fenigów. Wieża istniała 74 lata 
– do 1973 r. Niestety,  powojen-
ne zaniedbania doprowadziły 
budowlę do ruiny. 11.10.1973 r., 
o godz. 14.01 wojskowi saperzy 
decyzją ówczesnego naczelni-
ka Stronia Śląskiego Mariana 
Snopkowskiego, wysadzili ją w 
powietrze jako symbol sojuszu 
austriacko-niemieckiego (Ko-
randa Vítězslav, 2004).  Do dziś 
pozostały kamienie z jej murów. 
Od tego czasu było kilka inicja-

tyw odbudowy wieży. Potrzeba 
jej odtworzenia podnoszona 
jest przez wiele osób i organi-
zacji, a także przez samorządy 
lokalne. Poniżej podano przy-
kłady inicjatyw związanych z 
odbudową wieży począwszy 
od 1973 roku. Świadczą one o 
tym, że przeforsowanie  budowy  
wieży na Śnieżniku było wręcz 
niemożliwe i nigdy nie udało się 
doprowadzić sprawy do końca. 

W 1973 r. powstał „Miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego zespołu jed-
nostek osadniczych kompleksu 
rekreacyjnego Śnieżnik” w ra-
mach koncepcji tzw.  „Drugiego 
Zakopanego”, opracowany przez 
zespół  Oddziału Warszawskiego 
Instytutu Turystyki Głównego 
Komitetu Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki pod kierownictwem dr 
Andrzeja Ziemilskiego. Koncep-
cja ta została po szerokiej dysku-
sji wstępnie przyjęta do realizacji 
przez Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej we Wrocławiu 
(Miejscowy plan…, 1973)

W 1976 r. Henryk Kozarowicz 
i Zbigniew Panasiewicz porusza 
problemy aktywizacji funkcji tu-
rystyki na przykładzie zagospo-
darowania Masywu Śnieżnika.  

W 1977 r. W. Kosiński i Bar-
bara Setkowicz z Politechniki 
Krakowskiej dokonali analizy 
zagospodarowania Śnieżnika 
wskazując, że tworzenie przy-
szłego środowiska przestrzen-
nego w tym unikalnym rejonie 
jest bardzo ważne.

W 1979 r. Urząd Wojewódzki 
w Wałbrzychu ogłosił konkurs 
Stowarzyszenia Architektów 
Rzeczpospolitej Polskiej (SARP) 
na koncepcję odbudowy wieży 
na Śnieżniku. Wyłoniono 8 kon-
cepcji, lecz żadna nie spełniała 
wszystkich wymogów. (Trybu-
na...,1986 r., 1987 r.); Równo-
cześnie uznano, że masywna 
budowla na szczycie nie będzie 
harmonizowała z krajobrazem i 
odstąpiono od realizacji pomysłu 
(M. Staffa, red., 1993, s.348).

Koncepcja odbudowy wieży 
pojawia się w „Programach roz-
woju turystyki woj. wałbrzyskie-
go na lata 1986-1990” opraco-
wanych przez Urząd Wojewódzki 
w Wałbrzychu. 

W 1986 r. Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Stroniu Śląskim po-
dejmował próbę opracowania 
planów odbudowy wieży na 
Śnieżniku, zlecono opracowa-
nie studium wieży widokowej 
na Śnieżniku, ale z powodu 

ograniczonych możliwości fi-
nansowych nie podjęto dalszych 
kroków. 

W 1993 r. zarząd Śnieżnic-
kiego Parku Krajobrazowego i 
przewodnicy PTTK próbowali 
na nowo pobudzić inicjatywę.

Inicjatywa dyrektora Śnież-
nickiego Parku Krajobrazowego 
(J. Trumpusa), który 9.10.1993 
r. w dwudziestą rocznicę wy-
sadzenia wieży na Śnieżniku 
zorganizował akcję sprzątania 
rumowiska, po niej oraz ujęcie 
w projekcie statutu Fundacji 
Śnieżnickiej Wieży Widokowej 
na Śnieżniku jej odbudowy. 

4 grudnia 1995 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Rejo-
nowego w Bystrzycy Kłodzkiej 
przedstawiciele czterech oko-
licznych gmin (Stronia Śląskiego, 
Lądka-Zdroju, Bystrzycy Kłodz-
kiej i Międzylesia) w obecności 
notariusza podpisali akt utwo-
rzenia Fundacji Śnieżnickiej Wie-
ży Widokowej, zaangażowano 
również partnerów z Czech i 
Niemiec. Celem fundacji była 
odbudowa wieży na Śnieżniku 
(W. Martynowski, 1995a, bNr 65, 
s.8; Nr 67, s.24; Franczukowski Z., 
1997, s.6-7).

W 1995 r. wykonano projekt 
architektoniczny wieży na Śnież-
niku , którego autorem był dr 
hab. architekt Wojciech Kosiński 
z Politechniki w Krakowie. Dzia-
łania te również nie przyniosły 
żadnych efektów (Kosiński W., 
1996, s. 22-23).
a.Natomiast koncepcja W. Ko-
sińskiego (1996) zakłada przy-
wrócenie identycznego wyrazu 
krajobrazowego, jaki istniał w 
tym miejscu w przeszłości, przy 
dopuszczeniu pewnych tylko 
zmian bryłowych oraz korekt 
funkcjonalnych wewnątrz 
obiektu. 

Apele prezesa Fundacji 
Śnieżnickiej Wieży Widokowej 
Jana Trumpusa o wsparcie finan-
sowe idei odbudowy wieży na 
Śnieżniku 

W 1995 r., powstała  kon-
cepcja Aktywizacji Gospodar-
czej Gmin Lądek  Zdrój i Stro-
nie Śląskie M. K. Leniartka i R. 
Pustelnika, w której  autorzy 
wskazują, że wyeksponowanie 
szczytu Śnieżnika jest konieczne, 
ale już na miarę XXI w. 

W 1997 r. powstaje Związek 
Gmin Śnieżnickich, którego 
głównym celem jest aktywi-
zacja Masywu Śnieżnika przez 
odbudowę wieży na Śnieżniku

Koncepcja zagospodarowa-
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nia przestrzennego Śnieżnika 
Kłodzkiego – Kralickiego Śnież-
nika  przedstawiona przez inż. 
arch. Marka Willanda z  2000 r. i 
opracowana przez Biuro Urbani-
styczne  ECOLAND z Wrocławia, 
w której autor stwierdza, że od-
budowa wieży może okazać się 
właściwa, godząc rygory ochron-
ne rezerwatu, jak i potrzeby tu-
rystyczne, kulturowe i społeczne, 
przedstawia też założenia archi-
tektoniczne i programowe dla 
wieży widokowej i związanego 
z nią budynku.

Bogusław Czechowicz 
(2001) uważa, że warto tu ge-
nerować nowe wartości, wyrosłe 
z lokalnej tradycji.

W 2001 r. powstała Strategia 
Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 
która uwzględnia odbudowę 
wieży na Śnieżniku.

W 2002 r. na łamach prasy 
lokalnej pojawiają się hasła 
„Odbudowa wieży na Śnieżni-
ku jest koniecznością”. W strefie 
spłaszczenia szczytowego wieża 
organizowałaby przestrzeń, jako 
urządzone miejsce widokowe i 
byłaby bezwzględnym celem 
wędrujących, tym samym sta-
nowiłaby podstawowy czynnik 
ochrony przyrody, kanalizując 
ruch pieszy w strefie rezerwatu 
(Zagospodarowanie…, 2002, s. 
47).

W 2003 r. odbyła się polsko-
-czeska konferencja w Polanicy-
-Zdroju, gdzie odbudowa wieży 
na Śnieżniku była  głównym 
punktem deklaracji końcowej.
19. Stanowisko Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 17 września 
2003 r. w sprawie budowy ko-
lejki gondolowej z odbudową 
wieży widokowej na Śnieżniku 
podpisane przez Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Kłodzkie-
go Jerzego Dziewieckiego jest 
korzystne dla Gminy Stronie 
Śląskie. Po zapoznaniu się z 
przedstawioną przez Burmistrza 
Stronia Śląskiego koncepcją 
włączenia do projektu miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrę-
bu „Lasy” gminy Stronie Śląskie 
budowy kolejki gondolowej z 
odbudową wieży widokowej na 
Śnieżniku, Rada Powiatu Kłodz-
kiego poparła proponowaną ini-
cjatywę i uznała, że będzie ona 
służyć aktywizacji  turystycznej 
i gospodarczej Ziemi Kłodzkiej 
i jest ona zgodna ze Strategią 
rozwoju powiatu kłodzkiego 
(Stanowisko…, 2003 
20. 1.05.2004 r. z inicjatywy 

Starosty Pardubickiego Roma-
na Linka  i Starosty Kłodzkiego 
Adama Łąckiego odbyło się 
symboliczne wejście na Śnieżnik 
i zatknięcie na gruzach zburzo-
nej wieży flag Unii Europejskiej, 
Polski i Czech.

W 2004 r. Starostwo Powia-
towe w Kłodzku zleciło Pracowni 
Na Rzecz Wszystkich Istot, Od-
dział w Wałbrzychu wykonanie 
Studium Ekofizjograficznego 
– Waloryzacja Przyrodnicza 
Masywu Śnieżnika Kłodzkiego 
w kontekście obowiązujących 
przepisów prawnych.

30.09.2004 r. odbyło się w 
schronisku na Śnieżniku Se-
minarium w ramach realizo-
wanego projektu Phare CBC 
„Studium możliwości wykorzy-
stania strefy szczytowej Śnież-
nika dla ruchu turystycznego”. 
Partnerami w projekcie była 
strona polska i czeska. Zapre-
zentowano opracowanie ekolo-
giczne i historyczne. W wyniku 
tego powstał folder „Studium 
możliwości wykorzystania strefy 
szczytowej Śnieżnika dla ruchu 
turystycznego” autorstwa W. 
Martynowskiego.

W 2005 r. powstała Koncep-
cja zagospodarowania i wyko-
rzystania Masywu Śnieżnika dla 
rozwoju ruchu turystycznego 
w kontekście jego waloryzacji 
przyrodniczej i obowiązujących 
uwarunkowań prawnych (formy 
ochrony przyrody) dr Janusza 
Skrężyny z Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa – Oddziału Zamiej-
scowego w Wałbrzychu Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go we Wrocławiu,

17.01.2007 r.  Warcisław Mar-
tynowski z Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w  Kłodzku zaprezentował refe-
rat dotyczący odbudowy wieży 
widokowej na Śnieżniku. W ra-
mach programu Interreg III A 
zrodził się pomysł, który był po-
ruszany, lecz nie realizowany od 
roku 1973. W ramach programu 
powstało studium i mapa dla 
celów projektowych oraz kon-
cepcja architektoniczna wieży.

Dnia 29 marca 2010 r. Gmina 
Stronie Śląskie uzyskała również 
pozytywną  rekomendację Sta-
rostwa Powiatowego w Kłodzku 
podpisaną przez ówczesnego 
starostę Krzysztofa Baldego. 
Rada Powiatu Kłodzkiego przy-
jęła pozytywne stanowisko w 
sprawie odbudowy wieży wi-
dokowej na Śnieżniku, podkre-

ślając znaczenie tej inwestycji w 
aktywizacji turystycznej i gospo-
darczej regionu i jej zgodność 
ze strategią rozwoju powiatu 
kłodzkiego (Rekomendacja 1, 
2010)

29 marca 2010 r. gmina Stro-
nie Śląskie otrzymała kolejną pi-
semną rekomendację od Stowa-
rzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, 
które wyraża pozytywną opinię 
dotyczącą projektu odbudowy 
wieży widokowej na Śnieżniku 
i deklaruje współpracę oraz po-
moc w pozyskaniu środków fi-
nansowych na jego realizację. 
Rekomendacja została pod-
pisana przez prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia, burmistrza 
Międzylesia – Tomasza Korczaka 
(Rekomendacja 2, 2010 r.).

W 2013 r. Związek Gmin 
Śnieżnickich otrzymał w ramach 
POWT RCz-RP dofinansowanie 
unijne na projekt „Wieża trzech 
kultur. Wykonanie dokumentacji 
odbudowy wieży widokowej na 
Śnieżniku”.

W 2013 r. budynku Nadle-
śnictwa Lądek-Zdrój w Stracho-
cinie z inicjatywy nadleśniczego 
M. Krywieńko otworzono wysta-
wę historyczną „W starym obiek-
tywie” 2013 r. Wystawa składa 
się z archiwalnych powiększo-
nych widokówek i fotografii z 
regionu, z kolekcji Marka Rafał-
ko - pasjonata turystyki na Zie-
mi Kłodzkiej. Do każdej z nich 
dodano komentarz. Historycz-
na wieża jako symbol regionu 
bardzo często była uwidacznia-
na na widokówkach zarówno 

przed, jak i po wojnie.
Działka, na której planowana 

jest odbudowa wieży widoko-
wej na Śnieżniku, a na której 
obecnie znajdują się ruiny hi-
storycznej wieży ma powierzch-
nię  0,13 ha i wpisana jest do 
ewidencji gruntów pod nume-
rem 370 „Lasy Stronie Śląskie”. 
Obejmuje wierzchowinę Śnież-
nika i znajduje się wyłącznie po 
stronie polskiej. Działka do 2002 
r. była własnością Skarbu Pań-
stwa – Państwowego Zasobu 
Gruntów. Skomunalizowanie 
działki nastąpiło na wniosek 
burmistrza Stronia Śląskiego 
Zbigniewa Łopusiewicza. De-
cyzja Wojewody Dolnośląskie-
go z dnia 18 września 2002 r., 
w sprawie komunalizacji działki, 
stwierdza/postanawia, że Gmina 
Stronie Śląskie nabyła z mocy 
prawa, nieodpłatnie, z dniem 
27 maja 1990 r. działkę nr 370 o 
powierzchni 0,13 ha położoną w 
obrębie Stronie Lasy. Działka, na 
której znajduje się ruiny wieży 
na Śnieżniku, znajduje się na 
obszarze Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego, Rezerwatu 
„Śnieżnik Kłodzki” i na Obszarze 
„Natura 2000”. Według raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko plac budowy nie 
będzie wykraczać poza tę dział-
kę. Działka stanowi niewielką 
enklawę wśród terenów użyt-
kowanych przez Lasy Państwo-
we Nadleśnictw Międzylesie i 
Lądek-Zdrój.

cdn.

Działka z ruinami historycznej wieży na Śnieżniku. Opr. W. Jankowski, 2013
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To ma być jego pierwszy 
wieczór autorski i obiecuję mu, 
że chętnie na niego przyjadę. 
Igor przestał malować i teraz na 
starość zaczął coś pisać, chyba 
jakieś opowiadania albo biogra-
fię, nie wiem. A kiedy pytam, 
mówi tylko tyle, że to tylko taki 
kaprys, dla przyjemności.

Nie zależy mi, żeby publi-
kować – podkreśla dobitnie – 
wystarczy, że siedzę w fotelu z 
laptopem i przypominam sobie 
różne rzeczy, a potem je zapisu-
ję, jak kronikarz – mówi. 

Na spotkaniu z mieszkańca-
mi Polanicy Igor chce przeczytać 
kilka fragmentów o swoim dzie-
ciństwie zaraz po wojnie. Dziwi 
się, że go jeszcze ktoś w ogóle 
zauważył i w końcu robią mu 
spotkanie w Domu Kultury. Cho-
ciaż w Polanicy mieszka już całe 
życie, jeszcze od kiedy nazywała 
się Altheide jest tu niewidoczny, 
obcy, nikt go nie zauważa. Bo 
Igor jest autochtonem, Niem-
cem i dlatego nie należy tu do 
swoich. 

Igor był sierotą i aż do końca 
wojny mieszkał w sierocińcu, w 
klasztorze u sióstr zakonnych, 
zaraz obok kościoła. Pamięta 
niewiele, jego pamięć obudziła 
się dopiero wtedy, kiedy które-
goś dnia wyszedł z klasztoru na 
ulicę i zauważył, że ludzie mó-
wią jakimś nieznanym językiem 
i nikt go nie rozumie. Rozumiał 
tylko te siostry zakonne w czar-
nych, długich habitach, które się 
nim opiekowały. A potem nagle 
zakonnice zniknęły i jego świat 
się zupełnie zawalił, bo nie ro-
zumiał już nic i nikogo. Był prze-
rażony, kiedy pojawili się wokół 
niego jacyś obcy ludzie, których 
mowy nie rozumiał, i zawieźli go 
do Szczytnej do domu dziecka. 
Jego łóżko stało teraz w zbio-
rowej sali pełnej chłopców w 
jego wieku. Wszyscy byli tu dla 
niego dobrzy, niektórych nawet 
rozumiał co do niego mówili, ale 
czuł, że wokół niego działo się 
coś niedobrego. O tym, że była 
jakaś wojna, która się właśnie 
skończyła, nikt mu nie powie-
dział. Wie tylko, że rodzice nie 
żyją i w Altheide jest teraz cał-
kiem sam, wśród obcych. 

Ta obcość staje się teraz 
częścią jego życia i uczy go, jak 

dać sobie radę w każdej sytuacji, 
doskonali jego bystrość i prze-
nikliwość, wzmaga czujność, bo 
Igor chce żyć. 

Z czasem pociąga go nawet 
takie ukrywanie się pomiędzy 
ludźmi, który są wprawdzie jego 
sąsiadami, ale odlegli jak inna 
galaktyka. Widzi u nich udawa-
ną obojętność i strach przed 
wszystkim, co obce i niemiec-
kie. A on doskonale wie, że jest 
u siebie w domu i czuje się tu 
dobrze. 

– Do dzisiaj się nic nie zmie-
niło – mówi Igor. – Wiesz prze-
cież, jak nas traktują, zostało 
nas już tylko kilku ostatnich 
autochtonów, jak na nas mówią, 
ale dalej nie tolerują. Kuracju-
szy z Niemiec to tak, bo to jest 
biznes, ale nas? Nie istniejemy, 
bo jesteśmy dla nich jak wyrzut 
sumienia. 

Wrzesień w Hamburgu jest 
tego roku wyjątkowo ciepły. W 
sobotnie i niedzielne popołu-
dnie ludzie całymi rodzinami 
spacerują promenadą, wokół 
Alsteru. Należy do rytuału, żeby 
się tu pokazać. Walter zamyka 
okno, sięga do szuflady starej 
komody i szuka kluczy do swo-
jego domu w Polanicy. Dawno 
ich nie używał, ale przecież 
gdzieś powinny tu leżeć, między 
zdjęciami, które robiła Marta, i 
pamiątkami po cioci Władce. 
W szufladzie przechowuje też 
stare, banalne widokówki, które 
kupuje przy każdej okazji: dol-
nośląskie krajobrazy, zapomnia-
ne miejsca, nieciekawe budynki 
w jakichś już nieistniejących 
wioskach. Lubi je później brać 
do ręki i oglądać. Te pozornie 
nic niemówiące zdjęcia, po-
rozbijane fragmenty Kotliny 
Kłodzkiej układają się wtedy w 
jakąś całość, pamięć, której nie 
pozwala zginąć. 

Z biegiem czasu, od kiedy 
stamtąd wyjechał, niektóre ob-
razy już się w niej zatarły. Tak 
jak obraz jego rodziców, bo nie 
zostało po nich żadne zdjęcie 
ani inny ślad, nie wie nawet, 
gdzie jest ich grób, ale dokład-
nie wie, że od ich śmierci jego 
domem i ojczyzną stała się ta 
Kotlina, Glatzer Kessel. Zawsze 
go chroniła, a Władka znalazła 
tam swój nowy dom. 

Walter wyemigrował do 
Hamburga zaraz po studiach 
we Wrocławiu, zaraz po habili-
tacji. Dla takiego jak on, osiero-
conego niemieckiego znajdy, to 
jest niezwykła kariera, bo jego 
świadomość wypełniają szczel-
nie obrazy powojennej zawie-
ruchy. A one do dzisiaj ciągną 
go w dół, w jakąś ciemność i 
nie zgadzają się na lekkość 
życia. Są zapisane w jego oso-
bistej czarnej skrzynce, ukrytej 
gdzieś w jego wnętrzu – cała 
jego pamięć, której nie można 
skasować. Zawsze sięga po nią, 
kiedy czuje się słaby i w nocy 
odwiedzają go jego prywatne 
demony, a ona wtedy w jakiś 
dziwny sposób daje mu siłę. 

Walter stoi jeszcze chwilę 
przy zamkniętym oknie, mru-
ży oczy i patrzy na gładką po-
wierzchnię wody w Alster, w któ-
rej odbija się ciepłe wrześniowe 
słońce. Jest szczęśliwy, że żyje. 

Po prawie dziesięciu godzi-
nach jazdy pociągiem czuje się 
zmęczony, a czeka go jeszcze 
przesiadka w Glatz. Nie może 
jakoś zaakceptować tej polskiej 
nazwy – Kłodzko. Wysiada, ma 
dużo czasu, bo pociąg do Pola-
nicy odjeżdża dopiero za dwie 
godziny. To tu, dokładnie na tym 
peronie, znalazła go wtedy cio-
cia Władka i zabrała do siebie. 

Dworzec się tu nie zmienił, 
od wojny minęło już tyle lat, 
ale wszystko wygląda jeszcze 
jak wtedy. Wahadłowe drzwi z 
miedzianymi uchwytami skrzy-
pią tak samo, tylko okienko do 
sprzedaży biletów jest nieczyn-
ne i zasłonięte brudną firanką. 
Obok stoi automat na bilety. 

Idzie teraz wolno w stronę 
starego rynku i wchodzi do 
pachnącej jeszcze farbą ka-
wiarni „Colombina”. Pamięta ją 
dobrze, bo był tu kiedyś z Martą 
na wagarach. Teraz ściany poma-
lowano na krzykliwy żółty kolor. 
Nowy właściciel pomyślał, że 
pewnie już czas, żeby ten cięż-
ki poniemiecki klimat zastąpić 
czymś bardziej wesołym dla oka, 
więc teraz tu stoją nowe stoliki 
i krzesła z Ikei. 

Od lat, kiedy tu przyjeżdża, 
w mieście za każdym razem 
coś się zmienia. Są ciągłe nie-
spodzianki, nowe pomysły na 
biznes. Sklepiki i restauracje 

znikają albo zmieniają adresy. 
A Walterowi się to nie podoba, 
nie lubi zmian. Wydawać by się 
mogło, że biznes kwitnie, ale za-
wsze kończy się tylko na malo-
waniu ścian. A farby, najróżniej-
szych kolorów, nawarstwione 
przez całe dziesięciolecia do 
dzisiaj nie umieją przykryć tej 
poniemieckości. Po wojnie mia-
ła być to strefa oczyszczona od 
Niemców i to się udało, ale sama 
niemieckość ciągle wystaje jak 
spod krótkiej kołdry. Ludzi, do 
których ta ziemia należała, już 
tu nie ma. Zniknęli po wojnie, 
jak po wybuchu wulkanu. Ale 
coś się po nich zachowało – wy-
starczy tylko uważnie popatrzeć, 
założyć na oczy filtr, który kasu-
je przemalowania i uzupełnia 
braki w oryginale. Wtedy wy-
starczy się rozejrzeć dookoła, 
żeby zobaczyć ślady, po nich, 
jak po Etruskach. Tutaj jednak 
archeolodzy nie będą musieli 
wiele odkopywać, bo wszystko 
jest na wierzchu, wszystko jest 
widoczne, kiedy się uważnie 
popatrzeć. 

Do Altheide ta wojna nie 
dotarła, ale dotarł jej rachu-
nek, który miasto musi za nią 
zapłacić. Przez całe lato 1945 
roku Altheide i cała Kotlina 
Kłodzka, Glatzer Tal, wypełnia 
się pierwszymi poszukiwaczami 
szczęścia i przygód z centralnej 
Polski. 

Pojawiają się ci, którzy nie 
lubią pytań, skąd i po co tu przy-
szli. Góry stały się kryjówką nie 
tylko dla przestępców, lecz także 
dla upartych Niemców, którzy 
nie chcą wyjeżdżać na obczyznę, 
gdzie przecież nikogo nie znają. 
Dopiero po nich przyjeżdżają ci 
inni, biedota wypędzona przez 
Rosjan na wschodzie. Ale bied-
nym zawsze wiatr w oczy i dla 
nich niewiele już zostało. Domy 
po Niemcach były już splądro-
wane albo zajęte. 

W kawiarni w Kłodzku przy 
oknie siedzi para dziadków w 
odświętnych zielonych strojach, 
a kelnerki od razu rozpoznają w 
nich niemieckich turystów. Ci 
najpierw zaprzeczają gorliwie, 
ale za chwilę przyznają, no tak, 
może turyści, ale my jesteśmy 
stąd. Pewnie przyjechali tu już 

Michał Majerski

„ALTHEIDE”
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ostatni raz, pożegnać się ze 
swoim domem i siedzą teraz 
w milczeniu. Za kilka godzin 
wsiądą do pociągu i odjadą, 
na zachód. Mam wrażenie, 
że tutaj, na tych ziemiach, do 
dzisiaj pociągi kursują tylko w 
kierunku zachodnim. A jeżeli 
jakiś już jedzie w odwrotnym 
kierunku, to jest pusty. 

Walter wyobraża sobie, że 
mógłby to być przecież doktor 
Schlegel z żoną, ale to na pewno 
nie jest on, przecież musiałby 
mieć już ponad sto lat. 

Na peronie w Polanicy cze-
ka już na niego Igor. Dziś był 
to ostatni pociąg i poza Wal-
terem nikt nie wysiada. Witają 
się i idą do „Blissa” na kolację. 
Droga prowadzi najpierw przez 
łąkę, a potem wzdłuż wezbranej 
jesiennymi deszczami górskiej 
rzeki. Jej rwący prąd zagłusza 
rozmowę, więc milczą, ale jesz-
cze tylko chwila i będzie mały 
mostek. Już są przy deptaku. 

Z biegiem lat ich spotkania 
stają się jakby rytuałem. Łączy 
ich dużo, ale może dlatego 
odzywają się do siebie nie-
wiele. Nie muszą już mówić o 
wszystkim. Tylko o tych najważ-
niejszych rzeczach, co się od 
ostatniego roku zmieniło, kogo 
ostatnio widział z ich z dawnej 
klasy albo kto już zmarł. Walter 
jak zwykle najpierw pyta o Mar-
tę, ale Igor ma ciągle tę samą 
odpowiedź. Marta przepadła i 
nie daje znaku życia. 

Chodzili wtedy do jednej 
klasy i byli nierozłączni, a na gro-
bie Hansa Ramshorna przysię-
gali sobie wierność i przyjaźń na 
całe życie – on, Walter i Marta. 

Najpierw wyjechała Marta, 
do Niemiec, a potem – dużo 
później – Walter, do Wrocławia 
na studia. Igor nie szukał nowe-
go domu i został w Polanicy. Nie 
znalazł też nowych przyjaciół, 
nie ożenił się i stał się odlud-
kiem. Zaczął wcześnie malować, 
a w lecie, kiedy jest ładna po-
goda, ustawia swoje sztalugi na 
deptaku. Kuracjusze przystają 
na chwilę i z nudów próbują na-
wiązać z nim rozmowę. Czasem 
ktoś pyta, dlaczego jego obrazy 
są takie dziwne. Nie wie, jak na 
to odpowiedzieć, zażenowany 
mówi: tak to jest. 

Jeden z jego obrazów po-
wiesiłem u siebie w hamburskim 
mieszkaniu. 

Wcześniej nigdy nie przy-
chodziło mi nawet na myśl, że 
Igor będzie artystą. Teraz zaczął 
pisać, ale nic nie może wydać, 
bo pisze o Niemcach i historii tej 
ziemi. A tu nikogo to nie intere-
suje. Widzi tylko wzruszanie ra-
mion i wie, że za tą obojętnością 
ciągle jeszcze ukrywa się jakaś 
niechęć, a może nawet agresja. 

Dlatego urzędniczka z refe-
ratu kultury woli organizować 
coś bardziej przewidywalnego 
niż wieczór autorski nieznanego 
pisarza i artysty. 

Altheide się skończyło, a 
Polanica nie chce mieć z nią 
wiele wspólnego. To stare czasy, 
o których lepiej nie pamiętać, 
bo sieją tylko niepokój. Walter 
o tym wie i w tajemnicy przed 
Igorem prosi urzędniczkę o 
zorganizowanie mu takiego 
spotkania, obiecując pokrycie 
wszystkich kosztów. Kobieta 
godzi się, ale pod warunkiem, 
żeby nie robić mu żadnej re-
klamy. No, ewentualnie można 
dać informację na niemieckich 
stronach internetowych Urzę-
du Miasta. Tam w Niemczech są 
jeszcze ludzie, którzy to czytają 
i się interesują, ale tutaj kura-
cjusze muszą mieć spokój, więc 
na wszelki wypadek w tym sa-
mym czasie zorganizuje jeszcze 
wieczór ulubionych arii operet-
kowych, a wtedy nie powinno 
być problemów. 

Potem stało się coś, czego 
się nikt nie spodziewał. Spo-
tkaniem z Igorem zaintere-
sował się jakiś początkujący 
dziennikarz z lokalnej gazety 
i opisał je prowokacyjnie, jako 
spotkanie z ostatnim jeszcze ży-
jącym tu Niemcem w polskim 
rezerwacie. I zrobiła się burza, 
kiedy zdziwiony pytał, skąd do 
tych autochtonów tyle niechęci 
i agresji. Dlaczego w mieście nie 
ma żadnego śladu po dawnych 
mieszkańcach Altheide, żadne-
go muzeum a w szkole dzieci 
nie uczą się historii miasta. A 
Igor wszystko pamięta, każdy 
szczegół. Jest tu ostatni, który 
zna historię tego zranionego 
miejsca, tej Kotliny. 

I od tego artykułu w re-
dakcji urywają się telefony 
zatroskanych obywateli, że to 
pewnie początek germanizacji, 
a urzędniczka chętnie odwoła-
łaby spotkanie. Ale jest już za 
późno, wszystkie bilety są wy-
sprzedane. 

 
Pierwszego września 1945 

Altheide nazywa się już Pusz-
czykowo, a za rok jeszcze raz 
zmieni nazwę na Polanica-Zdrój, 
i tak już zostanie do dzisiaj. Jest 
wrześniowy poranek i pierwsze 
promienie słońca przebijają się 
przez gęste rododendrony w 
parku zdrojowym. 

W małych uliczkach, które 
przecinają park, stoją opuszczo-
ne domy i pensjonaty, nietknię-
te, wojna nie zdążyła tu przyjść i 
ich zniszczyć. Nie widać nigdzie 
ludzi, jest cisza, tylko tam niżej 
w dole, gdzie kończy się ulicz-
ka, słychać niepokojący szum 
górskiej rzeki. 

Przez mały mostek przecho-
dzi kilkoro dzieci w mundurkach 
z białymi kołnierzykami, idą w 
kierunku szkoły. Chwilę później 
stoją już przed budynkiem i cze-
kają na nauczyciela. Jak gdyby 
nic pierwszego września zaczy-
na się nowy rok szkolny i to jest 
przecież oczywiste. 

Szkoła jest mała, ale dla 
takiego Altheide zawsze wy-
starczała, małego miasteczka, 
które jeszcze niedawno liczyło 
sobie tylko niecałe cztery ty-
siące stałych mieszkańców. A 
kilka miesięcy później pozostała 
z nich już tylko mała garstka. Na 
ulicy odróżniają się wyraźnie i 
można nawet na nich pokazać 
palcem: popatrz! Tam, widzisz 
ich? To są ci Niemcy, którzy jesz-
cze nie wyjechali. 

Wywozili ich stąd przez cały 
miesiąc za karę, że byli Niemca-
mi, ale właściwie dlatego że po-
trzebne było miejsce dla innych: 
Polaków, wygnanych ze swoich 
domów na wschodzie. Niemców 
udało się upchnąć w piętnastu 
pociągach towarowych. Ale 
niektórzy muszą zostać, nowi 
właściciele nie chcą wypuścić 
fachowców, muszą pracować 
i zgłaszać się regularnie na po-
sterunku milicji. 

Miasteczko przycupnęło 
bezpiecznie z boku kotliny, 
Glatzer Kessel. Wokoło chronią 
go pasma gór i Wielki Śnieżnik, 
Schneeberg. Mówią na nią świę-
ta góra, bo tuż pod szczytem ma 
swoje sanktuarium Maria Śnież-
na. Widać go z daleka i ludzie 
od wieków wiedzą, że ona nad 
nimi czuwa. I za to ją kochają.  

Pociągi z wygnańcami ze 
wschodu, od strony Ukrainy 
jeszcze nie docierają tu tak da-
leko. Ludzie z całym dobytkiem 
wysiadają z nich dużo wcześniej, 
najdalej w Breslau, więc w Al-

theide wypełnianie tej pustki 
po Niemcach będzie trwało 
jeszcze długo. 

Sześćdziesiąt lat później w 
tym samym miejscu i tej samej 
porze Walter przystaje ponow-
nie przed swoją szkołą. Nic się 
nie zmieniło, widzi. Tak samo jak 
wtedy, przed szkołą stoją dzie-
ci i czekają na nauczyciela. Tym 
razem są już sami Polacy. Może 
po tylu latach powinno być ich 
już więcej? Myśli. 

Droga za szkołą prowadzi 
na miejskie wysypisko śmieci 
a dalej jest już tylko cmentarz 
ewangelicki. Od wojny nikogo 
tu nie chowano, ewangelików 
było tu zawsze mało, a Pola-
cy nie chcieli leżeć razem z 
Niemcami. Dziwne, że nikt nie 
pytał, dlaczego Władka chciała 
być właśnie tam pochowana, 
w kwaterze rodzinnej doktora 
Schlegela, jej pracodawcy. Jako 
jedyna na cmentarzu pozosta-
ła nietknięta, hieny cmentarne 
oszczędziły ją tylko dlatego, bo 
broni go nowa polska tablica 
w samym środku grobowca, 
ze zdjęciem i nazwiskiem cioci: 
Władysława Forytta.  

Pod cmentarz podjeżdża 
luksusowy autokar, ma reje-
strację ze Stuttgartu. Wysiada 
z niego mała grupka starszych 
ludzi. W milczeniu wchodzą 
na zarośnięty teren, który był 
kiedyś cmentarzem. Był? Jak 
to? Przecież jest dalej, nikt go 
nie likwidował. Staruszkowie z 
autokaru chodzą w milczeniu 
w tę i z powrotem pomiędzy 
krzakami i przewróconymi na-
grobkami, jak zahipnotyzowani 
i nie widać po nich złości. Kiedy 
jeszcze w szkole z Igorem dora-
bialiśmy sobie oprowadzaniem 
wycieczek niemieckich po Pola-
nicy, oni też tak chodzili, a my 
za nimi. Najgorsze było, że oni 
nas w ogóle o nic nie pytali, a 
mogli przecież. Chodziliśmy z 
nimi tak po mieście, ale oni cały 
czas milczeli, a niektórzy po ci-
chu płakali. Kiedyś poszedłem 
za nimi do kościoła i słyszałem, 
jak się głośno modlili i śpiewali 
psalmy: Dobry Boże, modlimy 
się dziś do Ciebie o nasz Heimat. 
Przyjdź, Duchu Święty, spójrz na 
nasze domy, na tę dolinę płaczu 
i bądź dla niej łaskawy. 

Walter zapala świeczkę na 
grobie, zamyka oczy i zaczyna 
się modlić, za Władkę i ludzi, któ-
rych pamięta, za mamę i tatę, za 
Altheide i za Glatz. Potem wraca 



30  Ziemia Kłodzka nr 256-257/ listopad-grudzień 2015

okrężną drogą przez miasteczko 
i zatrzymuje się jak zawsze na 
moście, niedaleko źródła. Lubi 
patrzeć na rwący nurt tej gór-
skiej rzeki. Ma ona w sobie coś 
magicznego, a Igor opowiadał, 
że siostry zakonne zabraniały 
się do niej zbliżać. W rzece żyje 
Neck, potwór, mówiły. A on jest 
straszny, ma postać bobra i po-
trafi się nadymać do ogromnych 
rozmiarów. 

Siostry mówiły też, że Neck 
jest bardzo bogaty, bo jeżeli 
mu się zapłaci, to pilnuje, żeby 
spełniały się przekleństwa, któ-
re ludzie na siebie rzucają. Ale 
można je łatwo unieszkodliwić, 
trzeba tylko znać zaklęcie. „Neck, 
Neck, Strudelgeist. Du bist im 
Wasser, ich bin am Land”. Wte-
dy pokornie zostawia nas w 
spokoju. 

Już w lecie 1945 zaczynają 
pojawiać się pierwsi pojedynczy 
Polacy. Otwierają po kolei drzwi 
opuszczonych domów i miesz-
kań, wchodzą do środka, ale się 
nie wprowadzają, nie chcą tu 
mieszkać. Tylko wynoszą z nich 
zdobycze, szukają po szafach i 
biorą tyle, ile mogą sami udźwi-
gnąć. Później przyjeżdżają zde-
zelowane wojskowe ciężarówki, 
które wywożą ciężkie meble i 
resztę. Dopiero kiedy domy są 
już puste, do Polanicy dociera 
pierwszy pociąg ze wschodu. 

Od strony stacji kolejowej 
pojawiają się teraz grupki ludzi. 
Wszyscy szukają mieszkania 
albo jakiegoś domu, z drzwi 
odkręcają już nieaktualne szyl-
dy z dziwnymi nazwiskami, ale 
skrzynki z napisem „Briefe” zo-
stawiają, bo poczta jest teraz 
najważniejsza i działa cały czas 
bez jednego dnia przerwy. Teraz 
wszystko dookoła ma już tylko 
jedną nową nazwę – poniemiec-
kie. Cała kotlina, Glatzer Kessel 
staje się poniemiecka. 

Przed domami na wypielę-
gnowanych podwórkach poja-
wiają się pierwsze dzieci, przez 
tę wojnę odwykłe od zabaw, a 
teraz widzą nagle raj, znajdują 
tu niezliczone ilości zabawek po 
ich niemieckich rówieśnikach. 
Zostały, bo nikt ich ze sobą nie 
zabierał, w walizkach nie było 
już miejsca, więc teraz zabawki 
są wszędzie, walają się, bezu-
żyteczne. 

Do szkoły Walter ma blisko, 
tylko przejść przez park i potem 
tylko przez uliczkę obok domu 
zdrojowego. Po drodze zauwa-

ża, że do sąsiednich domów 
wprowadziły się już pierwsze 
rodziny, czasem poruszy się fi-
ranka, ktoś zamknie drzwi. 

Zapowiada się upalny dzień. 
Jest początek roku szkolnego 
i przed szkołą stoi już kilkoro 
dzieci i kierownik szkoły „pan 
Majerski”. Czeka już na Waltera 
i prowadzi go do nowej klasy. 

– Będziecie teraz razem 
– mówi do niego łamanym 
niemieckim. – Będziesz miał 
nowych kolegów, bo Niemcy 
będą razem w jednej klasie. 

Walter się cieszy i rozgląda 
wokoło. Większość ławek stoi 
jeszcze pusta. Dzieciaki się wza-
jemnie obserwują. Które z nich 
jest Niemcem? Nikt się przecież 
nie przyzna. Już wie, że nikt się 
nie przyzna, ze strachu. 

W ostatnim rzędzie widzi 
Martę, nazywa się Zeiger i zna 
ją z widzenia, bo mieszka na są-
siedniej ulicy. A jest jeszcze Igor. 
Ma polskie nazwisko i do tego 
Burek, więc w klasie najpierw 
myślą, że jest Polakiem. 

A więc będzie nas tylko tro-
je? Ci z pierwszych ławek od-
wracają się i syczą: hitlerowcy, 
szwaby. 

Obok nas nikt nie chce sie-
dzieć, więc będziemy się trzy-
mali razem, razem uczyli po 
polsku. Rozumiemy już dużo, 
ale jeszcze dobrze nie mówimy. 

– Du wohnst doch da hinter 
dem Park? – pyta Marta. Miesz-
kasz tam, gdzie był ten lekarz? 
Doktor Schlegel? oder? 

Lekarza i jego rodziny już 
nie ma i w jego domu mieszka 
teraz on, sam, z ciocią Władką.  

Dopiero po latach pytam 
ją o wszystko, jeszcze raz do-
kładnie, o moją historię. Władka 
nie była moją ciocią, tylko do-
brą, prostą kobietą, która mnie 
adoptowała i przygarnęła jak 
bezdomnego psa na dworcu w 
Glatz. Mama i tato zginęli już po 
wojnie i nikt nie wie, jak się to 
stało. Któregoś dnia nie wróci-
li do domu, a potem przyszedł 
sąsiad, który mówił trochę po 
niemiecku i powiedział mi, że-
bym na nich nie czekał, bo ktoś 
ich po prostu na ulicy zastrzelił, 
a ciała gdzieś zabrali. Czekałem 
na nich w domu jeszcze kilka 
nocy, miałem nadzieję, że to 
nieprawda i wrócą. Tego czeka-
nia nigdy nie zapomnę. Chyba 
nawet płakałem. Musiałem coś 
zrobić, ale nie wiedziałem co, jak 
się mieszka w domu samemu, 
bez rodziców. W szafach wisiały 

ich ubrania, a dookoła leżały ich 
rzeczy. Bo przecież jeszcze kilka 
dni temu tu byli, żyli. 

Chłopiec jest sam.  Pakuje 
w jakąś torbę kilka swoich rze-
czy i idzie na dworzec, nie wie 
dlaczego właśnie tam, ale też 
nie wie co dalej, gdzie jechać 
i do kogo. Na peronie się nie 
wyróżnia, bo są to czasy, kiedy 
wszyscy są w drodze, jeżdżą w 
tę i z powrotem i nikt o nic nie 
pyta. Ludzie szukają nowych 
gniazd i swoich bliskich. Na 
dworcu patrzy na pociągi, ale 
do nich nie wsiada, powoli traci 
rachubę czasu. 

– Na tym peronie musiałeś 
siedzieć chyba kilka dni, taki 
byłeś zmarnowany – wspomi-
na później Władka. – Ale nie ty 
jeden, było jeszcze pełno innych 
dzieci, które te Niemki pozosta-
wiały. Nie chciały ich brać, bo 
nikt nie wiedział dokąd pociąg 
pojedzie i czy przeżyją. 

Liczyły na to, że tu wrócą. 
No i podrzucały je Polakom, 
co się tu osiedlali. A ci odda-
wali je dalej do domu dziecka. 
To była dla nich jedyna szansa, 
bo tam je karmili.  Ale dlacze-
go ona wybrała właśnie mnie i 
zabrała ze sobą, do Altheide?  
Dlaczego właśnie mnie, zwykłe 
niemieckie dziecko. 

Pochodziła ze wschodu, z 
małej wsi na Białorusi, która 
się nazywała Cimuszowa. Do 
Altheide przywieźli ją już na 
samym początku wojny do pra-
cy przymusowej, „na landówę”, 
dowiedziała się o tym dopiero w 
pociągu. Miała dużo szczęścia. 
Na stacji ustawiali ich przed wa-
gonami i wtedy zjeżdżali się z 
całej okolicy, żeby wybrać sobie 
kogoś do pracy. Nie było komu 
pracować, bo wszyscy niemiec-
cy mężczyźni byli na wojnie. 
Zabrał ją wtedy jakiś lekarz, do 
sprzątania i do dzieci. Władka 
często o nim mówiła, że był 
bardzo przystojny i ją szanował 
tak, że Walter doszedł później 
do wniosku, że się jednak chyba 
w nim trochę podkochiwała.   

Ale potem wszystko się 
zmieniło, weszli Rosjanie z Po-
lakami i lekarz musiał z rodziną 
uciekać. Może nie musiał, ale 
chciał. Władka została sama 
w ich dużym pięknym domu i 
czekała na ich powrót. Ciągle 
opowiadała mi też o swojej wsi 
i chyba tęskniła, ale wrócić już 
nie mogła. 

Nie chciała, żebym mówił do 
niej mamo... – No, bo co będzie, 

kiedy się znajdzie jakaś twoja 
rodzina? – mówiła. 

 Jest jeszcze Marta Zeiger. 
Mieszka na sąsiedniej ulicy i 
z całej klasy chodzi najładniej 
ubrana. W domu ma pełną szafę 
pełną różnych kreacji. Jej ojciec 
jest mechanikiem i pracuje w 
Zdroju. Wie jak się obsługuje 
pompy głębinowe i oprócz 
niego nikt tego nie potrafi, a 
sanatoria są pełne chorych, więc 
takich Niemców jak on nigdy 
stąd nie wypuszczą. 

Do naszej paczki należy 
jeszcze Igor, jest chyba najzdol-
niejszy w całej szkole i nic nie 
jest dla niego trudne. Lekcje w 
szkole jeszcze się na dobre nie 
rozpoczęły, a on jest już naj-
lepszy. Mieszka w klasztorze za 
kościołem, ale kiedy wyrzucili 
zakonnice to przenieśli go na 
krótko do ośrodka dla sierot wo-
jennych na zamku w Szczytnej. 
Zamek stoi na wzgórzu i wystar-
czy przejść przez park żeby go 
zobaczyć. Jeszcze niedawno 
był tam ośrodek szkoleniowy 
Hitlerjugend „Rueckers”, ale 
potem zrobiono z niego dom 
dziecka, bo nie trzeba było tam 
nic zmieniać. 

– Śpimy jeszcze w tych sa-
mych łóżkach – opowiada Igor. 

Kiedyś Marta pyta go, dla-
czego ma takie rosyjskie imię, 
kiedy jest Niemcem. 

– Właśnie przez to gówniane 
imię nie wzięli mnie do trans-
portu razem z zakonnicami, do 
Niemiec – mówi. 

Właściwie nazywa się Ra-
phael, ale gdy przyszli Rosjanie, 
od razu zmienili mu imię, a póź-
niej przyszła kolej na nazwisko, 
ale to mógł sobie przynajmniej 
wybrać. W papierach od zakon-
nic nazywał się Baumann i Po-
lakom się nie podobało. Miał 
wybrać sobie coś na B i wybrał 
Burek, bo jest krótkie. Więc od 
kilku miesięcy nazywa się Igor 
Burek i ma teraz papiery polskie. 

Marta, Walter i Igor spoty-
kają się po lekcjach i szybko 
stają się nierozłączni, chodzą 
po mieście i czasem odprowa-
dzają Igora do jego sierocińca. 
Kiedyś w drodze 

powrotnej zachodzą na 
cmentarz.  Kiedy stał się nagle 
poniemiecki to teraz świeci 
pustkami, nikt tu teraz nie 
chodzi i nie odwiedza grobów. 
Marta bierze Waltera za rękę i 
prowadzi go między grobami. 
Zatrzymuje się przy grobowcu 
rodzinnym. 
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– To jest grób mojego brata, 
ale w grobie go tu nie ma. Był 
starszy ode mnie, o rok. 

Wolfganga wzięli na front 
wschodni – mówi. – Tak jak 
pojechał, to już po kilku dniach 
przyszła wiadomość, że zginął. 
Potem przysłali nam jego rzeczy, 
w takiej małej paczce – poka-
zuje. – I je tu zakopaliśmy, w 
grobie babci. 

Marta zaczyna płakać i obej-
muje Waltera, przytula się do 
niego, a on bierze w ręce jej wło-
sy, ten zapach mu coś przypo-
mina. Całuje ją, a Marta wczepia 
się w niego mocno i delikatnie 
muska wargami. Walter czuje jej 
bliskość i oddech. Opiera się o 
drzewo, kręci mu się w głowie, 
kiedy Marta się w niego wtula. 
Czy tak jest zawsze kiedy się jest 
zakochanym, myśli. 

- Chodź już, pokażę ci moje 
ulubione miejsce, mówi Marta 
całując go. 

Dalej przy głównej alei już z 
daleka widać duży marmurowy 
grobowiec, który wygląda jak 
mała kaplica. Na ścianie jest 
piękna tablica i nazwisko: Hans 
Ramshorn – den Heldentodt ge-
storben. Deine dankbare Heimat. 

Grobowiec ma ciężkie meta-
lowe drzwi, ale te są zaspawane 
i bez zamka. Mają piękne zdo-
bienia i roślinny relief, a gdy się 
dłużej w niego wpatrzyć, widać 
w nim wkomponowane małe 
ukryte swastyki. 

– Co one tu jeszcze robią? 
– pyta Walter. 

– Ruskie musieli to prze-
oczyć – odpowiada Marta. – Kto 
by tam patrzył tak dokładnie? 

Na jego pogrzebie było całe 
miasteczko, wiem, bo ojciec ro-
bił wtedy zdjęcia. To był jeden z 
tych Bonzów od Führera – mówi 
– no, ale dzięki Bogu udało mu 
się szybko zginąć za ojczyznę, 
„Gefallen für die Heimat, unser 
Glatzer Heimat” czyta dalej. 

Co za bezsens, myśli później. 
Hans Ramshorn jest honoro-

wym obywatelem Altheide, jego 
synem i pewnie dalej patronem 
szkoły, bo tej tablicy z budyn-
ku nikt jeszcze nie zdążył zdjąć. 
Wisi zdecydowanie za wysoko 
a drabiny nie ma. 

Ramshorn, od kiedy usłyszał 
o Adolfie, jak poufale nazywał 
swojego „Wodza wszystkich 
czasów”, od razu stał się jego 
płomiennym wyznawcą i poza 
Gestapo nie widział życia. Orga-
nizował w Altheide tajną policję 
i szybko awansował. Marta opo-

wiadała nam, że kiedyś 
miał nawet spotkanie w 

szkole. Niedane mu jednak było 
zebranie owoców tego zaanga-
żowania, bo został po kryjomu 
zastrzelony przez nieznanego 
sprawcę, podobno miał jakiegoś 
kochanka, no i partia zrewan-
żowała mu się teraz pięknym 
grobowcem. 

Z tyłu grobowca pod ścianą 
jest ukryta ławeczka pod dasz-
kiem, nie widać jej z głównej 
alei. To jest miejsce Marty, przy-
chodzi tu czytać książki albo, 
kiedy chce być sama. A teraz 
obok siedzi Walter i całuje jej 
szyję. Jest w niej zakochany, 
ale nie daje tego znać po so-
bie. Podoba mu się w niej, że na 
przerwach w szkole Marta nie 
da się zakrzyczeć. Na początku 
krzyczeli za nią „hitlerówka”, a 
na nas „szwaby”, ale od tego 
jest teraz Igor i szybko sobie z 
tym radzi.

 
Pociągi ze wschodu zaczęły 

już teraz częściej docierać do 
Altheide i nasza klasa powoli się 
zapełnia. Ci nowi są jacyś dziwni, 
prawie nikt nie mówi dobrze po 
polsku, tylko po ukraińsku albo 
rosyjsku, albo jeszcze w jakiś 
innych niezrozumiałych języ-
kach. Dużo z nich było od nas 
o wiele starszych ale  nie umieli 
czytać. Zbieranina z najbardziej 
dziwnych miejsc gdzieś tam na 
wschodzie, o którym nikt z nas 
nigdy nie słyszał, ale było coś 
co nas łączyło – prawie nikt nie 
miał ojca. 

W szkole nikt nie pytał, skąd 
się przyjechało i w ogóle o nic. 
Był jakby niepisany zakaz mó-
wienia o domu. Dzieci po lek-
cjach się nie odwiedzały i każdy 
żył dla siebie. Tylko my byliśmy 
wyjątkiem. 

– To wy jesteście te Niemcy? 
– pytali nas na początku i zaraz 
się odwracali. 

Później, kiedy na dworzec 
przyszedł jeszcze transport Gre-
ków i potem nawet Cyganów, 
zrobił się problem. Zabrakło ła-
wek, klasa zrobiła się jak wieża 
Babel, języki się nam ciągle mie-
szały i już mało kto mówił po 
polsku, o pisaniu nie wspomnę. 
Siedzieliśmy tak w tych ławkach, 
jeden obok drugiego, oni – zbie-
ranina z najróżniejszych dziur na 
wschodzie – i my stąd – Niemcy. 

Przez środek Polanicy płynie 
Bystrzyca, rwąca, górska rzeka i 
jest jak granica, broni dostępu 
do dzielnicy zdrojowej tam, 

gdzie jest park, hotele i domy 
zdrojowe. Mieszkali tam tylko 
ludzie zamożni, ale teraz? Spra-
wiedliwość musi być. Te duże, 
bogate wille zapełniają się po-
woli biednymi wygnańcami ze 
wschodu. Kobiety i dzieci całymi 
dniami siedzą przed domami na 
schodach, jakby na coś czeka-
ły. Nie widziałem, żeby ktoś się 
tam urządzał albo zawiesił nowe 
firanki, tylko gdzieniegdzie w 
ogrodach i garażach widać przy-
wiezione bydło. Myślę, że tym 
biednym ludziom było wszystko 
jedno czy mieszkają teraz w ja-
kimś pałacu czy wiejskiej chacie. 
Czuli się tu bezdomni. 

Na trawniku przed domem 
Waltera i Władki siedzi grup-
ka ludzi i czeka, kiedy ktoś im 
otworzy.  Są z dzisiejszego trans-
portu i jechali tu aż z Kazachsta-
nu prawie miesiąc.  Obok leży 
stos bagaży, a do płotu przy-
wiązane są dwie bardzo wy-
chudzone kozy. To repatrianci, 
mają skierowanie do ich domu, 
przydział na mieszkanie. Władka 
wraca z pracy, otwiera im drzwi 
i wpuszcza do środka. Prowadzi 
na parter i otwiera gabinet le-
karski. Od kiedy lekarz wyjechał, 
jego gabinet stoi zamknięty na 
klucz. Repatrianci wchodzą i za-
mykają za sobą drzwi. Do wie-
czora słychać stamtąd hałasy 
i przesuwanie mebli, pewnie 
się urządzają, bo na korytarz 
wystawiają książki i sprzęty 
lekarskie. Ale po kilku dniach 
nastaje niespodziewanie cisza. 
Lokatorzy nagle gdzieś zniknęli, 
ale wieczorem ktoś niespodzie-
wanie puka do drzwi. Władka 
waha się, ale otwiera. Przed 
drzwiami stoi młody mężczyzna 
w długim wojskowym płaszczu, 
zdejmuje czapkę i się przedsta-
wia. Tłumaczy, że zamienił się 
właśnie mieszkaniem i on bę-
dzie teraz naszym sąsiadem, 
będzie mieszkał na parterze, z 
żoną. Ona jest niemową, tłuma-
czy i prawie nie wychodzi, więc 
będzie komu uważać na dom.  

Tym poprzednim tu się kom-
pletnie nie podobało tłuma-
czy, narzekali na lokalizację, że 
przy parku i w ogóle, a przede 
wszystkim, że w ogródku nie 
było chlewika. 

Władka z każdym dniem 
rozumiała, że do Cimuszowej 
już nie wróci, że jej miejsce jest 
teraz tutaj. Ale jest zadowolona, 
nie musi nosić już tej czerwonej 
legitymacji z gotyckim napisem 
na okładce „Behelfsmäßiger Per-

sonalausweis / dowód tymcza-
sowy”. Altheide jej się podoba, 
wszystko jest takie czyste, w 
parku tyle nieznanych roślin, 
może tam teraz siadać na każ-
dej ławeczce i wejść nawet do 
tej słynnej kawiarni Doernerów.  
Ale to nie dla mnie, mówi. 

Dostała pracę w Zdroju, 
przyuczyła się i jest teraz ką-
pielową, przygotowuje kąpiele 
błotne. Praca jest lekka, nabiera 
torfu z beczek i wkłada go do 
miedzianych wanien z gorącą 
wodą. 

Z czasem zaczęła urządzać 
nasze mieszkanie na piętrze, po 
swojemu. Na korytarzu piętrzą 
się teraz stosy książek, kartony 
i sprzęt lekarski wyniesione od 
nas i z gabinetu na dole. 

W końcu to wszystko zaczę-
liśmy przenosić do sutereny i 
między tymi kuframi i kartonami 
zacząłem urządzać własny kąt. 

I tak Walter, znajda, jej 
przybrane niemieckie dziecko, 
znalazł tu swoje miejsce. Stare 
biurko, szafa i rzeczy pozosta-
wione przez lekarza należą 
teraz do niego.  Zamyka drzwi 
na klucz i zaczyna przeglądać 
zdobycze, wszystko po kolei, 
każdą rzecz bierze do ręki i do-
kładnie ogląda. Znajduje kar-
ton z kolorowymi przezroczami 
i podłącza rzutnik „Leitz Wetzlar 
– Wundertechnik”. Na kawałku 
białej ściany ożywa teraz dom 
sprzed kilku lat, na chwilę wra-
ca czas, pojawia się ten lekarz, 
jego rodzina, uśmiechnięte 
twarze, żona i dwie córki na 
schodach  przed domem. A on 
w mundurze Wehrmachtu, ale 
to przecież nic nie znaczy, wtedy 
każdy mężczyzna miał mundur. 
Jest przecież rok 1943. A teraz 
zdjęcia w ogrodzie zimowym i 
przy stole! Dziewczynki ubrane 
w Dirndl i jeszcze raz ich twarze, 
które patrzą w obiektyw. Lato  
w Altheide, spacery niedzielne, 
na kuracjuszy czekają dorożki, 
pięknie sfotografowane na fil-
mach Agfacolor Umkehr. A te-
raz zima! Śnieg, sanki. Poznaje 
– przecież ta droga to Hollen-
weg tu, zaraz za parkiem! Setki 
kolorowych przezroczy! Zupełna 
idylla, szczęśliwa rodzina. Walter 
nagle zaczyna tęsknić za ojcem 
i mamą... i czuje, że płacze jak 
dziecko, ale przecież jest jeszcze 
dzieckiem, więc może płakać. 
Nikt go tu nie widzi.

cdn.
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2011

Spotkanie II, maj 2011, 
Kłodzko – Polanica

Na ulicach Kłodzka pisar-
kę rozpoznali dawni miesz-
kańcy Szalejowa Dolnego, 
uczestnicy wycieczki, którą 
pilotował Franz Grieger. Spo-
tkanie z nią uznali wspaniałą 
okazję do poznania jej twór-
czości, a ona zgodziła się na 
to, by wieczorem przeczytać 
w pensjonacie „Beata” w Pola-
nicy, gdzie wszyscy mieszka-
li, swoje wiersze i fragmenty 
prozy1.

Spotkanie III, maj 2011, 
siedziba TPŻ na plebanii 
kościoła pw. św. Marcina 
w Żelaźnie2

Powieść Przez dziurę w 
płocie była inspiracją i mo-
tywem przewodnim pracy 
licencjackiej Piotra Basińskie-
go3, studenta historii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, który 
zaczął pisać pracę pt. Żelazno 
w latach 1945-1989. Matka 
Piotra, Magdalena Basińska, 
kontynuując pracę,  popro-
siła o adres pisarki Elżbietę 
Urban, mieszkającą w daw-
nym domu Alfonsa Taubitza.  
Otrzymała od Moniki cenne 
materiały źródłowe dotyczą-
ce historii wsi. Z upływem 
czasu zawiązała się między 
nimi nić przyjaźni. I tak zro-
dził się pomysł zaproszenia 
pisarki do Żelazna, korzy-
stając z jej wypoczynku w 
Polanicy. Pisarka interesuje 
się rozwojem wsi,  losem jej 
mieszkańców oraz cyklicznie 
odbywającymi się imprezami 
ludowymi, w których uczest-
niczy Towarzystwo Przyjaciół 
Żelazna. Pierwsze z nią spo-
tkanie nastąpiło na początku 
maja 2011 w siedzibie towa-
rzystwa na plebanii kościoła 
pw. św. Marcina. Kiedy Mag-
dalena Basińska wiozła pisar-
kę na spotkanie, ta poprosiła, 
by jechać wolno przez znane 
jej z dzieciństwa Krosnowice 
i Żelazno, które pochłaniała 

wzrokiem i z uśmiechem 
komentowała. Na plebanii 
oczekiwali już ks. proboszcz 
Bolesław Stanisławiszyn i 
członkowie towarzystwa. 
Monika Taubitz przekazała 
swoje utwory opiewające 
urok i piękno wsi widzianej 
oczami dziecka, m.in. tomik 
Próba nurkowania w polskim 
tłumaczeniu. 

Pisarka chciała ponownie 
zwiedzić miejscowości, w 
których była na początku lat 
70. Tego samego więc dnia 
Monika i Magda zwiedzały 
Lądek-Zdrój i Dom „Skow-
ronki”/ Haus Lerchenfeld w 
Radochowie z Izbą Regio-
nalną i piękną panoramą na 
okoliczne wsie i bliskie pasma 
górskie. W drodze powrotnej 
w Ołdrzychowicach Kłodz-
kich Monika Taubitz usiłowała 
rozpoznać dom swojej ciotki 
Leny4. Nazajutrz spacerowały 
po dusznickim rynku i parku 
Zdrojowym. 

Spotkanie IV, 
15 października 2011, 
Żelazno

W październiku Monika 
Taubitz odebrała dyplom 
honorowego członka Towa-
rzystwo Przyjaciół Żelazna. 
Pisarce towarzyszyła jej 
przyjaciółka Anne Wachter. 
Wykorzystując obecność 
pisarki, zadano wiele pytań 
dotyczących jej twórczości, 
szczególnie związanych z 
autobiograficzną powieścią 
Przez dziurę w płocie oraz wra-
żeń z dzisiejszego Żelazna. 
Tłumaczyła Arleta Kalinow-
ska. Każdy twórca lubi i ceni, 
gdy widzi zainteresowanie 
swoją sztuką, więc pisarka 
czuła się tu znakomicie5. 

2012

W maju 2012 Monika Tau-
bitz gościła w Polsce prezen-
tując swój dorobek literacki 
na uczelniach Legnicy, Wał-
brzycha, Kostrzynia, Opola i 
Wrocławia. 

Spotkanie
 z prof. Arno Herzigiem 
i prezentacja książki Śląsk 
i jego dzieje, 
13 maja 2012, 
Dom „Skowronki” 
w Radochowie

Wcześniej, z Magdaleną 
Basińską i Sylwią Biernacką 
wybraliśmy się na przełęcz Pu-
chaczówka (Puhu-Pass), gdzie 
prawie padał śnieg (w połowie 
maja!). Podeszliśmy do kaplicz-
ki. Był czas, że Monika i Anna w 
towarzystwie Stanisława Frausa, 
o którym pisałem, dużo chodzi-
ły po górach. Potem byliśmy w 
świeżo odnowionym parku w 
Lądku-Zdroju (co bardzo się 
spodobało, gdyż wcześniej 
tak Lądek jak i Długopole były 
dość zaniedbane) i w sanato-
rium „Wojciech”. 

Na spotkanie z trojgiem 
autorów: prof. Arno Herzigiem, 
prof. Krzysztofem Ruchniewi-
czem i dr Małgorzatą Ruchnie-
wicz, prezentujących wersję 
polską napisanej przez nich 
historii Śląska6 do prowadzo-
nego przez Renatę Czaplińską 
i jej córkę Karinę Fuglińską 
Domu „Skowronki” / Haus Ler-
chenfeld przybyli goście z całej 
Kłodczyzny. Monika Taubitz była 
rozpoznana przez wielu obec-
nych, nie tylko Niemców, ale i 
Polaków, mieszkańców ziemi 
kłodzkiej. Wcześniej, dzięki 
wsparciu Fundacji Simon, książ-
ka ukazała się po niemiecku. 
Przedstawiciele różnych po-
koleń i różnych historycznych 
szkół bardzo ciekawie mówili 
o współpracy między nimi, tak 
jakby nie było różnic wśród pol-
skich i niemieckich historyków. 
Wszyscy troje mówili o książce, 
przedstawiając przyświecają-
ce im przy pracy dążenia do 
obiektywizmu wolnego od 
narodowych resentymentów 
zarówno po polskiej jak i nie-
mieckiej stronie. Już wcześniej 
autorzy spotkali się z zarzutami 
ze strony Polaków czy Niemców. 
M.in. pewien Niemiec zakwe-
stionował kwalifikacje dr Mał-
gorzaty Ruchniewicz (jak młoda 

Polka może pisać o niemieckiej 
historii – pytał). Po spotkaniu 
była możliwość porozmawiania 
nie tylko z autorami, ale i z wie-
loma gośćmi przy domowych 
wyrobach gospodarzy i płatach 
koziego mięsa. 

Spotkanie V, 
14 maja 2012, w Żelaźnie

Już następnego dnia spo-
tkanie z pisarką odbyło się w 
Żelaźnie. Tu dzieje się akcja 
powieści Przez dziurę w płocie, 
wiele wierszy poetki ma w tle 
tę wieś. Jak określił to kiedyś 
prof. Arno Herzig, w Żelaźnie 
działa fan-club Moniki Taubitz, 
na czele z Arletą Kalinowską i 
Magdaleną Basińską. Członko-
wie Towarzystwa Przyjaciół Że-
lazna interesowali się dawnymi 
mieszkańcami wsi, opisanymi 
w książce, zmianami, jakie tu 
zaszły i tym, co ośmioletnia 
wówczas autorka zapamiętała 
o różnych domach i charakte-
rystycznych miejscach7. 

Wcześniej, 7 maja na pleba-
nii parafii w Żelaźnie autorka 
udzieliła obszernego wywiadu 
red. Agnieszce Nowak z Tele-
wizji Sudeckiej. Opowiadała o 
dzieciństwie spędzonym tutaj 
w ostatnim okresie wojny aż do 
wysiedlenia w 1946. Tłumaczyła 
Arleta Kalinowska. Zmęczoną, 
ale szczęśliwą pisarkę Magdale-
na odwiozła do Polanicy8.

Spotkanie VI, 
15 maja 2012, 
w Klubie Rotariańskim 
w Polanicy-Zdroju

Niemiecka pisarka i poetka 
wystąpiła jako guest-speaker 
w Rotary Club, tym razem w 
„Zielonym Domku”, w prowa-
dzonej wtedy przez mistrza ste-
ków Jacka Kempę restauracji na 
deptaku. Spoza członków klubu 
przybył m.in. prezes kłodzkiego 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Niemieckiej Jerzy Żelaszkiewicz. 
Jako ówczesny prezydent RC 
Polanica-Zdrój ponownie pro-
wadziłem spotkanie, także i 
teraz tłumaczką była Lucyna 

Henryk Grzybowski

POLANICKIE SPOTKANIA Z MONIKĄ TAUBITZ 
LATA 2011–2013
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Wulicz. Poetka mówiła o sobie i 
odpowiadała na pytania. Znów, 
aktualnie dla innej publiczności, 
czytaliśmy jej wiersze o ziemi 
kłodzkiej w dwugłosie: Monika 
w niemieckim oryginale, ja po 
polsku. Pisarka mówiła o swoich 
korzeniach, początkach twór-
czości, spotkaniach koła pisarzy 
śląskich (Kręgu Wangen), które 
to stowarzyszenie przyznaje 
prestiżową nagrodę literacką 
im. Josefa Eichendorfa. Kilka 
pytań dotyczyło relacji i per-
cepcji postaci Hanki9 z książki 
Przez dziurę w płocie. Opisani 
w niej byli realni ludzie. W pew-
nych przypadkach ich imiona 
zostały zmienione, zwłaszcza 
gdy chodziło o tych, którzy 
jeszcze żyli. Powtarzała się cie-
kawość o odbiór przez autorkę 
współczesnego oblicza samej 
Polanicy i ziemi kłodzkiej. 

Pisarka mówiła o pierwszej 
podróży w 1972 do Wrocławia 
i Krakowa, podróży w towarzy-
stwie międzynarodowej gru-
py twórców z Niemiec, Polski 
i Ukrainy, o pierwszych po 
wojnie wizytach z Żelaźnie i 
podglądaniu zza krzaka bzu, 
domu dziadka, gdzie spędziła 
jako dziecko ostatnie lata wojny 
i pierwsze miesiące po niej. Do 
tego domu odważyła się wejść 
dopiero w 2001. Po wizycie na 
Śląsku wróciły do niej wspo-
mnienia i od tej pory tematy-
ka Śląska, dzieje dzieciństwa, 
obecna jest bardzo mocno w 
jej twórczości.

Na zakończenie obdarowa-
łem pisarką ręcznie malowaną 
filiżankę z różą kłodzką, która zo-
stała wykonana według mojego 
projektu i na specjalne zamówie-
nie w warsztacie Joanny Stopyry. 
Podobna filiżanka zdobyła rok 
wcześniej I miejsce w konkursie 
na produkt regionalny podczas 
„Dni Papieru” w Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach-Zdroju.

2013
Spotkanie VII, 
5 maja 2013, 
w pałacu Żelazno10

Monika Taubitz w maju 2013 
w towarzystwie Anne Wachter 
przebywała na ziemi kłodzkiej. 
Z wielką radością 5 maja od-
wiedziła swoją rodzinną wieś. 
Odwiedziła plebanię, siedzibę 
Towarzystwa Przyjaciół Żelazna, 
później wraz z członkami TPŻ 
gościła w pałacu w Żelaźnie 
Dolnym na zaproszenie Bogu-
sławy Kochmańskiej, właściciel-
ki. Przy pięknie nakrytym stole 
tradycyjnie już opowiadała o 
dzieciństwie, licznych obecnie 
zajęciach, oraz, jakżeby inaczej, 
o swojej twórczości. Wiele 
uwagi poświęciła najnowszej 
powieści Winteralbum, której 
motywy sięgają Eisersdorfu. 
Co ciekawe, w książce, w której 
jeden z wątków porusza poszu-
kiwanie rodzinnych śladów na 
ziemi kłodzkiej i Dolnym Śląsku, 
występują postaci o polskich 
imionach. 

Spotkanie VIII
6 maja 2013,
 w Niemieckim 
Towarzystwie Społeczno
-Kulturalnym w Kłodzku

Monika Taubitz była w od-
wiedzinach w DFK (Deutsches 
Freundeskreis) Glatz w pierwszy 
poniedziałek maja11. W Polsce 
była z wizytą na wrocławskiej 
germanistyce uniwersyteckiej, 
gdzie prowadziła zajęcia z po-
ezji, następnie miała udać się 
do stolicy na poświęconą jej 
twórczości sesję naukową na 
wydziale filologicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W mię-
dzyczasie i po sesji mieszkała 
w swojej ulubionej Polanicy, 
w ulubionym pensjonacie. Do 
siedziby Niemieckiego Towarzy-

stwa Społeczno-Kulturalnego 
pisarka została zaproszona na 
zajęcia konwersacyjne. Od-
bywają się tu one co tydzień, 
a Niemcy i Polacy z Kłodzka i 
okolic doskonalą znajomość 
niemieckiego pod kierunkiem 
Heinza Petera Keutena. Pomy-
słodawczynią zaproszenia pi-
sarki była jej polska przyjaciół-
ka, uczestniczka konwersacji i 
przewodnicząca Towarzystwa 
Przyjaciół Żelazna, Magdalena 
Basińska. 

Pisarka zaprezentowała 
swój dorobek literacki i wspo-
minała pobyt w Borowie, we 
Wrocławiu i w latach 1944–1946 
w Żelaźnie. Przy wypełnionej 
po brzegi czytała wybrane 
wiersze i fragmenty prozy. Po 
polsku czytała je Karina Fu-
glińska z Domu „Skowronki” 
w Radochowie. Szczegółowo 
omówiono wiersz Kindheit an 
der Biele (Dzieciństwo nad Białą 
Lądecką). Słuchacze – po nie-
miecku, jak przystało na uczest-
ników konwersacji – zadawali 
wiele pytań odnoszących się do 
twórczości oraz biografii pisarki. 
Aby ułatwić porozumienie i zro-
zumienie w tłumaczeniu pytań 
i odpowiedzi pomagała Agata 
Zasępa, na co dzień nauczyciel-
ka niemieckiego i profesjonalna 
tłumaczka. Krystyna Rudysz-To-
czyńska porównała wiersze Mo-
niki Taubitz do japońskich form 
poetyckich haiku. To trafne po-
równanie, są równie nasycone 
myślą i równie skondensowane.

Jakie to były inne pytania? 
Autorkę pytano o jej twórczość: 
jakie w niej tematy są dla niej 
najważniejsze, czy łatwiej napi-
sać słuchowisko, czy powieść; 
o dzieciństwo i emocjonalny 
związek z dolnośląską małą 
ojczyzną: czy czasem tęskni 
za nią, czy na ziemi kłodzkiej 
ma jeszcze znajomych lub krew-
nych. Jedno z pytań dotyczyło 

nowej ojczyzny – Meersburga, 
czy jest tam zadomowiona i czy 
uważa za swoją nową małą oj-
czyznę. Dopytywano także o 
najbardziej ulubione regiony 
Śląska (w domyśle na pewno 
chodziło o Kłodczyznę); o jej 
kontakty z Polakami – czy pi-
sarka ma wielu przyjaciół w 
Polsce, jak często do niej przy-
jeżdża, w tym rzecz jasna, na 
ziemię kłodzką, wreszcie czy 
mówi choć trochę po polsku. 
Odwoziłem wówczas pisarkę 
wraz z Anne Wachter do Pola-
nicy. Na gorąco opowiadała o 
spotkaniu, wciąż była pod jego 
wrażeniem (każdy twórca łaknie 
zainteresowania swoją twórczo-
ścią i jej oceną), a zwłaszcza za-
danych jej pytań. Jedno z pytań 
dotyczyło stosunku autorki do 
Dolnego Śląska. Czy jest on dla 
niej wciąż Heimatem – „małą 
ojczyzną”? Odpowiedzią było 
stwierdzenie, że obecnie Mo-
nika Taubitz ma dwie ojczyzny, 
tę, w której się wychowała i tę, 
gdzie od dawna mieszka. Obie 
piękne. Badenia-Wirtembergia 
w 2013 wyróżniła ją swoim 
medalem z podkreśleniem, 
że jest to nagroda zarówno za 
działalność na rzecz obecnej, 
jak i tej śląskiej ojczyzny, oraz 
na rzecz porozumienia pomię-
dzy Niemcami i mieszkańcami 
Europy Wschodniej. 

Poruszający wieczór był 
entuzjastycznie przyjęty przez 
zebranych, a wśród nich było 
wielu gości, specjalne na to 
spotkanie przybyłych. Wieczór 
zakończył się skromnym posił-
kiem. Pisarka niejednokrotnie 
z radością wspominała ów 
wieczór12.

Koniec części drugiej.

1. Monika Taubitz. Lesen schadet den Augen, http://www.lyrikschadchen.de/html/
taubitz.html Zutritt 19.09.2015

2. Cyt. za: Magdalena Basińska, współpr. Henryk Grzybowski, Moniki Taubitz spo-
tkania w Żelaźnie, „Ziemia Kłodzka“, nr 237, kwiecień 2014, ISSN 1234-9208 s. 
14–15. 

3. Piotr Basiński (1988–2010) zmarł z powodu niewykrytej wcześniej wady serca.
4.Do cioci Leny po żywność chodziły w czasie wojny pieszo mała Monika wraz z 

matką w powieści Przez dziurę w płocie.
5. Basińska, Grzybowski dz. cyt.
6. Herzig A., Ruchniewicz K., Ruchniewicz M., Śląsk i jego dzieje, Wydawnictwo Via 

Nova, Wrocław 2012, ISBN: 978-83-60544-91-4. In deutscher Sprache: Schlesien: 
das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten, Ellert & 

Richter, Hamburg 2008, ISBN 9783831902828.
7. Basińska, Grzybowski dz. cyt.
8. Tamże.
9. Hanka – młoda kobieta, postać przedstawiona negatywnie, wyróżniająca się 

dość pazernym stosunkiem do mienia niemieckich mieszkańców domu. Pra-
gnie zagarnąć również osobiste rzeczy Niemców, w tym – właściwie złośliwie 
– lalkę Dziecka. 

10. Tamże.
11. Heinz-Peter Keuten, Buchautorin Frau Taubitz beim DFK, http://blog.grafschaft-

-glatz.de/archives/624, Zutritt 28.05.2013
12. Basińska, Grzybowski dz. cyt.

Przypisy:
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Tegoroczne obchody XXVI 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną” przebiega-
ły w dwóch etapach. Pierwszy 
etap zainaugurowany został 4 
października 2015 roku mszą 
świętą w kościele pod wezwa-
niem św. Trójcy w Boguszowie-
-Gorcach o godzinie 11.00, w 
czasie której Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej Julian Golak, 
miał zaszczyt wręczyć nagrody 
ufundowane przez ten Komitet 
za wybitne osiągnięcia w dzia-
łalności na rzecz porozumienia 
i współpracy międzynarodowej 
w duchu wzajemnego bratania 
się narodów „Bądźmy Rodziną”. 
Nagrody - statuetki popiersia 
Jana Pawła II otrzymali Ks. Pro-
boszcz Andrzej Bajak i Prezes 
Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej Henryka Wiader-
na, która w podziękowaniu za 
otrzymane wyróżnienia za-
cytowała słowa Jana Pawła II: 
„Wymagajcie od siebie, nawet 
gdy inni od was nie wymaga-
ją” , aby stały się one zachętą 
do pracy w krzewieniu kultu 
Miłosierdzia Bożego i kultury 
chrześcijańskiej w duchu wza-

jemnego bratania się narodów. 
W dalszej części spotkania od-
był się koncert pt. „Kwiaty Jana 
Pawła II” w wykonaniu artystów 
Ogólnopolskiego Teatru Wil-
liam – Es. Można powiedzieć, 
że Święty Jan Paweł II – Apo-
stoł Bożego Miłosierdzia zain-
augurował Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w Bo-
guszowie-Gorcach w kościele 
św. Trójcy, gdzie znajdują się 
Jego relikwie i w roku 2015, 
który parlament polski ogłosił 
„Rokiem Jana Pawła II”.

Drugi etap pod hasłem 
„Miłosierdzie Istotą Chrześci-
jańskiej Doskonałości” miał 
miejsce w Starym Lesieńcu w 
kościele pod wezwaniem św. 
Barbary – Filia Parafii św. Trójcy 
w Boguszowie -Gorcach. Roz-
poczęcie nastąpiło 5 paździer-
nika 2015 roku w Godzinie Mi-
łosierdzia modlitwą Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. Następnie 
wierni trwali w osobistych mo-
dlitwach za wstawiennictwem 
św. Faustyny do godziny 17.00, 
o której rozpoczęła się Uroczy-
sta Eucharystia w intencji obu 
narodów: polskiego i czeskie-
go. Eucharystii Przewodniczył i 
Homilię wygłosił Ks. Dr. Wiesław 

Rusin, Dziekan Dekanatu Wał-
brzych – Południe. W konce-
lebrze uczestniczyli także pro-
boszczowie sąsiednich parafii 
w Boguszowie-Gorcach – Ks. 
Leszek Sienkiewicz i Ks. Jan Ma-
zur. Ks. Proboszcz Andrzej Bajak 
odczytał list, jaki przysłał na tę 
uroczystość Stanisław kardynał 
Dziwisz Arcybiskup Metropolita 
Krakowski. W liście tym Ks. Kar-
dynał napisał m.in.: „Serdecznie 
pozdrawiam organizatorów i 
wszystkich biorących udział 
w XXVI Dniach Kultury Polsko-
-Czeskiej w Starym Lesieńcu, 
życząc wszystkim obfitych łask 
Bożych za wstawiennictwem 
Apostołów Bożego Miłosierdzia 
św. Jana Pawła II i św. Siostry 
Faustyny”. Na zakończenie 
uroczystej Eucharystii wierni 
otrzymali błogosławieństwo 
i ucałowano Relikwie Św. Fau-
styny, znajdujące w kościele 
św. Barbary w Starym Lesień-
cu. W dalszej części spotkania 
wyświetlony został film pt. „ 
Historia św. Siostry Faustyny 
i jej rola w dziejach Polski”. 
Film ten mógł być zrealizo-
wany dzięki dotacji z Urzędu 
Miasta w Boguszowie-Gorcach. 
W tym miejscu w imieniu Pa-
rafialnego Oddziału Akcji Ka-

tolickiej kierujemy serdeczne 
podziękowania pod adresem 
Urzędu i Burmistrza Waldemara 
Kujawy. Serdeczne dziękuje-
my ks. bp. Ignacego Deca za 
błogosławieństwo i wszelką 
okazaną pomoc i życzliwość 
przy realizacji filmu. Scenariusz 
i reżyseria – Św. Faustyna, na-
tomiast montaż w wykonaniu 
najmłodszego organizatora, 
16-letniego Marcina Sosialuka. 
Po filmie organizatorzy zaprosili 
wszystkich obecnych na ciepły 
i słodki poczęstunek do namio-
tów przy kościele. Jak każdego 
roku na uroczystość przybyło 
wiele gości z okolicznych para-
fii, ale także z sąsiednich miast: 
Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju, 
a nawet z Wrocławia. W śród 
nich byli: Burmistrz Miasta 
Boguszowa-Gorc Waldemar 
Kujawa, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Boguszowa-Gorc 
Sylwia Dąbrowska, Burmistrz 
Miasta Szczawno-Zdrój Marek 
Fedoruk, Prezes Katolickiego 
Stowarzyszenia CIVITAS CHRI-
STIANA w Wałbrzychu Anna 
Adamkiewicz, Przewodniczący 
Dolnośląskiej Rady Okręgowej 
we Wrocławiu Henryk Koch z 
małżonką a także Senator Wie-
sław Kilian . Miłym gościem ze 

Anna Sosialuk

XXVI POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
W BOGUSZOWIE-GORCACH Z APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Uczestnicy eucharystii w kościele św. Barbary w Starym Lesieńcu.
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strony czeskiej była Romana 
Roškowa, która śpiewem ubo-
gacała Eucharystię. Uroczy-
stości towarzyszyła wystawa 
upamiętniająca Arnošta z 
Pardubic, który był pierwszym 
arcybiskupem praskim i kanc-
lerzem Uniwersytetu Karola w 
Pradze. W ubiegłym roku była 
650. rocznica śmierci Arnošta, 

który szczególnie ukochał Zie-
mię Kłodzką, a jego szczątki 
spoczywają w kościele N.M.P. 
w Kłodzku. Dokonania Arno-
šta są do dzisiaj powszechnie 
doceniane zarówno w Polsce, 
jak i w Czechach, na Słowacji 
i w Niemczech. Jak każdego 
roku uroczystościom naszym 
towarzyszyła przemiła atmos-

fera wzajemnego szacunku i 
miłości. Na zakończenie Agapy 
gości poczęstowano wspania-
łym tortem przygotowanym 
specjalnie na tę uroczystość. W 
imieniu Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej składamy ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy modlitwą, ofiarą i 
pracą przyczynili się do zor-

ganizowania tej uroczystości. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach  
Elżbiecie Gajewskiej za pomoc 
techniczną w organizacji Aga-
py. Wszystkim za wszystko ser-
deczne Bóg Zapłać.

Msza święta w kościele św. Barbary w Starym Lesieńcu.

Ucałowanie relikwii św. Siostry Faustyny.

Wspólna agapa po mszy świętej.

Ksiądz Andrzej Bajak i Henryka Wiaderna uhonorowali statuetką Jana Pawła II.

Koncert zespołu Teatru William-Es. w kościele Św. Trójcy w Boguszowie-Gorcach.

Gratulacje dla Romany Roškowej.
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Od kilku lat Sejmik Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przeznacza 
corocznie w budżecie ok. 400-500 
tys. złotych na przeprowadzenie 
projektów wschodnich, m.in. 
dofinansowanie otrzymuje Stu-
dio Wschód. Akcja MOGIŁĘ PRA-
DZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA 
narodziła się z miłości do Kresów. 
Wyrzuceni 70 lat temu ze swojej 
rodzinnej ziemi nasi Rodacy po-
zostawili na Wschodzie  wielką 
kulturową spuściznę, groby swo-
ich bliskich, dziś zdewastowane, 
wdeptane w ziemię, wołające o 
pomoc. Odwiedzających te mo-
giły ogarnia  wzruszenie, ale i 
wstyd. Jak mogliśmy zapomnieć 
o ludziach, którzy przez wieki byli 
cząstką naszej Ojczyzny. 

  Uczniowie z Dolnego Ślą-
ska od sześciu lat ratują polskie 
cmentarze, wyrywają z zarośli po-
zostawione na Kresach pamiątki. 
Zanim kilkuset wolontariuszy wy-
ruszyło na Wschód – rozpoczęło 
się skromnie od ekipy Telewizji 
Wrocławskiej i garstki przyjaciół, 
którzy 16 lat temu rozpoczęli 
walkę o zachowanie historycznej 
nekropoli w Kołomyi na Pokuciu.  
W tym królewskim grodzie założo-
nym jeszcze przez króla Kazimie-
rza Wielkiego od wieków żyli nasi 
Rodacy. Nawet po zakończeniu II 
wojny światowej nie chcieli opusz-
czać swego rodzinnego miasta. 
Pierwsze spotkanie we wrześniu 

1999 roku z gromadą polską w Ko-
łomyi było dramatyczne. Dotarła 
do nich właśnie od władz miasta 
decyzja o likwidacji zabytkowej 
nekropolii, która zaniedbana, 
porośnięta krzewami była kiep-
ską wizytówka stolicy Pokucia. 
Wówczas z  ust zdesperowanych 
Rodaków usłyszeliśmy  wołanie o 
ratunek dla tej polskiej pamiątki. 
Przed kamerą ze łzami w oczach 
zwracali się za pośrednictwem 
programu STUDIO WSCHÓD do 
swoich dawnych sąsiadów mó-
wiąc: wyście ich zostawili tutaj,    
dla kogo? Dla nas, a my tacy bied-
ni, bez waszej pomocy tego nie 
uratujemy. Kilka lat kwestowania, 
żebraniny u sponsorów i ogrodzo-
ną z odnowionymi pomnikami 
nekropolią udało się poświęcić 
uroczyście we wrześniu 2004 roku. 
Tylu wzruszeń i tylu łez nigdy nie 
było przed nasza kamerą. I choć 
to cmentarz - ludzie cieszyli się. 
Wreszcie ci nasi przodkowie mogą  
spać w spokoju.

  Kto nie był na Kresach i nie 
widział tej zdeptanej historii – nic 
z tego nie zrozumie. Setki tysięcy 
przesiedleńców pozostawiło 70 
lat temu na Wschodzie mogiły 
przodków. Kto się dzisiaj o nie 
upomni? Jedyną nadzieją na 
ocalenie tej spuścizny jest naj-
młodsze pokolenie Dolnośląza-
ków. To wnukowie, a czasem już 
prawnukowie wysiedlonych z Kre-

sów wyręczają swoich krewnych 
, ale również i  polskie państwo 
od obowiązku troszczenia się o 
te nekropolie. Każdego roku coraz 
więcej młodych ludzi chce poznać 
rodzinną, często przemilczaną hi-
storię. Chce zrobić coś dobrego 
dla swojej ojczyzny. Nie szastają 
słowem patriotyzm. Po prostu 
działają, aby nam wszystkim nie 
było wstyd. Kiedy zaczynaliśmy 6 
lat temu, zaledwie kilkudziesięciu 
wolontariuszy zaopiekowało się 
15 cmentarzami na południowo- 
zachodniej Ukrainie. Podczas 
ostatnich wakacji 800 uczniów 
i studentów porządkowało 83 
nekropolie położone w okolicach 
Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, 
na Podolu i Wołyniu. Dla wielu z 
nich to był powrót w miejsca już 
dobrze znane, do zaprzyjaźnio-
nych naszych Rodaków, którzy 
z rozrzewnieniem witają gości z 
ojczyzny. Przez te wszystkie lata 
poznaliśmy chyba wszystkie pol-
skie babcie na Ukrainie. To one 
przynoszą na cmentarz gotowane 
i utłuczone ze śmietaną ziemniaki  
i najsmaczniejsze kompoty.  Głasz-
czą i przytulają młodych przyby-
szów z Polski .  Józia Siekanowicz 
z Nastasowa czeka zawsze w lipcu 
na młodzież z Sobótki. Cały rok 
gromadzi zapasy, aby przez te 10 
wakacyjnych dni ugotować coś 
smacznego dla swoich młodych 
przyjaciół. A oni kochają babcię 

Józię jak najbliższą z rodziny. 
Każde spotkanie z Adelą Dobro-
wolską z Konopkówki jest wyjąt-
kowe. Całe jej życie to tęsknota 
za Polską, za rozdzieloną rodziną. 
Gdy o tym mówi  ze ściśniętym 
gardłem, chciałoby się zabrać 
ją do tej wymarzonej ojczyzny... 
pojechałaby gdyby nie te 95 lat. 
Anastazja Jankowska z Wolicy 
przyciąga młodych Dolnośląza-
ków niezwykłymi opowieściami 
o tragedii, jaka wydarzyła się w 
okolicach Brzeżan ponad 70 lat 
temu. W ciągu jednej nocy zginęło 
ponad 40 mieszkańców wsi, wśród 
nich mąż pani Anastazji  Antoni 
Kinal. Dwudziestoletnia wówczas 
kobieta nie wyjechała do Polski, 
lecz pozostała wraz z córką w 
Wolicy, aby strzec cmentarza, na 
którym zostały pochowane ofiary 
tego napadu.   

Wszystkie zdarzenia na Kre-
sach utrwala kamera STUDIA 
WSCHÓD. Ponad 800 reportaży 
zrealizowanych w ostatnich kil-
kunastu latach to niezwykły za-
pis historii Kresów, to opowieść o 
ludziach, którzy tworzyli dorobek 
kulturowy tej ziemi. Niektórzy z 
nich już odeszli. Ale został po nich 
ten niezwykły ślad utrwalony na 
taśmie. W archiwum telewizyjnym 
znajdują się unikatowe nagrania 
wielkich kresowych postaci: Jana 
Olszańskiego – wieloletniego bi-
skupa kamienieckiego, ks. Tade-

Grażyna Orłowska – Sondej

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Władze Dolnego Śląska w lipcu 2015 roku uroczyście żegnają młodzież, która wyrusza do pracy na cmentarzach polskich na Ukrainie Zachodniej.
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usza Hoppe – zażartego  obrońcy 
polskości w Odessie, ks. Józefa 
Obrembskiego – patriarchy Wi-
leńszczyzny.  W obecności kamery 
narodziła się 6 lat temu akcja MO-
GIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZA-
POMNIENIA. Wszystkie wyjazdy 
wolontariuszy na kresowe cmen-
tarze są  relacjonowane w STUDIU 
WSCHÓD. O tym przedsięwzięciu 
wie już każde dolnośląskie dziec-
ko, a ponad 200 tysięcy młodych 
ludzi wspiera akcję jedną sym-
boliczną złotówką. Kresowianie 
traktują ten projekt jak pogotowie 
ratunkowe  Zgłaszam cmentarz 
do ocalenia… tak rozpoczyna się 
większość listów do organizato-
rów akcji. Udokumentowanych i 
opisanych 200 nekropolii czeka 
w kolejce na uporządkowanie...

Jest o nas głośno na Ukra-
inie.  Kiedy w lipcu 2015 roku 
w kierunku wschodniej granicy 
wyjeżdżało z Wrocławia 54 busy, 
żegnający nas jeden z reporterów, 
który chciał pospieszyć naszymi 
śladami, zapytał – gdzie Was znaj-
dę? Bez trudu znalazł – było o nas 
głośno. Książę Jeremi Wiśniowiec-

ki nie powstydziłby się takiej ar-
mii. Jesteśmy znani nie tylko w 
okolicach Zbaraża.  Każdy mer, 
każdy hołowa otrzymuje z polskiej 
ambasady w Kijowie żelazny list 
z prośbą o pomoc. Są gotowi do 
współdziałania, z radością wita-
ją na swojej ziemi najmłodszych 
obywateli Unii Europejskiej.  We 
wszystkich lokalnych mediach 
mówią  o akcji. Gazeta tygodnio-
wa w Busku pod Lwowem napi-
sała o wolontariuszach z Nowej 
Rudy i Jugowa – POLSKI DESANT. 
Nic dziwnego 27 osobowa grupa 
gimnazjalistów i ich opiekunów na 
10 dni zawojowała całą społecz-
ność miasteczka. Każdy wiedział, 
że polskie wolontery porządkują 
rodzime groby , ale również za-
niedbane ukraińskie mogiły. Zdą-
żyli zaprzyjaźnić się z katolickim  
księdzem i miejscowym merem, 
ale również ukraińskimi rówieśni-
kami i obdarować przywieziony-
mi upoaminkami wielu naszych 
Rodaków. Już całe miasto czeka 
na ich przyjazd w przyszłym roku. 

Młodzi wolontariusze sprzą-
tają groby, wyrywają chwasty, 

malują zatarte napisy i chłoną tę 
historię, jaka przetoczyła się przez 
tę ziemię. Jest to bardzo często ich 
historia. Kiedy odnajdują swoje 
rodzinne mogiły, nie wstydzą się 
łez i wzruszeń. Przy pożegnaniu 
deklarują, że będą tu wracać. Ta 
pamięć o Kresach nie zaginie. Co 
roku odradza się w kolejnych po-
koleniach wnuków i prawnuków 

dawnych mieszkańców tej ziemi. 
Wydawało się, że gdy odejdą 
świadkowie historii - Kresy zginą. 
Jest szansa, że ci najmłodsi Polacy 
to dziedzictwo udźwigną i poko-
chają. Bo z miłości do utraconej 
ojczyzny naszych przodków na-
rodziło się to pospolite ruszenie 
na dolnośląskiej ziemi.   
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W dniach 9-11 grudnia 2015 
roku w Autonomicznej Republice 
Adżarii gościła delegacja Dolnego 
Śląska, która składała się z przed-
stawicieli samorządu województwa, 
dwóch wrocławskich uczelni oraz 
biznesu i gospodarki. Celem wizyty 
było nawiązanie oficjalnej współ-
pracy pomiędzy Dolnym Śląskiem, 
a Atonomiczną Republiką Adżarii 
w Gruzji. 

Ciągle popularna jest piosenka 
wykonywana przez zespół „Filipinki”, 
która rozsławiła Batumi. Piosenka 
przetrwała ponad pół wieku i rów-

nież dzisiaj zaprasza do odwiedze-
nia tego niezwykłego miejsca w 
Gruzji.

Autonomiczna Republika Adża-
rii (Ajara) jest bardzo ciekawym re-
gionem w Gruzji. Wzbudza coraz 
większe zainteresowanie inwesto-
rów oraz turystów z całego świata.

Batumi, które jest stolicą regio-
nu, to po Tibilisi drugie miasto w 
Gruzji, w 2014 roku odwiedziło je 
1,5 mln turystów.  

W Batumi oraz w regionie za-
inwestowano w ciągu ostatnich lat 
ponad miliard dolarów. Atrakcyjne 

położenie miasta powoduje ciągły 
wzrost inwestycji (energetyka, 
turystyka, transport, produkcja 
żywności).

Polityka władz regionu, to 
współraca z dużym biznesem i 
ciągłe powiększanie oferty tury-
stycznej. Realizowane są projekty 
międzynarodowe związane między 
innymi z wodociągowaniem, roz-
budową kanalizacji, segracji śmieci, 
bowiem zwiększa się ciągle ilość 
turystów z różnych krajów świata. 
Władze regionu zwalniają inwe-
storów na 10 lat z podatków, aby 

zachęcić do inwestycji. Batumi to 
wielkie światowe kompleksy ho-
telowokongresowe, np. Sheraton, 
Hilton i wiele centrów rozwoju 
usług turystycznych.

Przedstawiciele ponad 190 
krajów nie potrzebują wizy wjaz-
dowej, aby przyjechać do Batumi. 
Dużą ilość inwestycji stanowią 
przedsięwzięcia gospodarcze w 
dziedzinie rolniczej. W ciągu ostat-
nich czterech lat zainwestowano w 
projekty sektora rolniczego ok. 190 
mln dolarów.

Natomiast w dziedzinie bu-

Julian Golak

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z GRUZJĄ

Członkowie delegacji województwa dolnośląskiego. Od prawej: Julian Golak, Cezary Przybylski i Iwona Krawczyk.

Spotkanie z przewodniczącym Avandtilem Beridze w siedzibie Autonomicznej Republiki Ajara. Od 
prawej: Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku; Irina Tkesherlashvli, tłumacz i koordynator 
współpracy regionalnej, Iwona Krawczyk, radna Sejmiku; Cezary Przybylski, marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Avandtil Beridze, Karol Przywara, wicedyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej 
UMWD

09.12.2015 Batumi, konferencja nt. możliwości współpracy Dolnego Śląska i regionu Ajara. Referaty 
i prezentacje multimedialne zaprezentowali przedstawiciele delegacji. Od lewej: Julian Golak, 
wiceprewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Iwona Krawczyk, przewodnicząca Komisji 
Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Archil 
Khabadze, Przewodniczący Republiki Ajara w Gruzji.
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W Batumi o każdej porze roku jest piękna pogoda i oryginalna przyroda, która sprawia, że Europejczycy powracają tu bardzo chętnie co roku.

Spotkanie samorządowców dolnośląskich i rządu Autonomicznej Republiki Adżarii.

dowlanej nastąpił w ostatnich la-
tach prawdziwy boom: dwukrotny 
wzrost inwestycji w hotelarstwie i 
turystyce. Powstało 326 hoteli, a w 
nich 15 tys. miejsc noclegowych. 
Planowana jest budowa nowych 
hoteli, działają także 274 restaura-
cje. W regionie pracuje aż 6 elek-
trowni wodnych, które ciągle są 
modernizowane. W Batumi działa 
i rozwija się port, w którym reali-
zowane są przeładunki towarów 
oraz tranzyt ropy naftowej i gazu. 
Jest tu do dyspozycji bardzo długa 
linia morska, która służy turystom, 
np. 21 km plaży. Średnia tempe-
ratura wody w morzu wynosi ok. 
17o C. Gruzini obronili swoją kulturę 
także w czasach, gdy byli republiką 
Związku Radzieckim. Dzielnie wal-
czyli o swoje prawa oraz nie dali się 
„zrusyfikować”.

Alfabet gruziński ma 32 litery 
i jest powszechnie używany przez 
mieszkańców kraju. W Adżarii ist-
nieją 4 parki krajobrazowe, które 

odwiedzają turyści z całego świata. 
Rozwnięta jest także forma agro-
turystyki. Około milion osób do-
konuje migracji wewnątrz Gruzji, 
a także poza granice kraju w ciągu 
jednego roku.

800 lat liczy historia rozwoju i 
produkcji winogron, których nie ma 
w innych regionach Gruzji. Specy-
ficzna kuchnia gruzińska przycią-
ga turystów z całego świata. Zimą 
można podziwiać pasma górskie 
Kaukazu oraz korzystać z infrastruk-
tury turystycznej dla narciarzy.

Rozwija się także sektor gier 
i kasyn. Jest ich bardzo dużo, bo 
przenoszą tutaj swoją działalność 
także inwestorzy z Azerbejdżanu 
i Turcji. Gruzini są bardzo gościnni. 
Szczególnie potrafili docenić posta-
wę polskich władz w 2008 roku w 
czasie kryzysu granicznego z Rosją. 
W Tibilsi i Batumi są dwie ulice na 
cześć Lecha Kaczyńskiego.

Gruzini chcą być członkami 
Unii Europejskiej. Obecnie Gruzja 

podpisała porozumienie z Komisją 
Europejską, dzięki której wjeżdżamy 
na teren Gruzji bez wiz. Gruzja leży 
na tradycyjnym szlaku tranzytowym 
pomiędzy Turcją, a Azerbejdżanem. 
Tylko przez jedno przejście granicz-
ne codzennie odprawianych jest 25 

tys. turystów. Na granicy powiewają 
flagi UE, można je także zauważyć w 
Urzędach oraz w instytucjach kultu-
ry. Władze zapraszają mieszkańców 
krajów europejskich do odwiedze-
nia Gruzji, gdyż są bardzo gościnni 
i chcą uczciwej współpracy.

Podpisanie porozumień o współpracy edukacyjnej i naukowej pomiędzy 
przedstawicielami uczelni wrocławskich i batumskich. Porozumienie o współpracy  
z Uniwersytetem w Batumi podpisał kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej  
we Wrocławiu dr Marek Natalli (z prawej).

Siedziba Uniwersytetu w Batumi, który prowadzi 9 wydziałów, w tym prawa, medycyny i psychologii.
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Inicjatywy obywatelskie 
młodzieży  to projekt  re-
alizowany wśród uczniów 
noworudzkich szkół, którzy 
chcą zmienić coś na lepsze w 
otaczającej ich rzeczywistości 
i działać społecznie. W zorga-
nizowanych przez Fundację 
Odnowy Ziemi Noworudz-
kiej i Koło Polskiego Klubu  
Ekologicznego warsztatach 
młodzi  obywatele uczyli się 
zasad demokracji. Podczas 
licznych dyskusji warsztatów 
zastanawiali się, nad tym, co 
należałoby zmienić w środo-
wisku lokalnym, komu pomóc? 

Uczestnicy projektu Stu-
dium Przedsiębiorczości 
Społecznej dofinansowanego  
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskie-
go analizowali dostrzeżone 
problemy i uczyli się, jak je 
rozwiązywać. Zorganizowali 
też kilka cennych inicjatyw dla 
lokalnej społeczności, takich 
jak np. Seminarium Uczniow-
skie ,,Inicjatywy  obywatelskie 
młodzieży noworudzkiej i Uni-
wersytetu  Trzeciego Wieku”, 
podczas którego zaprezento-
wali ciekawe pomysły i działa-
nia w formie multimedialnych 
referatów, szczególnie w za-
kresie zrównoważonego roz-
woju. Uczniowie  opracowali 
projekty ścieżek przyrodniczo-
-kulturowych, projekt folde-
ra promującego Sowiogórski 
Park Krajobrazowy. Chcą też 

nauczyć mieszkańców pro-
dukcji bioorganizmów, tzw. 
emów, niezwykle potrzebnych 
dla zdrowia ludzi i przyrody.

Młodzież  nauczyła się też 
jak przechodzić od pomysłów  
do działania, jak szukać sojusz-
ników i tworzyć organizacje 
pozarządowe? Zajęcia przebie-
gały pod hasłem: OBSERWU-
JĘ - WIEM - DZIAŁAM. Młodzi 
ludzie przekonali się o tym, że 
jeżeli jest ich nawet kilku i mają 
dobry pomysł,  mogą coś  zro-
bić  dla siebie i dla innych. Mu-
szą też być wytrwali i cierpliwi, 
gdy są  zdecydowani działać 
na rzecz swojej społeczności 
lokalnej. Podczas gry w role 
debatowali nad sposobami 
pozyskiwania środków na 
projekty, które tworzyli. Zorga-
nizowali też Forum Obywatel-
skie, podczas którego wspólnie  
z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi w mieście  
i gminie Nowa Ruda prezen-
towali swoje inicjatywy. Wiele 
z tych ciekawych projektów 
powinno mieć możliwość re-
alizacji.

Do działań naszej młodzie-
ży dołączyli słuchacze Nowo-
rudzkiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, którzy w ramach 
projektu ,,Rok dla Klimatu” spo-
tykali się z dziećmi i młodzieżą 
i wspólnie realizowali akcje na 
rzecz ochrony środowiska, np. 
sadzenie drzew, żonkili, sprzą-
tane świata , wspólne wyprawy na wieś lub do lasu. Podczas 

seminarium uczestniczyli w 
pracach komisji konkursowych 
i przygotowali wystawę wła-
snych prac fotograficznych  
,,Drzewa są wspaniałe”. Edu-
kacja międzypokoleniowa 
przynosi wspaniałe efekty. 

Młodzież chętniej i lepiej uczy 
się metodami nieformalnymi.

Najaktywniejsi uczestnicy 
projektu otrzymają Certyfikat 
Przedsiębiorcy Społecznego.

Teresa Fereżyńska

INICJATYWY OBYWATELSKIE MŁODZIEŻY NOWORUDZKIEJ 
I NOWORUDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Sesja posterowa V Seminarium Uczniowskiego "Inicjatywy obywatelskie młodzieży 
noworudzkiej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku".

Laureaci Konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską.

Uczestnicy  dwudniowych warsztatów "Jak zmieniać środowisko lokalne?"  
w Ludwikowicach Kłodzkich.

Zadanie współfinansowane ze środków 
Urzędu Maszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
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Szkoła zapisana 
w historii miasta

Człowiek w życiu przechodzi wiele szkół
 - podstawówka, gimnazjum, liceum. 
Właśnie szkoła, o której śpiewamy dziś 
potrafiła pomieścić te wszystkie trzy.      

Liceum, dziś liceum 
to nie zapałczane muzeum. 
Siedemdziesiąt owocnych lat 
kwitnie w nim młodzieży kwiat.

Bystrzyca, ach Bystrzyca, 
masywu Śnieżnika stolica - 
jeśli przeżyć chcesz sporo frajd, 
ruszaj stąd na pieszy rajd.

Zapisane w historii miasta ma 
nasza szkoła te siedemdziesiąt lat. 
Siedem dych to zaprawdę szacowny 
wiek - 
o tym wie każdy, nawet nieletni człek.

„Nad rzeczką, bystrą rzeczką” 
jak pisał Różewicz, miasteczko. 
Tym cytatem ze szkolnych dzieł 
mamy zaszczyt posłużyć się

Saleta, Ilkosz, Broda - 
sporo nazwisk można tu dodać, 
Absolwenci sławią nasz gród - 
w tym nauczycielski trud.

Ten tekst  piosenk i ,  którego 
autorem jest Janusz Woźniak, po-
wstał na okoliczność obchodów 
70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w 
Bystrzycy Kłodzkiej i wraz z innymi był 
wykonywany przez uczennice szkoły 
w czasie uroczystości  27 czerwca 2015 
r. W ostatnią sobotę czerwca budynek 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących wy-
pełnił gwar absolwentów wszystkich 
roczników szkoły. Klasy zamieniły się w 
kawiarenki lub sale projekcyjne. Na ma-
pie Polski każdy mógł zaznaczyć miejsce, 
skąd przybył na jubileusz. Dostępne były 
publikacje szkolne, okolicznościowe 
kartki i znaczki. W muzeum szkolnym 
absolwenci oglądali kroniki szkolne, eks-
ponaty sprzed 1945 roku. Zainteresowa-
nie budziły zdjęcia z projektów realizo-
wanych w szkole, szczególnie pamiątki  
z wystawy o pedagog i malarce,  Ir-
minie Hlawaty. Do muzeum został 
uroczyście przeniesiony stary sztandar 
szkoły. Wieczorem odbył się bal absolwen-
tów. Jubileusz wzbudził wiele wspomnień, 
radości, wzruszeń i łez. Impreza została 
zorganizowana przez Dyrekcję szkoły, 
członków Stowarzyszenia Absolwentów 

Jubileuszowa msza święta pod przewodnictwem abp. Jana Martyniaka, absolwenta szkoły.

Ewa Magierowska 

JUBILEUSZ 70-LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Absolwenci kompletują tableau.

i Przyjaciół ZSO w Bystrzy-
cy Kłodzkiej oraz nauczycieli  
i pracowników szkoły. Szcze-
gólne podziękowania należą 
się rodzicom i nauczycielom  

za upieczenie pysznych ciast. 
Zdjęcia z uroczystości dostęp-
ne są na stronie internetowej 
szkoły. Okolicznościową gazetę 
można pobrać z: http://liceum.

bystrzyca.eu/pliki/b_70.pdf, 
materiały z wystaw okoliczno-
ściowych zarchiwizowano w 
muzeum szkolnym.
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Jest 14 września, na ulicy 
Ogrodowej w Nowej Rudzie 
znajduje się uroczy domek, 
w którym spotkałyśmy się z 
panem Stanisławem Jazie-
nickim. To absolwent Szkoły 
Poligraficznej w Nowej Ru-
dzie, która dziś już nie funk-
cjonuje. Miałyśmy to szczę-
ście porozmawiać z Nim na 
temat tego jak Nowa Ruda 
oraz ta szkoła wyglądały w 
czasach powojennych. 

Pan Stanisław urodził się 
w Kamionce Strumiłowej 
niedaleko Lwowa (dzisiejsza 
Ukraina). W 1945 r. przyje-
chał z rodzicami i bratem 
do Bytomia. Mając 16 lat  
dowiedział się od wujka, że 
na Dolnym Śląsku w Nowej 
Rudzie została otwarta Szko-
ła Poligraficzna. Wujek pana 
Stanisława był drukarzem, 
a dokładnie zecerem. Zecer 
to ktoś kto przygotowywał  
formy do druku typograficz-
nego. W czasie wojny praco-
wał w prywatnej drukarni 
pana Mandaczewskiego 
w Kamionce Strumiłowej.  
Wujek pana Stanisawa w cza-
sie wojny drukował  niele-
galnie ulotki dla podziemia.  

W 1946 r. za namową 
wspomnianego wcześniej 
wujka podjął naukę w szkole 
Poligraficznej w Nowej Ru-
dzie. Zamieszkał u ciotki, 
siostry swojego ojca, która 
mieszkała naprzeciw straży 
pożarnej, dopiero później 
w internacie. Dyrektorem 
drukarni i szkoły był pan 
Kazimierz Hefkaluk,  Była to 
pierwsza po wojnie szkoła w 
Polsce kształcąca przyszłych 
drukarzy. Szkoła Poligraficz-
na w Nowej Rudzie była w 
tym czasie szkołą roczną. 
Młodzi ludzie z całej Polski 
przyjeżdżali  tutaj, aby na-
uczyć się sztuki drukarskiej 
na wysokim poziomie.  
Szkoła dysponowała no-
woczesnym jak na te czasy 
sprzętem poligraficznym, w 
większości pozostawionym 
przez Niemców.  Nauka obej-
mowała zajęcia teoretyczne 
w klasach i praktyczne, które 
odbywały się w warsztatach 
szkolnych (przed wojną bu-
dynek drukarni biskupów). 

Młodzież szkolna rekruto-
wała się również z zakładów 
Poligraficznych działających 
w różnych częściach Polski. 
Jak wcześniej wspominały-
śmy Pan Stanisław miesz-
kał w internacie, w którym 
otrzymywał odzież roboczą, 
przybory szkolne oraz wy-
żywienie. Zecer pracował „w 
ołowiu”, stąd ołowica była 
chorobą zawodową i dlatego 
profilaktycznie każdy uczeń 
na przerwie dostawał  mle-
ko. Pobudki oraz wszystkie 
zajęcia w internacie przypo-
minały żartobliwie mówiąc 
wojsko.  W niedzielę wszyscy 
uczniowie z wychowawcami 
szli do kościoła na mszę św. 

Po ukończeniu tej szkoły 
pan Stanisław uzyskał zawód 
zecera i linotypisty. Warszta-
ty szkolne posiadały w tym 
czasie dwa linotypy, które 
w latach 90-tych XX wieku 
zostały sprzedane na złom. 
Dzisiaj miałyby wielką war-
tość muzealną. Szkoda! 

Pytałyśmy również, jak 
wyglądała Nowa Ruda zaraz 
po wojnie. Miasto nie uległo 
zniszczeniom wojennym, 
bo tu nie było frontu. Była 
to miejscowość górnicza, 
gdzie mieszkali Niemcy, któ-
rzy pracowali w kopalniach 
i zakładach jedwabniczych.  
Gdy pan Jazienicki przyje-
chał do Nowej Rudy w 1946 
roku, większość Niemców już 
stąd wyjechała. Ich domy i 
zakłady pracy przeszły w 
ręce Polaków wypędzonych 
ze Wschodu i osadników z 
Polski centralnej. Nowa Ruda 
była bardzo ładnym mia-
steczkiem było dużo kawiar-
ni, cukierni. W międzyczasie 
została utworzona Szkoła 
Górnicza, do której nie każdy 
chciał uczęszczać, bo wiązało 
się to z ciężką pracą. 

Ale wróćmy do poli-
grafii. W tamtych czasach 
nie było mowy o utwo-
rzeniu własnej działalno-
ści drukarskiej ponieważ 
przeszkodą była cenzura. 
Praca każdego drukarza 
była ściśle kontrolowa-
na. Jeśli zdarzyło się tak, 
że ktoś już założył swo-
ją działalność to musiał 

liczyć się z kontrolami.  
Pan Stanisław  poszerzał 
swoje umiejętności po-
ligraficzne w Technikum 
poligraficznym dla pracują-
cych w Katowicach. W tym 
czasie pracował w drukarni  
prasowej w Katowicach. 
Następnie wrócił do Nowej 
Rudy i pracował w Szkole 
Poligraficznej, kolejno 
jako  nauczyciel zawodu, 
linotypista, z-ca kierowni-
ka warsztatów. W tej szkole 
pracował aż do emerytu-
ry. W Nowej Rudzie zna-
lazł swoją miłość i ożenił 
się. Tutaj urodziły się jego 
dwie córki, które skończy-
ły również tą samą Szkołę 
Poligraficzną. Zięć również, 
a jego wnuk przygotowu-
je do druku gazety, ale już 
nie za pomocą ruchomej 
czcionki Guttenberga, lecz 

specjalnych programów 
komputerowych. 

Nasze spotkanie prze-
biegło w bardzo miłej at-
mosferze, przy zapachu 
kawy i świeżych bułeczek 
oraz w towarzystwie rodzi-
ny pana Stanisława. Spa-
cerując po Nowej Rudzie 
widzimy na dawnej Szkole 
Poligraficznej napis: „Budy-
nek na sprzedaż”. Ciekawe 
jesteśmy, co stało się z ca-
łym sprzętem i dawnymi 
maszynami, na których 
pracował pan Stanisław. 
Uważamy, że pierwsza w 
Polsce szkoła poligraficzna 
powinna być upamiętnio-
na. Naszym zdaniem do-
brym przedsięwzięciem 
byłoby, gdyby powstało 
tam muzeum. 

Joanna Śmiałek, Aleksandra Materna

ZECER, CZYLI KROK W PRZESZŁOŚĆ 

Stanisław Jazienicki podczas pracy przy linotypie w drukarni Szkoły Poligraficznej  
w Nowej Rudzie.

Joanna Śmiałek i Aleksandra Materna podczas rozmowy ze Stanisławem Jazienickim.
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REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO
"Z RODZINNEGO ARCHIWUM"

Pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Placówka edukacyjna (adres):  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Opiekun (imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy, telefon kontaktowy):  

     ……..............................................................…………………………………………………………………………………………………………

4. Tytuł pracy:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO" Z RODZINNEGO ARCHIWUM"

Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO"  

Z RODZINNEGO ARCHIWUM"

I. Organizator

Organizatorem regionalnego 
konkursu edukacyjnego " Z ro-
dzinnego archiwum" jest Archi-
wum Państwowe we Wrocławiu.

 II. Cele konkursu:

Tematem przewodnim bę-
dzie historia rodzinna jako eg-
zemplifikacja „historii wielkiej” 
(historii Europy, historii państwa 
i narodu, historii regionalnej i 
lokalnej) – dokumentowana, 
utrwalana, przyswajana i upo-
wszechaniana poprzez zbieranie 
i zapewnienie przechowywania, 
wytwarzanie (zapis wspomnień 
itd.), ewentualnie również for-
my opracowania materiałów 
źródłowych. Tematyka stwarza 
możliwości realizacji szeregu ce-
lów edukacyjnych (tj. edukacja 
regionalna) i społeczno-wycho-
wawczych, np. poprzez kształto-
wanie tożsamości regionalnej i 
lokalnej.

- zachęcenie do poznania historii 
własnej rodziny;
- rozbudzenie zainteresowań 
genealogią;

- podtrzymanie więzi między-
pokoleniowej;
- pobudzanie aktywności młode-
go pokolenia na rzecz lokalnego 
środowiska;
- kształtowanie świadomości 
historycznej;
- zapoznanie z rolą Archiwum 
Państwowego w dotarciu do 
materiałów źródłowych;
- rozwój umiejętności plastycz-
nych i pobudzenie wyobraźni 
artystycznej;

III. Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany do dzieci 
i młodzieży szkolnej z terenu 
powiatów kłodzkiego, ząb-
kowickiego, gminy miejskiej 
Dzierżoniów i gminy Strzegom 
(powiat świdnicki), w wieku od 
6-19 lat i będzie rozstrzygany w 
ramach czterech kategorii wie-
kowych: dzieci z klas I-III szkoły 
podstawowej (6-9 lat), klas IV-VI 
szkoły podstawowej (9-12 lat), 
klas I-III gimnazjum (13-16 lat) 
oraz szkół ponadpodstawowych 
(17-19 lat);
- rozważane jest rozszerzenie 
udziału o dzieci i młodzież z wy-
branych szkół z Czech i Ukrainy;

- zadaniem uczestników konkur-
su będzie wykonanie dowolną 
techniką plastyczną lub multi-
medialną pracy ilustrującej lub 
dokumentującej historię rodzi-
ny; prace mogą przyjąć dowolna 
formę (np. pracy malarskiej, ko-
miksu, drzewa genealogicznego, 
prezentacji, reportażu itp.)
- kryteria oceny prac: kreatyw-
ność i pomysłowość ujęcia te-
matu, estetyka wykonania prac;
- prace zgłoszone na konkurs sta-
ja się własnością Organizatora i 
nie podlegają zwrotowi;
- Organizator zastrzega sobie 
prawo do wyłączenia z konkur-
su prac nie spełniających zasad 
uczestnictwa;

IV. Ocena 
prac konkursowych 
i nagrody:

- konkurs zostanie przeprowa-
dzony w trzech etapach:
1) etap szkolny (wewnętrzny): 
01.10.2015-29.01.2016;
2) etap gminno-powiatowy: 
01.02.-26.02.2016;
3)  etap końcow y :  29.02.-
31.03.2016 (rozstrzygnięcie 
konkursu);

- etap gminno-powiatowy ma 
wyłonić po 3 prace konkursowe 
w trzech kategoriach wieko-
wych z gmin uczestniczących 
w konkursie oraz max. 5 prac z 
powiatów, które należy przeka-
zać w terminie do 29.02.2016 r. 
do Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu Oddział w Kamieńcu 
Ząbkowickim;
- prace konkursowe powinny 
mieć charakter indywidualny a 
wykorzystane w nich materiały 
mieć formę przetworzoną;
- komisja konkursowa ma skła-
dać się z 5 osób: jednego przed-
stawiciela Śląskiego Towarzystwa 
Genealogicznego we Wrocławiu, 
dwóch przedstawicieli Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu, 
jednego przedstawiciela Kurato-
rium Oświaty we Wrocławiu oraz 
Uniwersytetu Wrocławskiego/
Międzynarodowej Sieci Muzeów 
Domowych.
- gala wręczenia nagród odbę-
dzie się w ramach kolejnej edy-
cji warsztatów archiwalnych w 
siedzibie Archiwum Państwo-
wego we Wrocławiu Oddział w 
Kamieńcu Ząbkowickim (prop.: 
kwiecień 2016 roku).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis autora )

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu)
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To było 9 listopada 2015 
roku, od rana o szyby deszcz 
dzwonił jesienny. Później 
mgła w pole szła, wiatr ją 
gnał i ziębił, opadały cięż-
kie grona kalin i jarzębin. W 
tym obrazie za oknem, nagle 
moje myśli poszybowały do 
Lewina Kłodzkiego. Wielu z 
nas mieszkańców Dusznik, 
nie zdaje sobie sprawy, że 
Lewin jest miastem bliźnia-
czym. Należeliśmy do księ-
cia pana, władającego pań-
stwem homolskim. Warto 
wiedzieć, że Lewin posiada 
najle piej udokumentowaną 
ciągłość pobytu człowie-
ka i najstarszą metrykę ze 
wszystkich miejscowości w 
regionie. Przejście dolinami 
potoków przez przełęcz Pol-
skie Wrota musiała być bar-
dzo dawno, skoro najstarsze 
znaleziska archeologiczne 
z regionu Lewina sięgają 
neolitu (4200-1700 p.n.e.). Z 
okresu kultury łużyckiej po-
chodzą znaleziska narzędzi 
rolniczych, co jasno świad-
czy o zasiedleniu terenu. 

Okres rzymski i wędrówka 
ludów (w I-VI wieku naszej 
ery) pozostawiły znaleziska 
w okolicy Lewina Kłodzkie-
go, świadczące o kontak-
tach z odległymi ziemiami. 
Istniała tu na pewno stara 
osada słowia ńska. Świad-
czy o tym jej pierwotna na-
zwa, która w oryginalnym 
brzmieniu utrzymała się 
aż do 1939 roku, kiedy to 
została zniemczona. Kro-
niki podają, że w XI wieku 
na Gródku stał zameczek - 
strażnica, u stóp którego roz-
wijała się osada. Na począt-
ku XIII wieku Lewin Kłodzki 
musiał być sporą wsią, skoro 
dokument króla Przemysła-
wa Ottokara I wymieniał ją, 
jako posiadłość klasztoru 
w Broumovie. W 1340 roku 
wzmiankowano parafię, na-
leżącą w tym czasie do deka-
natu w Dobrušce. Do parafii 
lewińskiej należały wszystkie 
okoliczne wsie, tworzące 
później tzw. „Czeski zakątek”, 
to znaczy prawie cała obecna 
gmina Kudowa-Zdrój. 

Do rozwoju miejsco-
wości przyczyniło się jej 
położenie przy ruchliwym 
trakcie ze Śląska do Czech. 
Po utworzeniu państewka 
homolskiego Lewin Kłodzki 
znalazł się w jego granicach. 
W 1426 roku miejscowość 
zniszczyli husyci, którzy 
opanowali też centrum ad-
ministracyjne regionu, za-
mek Homole. Po ich odstą-
pieniu i dość szybkiej odbu-
dowie Lewina, miejscowość 
otrzymała prawa miejskie. 
Duszniki i Lewin, oba mia-
sta należące do państewka 
homolskiego zostały w 1477 
roku włączone do Hrabstwa 
Kłodzkiego, tracąc bezpo-
średnie związki z Czecha-
mi. Lewin Kłodzki zawsze 
był miastem otwartym, nie 
posiadał żadnych fortyfika-
cji. Ten stan był przyczyną, 
częstego niszczenia miej-
scowości w czasie działań 
wojennych. Klęsk żywioło-
wych również nie brakowa-
ło, najgorsze były pożary. 
Dawne zapisy informują, 

że w 1574 roku w mieście 
mieszkało 22 gospodarzy 
płacących podatki kościelne 
za 6 łanów ziemi. W 1576 
roku kolejny pożar pustoszy 
miasto. Zapis pochodzący 
z roku 1591 wspomina o 
istnieniu w Lewinie szpi-
tala oraz funkcjonowaniu 
szkoły. W podręczniku „Hi-
storische Beschreibung der 
Koniglichen Immediatstadt 
Lewin", napisanym w 1793 
roku, znalazłem informację 
o pierwszych nauczycielach 
w Lewinie. Pomyślałem, że 
w powstającym zarysie dzie-
jów tego miasta, ta informa-
cja ma istotne znaczenie. 
W 1618 roku rektorem był 
Nicolaus Peter, otrzymy-
wał roczne uposażenie w 
wysokości 14 florenów. Po 
nim byli: od 1624 do 1628 
roku Christoph Steiner, 1628 
-1630 r. Martin Lichteblau, 
1629 r. Fabian Cupicius 
Rektor, 1669 r. Elias Zwirske 
nauczyciel i Kantor Johann 
Ochmann. 1679 r. nauczy-
ciel Simon Sebastian Spit-

Ryszard Grzelakowski

PODRÓŻ SENTYMENTALNA DO LEWINA

Rynek z Ratuszem w Lewinie Kłodzkim na starej widokówce z 1929 r. 
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zer i Franz Forberger Kantor 
sprawujący swoją funkcję 
do 1693 roku. Od 1695 roku 
kolejnym nauczycielem był 
Georg Palm, w 1702 r. We-
nceslaus Stein, w 1707 (?) 
Franz Franke, dalej w 1766 
r. Joseph Thaddeus Hartel, 
po nim syn Johannes Hartel, 
w 1774 r. Franz Stenzel Kan-
tor ze Szczytnej (Rückers) 
i ostatni według zapisu w 
1775 r. Joseph Kube z Haus-
dorf.

W tej samej książce znaj-
dują się również nazwiska 
ojców kościoła w Lewinie 
od 1631 do 1738 roku. Byli 
to w 1631 r. Hans Fitzke, 
1635 r. Jacob Wille i Tobias 
Freyse, 1663 r. Georg Mader 
i Christoph Bürgel, 1665 r. 
Georg Kogler,1669r. Chri-
stoph E. Schneider, łącznie 
z Christophem Birglem, ks. 
Adamem Stanke, powtór-
nie ks. Georgiem Koglerem, 
Valentinem Sommerem, N. 
Ochmannem byli do 1689 
roku. W 1698 r. duszpa-
sterzem został ks. Casper 
Pestrich ks. Melchior Gros 
i ks. Heinrich Staraube. W 
październiku 1700 roku 
proboszczem zostaje Franz 
Koegler z wikarym Anto-
nem Hainel. Ten stan trwa 
do 1733 roku, kiedy parafię 
dostaje ks. Ignatz Hartel z 
wikarym ks. Christophem 
Opitzem, po ośmiu latach 
w 1738 r. duszpasterzami 
byli księża Ignatz Koegler i 
Franz Pestrich. Wymieniłem 
najbardziej znanych ojców 
kościoła katolickiego z prze-
łomu XVII i XVIII wieku. Pa-
miętajmy, że od 1591 roku 
Lewin Kłodzki był miastem 
królewskim, należącym do 
cesarzy austriackich jako 
tzw. domena.

Do połowy XVI wieku 
Lewin rozwijał  się głównie 
jako osada rolniczo-han-
dlowa. Jego mieszkańcy 
trudnili się pracą na roli, 
hodowlą zwierząt i w nie-
wielkim stopniu handlem. 
Od połowy XVI wieku w 
mieście zaczęło rozwijać się 
tkactwo chałupnicze i han-
del płótnem, które stały się 
przyczyną zamożności gro-
du. Powstał urząd miejski, 
rozwinęły się cechy, zwłasz-
cza tkacki, w 1611 roku 
wzmiankowano w Lewinie 
cech łyżkarzy. Jego produk-

ty eksportowano m.in. do 
Polski i sąsiednich krajów. 
Znaczący rozwój branży 
tkackiej pozwolił miastu w 
1614 roku na wykupienie 
za 850 florenów, czynnego 
prawa sądownictwa. W XVIII 
wieku do Lewina Kłodzkie-
go należały już pobliskie 
wsie: Krzyżanów, Kocioł i 
Lasek Miejski. W 1747roku 
żyło w mieście 156 miesz-
czan. Istniał kościół para-
fialny, kaplica, bielnik i 5 
młynów wodnych, była 
stacja pocztowa. 18 kwiet-
nia 1772 roku wielki pożar 
zniszczył drewnianą część 
miasta. Odbudowano ją w 
zawrotnie szybkim tempie 
już jako murowane, dzięki 
dotacji króla Prus Frydery-
ka Wilhelma II, ale Lewin 
Kłodzki nie rozwinął się 
poza pierwotne założenie 
przestrzenne. W 1787 roku 
miasto liczyło 166 domów 
mieszkalnych, 23 stodoły 
i 31 stajni. Z budowli uży-
teczności publicznej istnia-
ły: kościół, kaplica, ratusz, 
szpital, działała też cegie-
lnia. Znawcy przedmiotu 
uważają, że Lewin Kłodzki 
był w tym czasie jednym 
z największych na Śląsku 
ośrodków tkactwa chałup-
niczego. W mieście działało 
156 tkaczy, którzy posiada li 
186 krosien. Ponadto było 
tu 81 innych rzemieślników. 
Miasto posiadało przywilej 
organizowania 4 jarmarków 
rocznie i targów sprzedaży 
płótna.

W początku XIX wieku 
tkactwo chałupnicze przej-
ściowo podupadło. W 1816 
roku były tylko 63 krosna 
płóciennicze i 10 bawełnia-
nych. Nadal duże znaczenie 
miały targi płótna.

W 1840 roku było w mie-
ście 170 domów i 53 zabu-
dowania gospodarcze oraz 
budynki użyteczności pu-
blicznej, browar, 4 gorzelnie, 
4 karczmy i dwie farbiarnie. 
Nadal podstawę rozwoju 
miasta stanowiło tkactwo. 
Działało tu 200 krosien 
lniarskich i bawełnianych, 
było 18 kupców handlują-
cych płótnem hurtowo, w 
każdą środę odbywały się 
targi, gdzie sprzedawano 
płótno i przędzę. 

c.d.n.

Lewin z lotu ptaka w 1736 roku autorstwa E. Wernera. Popularna widokówka z początku 
XX wieku wydana przez Verlag, Bruno Hiller Glatz.

Budynek Sądu w Lewinie Kłodzkim na dawnej widokówce z 1930 roku. Ikonografia 
pochodzi z prywatnej kolekcji autora tekstu. 

E. Werner, autor pierwszego widoku Lewina Kłodzkiego.
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„Nazistowskie tajemnic 
Ludwikowic Kłodzkich” 
to książka Pawla Jeżew-
skiego, będąca wynikiem 
pasji i kilkunastoletnich 
badań terenowych i archi-
walnych, prowadzonych 
samodzielnie i z grupą ko-
legów, tworzących niefor-
malny zespół badawczy. 
Celem autora było prze-
życie przygody związanej 
z historią Luwikowic i Gór 
Sowich w okresie II wojny 
światowej.

Paweł Jezierski jest 
inżynierem. Ukończył 
Wydział Mechaniczno-
-Energetyczny Politechni-
ki Wrocławskiej ze specjal-
nością termoenegetyka i 
zarządzanie strategiczne. 
Jego rodzina pochodzi z 
Ludwikowic Kłodzkich, 
byli tu jednymi z pierw-
szych powojennych osad-
ników.

W pierwszej części 
pracy autor przedstawił 
swoje wyniki badań Kom-
pleksu Gontowa, którego 
budowę rozpoczęto naj-
później w ramach projek-
tu „Riese”, dopiero wiosną 
1944 roku. Czytelnik do-
wie się jak prowadzona 
była budowa, do czego 
zmierzano,  na jakim eta-
pie została zatrzymana. 
Zasadniczym pytaniem 
jakie sobie postawił, to 
czy istnieje jakaś zama-
skowana jej część.

W drugiej części książ-
ki Pawel Jeżewski szcze-
gółowo opisał wszystkie 
obiekty fabryki amunicji 
Dynamit Nobel AG w Lu-
dwikowicach Kłodzkich, 
wykorzystująć także rela-
cje więźniarek, które tutaj 
pracowały i  były zakwate-
rowane w obozie nazywa-
nym "Na obrzeżach lasu".

Książka zaiwera nie-
publikowane dotąd ma-
teriały i fakty. Próbuje też 
obalić błędy, spekulacje 
i mity, jakie powstały w 
latach poprzednich. Bo-
gato ilustrowana fotogra-
fiami z badań. Zdaniem 
autora Gory Sowie kryją 
jeszcze wiele tajemnic. 
Na spotkaniach autor-
skich w Nowej Rudzie i 
Ludwikowicach mówił, że 
dokumenty, które udało 
mu się zdobyć pozwolą 
wytyczyć nowy nieznany 
dotąd kierunek badań, 
które zamierza kontynu-
ować.

Książka została wy-
dana przez Mróz Media 
Stanisław Mróz. Jest 
dostępna w redakcji 
gazety „Noworudzia-
nin” oraz w sprzedaży 
internetowej http:/odk.
pl/nazistowskie-tajem-
nice-luwikowic-klodz-
kich-1939-1945,28150.
html

Teresa Bazała

NAZISTOWSKIE TAJEMNICE LUDWIKOWIC KŁODZKICH

Okładka

Paweł Jeżewski, autor książki z wydawcą książki Stanisławem Mrozem podczas spotkania  
w Ludwikowicach Kłodzkich.

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

OD ZARAZ

AMBERCARE24
533 848 005
730 340 005

Wejście do magazynu amunicji.

Budynek produkcyjny fabryki amunicji w Ludwikowicach Kłodzkich. 
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Klasztor benedyktyński w 
Broumovie na zimę nie zapada 
w sen. Dla tych, którzy zechcą od-
począć od świątecznej gonitwy, 
ten narodowy barokowy zabytek 
kultury przygotował na grudzień 
kilka specjalnych tras zwiedzania. 

Oprócz klasycznej trasy zwie-
dzania będzie można zobaczyć 
również miejsca, które zwykle są 
niedostępne dla turystów – pomo-
gą w tym specjalne trasy zwiedza-
nia klasztornych podziemi. Wszyst-
kie terminy listopadowe były w 
pełni wysprzedane, dlatego takie 

zwiedzanie będzie też dostępne w 
grudniu, w dniach 12 i 19 grudnia 
o godz. 10.00 i drugie wejście o 
godz. 14.00. Zwiedzający zobaczą 
nie tylko kościół św. Wojciecha, 
refektarz z kopią Całunu Turyń-
skiego, czy zabytkową bibliotekę 
klasztorną, ale także rozległe piw-
nice, niedawno wyremontowane 
opackie sale z freskami i z wystawą 
Skarby z depozytów, a także po-
mieszczenia na trzecim piętrze i na 
parterze. Bilety kosztują 170 koron 
dla dorosłych oraz 110 koron dla 
dzieci i uczniów. 

W nastrój Bożego Narodze-
nia będzie można wejść zwie-
dzając świątecznie przyozdo-
biony klasztor w ramach Trasy 
Adwentowej, w czasie której 
będzie można dowiedzieć się 
więcej na temat czeskich zwy-
czajów i tradycji świątecznych. 
Zwiedzanie w ramach tej trasy 
zaplanowano na 29 listopada 
oraz na 6, 13 i 20 grudnia, w 
każdy z tych dni o godzinach 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 i 15.00. 
Bilety kosztują 120 dla osób do-
rosłych.

Klasztor będzie można 
zwiedzić również w ramach 
Trasy Bożonarodzeniowej, któ-
rą zaplanowano na dni 24 i 26 
grudnia o godz. 11.00 i 13.00, 
a na koniec roku przygotowa-
no Zwiedzanie Sylwestrowe, 
(o godz. 11.00 i 13.00 w dniu 
31 grudnia 2015). Dla każdej z 
podanych tras ilość miejsc jest 
ograniczona, dlatego zalecamy 
wcześniejszą rezerwację biletów 
pod adresem e-mail: prohlid-
ky@broumovsko.cz. 

Kateřina Ostradecká

KLASZTOR W BROUMOVIE ZAPRASZA  
NA ZWIEDZANIE ADWENTOWE, BOŻONARODZENIOWE  
I SYLWESTROWE

Klasztor w Broumovie

Benediktinský klášter v Bro-
umově se k  zimnímu spánku 
neukládá. Kdo si chce odpoči-
nout od předvánočního shonu, 
může v prosinci zavítat do této 
barokní národní kulturní památky 
a vybrat si hned z několika typů 
prohlídek. 

Vedle klasického prohlíd-
kového okruhu bude možné 
navštívit i běžně nepřístupné 
prostory – během speciálních 

prohlídek Klášterem od sklepa po 
půdu. Po vyprodaných listopado-
vých termínech byly přidány nové 
prosincové: 12. 12. a 19. 12. vždy 
v 10 a 14 hodin. Návštěvníci uvidí 
nejen kostel sv. Vojtěcha, refektář 
s kopií Turínského plátna nebo 
historickou klášterní knihovnu, 
ale také rozsáhlé sklepní prostory, 
nedávno opravené prostory opat-
ských freskových sálů s výstavou 
Poklady z depozitářů, prostory 

3. patra a půdu. Vstupné je 170 
korun pro dospělé, 110 korun pro 
děti a studenty. 

Naladit se na přicházející 
Vánoce, prohlédnout si vánočně 
vyzdobený klášter a dozvědět se 
více o vánočních zvycích a tradi-
cích bude možné při Adventních 
prohlídkách, které se uskuteční 
ve dnech 29. 11., 6. 12., 13. 12., 
20. 12. v 10, 11, 13, 14, a 15 ho-
din. Vstupné je 120 korun pro 

dospělé, 70 korun pro děti. 
Klášter bude přístupný také 

o svátcích při Vánočních proh-
lídkách, ve dnech 24. 12. a 26. 
12. v 11 a 13 hodin, a během 
posledního dne roku při Silve-
strovských prohlídkách, 31. 12. 
v 11 a 13 hodin. Kapacita všech 
prohlídek je omezená. Zájemci 
si mohou rezervovat vstupenky 
na emailu prohlidky@broumo-
vsko.cz. 

Kateřina Ostradecká

BROUMOVSKÝ KLÁŠTER ZVE NA PROSINCOVÉ SPECIÁLNÍ, 
ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ PROHLÍDKY
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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.

„BUNT” – EKSPRESJONIZM – TRANSGRANICZNA 
AWANGARDA. PRACE Z BERLIŃSKIEJ KOLEKCJI

PROF. ST. KAROLA KUBICKIEGO WE WROCŁAWIU
19 listopada–12 grudnia 2015, Wrocław

Wystawa „Bunt” – Ekspresjo-
nizm – Transgraniczna awangar-
da. Prace z berlińskiej kolekcji 
prof. St. Karola Kubickiego 
zorganizowana przez Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu w 
ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Artystycznego i prezentowana w 
Dolnośląskim Centrum Fotogra-
fii „Domek Romański” wieńczy 
międzynarodowe tournée hono-
rujące hojną darowiznę syna pol-
sko-niemieckiej pary artystów, 
Margarete i Stanisława Kubickich, 
dla polskich muzeów.  
Dotychczas prezentowana była 
ona w Muzeum Narodowym w 
Poznaniu (19.04–31.05.2015) 
oraz Muzeum Okręgowym im. 
Leona Wyczółkowskiego w 
Bydgoszczy (26.06–23.08.2015), 
a także w ojczyźnie ekspresjo-
nizmu, Dreźnie – w Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskie-
go (4.09–8.11.2015).  
Zasadniczą część wystawy sta-
nowią prace graficzne i rysunki 
ugrupowania siedmiu artystów 
grupy Bunt (1918–1922) – Marga-
rete i Stanisława Kubickich, Jerze-
go Hulewicza, Jana Panieńskiego, 
Władysława Skotarka, Stefana 
Szmaja i Jana Jerzego Wroniec-
kiego. Ich pierwsze wystąpienie 
miało miejsce w kwietniu 1918 
roku w Poznaniu. Świadomie 
dwujęzyczna nazwa zrzeszenia 
Bunt (która po niemiecku znaczy: 
pstry, jaskrawy) odzwierciedla 
jego ekspresjonistyczny program, 
symbolizowany także przez gra-
ficzny motyw Wieży Babel, który 
pojawił się na plakatach pierw-
szej wspólnej wystawy, przygo-
towanych w dwóch językach i 

stanowiących w trakcie I wojny 
światowej pacyfistyczne wezwa-
nie do pojednania polskiej i nie-
mieckiej ludności miasta.  
Ze względu na fakt, że w latach 
1918–1919 w galerii czasopisma 
„Die Aktion” odbyły się trzy wy-
stawy grupy Bunt, a jego ostat-
nim wspólnym wystąpieniem 
była Internationale Ausstellung 
revolutionärer Künstler [Między-
narodowa Wystawa Artystów Re-
wolucyjnych] w Berlinie w 1922 
roku, prace składające się na ak-
tualną ekspozycję do momentu 
darowizny dla polskich muzeów 
pozostawały w tamtejszych zbio-
rach spadkobierców Kubickich. 
Aktualnej wystawie prac, utrzy-
manych głównie w stylu eks-
presjonistycznym, towarzyszą 
współczesne prezentacje arty-
styczne. Logotyp tournée au-
torstwa Andrzeja Bobrowskie-
go oraz grupowe realizacje 31 
grafików – Refleks (2014–2015) i 
Ulotka (2015) ukazują stylistyczny 
i programowy wpływ dokonań 
grupy Bunt na sztukę najnowszą. 
Pokaz Ich 7 (2015) obejmuje pra-
ce nieformalnej grupy twórców, 
której skład i profil artystyczny 
nawiązuje do siedmioosobowe-
go stowarzyszenia poznańskich 
ekspresjonistów. Oprócz prac 
sześciu grafików wrocławskich 
i poznańskich, prezentacja ta 
obejmuje rzeźbę autorstwa 
Małgorzaty Kopczyńskiej, sta-
nowiącej żeński pendant naj-
wybitniejszego rzeźbiarza Bun-
tu – Augusta Zamoyskiego. Jej 
obecność przypominać ma także 
słabo znany fakt, iż prac repre-
zentujących tę dziedzinę sztuki 

w dorobku grupy było więcej. 
Rzeźby z drewna tworzył bowiem 
Władysław Skotarek, a z gipsu i 
brązu – Margarete Kubicka.  
Po premierze w Dreźnie, także 
we Wrocławiu zaprezentowana 
zostanie instalacja ze szkła i że-
laza pt. Przenikanie (2015), której 
główny komponent stanowi para 
monumentalnych portretów w 
formie reliefów autorstwa wro-
cławskiego tandemu artystów, 
Karoliny Ludwiczak i Marcina 
Stachowiaka. Forma tej pracy 
nawiązuje do linorytniczych 
płyt, z których w latach 1917-
1918 współzałożyciele Buntu – 
Margarete i Stanisław Kubiccy 
– odbijali swe ekspresjonistycz-
ne wizerunki własne.  
Poza dziełami graficznymi eks-
pozycja obejmuje fotografie 
ukazujące historyczny kontekst 
transgranicznej działalności 
grupy. Część z nich wykonali 
tak wybitni fotografowie dwu-
dziestolecia międzywojennego 
jak przedstawiciel nowej rzeczo-
wości – August Sander czy ex-da-
daista – Raoul Hausmann.  
Nowym komponentem wysta-
wy będą monumentalne prace 
w technikach druku wklęsłego i 
wypukłego, uzupełniające pre-
zentację Ich 7, uświadamiające 
zmianę uzusu odbiorczego grafi-
ki, nieupowszechnianej już, jak w 
czasach Buntu, głównie za pomo-
cą czasopism artystycznych, lecz 
częściej poprzez autonomiczne 
ekspozycje i multimedialne poka-
zy, w ramach których pojedyncze 
obiekty zdumiewać mogą swą 
skalą. Ponadto we Wrocławiu po 
raz pierwszy w trakcie tournée 
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zaprezentowany zostanie film ar-
tystyczno-dokumentacyjny Bunt 
– Re-wizja, autorstwa Lidii Głu-
chowskiej i Anny Kraśko, ukazują-
cy wszystkie jego dotychczasowe 
stacje, od momentu przekazania 
daru z prywatnej kolekcji w Berli-
nie do wystawy w Dreźnie.  
Ekspozycja w „Domku Romań-
skim”, podobnie jak poprzednie 
odsłony, włączona do programu 
Międzynarodowego Triennale 
Grafiki w Krakowie, upamiętnia 
fakt, iż silnymi centrami ekspre-
sjonizmu były niegdyś nie tylko 
Poznań, Berlin i Drezno, lecz rów-

nież obecna stolica Dolnego Ślą-
ska. Ponadto wskazuje ona na 
fakt, że nie tylko druk wklęsły i 
wypukły, lecz również fotografia 
są mediami twórczych ekspery-
mentów, stanowiących pomost 
pomiędzy czasami ekspresjoni-
zmu i klasycznej awangardy a 
współczesnością.

Kuratorka tournée wystawy: 
dr Lidia Głuchowska 
 

Koordynatorzy wystawy we Wro-
cławiu: Agnieszka Chodysz-Foryś, 
Marta Przetakiewicz, Bronisław 

Kowalewski (Dolnośląski Festiwal 
Artystyczny OKiS)

Organizatorzy: Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu – In-
stytucja Kultury Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego – w 
ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Artystycznego oraz Dolnośląskie 
Centrum Fotografii „Domek Ro-
mański” – galeria OKiS, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, Muzeum 
Okręgowe im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy, Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Dreźnie (należące do Związku 
Muzeów Miasta Drezno)

JAZZTOPAD 2015
21– 29 listopada 2015, Wrocław

Rok 2015 jest dla festi-
walu Jazztopad przełomowy 
pod wieloma względami. Po 
11 latach budowania swojej 
mocno rozpoznawalnej mar-
ki Jazztopad przenosi się do 
Narodowego Forum Muzy-
ki – jednej z najważniejszych 
sal koncertowych w Europie. 
Nadszedł długo oczekiwany 
czas, w którym będziemy mo-
gli zapewnić zarówno naszym 
odbiorcom, jak i artystom najlep-
sze warunki wspólnego święto-
wania muzyki improwizowanej. 
Ten rok to również premiera 
płyty Charlesa Lloyda z kom-
pozycją zamówioną na dzie-
sięciolecie Jazztopadu w 2013 
roku. Po latach Lloyd powraca 
do legendarnej wytwórni Blue 
Note i to z nagraniem live z 
Jazztopadu. Jest to wydarzenie 

bez precedensu na mapie festi-
wali jazzowych w Polsce. Cieszy 
mnie ogromnie, że najważniejsi 
muzycy w historii jazzu piszą dla 
nas nowe dzieła i wydają je dla 
najlepszych wytwórni.   
Warto podkreślić jeszcze jedno 
ważne dla nas wydarzenie. Zamó-
wiona przez Jazztopad kompozy-
cja Nikoli Kołodziejczyka Chord 
Nation została właśnie uhono-
rowana Fryderykiem za debiut 
roku. To już druga, po Hadronach 
Piotra Damasiewicza, nagroda 
Akademii Fonograficznej dla 
zamówienia Jazztopadu.  
Tegoroczny Jazztopad oczy-
wiście nie może obyć się bez 
premier. W drugi weekend 
będzie ich aż cztery!  
Zaczniemy w piątek od pra-
wykonania utworu wybitnego 
kontrabasisty Andersa Jormina 

na chór i orkiestrę. W drugiej 
części znajdzie się specjalny 
projekt z Trilokiem Gurtu w roli 
głównej – na nasze zaproszenie 
Trilok będzie przewodził zupełnie 
nowemu trio z udziałem takich 
artystów, jak Wacław Zimpel i 
Maallem Mokhtar Gania.  
W sobotę do Wrocławia przyje-
dzie kolejna wybitna postać: na 
jedynym koncercie w Europie 
ze specjalnym projektem wy-
stąpi Anthony Braxton. Przed 
nim z nowymi kompozycjami 
zagra polsko-indyjska formacja 
Saagara, której liderem jest Wac-
law Zimpel. Na wielki finał – trio 
wybitnego pianisty Abdullaha 
Ibrahima. To kolejna legenda, 
która odwiedzi Wrocław po raz 
pierwszy w historii.

Organizator: Narodowe Fo-
rum Muzyki (NFM)

WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK 2015
3-6 grudnia 2015, Wrocław

Najlepsze polskie wydaw-
nictwa spotykają się w stolicy 
Dolnego Śląska na Wrocław-
skich Targach Książek Dobrych. 
Jest to jedna z trzech liczących 
się i wysoko ocenianych imprez 
krajowych o charakterze kier-
maszowo-promocyjnym, której 
głównym zadaniem jest propa-
gowanie „dobrej książki”, czyli 
literatury o wysokich walorach, 
zarówno merytorycznych, lite-
rackich, jak również artystycz-
nych i typograficznych.  
Jak co roku serdecznie zaprasza-
my na stoisko Ośrodka Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu, na którym 
będzie można znaleźć najnow-

sze oraz archiwalne wydawnic-
twa w promocyjnych cenach. 
Działalność wydawnicza Ośrodka 
dotyczy kilku dziedzin sztuki. W 
zakresie sztuk wizualnych koncen-
truje się na wydawaniu publikacji 
monograficznych, opracowań i 
katalogów prezentujących twór-
czość artystów Dolnośląskiego Fe-
stiwalu Artystycznego, Spotkań 
Wyszehradzkich. Duża część z 
nich poświęcona jest fotogra-
fom, których wystawy organizuje 
Dolnośląskie Centrum Fotografii 
„Domek Romański”. W dziedzinie 
teatru, w ramach Wrocławskich 
Spotkań Teatrów Jednego Ak-
tora, OKiS od kilku lat wydaje 

kolejne pozycje w uznanej serii 
wydawniczej „Czarna książeczka 
z Hamletem”, która poświęcona 
jest ruchowi teatrów jednego 
aktora i sylwetkom wybitnych 
aktorów polskich i zagranicznych. 
Od 2010 roku jest współwydawcą 
„Notatnika Teatralnego” - pisma 
poświęconego polskiemu teatro-
wi współczesnemu. Od wielu lat 
razem z Instytutem Książki jest 
głównym wydawcą prestiżowe-
go miesięcznika „Odra”.

W latach 2001-2008 OKiS był 
głównym organizatorem Wrocław-
skich Promocji Dobrych Książek.  
Organizator:  Miejska Biblioteka 
Publiczna we Wrocławiu
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OTWARCIE GALERII PHOTO ZONA 
- FOTOINSTALACJA AGATY SZUBY

4 grudnia 2015 – 7 stycznia 2016, Wrocław
4 grudnia rozpocznie swoją 

działalność nowa galeria sztuki 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu – Instytucji Samorządu 
Województwa Dolnośląskie-
go pn. PHOTO ZONA.  
Zadaniem galerii będzie pre-
zentacja dokonań powstałych w 
fotomedialnym nurcie sztuki. Pu-
bliczności zostanie przedstawio-
ny dorobek artystyczny, który 
wywodzi się z ogólnopolskiego 
środowiska akademickiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
realizacji powstałych w dolno-
śląskim kręgu artystycznym. W 
roku 2016 Galeria PHOTO ZONA 
zorganizuje wystawy o zróżnico-
wanym charakterze formalnym 

(fotografia, fotoobiekt, fotoinsta-
lacja itp), które poza miejscem 
ekspozycji (Dolnośląskie Cen-
trum Informacji Kulturalnej OKiS) 
będą upublicznione również w 
mediach elektronicznych, zaś ko-
lejnym wystawom towarzyszyć 
będą publikacje.

Inauguracyjna wystawa 
nowo powstałej galerii to foto-
instalacja Wolności, do kuchni 
marsz! autorstwa Agaty Szuby.

Kuratorem wystawy jest Igor 
Wójcik.

Agata Szuba (ur. w 1985 r. 
w Olsztynie) jest absolwentką 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego i Akademii Sztuk Pięknych 
im. E. Gepperta we Wrocławiu. 

Od 2014 roku jest pracownikiem 
naukowo-artystycznym w Kate-
drze Sztuki Mediów wrocławskiej 
ASP. Uprawia takie dyscypliny 
jak: fotografia, fotoobiekt, fo-
toinstalacja, wideo, realizacje 
multimedialne oraz projekto-
wanie graficzne. Jest autorką 
pięciu wystaw indywidualnych 
oraz uczestniczką dwudziestu 
pokazów zbiorowych w kraju i 
za granicą.

   
Organizator: Ośrodek Kultury 

i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego  

PIERWSZY VILLAS FESTIVAL
4 – 6 grudnia 2015, Kłodzko – Kudowa-Zdrój – Duszniki-Zdrój
Idea festiwalu poświęcone-

go jednej z najbardziej znanych 
gwiazd  Ziemi Kłodzkiej Violetcie 
Villas dojrzewała w Polsce od kil-
ku lat. Wielka Diva sceny polskiej, 
która koncertowała z największy-
mi artystami muzyki rozrywkowej 
swoich czasów, ostatnie sukcesy 
sceniczne triumfowała przez 12 
lat po powrocie do Lewina Kłodz-
kiego z duetem Maciej i Bartosz 
Kieres (fortepian i kontrabas). 
Na Ziemi Kłodzkiej pomysł festi-

walu krystalizuje się dzięki tym 
dwóm muzykom oraz ludziom 
kultury związanymi ze Stowa-
rzyszeniem Fundus Glacensis, 
władzami samorządowymi Ku-
dowy-Zdroju, ośrodkami kultury 
powiatu kłodzkiego oraz Ośrod-
kowi Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu. W związku z przypadającą 5 
grudnia czwartą rocznicą śmier-
ci artystki  planujemy uczcić Jej 
pamięć. W programie oprócz 
artystów, którzy występowali 

z Violettą i podzielą się z nami Jej 
utworami (Anna Żebrowska, Da-
nuta Błażejczyk Paweł Wenderski, 
Maciej Kieres, Zbigniew Lesień) 
usłyszymy też artystów z Ziemi 
Kłodzkiej.

Organizacja i współpraca: 
Gmina Kudowa-Zdrój, OKiS Wro-
cław, Stowarzyszenie Fundus 
Glacensis, Starostwo Powiatowe 
w Kłodzku, KCKSiR Kłodzko, MO-
KiS Duszniki-Zdrój.

WYSTAWA MALARSTWA PIOTRA BŁAŻEJEWSKIEGO 
W DRODZE – RAZEM ZE MNĄ WE WROCŁAWIU

11 grudnia 2015–23 stycznia 2016, Wrocław
Wystawa związana jest z 

jubileuszem 40-lecia pracy 
twórczej i akademickiej Pio-
tra Błażejewskiego. Zorgani-
zowana została przez Galerię 
Miejską we Wrocławiu oraz 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu w ramach Dolno-
śląskiego Festiwalu Artystycz-
nego – cyklicznego przedsię-
wzięcia OKiS. Artysta, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wro-
cławiu włączył do tego projektu 

prace dziesięciu artystów, swo-
ich przyjaciół, reprezentujących 
trzy pokolenia wrocławskiego 
środowiska artystycznego. 
Znaleźli się wśród nich nieży-
jący już Alfons Mazurkiewicz i 
Wanda Gołkowska oraz Krze-
sława Maliszewska, Konrad 
Jarodzki, Andrzej Klimczak-
-Dobrzaniecki, Paweł Lewan-
dowski-Palle, Stanisław Ryszard 
Kortyka, Piotr Kielan, Janusz 
Jaroszewski, Anna Brudzińska. 
Całe przedsięwzięcie jest 

wspólną podróżą po dwuna-
stu prestiżowych galeriach i 
salonach wystawienniczych 
w Polsce. Prezentacja w Ga-
lerii Miejskiej we Wrocławiu 
jest kolejną, dziewiątą już, in-
dywidualną wystawą artysty. 
Ekspozycji towarzyszy wydana 
przez Ośrodek Kultury i Sztuki 
oraz Akademię Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu obszerna mo-
nografia pt. „Piotr Błażejewski. 
W DRODZE – razem ze mną” 
poświęcona sztuce jubilata, 
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jak również malarzom, współ-
pracownikom i przyjaciołom 
artysty.

 
Tak o twórczości malarza 

pisze dr Andrzej Jarosz:
 Piotr Błażejewski (ur. 1950) 

jest zarówno reprezentantem 
tendencji strukturalnej, jak i 
artystą podążającym tropami 
analitycznych dokonań awan-
gardzistów należących niegdyś 
do Grupy Wrocławskiej (m.in. 
Jana Chwałczyka i Wandy 
Gołkowskiej). Zalicza się też 
do grona plastyków posługu-
jących się językiem geometrii. 
Nie wolno również zapominać 

o wyraźnych predylekcjach 
tego twórcy do koloryzmu i 
pewnych obszarów malarstwa 
materii – dwóch tendencji do-
minujących przed laty w jego 
macierzystej uczelni (PWSSP 
we Wrocławiu).

 Błażejewski, kreując prze-
myślane konstrukcje, od lat po-
sługuje się obrazem-modułem. 
Nie obarczając widza założenia-
mi teoretycznymi, daje do zro-
zumienia, że ostateczny kształt 
dzieła zawiera w sobie odbicie 
wyższego porządku. Kolejne 
płótna tworzone przez niego 
zawierają w sobie biomorficzne 
formy i uproszczone ideogramy 

oraz barwne refleksy o zmien-
nym natężeniu, składające się 
na wieloelementowe kompo-
zycje. Często przybierają one 
postać otwartych i niezmier-
nie rozbudowanych struktur, 
których porządek wyznaczają 
jednak wewnętrzne, regularne 
i zmultiplikowane osie.

 
Organizatorzy wystawy: 

Galeria Miejska we Wrocła-
wiu, Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, Dolnośląski 
Festiwalu Artystyczny OKiS

 „WANDA RUTKIEWICZ – FOTOGRAFIE”
17 grudnia 2015 – 30 stycznia 2016, Wrocław

Dokonania wspinaczkowe 
Wandy Rutkiewicz są doskonale 
znane. Powszechnie wiadomo 
także o jej licznych aktywno-
ściach życiowych: była świetnym 
sportowcem, kierowcą rajdo-
wym, autorką książek i filmów do-
kumentalnych. Wystawa odkryje 
kolejny talent himalaistki – zami-
łowanie do fotografii, efektem 
którego są znakomite zdjęcia. 
Na wystawie można będzie obej-
rzeć 46 czarno-białych fotografii 
najwyższych gór świata m.in. Mo-
unt Everestu, K2, Gasherbrumów, 
Cho Oyu, Annapurny, Makalu. 
Autorka zdjęć sfotografowała 
góry stojąc z  nimi „twarzą w 
twarz”, na poziomie kilku tysię-
cy metrów n.p.m. Mimo skrajnie 
trudnych warunków, powstały 
fotografie na wysokim pozio-
mie artystycznym, które ujmu-
ją surowym pięknem i precyzją 
kadru. Jest to unikalna okazja, 
by spojrzeć na góry oczami 
Wandy Rutkiewicz…  
Ekspozycja prezentowana będzie 
do 30 stycznia 2016 roku.  
Wanda Rutkiewicz (z domu Błasz-
kiewicz) urodziła się 4 lutego 
1943 w Płungianach (dzisiejsza 
Litwa). W  1947 roku rodzina 
Błaszkiewiczów przenosi się do 
Wrocławia. W tym mieście 6-let-
nia Wanda rozpoczyna swoją 
edukację. Poszła  od razu od 
drugiej klasy szkoły podstawo-
wej. Została studentką w 1959 
roku (mając zaledwie 16 lat) na 
Wydziale Łączności Politechniki 
Wrocławskiej (późniejszy Wydział 
Elektroniki). Był to bardzo inten-
sywny okres w jej życiu. Oprócz 
wyśmienitych wyników w nauce 

i zdobywania zawodu, z sukcesa-
mi  uprawiała sport. Dwukrotnie 
zostaje mistrzynią w pchnięciu 
kulą, skacze wzwyż, rzuca dys-
kiem i oszczepem. W latach 
1961-1965 trenuje siatkówkę: jest 
zawodniczką I-ligowej Gwardii 
Wrocław, należy również do ka-
dry olimpijskiej w piłce siatkowej. 
W tamtym okresie zrodziła się 
także jej miłość do gór. W 1961 
roku kolega ze studiów, Bogdan 
Jankowski, zabiera ją w Góry So-
kole, leżące w paśmie Rudaw Ja-
nowickich. Tam 18-letnia Wanda 
wspina się po raz pierwszy na 
„Sukiennice”. Tak narodziła się jej 
ogromna pasja do gór. Zaczęła 
od wspinaczek w Tatrach, Alpach, 
Pamirze, by później zdobywać 
najwyższe szczyty świata, w Hi-
malajach i Karakorum. Zdobyła 
osiem ośmiotysięczników: Mount 
Everest, Nangę Parbat, K2, Shisha 
Pangmę, Gascherbrum II, Gasher-
brum I, Cho Oyu, Annapurnę. 
Miała także inne zainteresowa-
nia: w latach 80-tych XX w. brała 
udział w rajdach samochodo-
wych. Była jednym z członków-
-założycieli organizacji „Mountain 
Wilderness”, która zajmowała się 
m.in. wspomaganiem działań 
mających na celu ochronę śro-
dowiska naturalnego w górach. 
Aktywnie promowała himalaizm 
kobiecy. Była autorką książek i 
artkułów o wyprawach górskich. 
Tworzyła także filmy dokumen-
talne związane ze wspinaniem: w 
1988 roku powstały: „Tango Acon-
cagua”, do którego Wanda robi 
zdjęcia, a reżyserem jest Krzysz-
tof Lang;  „Requiem” w reżyserii 
Krzysztofa Langa, zdjęcia autor-

stwa Wandy Rutkiewicz i Krzysz-
tofa Langa; „Ludzie na Baltoro”, 
scenariusz i realizacja – Krzysztof 
Lang, zdjęcia – Wanda Rutkiewicz 
i Krzysztof Lang. W 1990 powstał 
film „Karnawał pod Cerro Torre” 
w reżyserii Wandy Rutkiewicz, 
która jest także autorką zdjęć. 
Ostatnia wyprawa  Wandy Rut-
kiewicz rozpoczęła się w lutym 
1992 r. Wanda wraz z Arkiem  
Gąsienicą-Józkowym dołączyła 
do wyprawy meksykańskiej na 
Kanczendzongę (8586 m n.p.m., 
Himalaje). Kierownikiem wypra-
wy był Carlos Carsolio, a brali w 
niej udział również jego żona Elsa 
i brat Alfredo. 12 marca wyprawa 
dociera do bazy. Elsa i Alfredo 
odmrozili się i muszą zrezygno-
wać z wchodzenia na górę. Arek 
Gąsienica-Józkowy zachorował i 
również nie bierze udziału w ata-
ku szczytowym. Wanda podcho-
dziła z Carlosem, każdy w swoim 
tempie. On szedł szybciej, zdobył 
szczyt i, schodząc, spotkał Wandę 
na wysokości 8200-8300 m. 12 
maja 1992 r. Wanda oznajmiła, że 
chce zabiwakować na tej wysoko-
ści i następnego dnia zaatakować 
szczyt. Wtedy widziana była po 
raz ostatni. 25 maja 1992 agen-
cja Reuters podała, że Wanda 
Rutkiewicz zaginęła w masywie 
Kanczendzongi z 12 na 13 maja 
1992 roku.

Organizatorzy: Dolnośląskie 
Centrum Fotografii „Domek 
Romański” – Galeria Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Instytucji Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.
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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
listopad 2015

21. 10. – 30. 11.  10:00 – 16:00

Putovní výstava ilustrací z knih nominovaných 
na výroční cenu Zlatá stuha 2015

ZLATÁ STUHA 2015
Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům 
nejlepších knih pro děti a mládež vydaných  
v českém jazyce. Existuje již více než 20 let  
a představuje jedinou cenu v České republice 
zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. 
Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných 
porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních 
dětských knížek. 
Lapidárium, nové prostory Vzdělávacího  
a kulturního centra Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

2. 11. – 27. 11.  8:30 – 16:30

ENKAUSTICKÉ OBRAZY 
MILOSLAVY ŠILHÁNOVÉ 
A IVANY ŠULCOVÉ  
A KOLOROVANÉ KRESBY 
EMY WAGNEROVÉ
Výstavní síň Staré radnice. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s DDM 
Ulita Broumov

2. – 3. 11.

2. BROUMOVSKÉ 
DISKUSE
Téma: „Mír. Jaké jsou předpoklady mírového soužití? 
Aneb od sousedského soužití k válčení národů...“
Dvoudenní diskusní setkání zajímavých 
osobností politického i veřejného života
Hosté: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. – 
místopředseda vlády, RNDr. Václav Cílek – geolog 
a klimatolog, MUDr. Roman Joch – komentátor, 
publicista a další.
Zájemci se mohou registrovat na emailu:  
dana.cernotova@broumovsko.cz.
Opatské sály (nové prostory VKCB), Klášter 
Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 1 panel 50,- Kč, 3 panely 120,- Kč, 
studenti zdarma

4. 11.  19:00 

ARTCAFÉ – CALM SEASON
Calm Season je relativně novou českou hudební 
skupinou, která je ideální pro zimní a podzimní 
období pro zabroušení do melancholických vod. 
Na tomto projektu se podílí dvojice ve složení 
Adam “Piaf” Vopička (ex Fake Tapes, The 
Prostitutes) a Terezie Kovalová (ex Republic of 
Two, Vladivojna la Chia, Forma). Netradiční spojení 
kytary a violoncella obejme vaše srdce a dodá 
vám pocit porozumění. 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)

Pondělí 2. 11.  18:00 

OHLAS VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA  
NA BROUMOVSKU  
NA SKLONKU ROKU 1918
Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty přiblíží málo 
známá fakta z moderních dějin Broumovska. 
Když říjnu 1918 vzniklo Československo, 
zdejší německé obyvatelstvo tento fakt odmítlo 
uznat a připojilo se k separatistické provincii 
Deutschböhmen. Přednáška také připomene, 
co se tehdy dělo v Meziměstí, Teplicích nad 
Metují a především v zajateckém táboře  
v Martínkovicích.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Městská knihovna v Broumově

Sobota 7. 11.  15:00

LESNÍ PŘÍBĚH
Pohádkový příběh s písničkami pro malé i velké 
diváky. Dvě vlčata se rozhodnou opatřit si dárek 
pro svou maminku, která slaví narozeniny. Při 
tom ale poruší její zákaz a bez dovolení opustí 
noru. Doplatí na svou neposlušnost a jeden 
z nich se ocitne ve velkém nebezpečí. Ještě, 
že mají spoustu kamarádů, kteří se snaží 
pomoci, každý, jak umí. Dopadne to za pomoci 
kamarádů dobře?
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Neděle 8. 11.  19:00 

HRA-NIC-e
4. repríza hudebně-divadelní inscenace  
HRA-NIC-e nejen o historii broumovského 
regionu, kterou připravili přední čeští divadelní 
tvůrci: režisér Radovan Lipus, scenáristka 
Renata Putzlacher a scénograf Šimon Caban. 
Více informací: www.klasterbroumov.cz/hranice
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter 
Broumov / Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné v předprodeji: 190,- Kč/150,- Kč 
(studenti), Vstupné na místě: 240,- Kč/180,- Kč

14. 11. a 28. 11.  10:00 a 14:00

KLÁŠTEREM  
OD SKLEPA PO PŮDU
Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. 
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahlédnout 
do míst, která jsou běžně nepřístupná. Při 
těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou část 
kláštera, ale také rozsáhlé sklepní prostory, nově 
opravené prostory opatských sálů  
s výstavou Poklady z depozitářů, prostory  
3. patra a nádhernou půdu. Kapacita prohlídky je 
omezená. Rezervace vstupenek:  
prohlidky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Klášter Broumov. Vstupné: dospělí 170,- Kč/
snížené 110,- Kč
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Neděle 15. 11.  14:00

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

Středa 18. 11.  19:00 

ARTCAFÉ – JAN REJŽEK 
KALEIDOSKOP
Po mnoha letech se hudební publicista Jan 
Rejžek rozhodl obnovit svůj poslechový klubový 
pořad Kaleidoskop, jenž volně navazuje na 
programy, které připravoval za minulého režimu 
po celé republice. Kaleidoskop – to je hudební 
pořad, v němž se setkáte s hudbou, kterou 
určitě v rádiích neuslyšíte. Posluchač se setká 
s ukázkami a zajímavostmi z české alternativní 
scény, ale zazní i nejpestřejší zahraniční žánry  
a styly. Rezervace vstupenek:  
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 140,- Kč/100,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Sobota 21. 11.  18:00

NOC DIVADEL
Město Broumov se poprvé zapojí do 
mezinárodního projektu Noc divadel VÝSTAVA 
LOUTEK ve foyer Městského divadla

15:00 KOUZELNÁ PERLIČKA
 Loutková pohádka v podání souboru   
 Brum Broumov

19:00 MÁTOVÝ NEBO CITRON
 Skvělá komedie v podání divadelního   
 souboru Divadlo Broumov
 Městské divadlo Broumov. 
 Pořádá: Město Broumov. 
 Vstupné: dobrovolné

Pátek 27. 11.   18:00

2. ROČNÍK VYHLÁŠENÍ LEGEND 
BROUMOVSKÉHO FOTBALU
aneb Z Broumova až do (Bundes) ligy
I v letošním roce budou vyhlášeny Legendy 
broumovského fotbalu, které budou následně 
uvedeny do Síně slávy. Konferenční sál IC 
Broumovska. Pořádá: TJ Slovan Broumov, 
Město Broumov a Naše Broumovsko.

Neděle 29. 11.  

ADVENTNÍ NEDĚLE
16:30 Vánoční pohádka pro děti v podání 
 divadla M Duchcov
17:30 Slavnostní rozsvícení stromečku
18:00 Koncert kapely Čí je to vina? 
 (vítěz odborné poroty Broumovská 
 kytara 2015)
 Mírové náměstí. 
 Pořádá: Město Broumov. 
 Vstupné: zdarma

Náš TIP!
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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
prosinec 2015

11.12. – 23. 12.  8:30 – 16:30 
(výstava bude pokračovat od 4. 1. do 26. 2. 2016) 

VÝSTAVA „SPRÁVNÝM SMĚREM“
Výstava je vázána k projektu „Správným směrem“. 
Hlavním smyslem tohoto projektu
je zapojení všech složek, zabývajících se protidro-
govou prevencí v daném regionu a vytvoření co 
nejúčinnějšího souboru opatření, vycházejících  
z konkrétních problémů s návykovými látkami.
Výstavní síň Staré radnice. 
Pořádá: Město Broumov 

Středa 2. 12. 19:00

ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí: Bohuš Matuš, Marcela Březino-
vá, Nelly Řehořová, Kamila Nývltová, Renata 
Drössler.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: David Novotný za podpory města 
Broumov. Vstupné: 200,- Kč

Středa 2. 12. 19:00 

ARTCAFÉ – MAdHAs
MAdHAs je tradiční sestava, kde na trubku 
hraje Švéd Jimmy Nyborg, který je hlavním 
skladatelem pro tento band. Na saxofon a klari-
net hraje český saxofonista žijící v Kodani Lu-
boš Soukup. Kontrabasu vládne Dán Emil Brun 
Madsen a na bicí nástroje také Dán Morten 
Haesum. Cílem kapely je provádět publikum 
nekonvenčními hudebními krajinami. 
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

Sobota 5. 12.  15:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
s diskotékou
Pro hodné děti připravena odměna.
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se ZUŠ 
Broumov

6. 12., 13. 12., 20. 12.  
v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

ADVENTNÍ PROHLÍDKY 
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA
Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat 
adventní atmosféru a odpočinout od předvánoč-
ního shonu. Při adventních prohlídkách se poko-
cháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte 
se více o vánočních zvycích a tradicích.
Klášter Broumov. 
Vstupné: Dospělí 120,- Kč/děti 70,- Kč

Neděle 6. 12.  

2. ADVENTNÍ NEDĚLE
9:00  ADVENTNÍ TRH 
na Mírovém náměstí v Broumově 

18:00 GYMPLOVSKÉ TRIO
Trio vzniklo náhodou na festivalu Gymplfest.  
Jiří Rambousek je nejmladší člen skupiny,  
ale má výborný talent ve hře na kytaru. Druhým 
nejmladším členem tria je Kateřina Sajfrídová, kte-
rá je začínající zpěvačka v oboru sólového zpěvu. 
Avšak už dlouhou dobu působí v pěveckém sboru 
Amicitia. Posledním a nejstarším členem skupiny 
je Veronika Tůmová. Absolventka sólového zpěvu. 
Účastnila se i pěvecké soutěže „Slavíci ve školní 
lavici“, kde se umístila na 2. místě. Spolu s Kateři-
nou působí v pěveckém sboru Amiticia.
Kostel sv. Ducha. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: dobrovolné

Středa 9. 12.  18:00

ŠIMON PEČENKA – 
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Zpěvák Šimon Pečenka zpříjemní předvánoční 
období svým programem v klášterním kostele 
sv. Vojtěcha. Srdečně vás zveme.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov. 
Pořádá: Benediktinské opatství sv. Václava  
v Broumově. Vstupné: zdarma

Čtvrtek 10. 12.  14:30

VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Vánoční jarmark s doprovodným programem.
Osmý ročník přehlídky umělecké tvořivosti žáků 
školy spojený s prodejem výrobků žáků  
s vánoční tématikou.
Kostelní náměstí v Broumově. Pořádá: ZŠ Hra-
dební, Broumov a DDM Ulita Broumov.

Pátek 11. 12. 20:00

THE TAP TAP
Nevšední kapela studentů a absolventů školy 
Jedličkova ústavu The Tap Tap hraje již  
16 let, poctivě si vydobyla své místo v českém 
šoubyznysu a mnohokrát reprezentovala ČR  
v zahraničí. Nyní zahraje v Broumově.
Dřevník klášter Broumov. 
Pořádá: Občanské sdružení Music & Theatre  
S. G. Pitaš a Vzdělávací a kulturní centrum 
klášter Broumov. Vstupné: 350,- Kč/380,- Kč

12. 12. a 19. 12.  10:00 a 14:00
KLÁŠTEREM OD SKLEPA PO PŮDU
Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. 
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahléd-
nout do míst, která jsou běžně nepřístupná. 
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, 
734 443 161
Klášter Broumov. Vstupné: Dospělí 170,- Kč/
snížené 110,- Kč

Neděle 13. 12.  14:00

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

Neděle 13. 12.  

3. ADVENTNÍ NEDĚLE
9:00  ADVENTNÍ TRH 
na Mírovém náměstí v Broumově 

18:00 VEČER PLNÝ NEJEN SWINGU
Jazz Generation, Swing sextet Náchod, Big Band 
(sestavený pouze pro tento projekt z muzikantů 
předchozích dvou kapel a dalších hostů).
Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: dobrovolné

Středa 16. 12.  19:00

ARTCAFÉ – 6 NACHODNÍKU
Náchodský šansonový sextet 6 NaChodníku 
založený sourozenci Tomášem a Lucií 
Peterkovými přijede do ArtCafé se svým 
jedinečným vánočním recitálem.
Rezervace vstupenek: jakub.sleis 
@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,- Kč /150,- Kč 

Pátek 18. 12.  19:00

GALAVEČER BOXU
5. ročník předvánoční boxerské show
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov  
ve spolupráci s Boxing clubem Broumov.
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Neděle 20. 12.  8:30 – 13:00

ADVENTNÍ TRHY  
V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Jedinečná atmosféra adventu na nádvoří kláš-
tera spojená s prodejem regionálních produktů, 
čerstvého pečiva, vánočních stromků, ukázkou 
řemesel a bohatým občerstvením. 
Akci hudebně doprovodí žesťový kvintet 
Scholasticus pana Štěpána Přibyla.
Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj 
Broumovska. Vstupné: zdarma

Neděle 20. 12.  19:00

STĚNAVAN ADVENTNÍ 
KONCERT V BROUMOVSKÉM 
KLÁŠTEŘE
Smíšený pěvecký sbor Stěnavan, který řídí pan 
Ladislav Šikut, vystoupí v kostele sv. Vojtěcha  
s programem sestaveným pro chvíle adventu.
Kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: dobrovolné

Úterý 22. 12.  17:00

(NEJEN) VÁNOČNÍ KONCERT 
Gymnázia Broumov
Každoroční studentský hudební program pro 
veřejnost. Těšit se můžete na společný zpěv, 
tanec, živý betlém či vystoupení kapely Wajnot. 
Gymnázium Broumov. 
Pořádá: Gymnázium Broumov

24. 12., 26. 12. a 31. 12. v 11:00 a 13:00

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ 
PROHLÍDKY 
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA 
Přijďte o vánočních svátcích nebo poslední den 
v roce do broumovského kláštera a ochutnejte 
netradiční atmosféru, kterou nabízí. 
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, 
734 443 161
Klášter Broumov. 
Vstupné: dospělí 105,- Kč/děti 55,- Kč 

Úterý 29. 12.  18:00

KDO JE TADY ŘEDITEL?
DS Kolár Police nad Metují. Být ředitelem a taj-
ně pracovat jako řadový pracovník mezi ostat-
ními se může zdát jako dobrý nápad. Ovšem 
jen do té doby, než chcete svoji firmu prodat...
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
19. 1. 2016  19:00 

POSTAVEN(I)Í MIMO HRU
Divadlo Radka Brzobohatého. Skvělá komedie 
o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. 
Děj se odehrává ve fotbalové šatně během 
ligového zápasu, kde rozhodčí nejsou jen roz-
hodčími, ale především lidmi, kteří si spolu s 
dresy, píšťalkou či kartami přinášejí také vlast-
ní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy ještě 
směšnější než samo fotbalové šílenství…
Hrají: Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan, Roman 
Štolpa, Petr Semerád. Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 290,- Kč  
v předprodeji na IC, 350,- Kč na místě

25. 2. 2016  19:00 

KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ
S klavírním doprovodem Karlem Štolbou.
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 260,- Kč v předprodeji  
na IC Broumov, na místě 300,- Kč
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V neděli 8. listopadu se neratov-
ský kostel zaplní myslivci v uni-
formách, kteří k nám dorazí na
tradi• ní Svatohubertskou mši.
Chybět na ní nebudou myslivečtí
psi a dravci, ani skolený jelen.
O doprovod se postará trubačský
soubor Markazíni a rychnovský
pěvecký sbor Carmina Alta. Mše
začíná v 16 hodin a všechny na
ni srdečně zveme!

- - -
V sobotu 14. listopadu se můžete
vypravit na putování za sv• télky
po Bartošovicích. Dobrodruž-
nou stezku plnou úkolů pro malé
i velké chystá naše speciální škola.
Začátek je v 17 hodin u obecního
úřadu, s sebou si vezměte lampion
či lucerničku. Vstupné dobrovol-
né, prosíme o nahlášení účasti na
733 146 672 či skola@neratov.cz.

- - -
V sobotu 28. listopadu se koná
první koncert z putovního cyk-
lu Advent mezi horami. Vypra-
vit se na něj můžete do kostela
v Orlickém Záhoří, kde vystoupí
dětský pěvecký sbor Petrklíč
z Letohradu. Začátek je ve 14 ho-
din, v 16 hodin pak proběhne
rozsvěcení vánočního stromu.
Připraven bude i řemeslný jar-
mark a betlém v životní velikosti.

- - -
Café Neratov bude mít od 9.•do
27. listopadu zav• eno z důvodu
dovolené. Hned po návratu vás
v sobotu 28. listopadu uvítá fil-
movým večerem, na kterém pro-
mítne snímek "#chicagoGirl".
Začátek je v 19:30. Vstup zdar-
ma, nutná je ale rezervace místa
na info@cafeneratov.cz.

- - -
Otev• ení neratovské hospody
se kvůli komplikacím při rekon-
strukci odkládá až na příští rok,
předběžně na únor 2016. Děku-
jeme za pochopení!

NOMINUJTE TY, KDO POMÁHAJÍ OSTATNÍM!

Naše speciální škola a přede-
vším její žáčci a učitelé mají
v  těchto týdnech spoustu dů-
vodů k radosti, o které se
s vámi chceme podělit.

Tím největším je nové auto,
o kterém jsme psali už v mi-
nulém čísle. Děti už nemusejí
dojíždět do školy více auty či
autobusem, ale díky mnoha
sponzorům mají k dispozici
jeden velký a pohodlný vůz.

Další novinkou je kuchyňka,
která vznikla v chráněných
dílnách Kopeček a ve které se
děti budou učit základy vaření,
mytí nádobí, poznávání potra-
vin a všeho, co souvisí se stra-
vováním. Kuchyňku jsme díky
Zaměstnaneckému charitativ-

nímu fondu Citibank a společ-
nosti ČEPS mohli vybavit tak,
aby se v ní děti cítily dobře.

Školu podpořila i řada dal-
ších sponzorů. Díky Škoda
Auto máme nové didaktické,
výtvarné a kompenzační po-
můcky, díky společnosti Era
mohou děti navštěvovat různé
terapie, Církev Ježíše Krista
Svatých Posledních Dnů nám
věnovala notebooky se speciál-
ním výukovým programem
a  díky Nadaci O2 a městu
Letohrad s panem starostou
Fialou přibyly do školní jídel-
ny nové židle a stoly.

Tím výčet firemních i indi-
viduálních dárců nekončí, ale
i z již řečeného je snad patrné,

jak se výuka našich žáčků s po-
stižením mění stále k lepšímu.
Pokroky, které děti dělají, jsou
toho jasným důkazem.

Vedení školy se proto snaží
pomoc alespoň trochu oplácet
a pořádá akce i pro děti z okolí
a z jiných škol a  školek. Na
říjnové drakiádě se tak sešlo
hejno 44 draků (a s nimi ještě
víc dětí a rodičů), další akci
s názvem "Putování za světél-
ky" tu chystají na listopad.
V  sobotu 12. prosince pak
proběhne školní "Den otevře-
ných dveří", aby se každý mohl
podívat, v jakém prostředí se
děti učí a kam jdou všechny
zmíněné dary. Přijďte i vy, rádi
vás uvidíme!

Máte ve svém okolí organizaci, která pomáhá seniorům, lidem s handicapem či drogově závislým? Dělá
to dobře a chtěli byste jí za to nějak poděkovat? Pak ji nominujte na Cenu Floccus, kterou uděluje
Nadace České spořitelny těm, kdo pomáhají lidem stojícím na okraji společnosti! Nejenže tím "své"
organizaci uděláte radost z krásné ceny, ale také jí pomůžete k finančnímu ocenění, které je s cenou
spojeno. V minulém ročníku jsme dvě ceny (veřejnosti a odborné poroty) obdrželi právě my, a tak víme,
jak velkou radost může takové ocenění přinést. Proto vám radíme – nominujte své favority a ukažte
jim, že svou práci dělají dobře a že si jich za to vážíte! Nominovat organizaci může kdokoli jednoduše
přes internetové stránky nadacecs.cz/floccus, a to až do 8. listopadu.

Žáci školy p• ed novým automobilem mávají a d• kují všem sponzor • m
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Chtěla bych touto cestou
poděkovat za nevšední, neza-
pomenutelný a asi i neopakova-
telný zážitek, který prožily naše
děti ze Základní školy a mateř-
ské školy v Rybné nad Zdobni-
cí společně s handicapovanými
dětmi ze Základní školy
speciální Neratov. S pedagogy
a dětmi z neratovské speciální
školy se potkáváme již druhý
rok a každé setkání přináší
řadu podnětů pro práci a výji-
mečných okamžiků.

V září se mi ozvala paní ře-
ditelka Broňa Havlíková s na-
bídkou na společný výlet.
který pro jejich speciální školu
zorganizovala a připravila firma
LEGO. Neváhali jsme a nabíd-
ku jsme přijali, protože čas, kte-

rý stráví naše děti ze základní
školy ve společnosti handicapo-
vaných dětí, považuji za velmi
důležitý a přínosný pro obě
strany – společná hra, zábava,
výuka. Jsou to chvíle, kdy mizí
veškeré rozdíly, překážky a děti
jsou „jen“ dětmi. Myslím si,
že je velmi důležité, aby už
malé děti věděly, že zdraví není
taková samozřejmost, jak to
na první pohled může vypadat,
a že jsou mezi námi děti a do-
spělí, kterým osud nadělil
určité odlišnosti.

Na společný výlet jsme se
moc těšili. Po dlouhé cestě au-
tobusem nás čekala prohlídka
rotundy Budeč, tematický inter-
aktivní program pro děti, bo-
haté občerstvení, soutěže s od-

měnami, stavění z maxikostek
lega, pěkné dárky pro děti
a v neposlední řadě milí a obě-
taví lidé z firmy LEGO, kteří
vytvářeli příjemně přátelskou
atmosféru pro všechny zúčast-
něné. Bylo krásné pozorovat
rozzářené dětské oči a vnímat
neobyčejně obyčejné lidství.

Velmi děkuji paní ředitelce
Havlíkové, celému kolektivu
školy a dětem, že jsme společně
mohli prožít hezké chvíle a po-
zorovat nenucenou přirozenost,
která panuje mezi všemi našimi
dětmi. Velmi si vážíme všeho,
co děláte, přejeme vám jen vše
dobré a nikdy neztrácejte smysl
své práce. Děkujeme, že jste.

Jitka Dytrtová, ředitelka ZŠ
a MŠ Rybná nad Zdobnicí

Jak naši kamarádi z Domova
misiím pomohli? Ve volném
čase z korálků, drátků a dal-
ších materiálů vyrobili spoustu
krásných růženců a napekli
také několik druhů sladkých
buchet. Ty pak o misijní ne-
děli (a také v sobotu) prodá-
vali v našem kostele. Svůj vý-
těžek ve výši 5 400 korun vě-
novali do sbírky na misie, aby
peníze pomohly tam, kde jsou
nejvíc potřeba. Spolu se sbír-
kami ze mší svatých tak z naší
farnosti putovalo na misie
krásných 10 100 korun.

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

Začaly dvě veřejné sbírky, jimiž
můžete podpořit i naši činnost.
Jedna probíhá až do konce roku
na pokladnách Konzumu, a když
nám do ní přispějete 30  korun,
pomůžete naší speciální škole zís-
kat nové didaktické pomůcky.
Druhá sbírka probíhá na webu
erapomaharegionum.cz a přispět
do ní můžete až do 6. ledna libo-
volnou částkou, kterou použijeme
na nákup altánů, stolů a lavic,
abychom vám na našich kultur-
ních akcích mohli nabídnout lepší
zázemí. Více na neratov.cz.

- - -
Do Neratova se slétli členové
Klubu neratovských andělů.
Popovídali jsme si s nimi o našich
plánech, prošli jsme nákresy nové
hospody a na závěr nám v kos-
tele zazpíval lelekovický chrámo-
vý sbor Magnificat. Těšíme se nej-
později za rok znovu na viděnou!

- - -
Obyvatelé Domova se vypravili
do Častolovic. Jejich cílem byla
výstava "Zahrada východních
Čech". K vidění tu bylo mnoho
zajímavých rostlin, a tak si naši
kamarádi jistě odvezli spoustu
inspirace třeba pro práci v našem
zahradnictví. Po výstavě navíc
stihli navštívit i  malou ZOO
u místního zámku.

- - -
Naším kostelem zněla lidová
hudba v podání Cimbálové mu-
ziky Jana Dostála. Koncert uspo-
řádala Česká spořitelna a my
děkujeme jí, muzikantům i všem
posluchačům za milou atmosféru!

- - -
Podzim přál pouštění draků.
Pěkné počasí vyhnalo na stráň nad
Neratovem i  ty největší lenochy
z našeho Domova. Draci jim lé-
tali moc pěkně, takže cesty do
kopce jistě nelitovali.

Obyvatelé našeho chráněného
bydlení Domov se zapojili do
celosvětové misijní neděle

a  svou prací podpořili ty nej-
chudší, kterým po celém světě
pomáhají právě katolické misie.

Říjen v Neratově patřil dobro-
volníkům. Navštívily nás totiž
hned čtyři skupiny – jedna
z České spořitelny, druhá z Te-
lefónicy O2, pak přijeli pracov-
níci a přátelé Oblastní charity
Hradec Králové a nakonec do-
brovolníci z organizace Tam-

jdem. Ruku k dílu u nás
přiložilo i několik jednotlivců,
a tak se počet našich říjnových
pomocníků vyšplhal ke stovce.
Není proto divu, že po nich zů-
stal velký kus odvedené práce.

Jen namátkou: dobrovolníci
vyčistili prostranství za koste-

lem, srovnali terén okolo chrá-
něných dílen Kopeček, nově
naplnili školní pískoviště
a v hospodě pokročili s bourá-
ním zdí.

Všem dobrovolníkům za je-
jich velkou pomoc a obrovské
nadšení srdečně děkujeme!
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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

14

15

16

17



57 Ziemia Kłodzka nr 256-257/ listopad-grudzień 2015

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

Wielkie Przebudzenie 

Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016
Großes Erwachen

Evropské hlavní město kultury Wrocław 2016
Velké probuzení

To już za niespełna miesiąc. Wrocław zaprasza na trzy dni 
Weekendu Otwarcia (15-17 stycznia 2016) wypełnionego 
ponad setką wydarzeń kulturalnych, które zainaugurują rok 
Europejskiej Stolicy Kultury. Finałem będzie niedzielna (17 
stycznia) Ceremonia Otwarcia ESK Wrocław 2016 zatytuowa-
na „Przebudzenie”, w której ma wziąć udział dziesiątki tysię-
cy osób. To jeden z najliczniejszych i najbardziej spektaku-
larnych pochodów w historii miasta. – Wrocławianie i nasi 
goście będą mogli połączyć się we wspólnym przemarszu 
i uczestniczyć w artystycznej opowieści o historii miasta 
i jego mieszkańców – zaprasza Chris Baldwin, twórca „Prze-
budzenia”.

Przemarsz Duchów miasta
Reżyserem realizowanej z wielkim rozmachem Ceremonii 
Otwarcia jest Chris Baldwin, kurator ESK ds. performance, 
artysta, który ma na swoim koncie reżyserię wielkich wy-
darzeń plenerowych w całej Europie. Ceremonia rozpocznie 
się w niedzielę, 17 stycznia, w czterech dzielnicach Wrocła-
wia. Z zajezdni tramwajowej „Dąbie”, zajezdni autobusowej 
przy ul. Grabiszyńskiej, zajezdni „Popowice” i z Wyższej Ofi-
cerskiej Szkoły Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego ru-
szą do Rynku pochody mieszkańców i artystów. Poprowadzą 
je cztery Duchy Wrocławia: Duch Wielu Wyznań, Duch Inno-
wacji, Duch Odbudowy i Duch Powodzi, które w zaaranżowa-
nej scenerii opowiedzą o wielokulturowej, niezwykłej histo-
rii miasta. Projektantem kilkumetrowych instalacji czerech 
duchów jest francuski artysta wizualny Philippe Geffroy.

Finał „Przebudzenia” nastąpi po spotkaniu się czterech 
Duchów, mieszkańców oraz artystów w sercu miasta. Ry-
nek przejdzie artystyczną transformację, w wyniku której 
nawet okoliczne budynki staną się scenami i elemen-
tami scenografii. Widowisko wizualno-muzyczne będące 
punktem kulminacyjnym „Przebudzenia” będzie spekta-
kularnym przedstawieniem z niezwykłą scenografią, ba-
jecznymi elementami wizualnymi, zaskakującym formą 
spektaklem z udziałem tysięcy artystów. Scenariusz wi-
dowiska opiera się na połączeniu pracy reżyserów sztuk 
wizualnych, tancerzy, aktorów, muzyków, performerów 
i aktywnego udziału mieszkańców Wrocławia. O skali 
przedsięwzięcia świadczą liczby ponad 1300 artystów, 
200 chórzystów, 50 żołnierzy, około 300 rowerzystów. 
Podczas ceremonii pojawi się 30 instalacji świetlnych, 
30 gigantycznych marionetek i pięć tramwajów. Reżyse-
rzy „Przebudzenia” przygotowali mnóstwo artystycznych 
niespodzianek i „zwrotów akcji”. Twórcy nie zdradzają 
szczegółów licząc, że efekt zaskoczenia jeszcze bardziej 
pobudzi emocje i przeżycia artystyczne publiczności. 
W trwających od prawie roku przygotowaniach do Wiel-
kiego Otwarcia uczestniczą polscy i zagraniczni artyści, 
setki osób związanych z formalnymi i nieformalnymi 
centrami kultury oraz lokalną społecznością. Jednak 
organizatorzy przedsięwzięcia wskazują przede wszyst-
kim na aktywny udział wrocławian, którzy podejmując 
wyzwanie stworzą niezapomniany kulturalny pochód 
mieszkańców. 

- Pomóżcie nam opowiedzieć historię Wrocławia. 17 stycz-
nia nasze wspólne uczestnictwo w pochodzie otwierającym 
Europejską Stolicę Kultury, sprawi, że „Przebudzenie” Wro-
cławia stanie się wydarzeniem na skalę Europy – zaprasza 
Chris Baldwin.

Weekend Otwarcia z projektem „Mercouri/Xenakis” 
i perłami światowej architektury
„Przebudzenie” poprzedzi kulturalne święto, które rozpocz-
nie się w piątek, 15 stycznia. W czasie 3 dni zaplanowano 
około 100 wydarzeń kulturalnych, tak by każdy znalazł coś 
dla siebie. Najważniejsze z nich to wystawa prac legendar-
nego hiszpańskiego rzeźbiarza Eduardo Chillidy (w BWA 
Awangarda, wernisaż 15 stycznia) i ekspozycja „Made in 
Europe. 25 lat nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie ar-
chitektury współczesnej – Mies van der Rohe Award”, dzięki 
której poznamy najlepsze realizacje światowej architektury 
(Muzeum Architektury, wernisaż 16 stycznia). ESK zaprasza 
także na trzydniowy projekt „Mercouri/Xenakis” obejmujący 
wystawę, koncerty i spektakl poświęcone twórczości Ian-
nisa Xenakisa – legendarnego greckiego architekta i kom-
pozytora oraz Melinie Mercouri – greckiej aktorce, minister 
kultury i pomysłodawczyni idei Europejskiej Stolicy Kultury. 
W sobotę (16 stycznia) Europejska Stolica Kultury zaprosi do 
„Muzeum Marzeń”. We wrocławskim Muzeum Narodowym 
reżyser Jacqueline Kornmüller wraz z gwiazdami literatu-
ry i teatru oraz tancerzami pokaże dziewięć kameralnych 
przedstawień inspirowanych dziełami sztuki.

Das ist in weniger als einem Monat. Wroclaw lädt für 
drei Tage zum Eröffnungswochenende (15. bis 17. Januar 
2016) ein mit über hundert Kulturveranstaltungen, die 
das Europäische Kulturhauptstadtjahr eröffnen werden. 
Das Finale wird die Eröffnungsfeier der Europäischen 
Kulturhauptstadt Breslau 2016 am Sonntag (17. Januar) 
mit dem Titel „Erwachen“ sein, an der Zehntausende 
von Menschen teilnehmen sollen. Das wird einer der 
größten und spektakulärsten Umzüge in der Geschichte 
der Stadt sein. Die Breslauer und unsere Gäste werden 
sich in einem gemeinsamen Durchmarsch zusammen-
schließen und an der künstlerischen Erzählung über die 
Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner teilnehmen 
können - lädt Chris Baldwin, Autor des „Erwachens“ ein.

Durchmarsch der Geister der Stadt
Regisseur der Eröffnungsfeier im großen Stil ist Chris 
Baldwin, Kurator der Kulturhauptstadt Europas für Per-
formance, ein Künstler, der  große Veranstaltungen im 
Freien in ganz Europa durchgeführt hat. Die Zeremonie 
wird am Sonntag, den 17. Januar, in vier Stadtteilen von 
Breslau beginnen. Vom Straßenbahndepot „Dąbie“, vom 
Busdepot in der Grabiszyńska – Str., vom Depot „Popo-
wice“ und von der Höheren Militärschule der Landstreit-
kräfte in der  Czajkowski – Str. starten die Umzüge von 
Bewohnern und Künstlern Richtung Markt. Geführt wer-
den sie von vier Geistern Breslaus: vom Geist Vieler Kon-
fessionen, vom Geist der Innovation, vom Geist des Wie-
deraufbaus und vom Geist der Überschwemmung, die in 
einer arrangierten Kulisse über die multikulturelle, au-
ßergewöhnliche Geschichte der Stadt erzählen werden. 
Der Designer von einigen Metern hohen Installation der 
vier Geister ist der französische bildende Künstler Phil-
ippe Geffroy.

Das Finale des „Erwachens“ findet nach dem Treffen 
der vier Geister, der Bürger und der Künstler im Herzen 
der Stadt statt. Der ganze Markt wird von einer künst-
lerischen Transformation erfasst und als Folge davon 
werden auch die umliegenden Gebäude zu Szenen und 
Elementen der Stenographie werden. Das visuelle und 
musikalische Schauspiel, das der Höhepunkt des „Erwa-
chens“ ist, wird eine spektakuläre Präsentation mit einer 
seltenen Szenografie, mit fabelhaften visuellen Elemen-
ten, mit einer überraschenden Form des Schauspiels mit 
Teilnahme von Tausenden Künstlerinnen und Künstlern 
sein. Das Programm basiert auf einer Kombination der 
Arbeit von Regisseuren der bildenden Künste, der Tän-
zer, Schauspieler, Musiker, Performer und der aktiven 
Beteiligung der Bewohner von Breslau. Von der Größe 
des Projekts sprechen die Zahlen: mehr als 1.300 Künst-
ler, 200 Chorsänger, 50 Soldaten, etwa 300 Radfahrer. 
Während der Zeremonie werden 30 Lichtinstallationen, 
30 riesige Marionetten und fünf Straßenbahnen erschei-
nen. Die Regisseure des „Erwachens“ haben eine Reihe 
von künstlerischen Überraschungen und „Handlungs-
wenden“ vorbereitet. Die Schöpfer verraten die Details 
nicht, in der Hoffnung, dass der Überraschungseffekt die 
Emotionen und die künstlerischen Erlebnisse der Zu-
schauer noch mehr stimulieren wird.
An den seit fast einem Jahr dauernden Vorbereitung zum 
Grand Opening nehmen polnische und ausländische 
Künstler, Hunderte von Menschen von formellen und 
informellen Kulturzentren und von der lokalen Gemein-
schaft teil. Allerdings weisen die Organisatoren des Pro-
jektes vor allem auf die aktive Teilnahme der Einwohner 
von Breslau hin, die die Herausforderung annehmend, 
einen unvergesslichen, kulturellen Umzug von Men-
schen schaffen werden.

- Helft uns, die Geschichte von Breslau zu erzählen. Un-
sere gemeinsame Teilnahme am 17. Januar an dem Er-
öffnungsumzug der Kulturhauptstadt Europas wird ver-
ursachen, dass das „Erwachen“ Breslaus europaweit zum 
Ereignis wird - lädt Chris Baldwin ein.

Eröffnungswochenende mit dem Projekt „Mercouri / 
Xenakis“ und den Perlen der Weltarchitektur
Dem „Erwachen“ geht ein kulturelles Fest voraus, das am 
Freitag, den 15. Januar beginnt. Für die drei Tage wurden 
etwa 100 Kulturveranstaltungen geplant, so dass jeder 
etwas für sich finden kann. Die wichtigsten davon sind 
die Ausstellung der Werke des legendären, spanischen 
Künstlers Eduardo Chillida (im Büro der Künstlerischen 
Ausstellungen, Vernissage 15. Januar) und die Ausstellung 
„Made in Europe. 25 Jahre des Preises der Europäischen 
Union für moderne Architektur - Mies van der Rohe Award 
„, durch die wir die besten Realisierungen der Weltarchi-
tektur kennen lernen werden (Architekturmuseum, Ver-
nissage 16. Januar).
Die Europäische Kulturhauptstadt lädt auch zu einem 
dreitägigen Projekt „Mercouri / Xenakis“ ein, das eine 
Ausstellung, Konzerte und eine Performance umfasst, die 
den Werken von Iannis Xenakis - des legendären, grie-
chischen Architekten und Komponisten gewidmet sind, 
sowie Melina Mercouri - der griechischen Schauspielerin 
und Kulturministerin, sowie der Urheberin des Konzepts 
der Kulturhauptstadt Europas. Am Samstag (16. Januar) 
wird die Europäische Kulturhauptstadt ins „Museum der 
Träume“ einladen. Im Breslauer Nationalmuseum wird 
die Regisseurin Jacqueline Kornmüller mit Literatur- und 
Theaterstars sowie mit Tänzern neun kleine, von Kunst-
werken inspirierte, Aufführungen zeigen.

Už zbývá méně než jeden měsíc. Wroclaw zve na tří-
denní zahajovací víkend (15-17. ledna 2016), naplněný 
více než sto kulturními zážitky, které budou slavnost-
ním otevřením roku Evropského hlavního města kul-
tury. Velkým finále bude nedělní (17. leden) slavnostní 
zahájení Evropského hlavního města kultury Wroclaw 
2016 s názvem „Probuzení“, kterého se zúčastní desítky 
tisíc lidí. Bude to jeden z největších a nejkrásnějších 
průvodů v historii města. – Wroclawané a naši hosté se 
budou moci zapojit do společného pochodu a podílet 
se na uměleckém příběhu o historii města a jeho oby-
vatel – zve autor „Probuzení“ Chris Baldwin.

Pochod duchů města 
Režisérem realizovaného ve velkém stylu zahajova-
cího ceremoniálu je Chris Baldwin, kurátor Evropské-
ho hlavního města kultury pro uměleckou stránku, 
umělec, který má na svém kontě velkolepé venkovní 
akce po celé Evropě. Ceremoniál začne v neděli 17. 
ledna ve čtyřech čtvrtích Wroclawi. Z  tramvajového 
depa „Dąbie“, depa autobusů na ulici Grabiszyńské, 
depa „Popowice“ a Vyšší vojenské školy pozemních sil 
na ulici Čajkovského vyrazí na náměstí pochody oby-
vatel a umělců. Doprovázet je budou čtyři duchové 
Wroclawi: Duch mnoha vyznání, Duch inovace, Duch 
rekonstrukce a Duch povodní, kteří budou v aranžova-
né scenérii mluvit o mimořádné multikulturní histo-
rii města. Projektantem několika metrových instalací 

čtyř duchů je francouzský vizuální umělec Philippe 
Geffroy.
Vyvrcholení „Probuzení“ nastane při setkání čtyř du-
chů, občanů a umělců v srdci města. Náměstí projde 
uměleckou transformací, v důsledku níž se i okolní 
budovy stanou scénami a prvky scénografie. Vizuální 
a hudební podívaná, která je vyvrcholením „Probuze-
ní“, bude velkolepým představením s neobvyklou scé-
nografií, báječnou vizualizací, svou formou překva-
pující podívanou s tisíci umělci. Scénář představení 
je založený na kombinaci práce režisérů vizuálního 
umění, tanečníků, herců, hudebníků, umělců a aktivní 
účasti obyvatel Wroclawi. Rozsah projektu se odráží v 
počtu více než 1300 umělců, 200 sboristů, 50 vojáků 
a asi 300 cyklistů. Během ceremoniálu se objeví 30 
světelných instalací, 30 obřích loutek a pět tramva-
jí. Režiséři „Probuzení“ připravili mnoho uměleckých 
překvapení a „zvratů“. Tvůrci neodhalují podrobnosti, 
protože doufají, že efekt překvapení vyvolá ještě více 
emocí a uměleckých zážitků pro veřejnost.
Příprav slavnostního otevření trvajících téměř rok se 
zúčastnili polští a zahraniční umělci, stovky lidí spo-
jených s formálními a neformálními centry kultury 
a místní společností. Nicméně, organizátoři projektu 
zdůrazňují především aktivní účast občanů Wroclawi, 
kteří vytvoří nezapomenutelný kulturní průvod lidí.
- Pomozte nám 17. ledna vyprávět příběh Wroclawi, 
naše společná účast na úvodním průvodu Evropského 

hlavního města kultury zajistí, že Wroclawské „Probu-
zení“ se stane vrcholem v celoevropském měřítku - 
vyzývá Chris Baldwin.

Zahajovací víkend s projektem „Mercouri / Xenakis“,  
a perlami světové architektury
„Probuzení“ budou předcházet kulturní oslavy, které 
začínají v pátek 15. ledna. Během tří dnů je napláno-
váno kolem 100 kulturních akcí, takže si každý může 
najít něco pro sebe. Nejdůležitější z nich je výstava 
prací legendárního španělského umělce Eduarda 
Chillida (v BWA Awangarda, zahájení 15. ledna) a vý-
stava „Made in Europe. 25 let ceny Evropské Unie v 
oblasti současné architektury – Mies van der Rohe 
Award“, díky níž se seznámíme s  nejlepšími realiza-
cemi světové architektury (Muzeum architektury, za-
hájení 16. ledna). Evropské hlavní město kultury také 
zve na třídenní akci „Mercouri / Xenakis“ zahrnující 
výstavu, koncerty a představení věnované dílům Ia-
nnise Xenakise - legendárního řeckého architekta 
a skladatele, a také Melin Mercouriové - řecké hereč-
ky, ministryně kultury a původkyně koncepce Evrop-
ského hlavního města kultury. V sobotu (16. ledna) 
Vás Evropské hlavní město kultury pozve do „Muzea 
přání“. V národním muzeu ve Wroclawi režisérka Ja-
cqueline Kornmüllerová spolu s  hvězdami literatu-
ry a divadla a tanečníky, představí devět komorních 
představení inspirovaných uměleckými díly.
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