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POLSKO-CZESKI
ROK KULTURALNY 2016

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

PRAGA, LIBICE NAD CYDLINOU, 22-24 KWIETNIA

Piątek, 22.04, Praga

GODZ. 12.00   KONFERENCJA „ŚWIĘTY WOJCIECH ŁĄCZY NARODY POLSKI I CZECH.  
       PREZENTACJA SZLAKU ŚW. WOJCIECHA. I ETAP PRAGA – WROCŁAW.” 
    
    Miejsce: Instytut Polski, Male nam. 1

OK. GODZ. 14.30  WYSTAWA POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  „BĄDŹMY RODZINĄ” 

    PROMOCJA PRODUKTÓW REGIONALNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA.
    SPOTKANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO I KONGRESU CZECHOZNAWSTWA POLSKIEGO.
    PROMOCJA DOLNEGO ŚLĄSKA I ESK WROCŁAW 2016.
 
    Miejsce: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Husova 8. Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej

GODZ. 10.00  PIELGRZYMKA Z WROCŁAWIA I POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

 Miejsce: Libice nad Cydlinou (miejsce urodzenia św. Wojciecha)

GODZ. 14.00   BŘEVNOV. PRZYJAZD MOTOCYKLISTÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA 
    ORAZ PIELGRZYMÓW I TURYSTÓW Z WROCŁAWIA I POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

    Miejsce: Klasztor o.o. Benedyktynów w Břevnovie.

    PROLOG SZLAKU ŚW. WOJCIECHA 
    SPOTKANIE W KLASZTORZE OO. BENEDYKTYNÓW. KOŚCIÓŁ ŚW. MARKETY.
    PROMOCJA DOLNEGO ŚLĄSKA I ESK- WROCŁAW 2016.

GODZ. 18.00   MSZA ŚW. W KATEDRZE ŚW. VITA, WACŁAWA I WOJCIECHA
    PRZEWODNICZY KS. KARD. DOMINIK DUKA, PRYMAS CZECH.

 „UTWORZENIE I PROMOCJA SZLAKU ŚW. WOJCIECHA Z PRAGI DO WROCŁAWIA (I ETAP)  
 W 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI” - WYSTĄPIENIE JULIANA GOLAKA, PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO.

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SZLAKU ŚW. WOJCIECHA Z PRAGI DO WROCŁAWIA ORAZ PIELGRZYMÓW  
 Z DOLNEGO ŚLĄSKA, KS. KARD. DOMINIK DUKA, PRYMAS CZECH.  
 OGŁOSZENIE NOMINACJI NA FUNKCJĘ KAPELANA SOLIDARNOŚCI POLSKO - CZESKO - SŁOWACKIEJ.

 Miejsce: Katedra św. Vita, Wacława i Wojciecha, III. nádvoří 48/2, Pražský hrad 119 01 Praha 1 - Hradčany

GODZ. 20.00   POLSKO- CZESKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
    KONCERT ZESPOŁÓW MUZYCZNO-WOKALNYCH Z POLSKI I REPUBLIKI CZESKIEJ
   
    Miejsce: Praga-Kyje. parafia pw. Św. Bartłomieja, ul. Prelatska,1

GODZ. 10.00   MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ  
    W KOŚCIELE ŚW. BARTŁOMIEJA. PRZEWODNICZY KS. EDWARD WALCZYK

    Miejsce: Praga-Kyje. parafia pw. Św. Bartłomieja, ul. Prelatska,1

Sobota, 23.04 , Libice nad Cydlinou, Praga  

Niedziela, 24.04, Praga

Organizatorzy:

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

P R A G A
NA SZLAKU ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

W R O C Ł AW



Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką twórczością do historii niemieckiej literatury. 
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę. 
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci 
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol). 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-
-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 7 miejsc noclegowych. 

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga

ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers,  
Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der 
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den 
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol). 

Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 

Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof
Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego 
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i  spowiedzi, w konse-
kwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.

W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu 
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata 
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech. 

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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Ks. bp. Ignacy Dec

JAKO UCZCIWI INFORMATORZY I PROMOTORZY  
PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA

Drodzy Pracownicy Mediów, 
Bracia i Siostry w Chrystusie!

 Autor Listu do Hebrajczyków 
przypomniał nam, że „wielokrot-
nie i na różne sposoby przema-
wiał niegdyś Bóg do ojców przez 
proroków, a w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez 
Syna" (Hbr 1,1-2a). W ostatnim 
czasie, w okresie Bożego Narodze-
nia, wspominaliśmy to przyjście 
na świat Syna Bożego, Jego wcie-
lenie i zamieszkanie wśród nas. 
Następnie autor dodał, że „Jego 
to [Bóg] ustanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez Niego 
też stworzył wszechświat. Ten Syn, 
który jest odblaskiem Jego chwały 
i odbiciem Jego istoty, podtrzy-
muje wszystko słowem swej po-
tęgi, a dokonawszy oczyszczenia 
z grzechów, zasiadł po prawicy 
Majestatu na wysokościach" (Hbr 
1,2b-3). Przypomniał nam zatem 
kim Chrystus jest i czego dokonał  
wśród nas.

We fragmencie odczytanej 
Ewangelii widzimy Chrystusa 
wśród ludzi na początku Jego 
publicznej działalności. Było to 
jakby Jego programowe wystą-
pienie, jakby pierwsze kazanie i 
pierwsze czynności, a więc było to 
wystąpienie o szczególnym zna-
czeniu, właśnie dlatego, że było to 
pierwsze publiczne wystąpienie. 
Wiemy, że gdy po raz pierwszy 
przemawia jakiś dostojnik pań-
stwowy: prezydent, czy premier 
w parlamencie, gdy swoją mowę 
inauguracyjną wygłasza nowy 
biskup czy proboszcz, wszyscy 
z zaciekawieniem czekają na to, 
co powie. Jesteśmy ciekawi jaki 
zapowie program, jakie podejmie 
priorytety, czego będzie od nas 
oczekiwał i co nam za to od siebie 
obiecuje.

Jaki jest zatem program Je-
zusa, zawarty w Jego pierwszej 
inauguracyjnej mowie? Jest 
bardzo prosty i jasny: „Czas się 
wypełnił i bliskie jest Królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię" (Mk 1,15).  Zatem 
tematem pierwszego Jezusowe-
go kazania jest Królestwo Boże i 
nasze w nim zadania

Czym jest to Królestwo Boże, 
gdzie się urzeczywistnia, co stano-
wi jego istotę; kiedy się zaczyna 
i kiedy się skończy? Na wszyst-

kie te pytania Chrystus udzielił 
wyczerpującej odpowiedzi w 
czasie całej swojej apostolskiej 
misji. Spróbujmy je tu zebrać w 
jakąś całość.

Przede wszystkim Królestwo 
Boże nie utożsamia się z żadnym 
królestwem ziemskim. Nie ma 
określonego terytorium, nie ma 
granic. Jest wszędzie tam, gdzie 
ludzie wierzą w Chrystusa, naśla-
dują Jego świętość i korzystają 
z Jego łaski. Jest wszędzie tam, 
gdzie jest Chrystus. Można po-
wiedzieć, że to On właśnie jest 
początkiem i końcem tego Kró-
lestwa, że On jest Jego głową, my 
zaś jego członkami. To Królestwo 
Boże jest wspólnotą bożo-ludzką. 
Jest na tym świecie, ale nie z tego 
świata. Moc tego królestwa mie-
rzy się nie siłą fizyczną, nie armią, 
nie gospodarką, ale miłością, po-
święceniem i służbą dla drugich. 

Do tego Królestwa są powo-
łani wszyscy ludzie. Dzisiejszy 
opis powołania apostołów przez 
Chrystusa  - to właśnie pierwsze 
zaproszenie do wstąpienia w sze-
regi członkówf tego Królestwa. 
My także weszliśmy już do tego 
Królestwa przez chrzest. W tym 
Królestwie otrzymujemy różne 
zadania, różne powołania. W tym 
Królestwie Bożym, które zwykle 
utożsamiamy z Kościołem, są 
różne powołania. Najwięcej osób 
jest powołanych  do małżeństwa, 
aby być mężem, żoną, matką, oj-
cem. Niektórzy zostali powołani, 
aby być kapłanami czy osobami 
życia konsekrowanego. Jeszcze 
inni otrzymują powołanie nauczy-
cielskie, lekarskie, dziennikarskie 
i inne. Właściwie to do każdego 
zawodu, do każdej pracy, jest się 
powołanym.

Dzisiaj Pan Jezus przypomi-
na, że do wszystkich powołanych 
przez Niego, kieruje On wezwa-
nie: „Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię" (Mk 1,15).   Zwróćmy 
uwagę na czas teraźniejszy słowa: 
„nawracajcie się". Nie chodzi tu o 
jednorazowe nawrócenie, ale o 
ciągłe, permanentne nawracanie 
się. Dodajmy jeszcze, że w tym 
codziennym nawracaniu się nie 
chodzi tylko o nawracanie się z 
kłamstwa na prawdę, ze zła na 
dobro, z grzechu na przyjaźń z 
Bogiem, ale także o nawracanie 

się z tego co dobre, na to, co lep-
sze, z tego, co mniej doskonałe, 
na to, co doskonalsze.  

Powołanie dziennikarskie to 
powołanie do służby prawdzie 
i dobru. Pracownicy mediów to 
osoby powołane do przekazu 
słowa, do przekazu informacji o 
czymś, czy o kimś, o jakimś wyda-
rzeniu.  W przekazie informacji o 
czymś, zawierają się  zwykle dwie 
główne czynności: informacja o 
faktach oraz interpretacja faktów. 
Jako  dziennikarze mamy obowią-
zek zapoznawać się z faktami. Po-
winniśmy uczciwie i obiektywnie 
ustalać fakty, co się naprawdę wy-
darzyło. I na tym odcinku mogą 
już być nadużycia. Można fakty 
zakłamywać. Mówimy dzisiaj o 
zakłamywaniu historii, o zakła-
mywaniu rzeczywistości.  

Trwa w świecie zakłamywanie 
historii. Mówi się o polskich obo-
zach koncentracyjnych. Mówi się  
o wywołaniu wojny przez jakichś 
nazistów, o obozach nazistow-
skich, a nie niemieckich. Niem-
cy nagminnie usiłują zdjąć winę 
i odpowiedzialność za wywołanie 
awantury wojennej i mordowanie 
Żydów. Mówią, że to czynili jacyś 
bliżej nieznani oprawcy, wspoma-
gani przez Polaków.  Przez wiele 
lat rozpowszechniano  kłamstwo 
katyńskie. Do dziś trwa kłamstwo 
o zbrodniach na Wołyniu. Praw-
da o katastrofie smoleńskiej jest 
dotąd zamazana. 

Obowiązkiem dziennikarza 
jest dotrzeć do prawdy o faktach 
i wydarzeniach oraz je prawdzi-
wie opisać, zgodnie z tym, co 
się naprawdę wydarzyło. Fakty 
opisujemy nie wybiórczo, ale 
integralnie. Kiedyś nakręcono 
reportaż o pewnym mieście. Był 
on bardzo pozytywny. Zapoznali 
się z nim przeciwnicy władz tego 
miasta. Postanowili wysłać swoich 
reporterów. Ci otrzymali polece-
nie, żeby w zbieraniu materiału o 
mieście skupić się na śmietnikach, 
na melinach,  jednym słowem - na 
najgorszych fragmentach tego 
miasta. Pokazano potem drugi 
film o mieście. Był całkowicie 
odmienny od tego pierwszego. 
Można by zapytać, który film za-
wierał prawdziwą relację? Trzeba  
odpowiedzieć, że żaden, bo nie 
odzwierciadlał pełnej prawdy o 
mieście.   

Druga czynność w przekazie 
informacji - to interpretacja fak-
tów. Jest to jeszcze trudniejsze 
zadanie. Z faktami ustalonymi 
zasadnie nie można polemi-
zować, ale każdej interpretacji 
można przeciwstawić następną, 
często inną interpretację. Winni-
śmy  więcej modlić się do Ducha 
Świętego, byśmy byli sprawiedli-
wi, obiektywni i życzliwi w oce-
nach tego, co się dzieje. aby nie 
było złośliwości. Winniśmy także 
unikać stosowania się do popraw-
ności politycznej. Nie jest to łatwe, 

J.E. ks. bp. Ignacy Dec podczas wygłaszania słowa do dziennikarzy. Fot. Marek Zygmunt
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bowiem kto płaci, ten żąda. Gdy 
są na stole pieniądze, to prawda 
zwykle milczy. Nie wolno sprzeda-
wać prawdy i dobra za pieniądze. 

Drodzy Pracownicy Mediów!
Jesteście powołani, aby być 

promotorami prawdy, dobra i 
piękna. Jesteście powołani do 

promowania  wartości moralnych, 
wartości religijnych i patriotycz-
nych. Róbcie wszystko, aby wasza 
posługa była uczciwa. Unikajcie 
kłamstwa i złośliwości. Jeśli nie 
zejdziecie z drogi prawdy i zatro-
skania o dobro, to Pan nagrodzi 
Was wewnętrzną satysfakcją, 

poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. Dziękując Wam za wa-
szą posługę, będziemy się modlić 
o Boże błogosławieństwo dla Was, 
abyście byli zawsze wierni Boże-
mu prawu i własnemu sumieniu. 
Amen. 

Słowo do Dziennikarzy wygło-
szone na Spotkaniu Noworocznym 
z pracownikami mediów z terenu 
Diecezji Świdnickiej 11 stycznia 
2016 roku w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Świdnicy.

Dziennikarze uczestniczący w Spotkaniu Noworocznym w Świdnicy.

Życzenia dla Redakcji i Czytelników  miesięcznika "Ziemia Kłodzka"

Jako biskup diecezji świdnickiej wyrażam wielką radość z regularnego ukazywania się miesięcznika Zie-
mia Kłodzka Od Kladskeho pomezi - Glatzer Bergland. Teren Ziemi Kłodzkiej stanowi ponad jedną trzecią 
terytorium diecezji świdnickiej. Ziemia Kłodzka, jak żadna inna, jest miejscem przenikania się trzech kultur: 
polskiej, niemieckiej i czeskiej.  Zatem dobrze się dzieje, że w miesięczniku "Ziemia Kłodzka" znajdujemy 
teksty  pisane w trzech językach, dotyczące spraw polskich, niemieckich i czeskich. Ma to ogromne zna-
czenie w rozwijaniu i pogłębianiu przyjaznego dialogu między trzema narodami.

Serdecznie gratuluję P.T. Redakcji "Ziemi Kłodzkiej" prowadzenia tego dzieła. Wyrażam wielkie uznanie 
dla Redaktor Naczelnej miesięcznika, pani Teresie Bazała, za wzorowe prowadzenie Pisma, za wielowątko-
wość zamieszczanych tekstów, za ich wysoki poziom merytoryczny i formalny. 

Gratuluję Wszystkim Współpracownikom, zwłaszcza redaktorom tekstów obcojęzycznych (niemiec-
kich i czeskich). Życzę P.T. Redakcji dużej inwencji twórczej i trwania w służbie prawdzie i dobru dla Ziemi 
Kłodzkiej, zaś Wszystkim Czytelnikom "Ziemi Kłodzkiej" życzę dużej satysfakcji w regularnym nabywaniu i 
czytaniu tego jakże potrzebnego miesięcznika. 

Jednocześnie za pośrednictwem miesięcznika Ziemia Kłodzka składam najserdeczniejsze życzenia bło-
gosławieństwa Bożego Wszystkim Pracownikom mediów w Diecezji Świdnickiej.

 
ks. bp. Ignacy Dec, Ordynariusz Świdnicki

Jasełka w wykonaniu kleryków Świdnickiego Seminarium.Ks. bp. Ignacy Dec otrzymuje upominek od przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis.
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Julian Golak

„BĄDŹMY RODZINĄ”
W Sokolcu w Górach Sowich 

uroczystym podsumowaniem 21 
grudnia 2015 roku zakończyła się 
XXVI edycja Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną”. W spotkaniu świątecz-
nym wzięli udział wolontariusze 
nie tylko z Polski i Czech, ale tak-
że z Ukrainy, Białorusi i Gruzji. 

Cały 2015 rok był niezwykle 
bogaty w wydarzenia kulturalne 
na pograniczu polsko-czeskim. 
Ta największa od lat akcja zo-
stała rozpoczęta już w marcu 
w czeskim Broumovie, gdzie  
ponad 100 gości z obu krajów 
uroczyście zainaugurowało 
Polsko-Czeski Rok Kulturalny 
2015. Wydarzenie to zgromadziło 
uczestników nie tylko z Broumo-
va, ale także z innych polskich  
i czeskich miast. Podczas uro-
czystości Starosta Broumova 

Jaroslav Bitnar i Julian Golak, 
który od 25 lat przewodniczy 
pracom Komitetu Organizacyj-
nego Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej, wręczyli 
nagrody honorowe przyznane w 
2015 roku Konsulowi Republiki 
Czeskiej we Wrocławiu Arkadiu-
szowi Ignasiakowi oraz prof. Le-
sławowi Koćwinowi. 

W ciągu roku w wydarze-
niach na pograniczu polsko-cze-
skim wzięli udział także przed-
stawiciele z Ukrainy, Białorusi, 
Niemiec oraz Gruzji. Najwięcej 
akcji zorganizowano tradycyjnie 
w okresie od września do koń-
ca roku. Był to między innymi 
dwuczęściowy, Międzynarodo-
wy Plener Artystyczny z udzia-
łem także niepełnosprawnych 
artystów malujących ustami i 
nogami. Pierwsza część pleneru 

odbyła się w Szczecinie, a druga 
w Górach Sowich (z bazą w So-
kolcu).  W obu częściach pleneru 
wziął bardzo aktywny udział nie-
pełnosprawny artysta – muzyk 
Zygmunt Romanowski z Chicago 
(USA). W czasie całego roku w 
kilku miejscowościach w Polsce 
i w Czechach prezentowano trzy 
objazdowe wystawy: Polsko-
-Czeskie Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, „Szlak do Wolności” oraz 
najnowszą wystawę o Arnošcie z 
Pardubic. Organizatorzy podjęli 
trudny temat remontu bardzo 
uszkodzonego nagrobka pierw-
szego czeskiego arcybiskupa, 
który od 650 lat znajduje się w 
kościele o.o. Jezuitów w Kłodzku. 
W wyniku przeprowadzonych we 
współpracy z Polsko-Czeskim To-
warzystwem Naukowym trzech 
konferencji, remontu nagrobka 

podjęli się naukowcy z Uniwer-
sytetu z Pardubic – wydziału 
renowacji w Litomyślu.

Po raz kolejny ważne wyda-
rzenia w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej zo-
stały zorganizowane także we 
Wrocławiu i w Pradze – stolicy 
Republiki Czeskiej. Były to kon-
ferencje, wystawy oraz koncerty. 
Łącznie w 2015 roku zorganizo-
wano prawie sto różnorodnych 
imprez społeczno-kulturalnych 
w 34 miejscowościach w Polsce 
i w Czechach. 

Na 2016 rok zaplanowano już 
kolejne wydarzenia, między in-
nymi zorganizowanie i otwarcie 
„Szlaku Świętego Wojciecha” z 
Pragi do Wrocławia. Główne 
uroczystości rozpoczną się 23 
kwietnia 2016 roku w Pradze w 
katedrze św. Vita.

Lądek-Zdrój, 12 września 2015. Warcisław Martynowski dokonuje uroczystego 
otwarcia Alei Vaclava Havla w Lądku-Zdroju. Fot. 

Sokolec, 21 grudnia 2015. Wystawa poplenerowa zorganizowana po zakończeniu 
Polsko-Czesko-Ukraińskiego Pleneru Artystycznego.

Lądek-Zdrój, 12 września 2015. Wicepremier RP Tomasz Siemoniak przemawia podczas inauguracji XXVI Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną". Pierwsza z lewej: Grażyna Bernatowicz, ambasador RP 
w Republice Czeskiej.

Boguszów-Gorce, 4 października 2015. Koncert pt. "Kwiaty Jana Pawła II" w 
wykonaniu artystów Ogólnopolskiego Teatru William Es. 
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Teresa Bazała

26 LAT HISTORII W 1000 SLAJDÓW

Pracownicy Muzeum Zie-
mi Kłodzkiej od 1999 roku 
tworzą kroniki „Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej”. Stowarzyszenie 
Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej właśnie udostępni-
ło je w wersji cyfrowej. 

- To ponad 2000 zdigi-
talizowanych stron - mówi 
Julian Golak, główny orga-
nizator DNI.

Udostępnione materia-
ły przedstawiają między 

innymi wycinki prasowe, 
archiwalne zdjęcia oraz ko-
pie pism kierowanych lub 
pisanych przez ambasada-
rów, ministrów i dostojników 
kościelnych. Dzięki cyfryzacji 
można je przeglądać z każ-
dego urządzenia podłączo-
nego do internetu.

Kroniki pokazują, jak 
rozwijały się przez lata Pol-
sko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Materiały 
przedstawiają nie tylko hi-

storię DNI, ale także setki 
osób, które przez lata brały 
udział w jej tworzeniu. Dni 
Kultury to największy cykl 
wydarzeń społeczno-kul-
turalnych na pograniczu 
polsko-czeskim. Każdego 
roku odbywa się ok. 100 
różnorodnych wydarzeń: 
koncertów, konferencji, 
plenerów artystycznych, 
konkursów i innych przed-
sięwzięć organizowanych 
zarówno na pograniczu, 

jak i coraz częściej w miej-
scowościach oddalonych od 
granicy polsko-czeskiej. Od 
samego początku pracami 
Komitetu Organizacyjnego 
kieruje Julian Golak.

Za proces digitalizacji 
materiałów odpowiadał 
Tomasz Gmerek. Materia-
ły dostępne są na stronie 
DNI: www.dnikultury.eu w 
zakładce „Zasoby zdigitali-
zowane”. 

Slajd jednej z kart przedstawiających wydarzenia 1998 roku. Jak dotąd powstało 9 tomów kronik.

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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Krzysztof Kotowicz

WIZUALIZACJA NIEWIDZIALNEGO
Twórcy tego, co nazy-

wamy „szopkami” mieli na 
względzie potrzebę wizuali-
zowania prawd wiary. Uwa-
żali bowiem, że przyjście na 
świat Jezusa Chrystusa sta-
nowiło jedno z najważniej-
szych wydarzeń w historii 
ludzkości. Rzeźbiąc, malując, 
budując figurki i całe sceny 
opisujące Boże Narodze-
nie, byli przeświadczeni, 
że należy ten fakt nie tylko 
utrwalić w świadomości, ale 
niejako aktualizować jego 
przesłanie, by odnosiło się 
do konkretnych warunków, 
w jakich żyje człowiek.

W ten sposób mówił o 
tej szczególnej formie prze-
żywania Bożego Narodzenia 
ks. prof. Tadeusz Fitych pod-
czas spotkania z mieszkań-
cami Barda. Zapowiadany 
przez nas wcześniej wieczór 
zorganizowany przez Cen-
trum Kultury oraz Stowarzy-
szenie „Bardo. Kultura” połą-
czony był z wystawą prac i 
podsumowaniem konkursu 
szopek organizowanego w 
Bardzie od wielu lat. Bardo 
jest bowiem jednym z tych 
miast, w których już w XVII 
wieku powstała duża szopka 
betlejemska. Miasto, leżące 
współcześnie na pograni-
czu polsko-czeskim, było 
jednym z ośrodków, w któ-
rych zbudowana też zosta-
ła szopka ruchoma, której 
aktualną wersję można po-
dziwiać odwiedzając Sank-
tuarium Maryjne w Bardzie.

Spotkanie, odbyło się 
31 stycznia, profesjonalnie 
prowadziła je Beata Szew-
czyk, która nadała temu wie-
czorowi klimat naturalnej i 
ciepłej rozmowy z gościem, 
którym był ks. prof Tadeusz 
Fitych. Prowadząc niejako 
wywiad „na żywo” zachęcała 
prelegenta do opowiadania 
o bardzo bogatej – jak się 
okazało – tradycji kompo-
nowania i budowania szo-
pek betlejemskich. Przy 
pomocy prezentacji mul-
dimedialnych, ale przede 
wszystkim podczas bar-
dzo starannie formułowa-

nych fraz, Ksiądz Profesor 
ukazał historię i znaczenie 
„szopek”, które – jego zda-
niem – powinny być nazy-
wane „betlejemkami”, aby 
nie kojarzyć dzieł ludzkiej 
wyobraźni z popularnymi 
formami prześmiewczych 
widowisk scenicznych. 
Nawiązywał przy tym do 
kolejnych etapów zmian 
społecznych i religijnych 
na terenie obecnego po-
granicza polsko-czeskiego, 
których emanacją były m.in. 
plastyczne formy upamięt-
niania narodzin Chrystusa. 
Pasjonująca opowieść mo-

głaby zapewne trwać dłuże, 
ale ze względu na ograni-
czenia czasowe, można było 
zmieścić tylko najważniej-
sze wiadomości. Program 
wieczoru był ubogacony 
śpiewem kolęd w wyko-
naniu bardzkiego zespołu 
„Wiolinek”, który pięknymi 
brzmieniami ocieplał całe 
spotkanie. Na zakończenie 
prelegent otrzymał w po-
dziękowaniu kwiaty, a Mi-
chał Rajczakowski wręczył 
egzemplarz wydrukowa-
nej niedawno malowanej 
bardzkiej szopki rozkłada-
nej. Michał Rajczakowski 
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to artysta-plastyk, emery-
towany nauczyciel plastyki i 
przewodnik sudecki. Wraz z 
Beatą Szewczyk 15 lat temu 
był inicjatorem organizo-
wania Konkursu i Wystawy 
Szopek i Prac Plastycznych 
w Bardzie.

Należy dodać, że ks. 
prof. Tadeusz Fitych jest 
absolwentem Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu i Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskie-
go. Od 1986 r. był współ-
pracownikiem Polskiego 
Instytutu Historycznego w 
Rzymie. Prowadził studia i 
prace badawcze, m.in. na 
uniwersytetach włoskich, 
niemieckich i austriackich. 
Jest pomysłodawcą i wice-
prezesem Federacji Biblio-
tek Kościelnych „FIDES”. 
Uczestniczył w Synodzie 
Biskupów w 1991 r. był też 
– jako dyplomata – sekre-
tarzem prezydenta Rady 
Konferencji Episkopatów 
Europy. Pełnił też posługę 
duszpasterską oraz pra-
cę naukowo-badawczą w 
pilotażowym osiedlu eku-
menicznym (Ökumenische 
Lebenszentrum) w Ottma-
ring k/Augsburga. Ks. Tade-
usz Fitych brał udział w II 
polskiej wyprawie naukowej 
do spraw krytycznej edycji 
akt nuncjatury polskiej w 

Rzymie. Występował jako 
prelegent na wielu kongre-
sach krajowych i zagranicz-
nych, opublikował szereg 
książek oraz ponad 250 
artykułów i recenzji. Jest 
autorem wystaw i fotografii 
artystycznych. Po 15-letniej 
służbie Kościołowi w Euro-
pie, zamieszkał w Kudowie - 
Zdroju. Należy do grona 
ponad 150 osób z kręgu 
ludzi nauki, kultury, sztuki 
i biznesu, którzy otrzymali 
certyfikat „Asylum Glacen-
se” i zamieszkali na Ziemi 
Kłodzkiej. Na co dzień jest 
prezbiterem Diecezji Świd-
nickiej, członkiem szeregu 
towarzystw naukowych 
w Polsce, Niemczech i Re-
publice Czeskiej. Jako na-
ukowiec jest ekspertem w 
dziedzinie historii dziejów 
teologii, dyplomacji, kultury 
i duchowości i  specjalistą 
w dziedzinie dyplomacji 
watykańskiej. Od kilku lat 
w czterech krajach Europy 
Środkowej prowadzi bada-
nia nad małą architekturą 
sakralną i publikuje swój do-
robek, m.in. w dwujęzycz-
nym serwisie internetowym 
„Boże Młyny”. Wortal ten sta-
nowi jeden z najbogatszych 
zasobów informacyjnych na 
temat tzw. „małej architek-
tury sakralnej” w Polsce.

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/

Ks. prof. Tadeusz Fitych. Fot. Krzysztof Kotowicz

Uczestnicy spotkania w Bardzie Śląskim. Fot. Krzysztof Kotowicz
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W 2016 roku przypada 
1050 rocznica Chrztu Polski, 
wydarzenia  którego nie spo-
sób przecenić. 

Przez ponad dziesięć wie-
ków  rozwoju polskiej pań-
stwowości, to właśnie decy-
zja o przyjęciu chrztu, przez 
Mieszka I była najważniejszym 
epokowym wydarzeniem, 
które wprowadziło Polskę do 
rodziny krajów europejskich 
o rozwiniętej kulturze.  

Na zachodzie Europy 
głównym filarem organizacji 
i  umacniania pozycji państwa , 
szczególnie na zewnątrz kraju, 
był w tamtym okresie Kościół. 
To właśnie zakonnicy wprowa-
dzili nowoczesną edukację. 
Byli także posłami (dyploma-
tami) do obcych krajów.  To oni 
tworzyli trzon kadry admini-
stracyjnej i obejmowali  odpo-
wiedzialne funkcje w kancelarii 
królewskiej. Pogaństwo, które  
zdecydowanie panowało  w 
ówczesnej Polsce, nie było w 
stanie zapewnić rozwoju kraju, 
ani jego odpowiedniej pozycji 
na arenie międzynarodowej. 

Mieszko zdawał sobie spra-
wę z tego, że system wierzeń 
pogańskich odziedziczony po 
okresie rodowo-plemiennym, 
był bardzo trudny do zmiany, 
bowiem wierzenia i tradycje 
miały bardzo ważne znaczenie 
dla ówczesnych rodzin. Mą-
drość Mieszka polegała także 
na tym, że umiał zauważyć  i 
docenić doświadczenia krajów 
sąsiednich, które kolejno po-
rzucały pogaństwo. Porzucili 
oni dawne zwyczaje i przyjmo-
wali wiarę chrześcijańską, która 
znacząco przyczyniała się do 
unowocześnienia ich krajów.

W 965 roku Mieszko poślu-
bił czeską księżniczkę Dobra-
wę. To właśnie ona uczyła go 
zasad wiary chrześcijańskiej, 
była niewątpliwie misjonar-
ką, która nawracała polskie-
go księcia i przygotowywała 
go do nowej wielkiej misji w 
Europie. Misja ta powiodła 
się, a biskup Jordan ochrzcił 
Mieszka. Ten fakt miał także 
wielkie znaczenie kulturalne 
i cywilizacyjne. Wkrótce Pol-
ska została wprowadzona do 
grona państw, z którymi mo-
gła współpracować i rozwijać 

kontakty społeczno-kulturalne. 
Przyjęcie chrztu za pośrednic-
twem Czech spowodowało 
wprowadzenie czeskiego 
słownictwa do naszego języ-
ka, które utrzymało się do dnia 
dzisiejszego.

To właśnie w dużej mierze 
Czesi przyczynili się  do przyję-
cia w tamtym czasie Polski do 
grona państw chrześcijańskich 
i przez to zapewnili na długie 
lata właściwy europejski kie-
runek rozwoju kraju.

Mamy też jako Polacy dług 
wdzięczności za tragicznie 
zakończoną  misję  Świętego 
Wojciecha.  W  związku z tym 
powinniśmy dbać o wzajem-
ne, dobre stosunki pomiędzy 
naszymi krajami. Dzisiaj może 
to być np. dobra współpraca 
w ramach Unii Europejskiej, 
prawdziwe reaktywowanie  
i podniesienie znaczenia tzw. 
Grupy Wyszehradzkiej, czy 
choćby podnoszenie i ciągłe 
doskonalenie  codziennych 
relacji ludności i rozwijania 
współpracy na terenach przy-
granicznych. Może to być np. 
wspieranie sprawdzonych akcji 
społeczno- kulturalnych, ale 
też organizowanie nowych 
form polsko- czeskich pro-
jektów transgranicznych. 
Okazją do tego wydaje się 
być zainicjowany turystycz-
no-pielgrzymkowy Szlak Św. 
Wojciecha.

Jego pierwszy etap popro-
wadzi z Pragi do Wrocławia, 
drugi do Poznania, trzeci do 
Gdańska, a czwarty  do Elblą-
ga. Łącznie projekt obejmie 
trzy kraje czeskie (środkowo-
-czeski, kralovehradecki, par-
dubicki) oraz pięć województw 
w Polsce (dolnośląskie, wielko-
polskie, kujawsko-pomorskie, 
pomorskie, warmińsko-mazur-
skie). Warto również pomyśleć  
w przyszłości o poprowadze-
niu dalej tego szlaku aż do 
Magdeburga.

Oficjalne otwarcie I etapu 
Szlaku Św. Wojciecha nastąpi 
w Pradze w dniach 22-24. 04. 
2016 roku w ramach uroczystej 
Inauguracji Polsko- Czeskiego 
Roku Kulturalnego – 2016.

Julian Golak

SZLAK ŚWIĘTEGO  WOJCIECHA

U góry okładka 
folderu. Poniżej 
strona  
prezentująca 
 fragment I etapu 
Szlaku  
Św. Wojciecha.
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prof. Konrad Czapliński

ŚWIĘTY WOJCIECH, BISKUP I GŁÓWNY PATRON POLSKI
Wojciech urodził się ok. 956 

roku w możnej rodzinie Sławni-
kowiców w Libicach (Czechy). 
Jego ojciec, Sławnik, był głową 
możnego rodu, spokrewnione-
go z dynastią saską, panującą 
wówczas w Niemczech. Matka 
Wojciecha, Strzeżysława, rów-
nież pochodziła ze znakomitej 
rodziny, być może z Przemyśli-
dów, którzy rządzili wówczas 
państwem czeskim. Wojciech był 
przedostatnim z siedmiu synów 
Sławnika. W najstarszym ręko-
pisie jego imię brzmi Wojetech. 
Wedle pierwotnych planów ojca 
Wojciech miał zostać rycerzem. 
Ostatecznie o jego przeznaczeniu 
do stanu duchownego według 
biografów zdecydowała choro-
ba. Rodzice złożyli ślub, że gdy 
syn wyzdrowieje, będzie oddany 
Bogu na służbę. Nie można tego 
wykluczyć. Wydaje się jednak, że 
przyczyna była inna: taki był po 
prostu zwyczaj w owych czasach, 
że gdy można rodzina miała wię-
cej synów czy córek, przeznacza-
ła ich do stanu duchownego 
na opatów, ksienie czy bisku-
pów, by nie rozdrabniać dóbr. 
W 968 roku papież Jan XIII, dzię-
ki inicjatywie cesarza Ottona I, 
ustanowił w Magdeburgu me-
tropolię jako biskupstwo misyjne 
dla nawracania zachodnich Sło-
wian. Pierwszym arcybiskupem 
tego miasta został św. Adalbert  
(ur. 981), który poprzednio był 
opatem benedyktyńskim w Weis-
senburgu. Pod jego opiekę Woj-
ciech został wysłany jako 16-letni 
młodzieniec w 972 roku. Na dwo-
rze metropolity kształcił się w 
szkole katedralnej, pod czujnym 
okiem znanego uczonego, Otry-
ka. Tu także przygotowywał się 
przez prawie 10 lat (972-981) do 
swoich przyszłych duchownych 
obowiązków. Z wdzięczności dla 
metropolity przybrał sobie jego 
imię i jako Adalbert figuruje we 
wszystkich późniejszych doku-
mentach. Pod tym imieniem jest 
znany i czczony w Europie.

Biografie wspominają, że do 
Wojciecha dołączył się również 
później jego młodszy, przyrodni 
brat, Radzim. Mieli do dyspozy-
cji własną służbę. Ojciec hojnie 
zaradzał wszystkim potrzebom 
synów.

Po śmierci metropolity Adal-
berta 25-letni Wojciech wrócił 

do Pragi. Zastał tam pierwsze-
go biskupa łacińskiego Pragi i 
Czech, Dytmara, który od roku 
973 rządził diecezją. Był Niem-
cem i zależał od metropolii 
w Moguncji. Wojciech był już 
wtedy subdiakonem. W Pradze 
przyjął pozostałe święcenia (981). 
W styczniu 982 r. biskup Dytmar 
zmarł. Wojciech był świadkiem 
jego śmierci. Zjazd w Lewym 
Hradcu pod przewodnictwem 
księcia Bolesława wytypował 
na następcę Dytmara Wojcie-
cha. Nominację jednak musiał 
zatwierdzić cesarz. Otton II był 
zajęty właśnie wyprawą wojenną 
na południe Italii. Dopiero w roku 
983 zwołał sejm Rzeszy do Wero-
ny i tam zatwierdził Wojciecha. W 
tym samym roku dnia 29 czerwca 
odbyła się także konsekracja Woj-
ciecha na biskupa, której dokonał 
metropolita Moguncji, św. Willi-
gis (ur. 1011). Tak więc Wojciech 
był pierwszym biskupem naro-
dowości czeskiej w Czechach. 
Wojciech wszedł do swojej bi-
skupiej stolicy, Pragi, boso. Miał 
wtedy zaledwie 27 lat. Jego ha-
giografowie są zgodni, że jego 
dobra biskupie nie były zbyt wiel-
kie. Przeznaczał je na utrzymanie 
budynków i sprzętu kościelnego, 
na potrzeby kleru katedralnego i 
diecezjalnego, na potrzeby wła-
sne, które były w tych wydat-
kach najmniejsze, i na ubogich. 
Zaopatrywał ich potrzeby i sam 
ich odwiedzał, słuchał pilnie ich 
skarg i potrzeb, odwiedzał wię-
zienia, a przede wszystkim tar-
gi niewolników. Praga leżała na 
szlaku ze wschodu na zachód. 
Handlem ludźmi zajmowali 
się Żydzi, dostarczając krajom 
mahometańskim niewolników. 
Biograf pisze, że Wojciech miał 
mieć pewnej nocy sen, w którym 
usłyszał skargę Chrystusa: „Oto 
ja jestem znowu sprzedany, a ty 
śpisz?". Scenę tę przedstawia je-
den z obrazów drzwi gnieźnień-
skich, które powstały ok. 1127 r. 
Sytuacja Kościoła w Czechach 
w owym czasie nie była łatwa. 
Był on uzależniony od kaprysu 
możnych i władcy. Nie mniejsze 
kłopoty miał Wojciech z duchow-
nymi. Wprowadzenie zasad życia 
wspólnego szło opornie wśród 
duchowieństwa katedralnego. 
Św. Bruno z Kwerfurtu stwierdza, 
że „duchowni żenili się jawnie". 

Możnych zraził sobie Wojciech 
przypomnieniem zakazu wie-
lożeństwa, gromieniem za wia-
rołomność oraz za związki mał-
żeńskie z krewnymi. Nie liczono 
się ze świętami, łamano posty. 
Kiedy Wojciech zobaczył, że jego 
napomnienia są daremne, a złe 
obyczaje dalej się szerzą, po 
pięciu latach rządów (983-988) 
postanowił opuścić swą stolicę. 
Najpierw udał się do Moguncji, 
po poradę do metropolity Willi-
gisa. Następnie skierował swoje 
kroki, za jego zgodą, do Rzymu, 
aby u papieża szukać rady i pro-
sić o zwolnienie z obowiązków. 
Od cesarzowej Konstantynopola 
Wojciech otrzymał znaczny za-
siłek w srebrze, by po zrzecze-
niu się biskupstwa mieć środki 
na swoje utrzymanie. Wojciech 
rozdał jednak srebro między ubo-
gich, a orszak biskupi odprawił 
do Czech.

Papież Jan XV przyjął z miło-
ścią udręczonego biskupa Pra-
gi. Nie zwolnił go wprawdzie z 
obowiązków, ale pozwolił mu na 
pewien czas oddalić się od nich. 
Wojciech postanowił więc udać 
się pieszo z bratem Radzimem 
do Ziemi Świętej jako pielgrzym. 
Kiedy po drodze znalazł się na 
Monte Cassino, tamtejsi mnisi 

chcieli go zatrzymać u siebie, 
aby wyświęcał ich kościoły i mni-
chów na kapłanów. Byli bowiem 
wtedy w zatargu z miejscowym 
biskupem. Wojciech jednak nie 
zgodził się na to. Udał się dalej 
na południe do Gaety. W pobliżu 
miasta zatrzymał się i spotkał się 
ze słynnym mnichem bazyliań-
skim, św. Nilem. Ten poradził mu, 
aby wstąpił do benedyktynów 
w Rzymie. Tak też św. Wojciech 
uczynił. Przyjął go w opactwie 
świętych Bonifacego i Aleksego 
na Awentynie jego przełożony, 
Leon. Wraz ze swoim bratem, bł. 
Radzimem, w Wielką Sobotę w 
roku 990 Wojciech złożył profesję 
zakonną. Jego żywoty podają, 
że z wielką pokorą wypełniał 
wszystkie obowiązki zakonne, 
jakby od dawna był jednym z 
mnichów. W tym czasie w rzą-
dach diecezją praską zastępo-
wał go biskup Miśni, Falkold. W 
charakterze mnicha Wojciech 
przebywał w Rzymie w latach 
989-992 (w wieku 33-36 lat). 
W 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali 
się do metropolity w Moguncji, 
aby zmusić Wojciecha do powro-
tu. Ten natychmiast przez posłów 
wysłał dwa listy: do Wojciecha i 
do papieża. Papież zwołał synod i 
po naradzie nakazał Wojciechowi 

Św. Wojciech
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wracać do Pragi. Po trzech i pół 
roku Wojciech opuścił klasztor, 
zabrał ze sobą kilkunastu za-
konników z opactwa i założył 
nowy klasztor w Brzewnowie 
pod Pragą. Potem zabrał się do 
budowy kościołów tam, gdzie 
były osady ludzkie. Dotąd bo-
wiem kościoły były w zasadzie 
jedynie przy grodach możnych 
panów. W porozumieniu z księ-
ciem wprowadzono dziesięciny, 
aby Kościołowi w Czechach za-
pewnić stałe dochody. Wojciech 
wysłał misjonarzy na Węgry. Sam 
też tam się udał. Stąd powstała 
opowieść, że udzielił chrztu (we-
dług innych źródeł - bierzmowa-
nia) św. Stefanowi, przyszłemu 
władcy Węgier.

Te obiecujące poczynania za-
kończyły się jednak niebawem 
zupełną klęską. Zaważył na tym 
bezpośrednio następujący wy-
padek: na dworze książęcym w 
Pradze pochwycono na cudzo-
łóstwie kobietę z możnego rodu 
Werszowców. Urażony śmiertel-
nie mąż zamierzał ją zabić. Ta jed-
nak schroniła się do Wojciecha. 
Biskup udzielił jej azylu w klasz-
torze benedyktynek, który stał 
w pobliżu zamku przy kościele 
św. Jerzego. Wpadli tam siepacze, 
wywlekli ofiarę i zamordowali 
ją na miejscu. Wojciech rzucił 
na nich klątwę. W akcie zemsty 
Werszowcowie napadli na ro-
dzinny gród Wojciecha. Gród 
spalono, ludność zapędzono w 
niewolę, wymordowano także 
czterech braci Wojciecha wraz z 
ich żonami i dziećmi. Działo się 
to 28 września 995 roku. Ocalał 
tylko najstarszy brat Wojciecha, 
Sobiebór, który w tym czasie był 
poza granicami Czech. Sytuacja 
była tak gorąca, że Wojciech nie 
był pewny nawet swojego życia. 
Złamany tymi wydarzeniami, po 
zaledwie niecałych trzech latach 
udał się potajemnie ponownie 
do Rzymu. Na Awentynie przy-
jęto go serdecznie. Papież rów-
nież okazał mu dużo życzliwości. 
Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. 
W maju 996 r. odbył się w Rzymie 
synod, na którym metropolita 
Moguncji, św. Willigis, oskarżył 
Wojciecha, że ten bezprawnie 
opuścił swoją stolicę. Synod na-
kazał Wojciechowi pod groźbą 
klątwy powrót. Wojciech udał 
się więc do Moguncji, czekając 
na decyzję cesarza, gdyż tylko 
on mógł siłą wprowadzić Woj-
ciecha do Pragi, zbuntowanej 
przeciwko swojemu pasterzowi. 
Ponieważ cesarz zwlekał jednak 

z wyprawą orężną, czekając aż 
Czesi sami uznają swoją winę, 
Wojciech skorzystał z okazji i 
odwiedził Francję, a w niej - jako 
pielgrzym - nawiedził grób św. 
Marcina w Tours, św. Benedyk-
ta we Fleury i św. Dionizego w 
Saint-Denis pod Paryżem. Kiedy 
zaś nadal powrót św. Wojciecha 
był niemożliwy, biskup udał się 
do Polski z postanowieniem od-
dania się pracy misyjnej wśród 
pogan. Było to późną jesienią 
996 roku. Otton III wyraził na to 
zgodę, gdy Czesi przysłali Woj-
ciechowi ostateczną odpowiedź, 
że nie godzą się na jego powrót. 
Bolesław Chrobry bardzo ucieszył 
się na wiadomość, że do Polski 
ma przybyć biskup Wojciech. Sły-
szał o nim wiele od jego rodzo-
nego brata, Sobiebora, któremu 
wcześniej udzielił schronienia. 
Król chciał zatrzymać Wojciecha 
u siebie jako pośrednika w mi-
sjach dyplomatycznych. Kiedy 
jednak Wojciech stanowczo 
odmówił i wyraził chęć pracy 
wśród pogan, powstała myśl 
nawrócenia Wieletów na zacho-
dzie. Z powodu jednak trwającej 
tam wówczas wojny ostatecznie 
urządzono wyprawę misyjną do 
Prus. Bolesław Chrobry dał Woj-
ciechowi do osłony 30 wojów. 
Biskupowi towarzyszył tylko jego 
brat,  Radzim, i subdiakon Bene-
dykt Bogusza, który znał język 
pruski i mógł służyć za tłumacza. 
Działo się to wczesną wiosną 997 
roku. Wojciechowi przypisuje 
się ufundowanie pierwszych 
klasztorów benedyktyńskich 
na ziemiach polskich. Za swo-
jego fundatora uważają Wojcie-
cha opactwa w Międzyrzeczu, 
Trzemesznie i w Łęczycy (Tum). 
Wisłą udał się Wojciech do Gdań-
ska, gdzie przez kilka dni głosił 
Ewangelię tamtejszym Pomorza-
nom. Stąd udał się w dalszą dro-
gę. Aby nie nadawać swojej misji 
charakteru wyprawy wojennej, 
Wojciech oddalił żołnierzy. Nie-
długo potem dziki tłum otoczył 
misjonarzy i zaczął im złorzeczyć. 
Jeden z pogan uderzył biskupa 
wiosłem w plecy, aż mu brewiarz 
wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zo-
rientował się, że Prusy nie chcą 
nawrócenia, postanowił zakoń-
czyć misję powrotem do Polski. 
Prusowie poszli za nim. Miejsca 
męczeńskiej śmierci nie udało się 
uczonym dotąd zidentyfikować. 
Mogło to być w okolicy Elbląga 
lub Tękit (Tenkitten). 23 kwietnia 
997 roku w piątek o świcie zbroj-
ny tłum Prusów otoczył trzech 

misjonarzy: św. Wojciecha, bł. 
Radzima i subdiakona Benedykta 
Boguszę. Ledwie skończyła się 
odprawiana przez biskupa Woj-
ciecha Msza św., rzucono się na 
nich i związano. Zaczęto bić Woj-
ciecha, ubranego jeszcze w szaty 
liturgiczne, i zawleczono go na 
pobliski pagórek. Tam pogański 
kapłan zadał mu pierwszy śmier-
telny cios. Potem 6 włóczni prze-
biło mu ciało. Odcięto mu głowę i 
wbito ją na żerdź. Przy martwym 
ciele pozostawiono straż. W chwi-
li zgonu Wojciech miał 41 lat. 
Po pewnym czasie wypuszczono 
na wolność bł. Radzima i kapłana 
Benedykta ze skierowaną do kró-
la Polski propozycją oddania ciała 
św. Wojciecha za odpowiednim 
okupem. Król Polski sprowadził 

je najpierw do Trzemeszna, a 
potem uroczyście do Gniezna. 
Cesarz Otto III, na wiadomość o 
śmierci męczeńskiej przyjaciela, 
natychmiast zawiadomił o niej 
papieża z prośbą o kanoniza-
cję. Była to pierwsza w dziejach 
Kościoła kanonizacja, ogłoszo-
na przez papieża, gdyż dotąd 
ogłaszali ją biskupi miejscowi. 
Na żądanie papieża sporządzo-
no najpierw żywot Wojciecha 
na podstawie zeznań naocz-
nych świadków: bł. Radzima i 
Benedykta. W oparciu o ten ży-
wot papież Sylwester II jeszcze 
przed rokiem 999 dokonał uro-
czystego ogłoszenia Wojciecha 
świętym. Dzień święta wyznaczył 
papież zgodnie ze zwyczajem na 
dzień jego śmierci, czyli na 23 

Brązowe drzwi do katedry gnieźnieńskiej z XII wieku ze scenami  
z życia i męczeństwa św. Wojciecha.
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kwietnia. Wtedy także zapadła 
decyzja utworzenia w Polsce 
nowej, niezależnej metropolii 
w Gnieźnie, której patronem 
został ogłoszony św. Wojciech. 
W marcu roku 1000 Otto III od-
był pielgrzymkę do grobu św. 
Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy - 
podczas spotkania z Bolesławem 
Chrobrym - została uroczyście 
proklamowana metropolia gnieź-
nieńska z podległymi jej diece-

zjami w Krakowie, Kołobrzegu i 
Wrocławiu. Otto III opuścił Polskę 
obdarowany relikwią ramienia 
św. Wojciecha. Jej część umieścił 
w Akwizgranie, a część na wy-
sepce Tybru w Rzymie, w obu 
miejscach fundując kościoły pod 
wezwaniem św. Wojciecha. Św. 
Wojciech stał się patronem Ko-
ścioła w Polsce. Jego kult szyb-
ko ogarnął Węgry, Czechy oraz 
kolejne kraje Europy. Wojciech 

jest jednym z trzech głównych 
patronów Polski. Jest też patro-
nem archidiecezji gnieźnieńskiej, 
gdańskiej, warmińskiej i diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej oraz 
miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, 
Serocka. Ku czci św. Wojciecha 
zostały zrobione słynne drzwi 
gnieźnieńskie, na których w 18 
obrazach-płaskorzeźbach, wyko-
nanych w brązie, są przedstawio-
ne sceny z życia św. Wojciecha. 

Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, 
również benedyktyn, biskup i 
przyszły męczennik, napisał 
około 1004 r. zachowany do 
dzisiaj „Żywot św. Wojciecha". 
W ikonografii Święty występuje 
w stroju biskupim, w paliuszu, 
z pastorałem. Jego atrybuty to 
także orzeł, wiosło oraz włócznie, 
od których zginął.                    

Katedra gnieźnieńska. Relikwiarz św. Wojciecha.
Tzw. rękawica św. Wojciecha w katedrze 
św. Vita, Wacława i Wojciecha w Pradze.

Na  Dolnośląski Festiwal Na-
uki w Bystrzycy Kłodzkiej przy-
jeżdża wielu wykładowców, pro-
fesorów oraz doktorów. W 2015 
roku uczestniczyłem w trzech 
wykładach, ale opiszę ten, który 
utkwił mi najbardziej w pamięci: 
„Miliony za filiżankę – kłodzkie 
notgeldy”.

W y k ł a d o w c a  m ó w i ł  o 
kryzysie, jaki dotknął ziemię 
kłodzką, która kiedyś należała  
do Niemiec. Notgeld to niemiec-
ka nazwa pieniądza zastępcze-
go, emitowanego najczęściej 
na początku XX wieku. Pieniądz 
ten nie był emitowany przez 
bank centralny, lecz przez insty-
tucje, takie jak prywatne banki, 
przedsiębiorstwa, gminy, czy też 
kopalnie. Notgeldy najczęściej 
przyjmował formę banknotów, 
jakby czeków, służących jako 
waluta zamienna. Były w tym 
czasie bardzo potrzebne, gdyż 
osoby chcące coś kupić, musiały 
przychodzić niemalże z taczka-

mi wypełnionymi pieniędzmi. 
Inflacja w ciągu trzech godzin 
potrafiła wzrosnąć o ponad 50%. 
Notgeldy miały formy ozdobne. 
Były zdobione różnymi zdjęciami 
i obrazkami.

Wyk ład ten 
pozwolił mi po-
znać rozmiary-
inflacji oraz kry-
z ysu.  Dużo się 
d o w i e d z i a ł e m  
o historii ziemi, 
w której miesz-
kam. Wykładow-
cą był mgr. Hen-
ryk Grzybowski  
z  Towarz ystwa 
Miłośników Pola-
nicy. Uważam, że 
takie wykłady są 
potrzebne, po-
nieważ możemy 
dowiedzieć się 
czegoś, co może 
nas zainteresuje. 
Głównym celem 

takich spotkań jest zaciekawie-
nie słuchaczy i zachęcenie ich 
do zgłębiania danego tematu, 
a przede wszystkim zmuszenie 
do myślenia. 

Notgeldy z Bystrzycy Kłodz-

kiej, wyjątkowo rzadkie, można 
oglądać w Muzeum Szkolnym Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących, 
jak również kroniki i materiały z 
ostatnich 70 lat funkcjonowania 
szkoły.

Bartosz Wójtowicz 

MILIONY ZA FILIŻANKĘ KAWY, CZYLI NOTGELDY
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Henryk Grzybowski

SZLAK POMNIKÓW POLANICA – STARY WIELISŁAW  
– SZALEJÓW DOLNY – SZALEJÓW GÓRNY – POLANICA 

Pomysł szlaku należy do Hel-
muta Goebla. Idea ma na celu 
zwiększenie zainteresowania 
turystycznego, także pielgrzym-
kowego, kaplicami i miejscami 
kultu religijnego i zabytkami, 
a zarazem obiektami dziedzic-
twa kulturowego ziemi kłodz-
kiej. Szlak miałby zaczynać się 
w Polanicy, która jest naturalną 
bazą noclegową dla kuracjuszy 
i turystów, kolejnym etapem 
będzie właśnie Stary Wielisław, 
kaplica księcia Jana Ziębickiego 
(pamiątka po bitwie z husyta-
mi), Szalejów Dolny i następnie 
Szalejów Górny. Szlak został po-
myślany jako samodzielna cieka-
wostka dla bardziej wytrawnych 
koneserów sztuki, lub też jako 
alternatywa zwiedzania czegoś 
innego na czas „po” zaliczeniu 
rutynowych atrakcji. Byłem 
bodaj pierwszą osobą, z którą 
pomysłodawca podzielił się tą 
ideą. Po kilku spotkaniach odwie-
dziliśmy włodarza Polanicy Je-
rzego Terleckiego, ojca Henryka 
Derenia, kustosza Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Starym 
Wielisławiu, prezesa Towarzystwa 
Miłośników Polanicy Edwarda 
Wojciechowskiego i Marka Kró-
likowskiego, historyka i regio-
nalistę, który wydał przewodnik 
po zabytkach St. Wielisławia. To 
był sierpień. Jednak Goebel nie 
odpuszczał, mówił o większym 
spotkaniu i prezentacji jego ini-
cjatywy.

Spotkanie
W gościnnych progach para-

fii św. Katarzyny w Starym Wieli-
sławiu 11 grudnia 2015 w nieco 
już przedświątecznym nastroju 
odbyło się spotkanie inicjatorów 
powstania nowej atrakcji tury-
stycznej ziemi kłodzkiej – „Szlaku 
pomników”. 

Tym razem udało się zebrać 
władze samorządowe w osobie 
wójta gminy Kłodzko Stanisława 
Longawy i burmistrza Polanicy 
Jerzego Terleckiego, którzy z 
dużą życzliwością zaoferowali 
poparcie w sfinansowaniu i reali-
zacji pomysłu, gospodarza parafii 
ojca Henryka Derenia, władze so-
łeckie, ale, co ważne, także wie-
lu miejscowych regionalistów, 
mających wiedzę o zabytkach.  

Pomysłodawca Helmut Goebel, 
to znany wszystkim inicjator i 
współtwórca „Szlaku pomników” 
w Szalejowie Dolnym, który nie-
strudzenie odnawia i pielęgnuje, 
w czym od lat wspiera Towarzy-
stwo „Archanioł Michał”. 

Zebranych gości przywitał 
Henryk Grzybowski, następnie 
ojciec Edward Dereń jako gospo-
darz  podziękował za inicjatywę, 
która nie omija St. Wielisławia, jak 
większość szlaków folderowych, 
zwłaszcza, że także Wielisław ma 
wiele zabytków, które do tej pory 
były pomijane. Helmut Goebel w 
swoim wystąpieniu, które tłuma-
czyła Irena Rogowska, przedsta-
wił genezę pomysłu stworzenia 
objazdowego Szlaku pomników, 
opartą na sukcesie trasy w Szale-
jowie oraz oczekiwaniach tury-
stów, w tym niemieckich. 

Henryk Grzybowski przedsta-
wił założenia projektu i ideę Szla-
ku pomników, która przekracza 
kilka granic i łączy różne obszary. 
Można je tu łatwo wymienić:
- granice administracyjne, inte-
grując gminę wiejską Kłodzko i 
miasto Polanicę-Zdrój 
- czasowe, łącząc historię, a na-

wet różne jej okresy i współcze-
sność, udostępniając ją współ-
czesnym i dawnym mieszkańcom 
i turystom  
- narodowe i kulturalne, lącząc 
Polaków i Niemców
- duchowe, sacrum – miejsca 
kultu religijnego i profanum – 
świeckie obiekty historyczne.

Szlak miałby objąć po sie-
dem obiektów w każdej z tych 
miejscowości. Ma być ofertą na 
wycieczki grupowe i indywidual-
ne, autobusowe, samochodowe, 
rowerowe, nawet piesze. W tym 
celu należy:

1. Wybrać obiekty godne eks-
pozycji w tych miejscowościach

2. Zadbać o ich stan – to zadanie 
społeczności lokalnej 

3. Zrobić zdjęcia

4. Zebrać informacje historyczne 
i turystyczne

5. Oszacować koszty projektu

6. Pozyskać środki

7. Opracować i wydać folder 
(opcje: dwujęzyczny lub polski 
i niemiecki oddzielnie)

8. Opracować i wykonać tablice 
informacyjne, jednolite dla całe-
go szlaku, (opcje: syntetyczne 
dla miejscowości, pojedyncze 
dla obiektu, tylko numery lub 
opis obiektu)

9. Włączyć szlak do oferty 
punktów informacji turystycz-
nej w gminach Polanica-Zdrój 
i Kłodzko, gminach sąsiednich i 
starostwie kłodzkim, przeszkolić 
przewodników

10.  Postawić tablice (1–2) na dro-
dze E-67 zgodne ze standardem 
europejskim (brązowe, z nazwą  
Szlak pomników)

Opinie uczestników

Burmistrz Terlecki już od 
sierpnia zna pomysł, od począt-
ku go poparł, wspomniał też, że 
inicjatywa koresponduje z ini-
cjatywą ścieżki rowerowej, któ-
ra będzie prowadziła z Polanicy 
przez Wielisław, Szalejów Górny i 

Kapliczka morowa z 1733 r. za dawnym gospodarstwem Goeblów w Szalejowie Dolnym. W górnej wnęce Maria, w dolnej św. 
Antoni. Fot. Tomasz Gmerek. O jej historii wiążącej się z wymarciem całej rodziny Johannesa Lorenza w 1714 r. przeczytać 
można w artykule Jak Anton Goebel ze Starej Bystrzycy do Szalejowa Dolnego trafił?, „Ziemia Kłodzka˝, nr 229 z sierpnia 2013 r. 
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Szalejów Dolny do Kłodzka. Pro-
pozycja jest ciekawa i warta fi-
nansowania, a włodarzom gmin 
powinna być przedstawiona jako 
zespół gotowych rozwiązań wraz 
z kosztorysem. Wójt Longawa 
stwierdził, że turystyka po stro-
nie mieszkańców miejscowo-
ści ma mieć za cel promocję i 
pozyskiwanie pieniędzy. Także 
samo dokumentowanie historii 
jest ważne, tu przykład działa-
nia Stowarzyszenia „Archanioł 
Michał”. Trasa i cała cały opis po-
winny być inicjatywą oddolną, 
a ścieżka powinna być przede 
wszystkim trasą rodzinną. 

Sołtys Szalejowa Górnego Te-
resa Biel-Lutosławska zauważyła, 
że wieś ma duży potencjał, lecz 
wymagający lepszej promocji. 
Przy dobrej współpracy wszyst-
kich mieszkańców i pożądanym 
włączeniu się proboszcza parafii 
św. Jerzego można to nadrobić. 
Zgodziła się, że z każdej miejsco-
wości może być najwyżej kilka 
pomników. Mariola Nakwasiń-
ska, sołtys Szalejowa Dolnego 
podkreśliła, że ta wieś ma już 
„szlak pomników”, ponadto jest 
bogata w zabytki, więc przeciw-
nie uważa, że należy podnieść 
liczbę prezentowanych obiek-
tów. Edward Wojciechowski, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Polanicy (TMP) zaproponował, 
aby przyjąć mapę drogową 
przedstawioną przez Henryka 
Grzybowskiego. Wspomniał o 
innych projektowanych szlakach: 

Szlaku św. Wojciecha i Szlaku 
Sercanów. Jego zdaniem na-
leży skoordynowac działania. 
Wypowiedziała się także prezes 
Fundacji Ziemi Noworudzkiej, 
red. naczelna „Ziemi Kłodzkiej” 
Teresa Bazała, chwaląc inicjaty-
wę i poruszając temat Szlaku św. 
Wojciecha.

W komentarzu warto zauwa-
żyć, że wykreowanie opowieści 
o historii dodaje powabu i tak 
niezaprzeczalnym urokom miej-
scowości. Turystom pokazuje się 
nie tylko obiekty, ale i sprzedaje 
historię. 

Ustalenia

Na spotkaniu ustalono 
wstępne założenia co do liczby 
obiektów, skład zespołu robo-
czego, w którego skład weszły 
po dwie osoby reprezentujące 
wioski (w tym sołtyski, i jedno-
cześnie radne – oprócz wymie-
nionych Marta Brogowska ze St. 
Wielisławia), i koordynatorów, 
którymi wybrano H. Grzybow-
skiego i Towarzystwo Miłośników 
Polanicy oraz Mirosława Jurewi-
cza z gminy Kłodzko, a także ter-
min następnego spotkania, na 
którym zostaną przedstawione 
wybrane obiekty. 

Reprezentanci miejscowości:

Polanica-Zdrój: Henryk Grzy-
bowski, Edward Wojciechowski, 
Stary Wielisław: Marta Brogow-
ska, Marek Królikowski, 

Szalejów Dolny: Mariola Nakwa-
sińska, Justyna Nieckarz, 
Szalejów Górny: Teresa Biel-Lu-
tosławska, Małgorzata Trzeciak

Osoby współpracujące, 
wnoszące wkład merytoryczny 
i organizacyjny: o. Henryk Dereń, 
Helmut Goebel,  Mirosław Jure-
wicz (Gm. Kłodzko), Maja Zapa-
ła-Moczulska (Stow. Silnia), Jan 
Stypuła (TMP).

W trakcie obrad korzysta-
jąc z gościnności ojca Derenia 
częstowano się miejscowymi 
wypiekami, a polanicka solist-
ka Sylwia Biernacka zaśpiewała 
m.in. Stabat mater i Ave Maria. 
H. Goebel nie zapomniał o zro-
bieniu pamiątkowej fotografii. 

Spotkanie drugie

Spotkanie tego zespołu 
20 stycznia odbyło się w tym 
samym miejscu. Korzystając 
z projektora zaprezentowano 
wybrane kaplice i pomniki. Nie 
zawiódł też Helmut Goebel, któ-
ry z dalekiego Münster przysłał 
opracowane „na gotowo” swoje 
propozycje dotyczące Szalejo-
wa Dolnego, także w formie 
prezentacji multimedialnej z 
tłumaczeniem na język polski i 
niemiecki i ilustracją fotograficz-
ną. Pamiętać trzeba, że w końcu 
mamy do czynienia z kimś, kto 
wręcz profesjonalnie stworzył już 
jeden szlak pomników, a będąc 
na emeryturze ma dużo więcej 
czasu niż pozostali. Godne po-
dziwu są też jego siły witalne i 

„serce” do projektu, bo Goebel 
wręcz żyje szlakiem, nieustan-
nie udziela wskazówek i pyta o 
postępy. Widać dobre geny (w 
końcu pochodzi z rodu zaharto-
wanych przez pokolenia miesz-
kańców hrabstwa kłodzkiego), 
ale i sposób na życie. Prawdo-
podobnie razem zapewnia to 
długowieczność i niespożyte siły. 

Marek Królikowski, który 
niedawno opracował i wydał 
foldery o zabytkach Starego 
Wielisławia, przedstawił obiekty 
tej miejscowości, Teresa Biel-Lu-
tosławska Szalejowa Górnego, a 
Henryk Grzybowski Szalejowa 
Dolnego (w zastępstwie dele-
gowanego Mirosława Jurewicza) 
oraz Polanicy. Uzgodniono, że 
część opisów należy poszerzyć. 
Dotyczy to Szalejowa Dolnego, 
do czego zobowiązała się sołtys 
Mariola Nakwasińska, a także 
Szalejowa Górnego (przy po-
mocy H. Goebla na podstawie 
źródeł niemieckich i informacji 
dawnych mieszkańców wsi), 
pojawił się problem braku ak-
tualnych ilustracji.

Słowa podziękowania za 
udostępnienie sali, gościnę i 
duchowe wsparcie należą się też 
ojcu Henrykowi Dereniowi, pro-
boszczowi parafii św. Katarzyny 
i kustoszowi sanktuarium w Sta-
rym Wielisławiu. Teraz wszystkich 
czeka mrówcza robota, szpera-
nie, pisanie, dobór fotografii, ba... 
pozyskiwanie środków, redakcja 
folderu i opracowanie tablic. 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
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Henryk Grzybowski

POLANICKIE SPOTKANIA Z MONIKĄ TAUBITZ 
LATA 2014–2015. PRÓBA PODSUMOWANIA

2014

Monika Taubitz przyje-
chała na Dolny Śląsk i zie-
mię kłodzką tradycyjnie w 
maju. Pracowity pobyt w 
Polsce rozpoczęła od udziału 
w posiedzeniu Niemiecko-
-Polskiego Towarzystwa Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Także we Wrocławiu 7 maja 
czytała fragmenty nowego 
tomiku wierszy pod tytułem 
Flußleben (Wiersze o Odrze) 
oraz toczącej się na Dolnym 
Śląsku powieści Winteralbum. 
Spotkanie zorganizowało wy-
dawnictwo Neisse Verlag i In-
stytut Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go z okazji dziesięciolecia 
istnienia wydawanego we 
Wrocławiu oraz w Dreźnie 
kwartalnika historyczno-
-kulturalnego „Silesia Nova”. 
Następnie pisarka wzięła 
udział w zajęciach ze stu-
dentami germanistyki UWr 
i Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. By-
łem świadkiem, że z powo-
du żywego zainteresowania 
studentów, zajęcia znacznie 
się przedłużyły.

Pobyt w Polanicy był 
nie tylko czasem spotkań i 
wypoczynku, ale okresem 
twórczym. Pisarka pracowała 
nad kolejną powieścią, która 
opowiadać będzie o barwnej 

postaci, która odcisnęła się 
na jej artystycznej biografii, 
Helene von Bothmer.

Spotkanie IX 
15 maja 2014 
w Klubie Otwartej 
Kultury w Kłodzku

W Klubie Otwartej Kul-
tury w Kłodzku w kawiar-
ni „Nota Bene Cafe Club” 
przy pl. Jagiełły kolejny raz 
przedstawiłem pisarkę, jej 
biografię, związki z Hrab-
stwem. Z Ewą Kornaszew-
ską czytaliśmy wiersze i 
wybrane fragmenty książki 
Przez dziurę w płocie. Były to 
opisy porannego budzenia 
się wsi, wędrówki z matką 
na Twierdzę w Kłodzku, ale 
także wrocławskiej procesji, 
którą próbują zakłócić młodzi 
ludzie w brunatnych mundu-
rach. Poetka czytała wiersze 
i odpowiadała na pytania. 

Spotkanie X 
17 maja 2014, 
w Saloniku Literackim 
„Różany Dwór” 

Salonik Literacki „Różany 
Dwór” prowadzony przez po-
lanicką pisarkę i poetkę Mo-
nikę Maciejczyk to ciekawe, 
kulturotwórcze miejsce, w 
którym kilkanaście razy w 
roku spotykają się artyści 
– ludzie pióra, pędzla i dłu-

ta, historycy, regionaliści i 
wszyscy, którym nieobca jest 
wyobraźnia. O roli wyobraź-
ni w pierwszych jej próbach 
poetyckich i ukształtowaniu 
jako poetki mówiła Taubitz 
wielokrotnie, wspomniałem 
też o tym na wstępie. Ten 
wieczór był wyjątkowym 
wydarzeniem poetyckim, 
bo tym razem przy auten-
tycznym okrągłym stole1 
spotkali się poeci trzech na-
rodów, co w pewien sposób 
przypomina pierwszą wizytę 
pisarki w Polsce w 1972 roku. 
Tym razem uczestnikami byli 
ludzie pióra, poeci i autorzy: 
Monika Taubitz z Niemiec, 
Monika Maciejczyk – pisarka 
i poetka polska, Oleksandr 
Gordon – ukraiński poeta, 
wiceprezes lwowskiego 
oddziału Związku Pisarzy 
Ukrainy, sporo publikujący 
za granicą i ceniony tłumacz, 
Stach Kruk – pochodzący z 
Kresów (dawnych wschod-
nich terenów Rzeczpospoli-
tej) poeta i pisarz wrocławski, 
Elżbieta Gargała – poetka i 
dziennikarka z Wałbrzycha, 
Henryk Grzybowski – histo-
ryk-regionalista z Polanicy. 
Obecne były przyjaciółki 
pisarki, Arletta Kalinowska i 
Magdalena Basińska z Towa-
rzystwa Przyjaciół Żelazna. 
Arletta jest przewodnikiem 
grup niemieckich, nie tylko 
po ziemi kłodzkiej, Magda-

lena opracowuje historię i 
kulturę Żelazna, przy której 
Monika Taubitz jest ważnym 
konsultantem. Ciekawe są 
relacje i podobieństwa po-
szczególnych uczestników 
spotkania: niemal każdy 
z każdym miał tu cechy 
wspólne i wyróżniające od 
innych. Dwie poetki łączyło 
imię i zamieszkanie na zie-
mi kłodzkiej, przy czym dla 
Taubitz to Grafschaft Glatz, a 
dla Maciejczyk polska Kłodz-
czyzna. Podobnie Gordona i 
Kruka łączy miejsce pocho-
dzenia: dla Kruka są to pol-
skie Kresy, a dla Gordona 
ukraiński Lwów – dla jedne-
go przeszłość, dla drugiego 
teraźniejszość. Taubitz i Kruka 
łączy  wysiedlenie z ojczyzny 
dzieciństwa, ze wschodnich, 
utraconych ziem ich ojczyzn. 
Monikę, Arlettę i Magdale-
nę spaja Żelazno. Tym razem 
wszystkich połączyła poezja. 

Spotkanie prowadziła 
gospodyni saloniku. Tu także 
rozpoczęło się od prezentacji 
biografii i poetyckiego do-
robku autorki, o co poprosiła 
mnie gospodyni Saloniku. 
Wspólnie z autorką znów 
czytaliśmy jej wiersze, po 
polsku i niemiecku, z peł-
ną odpowiedzialnością za 
słowa, które zapadały w 
pamięć i emocje słuchaczy. 
Pisarka opowiadała o swo-
jej twórczości i życiu mają-

Monika Taubitz w parku Zdrojowym w Polanicy z H. Grzybowskim i Sylwią Biernacką. Monika Taubitz z Magdaleną Basińską.
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cym ogromny wpływ na jej 
sztukę. Jak zawsze na Śląsku 
i na ziemi kłodzkiej, domi-
nował temat jej osobistych 
związków z tą ziemią i do-
świadczeń z nią związanych.  
Monika Maciejczyk i Olek-
sandr Gordon (sam przed 
tygodniem miał spotkanie w 
„Różanym Dworze”) przeczy-
tali kilka swoich wierszy. W 
tej twórczej atmosferze dys-
kutowano o możliwościach 
przyjaznej współpracy. Olek-
sandr Gordon wyraził chęć 
przełożenia wierszy Moniki 
Taubitz na język ukraiński i 
wydania we Lwowie. 

Tak ważne spotkanie nie 
obyłoby się bez muzyki. Li-
ryczne arie operowe śpiewa-
ła Sylwia Biernacka, której 
talent i umiejętności rozwi-
jają się z każdym rokiem. Na 
koniec po odczytaniu przez 
Monikę Maciejczyk jej „Ape-
lu o Pokój” i podpisaniu go 
przez obecnych, uczestnicy 
udali się pod pomnik jedne-
go z wielkich polskich po-
etów narodowych, Adama 
Mickiewicza, gdzie zapalili 
znicze. Spotkanie opisał red. 
Daniel Jakubowski z „Eurore-
gio Glacensis”. 

Spotkanie XI
19 maja 2014, 
w Niemieckim 
Towarzystwie 
Społeczno-Kulturalnym 
w Kłodzku

Poetka co roku z ochotą 
odwiedza DFK (Deutsches 
Freundeskreis) Glatz, gdzie 
jest gościem konwersato-
riów języka niemieckiego 
prowadzonych przez Hein-

za-Petera Keutena, nauczy-
ciela z Bystrzycy Kłodzkiej. 
Jak zawsze, skromna salka 
pękała w szwach. Keuten 
przedstawił poetkę, a uczest-
nicy spotkania czytali jej 
wiersze. Dyskusja była dwu-
języczna, gdyż nie wszyscy 
słuchacze zajęć opanowali 
jeszcze język Goethego i Mo-
niki Taubitz do tego stopnia, 
by mówić o poezji, jednak 
naprawdę się starali. Po spo-
tkaniu poetka podpisywała 
swoje książki.  

Oprócz tego pisarkę go-
ściło Towarzystwo Przyjaciół 
Żelazna.

2015

Konferencja naukowa 
„Życie kulturalne ziemi 
kłodzkiej”, 30 czerwca – 1 
lipca 2015, Wrocław

W 2015 pobyt pisarki w 
Polsce zdominowało ważne 
wydarzenie: międzynaro-
dowa konferencja nauko-
wa „Życie kulturalne ziemi 
kłodzkiej” zorganizowana 
przez prof. Edwarda Białka 
przy współpracy dr Jana 
Pacholskiego z Instytutu 
Germanistyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Kilka refe-
ratów naukowcy poświęcili 
twórczości Moniki Taubitz:
Iwona Czech (Szczawno-
-Zdrój): Problematyka wy-
pędzenia w prozie Moniki 
Taubitz
Paweł Zimniak (Uniwersy-
tet Zielonogórski): (niem.) 
„Wahlloses Strandgut“ – „Na-
cktes Wurzelwerk“ – „Ausge-
worfener (Luft)Anker“. Zum 
Zwischenraum des Flüchtling-
skindes von Monika Taubitz 

(pol. Przypadkowe znaleziska 
wyrzucone na plażę. Nagie 
korzenie bez kotwicy. Moniki 
Taubitz rozliczenie dziecka-
-uchodźcy)2.
Katarzyna Nowakowska 
(Uniwersytet Warszawski): 
(niem.) Zur Lyrik von Monika 
Taubitz, (pol. O liryce Moniki 
Taubitz)

Spotkanie
30 czerwca 2015, 
Wrocław

Wydarzeniem było także 
spotkanie autorskie z Mo-
niką Taubitz i Karolem Ma-
liszewskim w szacownej sali 
Oratorium Marianum. Spo-
tkanie rozpoczęło się wystę-
pem Sylwii Biernackiej z Po-
lanicy-Zdroju. Dr Jan Pachol-
ski wprowadził słuchaczy w 
biografię i twórczość pisarki, 
która następnie czytała swo-
je wiersze i fragmenty prozy. 
Polscy uczestnicy konferen-
cji śledzili teksty tłumaczeń. 
Teraz znów poetycki nastrój 
mocno skontrapunktowały 
arie śpiewane przez polani-
czankę. Młoda artystka Julia 
Leniart dała pokaz kunsztu 
pianistycznego. Później na-
stał czas na twórczość Karo-
la Maliszewskiego, o której 
mówił dr Wojciech Browarny. 
Na koniec znów przemówiła 
muzyka. 

Spotkanie XII
5 lipca 2015, Kłodzko

Po konferencji i kolej-
nych spotkaniach we Wro-
cławiu pisarka wraz z przy-
jaciółką dotarły do przysta-
ni w Polanicy-Zdroju, ale i 

tym razem był to aktywny 
wypoczynek. Spotkanie, 
kolejny raz zainicjowane 
przez Magdalenę Basińską, 
zostało zorganizowane w  
gościnnych progach Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kłodzku przy 
współudziale Niemieckie-
go Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego. Dzięki 
plakatom w całym mieście 
spotkanie w letni wieczór 
cieszyło się sporym zainte-
resowaniem. I znów poetka  
zaprezentowała wybrane 
wiersze i prozę w języku 
niemieckim, natomiast 
kłodzka poetka Zofia Mirska 
czytała je w polskim prze-
kładzie, znakomicie dopa-
sowując ton do charakteru 
poezji bohaterki wieczoru. 
Tłumaczyła Renata Ulbrich. 
Wieczór zadowolił zarówno 
tych, którzy znali już wcze-
śniejsze wiersze poetki, jak 
i tych, którzy z ciekawością 
dopiero poznawali jej twór-
czość. Nie obyło się bez py-
tań o Żelazno i okres końca 
wojny. 

Tę miejscowość pisarka 
oczywiście odwiedziła. W 
programie były także wy-
jazdy do Kłodzka, gdzie 
Monika i Anne syciły się 
architekturą kłodzkiej sta-
rówki, odwiedziny u Mo-
niki Bednarek, która kilka 
lat temu napisała pracę o 
twórczości Taubitz. 

Pisarka pielęgnuje także 
kontakty z emerytowanymi 
zakonnicami, Polkami o ślą-
skim pochodzeniu. Jedna z 
nich, ze zgromadzenia sióstr 
franciszkanek szpitalnych 
mieszka w domu zakon-

Spotkanie Trojga Narodów w Saloniku Literackim „Różany Dwór”. Siedzą od lewej: 
H. Grzybowski, M. Basińska, M. Taubitz, A. Kalinowska, M. Maciejczyk, stoją:  
O. Gordon, S. Kruk z małżonką.

M. Taubitz w DFK z Heinzem-Peterem Keutenem.
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nym pod wezwaniem św. 
Łukasza, tuż obok kłodz-
kiego szpitala, a Monika 
zna ją jeszcze z domu pro-
wincjalnego w Ołdrzycho-
wicach Kłodzkich. Gdy w 
2014 wspólnie z pisarką 
odwiedziłem tę siostrę, z 
ciekawością zapoznałem 
się z tym zgromadzeniem 
i samym obiektem. Sam 
zakon został założony w 
1844 przez ojca Krzysztofa 
Bensmeyera w Telgte, mie-
ście partnerskim Polanicy. 
Kilkanaście metrów od 
domu założycielskiego fran-
ciszkanek szpitalnych stoi 
figura Kłodzkiej Madonny z 
tablicą ufundowaną przez 
Kłodczan. Dom leżący nad 
rzeką Ems znajduje się nie-
daleko kaplicy Piety Matki 
Boskiej Bolesnej, do której 
corocznie wędruje dziesiątki 
tysięcy pielgrzymów, w tym 
dawni mieszkańcy Hrab-
stwa. Piesza pielgrzymka z 
Osnabrück jest największą 
taką w całym niemieckim 
obszarze językowym. Dru-
ga, siostra Adela z rozwiąza-
nego już domu zakonnego 
dla seniorek zgromadzenia 
sióstr niepokalanek (maria-
nek) w Żelaźnie, przebywa 
obecnie w Piszkowicach. Tu 
znajduje się też prowadzony 
przez siostry Zakład Leczni-
czo-Opiekuńczy dla Dzieci 
oraz Ośrodek Rewalidacyj-
no-Wychowawczy dla dzie-
ci głęboko upośledzonych. 
Monika była pod wielkim 
wrażeniem odwiedzając 
zakład dla niepełnospraw-
nych dzieci3. 

Próba podsumowania

Opisanie spotkań pisar-
ki, oprócz celu faktogra-
ficznego, ma pokazać siłę 
oddziaływania jej kunsztu 
literackiego na czytelników. 
Z pewnością trzeba odróż-
nić tu dwie tego składowe: 
zainteresowanie przeszło-
ścią swojej małej ojczyzny 
oraz czysto artystyczną re-
akcję na słowo poetyckie.

Ciekawość historii

Dla scharakteryzowa-
nia pierwszego elementu 
wystarczy przywołać żywe 
reakcje członków Towa-
rzystwa Przyjaciół Żelazna, 

którzy ciekawi byli postaci 
dawnych mieszkańców wsi, 
opisanych w książce „Przez 
dziurę w płocie”; zmianami, 
jakie w niej zaszły i tym, co 
ośmioletnia wówczas autor-
ka zapamiętała o różnych 
domach i charakterystycz-
nych miejscach. W literackim 
opisie „wyludnienia z auto-
chtonów”, jak poetka nazy-
wa „wysiedlenie”, nie ma nut 
odwetowych. Wiadomo, że 
„ziarno (wypędzenia) zosta-
ło zasiane przez nazistów”. 
Także mieszkańcy Wrocła-
wia, Głogowa (Wiersze o 
Odrze), całej ziemi kłodzkiej, 
identyfikują się z krajobra-
zem znanym im od dzieciń-
stwa. Kiedy w miarę wymia-
ny pokoleniowej zmieniał 
się stereotyp niechętnego 
nastawienia do niemczy-
zny (uzasadniony przecież 
koszmarem wojny), nierzad-
kiego poczucia tymczaso-
wości pierwszych lat na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych i 
podtrzymywanym przez 
propagandę poczuciem „re-
wizjonistycznego” zagroże-
nia – w miarę utożsamiania 
się z własnym miejscem po-
chodzenia i odpowiedzial-
ności za nie przez nowe 
pokolenia, tu urodzone i 
wychowane – przeszłość 
tej ziemi oraz niegdysiejsi 
jej mieszkańcy budzą coraz 
żywsze zainteresowanie.  
Wychowane tutaj pokole-
nia czytają i słuchają o re-
fleksjach poetki, należącej 
jeszcze do tych generacji, 
które opuściły ten region 
wskutek powojennej wę-
drówki ludów5, poszukują 
informacji o ludziach, którzy 
niegdyś tworzyli ten krajo-
braz. Kilkadziesiąt lat temu 
było to wyłączną domeną 
historyków i co ambitniej-
szych przewodników tury-
stycznych. Dziś praktycznie 
w każdej miejscowości jej 
miłośnicy poszukują śla-
dów przeszłości, zbierają 
materiały, i w zależności od 
środków, wydają bogate lub 
skromniejsze publikacje. 

Warto zwrócić uwagę, 
że to zainteresowanie jest 
dwustronne, bo przecież 
także pisarka ciekawa jest 
rozwoju wsi, losów miesz-
kańców, „pochłania wzro-
kiem” znane jej z dzieciń-
stwa miejscowości. 

Literackie 
oddziaływanie prozy 
i poezji Moniki Taubitz

Aby napisać o drugim 
elemencie, percepcji po-
ezji i prozy bohaterki tego 
opracowania, trzeba posłu-
żyć się pięknym przykładem, 
wspomnianym wcześniej 
wierszem Na słowo, który już 
w 2010 wybrałem jako orygi-
nalny i charakterystyczny dla 
autorki jako twórcy6. Wiersz 
jest  przesłaniem poetki i 
mówi o tym, jak ważna jest 
uwalniająca i oczyszczająca 
moc kierowanego do czy-
telnika słowa, które nadaje 
sens aktowi tworzenia. Nie 
są to strofy poświęcone, czy 
mające w tle, ziemię kłodzką. 
Jest to więc przekaz czysto 
estetyczny (w szerokim tego 
rozumieniu).

Na słowo

W trzcinie
porzucone gniazda.
Porzuć swoje słowo,
uwolnij je,

by mogło się wykazać.
Odpowiedź
może nie być słyszalna.
Tylko statki powracają
do portu. 

Pomiędzy tymi dwiema 
składowymi jest siła poezji i 
prozy wynikająca z przeżycia 
historii, gdyż Monika Taubitz 
czerpie obficie z doświad-
czenia i poczucia utraty, a 
wysiedlenie ze Śląska w jej 
twórczości odgrywa ważną 
rolę, w sposób wyraźny lub 
dorozumiany7.

Książki i tomy poezji są 
oczywiście publikowane 
bez jakichkolwiek ingeren-
cji w polskie tłumaczenie, co 
więcej, kilkakrotnie wydano 
tomiki z tekstami oryginal-
nych wierszy, a obok, na 
następnej stronie, z teksta-
mi ich przekładów. Znawcy 
poezji, znający choć trochę 
niemiecki, mogą smakować 
słowa, proponować własny 
przekład. Tomiki są chętnie 
kupowane przez polskich 
czytelników, niektóre nakła-

Spotkanie w PiMBP w Kłodzku. Od lewej: wiceprzewodniczący DFK Jochen Straube, 
M. Taubitz, Renata Ulbrich, Zofia Mirska. 

 Kwiaty wręcza zastępczyni dyrektora biblioteki Klaudia Lutosławska-Nowak. 
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dy zostały już wyczerpane. 
Liczne grono uczestników 
corocznych spotkań z Moni-
ką Taubitz wskazuje na to, że 
„porzucone” słowo wraca, a 
poetka słyszy tę odpowiedź. 

Zestawienie wybranych 
prac dotyczących 
analizy i oceny 
twórczości 
Moniki Taubitz

Zarówno twórczość au-
torki, jak i jej działalność 
społeczna były już wielo-
krotnie poddawane analizie 
krytyczno-literackiej. Napi-
sano wiele artykułów na ten 
temat, prace magisterskie,  
rozprawy doktorskie i habi-
litacyjne. 

Wśród dysertacji warto 
wymienić:
- pracę doktorską o charak-
terze monograficznym dr Ju-
styny Kubocz (UWr) z 2012 Z 
kraju Pana Boga nad Szwab-
skie Morze. Monika Taubitz 
jako pisarka i organizatorka 
życia kulturalnego. Oprócz 
przedstawienia sylwetki au-
torki i jej dorobku literackie-
go, który poddano analizie, 
w pracy udokumentowano 
jej zaangażowanie w życie 
kulturalne regionu Jeziora 
Bodeńskiego oraz jej działal-
ności na rzecz porozumienia 
niemiecko-polskiego. 
- rozprawę habilitacyjną dr 
Katarzyny Nowakowskiej 
(UW ) Oblicza i konteksty 
tożsamości w literaturze 
niemieckojęzycznej XX i XXI 
wieku. Tu poddano analizie 
dzieła, oprócz takich pisarzy 
niemieckich, austriackich i 
szwajcarskich jak m.in. Carl 
Hauptmann, noblista Her-
mann Hesse, Max Frisch, 
Peter Handke – również 
Moniki Taubitz. Praca doty-
czy niezwykle istotnego, a 
nawet kluczowego, moim 

zdaniem, apektu twórczości 
literackiej – poszukiwania 
własnego „ja“ oraz określe-
nia tożsamości jednostki i 
grupy.

Justyna Kubocz tematyką 
twórczości autorki zajmowa-
ła się jeszcze wielokrotnie w: 
„Wenn ich hoch oben gen'/ 
Wird mir so frei.” Das Motiv 
der Berge in der Lyrik von Mo-
nika Taubitz8, w: „Über allen 
Gipfeln...” Bergmotive in der 
deutschsprachigen Literatur 
des 18. bis 21. Jahrhunderts, 
red. Edward Białek i Jan Pa-
cholski, Neisse Verlag, 2008. 
W tym zbiorze rozpraw 
poświęconych motywom 
górskim w piśmiennictwie 
niemieckojęzycznym (Alp, 
Sudetów i in.) twórczość 
Moniki Taubitz omawiana 
jest wśród autorów tej miary 
co Rilke, Goethe, Schiller, C. 
Hauptmann, P.  Keller.

Ein Land entsteigt der 
Erinnerung – schlesische 
Bilder in der Lyrik von Moni-
ka Taubitz9, w: Schlesien als 
literarische Provinz. Literatur 
zwischen Regionalismus und 
Universalismus. Muzeum 
Gerharta Hauptmanna, Je-
lenia Góra, red. Marek Adam-

ski, Wojciech Kunicki, 2008,
Jubileuszowi 75-lecia 

urodzin autorki zadedyko-
wano pozycję Schlesien er-
lesen. Aufsätze zur Literatur 
des 18. bis 21. Jahrhunderts, 
red. Edward Białek i Jan Pa-
cholski, Neisse Verlag: Dres-
den. Znalazł się tu rozdział 
napisany przez J. Kubocz pt. 
Monika Taubitz und Polen. 
Versuch einer Bestandsauf-
nahme10.

Według profesora Edwar-
da Białka z Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Monika 
Taubitz jako pisarka przeszła 
drogę od pisarki skupionej 
na utracie ojczyzny w na-
stępstwie tzw. wypędzenia, 
na akceptację rzeczywisto-
ści oraz bliski, przyjacielski 
kontakt z wieloma polski-
mi mieszkańcami Dolnego 
Śląska i ziemi kłodzkiej. Jej 
działalność jako długo-
letniej, teraz honorowej, 
przewodniczącej „Stowa-
rzyszenia Literatury i Sztu-
ki Wschodu” (Krąg Wangen) 
zmieniła nie tylko postrzega-
nie Polski, ale i świadomość 
pokolenia wywodzących się 
ze Śląska niemieckich pisa-

rzy i poetów. Sama pisarka 
mówi o sobie w wywiadzie: 
– W gruncie rzeczy stałam się 
człowiekiem o bardzo pozy-
tywnym nastawieniu11.

Bez wątpienia autorka 
robi dużo dla przypomnie-
nia kultury dawnych miesz-
kańców ziemi kłodzkiej i 
Dolnego Śląska. Jednak, jak 
zauważyła kapituła Nagro-
dy Literackiej im. Andreasa 
Gryphiusa, jej twórczość i 
działania przyczyniają się 
do porozumienia pomiędzy 
Niemcami a Polakami. Dzia-
łalność na rzecz śląskiej oj-
czyzny i porozumienia była 
powodem nagrodzenia Me-
dalem Landu Badenia-Wir-
tembergia. Za „budowanie 
mostów” udekorowano ją 
Krzyżem Zasługi na Wstę-
dze Orderu Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec. Dzięki 
jej wnioskowi wyróżniono 
poezję Adama Zagajewskie-
go przyznając mu Nagrodę 
Literacką im. Eichendorffa 
– promuje więc także pol-
ską kulturę. Może warto 
pomyśleć o docenieniu jej 
działań tym razem polskim 
odznaczeniem? 

M. Taubitz w Skowronkach.  
Fot. H. Grzybowski.

Przemówienie M.Taubitz po dekoracji Krzyżem na Wstędze Orderu Zasługi RFN  
w styczniu 2014 r. Fot. Laura Strahl.

1.  Wyrażenie to, oprócz nawiązania do Legendy o królu Arturze, ma w Polsce dodatkowe znaczenie, 
bowiem przy „Okrągłym Stole” toczyły się od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 r. rozmowy między rzą-
dem a opozycją. Ich efektem były wolne wybory w czerwcu 1989 r. W Polsce powszechnie uważa 
się, że zapoczątkowało to „efekt domina” i wielkie zmiany w Europie Wschodniej, czego skutkiem 
było zjednoczenie Niemiec. 

2.  Tłum. tytułu H. Grzybowski.
3.  Tamże.
4.  Stefan Buchholz, Eine Kindheit in Schlesien. Autorin Monika Taubitz zu Gast bei der Heimatgruppe 

Grafschaft Glatz, „Neue Osnabrücker Zeitung”, 20.10.2012. 
5.  Jeszcze niedawno zdawało się, że to odległa historia. Wojna na Ukrainie, niekończący się potok 

uchodźców wlewający się do Europy, pokazały: to może się zdarzyć. Teraz chyba bardziej „kontak-
towo” dotykamy wspomnień z tamtego okresu.

6.  Wiersze w przekładzie uczestników proseminarium tłumaczeniowego, studentów Instytutu Filolo-
gii Germańskiej UWr.: Weź pióro mewy Elżbiety Dziubek, Na słowo Mai Kaczmarczyk.

7.  Winfrid Halder, dz. cyt.
8.  „Kiedy pójdę w góry, poczuję się tak swobodnie”. Motyw gór w poezji Moniki Taubitz (tłum. tytułu H. 

Grzybowski).
9.  Kraj wyłaniający się z pamięci – obraz Śląska w poezji Moniki Taubitz  (tłum. tytułu H. Grzybowski).
10.  Monika Taubitz i Polska. Próba podsumowania, w: Wybrane ze Śląska. Eseje o literaturze od XVIII do 

XIX wieku  (tłum. tytułu H. Grzybowski).
11.  Monika Bednarek, Jan Pacholski, Monika Taubitz, Ich bin eigentlich ein ganz positiv eingestellter 

Mensch geworden, Monika Bednarek und Jan Pacholski sprachen für „Silesia Nova” mit Monika 
Taubitz, „Silesia Nova” 02/2007, S. 118–126. M. Taubitz przypomina w tym Georga Wenzla, twórcy 
pisma „Altheider Weihnachtsbrief”, który powiedział: „Stałem się szczęśliwym człowiekiem, który 
ma teraz wielu polskich przyjaciół.”, cyt. za: Henryk Grzybowski, Spotkanie dawnych i obecnych 
polaniczan. Rozmowa z Georgiem Wenzlem i Eberhardem Scholzem, „Ziemia Kłodzka”, 2010, nr 208, 
październik, s. 22. 

Przypisy:
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Anna Leśniewska

KS. JÓZEF PAWEŁ SIKORA - MĘCZENNIK MIŁOŚCI BLIŹNIEGO
Życie każdego człowieka to 

najbardziej pasjonująca księga. 
To historia przeżytych wydarzeń 
i faktów zewnętrznych, a przede 
wszystkim dzieje jego doznań 
wewnętrznych i osiągnięć. Na 
szczególne zainteresowanie 
zasługuje niestety mało znana 
postać ks. Józefa Sikory, kapła-
na Archidiecezji Wrocławskiej 
(obecnie Diecezji Świdnickiej), 
męczennika XX w. Jego krótkie, 
ale bogate życie godne jest po-
wszechnego zainteresowania i 
naśladowania.

 Józef Paweł Sikora przyszedł 
na świat 17 marca 1912 r. w Gliwi-
cach na Górnym Śląsku, w rodzi-
nie listonosza Pawła i jego żony 
Waleski z domu Spendel. Otrzy-
mał staranne wykształcenie. Znał 
łacinę, grekę i hebrajski; władał 
językami: polskim i niemieckim. 
Immatrykulował się na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Święcenia kapłań-
skie przyjął z rąk kard. Adolfa 
Bertrama 5 kwietnia 1936 r. i 
skierowany został do pracy, jako 
najmłodszy wikary w parafii p.w. 
Świętego Krzyża we Wrocławiu. 
Po ks. Scholzu przejął nauczanie 
religii w Szkole Miejskiej. Posłu-
giwał  też Polonii Wrocławskiej w 
Kościele św. Marcina. Ostatnie ka-
zanie w języku polskim wygłosił 
10 września 1939 roku, po czym 
wpisał w kościelnej księdze po 
polsku następujące słowa: „I nie 
ustaniemy w walce, siłę słuszno-
ści mamy. I mocą tej słuszności 
wytrwamy i wygramy”.

W Sokołowsku

Pod koniec 1939 r, gdy trwa-
ły działania wojenne, ks. Sikora 
został przeniesiony jako kuratus 
do Sokołowska k/Wałbrzycha 
(Görbersdorf ). Jego wrocław-
scy parafianie ubolewali z tego 
powodu, gdyż dał się poznać jako 
gorliwy kapłan. Byli do niego 
bardzo przywiązani i darzyli go 
ogromnym szacunkiem i zaufa-
niem. Kuratus zamieszkał wraz z 
siostrą Elisabeth w domu sióstr 
Lerm, gdzie mieściła się prowi-
zoryczna kaplica. Jedna z sióstr 
posługiwała mu do Mszy św.

Ks. Sikora z ogromnym zaan-
gażowaniem podjął się nowych 
wyzwań. W bardzo trudnym cza-
sie wojny należał do tych, którzy 

pomimo kryzysu solidaryzowali 
się ze sobą i spieszyli z pomocą.  
Jako kapłan z powołania chciał  
nie tylko słowami, lecz przede 
wszystkim czynem dowieść, jak 
powinien postępować chrześcija-
nin i naśladowca Chrystusa. Przy 
tym z wielkim zapałem zabiegał 
u właścicieli sanatoriów o uzyska-
nie działki pod budowę świąty-
ni. Jego starania zakończyły się 
sukcesem. Dyrektor Bertram z 
zakładu leczniczego dr.Weicke-
ra zapisał mu notarialnie grunt 
na wybudowanie małego ko-
ściółka na byłej działce Lubiga. 
Prawdopodobnie wojna i nagła, 
tragiczna śmierć ks. Józefa Sikory 
przeszkodziła budowie.

Święty kapłan 
i człowiek

Podczas ciężkich czasów woj-
ny ks. Sikora szczególną opieką 
otaczał  cierpiących. Nieszczęścia 
innych stawały się jego własny-
mi. Nieważne, czy był to strach 
przed utratą domu, czy pytania 
bezdomnych o możliwość zna-
lezienia dachu nad głową, czy 
chodziło o doskwierający coraz 
bardziej głód, marznące dzieci, 
czy też poszukiwania autentycz-
nej relacji z Bogiem, kuratus po-
magał ze wszystkich sił, dźwigał 
ciężary innych i wraz z nimi cier-
piał. Powołał też do życia punkt 
Caritasu – ofiarodawstwa chle-
ba. Przemierzał okoliczne wioski 
i zbierał u bogatszych rolników 
chleb, mleko i inne artykuły żyw-
nościowe dla biednych. Dzięki 
jego działaniom pomoc, radość 
i błogosławieństwo docierały 
do szpitali, sanatoriów, domów 
starców oraz rannych żołnierzy. 
Dni spędzał ks. Józef Sikora w 
drodze do cierpiących i potrzebu-
jących, a nocami odpowiadał na 
listy tych, którzy szukali u niego 
porady. Jego czas był własnością 
innych. „Zawsze warto” to była 
jego odpowiedź na powątpiewa-
nia niektórych. Nie zastanawiał 
się nad tym, czy jakaś praca nie 
zmusza do nadmiernego wy-
siłku lub czy nie jest dla niego 
poniżająca lub brudna. Jedna z 
parafianek po śmierci kuratusa 
tak scharakteryzowała jego dzia-
łalność: „Było to tak, jakby Anioł 
przechodził przez wieś”.

Biednie, ale spokojnie żyło 

się mieszkańcom Sokołowska do 
czasu, kiedy wkroczyli Rosjanie. 
Był to rok szabru, gwałtów, mor-
dów i różnych najgorszych rze-
czy. Niemcy z pośpiechem opusz-
czali swoje domy, a mieszkania 
były często dewastowane przez 
nich samych. W kilku wypadkach 
podpalili domy, bo mówili, iż już 
nie wrócą (tak uczyniła również 
żona burmistrza). 

Tragiczna śmierć 
męczeńska

23 grudnia 1945 r., w czwartą 
niedzielę Adwentu, po zakoń-
czeniu ostatniej Mszy św. w 
Unisławiu Śl., (Langwaltersdorf ) 
kuratus Sikora poprosił miejsco-
wego nauczyciela o zagranie mu 
na organach „Transeamus usque 
Bethlehem et videamus…”. Kali-
kował osobiście. Z wielką rado-
ścią wyśpiewywał na przemian z 
organistą. Krótko po dwunastej 
szybkim krokiem, ze  śpiewem na 
ustach, drogą w dół, kierował się 
w stronę Sokołowska, pokonu-
jąc śnieżne zaspy. Zaledwie kilka 
minut przed śmiercią spotkał go 
rozśpiewanego jeden z miesz-
kańców Sokołowska. Gdy kuratus 
nie pojawił się na wieczornym na-
bożeństwie, wszystkich ogarnął 
niepokój. Do godziny drugiej w 
nocy czterech mężczyzn szukało 
go bez rezultatu. Poszukiwania 
wszczęto na nowo o szóstej rano 
w poniedziałek. Ok. 9.45 znale-
ziono jego ciało na łące, 20 m 
od drogi nieopodal szopy paster-
skiej. Leżał tam w bezruchu, wy-
ciągnięty jak na stopniach ołta-
rza w Wielki Piątek, z ramionami 
skrzyżowanymi nad głową. Okru-
chy chleba z otwartego plecaka 
przysypywały jego włosy. Plecak 
był ciężki; niósł w nim chleb dla 
biednych dzieci. Kawałki tłuczo-

nego szkła z butelki, którą miał 
przy sobie poukładane były w 
kształt wieńca wokół jego głowy.  
Na szyi i prawej dolnej szczęce 
zmarłego widoczne były otwarte 
rany, wskazujące na to, iż użyto 
broni palnej. Późniejsze oględzi-
ny ujawniły, że oddano jeszcze 
dwa śmiertelne strzały, które 
przeszyły lewe ramię i brzuch. 
Swoją krwią „napoił” ks. Sikora 
ojczystą ziemię. Jeszcze przez 
wiele dni po morderstwie łąka 
była zabarwiona na czerwono, 
pomimo ciągłych opadów desz-
czu.  Wydarzenia, które rozegrały 
się owego popołudnia pozostały 
osnute ponurą tajemnicą.

Ostatnie pożegnanie

2 stycznia 1946 r. ks. Józef 
Sikora został uroczyście po-
żegnany. Kościół nie mieścił 
wszystkich żałobników. Przybyli 
nawet mieszkańcy oddalonych 
wiosek. Prócz tego wielu chrze-
ścijan wyznania ewangelickie-
go pragnęło oddać mu ostatnie 
honory; zmarły bowiem, niosąc 
pomoc, nie znał barier wyzna-
niowych. Trumnę z ciałem ka-
płana przeniesiono do kaplicy 
sanatoryjnej na uroczyste „Re-
quiem” . Sześciu księży śpiewało 

ks. Józef Sikora

Anna Leśniewska
Anna Leśniewska od trzech lat zbiera informacje i relacje świadków o 

ks.Józefie Sikorze, które mają posłużyć do otwarcia procesu beatyfikacyjne-
go. Wsparcia udzielili jej Ks.Bp Jan Kopiec z Gliwic i arcybiskup Józef Kupny 
z Wrocławia, pozwalając na korzystanie z archiwów kościelnych. Zebrała 
też cenne materiały w IPN. Obecnie poszukuje świadków życia Ks.Sikory 
wśród mieszkańców Sokołowska, Mieroszowa, Unisławia i innych, a także 
wśród Niemców, byłych mieszkańców Sokołowska.Zebrane materiały 
wskazują, że istnieją dwie przesłanki: świętość życia i męczeńska śmierć. 
Wszystkich, którzy mogliby pomóc w tej sprawie prosimy o kontakt: 
Anna Leśniewska, tel. 607273098, email:  anles77@wp.pl
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mu  „Totenoffizium” (Officium 
defunctorum); jego gmina 
niemiecka „Requiem”, ewan-
gelicki chór kościelny „Rasch 
Tritt der Tod den Menschen 
an”. Wszyscy chcieli, aby po-
żegnanie wypadło pięknie i 
odpowiadało jego godności. 
Takiego wielkiego konduktu 
żałobnego nie widziało Gör-

bersdorf chyba nigdy. Przy 
jednym z ostatnich domów 
wiejskich czekały „jego dzieci”, 
te najmniejsze, które na ka-
techezach sprawiały mu tyle 
radości; z gałązkami świerka, 
żeby ich „Onkel Kuratus” to-
warzyszyć w jego ostatniej 
drodze. Pochowany został 
na niemieckim cmentarzu. 

Gwałtowna śmierć zadana 
temu niezwykłemu, młodemu 
kapłanowi, idącemu do gło-
dujących, ukazała się wiernym 
wypełnieniem słów Jezusa: 
„Byłem głodny, a daliście Mi 
jeść” (Mt 25, 35)

                                                                        
 

 

W opracowaniu tekstu korzystałam z:

1. H. Moll (Hrsg), Zeugen für Christus. Das 
deutsche Martyrologium des 20. Jahrhun-
derts, Paderborn 1999, t.1, s.626-627. 
2. J. Kaps, Vom Sterben chlesisischer Prie-
ster 1945/46, Köln.
3. Dukumenty z Archiwum Archidiece-
zjalnego we Wrocławiu
4. Listy od prywatnych osób.

MIĘDZYNARODOWA WIGILIA
21 grudnia odbyło się wy-

jątkowe spotkanie organiza-
torów XXVI Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
z twórcami Międzynarodo-
wego Pleneru Artystyczne-
go. W wigilijnym spotkaniu 
wzięło udział ponad 60 osób 
Uczestniczyli w nim artyści i 
działacze organizacji poza-
rządowych z siedmiu krajów: 
Polski, Białorusi, Czech, Gruzji, 
Niemiec, Stanów Zjednoczo-
nych i Ukrainy.

Spotkanie było doskonałą 
okazją do pokazania, że takie 
słowa jak szacunek, toleran-
cja i wzajemne zrozumienie 
różnic kulturowychnie są 
nam obce. Uczestniczący w 
spotkaniu życzyli sobie pod-
trzymania dobrej współpracy, 
którą realizują od lat. Julian 
Golak powiedział, że spotyka-
my się i działamy niezależnie 
od poglądów politycznych, 
narodowości i przekonań 
religijnych.

Uroczystość rozpoczęła  
się modlitwami, które popro-
wadzili ks. Jana Patykowski, 
proboszcz parafii rzymsko-

-katolickiej w Ludwikowicach 
Kłodzkich oraz Czeszka Jana 
Novotna przedstawicielka ko-
ścioła husyckiego.

W uznaniu dotychcza-
sowej współpracy Nagrodę 
Honorową – Statuetkę Jana 
Pawła II przyznawaną przez 
organizatorów Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej otrzymał ks. dr Edward 
Walczyk z parafii św. Bartło-
mieja w Pradze.

Uczestnicy mogli też po-
dziwiać obrazy i rzeźby wyko-
nane podczas Międzynarodo-
wego Pleneru Artystycznego, 
który zakończył się tego dnia 
w Sokolcu. Koncert kolęd 
wykonali artyści Teatru Wil-
liam Es. Z Wałbrzycha. Poezję 
śpiewaną zaprezentował Zyg-
munt Romanowski z Chicago 
wraz z ks. Krzysztof Strońskim 
z Łodzi. Swoje wiersze recy-
towali polscy i czescy poeci, 
m.in. Antoni Matuszkiewicz 
i Věra Kopecká. Było to ostat-
nie w 2015 roku wydarzenie 
w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 

„Bądźmy Rodziną”. W ramach 
tej edycji Dni zorganizowa-
no prawie 100 różnorodnych 
wydarzeń społeczno-kultural-
nych w 34 miejscowościach 
w Polsce i w Czechach.

W 2016 roku w związ-
ku z przypadającą rocznicą 
1050-lecia Chrztu Polski pla-
nowane jest wiele nowych 

imprez. Inauguracja Polsko-
-Czeskiego Roku Kulturalne-
go odbędzie się w Pradze w 
dniach 22-24 kwietnia i po-
łączona będzie z inauguracją 
„Szlaku św. Wojciecha”, które-
go pierwszy etap poprowa-
dzony będzie ze stolicy Czech 
do Wrocławia.

ks. Jan Patykowski poprowadził modlitwę, która rozpoczęła międzynarodowe spotkanie wigilijne.
Profesor Konrad Czapliński z Zielonej Góry przedstawia prace rzeźbiarskie powstałe podczas 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Sokolcu.

Spotkanie zorganizował Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
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Władysław Białowąs

HISTORIA FIGURY MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Z MĄKOLNA
Po pierwszej wojnie świato-

wej, w latach dwudziestych XX 
wieku państwo polskie, które 
powstało po 123 latach niewoli, 
prowadziło akcję przesiedlania 
Polaków z centralnej Polski 
na obszary przygraniczne na 
Wschodzie, aby zwiększyć tam 
ilość ludności polskiej. Wiele ro-
dzin polskich z centralnej Polski 
i nie tylko, zaczęło osiedlać się 
na Kresach Wschodnich II Rzecz-
pospolitej. Miejscowości, gdzie 
osiedliły się przyjezdne rodziny 
polskie nazywano osadami lub 
koloniami, a ludność tubylcza 
nazywała ich „Mazury”. Obszar 
zasiedlenia objął województwa 
tarnopolskie, wołyńskie, stani-
sławowskie. 

W sierpniu 1921 roku w re-
jon Tarnopola przyjechało 16 
rodzin i osiedliło się w miejsco-
wości Kalinka, gmina i parafia 
Ihrowica, odległej o około 3 
kilometry. Rodziny te osiedliły 
się w majątku ziemskim, który 
w tym czasie należał do pań-
stwa polskiego, a w niedawnej 
przeszłości do jakiejś bogatej 
rodziny, która zaginęła podczas 
wojny. 

Jedną ze wspomnianych 16 
rodzin była rodzina Plewińskich, 
która przybyła z powiatu Busko 
w województwie kieleckim. Z 
tej rodziny dwie siostry – Irena 
ur. w 1914 roku oraz Stanisława 
ur. w 1916 r. za namową rodzi-
ców  podjęły pracę we Lwowie 
jako pielęgniarki. Trzecia siostra 
– Wacia w tym czasie mieszkała 
ze starszymi siostrami we Lwo-
wie i chodziła do szkoły. Po paru 
latach pracy w szpitalu siostry 
postanowiły kupić dla kościo-
ła w Ihrowicy jakiś przedmiot 
kultu religijnego, który byłby 
darem od rodziny Plewińskich. 
W 1938 roku w sklepie we 
Lwowie wybrały figurę Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej 
oraz feretron (nosidła do figu-
ry podczas procesji religijnej). 
Wysokość figury wynosiła około 
90 cm. Siostry Plewińskie popro-
siły obsługę sklepu, aby figurę 
Matki Boskiej odpowiednio za-
bezpieczyć i wysłać do parafii 
w Ihrowicy. 

Franciszek Plewiński popro-
sił księdza Stanisława Szcze-
pankiewicza, aby nie ujawniał 
darczyńcy figury, ani też rok 

wcześniej zakupionej przez sio-
stry figury świętego Antoniego. 

Chociaż figura Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej była w 
kościele w Ihrowicy od 1938 
do 24 grudnia 1944 roku, to 
jej kult rósł z każdym rokiem. 
Figurę w czasie procesji nosiły 
młode panny, ubrane w białe 
bluzeczki i czarne spódniczki. 
Chętnych dziewcząt do nosze-
nia figury było wiele. Czasami 
były wyznaczane, a niekiedy, 
te które pierwsze chwyciły za 
nosidła. 

Początki kościoła w Ihrowicy 
to rok 1878. W tym roku oddany 
został wiernym jako kaplica. W 
1886 roku rozbudowano kaplicę 
i od tego czasu zaczęto uważać 
ją za kościół. Do odprawiania 
mszy świętych, pogrzebów, 
chrzcin przyjeżdżali księża z 
innych parafii. Stałym probosz-
czem w Ihrowicy został w 1931 
roku ksiądz Walerian Dziunikow-
ski. Proboszczem był przez trzy 
lata i ochrzcił mnie w 1933 r. 

W styczniu 1934 roku pro-
boszczem został ks. Stanisław 
Szczepankiewicz. Pełnił obo-
wiązki proboszcza do swojej 
męczeńskiej śmierci 24 grud-
nia 1944 roku, kiedy to jego i 
jego rodzinę przy użyciu sie-
kiery pozbawiły życia bandy 
nacjonalistów ukraińskich. 
Zginęli śmiercią męczeńską w 
czasie dzielenia się opłatkiem: 
ks. Stanisław Szczpankiewicz, 
Matka Anna, siostra Maria, brat 
Bronisław. 

Ostatnią osobą, która roz-
mawiała z księdzem Stanisła-
wem i jego rodziną przed ich 
śmiercią była Stefania Białowąs, 
lat 21, kucharka i gospodyni w 
parafii. Pracowała u księdza od 
jesieni 1939 r. do 24 grudnia 
1944 r. 

Figurę Matki Boskiej Nie-
pokalanie Poczętej z Ihrowicy 
udało się uratować. Po II woj-
nie światowej miliony ludzi 
zostało zmuszonych do prze-
mieszczania się ze swych ojczy-
stych stron do innych miejsc 
zamieszkania. Te wymuszone 
przemieszczenia nastąpiły w 
następstwie niesprawiedli-
wego jałtańskiego układu, 
zwłaszcza dla Polaków z Kresów 
Wschodnich II Rzeczpospolitej.
Wyjeżdżając z rodzinnych stron 

w niepewną, nieznaną drogę 
zabierali ze sobą skromny do-
bytek. Wielu nie miało żadnego, 
choćby najmniejszego tobołka, 
bo albo zostali kompletnie obra-
bowani przez bandy ukraińskich 
nacjonalistów, albo też cały do-
bytek został spalony, a oni cu-
dem ocaleli przed barbarzyńską 
śmiercią. Ci co mieli jakiś doby-
tek, zabierali najpotrzebniejsze 
przedmioty. Zdarzało się też, że 
mogli zabrać tylko to, na co im 
pozwoliły władze sowieckie. 

Dla wysiedlonych oprócz 
żywności, odzieży, niektórych 
naczyń kuchennych, najważ-
niejszymi przedmiotami były 
pamiątki rodzinne, gromadzone 
przez kilka pokoleń. Zabierano 
fotografie rodzinne, przedmioty 
kultu religijnego, głównie ob-
razy świętych, będących patro-
nami ich parafii, książeczki do 
modlitwy, kantyczki. Kiedy była 
taka możliwość, to zabierano 
figurki świętych. Zabierano 
też wyroby artystyczne dużej 
wartości oraz przedmioty o 
znaczeniu historycznym. Każ-
dy, kto podjął taką decyzję, 
musiał liczyć się z ryzykiem, że 
sowieckie wojska na granicy 
mogą je zabrać. Ich wywózka 
była szczególnie niebezpieczna, 

kiedy przekraczali granicę so-
wiecko-polską. Dotyczyło to też 
tych Polaków, których sowieci 
wywieźli na Sybir i do Kazach-
stanu. Z kościołów, kaplic, jeżeli 
była taka możliwość, zabierano 
przedmioty kultu religijnego. 
Starano się przede wszystkim 
zabierać naczynia liturgiczne, 
obrazy świętych, szczególnie 
Matki Boskiej - patronki ich ko-
ściołów. Zabierano figurki świę-
tych, szaty liturgiczne. Nie było 
to łatwe. Władze sowieckie, pra-
cownicy administracji, urzędów, 
którymi przeważnie byli Ukra-
ińcy, stwarzały różnego rodza-
ju przeszkody, a najczęściej po 
prostu nie pozwalały. Zdarzało 
się, że gdy wypędzani Polacy 
jechali na tzw. Ziemie Odzyska-
ne, a sowieccy celnicy natrafili 
na wymienione pamiątki kultu 
religijnego, to je rekwirowali, a 
odpowiedzialnych karali. Należy 
wspomnieć, że sowieccy celnicy 
nie orientowali się, jaka jest war-
tość zabytków przewożonych 
do Polski. Tam gdzie nie został 
zamordowany kapłan, to on 
zajmował się organizacją wy-
jazdów wypędzonych Polaków. 
Organizował wspólny wyjazd i 
wówczas była możliwość osie-
dlania się parafian w jednej lub 

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w kościele w Mąkolnie przywieziona z Ihrowicy.
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kilku miejscowościach, blisko 
siebie. Oczywiście jeżeli w od-
powiednim czasie zarejestrowa-
li się na wyjazd w wyznaczonym 
dniu. 

W miejscowości Ihrowica w 
powiecie tarnopolskim takiej 
możliwości nie było, gdyż jak 
wspomniałem 24 grudnia 1944 
roku w Wigilię Bożego Narodze-
nia w godzinach wieczornych, 
bandy ukraińskich nacjonali-
stów spod znaku OUN – UPA 
napadły na Ihrowicę i w ciągu 
paru godzin wymordowały 77 
Polaków. Mordowano dzieci, 
starców, kobiety. Mężczyzn w 
wieku od 18 do 55 lat w tym 
czasie nie było, gdyż w kwiet-
niu 1944 roku zabrano ich na 
wojnę. W Ihrowicy zamordo-
wano 92 osoby, tylko dlatego, 
że byli Polakami. Ci, którzy w 
jakiś sposób ocaleli, 25 grud-
nia 1944 roku – w dzień Bożego 
Narodzenia, starali się wyjechać 
lub zajść pieszo do Tarnopola, 
aby znaleźć jakąś kwaterę i w 
odpowiednim czasie, po zare-
jestrowaniu się w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym, wy-
jechać na zachód.

Wszyscy, którym udało się 
znaleźć jakąś kwaterę, byli roz-
mieszczani w różnych miejscach 
bardzo zniszczonego miasta, 
niekiedy oddalonych od siebie 
parę kilometrów. W tych warun-
kach nie było możliwości zorga-
nizowania wspólnego wyjazdu 
ocalałych z Ihrowicy na zachód.

Należy wspomnieć, że na-
sza rodzina (bez ojca i szwagra, 
którzy byli na wojnie), w ilości 6 
osób: mama, siostra Stanisława 
z córką 4-letnią Kasią i nas 3 bra-
ci, wieczorem 25 grudnia 1944 
roku znalazła kwaterę w Tarno-
polu na ul. Korzeniowskiego 1. 
Dołączyły do nas jeszcze trzy 
rodziny, w sumie 18 osób. Za-
mieszkaliśmy w jednym poko-
ju, a w drugim znajdowało się 
niewiele naszych rzeczy, bo w 
wieczór wigilijny spalono nam 
dom, spichlerz, stodołę z narzę-
dziami, maszynami rolniczymi. 
Ocalała stajnia, a w niej klacz, 
krowa, owce oraz uprząż – przy-
bory do zaprzęgu konia. Klacz 
trzymaliśmy w Tarnopolu, w 
piętrowym budynku, w którym 
mieszkaliśmy. „Zakwaterowano” 
ją w piwnicy i dość sprawnie 
wchodziła i  wychodziła z niej.

Mieszkaniec Ihrowicy, Grze-
gorz Błaszkiewicz, który z żoną i 
dwoma synami uniknął mordu, 
postanowił pozostać w Ihrowicy 

jeszcze przez pewien czas. Tak 
mu się szczęśliwie powiodło, 
że będąc w Ihrowicy nie spo-
tkało go żadne zagrożenie ze 
strony banderowców. Niektórzy 
mówili, że miał w społeczności 
ukraińskich krewnych, którzy 
go mogli ochraniać. Był mły-
narzem. 

Kilka miesięcy po dokona-
nych zbrodniach postanowił 
potajemnie wejść do zamknię-
tego kościoła. Interesowało go, 
czy przedmioty kultu religijne-
go jeszcze się tam znajdowały 
i w jakim są stanie. Po wjeścu 
do kościoła, zobaczył, że wiele 
tych przedmiotów leży na po-
sadzce, niektóre uszkodzone. 
Wśród tych leżących była figu-
ra Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej. Grzegorz ukląkł przy 
niej i podziękował Matce Bożej 
za ocalenie życia tymi słowami: 

„Matko Najświętsza, jak 
będę wyjeżdżać na Zachód, 
to na pewno Cię tu nie zosta-
wię, zabiorę ze sobą, abyś nie 
poniewierała się.”

Stwierdził, że figura nie była 
uszkodzona. Spełniając swoje 
przyrzeczenie, po kilku miesią-
cach, pewnej nocy o godzinie 
1.00 wraz z 15-letnim synem 
Franciszkiem, wzięli dwa duże 
worki i między „ogrodami” po-
szli do kościoła, tak aby ich nikt 
nie zobaczył. Weszli do kościoła, 
figurę włożyli do jednego wor-
ka, a do drugiego krzyż misyjny. 
Zabrali też nosidła. W kościele 
było już mniej przedmiotów 
kultu religijnego niż przed kil-
ku miesiącami. Nie zauważeni 
przez nikogo wrócili do domu 
polami w wielkim strachu. W 
domu owinęli Figurę Matki Bo-
skiej różnymi materiałami, aby 
w czasie podróży pociągiem nie 
uległa uszkodzeniu. 

Grzegorz Błaszkiewicz, wy-
jechał z rodziną z Tarnopola na 
Zachód latem 1947 roku. 

Skrzynię z figurą Matki Bo-
skiej umieszczono w wagonie 
załadowanym różnymi innymi 
przedmiotami, odzieżą, garn-
kami, sprzętem gospodarskim. 
W wagonie umieszczono kilka 
rodzin. Grzegorz Błaszkiewicz 
umieścił na swoim przewozo-
wym dokumencie dwunasto-
letnią, samotną dziewczynę 
– Michasię Kulik. 

W czasie podróży do Polski, 
Grzegorz Błaszkiewicz, jego 
żona oraz synowie Franciszek 
i Bronisław przez cały czas oba-
wiali się kontroli. Przed granicą 

strach ogarnął nawet tych, któ-
rzy nie wiedzieli, że w wagonie 
przewożona jest figura Matki 
Boskiej. 

Po zatrzymaniu się pocią-
gu na granicy, do wagonu we-
szło kilku celników (żołnierze 
sowieccy). Po sprawdzeniu 
dokumentów pytali, co wiozą 
w tych workach i skrzyniach. 
Grzegorz Błaszkiewicz, najstar-
szy wiekiem, z powagą, a jedno-
cześnie z trwogą odpowiedział, 
że domowe rzeczy – naczynia 

kuchenne, ubiory osobiste, 
mąkę, kaszę, zboże, ziemniaki. 
Na szczęście celnicy nie skon-
trolowali skrzyń. Po kilkunastu 
dniach podróży pociąg, którym 
jechali dotarł do stacji kolejowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim na 
Dolnym Śląsku. Tu na peronie 
towarowym, gdzie odstawiono 
wagon do rozładunku, zjawili 
się najstarsi synowie Grzegorza 
– Michał i Karol. Michała w 1942 
roku zabrano do Niemiec na ro-
boty, pracował w Niemodlinie w 

Ołtarz główny w kościele św. Marii Magdaleny w Mąkolnie koło Złotego Stoku.

Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Ihrowicy.
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młynie. Karol 19 kwietnia 1944 
roku został zmobilizowany do 
Ludowego Wojska Polskiego i 
walczył na froncie. 

Po zakończeniu działań 
wojennych w maju 1945 
roku obaj bracia spotkali się 
na Dolnym Śląsku u znajo-
mych, którzy już wcześniej 
przyjechali z Ihrowicy – pana-
mi  Garbiczem i Tomczakiem 
i zamieszkali koło Kamieńca 
Ząbkowickiego. Powiadomili 
rodziców, gdzie się znajdują, 
że nie wracają do Ihrowicy i 
na ich przyjazd będą czekać w 
Kamieńcu Ząbkowickim, gdyż 
w tym rejonie jest możliwość 
osiedlenia się. Rodzina Grze-
gorza Błaszkiewicza osiedliła 
się w miejscowości Mąkolno 
koło Złotego Stoku w powiecie 
ząbkowickim. 

29 grudnia 1948 roku Grze-
gorz Błaszkiewicz oddał pro-
boszczowi na przechowanie 
na czas nieokreślony figurę 
Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej, krzyż misyjny oraz 
tzw. nosidła do kościoła fi-
lialnego w Mąkolnie w pa-
rafii Złoty Stok i poprosił od 
proboszcza o pokwitowanie. 

Mąkolno 

Mąkolno to wieś leżąca na 
trasie Nysa – Kłodzko, 3 kilome-
try za Złotym Stokiem w Górach 
Złotych. Wkoło lasy, okolica bar-
dzo piękna. Tu w kościele pw. 
Świętej Marii Magdaleny należą-
cym do parafii Niepokalanego 
Poczęcia N. M. w Złotym Stoku, 
od 29 grudnia 1948 roku znala-
zła swoje miejsce, z pewnością 
na stałe, figura Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej, pocho-
dząca z kościoła parafialnego 
w Ihrowicy. 

Pierwsza wzmianka o ko-
ściele w Mąkolnie pochodzi z 
1336 roku. W obecnym stanie 
pochodzi z 1732 roku. Był re-
staurowany na przełomie XIX 
i XX wieku. Jednonawowy, 
murowany z kamienia i cegły 
z poligonalnie zakończonym 
prezbiterium i kwadratową wie-
żą. Konsekrowany  w 1732 roku, 
z barokowym wyposażeniem 
wnętrz. Na uwagę zasługują 
pięknie brzmiące organy. 

W latach 1985-2000 prze-
prowadzono prace konser-
watorskie, między innymi 
renowację ambony, ołtarzy, 
zabytkowego konfesjonału. Po-

łożono marmurową posadzkę w 
kościele i zakrystii. Wspólnota 
Mąkolna liczy około 600 osób 
(dane 1995-2000). Ludność na-
pływowa z różnych stron, część 
mieszkańców przybyła z Kresów 
Wschodnich, inni z centralnej 
Polski. Po osiedleniu się w 1947 
roku i przekazaniu figury Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej 
do kościoła, Grzegorz Błaszkie-
wicz przez parę lat był kościel-
nym. „Wprowadzał” naszą Matkę 
Boską Niepokalanie Poczętą 
w nowe otoczenie, aby objęła 
opieką Boską nowych parafian. 

Byłem dwukrotnie w koście-
le w Mąkolnie i śmiem twier-
dzić, że niewiele tak pięknych 
kościołów spotkałem w swoim 
życiu, zwłaszcza jeśli chodzi o 
wystrój wnętrza. 

Figura Matki Boskiej Niepo-
kalanie Poczętej stoi na pode-
ście przy bocznym ołtarzyku 
po lewej stronie od głównego 
ołtarza. W 1977 roku wokół fi-
gury zainstalowano oświetle-
nie elektryczne. Ze względu na 
to, że wieś Mąkolno leży blisko 
granicy z Czechami, w terenie 
górzystym, a kościół oddalony 
jest od trasy przelotowej Nysa 
– Kłodzko o około 1,5 km, nie-

wielu dawnych mieszkańców 
Ihrowicy i ich potomnych od-
wiedza „swoją Matkę Bożą”. 

Należy dodać, że z kościoła 
w Ihrowicy przywiezione zosta-
ły jeszcze inne przedmioty kultu 
religijnego przez kościelnego 
Ignacego Nakoniecznego. Ko-
ścielny z Ihrowicy zwany nie-
kiedy „świętym” przywiózł do 
Ziemi Chełmskiej w 1945 roku 
chorągwie, pozłacany kielich 
i monstrancję. Miał on mniej 
kłopotów z przygotowaniem i 
przywiezieniem ich do Polski, 
aniżeli Grzegorz Błaszkiewicz. 
On też odczuwał strach i nie-
pewność powodzenia przy 
przekraczaniu granicy.

Ignacy Nakonieczny po 
osiedleniu się w Horodysku w 
powiecie chełmskim zdepono-
wał te przedmioty w kościele 
parafialnym w Bończy, żądając 
również od proboszcza pokwi-
towania. Tu przez wiele lat były 
zdeponowane do czasu, kiedy 
w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku wybudowano nowy 
kościół w Rakołupach, wsi nie-
daleko Horodyska, gdzie osie-
dliło się wiele rodzin z Ihrowicy. 

Ołtarz boczny w kościele św. Marii Magdaleny, na którym stoi figura Matki Bożej z Ihrovicy. Prospekt organowy kościoła św. Marii Magdaleny.
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Teresa Bazała

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO GAUDALUPE

W dniach 31.01-8.02.206 r. od-
była się diecezjalna pielgrzymka 
do Matki Bożej z Guadalupe  w 
Meksyku, której przewodniczył  
J.E. Ks. Bp. Ignacy Dec, a organi-
zatorem był ks. prałat Andrzej 
Raszpla z Wałbrzycha. Uczestnicy 
pielgrzymowali szlakiem pierw-
szych chrześcijan, poznając  hi-
storię oraz dziedzictwo duchowe 
i kulturowe tego kraju.

Chrystianizacja istniejących 
tu plemion indiańskich rozpo-
częła się wraz z podbojem Mek-
syku przez Hiszpanów w latach 
1519-1521. Podbój rozpoczął w 
Wielki Piątek 1519 roku Hernando 
Cortés z 530 żołnierzami na stat-
ku „Matka Boża Niepokalana”, na 
maszcie którego powiewała flaga 
z błękitnym krzyżem i napisem 
„Pójdźmy za krzyżem, przyja-
ciele. Jeśli zachowamy wiarę, w 
tym znaku zwyciężymy”. Towa-
rzyszyło im 2 zakonników fran-
ciszkańskich. Dwa lata później 
przybyła tu grupa kolejnych 12 
franciszkanów, których Cortés 
przywitał na kolanach, a wkrót-
ce następni. Po nich przyszli 
dominikanie. Trzecim zakonem 
misyjnym byli  augustianie, którzy 
otrzymali najtrudniejsze tereny 
misyjne zamieszkane przez Indian  
Chichimeków.  Budowali kościoły 

twierdze, które służyły ludności 
indiańskiej.

W chwili rozpoczęcia podboju 
na terenie Meksyku, którego na-
zwa w języku Indian znaczy Kraina 
Księżyca, istniało kilka cywilizacji 
prekolumbijskich: Olmekowie, Za-
potekowie, Majowie, Toltekowie, i 
najbardziej znani Aztekowie, któ-
rzy stworzyli tu potężne państwo 
pod wodzą króla Montezumy II ze 
stolicą w Tenochtitlan, położoną 
na terenie dzisiejszego Mexico 
City. Państwo to posiadające 
kilkusettysięczną armię, zostało 
opanowane i zniszczone przez 
hiszpańskich konkwistadorów 
w liczbie około 600, dzięki prze-
biegłości Cortésa, wykorzystaniu 
przez niego słabości Azteków, 
skłócenia plemion indiańskich i 
przewagi w uzbrojeniu. Azteko-
wie nie znali koni, prochu, koła, 
byli kanibalami. Czcili wielką 
liczbę bóstw, którym składali 
ofiary z ludzi. Po podboju na te-
renie Meksyku utworzono hisz-
pańskie wicekrólestwo , zwane 
Nową Hiszpanią, gdzie Hiszpanie 
panowali 300 lat. Indianie stali się 
poddanymi króla hiszpańskiego. 
Doszło do wymieszania się ludno-
ści przybywającej tu z Hiszpanii 
z miejscowymi Indianami i spro-
wadzonymi czarnymi niewolnika-

mi z Afryki.  Władzę w państwie  
sprawowali rodowici Hiszpanie, 
z którymi konkurowali urodzeni 
na miejscu biali , zwani Kreolami. 
Ludność mieszana rasowo, czyli 
Metysi oraz Indianie stanowiła 
podstawową siłę roboczą i two-
rzyła dolne warstwy społeczne.

Podbój kraju Azteków kosz-
tował życie setek tysięcy ludzi. 
Indianie wymierali też masowo 
z powodu chorób przywiezionych 
tu przez Hiszpanów, takich jak 
ospa, grypa, odra, dżuma inne. 
Choroby i zarazy pochłonęły 8 
mln Indian. Najeźdźcy starali się 
wycisnąć z kraju wszystko, co było 
możliwe, każdy kawałek złota, któ-
re dla Indian nie przedstawiało 
żadnej wartości.

Pierwsi zakonnicy, pomimo że 
starali się nauczyć języka Indian i 
zamieszkiwać z nimi w wioskach, 
a także bronić ich przed chciwo-
ścią hiszpańskich gubernatorów i 
właścicieli latyfundiów, nie odno-
sili większych sukcesów. Indianie 
ich tolerowali, ale za nic nie chcieli 
przyjąć Boga Hiszpanów, chociaż 
ogłoszone prawo przewidywało 
przymusowe ich nawracanie.

Czczenie Boga na krzyżu było 
dla nich absurdem. Ich bogowie 
byli potężni. Dla  nich prowadzi-
li tzw. wojny kwietne, w których 

zdobywali jeńców na składanie 
krwawych ofiar. Umrzeć dla boga 
było w ich oczach największym 
zaszczytem. W ciągu tygodnia 
potrafili złożyć swoim bogom 
w ofierze nawet 20 tysięcy ludzi. 
Meksyk stał się krajem chrześci-
jańskim dopiero po objawieniu 
się Matki Bożej w Guadalupe w 
1531 roku.

Pielgrzymowanie śladami 
pierwszych chrześcijan w Mek-
syku rozpoczęło się w niedzielę 
wyjazdem do Puebla - Miasta 
Aniołów, ukochanego przez św. 
Jana Pawła II, gdzie zaplanowa-
na została msza święta w kościele 
Dominikanów. Po drodze odby-
ło się zwiedzanie miasta Choluli 
(Czoluli), które było drugim co 
do wielkości po stolicy Tenoch-
titlanie. Indianie zbudowali tu 
największą w świecie piramidę, 
na szczycie której istniała świą-
tynia boga wężów Quetzalcoatla  
, którego powrotu oczekiwali, a 
proroctwa zapowiadały to na 
1519 r. W mieście znajdowało 
się 365 świątyń pogańskich, po 
jednej na każdy dzień. 

Miasto to zdobył  Cortés po-
dążający do Tenochititlanu. Do-
wiedziawszy się o spisku Indian 
przeciwko Hiszpanom, nakazał 

Sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe w Meksyku.
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jego spacyfikowanie, podczas któ-
rego doszło do straszliwej rzezi 
nieuzbrojonych mieszkańców, 
dokonanej w dużej mierze przez 
sprzymierzonych z Hiszpanami 
Tlaszkalan. Doświadczenia zdo-
byte w Choluli wykorzystał Cortés 
przy zdobywaniu Tenochtitlanu.

Na szczycie największej w 
świecie piramidy Hiszpanie 
zbudowali kościół Matki Bożej 
Uzdrowienia. Już w czasach 
Cortésa  piramida przypomina-
ła porośnięte wzgórze. Obecnie 
odsłonięta jest jej dolna część. W 
tym miejscu należy przypomnieć, 
że tutejsze piramidy nie były jak 
w Egipcie grobowcami, lecz sta-
nowiły podstawę pod pogańskie 
świątynie. Z tarasu widokowego 
przed kościołem rozlega się pięk-
na panorama miasta z czynnym 
wulkanem Popo i 70 kościołami, 
rozmieszczonymi bardzo blisko 
siebie, gdyż w czasach chrześci-
jańskich uważano, że powinno 
być ich tyle, ile świątyń pogań-
skich. Miejscowi sprzedawcy 
częstują pielgrzymów i turystów  
lokalnymi specjałami, między 
innymi suszonymi konikami po-
lnymi, przyprawionymi chili. Od 
nazwy miasta pochodzi też po-
pularny ostry sos produkowany 
w Meksyku.

Następny etap tego dnia to 2 
mln metropolia Puebla. Według 
legendy Aniołowie zstąpili z nie-
ba, by wyznaczyć kształt miasta. 
Historyczne centrum miasta jest 
pełne zabytkowych  budynków 
w stylu kolonialnym i pięknie 
zdobionych kościołów. Zostało 
wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W koście-
le Ojców Dominikanów  o godz. 
14.00 odprawiona została msza 
święta. Modlił się tutaj św. Jan 
Paweł II podczas pierwszej piel-
grzymki do Meksyku.  Klejno-
tem kościoła, który z zewnątrz 
prezentuje się bardzo skromnie, 
jest Kaplica Różańcowa, uważana 
za ósmy cud świata. Sześć obra-
zów przedstawiających tajemni-
ce różańcowe otaczają bogato 
zdobione dekoracje z aniołami i 
cherubinami, wychylającymi się 
zza bogatych złoceń. W ołtarzu 
znajduje się Matka Boża w sukni 
w konwencji wulkanu oraz figura 
św. Dominika.

Następnym zwiedzanym ko-
ściołem jest katedra, której kopuła 
wzorowana była na Bazylice św. 
Piotra w Rzymie. Jej najcenniej-
szym miejscem jest ołtarz trzech 
kanonizowanych królów z figurą 
Matki Bożej z Saragossy na rzym-

skiej kolumnie. Przed frontem ka-
tedry znajdują się dwie kolumny 
zwieńczone figurami Aniołów. W 
Meksyku rozpowszechniony jest 
kult Michała Archanioła, który 
rozwinęli pierwsi zakonnicy, by 
bronił nowo ochrzczonych przed 
zakusami diabła.

Wielką atrakcję Puebla stano-
wi kościół Franciszkanów, gdzie 
w głównym ołtarzu w otoku orła 
habsburskiego znajduje się figu-
ra Matki Bożej Konkwistadorów, 
przywieziona przez Cortésa do 
Hiszpanii, która była świadkiem 
wielu  bitew z Indianami, nabo-
żeństw, widziała też zdobycie 
Tenochtitlánu. W kościele spoczy-
wają w przeszklonym sarkofagu 
świetnie zachowane doczesne 
szczątki bł. Sebastiana de Ap-
paricio,  który był synem chłopa 
hiszpańskiego. Po przyjeździe do 
Meksyku założył  przedsiębior-
stwo drogowe zatrudniające 
Indian, które połączyło bitymi 
drogami miasta meksykańskie. 
Utworzył też przedsiębiorstwo 
produkujące wozy i zapoczątko-
wał hodowlę wołów. Dochody 
przeznaczał na budowę kaplic, 
kościołów, szpitali, ochronek  i 
przytułków. W wieku 70 lat wstą-
pił do franciszkanów i przez 28 lat 
kwestował na ich rzecz. Zdobył 
miano przyjaciela Indian. Zmarł 
w opinii świętości, a jego ciało 
pozostało nierozłożone.

Cholula, Puebla  Tlascala to 
zagłębie meksykańskiego baroku. 
Znajduje się tu 400 siedemnasto-
wiecznych  i osiemnastowiecz-
nych  kościołów, budowanych 
przez Indian w stylu churrigu-
eresco. Nazwa  pochodzi od na-
zwiska hiszpańskiego architekta, 
który wygrał konkurs na zbudo-
wany  w tym stylu katafalk dla 
zmarłej hiszpańskiej królowej. Styl 
sprawia wrażenie trójwymiarowo-
ści. Figury i ozdoby oderwane są 
od płaszczyzny ściany lub ołta-
rza nastawowego. Stosuje często 
motywy indiańskie. Architektura 
tutejsza odzwierciedla aspiracje 
tych, którzy ją wznosili. Puebla 
była też od 1867 roku miejscem 
ciągłych walk o władzę nad tym 
krajem. W 1862 roku odbyła się 
tu bitwa z Francuzami, próbują-
cymi dokonać inwazji na Meksyk, 
w której zostali pokonani przez 
kilkakrotnie mniejszą armię mek-
sykańską , dowodzoną przez gen. 
Ignacio Zaragoza.

Drugi dzień pielgrzymowa-
nia rozpoczął się na Placu Trzech 
Kultur, byłym centrum sakralno-

-ceremonialnym Tenochtitlánu.
Nazwa placu pochodzi od miesza-
jących się tu kultur współczesnej, 
prekolumbijskiej i kolonialnej. 
Na ruinach pogańskiej świątyni 
z kamieni z rozebranych piramid 
zbudowano kościół. św. Jakuba z 
Santiago, którego wyposażenie 
całkowicie zostało zniszczone 
podczas meksykańskich rewolucji. 
W kościele była pierwsza misja, 
połączona groblą ze wzgórzem 
Tepeyac. To właśnie do tej misji 
zmierzał Juan Diego 9.12.1531 
roku, kiedy ukazała mu się po 
raz pierwszy Matka Boska. Ta-
blica pamiątkowa  przypomina 
dzień 13.09.1521 roku, w którym 
Cortés zdobył Tenochtitlan. Na 
Placu Trzech Kultur miała miejsce 
w 1968 roku masakra studentów, 
zebranych na pokojowym wiecu .

Po zwiedzaniu ruin dawnego 
Tenochtitlanu następuje pierwsze 
spotkanie z Matką Bożą w  Gu-
adalupe, gdzie trzeba dojechać 
autobusem , gdyż znajduje się na 
obrzeżach  miasta. Matka Boża w 
swoim wizerunku wita pielgrzy-
mów zaraz po wejściu do bazyliki, 
jakby wychodziła im na spotkanie. 
Pielgrzymi różnych narodów i ras 
z oczami wzniesionymi do góry 
przejeżdżają pod jej wizerunkiem 
na platformach umieszczonych 
pod prezbiterium.  Wizerunek, a 
nie obraz, gdyż Matka Boża nie 
została namalowana rękami czło-
wieka. Inskrypcja na ścianie głosi: 
„Czyż nie jestem przy Tobie, Ja 
Twoja Matka? Czyż nie otaczam 
Cię swoją opieką i troską?”

Wizerunek zmienia barwy 
w zależności od kąta, pod któ-
rym się nań patrzy, od złocistej 
poprzez wyblakłą na wprost, po 
płowo-szarą. Postać Matki Bożej, 
która objawiła się biednemu In-
dianinowi Juanowi Diego została 

utrwalona na płótnie z agawy  o 
wymiarach 195x105 cm. Jako 
pierwszy ujrzał ten wizerunek 
biskup Zumarraga, kiedy z tilmy 
wysypały się kwiaty przyniesione 
przez Juana Diego.

Matka Boża objawia się jako 
młoda 14 -16-letnia dziewczyna. 
Stoi na czarnym sierpie księżyca i 
depcze dwa węże. U stóp Madon-
ny widoczna jest postać Anioła 
ze skrzydłami orła zrywającymi  
się do lotu. Orzeł ma twarz Ju-
ana Diego, którego imię w języku 
Indian znaczyło  gotujący się do 
lotu. Zgięta w kolanie noga Matki 
Bożej  powoduje wrażenie, że wy-
chodzi nam na spotkanie. Ubrana 
jest w suknię koloru różowego, 
ozdobioną kwiatami i przepasaną 
czarną szarfą, jaką zawiązywały  
brzemienne indiańskie kobiety. 
Okryta jest płaszczem w kolorze 
zielni morskiej ze złotą lamówką, 
spiętym broszą z krzyżem. Płaszcz 
pokryty jest 49 gwiazdami. Ich 
rozkład odpowiada konstelacji 
nieba nad Meksykiem, jaka mia-
ła miejsce w grudniu 1531 roku, 
widzianej od strony Kosmosu  ku 
Ziemi, co potwierdziła dokonana 
symulacja komputerowa . Stoi na 
tle owalnej tarczy słońca, oto-
czonej kłębami chmur. Na sukni 
pod złożonymi  rękami widnieje 
kwiat jaśminu, dla Indian symbol 
życia. Matka Boża jest w błogo-
sławionym stanie, na co wska-
zuje uwypuklenie jej łona oraz 
wspomniana szarfa. Wielokrotne 
powiększenie tego miejsca wyka-
zało obecność nienarodzonego 
dziecka. Potwierdziło to też wy-
darzenie, które miało miejsce w 
2007 roku, kiedy to podczas mszy 
świętej w intencji dzieci zabitych 
przed narodzeniem, na oczach 
tysięcy pielgrzymów wydobyło 
się w tym miejscu światło, które 

Kaplica na wzgórzu Tepeyac.
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utworzyło kształt embrionu ludz-
kiego. Spod płaszcza na głowie 
widać czarne, starannie zaczesane 
włosy z przedziałkiem pośrodku. 
Oblicze Matki Bożej promieniuje 
niezwykłym wdziękiem, jest pełne 
czułości i wewnętrznego spokoju. 
Cerę ma koloru ciemnego. Stąd 
od hiszpańskiego słowa moreno 
nazywana jest  przez Meksyka-
nów Morenitą. Twarz nie przypo-
mina żadnej rasy. Oczy Madon-
ny są spuszczone. Występuje w 
nich zjawisko potrójnego odbicia 
źrenic charakterystyczne dla ży-
wych organizmów. Jak wykazały 
badania przy 2500-krotnym po-
większeniu widać w nich 12 po-
staci, które utrwaliły się podczas 
odsłonięcia tilmy w biskupstwie, 
między innymi biskupa Zumarra-
gi, jego tłumacza i Juana Diego 
oraz pozostałych, którzy jako 
pierwsi zobaczyli wizerunek. 
Wizerunek ten jest nazywany 
„nieustającym” cudem. Płótno z 
agawy, na którym powstał, po-
winno rozłożyć się po 20 latach. 
Wielokrotne  badania wykazały, 
że włókna tkaniny nie zawierają 
barw roślinnych,  zwierzęcych ani 
mineralnych. Nie ma na nich śla-
dów pędzla ani gruntowania jak 
na obrazach malowanych ludzką 
ręką. Odbity na płótnie Wizerunek 
nie doznawał uszczerbku ani z 
powodu niekorzystnego klimatu, 
palących się tu świec, zamachu 
bombowego. Nie powiodły się 
też żadne próby jego zniszczenia.

Po spotkaniu z Matką Bożą 
czas pójść na pobliskie wzgórze 
Tepeyac, gdzie objawiła się bied-
nemu Indianinowi. Znajdowała 
się tutaj świątynia pogańskiej 
bogini Tonantzin, matki życia i 
urodzaju. Ochrzczony niedawno 
Indianin, który otrzymał imiona 
na cześć Jana i Jakuba spieszył 
9.12.1531 roku na katechezę do 
misji  znajdującej się w mieście i 
nagle ujrzał młodą kobietę, któ-
ra przedstawiła się w jego języku 
nahuatl, mówiąc, że jest „Świętą 
Dziewicą Maryją, Matką jedynego, 
prawdziwego i Świętego Boga”. 
Poprosiła, by poszedł do biskupa 
Zumarragi, by ten wybudował tu 
kościół ku jej czci. Uczynił to na-
tychmiast, ale biskup nie dowie-
rzając, zażądał znaku. Przekazał tę 
smutną wiadomość Matce Bożej 
przy następnym spotkaniu. Wtedy 
poleciła mu wyjść na wzgórze i 
zerwać rosnące tam kwiaty. Był 
bardzo zdziwiony, bo nigdy żadne 
kwiaty tam nie rosły, tylko osty, 
kaktusy i ciernie. Teraz kwitło tu 
mnóstwo pięknych kolorowych 

róż. Zerwał je i wręczył Matce Bo-
żej, która ułożyła z nich wiązankę 
i włożyła ją do tilmy Juana Diego. 
Tilma to prostokątna  tkanina , 
którą ubodzy Indianie używali 
jako płaszcza lub worka, wyko-
nana z włókien agawy. Poleciła 
zanieść kwiaty biskupowi, a tilmę 
otworzyć dopiero przed nim. Kie-
dy po długim oczekiwaniu stanął 
przed biskupem, otworzył tilmę,  
z której wysypały się kwiaty, a na 
płótnie biskup ujrzał wizerunek 
Maryi. Biskup upadł na kolana i 
przepraszał Matkę Bożą. Następ-
nie udał się z Juanem Diego na 
wzgórze, by ten wskazał , gdzie 
ma zbudować świątynię. Pierwsza 
kaplica została poświęcona już 
24.12.1531 roku. Pierwsze w świe-
cie uznane przez kościół objawie-
nie Matki Bożej dokonało się  dla 
Indian. To, co dla nas w wizerunku 
jest ornamentem, dla Indian było 
czytelnym znakiem, symbolem 
tworzącym jasny przekaz, prze-
kład Ewangelii na obrazkowe 
pisma Azteków. Zrozumieli, że 
Madonna depcząca węże i zasła-
niająca słońce, z  krzyżem  na bro-
szy pokonała ich bogów, a ofiary 
z ludzi nie są już konieczne, bo 
wystarczy jedna ofiara przebitego 
serca Jezusa. Po objawieniu Matki 
Bożej w ciągu kilku lat ochrzciło 
się 8 mln Indian, a następnie cała 
Ameryka Łacińska. Matka Boża 
z Guadalupe  czczona jest jako 
Patronka obu Ameryk. Jej litur-
giczne wspomnienie przypada 
na 12 grudnia. 

Nazwa Guadalupe pochodzi 
prawdopodobnie od indiańskiego 
słowa coatlaxoupen, które ozna-
czało w języku Indian pogrom-
czyni węża. Dla Hiszpanów była 
zbliżona do  nazwy małej wioski 
Guadalupe w ich kraju, w której 
czcili Matkę Bożą, opiekunkę 
żeglarzy i konkwistadorów. Przy-
bywali do niej, by pożegnać się 
przed wyjazdem do Ameryki.

Guadalupe to największe 
sanktuarium świata. Przybywa tu 
rocznie 14 mln pielgrzymów. Dla 
porównania do Lourdes 6 mln, 
Fatimy 5 mln, na Jasną Górę 4 
mln. Bazylika, w której znajduje 
się wizerunek Maryi zbudowana 
została w 1974 roku, gdyż po-
przednia świątynia groziła za-
waleniem i nie mogła pomieścić 
przybywających  tu pielgrzymów. 
Zbudowana  jest na planie koła, 
przykryta 40 m  kopułą. Dach 
podtrzymują masywne korync-
kie kolumny. Do wykonania balu-
strad przy ołtarzu i innych ozdób 
zużyto 72 tony srebra.

Przed bazyliką znajduje się 
monumentalny pomnik św. 
Jana Pawła II, miejsce zbiórek 
grup polskich. Chętnie fotogra-
fują się przy nim Meksykanie, 
którzy bardzo ukochali Papieża. 
Św. Jan Paweł II także pokochał 
to sanktuarium. Odbył tu swoją 
pierwszą pielgrzymkę w 1979 
roku. Tu narodziła się idea Jego 
pielgrzymowania. Maryja z Gu-
adalupe jest tajemnicą Jego pon-
tyfikatu. Jej wizerunek stał zawsze 

na Jego biurku. Pielgrzymował do 
Meksyku 5 razy. Podczas ostatniej 
pielgrzymki w 2002 roku kano-
nizował Juana Diego. Jego piel-
grzymki spowodowały niezwykłe 
zmiany w położeniu prześladowa-
nych katolików meksykańskich. 
Lewicowym i ateistycznym wła-
dzom, walczącym z kościołem 
przypomniał, że Meksykanie są 
katolikami. 

W tym miejscu warto też 
przypomnieć, że 3.05.1953 roku 

Wzgórze Tepeyac, na którym objawiła się Matka Boża Juanowi Diego.

Wizerunek Madonny z Guadalupe.
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na prośbę polskiego Episkopatu 
Kardynał Miranda Gomez oddał 
Polskę pod opiekę Matki Bożej 
z Guadalupe. Matka Boża z Gu-
adalupe przyczyniła się do zwy-
cięstwa floty chrześcijańskiej w 
bitwie z Turkami pod Lepanto 
7.10.1571 roku. Zrozpaczony 
głównodowodzący admirał An-
drea Doria, widząc nieuchronną 
klęskę chrześcijan, upadł na ko-
lana przed pierwszą w Europie 
Jej kopią i błagał o pomoc. Kie-
dy wrócił na pokład, wiatr nagle 
zmienił kierunek. Zerwał się 
sztorm, który rozproszył turec-
kie szyki, a nieprzyjaciel zaczął 
w popłochu uciekać. Zginęło 

30 tysięcy Turków. Papież Pius 
V ustanowił Święto Matki Bożej 
Różańcowej oraz kazał dodać do 
Ave Maria odmawiane do dzisiaj 
„ Święta Maryjo”.

Pewna kobieta z Meksyku, 
która była na pielgrzymce w 
Medjugorie poprosiła widzącą, 
by zapytała Matkę Bożą, gdzie 
przebywa. Matka Boża miała od-
powiedzieć: „Tu się ukazuję, ale w 
Meksyku mieszkam. Tu ukazuję 
się nielicznym, w Meksyku jestem 
dla wszystkich, dla każdego kto 
do mnie przychodzi. O każdej 
porze dnia i nocy.” 

Tego dnia msza święta spra-
wowana była w meksykańskiej 

katedrze. Katedra znajduje się na 
Zocalo, drugim co do wielkości 
placu na świecie, na miejscu, 
gdzie znajdowały się pałace 
Montezumy i jego ojca, piramidy 
i świątynie, gdzie Aztekowie skła-
dali ofiary z czaszek ludzkich. Dla 
Meksykanów jest najważniejszym 
miejscem kultu po Guadalupe . 
Do jej budowy trwającej od XVI 
do XIX wieku użyto kamieni ze 
zburzonych świątyń i piramid 
azteckich. Ma 100 metrów dłu-
gości i 48 szerokości. Przy wejściu 
zwraca uwagę wspaniały Ołtarz 
Przebaczenia z XVII w. Centralne 
miejsce zajmuje Ołtarz Królewski 
przedstawiający 6 kanonizowa-
nych Królów i 6  Królowych , jedno 
z arcydzieł stylu churrigueryzmu. 
Wśród nich jest św. Kazimierz Ja-
giellończyk, chociaż nie był kró-
lem. Kolumny ołtarzowe zbudo-
wano w kształcie stojących Indian. 
Katedra otoczona jest ogrodze-
niem z figurami św. Michała Ar-
chanioła, który  miał skutecznie 
bronić nowo ochrzczonych przed 
szatanem. We wnętrzu kapli-
ca z obrazem św. Jana Pawła II 
oraz tablica upamiętniająca jego 
pielgrzymkę do Meksyku. W kapli-
cy znajdują się też figury Jezusa 
Miłosiernego i św. Siostry Fau-
styny Kowalskiej. Przed katedrą 
znajduje się pomnik św. Jana Paw-
ła II wykonany z kłódek i kluczy, 
przysyłanych z całego Meksyku, 
które symbolizują fakt, że papież 
otworzył serca Meksykanów. Ka-
tedra ciągle ratowana jest przed 
zawaleniem, gdyż  miasto zostało 
zbudowane przez Hiszpanów na  
zasypanym jeziorze Texacoco.

C e n t r a l n e  w y d a r z e n i e 
pielgrzymki to Msza Święta w 
Bazylice w Guadalupe w dniu 
02.02.2016 roku w Święto Matki 
Bożej Gromnicznej. Przed połu-
dniem odbywa się zwiedzanie 
Muzeum Antropologicznego, 
gdzie znajdują się imponujące 
kolekcje sztuki prekolumbijskiej, 
zbiory etnograficzne dotyczące 
dawnych i współczesnych Indian. 
Można tu spędzić cały dzień. Po 
zwiedzeniu najważniejszych 
ekspozycji, przejazd do bazyliki 
w Guadalupe  i dłuższy czas na 
prywatną modlitwę. Przed go-
dziną 16.00 pięć grup polskich 
wkracza procesyjnie do kościo-
ła z zapalonymi,  poświęconymi 
świecami. Rozpoczyna się msza 
święta, po raz pierwszy w języku 
polskim, pod przewodnictwem 
biskupa Ignacego Deca i z jego 
homilią. Dotąd msze święte w ję-
zyku polskim mogły odbywać się 

tylko w małych kaplicach w gór-
nej części bazyliki. Mszę sprawuje 
czterech biskupów  i  kilkudzie-
sięciu księży. Uroczystość jest też 
okazją do uhonorowania przez 
bp. Ignacego Deca Orderem Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika  
Andrzeja Pierza, dyrektora Kato-
lickiego Biura Pielgrzymkowego, 
który organizuje pielgrzymki do 
Guadalupe. Jego żona i przewod-
nik Jan Gać otrzymali Pierścienie 
Św. Stanisława. 

Po mszy świętej ks. bp Ignacy 
Dec poświęcił pamiątki przynie-
sione przez Polaków i Meksyka-
nów. Podziw  wzbudzają  piękne 
ozdobione  różnej wielkości  fi-
gury Dzieciątka Jezus , przynie-
sione przez Meksykanów, którzy  
przybyli tu całymi rodzinami. Tym 
pięknym akcentem kończy się  
trzeci dzień pielgrzymowania.

Czwarty dzień pielgrzymki to 
wyjazd na dwudniowy wypoczy-
nek  do oddalonego o 500 km 
Acapulco nad Oceanem Spokoj-
nym. Po drodze zaplanowane 
jest zwiedzanie miasta Taxco, 
meksykańskiej stolicy srebra. Ze 
względu na bogate złoża tego 
kruszcu w okolicy znajdują się 
trzy kopalnie, pracujące 24 go-
dziny na dobę. Tutejsi mieszkańcy 
wyspecjalizowali się w obróbce 
tego metalu i wytwarzaniu pięk-
nej biżuterii. W sklepie prowadzo-
nym przez jedną z rodzin, która 
od kilku pokoleń zajmuje się tym 
rzemiosłem, można zapoznać się 
z tutejszymi tradycjami i zakupić 
wyroby artystyczne. Na wysoko 
położone Zocalo, z którego rozcią-
gają się zapierające dech w pier-
siach widoki na pobliskie góry, 
wyjeżdża się taksówkami – gar-
busami lub podchodzi wąskimi, 
krętymi uliczkami z niezliczoną 
ilością sklepów.

Na szczycie wita turystów  
kapiący od ozdób i złota kościół 
Niepokalanego Poczęcia Matki 
Bożej z dwiema bliźniaczymi 
wieżami , poświęcony także św. 
Pryscylii i św. Sebastianowi. W 
środku podziw wzbudza  9 pięk-
nie zdobionych ołtarzy w stylu 
churigueresco.  Ciekawość budzi 
obraz przedstawiający Trójcę 
Świętą w postaci trzech podob-
nych do siebie mężczyzn. Tylko 
w taki sposób można było wytłu-
maczyć Indianom tę tajemnicę.

Dwa dni  wypoczynku mija-
ją na kąpielach w ciepłej wodzie 
oceanu, przejazdach skuterami 
wodnymi, lotach na spadochronie 
ciągniętym przez łódkę. Atrakcją 

Kaplica w katedrze meksykańskiej z figurami Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej oraz obrazem św. Jana Pawła II.

M. Taubitz w DFK z Heinzem-Peterem Keutenem.
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jest też rejs statkiem  „Bonanza” 
po malowniczo położonej Zato-
ce Acapulco, podczas którego 
przewodnik opowiada o mija-
nych  hotelach, rezydencjach 
aktorów, artystów i polityków, 
które wyrastają na skałach, gdyż 
góry schodzą tu prawie  do oce-
anu. Swoją rezydencję ma tu 
nawet obecny prezydent Rosji. 
Acapulco odkryte zostało wraz 
z rozwojem kina. Znajdowały się 
tutaj piękne plenery do filmów. 
Wieczorną atrakcją są mrożące 
krew w żyłach skoki młodych 
mężczyzn do wody z 40 m skały 
La Quebrada do wąskiego kana-
łu , które rozsławiły Acapulco na 
cały świat. W XVI w. był tu port, 
do którego przywożono towary 
z Chin i Filipin, transportowane 
następnie do Hiszpanii.

Po dwóch dniach w sobotę 
powrót do Mexico City przez 
Quarnavacę, miasto wiecznej 
wiosny. Temperatury utrzymu-
ją się takie same przez cały rok. 
Godna zobaczenia jest tu katedra 
mająca charakter obronny. Na 
jej ścianach zachowały się XVII 
– wieczne  malowidła związane 
z życiem i męczeństwem Filipa 
od Jezusa,  pierwszego meksy-
kańskiego świętego. Urodził się 
w 1572 roku w Meksyku. Za pro-
wadzenie nieuporządkowanego 
życia najpierw został wyrzucony 
z domu, a potem z zakonu fran-
ciszkanów. Wyjechał na Filipi-
ny, gdzie ponownie wstąpił do 
franciszkanów. Musiał  jednak 
wrócić do Meksyku, gdyż na Fi-
lipinach nie było biskupa, który 
by go wyświęcił. Statek, którym 
wracał rozbił się u wybrzeży Japo-
nii.  Podróżujący z nim zakonnicy 
zostali oskarżeni o przygotowanie 
podboju Japonii. Aresztowano  

i skazano  ich na  śmierć przez 
ukrzyżowanie. Wyrok wykona-
no niedaleko Nagasaki. Św. Filip 
z  krzyża miał przepowiedzieć, 
że miasto zostanie zniszczone 
pewnego dnia przez spadającą 
z nieba kulę ognistą. Ciała wisiały 
do czasu rozdziobania ich przez 
ptaki. Został kanonizowany w 
1862 roku. Spacer po Zokalo z 
widokiem na pałac Cortésa , w 
którym mieszkał  aż do swojego 
wyjazdu do Hiszpanii, kończy 
zwiedzanie miasta.

Czas podróży to zapoznanie 
się z tragiczną historią Meksyku 
w XIX i XX w. Najpierw o niezwy-
kle ważnych zasługach jezuitów 
dla rozwoju Meksyku. To oni 
przywieźli tu barok oraz szerzyli 
nowe postanowienia odnowy w 
kościele. Zakładali szkoły, wyż-
sze uczelnie, seminaria, domy 
formacyjne, drukarnie, gazety, 
dzięki czemu powstawała war-
stwa inteligencka. Aresztowa-
nie i wydalenie jezuitów w 1767 
roku spowodowało kompletną 
katastrofę. Jednego dnia upadło 
szkolnictwo, przepadły biblioteki. 
Kiedy w 1821 roku Meksyk odzy-
skał niepodległość,  brakowało 
inteligencji, a władzę przejęli woj-
skowi. Rozpoczęły się dwa wieki 
dramatycznej historii tego kraju. 
Wybuchła w 1845 roku  wojna z 
USA doprowadziła  do ruiny kraju  
i utraty połowy jego terytorium. 
W kilka lat później Meksyk został 
zaatakowany przez Francję i na 
pewien czas okupowany. Wybra-
ny prezydentem Benito Juarez 
wsławił  się niechlubnie refor-
mami wymierzonymi przeciwko 
kościołowi. Po nim dyktatorskie  
rządy sprawował  Porfirio Diaz.  
Wybuchła w 1911 roku spowodo-
wała destabilizację kraju, chaos 
polityczny i przewroty wojsko-

wych. Ogłoszona w 1917 roku 
konstytucja znosiła zakony, a 
kapłanów i majątki kościelne pod-
dawała kontroli państwa. Niszczo-
no kościoły, księży pozbawiono 
czynnego prawa wyborczego, za-
kazano im noszenia sutann poza 
kościołem, prowadzenia szkół, in-
stytucji dobroczynnych. Wybra-
ny w 1924 roku na prezydenta 
kraju Plutarco Elias Calles, mason 
i wróg kościoła, rozpoczął walkę 
o ostateczne  zniszczenie religii, 
wprowadzając coraz większe re-
presje. Spowodowało to wybuch 
powstania Cristeros - bojowników 
Chrystusa, zwanego też Cristiadą. 
Obrońcy wiary walczyli i  umierali  
z okrzykiem na ustach;  „ Niech 
żyje Chrystus Król ! Niech żyje 
Dziewica z Guadalupe ! Precz z 
rządem!  O wydarzeniach tych 
opowiada film „Cristiada”. W 1923 
roku rozpoczęła się seria długich 
rządów Partii Rewolucyjno-Insty-
tucjonalnej, która rządziła meto-
dami autorytarnymi do 2000 roku. 
O tragicznych dziejach ostatnich 
dwóch wieków Meksyku papież 
Franciszek powiedział: „Ten kraj 
zaznał czasów prześladowania 
religijnego, które wydały męczen-
ników. Myślę że diabeł chłoszcze 
Meksyk z wielką wściekłością. Dia-
beł nie wybaczy Meksykowi faktu, 
że Dziewica ukazała tam swojego 
Syna i że Meksyk uznał ją za swoją 
Matkę. Taka jest moja interpreta-
cja. Meksyk jest uprzywilejowany 
pod względem męczeństwa”.

Niedziela 07.02 to ostatni 
dzień pielgrzymki. Do południa 
zwiedzanie największego cen-
trum ceremonialno-administra-
cyjnego Azteków Teotihuacan , 
gdzie znajdują się zachowane 
piramidy Słońca (64 m wysoko-
ści) i Księżyca( 43 m wysokości), 

Świątynia Pierzastego Węża, Aleja 
Zmarłych  z licznymi pogańskimi 
świątyniami, wznoszone od I do 
III w. naszej ery. Nazywane było 
przez Indian miejscem, gdzie ro-
dzą się królowie, gdzie powstał 
świat. Odbywali tutaj liczne piel-
grzymki.  Ogromne budowle  po-
wstawały bez użycia metalowych 
narzędzi. Sprzedawcy oferują  nie-
ustannie kupno srebrnej biżuterii, 
kamiennych masek rytualnych 
oraz inne pamiątki.

Można też zatrzymać się na 
degustację tequli, alkoholu pro-
dukowanego z agawy oraz pu-
lque, niskoprocentowego lekko 
musującego alkoholu. Możliwe 
jest też poznanie warsztatu pro-
dukującego wyroby z obsydianu, 
kwaśnej  skały wylewnej, złożonej 
ze szkliwa wulkanicznego, bardzo 
cenionej przez Azteków. Meksy-
kanin pokazuje poncza i koce z 
włókien agawy.  Z agawy można 
zrobić też materiał pisarski i noże.  
Meksykańska pielgrzymka koń-
czy się mszą świętą w bazylice 
w Guadalupe, w jednej z gór-
nych kaplic. Polacy czują się w 
Meksyku dobrze. Są kojarzeni 
z Janem Pawłem II, nazywanym 
Papa Mexicano. Meksykanie są 
nastawieni przyjaźnie, otwarci, 
radośni i uśmiechnięci. Odczuwa 
się to szczególnie w sanktuarium, 
gdzie dotykają figur, wręczają im 
zwitki  papieru z prośbami.

Następna pielgrzymka do 
Meksyku odbędzie się w listopa-
dzie tego roku. Przewodniczył jej 
będzie J.E. ks. bp. Adam Bałabuch. 
Zainteresowani udziałem mogą 
kontaktować się z ks. prałatem 
Andrzejem Raszplą. Warto prze-
czytać też książki o Meksyku na-
pisane przez Jana Gacia.

Meksykanin z sercem agawy, z którego wykonuje się tequilę, włókna i materiał pisarski.Piramida Księżyca
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ZIEMIA KŁODZKA WIEDZIEĆ WIĘCEJ - PODRÓŻ SENTYMENTALNA DO LEWINA,  
W ODWIEDZINY POZNANYCH PONAD PÓŁ WIEKU PEJZAŻY, DOMÓW,  
PRZYDROŻNYCH ŚWIATKÓW, CMENTARZA, KOŚCIOŁA I MIASTA 

Die Grafschaft Glatz 
Original Olgemalde von 
Professor Morgenstern, 
zawierający reprodukcje 
16 obrazów: Nowa Ruda, 
Radków, ze Szczelińcem 
Wielkim, Wambierzyce 
od strony Ratna, Motyw 
z Dusznik-Zdroju, Lejar-
nia żeliwa w Dusznikach-
-Zdroju, Motyw z Lewina 
Kłodzkiego, Staw w Ku-
dowie-Zdroju, Kłodzko, z 
Doliny Bystrzycy Dusznic-
kiej koło Polanicy-Zdroju, 
Bardo, Nad Białą Lądecką 
koło Lądka-Zdroju, Śnież-
nik widziany z Długopola, 
Bystrzyca Kłodzka, Widok 
na Igliczną i Wodospad 
Wilczki w Międzygórzu. 
Wszystkie te obrazy mia-
łem sposobność zobaczyć 
w oryginale w Galerii Drez-
deńskiej w 1970 roku, w 
czasie wycieczki z Kłodz-
kim "Orbisem". Wszyscy 
uczestnicy byli zachwy-
ceni tymi pejzażami. W 
tamtym czasie jeszcze 
nie zdawałem sobe spra-
wy, że Ziemia Kłodzka jest 
tak piękna. Indywidualnie, 
jeździłem do tych miejsco-
wości z obrazów, aby po-
równać z rzeczywistością. 
Była to już era kolorowych 
przeźroczy, uchwycone na 
filmie kadry, mam do dziś 
w swojej kolekcji.

Drugim artystą, który 
sporo uwagi poświęcił 
Lewinowi Kłodzkiemu, 
poprzez obrazy i rysunki 
był Joseph Andreas Pau-
sewang (urodzony w 1908 
roku w Boboszowie koło 
Międzylesia zmarł w 1955 
roku w Logne, Niemcy), 
malarz i rysownik. W la-

tach1924-1927 uczył się 
malarstwa u wrocławskich 
artystów: Arthura Wasne-
ra, Waltera Hartmanna i 
Maxa Friese. Samodziel-
ną działalność artystycz-
ną rozpoczął w 1927 roku. 
W latach 1929-1930 dużo 
podróżował, odwiedzająć 
południowe Niemcy, Tyrol, 
Helgoland, Worpswede, 
Bremę, Hamburg, Nadre-
nię, Monachium i Berlin. 
Bywał w pracowniach 
znanych malarzy. W Mo-
nachium poznał bliżej Leo 
Sombergera, Otto Gras-
sla i dominikanina Jose-
pha Marię Beckerta zaś 
w Berlinie Paula Plontke, 
Fritza Webera i rzeźbiarza 
Otto Hitzbergera. W tym 
czasi też wystawiał swe 
prace w Berlinie, Dreźnie, 
Monachium i Bremie. Od 
1932 roku przebywał w 
Dreźnie, by po paru latach 
powrócić do Międzylesia. 
Zmobilizowany do wojska 
w czasie drugiej wojny 

światowej, znalazł się w 
południowej Francji i Wło-
szech. Pod koniec wojny 
dostał się do niewoli, ma-
lując portrety angielskich 
dam i oficerów. Uzyskując 
zgodę na podróżowanie 
po Włoszech, namalował 
parę wielkich obrazów 
religijnych dla klasztoru 
Bellizzi w Salermo, a także 
obrazy ścienne w Neapo-
lu. Caserta i Pontecagnano. 
W 1947 roku powrócił do 
Niemiec. Początkowo za-
mieszkał w Dreźnie (jako 
karykaturzysta współ-
pracował z Dresdner An-
zeiger), a potem w Lohne 
(Dolna Saksonia). Malował 
pejzaże, portrety, martwe 
natury i sceny rodzajowe. 
Dużą część twórczości 
poświęcił tematyce reli-
gijnej. Poza malarstwem 
zajmował się też poezją, 
pisywał opowiadania i wła-
sne wspomnienia, publiko-
wał artykuły o sztuce. Był 
członkiem Kłodzkeij Grupy 

Artystycznej (KVGH). 
Korzystając ze sposob-

ności pragnę powiedzieć, 
że artystyczne odtwarza-
nie krajobrazu, stanowiące 
od czasów starożytnych 
przedmiot różnorodnej 
twórczości, było zawsze 
i jest po dzień dzisiejszy 
wyrazem zainteresowania 
człowieka otaczającym  go 
światem. Ilekroć stosunek 
człowieka do tego świata 
ulegał przemianie, zmie-
niało się również i ujęcie 
przez artystów obrazu 
natury.

Średniowiecznym twór-
com, zapatrzonym głównie 
na sprawy życia pozaziem-
skiego i nadzmysłowego, 
świat natury nie mógł 
ukazywać się jeszcze w 
całej krasie swych uroków. 
Twórcy przedstawiali natu-
rę w sposób niemal sym-
boliczny, jako sferę podle-
gającą boskiemu ładowi 
lub jako dziedzinę pracy i 
przyjemności człowieka. 

„ M i a s t o  t o  o p o w i e ś ć ,  a l e  o n o  r ó w n i e ż  m o ż e  b y ć  a u t o r e m  o p o w i e ś c i . 
R ó ż n o r o d n a  i  w i e l o w a r s t w o w a  n a t u r a  m i a s t a  t o  h i s t o r i a ,  k t ó r a  d o m a g a  s i ę  o p o w i e d z e n i a .”.

   Chris Baldwin

Kościół parafialny, rys. J. A. Pausewang 
"Gudn Abend" Kalendarz.

Fragment rynku w Lewinie Kłodzkim zimową porą. Rys. J.A. Pausewang "Guda 
Abend". Kalendarz wydany w Kłodzku 1930 r.
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Natura "elitarna" widziana 
z okien średniowieczne-
go zamku była w dziejach 
ówczesnego malarstwa 
symbolem pogodnej eg-
zystencji wielomożów. 
Dziedzińce lub ogrody 
zamkowe z fontannami, 
parterami kwiatowymi 
i altanami, a także gaje i 
zwierzyńce tworzyły eks-
kluzywne miejsca rozrywki 
i rozkoszy.

Kiedy w epoce rene-
sansu ludzkość zaczęła 
uwalniać się z więzi śre-
dniowiecznego myślenia, 
a świat doczesny nabrał 
zmysłami naturalnego 
środowiska człowieka ar-
tyści podjęli poszukiwania 
takich środków wyrazu, 
które pozwalały im na 
możliwie wierne odtwo-
rzenie w ich dziełach ma-
larskich niedostrzeganej 
dotąd cudowności świata.

Z tych poszukiwań zro-
dziło się autonomiczne 
malarsto krajobrazowe, 
nie będące już jak dawniej 
umownym, scenograficz-
nym tłem dla wydarzeń hi-
storycznych i religijnych. 
To przełomowe wydarze-
nie dokonało się w wieku 
XVI w twórczośći malarzy 
niderlandzkich. Pojawił 
się wówczas krajobraz 
otaczający przed widzem 
rozległą przestrzeń z po-
lami i lasami, wijącymi się 
drogami i rzekami, z bo-
gactwem motywów archi-
tektonicznych miast i wsi. 
Powstały także panoramy 
oglądane z niewielkiej od-
ległości, gdzie całe żywy i 
rozwijający się organizm 
przyrody zrósł się ściśle z 
żywotem ludzkim. Artyści 
zaczęli zwracać uwagę na 
specyficzne walory wido-
kowe rodzimego kraju, 
piękno jego przyrody i 
wkomponowane w krajo-
braz domostwa, gmachy 
publiczne oraz osobliwo-
ści architektury świeckiej 
i kościelnej. Z kompozycji 
krajobrazowych zaiwerają-
cych liczne motywy archi-
tektoniczne wykształciły 
się w XVII wieku malarstwo 
wedutowe, przedstawiają-
ce widoki miast, ulic, pla-
ców i zespołów architek-
tonicznych, które pełnię 
swego rozkwitu osiągnęło 

w XVIII wieku na terenie 
Wenecji. Z Wenecji też 
przybył przez Drezno do 
Polski, na dwór ostatniego 
naszego króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
znany weducista Bernardo 
Bellotto Canaletto, który 
dla zamku królewskiego 
w Warszawie wykonał zna-
ną serię widoków miasta 
oraz pałacu i ogrodu w 
Wilanowie. Poza tą serią, 
wypełniając ściany sali 
prospektowej zamku ar-
tysta namalował także 
kompozycje pejzażowe 
przedstawiające Łazienki 
Królewskie i Ujazdów.

Dzieła Canaletta wy-
warły wielki wpływ na 
twórczość jego naśla-
dowcy Zygmunta Vogla i 
na rozwój malarstwa kra-
jobrazowego w naszym 
kraju w dziewiętnastym 
stuleciu. Vogel i konty-
nuatorzy tego kierunku 
tworzyli panoramy miast 
polskich, widoki małych 
miasteczek, podmiejskich 
i wiejskich rezydencji, hi-
storycznych budowli i ruin 
zabytków. Malarstwo kra-
jobrazowe wyrastające z 
kultu przeszłości, zabar-
wionego sentymentali-
zmem wzbogaciło wy-
czuwalny w nim nastój 
rosnącego zainteresowa-
nia zabytkami oraz wolną, 
nieskremponowaną natu-
rą. Kiedy w latach trzydzie-
stych naszego stulecia za 
sprawą Francuza Ducez 
du Nauren rozpowszech-
niać zaczęła się technika 
fotografii barwnej, paletę i 
pędzel malarzy pejzażysty 
zastępować zaczął aparat 
fotograficzny.

Dzięki artystom mo-
gliśmy poznać, niedo-
strzegane niejednokrot-
nie, niezwykłe walory 
krajobrazu kulturowego. 
Nieuświadomione często 
piękno tej ziemi odkry-
wamy wraz z autorami, 
patrząc na zabytkowe 
domy, światynie, zabytki, 
które mimo kataklizmów i 
burz dziejowych przetrwa-
ły do naszych czasów, jako 
godne szacunku dowodu 
bogatej historii i kultury. 
Dolny Śląsk, Ziemia Kłodz-
ka, Lewin Kłodzki, ich za-
budowa i architektura po-

przez mieszanie się i asy-
milację wzorów czeskich, 
austriackich, niemieckich i 
polskich mają własny wy-
raz. I to by było na tyle, na 
tyle, ale nie wszystko.

Korzystałem z książek:

1. Popularna Encyklo-
pedia Ziemi Kłodzkiej tom 

II. Kłodzko 2007 r.
2. Leksykon Artyści 

Ziemi Kłodzkiej i z Ziemią 
Kłodzką związani w latach 
1800-1945. Tom II

3. „Ziemia Kłodzka” w 
Fotografii Ryszarda Grze-
lakowskiego. Katalog wy-
stawy czasowej wrzesień 
1997 r. Hotel Jamrozowa 
Polana.

Kościół św. Barbary w Międzylesiu rys. J.A. Pausewang. Artyści Ziemi Kłodzkiej  
i z Ziemią Kłodzką związani w latach 1800-1945 Jan Sakwerda Wrocław 2005 r.

Rewers banknotu z Lewina Kłodzkiego z motywem największej atrakcji krajobrazu, 
wiaduktem kolejowym i panoramą miasta. Wydawnictwo L. Schirmer, Glatz 1921 r. 
Kolekcja prywatna. Projekt najprawdopodniej: C. Morgenstern

Karłów, u podnóża Szczelińca Wielkiego C. Morgenstern. Leksykon-Artyśći Ziemi 
Kłodzkiej i z ZIemią Kłodzką związani w latach 1800-1945. Jan Sakwerda, Wrocław 
2000 r. Wydawnictwo W.T.N.
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Kłodzczanin
ks. Gerhard Hirschfelder 
- duszpasterzem
 „czeskiego zakątka” 
(1932-1939)

Tymczasem nadal bez odpo-
wiedzi pozostają licznie rodzące 
się pytania. Jak chociażby: jakimi 
motywami kierował się ks. prałat 
Franz Dittert, mianując ks. Ger-
harda wikariuszem parafii „cze-
skiego zakątka” w Czermnej? 
Czy dobrze znając jego pocho-
dzenie (nieślubne dziecko ma-
jące żydowskiego ojca), pragnął 
ukryć zarówno uzdolnionego 
neoprezbitera, jak  i  sam man-
kament jego „czystości rasowej”, 
umieszczając go w regionie czę-
sto i tłumnie nawiedzanym przez 
kuracjuszy i turystów, a z dala od 
placówek gestapo? Czy też ma-
jąc na uwadze jego wielką kulturę 
duchową, pobożność, talenty mu-
zyczne, pogodne usposobienie 
oraz postawę otwartości i dialogu, 
pomimo braku znajomości języ-
ka czeskiego, posłał go do stolicy 
„czeskiego zakątka” w Czermnej? 
Nota bene jeszcze w tym czasie 
Czermna, pod względem kultury 
muzycznej, skutecznie konkuro-
wała z parafią pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kłodzku (najważniejszą 
w Wielkim Dekanacie Kłodzkim).

Władze lokalne całych Nie-
miec, a zwłaszcza tajna policja - 
gestapo, wywierały bezpośredni 
wpływ na wysyłkę osób niepo-
prawnych politycznie do konkret-
nych obozów koncentracyjnych. 
Czy do aresztowania ks. Gerharda 
w dniu 1 sierpnia 1941 r. gestapo 
miało już dokładnie rozpracowaną 
kwestię „czystości rasy” charyzma-
tycznego duszpasterza młodzieży 
oraz  jego obywatelstwa i faktycz-
nego pochodzenia etnicznego? 

Jaki wpływ na osadzenie w KL 
Dachau miało samo zamieszka-
nie na Ziemi Kłodzkiej i  faktycz-
ne pochodzenie jego przodków 

i krewnych, a jaki fakt nieakcep-
towania „wartości” i priorytetów 
wychowawczych hitlerowskiego 
nazizmu, a wreszcie pełne pasji, 
charyzmatyczne zaangażowanie 
duszpasterskie na rzecz młodzie-
ży i to z tak masowymi pielgrzym-
kami do głównych sanktuariów 
maryjnych Ziemi Kłodzkiej, a tak-
że fakt, iż był to kapłan archidiece-
zji praskiej i w dodatku pracujący 
na obszarze ostatniej na Dolnym 
Śląsku enklawy Czechów, w tzw. 
„czeskim zakątku”? 

Nie wiemy, czy pomimo 
wygranych wyborów z 1933 r., 
gestapo obawiało się rozszerze-
nia się na Ziemi Kłodzkiej kry-
tyki hitlerowskiego reżimu, a w 
osobie ks. Gerharda postrzegało 
kontynuatora antynazistowskiej 
postawy, wcześniej nieskrywanej 
przez samego wikariusza general-
nego ks. prałata Franza Ditterta 
(*10 XII 1857† 1937) oraz przez 
założyciela Dzieła Szensztackie-
go o. Josefa Kentenicha, otwarcie 
głoszącego na ten temat wykłady 
do duchowieństwa i katechetów, 
w tym także i we Wrocławiu, i to 
w obecności ks. kard. Bertrama? 

Czy ks. Gerhard był sprzymie-
rzeńcem chrześcijańskiej partii 
Centrum? W 1938 r. pochował on 
w Czermnej wybitną kudowską 
poetkę Annę Bernard, promowa-
ną przez nyski dziennik będący 
organem tej partii.

Jakie były jego relacje i na-
stawienie wobec protestantów 
licznie zamieszkujących zwłaszcza 
dwie wsie: Pstrążną (w 1910 r. wieś 
liczyła 744 osoby, większość z nich 
stanowili protestanci dwóch de-
nominacji z pastorem na czele) i 
Kudowę (w 1907 r.- 792 miesz-
kańców, ich liczba szybko rosła; 
protestanci posiadali: od 1797 r. 
na Górze Parkowej swoją kapli-
cę z niewielkim cmentarzem, a w 
centrum plebanię i szkołę)? Jest 
to na tyle istotne, bowiem w tym 
czasie jedno skrzydło niemieckich 

protestantów (stanowili oni 2/3 
narodu), w Adolfie Hitlerze widzia-
ło nowego Marcina Lutra, który 
na fundamencie protestantyzmu 
tworzył kościół narodowy, i dlate-
go otwarcie głosiło szokujące dla 
chrześcijan hasła, m.in.: „swastyka 
na piersi, a krzyż w sercu”.

Raz jeszcze powróćmy do 
przełomowych lat walki o wła-
dzę w Niemczech. 13 marca 
1932 r. odbyły się tam wybory 
prezydenckie. Mimo głębokiego 
kryzysu ekonomicznego, wybory 

wygrał ponownie Hindenburg. 
Zagłosowało na niego prawie 19 
milionów Niemców. Hitlera popar-
ło niewiele ponad 13 milionów 
wyborców. Natomiast w latach 
1925–1933 toczyła się walka o 
przejęcie władzy przez NSDAP 
w ramach systemu parlamen-
tarnego. 31 lipca 1932 r. odbyły 
się wybory do Reichstagu, które 
zakończyły się już sukcesem partii 
Hitlera. Zagłosowało na nią ponad 
37 proc. wyborców. Dla porówna-
nia – socjaldemokratów poparło 

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)

Wieś uzdrowiskowa Kudowa-Zdrój, widokówka archiwalna  
(źródło: witryna internetowa).

Ks. Gerharda Hirschfeldera pielgrzymka młodzieżowa do Wambierzyc Śl.  
(Foto archiwum ks. T. Fitych).
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24 proc., a komunistów – 14 proc. 
W kolejnych wyborach do Reich-
stagu 5 marca1933 r. zwycięstwo 
odniosła nacjonalistyczna partia 
NSDAP i wraz z Adolfem Hitlerem 
przejęła już władzę w Niemczech. 
Znaczącym jest fakt, że w 7. Okrę-
gu wyborczym (Wrocław z częścią 
Dolnego Śląska i Ziemią Kłodzką) 
na NSDAP zagłosowało aż 50-
55% wyborców. Przy czym tak-
że większość mieszkańców Ziemi 
Kłodzkiej poparła NSDAP. Ważnie 
oddanych głosów było tu 68.903, 
z czego nazistowska NSDAP otrzy-
mała ich aż 26.594. Dopiero drugą 
co do wielkości liczbę otrzyma-
nych głosów zdobyła chrześci-
jańska partia Centrum - 19.856, 
a Christlich-Sozialer- Volksdienst 
otrzymał ich jedynie 225. Z ko-
lei, w największej wsi „czeskiego 
zakątka” jakim była jego niefor-
malna „stolica” Czermna (ok. 
2.000 mieszkańców w 1933 r.) 
na NSDAP zagłosowało aż 315 
osób spośród uprawnionych do 
głosowania, a na pozostałe pięć 
niemieckich partii, z Centrum 
na czele, oddano zaledwie 868 
głosów. (Zob. N. Bartonitschek, 
GH – 2, Stolberg 2007, s. 61).

Czeski zakątek (niem. Böhmi-
scher Winkel, czes. Český koutek) 
– to nazwa, jaką w czasach od 
1763 roku, tzn. od okresu defi-
nitywnej przynależności Ziemi 
Kłodzkiej do Prus i Niemiec, a 
zwłaszcza w okresie czeskiego od-
rodzenia narodowego określano 
niewielki obszar, w jej zachodniej 
części, zamieszkały głównie przez 
ludność czeskojęzyczną. Używany 
przez nią język był określany jako 
kłodzki dialekt języka czeskiego.

Według pruskiego spisu lud-
ności z 1900 r., czeski, jako język 
ojczysty zadeklarowało 3.729 
osób w powiecie kłodzkim, 710 
osób w powiecie bystrzyckim i 

458 osób w powiecie noworudz-
kim. Po I wojnie światowej i rozpa-
dzie Austro-Węgier w 1918 roku 
(pomimo powstania państwa 
czechosłowackiego) większość 
mieszkańców "Czeskiego zakątka" 
opowiedziała się za przynależno-
ścią do Niemiec.

Czeski zakątek stanowił kom-
pleks 11 wsi: Słone (czes. Slané, 
w większości zamieszkana przez 
katolików czeskich, w 1910 r. – 
924); Brzozowie (czes. Březová; 
nb. przez granicę sąsiadowała 
i utrzymywała ona kontakty, z 
nieco wyżej położoną Czeską 
Czermną); Czermna (czes. Velká 
Čermná; jako największa i central-
nie położona wieś oraz siedziba 
wielowsiowej parafii św. Bartło-
mieja Ap. stanowiła jego centrum; 
w 1910 r. - 2.191, w 1933 r.- 2.041 
mieszkańców); Zakrze (czes. Žakš, 
w 1910 r. -1.477; w 1933 r. -1.687 
mieszkańców); Kudowa-Zdrój 
(czes. Lázně Chudoba); Błażejów 
(czes. Blažejov); Jakubowice (czes. 
Jakubovice); Pstrążna (czes. Stro-
užné; zamieszkiwana częściowo 
przez katolików, a głównie przez 
husytów, luteran i kalwinów z 
murowanym kościołem; w 1910 
r. -744; w 1933 r. – 555 mieszkań-
ców); Bukowina (czes. Bukovina); 
Ostra Góra (czes. Nouzín); Ostra 
Góra (część) (czes. Ostrá Hora).

W XIX w. z tutejszą parafią 
sw. Bartłomieja Ap. w Czermnej 
i jej otoczeniem związane zo-
stało pojęcie „Czeski Zakątek”, z 
powodu żyjącej na tych terenach 
mniejszości czeskiej.  Tak w pa-
rafii, jak i w całym zakątku, wsią 
dominującą pod względem liczby 
katolików czeskiego pochodzenia 
było Słone. To ich wiara przyczyni-
ła się w okresie pandemii cholery 
z 1832 r. do uratowania wioski i 
powstania wotywnej kaplicy MBB 
w Zielonej Dolinie. Potwierdzają 

to  m.in. dane dotyczące okresu 
międzywojennego. Największy 
procentowo udział mieszkańców 
narodowości czeskiej odnoto-
wujemy kolejno w takich oto 
miejscowościach (należących 
do parafii Czermna i ją okalają-
cych): Pstrążna – 83,3%;  Słone 
– 75,0%; Czermna – 66,6%; Brzo-
zowie – 44,9%; Pasterka – 24,9%; 
Karłów – 22,8%; Zakrze – 21,4%; 
Kudowa – 16,7 % .

Przygraniczna wieś Słone, 
którą od czeskiego Nachodu łą-
czył i oddzielał graniczny most 
zwany także Słońskim powstała 
jako pokłosie trzynastowiecznej 
kolonizacji Ziemi Kłodzkiej. Miała 
ona złożone dzieje polityczno-ko-
ścielne. W połowie XX w. wielkość 
Słonego przybliża m.in. liczba 55 
gospodarstw rolnych oraz ma-
jątek ziemski o areale 479 ha, w 
tym 320 ha użytków rolnych i 87 
ha lasów, co ciekawe przez stu-
lecia ich właściciele rezydowali 
w Nachodzie. Słone wcześniej 
niż Nachod posiadało prawo 
warzenia piwa; funkcjonowały 
tu aż dwa browary. W XIX wie-
ku wieś była niemalże o połowę 
mniejsza od Czermnej i liczyła: 
w 1816 r. – 476 mieszkańców; w 
1825 – 496; w 1840 – 670; a w 
wieku XX: w 1910 – 924, i w 1939 
– już ok. 1.000 osób (w tym 98% 
wyznania rzym.-kat., władających 
językiem czeskim), natomiast w 
1970 r. mieszkały tu jedynie 804 
osoby.

Świadectwa dawnych 
wychowanków 
ks. Gerharda mieszkających 
w Republice Czeskiej

Pomimo upływu pięciu lat, 
od uroczystego wyniesienia ks. 
Gerharda Hirschfeldera do chwały 
ołtarzy, nadal czekamy na nowo-

czesne i kompleksowe opraco-
wanie tematu jego świętości. Na 
opracowanie czekają zarówno 
świadectwa niemieckiej ludności 
czermnieńskiej parafii, a na so-
lidną kwerendę i opublikowanie, 
zwłaszcza opinie, wypowiedzi, 
relacje i świadectwa współwięź-
niów ks. Gerharda z KL Dachau, 
a więc współmieszkańców przy-
najmniej trzech baraków, tzn. nr 
9 30 i 26. Szczególnie cenne dla 
tego tematu, będą z pewnością, 
dokumenty i relacje związane z 
uczestnictwem ks. Gerharda w 
kręgu księży szensztackich. Pozo-
stają w oczekiwaniu na możliwość 
pełnego naświetlenia, choćby 
niektórych, z powyżej zasygna-
lizowanych kwestii.

Przejdźmy teraz do pytania o 
obraz ks. Gerharda Hirschfeldera 
zachowany we wspomnieniach 
dawnych mieszkańców czerm-
nieńskiej parafii, mających sło-
wiański, czyli czeski rodowód. 
Konkretna możliwość przeba-
dania tej kwestii zaistniała do-
piero z końcem 1989 r.. Otóż 
po wcześniejszym spotkaniu ks. 
prałata Franza Junga (wikariusza 
generalnego dekanatu kłodzkie-
go w latach 1983–2012) z nowo-
mianowanym biskupem diecezji 
Hradec Králové, podczas którego 
omawiano prace przygotowaw-
cze na rzecz procesu beatyfika-
cyjnego ks. Gerharda Hirschfel-
dera, dawnego wikariusza tzw. 
Niemieckiej Czermnej (bowiem 
w pobliżu Brzozowia znajduje się 
wieś Czeska Czermna) oraz moż-
liwość zgromadzenia świadectw 
byłych parafian, aktualnie miesz-
kających w Republice Czeskiej.

W roku 1998 biskupem die-
cezjalnym został Jaroslav Duka. 
Urodził się 26 kwietnia 1943 r. w 
Hradcu Králové. Od 1968 r. żył już 
jako dominikanin i był znany pod 
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imieniem zakonnym - Dominik. W 
późniejszym czasie, tzn. od 1975 
do 1989 r., niestety był zmuszony 
działać w Kościele podziemnym 
jako dysydent, ponieważ komu-
niści pozbawili go prawa do pu-
blicznego sprawowania funkcji 
kapłańskich. Na początku lat 80. 
spędził półtora roku w więzieniu. 
Przez 15 lat pracował w jednym z 
zakładów jako kreślarz. Jako nowo 
mianowany rzymskokatolicki bi-
skup Hradca Králové (1998-2010), 
krótko po swej konsekracji (sa-
krę biskupią przyjął 26 września 
1998 r.), zwrócił się do wiernych 
o sporządzenie pisemnych świa-
dectw na temat męczennika KL 
Dachau. Opublikowana na łamach 
diecezjalnego periodyku odezwa 
i związany z nią 9-cio punktowy 
kwestionariusz pytań dotyczył 
dawnego kapłana praskiej metro-
polii, charyzmatycznego duszpa-
sterza młodzieży Ziemi Kłodzkiej 
ks. Gerharda Hirschfeldera (*1907 
Kłodzko †1942 KL Dachau).

Z końcem 1989 r. na wezwa-
nie biskupa Hradca Králové od-
powiedzieli zarówno księża, jak i 
osoby świeckie. W dokumentacji 
sporządzonej na rzecz procesu 
beatyfikacyjnego kłodzkiego 
kapłana – „Monasterien”, wyda-
nego w języku włoskim w Rzymie 
2002 roku, na stronach 185-194 
opublikowano jedynie trzynaście 
tego typu świadectw. Jest wielce 
wymownym, że sformułowano je 
jeszcze z tak wielką wyrazistością i 
emocjonalnym zaangażowaniem 
po upływie ok. 55 lat od chwili 
pierwszego kontaktu z ks. Ger-
hardem, wikariuszem Czermnej 
(1932-1939). 

Ich autorami są jedynie dawni 
mieszkańcy parafii św. Bartłomieja 
Ap w Czermnej, tzw. „czeskiego 
zakątka”. W chwili redagowania 
świadectw osoby te osiągnęły 
już wiek ok. 60-65 lat. W samej 
Czermnej do końca II wojny 
światowej z tego grona miesz-
kało osiem kobiet i trzech męż-
czyzn. Ze Słonego i Brzozowia 
pochodziły kolejne dwie kobiety, 
przedstawicielki „czeskiego za-
kątka”. W sumie, w gronie opu-
blikowanych respondentów jest 
dziesięć kobiet i trzech mężczyzn. 
Co więcej znajdujemy tu zarówno 
osoby spokrewnione, jak i dwa 
małżeństwa (Marii i Emila Horac; 
Hedwigi i Josepha Hauck). 

Dawni uczniowie ks. Gerharda 
z czermnieńskiej parafii z końcem 
1998 r. mieszkali w Republice Cze-
skiej, w odległości zaledwie ok. 
30 km (w linii powietrznej) od sie-

dziby ich parafii Św. Bartłomieja 
miejsca ich chrztu. Omawiani 
świadkowie po opuszczeniu „cze-
skiego zakątka”, stanowiąc małą 
enklawę, w niewielkiej liczbie na-
dal mieszkali na polsko-czeskim 
pograniczu, tym razem w powie-
cie nachodzkim. Aż jedenaście 
osób z tego kręgu mieszkało w 
dwu, blisko siebie położonych, 
miastach Police i Žďár n/Metują 
(w powiecie Náchod), a  ostatnia 
w mieście Broumov (najdalej wy-
suniętym w kierunku zachodnim). 
Co ciekawe, całkowicie brakuje w 
tym zestawie świadków przedsta-
wicieli z Kłodzka i Bystrzycy Kł..

Oto uproszczona nieco synte-
za odpowiedzi według kwestio-
nariusza dziewięciu pytań: 

1) Kiedy i gdzie poznał 
Pan(i) ks. Hirschfeldera 
wikariusza?

Przeważająca liczba zestawio-
nych świadków oświadczyła, że 
fakt ten miał miejsce w Czermnej, 
czyli w siedzibie ich rodzinnej pa-
rafii  św. Bartłomieja Ap. (nazwa 
niemiecka - od 1937 r. Grenzeck). 
Przyznawano, że był on wspania-
łym kapłanem, bezgranicznie ufa-
jącym Bogu [2 św.]. Ks. Gerhard 
był wikariuszem tej parafii przed 
wybuchem II wojny światowej, 
przez okres siedmiu lat [3 i 5 św.]. 
Przez pięć lat byłem w Czermnej 
ministrantem - wyznał kolejny 
świadek, a ks. Gerhard uczył nas 
religii mówił kolejny, jego były 
uczeń [6 św.] oraz przygotował 
do przyjęcia I-szej Komunii św. 
[8 św.]. O poznaniu ks. Gerhar-
da w Brzozowiu mówiła Pani 
Hedwiga Hillmanowa [5 św.], w 
Słonem Pani Walburga Malkova 
(ur. W 1929 r. – czyli miała wów-
czas zaledwie trzy lata; tutaj uczył 
ją religii i przygotował do I-szej 
Komunii św. [13 św.], a w domu 
rodzinnym charyzmatycznego wi-
kariusza poznała Pani Gertruda 
Kotysowa [9 św.]. 

2) Jak można 
charakteryzować 
tego kapłana?

Ks. Gerhard Hirschfelder był 
człowiekiem godnym, szczerym 
i bardzo cenionym [1 i 10 św.]. 
W sposób szczególny kochał 
dzieci i młodzież [2 św.]. Był to 
kapłan dobry, wzorowy, a wszy-
scy pragnęli jego dobra i darzyli 
go wielkim szacunkiem [3, 4 i 5 
św.]. Ks. wikariusz ze względu 

na swój wspaniały charakter 
był osobą podziwianą, cenioną 
i kochaną [6, 11 i 13 św.]. Potrafił 
podarowywać radość i zacho-
wywać pogodę ducha [7 św.]. 
Ks. Gerhard był kapłanem całym 
swym wielkim i czułym sercem. 
Przybywał do nas pieszo i o różnej 
porze. Zawsze widzieliśmy go w 
doskonałym humorze [8 św.]. W 
bezgraniczny sposób poświęcał 
się w realizacji swego powoła-
nia. Nie chronił siebie w obliczu 
trudnych czasów i zagrożeń ze 
strony hitlerowskiego reżimu [9 
św.]. Był to kapłan nadzwyczaj 
gotowy do poświęcenia i ofiary 
oraz dogłębnie pewny słuszności 
takiej postawy [12 św.].

3) Co w jego pozytywnym 
charakterze było 
dominujące, nadzwyczaj 
przyjazne, sympatyczne?

Ks. Gerhard był dobrym i 
kochanym [1 św.]. Jego pasją 
była miłość pasterska i dusz-
pasterska troska o dzieci i 

młodzież [2  św.]. Swoją uprzej-
mością i radosnym usposobie-
niem bardzo szybko zdobył 
sympatię i uznanie całej parafii 
[3, 4, 5, 6 i 7 św.]. To on, jako 
pierwszy pozdrawiał wszyst-
kich i dla każdego zawsze miał 
dobre słowo [8 św.]. Bardzo 
wiele czasu poświęcał wycho-
waniu młodzieży 9 św.]. Cechą 
dominującą ks. Gerharda była 
wyjątkowa dyspozycyjność i 
uprzejmość, a w konsekwen-
cji – popularność [10 św.]. Był 
on osobą empatyczną i dzięki 
temu zdobywającą innych dla 
Boga [11 św.]. W swojej kapłań-
skiej posłudze koncentrował 
się na formacji młodego po-
kolenia i potrafił wzbudzić 
entuzjazm młodzieży na rzecz  
zawierzenia Trójjedynemu 
Bogu [12 św.]. Ks. Gerhard w 
sposób szczególny kochał 
wszystkich. Kiedy opuszczał 
Czermną miałam dziesięć lat. 
Płakaliśmy wszyscy, ponieważ 
traciliśmy tak bardzo dobrego 
kapłana [13 św.].

Sodaliski z Czermnej w odwiedzinach u ks. Gerharda Hirschfeldera w Bystrzycy 
Kłodzkiej. (Foto archiwum ks. T. Fitych).

 Bystrzyca Kł. ks. Gerhard H. z rodziną Pabel. ich córka została siostrą zakonną  (Foto 
archiwum ks. T. Fitych).
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4) W jaki sposób 
ujawniała się jego 
pasterska miłość 
wobec ludzi?

Ks. Gerhard Hirschfelder za-
wsze znajdował czas, aby móc 
troszczyć się o wszystkich [1 
św.]. Ogół wiernych i każdego z 
napotykanych ludzi kochał w taki 
sam sposób, jak kochał samego 
Boga [2 św.]. Dla każdego miał 
dobre, krzepiące słowo. Potrafił 
pocieszyć i wesprzeć zarówno 
dorosłych, jak i młodych znajdu-
jących się w potrzebie [3 św.]. Nie 
tracił żadnej okazji, aby móc każ-
demu okazać miłość i szacunek 
– tak dorosłym, jak i młodzieży 
[4, 5 i 10 św.]. Potrafił zdobywać 
młodzież dla Boga [6 św.]. Ks. 
Gerhard bardzo kochał młodzież 
i poświęcał jej wiele czasu [7 św.]. 
Cały swój wolny czas poświęcał 
młodzieży. Organizował dla niej 
wiele wycieczek, a dla młodych 
zrzeszonych w „Rodzinie Kol-
pinga” przygotowywał wieczor-
ki taneczne [8 św.]. W trudnym 
położeniu potrafił dla każdego 
znaleźć odpowiednie słowo Bożej 
prawdy [9 św.]. Dzięki swej doj-
rzałej osobowości, wspaniałemu 
charakterowi, wielu pociągał ku 
sobie i gromadził w Kościele [11 
św.]. Zapraszał nas, i w przyjaznej 
atmosferze gromadził w parafii, 
aby z nami rozmawiać. Grą na 
gitarze akompaniował naszym 
wspólnym śpiewom [12 św.]. Ks. 
Gerhard był wyjątkowo pobożny 
i konkretny. Stąd to m.in. prosił 
nas abyśmy, tak jak to czynił on 
sam, odwiedzali chorych, rów-
nocześnie usprawiedliwiając 
czermnieńskiego wikariusza, 
kiedy pochłaniały go obowiąz-
ki duszpasterskie. Uczył nas, że 
powinniśmy cenić, szanować i 
czcić osoby sędziwe i chore. W 
Słonem, to właśnie on był naszym 
katechetą. Zawsze wychodziliśmy 
mu naprzeciw. Idąc wraz z nim 
polną drogą śpiewaliśmy pieśni 
maryjne, ale kiedy ukazywała się 
już bryła kościoła mówił nam: ”te-
raz to módlmy się”. 

5) Czy pełniąc zadania 
katechety, był wobec 
was wymagający?

Ks. Gerhard był człowiekiem 
przyjaznym i sprawiedliwym [1, 6 
i 10 św.]. Podczas nauki religii był 
niezwykle wiernym, poważnym, 
otwartym, ciepłym i kochającym, 
ale zarazem wymagającym. Uczył 
i przekazywał nam wiarę i miłość 

do Boga [2, 5, 7, 8, 9 i 12 św.]. Już 
samym swoim pojawieniem się 
potrafił wnieść pokój i ład pośród 
dzieci [11 św.]. Nie zostawał obo-
jętnym i biernym w sytuacjach 
wymagających. Jeśli ktoś był nie-
spokojny i zdenerwowany starał 
się go wysłuchać i pojednać. W 
sposób szczególny poświęcał 
się młodzieży. Pielgrzymował z 
młodymi ludźmi do sanktuariów 
maryjnych w Bardo Śl. i w Wam-
bierzycach [13 św.].

6) Dlaczego został 
aresztowany przez 
gestapo?

Ks. Gerhard był bardzo lu-
biany i kochany przez parafian. 
Głosił odważne i niezapomniane 
kazania. Żył tym, co sam z am-
bony nauczał [1 św.]. Ponieważ 
bez lęku głosił Boże prawdy został 
aresztowany przez gestapo i po-
zostawał w kłodzkim więzieniu [2 
św.].  Ofiarny i odważny styl jego 
duszpasterstwa nie podobał się 
dyktatorom hitlerowskiego re-
żimu [3 św.]. Ponieważ my jako 
młodzi, częściej uczęszczaliśmy 
na jego wieczorne godziny 
wiary (organizowane w małych 
grupach), niż na zgromadzenia 
Hitlerjugend [4 św.]. Liderom hi-
tlerowskiego reżimu nie podo-
bał się brak uległości i pochwał 
systemu, a z drugiej odważne i 
naznaczone duszpasterską pasją, 
nauczanie wiary katolickiej [5 św.]. 
Aresztowanie było spowodowa-
ne zarówno jego wielką popular-
nością wśród młodzieży, jak też 
i jego odważnymi diagnozami i 
deklaracjami wiary [6 i 7 św.]. Ks. 
Gerhard nie ukrywał, że jest prze-
ciwnikiem hitlerowskiego reżimu. 
W atrakcyjny i skuteczny sposób 
gromadził wokół siebie młodzież i 
formował ją w duchu przeciwnym 
do priorytetów sformułowanych 
przez Hitlera [8 św.]. Nie zgadzał 
się z panującym w tym czasie 
reżimem hitlerowskim, z którym 
walczył mocą Bożego Słowa [9 
św.]. Nie aprobował zaistniałej sy-
tuacji politycznej. W odważnych 
słowach homilii głosił sprawiedli-
wość i wyzwolenie. Ten stan rze-
czy nie podobał się ówczesnym 
panującym [10 św.]. Ks. Gerhard 
został aresztowany zarówno z 
powodu swych jednoznacznych 
kapłańskich przekonań, odważ-
nych i komunikatywnych homilii, 
charyzmatycznego wpływu na 
młodzież oraz sprzeciwu wobec 
politycznych celów reżimu hitle-
rowskiego [11 św.]. Czermnieński 

wikariusz został przeniesiony do 
Bystrzycy Kł., ale nie znam pre-
cyzyjnych motywów jego aresz-
towania [12 św.]. Od dłuższego 
czasu jego kazania były podsłu-
chiwane. Natomiast w Bystrzy-
cy Kł., w sposób jednoznaczny 
i zdecydowany zareagował na 
prowokację zorganizowaną 
przez Hitlerjugend. Polegała ona 
na dewastacji kolumny maryjnej 
i figurki Jezusa usytuowanej w 
przydrożnej kapliczce. To wydaje 
się być bezpośrednim motywem 
aresztowania przez gestapo [13 
św.].

7) Kiedy dowiedział się 
Pan (i) o śmierci 
ks. Gerharda w KL Dachau?

W styczniu 1943 r. [1 św.]. 
Po jego śmierci, od moich zna-
jomych. Zmarł 1 sierpnia 1942 
r. w obozie koncentracyjnym 
w Dachau [2 i 13 – św.].  O jego 
śmierci dowiedzieliśmy się od 
jego krewnych [kuzynki Marii 
Hirschfelder z Zakrza?]. Jego 
spopielone szczątki zostały po-
chowane na katolickim cmen-
tarzu w Czermnej [3, 4 i 5 św.]. 
Dowiedzieliśmy się o tym fakcie 
znacznie później i to w wielkiej 
tajemnicy [6 św.]. Kiedy na po-
grzeb przyniesiono jego urnę [7 
św.].  Byłam obecna na jego ka-
tolickim pogrzebie  w Czermnej 
[8 i 9 św.]. Z końcem 1942 lub 
1943 r. [10 i 11 św.].  Nie przy-
pominam sobie tego dokładnie. 
Najprawdopodobniej  to mama 
napisała mi o tym wydarzeniu, 
kiedy ja jako żołnierz byłem na 
wojnie [12 św.]. Krótko po jego 
śmierci. Płakaliśmy wszyscy. Urna 
z jego prochami został przesłana 
do jego kuzynki [Marii Hirschflder 
– Zakrze], która zadbała o jego 
pogrzeb na cmentarzu parafial-
nym w Czermnej [13 św.].

8) Czy ma Pan (i) osobiste 
wspomnienia związane 
z osobą ks. wikariusza 
Gerharda Hirschfeldera?

Wypożyczał, nam młodym, 
swoje książki religijne (w tym 
czasie były one trudno osiągalne) 
[1 św.]. Dla nas wszystkich był on 
wzorem i dlatego modlimy się do 
niego i wypraszamy jego beatyfi-
kację [2 św.]. W okresie adwentu 
wraz ks. Gerhardem odwiedzali-
śmy osoby w podeszłym wieku. 
On organizował również godzinę 
katechetyczną przygotowującą 
nas do Bożego Narodzenia [3 św.]. 

Siostra szensztacka M. D. Fiedler była 
podopieczna ks. Gerharda w Bystrzycy 
Kł. ISSM (Foto Archiwum Schönstatt).

Szensztacka ikona - czczona w sanktuariach 
szensztackich jako Matka Trzykroć 
Przedziwna (MTA); obraz jest 
XIX-wieczną kopią dzieła włoskiego artysty 
Crosio (Foto. Archiwum Schönstatt).

Logo katolickiego ruchu „Quickborn” 
(eryg. 1909 w Nysie) - tzw. „Słoneczny 
Krzyż”  (źródło: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/de/7/74/
QuickbornLOGO0250.gif)

Flaga i baner Dzieła Kolpinga 
(źródło: https://de.wikipedia.
org/wiki/Kolpingwerk#/media/
File:Kolpingbanner.jpg).
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Jego pouczenia towarzyszą mi 
przez całe życie [4 i 5 św.]. Jako 
wieloletni ministrant, często 
przebywałem z ks. Gerhardem. 
Wraz z nim, pewnego razu, au-
tobusem pojechaliśmy na spo-
tkanie ministrantów do Pola-
nicy-Zdroju. Podczas modlitw, 
katechez i zabaw mieliśmy się 
wspaniale. Po przeniesieniu 
ks. Gerharda do Bystrzycy Kł. 
udaliśmy się tam na rowerach, 
aby go odwiedzić. Miałem 
wówczas 13 lat [6 św.; jest to 
górzysta droga o długości 42 
km]. Pewnego razu jako bożo-
narodzeniowy prezent otrzy-
małam od niego modlitewnik 
oprawiony w piękną skórę, z 
metalizowanym papierem 
na końcu. Mój ojciec powie-
dział mi wówczas: ks. Gerhard 
ze względu na swoją wielką 
wspaniałomyślność oczekiwał 
od nas jedynie należności za 
zwyczajne wydanie (resztę 
kosztów pokrywał osobiście). 
Do dzisiaj zachowuję ten 
modlitewnik [7 św.]. Miałam 
zaledwie siedem lat kiedy ks. 
Gerhard proponował, abym 
przystąpiła do I-szej Komunii 
św. Z tego względu odwiedził 
on moich rodziców, aby ich 
przekonać [8 św.]. To on był 
tą osobą, która umożliwiła mi 
bliższe poznanie Słowa Boże-
go [9 św.]. Tak, przez lata wiążą 
się one z jego niezapomnia-
nymi kazaniami [10 i 11 św.]. 
Tak, podarował mi modlitew-
nik, swoją fotografię większą i 
mniejszą oraz wspólne zdjęcie 
z pielgrzymki do Wambierzyc 
[12 św.]. 

9) Co Pan (i) chciałby 
jeszcze dodać?

Niechaj Bóg go wspoma-
ga [2 św.]. On był kapłanem 
nadzwyczaj pobożnym, a 
cała wieś nie była w stanie 
pojąć dlaczego tak szybko 
umarł [3 św.]. To był pobożny 
i wyjątkowy kapłan, dlatego 
jesteśmy przekonani, że jego 
trud zostanie wynagrodzony 
wiecznością [4 i 5 św.]. Każ-
dorazowo gdy odwiedzam 
Czermną, nie zapominam 
aby nawiedzić jego grób [ 7 
św.]. Był to człowiek niezwy-
kłej godności, dlatego na ile 
to możliwe nawiedzam jego 
grób [8 św.].  Przy każdej oka-
zji nawiedzam jego grób [9 
św.]. Wikariusz ks. Gerhard jest 
męczennikiem [12 św.].

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
z Domu Ojca ubogaca 
świętością i mocą pełnej 
komunii ze świętymi

Nie ukrywam, że piszę ten 
tekst mając na uwadze fakt, że 
z okazji „Światowych Dni Mło-
dzieży – Kraków 2016”, Ziemia 
Kłodzka będzie gościć przedsta-
wicieli diecezji Münster, tzn. grono 
młodzieży liczące ok. 800 osób, 
pragnących odkryć m.in. Krainę 
Pana Boga i Maryi, która wydała 
Kościołowi i Europie niezłomnego 
i charyzmatycznego Kłodzczanina 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Z 
tej okazji zarówno nasza młodzież 
jak i  jej rodzice, wychowawcy i 
opiekunowie będą chcieli dogłęb-
niej poznać Herosa Ducha Ziemi 
Kłodzkiej. Stąd na wstępie, pragnę 
podkreślić zwłaszcza fakt, że dzieje 
życia ks. Gerharda Hirschfeldera 
odsłaniają przede wszystkim 
jego wielką miłość pasterską 
wobec młodzieży, śmiertelnie 
zagrożonej demoniczną ideolo-
gią hitlerowskiego nazizmu. W 
tym miejscu warto przytoczyć 
chociażby jedną wypowiedź. Jej 
autorką jest była podopieczna 
ks. Gerharda w Czermnej - Rosa 
Rokitensky (*19 VIII 1919). Po-
świadczyła ona, że kiedy był on 
coraz częściej inwigilowany przez 
gestapo i napadany przez bojówki 
Hitlerjugend, parafianie radzili mu, 
aby był ostrożniejszy i bardziej się 
oszczędzał. W odpowiedzi usłyszeli 
od niego słowa: ”Ja się o siebie nie 
lękam” oraz „stanie się to, co ma 
się wydarzyć, ale wy nie utracicie 
wiary”. 

Nic więc dziwnego, że za wy-
jątkowego rodzaju stokroć ewan-
geliczny należy uznać fakty, że to 
właśnie ta sama młodzież, która 
najpierw uważnie i ze szczerą 
wdzięcznością przyjmowała jego 
pouczenia, radosną, mądrą i po-
godną postawę chrześcijanina 
i kapłana, jego niezapomniane 
Eucharystie, kazania, pielgrzymki, 
rady, prezenty, listy…, po czym, 
to właśnie oni – owi młodzi, nie 
tylko przez całe swe życie nieśli i 
użytkowali podarowane im bez-
cenne drogowskazy, Boże światło i 
źródła mocy. Co więcej, zwłaszcza 
w osobie dawnej mieszkanki Le-
wina Kłodzkiego Barbary Franke 
(*20 XII 1922; poznała ks. Gerharda 
w wieku 12-13 lat) to oni młodzi 
wychowankowie ks. Gerharda, 
nawet po upływie połowy wieku, 
nadal będąc dogłębnie przekona-
ni o jego „wysokiej mierze życia 
codziennego” – świętości, z jed-

nej strony zainicjowali zbieranie 
świadectw, z drugiej zmobilizowali 
duchowieństwo diecezji Mün-
ster, która stała się ich aktualną 
ojczyzną (nb. w okresie II wojny 
światowej, w latach 1933-1946 
przewodniczył jej niezłomny nie-
miecki hrabia św. kard. Klemens 
August von Galen, obdarzony 

przydomkiem Lwa z Münsteru, 
niem. „Der Löwe von Münster“), 
a na koniec w pośredni sposób 
spowodowali otwarcie procesu 
beatyfikacyjnego. Powyżej pre-
zentowane świadectwa przedsta-
wicieli „czeskiego zakątka” także 
należą do ówczesnej młodzieży. 
A więc – sapienti sat.

KL Dachau: księża roznoszący ciepły posiłek do 30-tu bloków, 28 VI 1938  
(Foto F. F. Bauer).

Biskup czeskiej diecezji Hradec Králové O. D. J. Duka OP 
(Foto: http://www.infovaticana.com/)

Kluczowe pblikacje na temat ks. Gerharda Hirschfeldera (Foto ks. T. Fitych).
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W naszych czasach dobie 
kryzysu antropologicznego, od-
rzucania Boga i usuwania chrze-
ścijańskich symboli religijnych z 
przestrzeni publicznej,  aktualność  
wyborów charyzmatycznego 
duszpasterza młodzieży znowu 
nabrała wyjątkowej aktualności. 
Niezłomny i konsekwentny ks. 
Gerhard Hirschfelder, zwłaszcza  w 
czasie 10 lat swego kapłańskiego 
posługiwania, ofiarnie i skutecznie 
inspirował swych współbraci, wy-
chowanków i parafian do prostoty, 
normalności i świętości codzien-
nego życia. Obecnie z domu Ojca 
kontynuuje to dzieło z nową mocą 
i z całkowicie nowymi możliwo-
ściami. On, który „wziął Maryję 
do swego domu”, wraz nią mówi 
i nam: „czyńcie wszystko cokolwiek 
wam powie” Jezus (J 2,5). Co wię-
cej, zachęca nas abyśmy oświece-
ni światłem wiary i świadectwem 
świętych, byli mocni i mądrzy 
mocą Słowa Bożego i miłości. 
Byśmy pozostawali odważnymi i 
konsekwentnymi chrześcijanami. 

Wraz z ks. Gerhardem, nie-
zbędną i bezcenną życiową 
mądrość podarowują nam liczni 
święci. Św. Jan Paweł II z ogromną 
troską, i tylko w jemu właściwy 
sposób, formułuje ważne i aktual-
ne pytanie retoryczne: „Czyż święci 
są po to, ażeby zawstydzać? Tak. 
Mogą być i po to. Czasem ko-
nieczny jest taki zbawczy wstyd, 
ażeby zobaczyć człowieka w całej 
prawdzie. Potrzebny jest, ażeby 
odkryć lub odkryć na nowo wła-
ściwą hierarchię wartości. Potrzeb-
ny jest nam wszystkim, starym i 
młodym” (Homilia wygłoszona w 
czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej 
Karoliny Kózkówny, Tarnów, 10 
czerwca 1987r.).

Ks. Gerhard charyzmatyczny 
przyjaciel młodzieży z jednej stro-
ny na swój sposób doświadczał 

i głosił, że „Blask Prawdy jaśnieje 
we wszystkich dziełach Stwórcy, 
w szczególny zaś sposób w czło-
wieku, stworzonym na obraz i 
podobieństwo Boga (por. Rdz 
1, 26): prawda oświeca rozum 
i kształtuje wolność człowieka, 
który w ten sposób prowadzony 
jest ku poznaniu i umiłowaniu 
Pana.” (VS, nr 1). Po czym na róż-
ne sposoby ukazywał prawdę o 
człowieku, którego celem jest 
nieśmiertelność i zamieszkanie w 
Domu Ojca. Ta fundamentalna dla 
każdej osoby prawda była depta-
na, zagłuszana i niszczona przez 
śmiercionośną ideologię nazizmu 
hitlerowskiego. Podobnie czynił, 
Słowiański Papież, między innymi 
w spotkaniu z polską młodzieżą 
przed kościołem św. Anny, pod-
czas swej pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny w dniu 3 czerwca 1979 
r.. Powiedział wówczas: „Pytanie 
o to, kim jestem, stawiacie sobie 
zapewne już od dawna. Jest to 
pytanie poniekąd najciekawsze. 
Pytanie podstawowe. Jaką miarą 
mierzyć człowieka? Czy mierzyć 
go miarą sił fizycznych, którymi 
dysponuje? Czy mierzyć go miarą 
zmysłów, które umożliwiają mu 
kontakt z zewnętrznym światem? 
Czy mierzyć go miarą inteligencji, 
która sprawdza się poprzez wielo-
rakie testy czy egzaminy?

Odpowiedź dnia dzisiejsze-
go, odpowiedź liturgii Zielonych 
Świąt, wskazuje dwie miary: czło-
wieka trzeba mierzyć miarą „serca”. 
Sercem! Serce w języku biblijnym 
oznacza ludzkie duchowe wnętrze, 
oznacza w szczególności sumie-
nie... Człowieka więc trzeba mie-
rzyć miarą sumienia, miarą ducha, 
który jest otwarty ku Bogu. Trze-
ba więc człowieka mierzyć miarą 
Ducha Świętego […]. Tylko Duch 
Święty może go „napełnić” — to 
znaczy doprowadzić do spełnienia 

poprzez miłość i mądrość”.
Wespół z charyzmatycznym 

duszpasterzem młodzieży Zie-
mi Kłodzkiej cenny owoc swego 
życiowego doświadczenia poda-
rowuje nam św. Teresa od Jezusa 
OCD, dziewica, mistyczka i wielka 
reformatorka obu gałęzi swego 
zakonu oraz doktor Kościoła (*28 
III 1515 † 4 X 1582): „Dla kogo 
Chrystus jest przyjacielem i wiel-
kodusznym przewodnikiem, ten 
wszystko potrafi znieść. Jezus sam 
przychodzi z pomocą, dodaje sił, 
nie opuszcza nikogo, jest praw-
dziwym i szczerym przyjacielem” 
(zob. Opusc. De libro vitae, cap. 
22, 6-7).

Jestem pewny, że ks. Gerhard 
nie tylko znał, ale i dzisiaj poleca i 
nam niezwykle aktualne i ważne 
kazanie św. Bernarda z Clairvaux, 
opata SOC (* 1090 w Fontaine-
lès-Dijon, Francja †20 VIII 1153): 
„Na cóż potrzebne świętym wy-
głaszane przez nas pochwały, na 
cóż wreszcie cała ta uroczystość? 
Po cóż im chwała ziemska, skoro 
zgodnie z wierną obietnicą Syna 
sam Ojciec niebieski obdarza ich 
chwałą? Na cóż im nasze śpiewy? 
Tak naprawdę, gdy obchodzimy 
ich wspomnienie, my sami odno-
simy korzyść, nie oni. Co do mnie, 
przyznaję, że ilekroć myślę o świę-
tych, czuję, jak we mnie rozpala 
się płomień wielkich pragnień.

Pierwszym pragnieniem, któ-
re wywołuje albo pomnaża w nas 
wspomnienie świętych, jest chęć 
przebywania w ich upragnionym 
gronie, zasłużenie na to, aby się 
stać współobywatelami i współ-
mieszkańcami błogosławionych, 
nadzieja połączenia się z zastę-
pami patriarchów, ze zgroma-
dzeniem proroków, z orszakiem 
Apostołów, z niezmierzoną rze-
szą męczenników, wspólnotą 
wyznawców, z chórem dziewic, 

wreszcie zjednoczenie się i radość 
we wspólnocie Wszystkich Świę-
tych” (zob. Sermo 2: Opera omnia, 
Edit. Cisterc. 5, s. 364-368).

Do tożsamości człowieka 
stworzonego dla nieskończoności, 
ale także i do misji Europy, przyna-
leży zachowywanie „złotej reguły”, 
a więc bycie darem i ostoją pokoju 
w świecie. Za papieżem Francisz-
kiem autorem encykliki „Laudato 
Si” (z 24 maja 2015) módlmy się 
solidarnie i z ufnością: „Wszechmo-
gący Boże, który jesteś w całym 
wszechświecie oraz w najmniej-
szym z Twoich stworzeń, Ty, który 
otaczasz swą czułością wszystko, 
co istnieje, ześlij na nas moc swojej 
miłości, byśmy zatroszczyli się o 
życie i piękno [„które jest światłem 
prawdy” – A. Gaudi]. 

Napełnij nas pokojem, abyśmy 
żyli jak bracia i siostry i nikomu 
nie wyrządzali krzywdy. Boże 
ubogich, pomóż nam uratować 
opuszczonych i zapomnianych tej 
ziemi, którzy znaczą tak wiele w 
Twoich oczach. 

Ulecz nasze życie, byśmy strze-
gli świata, a nie łupili go, byśmy 
rozsiewali piękno, a nie skażenie 
i zniszczenie. Dotknij serc  tych, 
którzy szukają jedynie zysków 
kosztem ubogich i ziemi.

Naucz nas odkrywania war-
tości każdej rzeczy,  kontemplo-
wania w zadziwieniu, uznania, że 
jesteśmy głęboko zjednoczeni z 
każdym stworzeniem w naszej 
pielgrzymce ku Twej nieskoń-
czonej światłości.

Dziękujemy, że jesteś z nami 
każdego dnia. Wspieraj nas, pro-
simy, w naszych zmaganiach na 
rzecz sprawiedliwości, miłości i 
pokoju”.
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Małgorzata Bednarek

LĄDECKA TERENOTERAPIA, CZYLI ATRAKCJE  
NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH

Wiele się mówi, że ruch 
to jedna z najlepszych me-
tod utrzymania zdrowia a 
i powrotu do tego, jakże 
pożądanego stanu. Jako 
metoda kuracyjna ruch 
pojawił się w lądeckim 
uzdrowisku w drugiej po-
łowie XiX wieku w postaci 
terenoterapii. 

Dr Karol Wehse, lekarz 
zdrojowy i długoletni bur-
mistrz miasta w roku 1886 
wprowadził tę metodę w 
Lądku-Zdroju argumen-
tując: „Skoro w różnych 
uzdrowiskach, od ubie-
głego roku, zaczęto sto-
sować metodę kuracyjną 
profesora Oertel`a z Mona-
chium, skuteczną przeciw 
chorobowym zmianom 
czynności serca i krążenia 
krwi, przeciw otyłości i in-
nym, uznano za naczelne 
zadanie dla Lądka wpro-
wadzenie tej metody, by 
nie pozostać w tyle za po-
stępem czasu. Tu bowiem 
istnieją wszelkie warunki 
dla podobnego uzdrowiska 
zwanego Uzdrowiskiem Te-
renowym”.

Na stokach Trojaka wy-
tyczono kilkanaście tras, 
którymi spacery zalecano 
kuracjuszom w zależności 
od ich stanu zdrowia i wie-
ku. Obok ruchu, ważnym 
aspektem było też „wdy-
chanie balsamicznych 
świerkowych wyziewów”, 
o czym pisał inny lekarz 
lądecki, dr Aleksander 
Ostrowicz.

Dzisiaj, możemy wybie-
rać spośród wielu tras tury-
stycznych wybiegających z 
miasta i wiodących wokół 
niego – to trasy spacerowe, 
kuracyjne, wędrówkowe. 
Jedna z nich, oznakowana 
jako wędrówkowa nr 1, za-
prowadzi nas przez wieś 
Lutynia do Skalnego Wą-
wozu. Został on wyrzeźbio-
ny w gnejsach gierałtow-
skich przez wody Lutego 
Potoku. Na tle stromych 
skałek zaskakuje wędrow-
ców pomnik...psa. To dwie 
tablice, jedna z płaskorzeź-

bą czworonoga i napisem 
„Dzielnym wiernym psom 
myśliwskim” i druga z ła-
cińską inskrypcją „Wśród 
wielu zwierząt najwier-
niejszy jest pies”. Pomnik 
powstał z inicjatywy Koła 
Łowieckiego „Darz Bór”. W 
dniu jego odsłonięcia  5 
grudnia 2009 roku, Jerzy 
Łopacki, myśliwy opowia-
dał o przyjaźni człowieka i 
psa, i przysłowiowej wier-
ności tego zwierzęcia. 
Przypomniał psa Borysa, 
który stał się inspiracją do 
uhonorowania wszystkich 
psów myśliwskich.

Obok, nad Lutym Poto-
kiem znajduje się miejsce 
wypoczynkowe z zada-
szoną wiatą. Doskonałe 
do wypoczynku i zadumy 
nad naturą psiej wierności.  

Na lądeckim szlaku
Jerzego

To właśnie św. Jerzego 
lądczanie wybrali na patro-
na miasta a zarazem uzdro-
wiska. Gdyż tu, w centrum 
kurortu przy źródle Jerzy 
rozpoczęła się nowożytna 
historia lądeckich kuracji. 
Zakład Przyrodoleczniczy 
„Jerzy” - noszący imię jed-
nego z braci Podiebradowi-
czów, którzy zainwestowali 
w  tej sudeckiej miejscowo-
ści w II połowie XV wieku 
– to najstarszy tego typu 
obiekt w Polsce i jeden z 
najstarszych w Europie. 
Do jego budowy użyto 
kamieni z pobliskiego 
zamku Karpień, który stał 
opustoszały i zniszczony od 
kiedy wypędzono stamtąd 
rycerzy – rozbójników. 

Sam obiekt wzniesiono 
nad źródłem (oczywiście 
nazwanym imieniem Jerze-
go), które wyjątkowo bo-
gate jest w radon, siarkę i 
fluor. Radon, gaz w gruncie 
rzeczy promieniotwórczy, 
w małych dawkach działa 
jak najlepsze lekarstwo. Ką-
piele w tych wodach czynią 
cuda w leczeniu chorób na-
rządu ruchu, w chorobach 

zwyrodnieniowych i reu-
matycznych i wielu innych. 
I uwaga: tych wód nie moż-
na przetransportować do 
innych miejsc w kraju czy 
za granicą, gdyż niezwykle 
istotny jest czas, który po-
woduje rozpad leczniczych 
właściwości. Trzeba przyje-
chać do Lądka-Zdroju, by 
skorzystać ze zdrowotnych 
kąpieli.

Inna formą skorzy-
stania z dobrodziejstw 
natury oprócz kąpieli w 
basenie czy wannach jest 
wdychanie mieszanki po-
wietrza wzbogaconej w 
radon. Nazwano ten gaz 
pierwiastkiem zdrowia, ga-
zem młodości. Nie sposób 

wymienić wszelkich dobro-
czynnych skutków, jakich 
zazna nasz organizm, ale 
z pewnością, jeśli nie od-
młodniejemy, to urucho-
mimy procesy regeneracji, 
które pozwolą cieszyć nam 
się dłużej sprawnością czy 
nawet powrotem do zdro-
wia. 

W minionych wiekach 
nadmiar wody z zakładu 
Jerzy” doprowadzany był 
drewnianą rurą do sadzaw-
ki, gdzie przyprowadzano 
chore zwierzęta, aby i one 
mogły ozdrowieć. Miejsce 
to nazwano „Koński Zdrój”. 
Dziś, na pamiątkę tamtych 
czasów szumi tu woda fon-
tanny. 

Fontanna w Parku Zdrojowym.

Pomnik Psa
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Kateřina Ostradecká

INTERESUJĄCY PROGRAM KULTURALNY BROUMOVSKIEGO 
KLASZTORU BENEDYKTYŃSKIEGO

Klasztor w Broumovie warto 
odwiedzić także zimą. Dla tych, 
którzy interesują się historią prze-
widziano możliwość całoroczne-
go zwiedzania tego narodowego 
zabytku kultury. Są dostępne za-
równo trasy typowe, jak i zwie-
dzanie specjalne od podziemi po 
piętra – takie specjalne trasy są 
planowane na 16, 23 i 30 stycznia 
2016 r., za każdym razem o godz. 
10.00 i 14.00.

Jeśli wolicie sztukę i muzykę, 
to klasztor organizuje cykliczne 
środowe koncerty w ramach 
programu ArtCafé, które cieszą 
się dużą popularnością, także 
polskiej publiczności. 

W środę 27 stycznia 2016 o 
godz. 19.00 w klasztornej Kre-
ślarni wystąpi wyrazista postać 
czeskiej sceny muzycznej - Vla-
divojna La Chia, piosenkarka, 
autorka tekstów, artystka sztuk 
plastycznych i popularna kom-
pozytorka muzyki teatralnej i 
filmowej. Występowała z Laco 
Deczi, Amitem Chatterjeem, z 
grupą Banana, grała też jako 
suport Marilyn Mansona, Waltari 
czy Scorpionsów.

Podczas występów solowych 
akompaniuje sobie na gitarze 
akustycznej, basowej i innych 
instrumentach, prezentując 
szeroką skalę własnej twórczo-
ści muzycznej. Jej występy cieszą 
się dużym zainteresowaniem ze 

względu na spontaniczną ener-
gię, kameralną atmosferę i zróż-
nicowany repertuar.

10 lutego godz. 19.00 w bro-
umovskim klasztorze wystąpi 
wokalista jazzowo-bluesowy, 
kompozytor i gitarzysta Paul 
Batto, który zaprezentuje wybór 
z ponadczasowych kompozycji 

w stylu gospel, spiritual, stan-
dardów bluesowych i utwory 
własne. Od 2009 r. zagrał ponad 
900 koncertów w 14 krajach. 
Rezerwacja biletów na koncer-
ty: jakub.sleis@broumovsko.cz. 
Wstęp na koncerty 190 CZK, dla 
członków klubu ArtCafé 150 CZK. 
Aby zostać członkiem klubu Art-

Café wystarczy przyjechać i po 
koncercie wypełnić formularz. 

Aktualne informacje na te-
mat innych wydarzeń w broumo-
vskim klasztorze można znaleźć 
na profilu Facebook klasztoru lub 
pod adresem www.klasterbro-
umov.cz, także w języku polskim.

K zimní návštěvě láká klášter 
v Broumově. Milovníkům historie 
jsou určeny celoroční prohlídky 
této národní kulturní památky, 
ať již klasické, nebo speciální 
prohlídky Klášterem od sklepa 
po půdu, které proběhnou v ter-
mínech 16., 23. a 30. ledna, vždy 
v 10 a 14 hodin.

Milovníkům umění a hudby 
jsou pro změnu určeny pravidel-
né středeční koncerty v programu 
ArtCafé, které hojně navštěvují i 
lidé z příhraničního Polska. 

Ve středu 27. ledna v 19 ho-
din vystoupí v klášterní Kreslírně 
výrazná osobnost české hudební 
scény Vladivojna La Chia, zpěva-
čka, textařka, výtvarnice a vyhle-
dávaná skladatelka divadelní a 
filmové hudby. Vystupovala na-
příklad s Lacem Deczim, Amitem 
Chatterjeem, se skupinou Banana 
předskakovala Marilynu Manso-
novi, Waltari nebo Scorpions.

Při sólo vystoupení, kdy se 
sama doprovází na akustickou 
kytaru, elektrickou basu a další 

nástroje představí svou širokou 
hudební tvorbu. Její vystoupení 
se těší velké oblibě zejména pro 
spontánní energii, komorní neo-
pakovatelnou atmosféru a pestrý 
repertoár.

10. února v 19 hodin vystoupí 
v broumovském klášteře jazz-blu-
esový zpěvák, skladatel a kytari-
sta  Paul Batto, který vystupuje se 
sbírkou tradiční nadčasové klasiky 
- gospelu, spirituálu, bluesových 
standardů a vlastních skladeb. Od 
roku 2009 odehrál více jak 900 

koncertů ve 14 zemích. Rezerva-
ce vstupenek na koncerty: jakub.
sleis@broumovsko.cz. Vstupné 
na koncerty je 190 korun, pro 
členy klubu ArtCafé, kterými se 
mohou stát i návštěvníci z Polska, 
je vstupné 150 korun. 

Aktuální informace o dalších 
akcích v broumovském klášteře 
najdete na facebookovém profilu 
kláštera nebo na www.klaster-
broumov.cz, který je i v polském 
jazyce.

Kateřina Ostradecká

ZAJÍMAVÝ KULTURNÍ PROGRAM V BROUMOVSKÉM  
BENEDIKTINSKÉM KLÁŠTEŘE
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dr Małgorzata Żochowska

TRANSGRANICZNA INWESTYCJA W MASYWIE ŚNIEŻNIKA 
JAKO ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

"Wieża trzech kultur" 
Projekt odbudowy wieży 
z 2013 r.

Historyczna wieża na Śnieżniku 
odegrała duże znaczenie w rozwoju 
turystyki. Od 2011 r.  Gmina Stronie 
Śląskie i Związek Gmin Śnieżnickich 
podjęły konkretne starania o odbu-
dowę wieży. Gmina Stronie Śląskie 
i miasto Králíky w naborze V w ter-
minie 07.2010-06.2011 złożyły po 
raz pierwszy do Euroregionu Gla-
censis projekt pt. „Wieża trzech kul-
tur” (Karta projektu…2012), wnio-
skując o dofinansowanie unijne w 
ramach funkcjonującego od 2008 
r. Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska (POWT). Jednak projekt zo-
stał niezatwierdzony. Po raz drugi 
złożono projekt w naborze VII w 
terminie 07.2011-06.2012, ale już 
beneficjentem był Związek Gmin 
Śnieżnickich. Ten projekt również 
nie został zatwierdzony. Przyczyną 
był fakt, że głównym celem  była 
budowa wieży, a nie opracowanie 
dokumentacji. Zastanawiano się, co 
będzie jak wieża powstanie.  Dopie-
ro ten sam projekt złożony trzeci 
raz, w naborze VIII w terminach 
01.2012-06.2013, został zatwier-

dzony i otrzymał dofinansowanie 
unijne w kwocie 30 tys. euro. Trzecie 
podejście przyniosło dobry rezul-
tat, gdyż we wniosku zmieniono 
cel na powstanie dokumentacji 
technicznej odbudowy wieży. Ko-
ordynatorem projektu ze strony 
czeskiej jest starostka miasta Králíky 
Jana Ponocná, która jest szefem 
Stowarzyszenia Králický Sněžník 
oraz burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz. Strona pol-
ska jest inicjatorem i inwestorem 
budowy wieży. Wieża ma stanąć na 
terenie Polski. Strona czeska będzie 
pomagać w promocji tej inwestycji 
transgranicznej. Nie istnieje formal-
na umowa o partnerstwie Związku 
Gmin Śnieżnickich i Stowarzyszenia 
Králický Sněžník. Projekt nastawiony 
jest na efekt transgraniczny. Ma on 
na celu aktywizację ruchu turystycz-
nego w rejonie Masywu Śnieżnika. 
Poprzez jego realizację i promocję 
zwiększyć ma się zainteresowanie 
tę częścią pogranicza polsko-cze-
skiego. Efektem projektu ma być 
poszerzenie oferty turystycznej. 
Rezultatami projektu jest wyko-
nanie dokumentacji technicznej – 
projektu budowlanego odbudowy 
wieży na Śnieżniku oraz  uzyskanie 
w imieniu inwestora pozwolenia na 
budowę tej inwestycji. Działaniem 

uzupełniającym będzie promocja 
przedsięwzięcia – makieta wieży i 
artykuł w prasie lokalnej. 19 marca 
2012 Związek Gmin Śnieżnickich 
ogłosił przetarg na wykonanie 
dokumentacji odbudowy wieży 
na Śnieżniku, w ramach projektu 
„Wieża Trzech Kultur”. Zgłosiło się 
5 wykonawców z ofertami:
– Rysy Architekci – Nowa Iwiczna, 
woj. mazowieckie
– Pracownia Architektury „Forma” 
Sp. z o. o. – Blachownia, woj. śląskie
– MD Projekt Małgorzata Krajnik – 
Kłodzko, woj. dolnośląskie
– Karpla Konsulting Sp. z o.o. – 
Kraków
– Pracownia Projektowa Archi-
tektury Krajobrazu „Januszówka” 
– Bielsko Biała

Przetarg wygrała „Januszów-
ka” (http://www.januszowka.pl), 
która ma duże doświadczenie w 
realizacji projektów publicznych 
oraz przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę cenową, która to przesądziła 
o wyborze. 

W ramach mikroprojektu „Wieża 
trzech kultur” 19.09.2012 r. odbyło 
się spotkanie w sprawie zapoznania 
się z trzema wariantami koncep-
cji odbudowy wieży na Śnieżniku 
i wyboru jednej z nich do realizacji. 
Trzy koncepcje przedstawił Rafał 

Kozłowski z pracowni architektury 
„Januszówka”. Na spotkaniu było 
obecnych 36 osób reprezentujących 
władze lokalne i różne instytucje, do 
których trafiły zaproszenia pisemne:
– Związek Gmin Śnieżnickich z 

siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej,
– Nadleśnictwo w Międzylesiu i 

Lądku-Zdroju,
– Śnieżnicki Park Krajobrazowy z 

siedzibą w Strachocinie,
– Pracownię Projektową Architek-

tury „Januszówka” z Bielska Białej
 z czeskiej strony z CHKO (w Cze-

chach odpowiednik PK w Polsce) 
– Zespołu Parków Krajobrazowych 
– władze Starégo Mesta
– władze woj. ołomunieckiego,
– władze Králík
– Euroregion Glacensis.

Spotkanie odbyło się w budyn-
ku byłego dworca PKP, który obec-
nie pełni funkcję Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
(CETiK), a prowadził je burmistrz 
Stronia Śląskiego Zbigniew Łopu-
siewicz. Uczestnicy wypowiadali 
się na temat koncepcji odbudowy 
wieży na Śnieżniku oraz kierunku, w 
którym należy zmierzać przy ewen-
tualnej odbudowie wieży. Wybrano 
jeden z modeli wieży, koncepcję III.  
Nie było w tej sprawie głosowania. 

Trzy koncepcje wieży na Śnieżniku z 2013 roku. Opr. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka” – Bielsko Biała
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Koncepcja I

Platforma widokowa wieży 
umieszczona została na pozio-
mie terenu oraz w kondygnacji 
–1. Platforma pełni jednocześnie 
funkcję fundamentu wieży tech-
nicznej, zwieńczonej górną głowicą 
optyczną peryskopu. Tam też znaj-
duje się zespół kamer i oświetlenie 
lotnicze. W tym obiekcie krajobraz 
podziwiamy: 
a. za pomocą peryskopu, stojąc na 
środku pomieszczenia i obracając 
okularem peryskopu.
b. dzięki kamerom, na ścianie moni-
torów wypełniających wewnętrzny 
obwód rotundy.

Konstrukcja żelbetowo-stalo-
wa, z wykorzystaniem rumowiska 
po starej wieży. Nocne efektowe 
oświetlenie laserowe, zaznaczyło-
by w realnej przestrzeni 3D, obrys 
starej wieży.

Koncepcja II

Budowla stalowa, na planie 
trójkąta, wieńczona platformą 
widokową. Konstrukcję oplata 
osnowa z siatek stalowych, pod-
kreślająca lekką, ale industrialną 
wizję obiektu. Siatka stanowi jed-
nocześnie zabezpieczenie prze-
bywających tam zwiedzających. 
Jako jedyny z trzech wariantów, nie 
umożliwia lokalizacji dodatkowych 
funkcji wymagających zamkniętych 
pomieszczeń.

Koncepcja III

Koncepcja III, którą wybrano 
jest najbardziej zbliżona do pier-
wowzoru i najkorzystniejszy dla 
środowiska, możliwa do zaakcep-
towania przez Wojewódzką Radę 
Ochrony Przyrody. Trzon przyziemia 
i jednocześnie dolny odcinek ko-
munikacji pionowej, w obudowie 
z miejscowego kamienia (rumowi-
sko po starej wieży). Komunikacja 
pionowa schodami stalowymi, nad 
częścią kamienną w tubusie szkla-
nym. Wieża zwieńczona tarasem 
w obudowie szklanej. Konstrukcja 
stalowo żelbetowa, taras zadaszo-
ny, lokalizacja w bezpośredniej 
bliskości fundamentu starej bu-
dowli (Rafał Kozłowski pracownia 
Januszówka).

 Planowana rekonstrukcja 
będzie nawiązywać charakterem 
i skalą do zniszczonego zabytku. 
Również wysokość będzie na ponad 
30 metrów z tarasem widokowym. 
Obiekt umożliwi na przebywanie 
w nim jednocześnie do 150 osób. 
Zgodnie z założeniami obiekt po-

winien być zbudowany w tech-
nologii zapewniającej odporność 
na trudne warunki klimatyczne 
panujące na szczycie Śnieżnika, 
przy maksymalnym wykorzysta-
niu materiału pochodzącego z 
wysadzenia historycznej budowli, 
jednak większość elementów kon-
strukcji będzie montowana poza 
kopułą Śnieżnika i transportowana 
śmigłowcem na miejsce montażu. 
Lądowisko najprawdopodobniej 
będzie znajdować się w rejonie 
parkingów ośrodka Czarna Góra.

Podstawy formalno-prawne 
odbudowy wieży

Podstawy formalno-prawne w 
procesie inwestycyjnym odbudowy 
wieży widokowej na Śnieżniku są 
bardzo ważne, ale zarazem jest ich 
dużo i trudne w realizacji. Należy 
do nich w kolejności:
1. Wszczęcie postępowania w spra-
wie Decyzji Środowiskowej, którą 
rozpoczyna Burmistrz Stronia Ślą-
skiego na wniosek Związku Gmin 
Śnieżnickich.
2. Określenie zakresu Raportu Od-
działywań na Środowisko przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ).
3. Opracowanie Raportu Oddzia-
ływanie na Środowisko Masywu 
Śnieżnika i gminy Stronie Śląskie 
planowanego przedsięwzięcia 
przez zleconą firmę. Raport sta-
nowi podstawę do wydania De-
cyzji Środowiskowej. Dotyczy on 
też prognozy oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na środowisko w 
dalszej perspektywie, przy przyję-
tych rozwiązaniach lokalizacyjnych 
i technicznych, ze szczegółowością 
i dokładnością odpowiednią do po-
siadanych danych (Raport…, 2013).
4. Uzgodnienia transgraniczne 
będące elementem Raportu Od-
działywania na Środowisko wydane 
przez RDOŚ i przeprowadzane na 
szczeblu Ministerstw ds. Środo-
wiska Republiki Czeskiej (RCz) i 
Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Po 
uwzględnieniu uwag porządko-
wych strony czeskiej i po stosow-
nej korekcie ponownie dokument 
przetłumaczono na język czeski i 
raport trafił ponownie do strony 
czeskiej. 
5. Akceptacja Raportu Oddziały-
wania na Środowisko przez RDOŚ.
6. Wydanie Decyzji Środowiskowej 
na realizację inwestycji przez Bur-
mistrza Stronia Śląskiego. Oczekuje 
się na tę decyzje, postępowanie 
środowiskowe trwa od 2010 r., 
ona implikuje dalsze postępowa-
nie, czyli budowę wieży. Załączni-

kiem do postępowania o wydanie 
DŚ jest Raport Oddziaływania na 
Środowisko.
7. Decyzja Lokalizacyjna Inwesty-
cji Celu Publicznego wydana przez 
Burmistrza Miasta Stronie Śląskie.
8. Prawomocne pozwolenie na 
budowę inwestycji wydane przez 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
9. Obecnie postęp w pracach nad 
stroną formalno-prawną jest już 
bardzo duży i oczekuje się na De-
cyzję Środowiskową, ona bowiem 
implikuje dalsze postępowanie czyli 
budowę wieży. Powyższe wynika 
z faktu, iż teren inwestycji leży w 
obrębie obszaru Natura 2000, bez-
pośrednio przy granicy z Republiką 
Czeską, dlatego odbudowa wieży 
widokowej zlokalizowanej w od-
ległości kilku metrów od granicy 
państwa może wiązać się z trans-
granicznym oddziaływaniem na 
środowisko (przynajmniej na etapie 
budowy), co uwzględniono w tym 
opracowaniu.

Argumenty przemawiające 
za inwestycją  
(L. Kawecki , 2013) 

Historyczny – odbudowa wieży, 
która tu istniała i była symbolem 
regionu, marketingowy – zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej 
gminy Stronie Śląskie i regionu, 
wizerunek, symbol, marka regionu, 
produkt turystyczny po polskiej i 
czeskiej stronie, środowiskowy – 

sam w sobie Śnieżnik jest bardzo 
atrakcyjny, ale skupienie (skana-
lizowanie) ruchu turystycznego 
wokół wieży i na samych szlakach 
nieuniknione i konieczne, przyczyni 
się do poprawy środowiska Masy-
wu Śnieżnika; rozpoznawalności 
szczytu Śnieżnika, wieża byłaby 
widoczna z różnych miejsc (po-
dobnie jak są rozpoznawalne 
Czarna Góra, Trójmorski Wierch, 
Jawornik, Borówkowa, Wapniarka, 
po czeskiej stronie np. Pradziad), 
transgraniczności – inwestycja jest 
ważnym elementem  współpracy 
polsko-czeskiej w Euroregionie 
Glacensis.

Przykłady opinie 
przeciwnych odbudowie 
wieży ( http://forum-pttk.pl/
index.php?co=watek
&w=21875)

- drogie przedsięwzięcie
- duże nasycenie wieżami wido-
kowymi
- „demolowanie” krajobrazu natu-
ralnego
- potrzeba ciągłej konserwacji
- kopuła Śnieżnika bezleśna , las nie 
zasłania dalekiego widoku
- nie będzie zarabiać na siebie 
- brak restauracji, kolejki linowej
- gigantomania na szczycie Śnież-
nika.

Wśród budowli wznoszonych 
w górach specjalnie dla turystów 
szczególne miejsce zajmują wieże 

Wybrane dominanty turystyczne krajobrazu otwartego Euroregionu Glacensis – 
efekt realizacji projektów. Źródło: Żochowska M., Marek A., Tylman I., 2012
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widokowe. Mogą one być obecnie 
ważnym elementem bazy towarzy-
szącej podnoszącej atrakcyjność 
terenu. Poniższa rycina 4. pokazuje 
rozmieszczenie wież istniejących i  
planowanych na Ziemi Kłodzkiej.

Mając na uwadze złożoną pro-
blematykę odbudowy wieży na 
Śnieżniku zwrócono się o wyrażenie 
opinii (wywiady) w tej sprawie do 
przedstawicieli władzy lokalnej, 
instytucji związanych z terenem 
oraz naukowców, na potrzeby ni-
niejszego opracowania.

Prof. dr hab. Krzysztof 
R. Mazurski - autor 
monograficznej „Historii 
turystyki sudeckiej” 

„Góry są obecnie jednym z 
ostatnich obszarów, w które uda-
ją się ludzie w poszukiwaniu na-
turalnego otoczenia i przyrody. 
Wszelkie konstrukcje, a zwłaszcza 
na wyeksponowanych miejscach, 
jak szczyty czy grzbiety, silnie 
zakłócają ich piękno i stanowią 
dysharmoniczny akcent w krajo-
brazie. Stawianie wież w Sudetach 
zainicjowali i rozwinęli Niemcy dla 
wzbudzenia i zwiększania ruchu 
turystycznego – zjawisko zupełnie 
obce polskiej tradycji użytkowania 
Beskidów czy Karpat w ogóle. Stąd 
pomysł budowy wieży pod wydu-
manymi argumentami uważam 
za całkowicie chybiony. Góry nie 
potrzebują dodatkowej ozdoby!”

mgr Maciej Awiżeń 
Starosta Kłodzki

„Spotykaliśmy się sytuacją, że 
powrót do kwestii historycznej jest 
kłopotem, ale zdecydowana mniej-
szość wyraża opinię, że była wieża 
na Śnieżniku, to symbol niemiecko-
ści. W związku z tym nie wszystkim 
odpowiada projekt budowy wieży 
na Śnieżniku. W moim odczuciu  
odbudowa wieży na Śnieżniku, to 
odbudowa atrakcji turystycznej i 
kulturowej. Bo tak kiedyś przecież 
służyła turystom i była bardzo 
popularna. Na Ziemi Kłodzkiej 
są liczne inicjatywy odbudowy i 
modernizacji wież widokowych. 
Wpisują się one w nurt wspinania 
się wyżej, jak ta sroka, żeby zoba-
czyć więcej. Nawiązanie do tego co 
robili poprzednicy, to jakaś ciągłość. 
Jestem drugim pokoleniem, które 
wzrastało w kulturze czeskiej, nie-
mieckiej i polskiej – to jest część 
mojego dzieciństwa. Nowa wieża, 
to nawiązanie do dzieciństwa, ale 
też atrakcja turystyczna i kulturo-
wa. Odnośnie finansów, to duże 

wyzwanie – służę pomocą w tej 
inicjatywie.”

mgr Zbigniew Łopusiewicz 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

„Budowa wieży na Śnieżniku to 
„droga przez mękę”. 10 lat już trwa-
ją zmagania w tej kwestii. Bardzo 
trudno było uzgodnić z ówczesnym 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Przyrody możliwości odbudowy 
wieży widokowej na Śnieżniku o 
typie wieży „ciepłej” z mediami. 
Nie można było przeforsować tego 
pomysłu, zdecydowano się więc 
na wieżę „zimną”. Wcześniej zanim 
złożono i dokonano ustaleń z RDOŚ, 
gmina zleciła Raport oddziaływania 
na środowisko, trwało to 3 lata, to 
opóźniło uzyskanie dokumentacji 
i pozwolenia na budowę.

Decyzja o wyburzeniu wieży 
na Śnieżniku w 1973 r. była błędna, 
można było przeznaczyć fundusze 
na jej remont i modernizację. Na 
szczycie Śnieżnika pozostała kupa 
kamieni, która psuje ten krajobraz 
i stosunki tam panujące. Szczyt był 
wówczas rozpoznawalny. Widok 
roztaczał się na Bardo, Otmuchów, 
od Polanicy do Kłodzka i na stronę 
czeską. Wierzchowina Śnieżnika jest 
kopułą płaską. Ludzie rozchodzą 
się po całej kopule. Budowa wieży, 
to skanalizowanie trasy turystów. 
Ważną decyzję podjął Wojewoda 
Dolnośląski, o skomunalizowanie, 
czyli przekazanie tej działki Skarbu 
Państwa na własność gminie Stro-
nie Śląskie, należy podkreślić, że 
Lasy Państwowe były temu prze-
ciwne. Gdyby działka nie przeszła 
na własność gminy, to gmina nie 
mogłaby zacząć starań o odbudowę 
wieży widokowej. Działka nie ma 
drogi dojazdowej, dojście mogła-
by stanowić Droga Marianny, jest 
ona jednak bardzo zniszczona przez 
erozję i wody, wymaga uporząd-
kowania, ale nie jako droga asfal-
towa. Koszty odbudowy wieży w 
przyszłości są jeszcze nieznane. „Gra 
warta świeczki” – wróci symbol, nie 
tylko inwestycja potrzebna gminie, 
ale i całej Ziemi Kłodzkiej”.

mgr Lech Kawecki
koordynator projektu 
ze strony polskiej 
– inspektor ds. gospodarki 
komunalnej i ochrony
środowiska w UMiG 
w Stroniu Śląskim:

„Pierwszym krokiem od 2010 r. 
jest postępowanie środowiskowe. 
Decyzja o warunkach zabudowy 

znajduje się w Urzędzie Gminy w 
Stroniu Śląskim. Pierwsze podejście 
do budowy to tzw. budowa „wieży 
ciepłej”, na co Wojewódzki Konser-
wator Przyrody nie wyraził zgody. 
Gmina Stronie umorzyła wtedy po-
stępowanie. Dlatego podjęto pro-
cedury budowy tzw. „wieży zimnej”. 
Następnie powstał Związek Gmin 
Śnieżnickich, któremu łatwiej było 
uzyskać fundusze unijne. Stanęło 
na tym, że przyczynił się do opra-
cowania koncepcji „wieży zimnej”, 
stanowiącej jedynie punkt wido-
kowy. Główny argument budowy 
wieży, jest taki, że przyczyni się 
do ochrony Śnieżnika. Czesi jed-
noznacznie stwierdzili, że nie ma u 
nich możliwości budowy wieży, jest 
to nierealne. Nie mają działki pod 
budowę, gdyż byłoby to na terenie 
leśnym, służby ochrony środowiska 
nie pozwoliłby na to. Strona czeska 
mocno kibicuje budowie wieży. Je-
śli już wieża zostanie wybudowana, 
wstęp będzie płatny, ktoś musi to 
dozorować. Jest pomysł umiejsco-
wienia tu placówki GOPR. Pieniądze 
na projekt założy Związek Gmin 
Śnieżnickich z budżetu czterech 
gmin. Początkowy termin reali-
zacji projektu był do 31.05.2013 r. 
Beneficjent złożył jednak prośbę do 
Euroregionu Glacensis o przedłuże-
nie terminu realizacji do końca roku 
2013 i otrzymał akceptację. W tym 
celu zawarto umowę (Umowa….) z 
wykonawcą, którym jest Pracownia 
Projektowa Architektury Krajobrazu 
„Januszówka” w Bielsku-Biała w woj. 
śląskim. Pracownia oprócz wykona-
nia dokumentacji musi uzyskać nie-
zbędne pozwolenia i uzgodnienia”.

mgr Mieczysław Krywieńko 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lądek-Zdrój w Strachocinie 

„Mój pogląd jest niezmienny od 
wielu lat – mimo pewnych konflik-
tów, bo to teren rezerwatu ścisłego 
– jestem za odbudową wieży wi-
dokowej na Śnieżniku. Ten pomysł 
wspierałem, i wspieram Burmistrza 
Stronia Z. Łopusiewicza w jego pró-
bie realizacji i takich zapaleńców 
którzy porządkowali kopułę Śnież-
nika. Brałem udział w spotkaniach i 
opiniowałem odbudowę wieży. Jest 
to znane miejsce i często odwie-
dzane, ale są straty w roślinności, 
bo kopuła rozległa. Jest to jedna z 
największych atrakcji. Są oczekiwa-
nia ze strony turystów, żeby była ta 
wieża. Powinna być wieża nie tylko 
zimna, ale ciepła – z mini schroni-
skiem, muzeum przyrodniczo-hi-
storyczno-geograficznym jakie tam 
było za dawnych czasów. Jest taka 

potrzeba społeczna. Bardzo dobrze, 
że jest taka inicjatywa i nie skończy 
się tylko na projekcie. Wróci symbol, 
znana wizytówka Ziemi Kłodzkiej, 
druga jest róża kłodzka. Aktywnie 
uczestniczyłem w turystyce, wspi-
nałem się na tę historyczną wieżę 
i oglądałem panoramę. Decyzję o 
wyburzeniu podjął naczelnik Ma-
rian Snopkowski. Zadecydował o 
losie tej wieży. Obiekt wieży wyma-
ga mecenasa, bo to inne środki niż 
dochody z użytkowania wieży. Im 
więcej tych obiektów, tym więcej 
będą chronione. Z takim obiektem 
położonym w tak ekstremalnych 
warunkach jedna osoba sobie nie 
poradzi, tu muszą być pieniądze z 
zewnątrz, nie wystarczą ewentu-
alne dochody za bilety, muszą być 
przeznaczane inne środki”.

mgr Irena Foremnik 
Od 1999 r. związana 
ze Śnieżnickim Parkiem 
Krajobrazowym z siedzibą 
w Strachocinie gmina 
Stronie Śląskie

„Stara wieża na Śnieżniku była 
bardzo piękna. Może powstać 
nowa, ale powinna być wyjątkowa, 
żeby była magnesem przyciągają-
cym turystów. Koncepcja odbudo-
wy wieży jest, ale martwej-zimnej. 
Zimna wieża będzie od początku 
niszczała. Można wykorzystać al-
ternatywne źródła energii. Nasło-
necznienie na kopule Śnieżnika jest 
dobre, można zastosować panele 
słoneczne, może to kontrowersyjne. 
Takie rozwiązanie jest w Świebo-
dzinie. Jednym się podoba, drugim 
nie. Wyeksponowałabym retencję. 
Schronisko pod Śnieżnikiem ma 
własną turbinę poniżej 500 metrów 
w dół wzdłuż potoku. Możnaby się 
zastanowić nad  alternatywnymi  
źródłami energii. Do budowy 
schroniska możnaby wykorzystać 
gnejsy śnieżnickie, łupki, skały z 
Kletna. Wieża pozwoli na ukierun-
kowanie ruchu, turyści zadeptują 
borówczyska bażynowe, mech 
torfowiec, kosówkę. Kosówka jest 
od ponad 100 lat, a więc nie jest tu 
ona obca. Poprawia retencję, wiąże 
glebę, zapobiega erozji. Dosadzają 
limbę, podnosi ścianę lasu... Należy 
stworzyć w wieży muzeum, albo 
salę trzech narodów. Wieża pozwo-
li umiejscowić turystom Śnieżnik, 
ludzie to chwalą.

 Wieża widokowa blisko Jaskini 
Niedźwiedziej, ale nie zagrażałaby 
jej. Jaskinia będzie służyć na wiele 
pokoleń. Cała góra Stroma nad ja-
skinią, wywierzyska, ponory, cała 
góra poryta. Kosodrzewina – mówi 
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się, że jest tutaj obcego pochodze-
nia, ale od 100 lat więc prawie udo-
mowiona. Dzięki temu nie mamy 
erozji, lawin błotnych. Dosadzana 
jest kosodrzewina bądź limba.(...) 
Jest tu też mech torfowiec. Przy-
roda się zabliźnia, nie widzę tych 
zagrożeń tutaj po wybudowaniu 
wieży. Gnejsy śnieżnickie i łupki 
gierałtowskie można wykorzystać 
do budowy. Jeśli byłaby wieża, to 
ruch byłby też większy, może Ja-
cek Fastnacht powinien udostępnić 
turystom wtedy większe zaplecze 
gastronomiczno-noclegowe w 
schronisku pod Śnieżnikiem?”.

Horst Ulbrich od 2010 r.  
przewodniczący Deutsche So-
zial – Kulturelle  Geselschaft in 
Glatz (Niemieckie Towarzystwo  
Społeczno-Kulturalne w Kłodzku)

„Oczywiście jestem za odbudo-
wą wieży trzech kultur na Śnieżni-
ku. Wieża na Śnieżniku była zawsze 
symbolem regionu, była bardzo 
często uwidaczniana na wido-
kówkach. Czy miałaby być to wieża 
zimna, czy ciepła? To ważne pytanie 
z punktu widzenia kosztów odbu-
dowy i kosztów dalszej eksploatacji 
i utrzymania wieży. Powinno się na 
początku  zrobić kalkulację samej 
odbudowy jak i dalszych kosztów 
utrzymania. To kwestia strategii, po-
dejścia długoterminowego. Warto 
by w perspektywie rozważyć moż-
liwość transportu ludzi na szczyt 
Śnieżnika, np. transport kołowy, być 

może turystyka konna. A może ko-
lejka linowa? Utrzymanie wieży to 
też kwestia środków finansowych z 
zewnątrz, z samych biletów wstę-
pu i przy takim usytuowaniu wieży 
należy ja finansować z zewnątrz”.

mgr Renata Surma 
Burmistrz 
Bystrzycy Kłodzkiej: 

„Wierzę w wieżę. To wspa-
niała wiadomość dla wszystkich 
miłośników Kotliny Kłodzkiej! 
Dokumentacja odbudowy wieży 
widokowej na Śnieżniku jest już 
prawie na ukończeniu. Popieram 
planowaną inwestycję i nie mogę  
się nadziwić, że 40 lat temu można 
było dopuścić do zniszczenia takiej 
atrakcji turystycznej. „Wieża Trzech 
Kultur” to najlepsza nazwa dla tej 
budowli, bo to miejsce związane 
z historią Polski, Niemiec i Czech. 
Przez blisko 200 lat miłośnicy wę-
drówek górskich, przede wszystkim 
obywatele tych państw, wspinali się 
na szczyt Śnieżnika, by podziwiać 
piękno naszych krajobrazów i po-
znawać unikalną przyrodę. Jestem 
przekonana, że inwestycja zwiększy 
zainteresowanie turystów z kraju 
i zagranicy, co oczywiście przeło-
ży się na poprawę budżetu gmin 
śnieżnickich. Przygotowanie tego 
przedsięwzięcia trwało ponad rok, 
a wykonawca – Pracownia Projekto-
wa Architektury Krajobrazu z Biel-
ska-Białej musiała opracować nie 
tylko kilka wariantów koncepcji, 

projekt wykonawczy, specyfikacje 
techniczne i kosztorysy oraz uzy-
skać prawomocne zezwolenie na 
budowę, a nawet zrobić makietę 
wieży wraz z otoczeniem terenu 
w skali 1:30. Będzie można ją obej-
rzeć, wraz z planami i archiwalnymi 
fotografiami podczas planowanej z 
tej okazji wystawy. Dokumentacja 
powstała na zlecenie Związku Gmin 
Śnieżnickich z siedzibą w Bystrzycy 
Kłodzkiej, organizacji skupiającej 
przedstawicieli władz Bystrzycy 
Kłodzkiej, Stronia Śląskiego i Mię-
dzylesia. którzy podjęli decyzję o 
odbudowie tak charakterystycznej 
dla tego miejsca budowli”.

To szczególna lokalizacja inwe-
stycji bo na szczycie Śnieżnika, któ-
ry jest wyróżniony ze względu na 
wysokość, wymaga analizy ewen-
tualnych zagrożeń dla środowiska 
przyrodniczego. Mając na uwadze 
przytoczone powyżej opinie oraz 
kwerendę dokumentów formalno-
-prawnych odbudowy wieży, źródeł 
oraz argumenty za i przeciw wieży  
nie widać możliwości zaistnienia 
konfliktu społecznego, dostrzega 
się po wielu latach realną szansę 
wspólnej polsko-czeskiej realizacji 
przedsięwzięcia. Śnieżnik jest ma-
gnesem dla turystów, a inwestycja 
przyczyni się bardziej do ochrony 
przyrody, gdyż skanalizuje ruch 
na szczycie. Według dokumentów 
transport materiałów helikopterem 
bez konieczności budowy drogi, 
brak kolektora odprowadzającego 
ścieki nie zaburzy istniejących  tu 

walorów przyrodniczych. Dodatko-
wo podczas robót przywróci się do 
właściwego stanu szlak turystycz-
ny od Schroniska PTTK na szczyt 
Śnieżnika. Zadbano również, aby po 
zakończeniu budowy przeprowa-
dzić prace rekultywacyjne na tym 
terenie, prowadzące do likwidacji 
szkód w środowisku. Pomysł bar-
dzo podoba się turystom i miesz-
kańcom.

Podsumowanie 

Pomysł odbudowy wieży na 
Śnieżniku powracał co jakiś czas, 
nie przynosząc rezultatów. Obec-
nie jest duża szansa, że jedna z naj-
większych atrakcji turystycznych 
w regionie będzie odbudowana 
bez konfliktu z przyrodą. Przed 
wojną wieża spełniała  prawidłowo 
swoją turystyczną funkcję, należy 
przypuszczać, że taką rolę będzie 
spełniała po odbudowaniu. Wie-
ża na Śnieżniku może wpłynąć na 
ożywienie turystyki transgranicznej 
w rejonie Masywu Śnieżnika, po-
dobnie jak w wypadku wieży na 
Borówkowej w Górach Złotych. 
Ta inwestycja, to efekt współpra-
cy transgranicznej w Euroregionie 
Glacensis oraz dużej aktywności 
jego członków, zwłaszcza gmin 
południowej części Ziemi Kłodzkiej. 
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Michał Majerski

„ALTHEIDE” 
Marta musi teraz spędzać 

czas po lekcjach sama, bo Wal-
ter całymi dniami siedzi w swojej 
suterenie i przegląda rzeczy le-
karza, znajduje listy i mnóstwo 
drobiazgów. Dlaczego tego nie 
zabrali ze sobą? Zastanawia się, 
gdzie oni teraz są, gdzie mieszkają 
i czy tu wrócą? 

Dopiero w sobotę rano ktoś 
dzwoni do drzwi. W progu stoi 
Igor i przyprowadza ze sobą Si-
diego. Od kilku dni siedzę z nim 
w jednej ławce, a on jest ciekawy 
moich skarbów. 

Wchodzą do środka i Walter 
pokazuje im, co znalazł. Zafa-
scynowani nie wiedzą, gdzie 
patrzeć, otoczeni stosami ksią-
żek, obrazów, różnych aparatów 
medycznych, zbiorami owadów i 
motyli, jest jeszcze kilka różnych 
szkieletów jakiś zwierząt. Sidi stoi 
w szoku, z otwartymi ustami, a 
jego pewność i arogancja nagle 
gdzieś się ulotniła. 

Sidi pojawił się w szkole kilka 
dni temu. W czasie lekcji religii 
nagle słyszymy pod szkołą gło-
śny warkot motoru, wylegamy 
do okien i od razu jest gotowa 
sensacja. Pod szkołę podjeżdża 
motocykl, nikt z nas nie widział 
tu jeszcze motocykla. Schodzi z 
niego wysoki, szczupły chłopak 
w okularach i skórzanej pilotce, a 
po chwili wchodzi z kierownikiem 
szkoły do naszej klasy. Nauczyciel-
ka pokazuje mu wolne miejsce 
w mojej ławce i teraz wszystkie 
oczy zwracają się na nas. Teraz 
widać jak jest niesamowicie wy-
soki i chyba musi być od nas dużo 
starszy. 

– Sidi – przedstawia się na 
przerwie, łaskawie ściskając nam 
po kolei dłoń. Od razu mówi, że 
jest Żydem i przyjechał tu z Rosji, 
z Kazachstanu. 

– Bo ojca przenieśli tu służ-
bowo – tłumaczy – ale pewnie 
w takiej dziurze długo tu nie wy-
trzymamy. 

Sidi musi być zawsze najważ-
niejszy, imponować, a przy każdej 
okazji opowiada fantastyczne hi-
storie, co widział w Rosji. Pewnie 
zmyśla, ale naszym dziewczy-
nom się to podoba, słuchają go 
zafascynowane. Tylko Marta nie 
okazuje mu uwielbienia. „Klug-
scheisser”, mówi na niego, a on 
się na nią wścieka, bo nie wie, co 
to znaczy. 

Kiedy jest z nami, nie może 
oderwać od niej wzroku. Kiedy 
idziemy na cmentarz do naszego 
Ramshorna, często chodzi z nami. 
Siedzimy rozwaleni na ławce przy 
jego grobie i rozmawiamy. On z 
tego nic nie rozumie, ale siedzi i 
patrzy na Martę. 

Przy każdej okazji chwali się, 
że jego ojciec jest ważnym komu-
nistą, przez całą wojnę jeździli po 
Rosji, opowiada o swoich przy-
godach i podróżach po Syberii i 
Kazachstanie, o polowaniach w 
tajdze i podróży małym statkiem 
w górę Jeniseju. 

– Lepsza od Syberii jest tylko 
Palestyna i już pewnie niedługo 
wyjedziemy tam z ojcem. Na stałe 
– podkreśla. 

– Jak zasłużycie, to będę wam 
przysyłał widokówki – obiecuje.

– A właściwie co robi ten twój 
ojciec? – pyta Igor.  

– Dostał skierowanie służ-
bowe i ma tu zrobić porządek 
z Niemcami. W tych górach ich 
się jeszcze dużo ukrywa. Teraz 
on tu rządzi i jak będzie chciał, 
to was też może pozamykać do 
więzienia. Ja Niemców nie cierpię 
– mówi przez zęby, – bo ciągle 
pokazują, że są lepsi, ale teraz 
ich tam pozamykali na Syberii w 
obozach i pracują, jak się należy. 

– Widziałeś ich? – pyta Marta. 
– Na własne oczy. Siedzą za 

drutami i tak ma być – patrzy przy 
tym na Igora i na mnie. 

– A nie widziałeś tam przy-
padkiem mojego brata? – pyta 
ironicznie Marta, odwraca się 
nagle  i odchodzi, nie czekając, 
co odpowie. 

Po lekcjach dzieci wracają 
grupkami do domu, nie spieszą 
się, mają czas. W domu nie ma 
wiele zajęć. Walter, Igor i Marta 
włóczą się najczęściej koło sa-
natorium numer 1 i obserwują 
podjeżdżające dorożki konne. 
Pacjenci leżą na tarasie przykry-
ci grubymi kocami i się opalają. 
Kawałek dalej jest źródło wody 
mineralnej i można tam zawsze 
spotkać jakiś kolegów z klasy. 
Wszyscy wygłupiają się i polewają 
tą wodą, a Sidi jak zwykle jest na 
czele. Od razu został przedstawi-
cielem samorządu uczniowskiego 
i zaczął rozkazywać. Wszyscy go 
słuchali, bo miał wszędzie wejście 
i zabierał nas ze sobą. Wiedział, 
gdzie można się jeszcze zakraść i 

znaleźć jakiś skarb. Znaleźć! To jest 
źle powiedziane, ukraść! Wszyst-
kie dzieci po lekcjach chodziły po 
różnych zakamarkach i szukały 
skarbów. 

– I co teraz robicie, szwaby? – 
pyta. – bo my idziemy właśnie do 
Cyganów, idziecie z nami? 

Cyganie brali mieszkania tyl-
ko na parterze i w suterenach. 
W lecie mieli zawsze wszystko 
pootwierane na oścież i wtedy 
mogliśmy zaglądać do środka. To 
było nawet ciekawe, bo czasem 
udało nam się zobaczyć jak się 
modlili i klęczeli na dywanach. 
Ich pokoje były całe wyłożone dy-
wanami, na podłogach i ścianach 
wszędzie tylko dywany i obrazy 
z tych poniemieckich mieszkań. 
Podchodzimy ostrożnie pod 
jeden z tych dużych pensjona-
tów. Mieszkali tam w podwórzu, 
w przerobionym na mieszkanie 
garażu.  

– Cygan, Cygan! – Wydziera-
my się nagle, rzucamy do środ-
ka kamieniami, a potem szybko 
uciekamy. 

– Co za kretyni – podsumowu-
je Marta. – Dwie cyganki chodzą 
przecież do naszej klasy i one są w 
porządku. Jutro przyjdą do szko-
ły ich rodzice i będzie problem. 
Będą się teraz na nas mścić. Nie 
znasz ich? 

– Przewiozę je motorem po 
parku i będzie załatwione – od-
powiada. 

Sidi przyjeżdża do szkoły na 
swoim motorze, bo dziewczyny 
chcą, żeby je po lekcjach woził. 
Stoją przed szkołą w kolejce, a on 
z każdą robi rundę po parku. Sto-
imy z nimi i oglądamy ten motor 
z bliska. Jest piękny. 

– Wiecie w ogóle, co to jest? 
Co to za maszyna? To jest prawdzi-
wy K-750, ojciec dostał specjalne 
zezwolenie, żeby go tu przywieść 
„na mienie”, nie ma lepszego. 

Marta wyczekała chwilę, 
patrzy prosto na niego i cedzi z 
satysfakcją: 

– Mój tata miał lepszy, BMW, 
schował go przed ruskimi, ale nic 
to nie pomogło, bo go znalazły i 
zabrały. Teraz tam pewnie gdzieś 
jeździ po tych gównianych koł-
chozach. 

Sidi patrzy na nią: 
– BMW brali tylko do Moskwy, 

do centrali. A twój ojciec to skąd 
go miał? 

Marta zaprasza nas niespo-
dziewanie na niedzielę w gości. 
Jej dom to duża willa w uliczce 
na wzgórzu za fontanną Apollo. 
Furtka do ogrodu jest wyrwana, 
więc od razu znajdujemy się w 
korytarzu i pukamy do jakiś drzwi. 
Otwiera starsza kobieta w chu-
ście i Walter pyta o Martę. Kobie-
ta rozumie słabo po polsku, więc 
włącza się Sidi i pyta po rosyjsku. 
Marta musiała już usłyszeć nasze 
głosy, bo wychodzi na korytarz. 

– To nowa sąsiadka – tłuma-
czy. 

– Chodźcie, rodzice są jeszcze 
w pracy – prowadzi do piwnicy 
przerobionej na prowizoryczne 
mieszkanie. Marta urządziła so-
bie tu kąt. Walter pyta, dlaczego 
mieszkają w piwnicy i Marta jest 
trochę zażenowana. 

– Nasze mieszkanie jest u 
góry, ale musieliśmy je oddać. Ty 
miałeś więcej szczęścia, bo twoja 
Władka to jest Polka i mieszkanie 
jej przysługuje, a nam nie. Was 
już nie mogą wyrzucić od tego 
lekarza.

– Chyba żeby wrócili. Wszyscy 
mówią, że Niemcy wrócą – mówi 
Igor 

– Władka też mówi, że ten jej 
lekarz może jeszcze wrócić – po-
twierdza Walter. 

– Doktor Schlegel? Nigdy – 
mówi zdecydowanie Marta. 

– Dlaczego? Znałaś go? – pyta 
Walter. 

– Wszyscy go znali, ojciec mó-
wił, że jakby nie uciekł, to by go 
tu od razu zabili. 

Marta stawia na stole ciasto. 
– Mama upiekła dla was Blech-
kuchen – mówi. – Jest też Kakau-
schale. 

– A co to jest? – pyta Sidi. 
Bierze filiżankę i próbuje: – W 
Kazachstanie było takie same, 
ale jak chcesz, to jutro przynio-
sę ci prawdziwą kawę, dla twojej 
mamy – mówi protekcjonalnie. 

– Doktora Schlegela pamię-
tam i te jego córeczki, dwie zaro-
zumiałe kozy – mówi dalej Marta. 
– Mój tata go nie lubił, bo on cho-
dził zawsze w mundurze, chociaż 
nie musiał. Podobno przed nim w 
waszym domu mieszkał jakiś inny 
lekarz. Wiesz o co chodzi. 

Kiedy Igor i Sidi poszli do 
domu, zostaliśmy sami i Marta 
nie wiedziała jak się zachować, 
była jakby skrępowana.  
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– Nie mówiłam ci, ale mam 
dzisiaj urodziny i stąd to zapro-
szenie – przytula się do niego i 
całuje. – Kochasz mnie? Bo ja tak. 
Ale dziewczyny nie powinny tego 
mówić pierwsze, prawda? 

Kiedy go objęła, poczuł, że 
uginają się pod nim kolana. Cią-
gnie go lekko za rękę do drugiego 
pokoju. 

– Chodź tu, ale nie gniewaj 
się. Chciałabym, żebyś mi zrobił 
prezent – otwiera szafę po brzegi 
wypełnioną starannie poskłada-
nymi ubraniami. 

– To są rzeczy Wolfganga i nie 
chcemy ich wyrzucać. Szkoda by 
było, bo takich rzeczy nikt tu nie 
ma. A tobie będą pasować, macie 
tę samą sylwetkę – przekonuje. 

– Chciałabym cię ładnie ubrać 
i poszlibyśmy na spacer. To będzie 
prezent urodzinowy od ciebie. Dla 
mnie. 

Walter siada w fotelu i ob-
serwuje, jak Marta wyciąga z 
szafy ubrania brata, ogląda je i 
starannie układa na łóżku. Po-
tem podchodzi do niego, siada 
na oparciu fotela i zaczyna roz-
pinać mu koszulę. 

– Nie bój się, nic ci nie zro-
bię – obejmuje go i siada na jego 
kolana. Całują się, a po chwili leżą 
na łóżku. Walter zgarnia jeszcze 
porozkładane tam ubrania na 
podłogę. 

Marta chciała się ze mną 
pokazać. Miałem teraz na sobie 
piękny sportowy garnitur i lekki 
płaszcz jesienny. Musieliśmy chy-
ba wyglądać w naszych strojach 
jak nie z tej ziemi i niesamowicie 
elegancko, bo kiedy szliśmy do 
Doernerów na lody, to każdy mu-
siał się za nami oglądnąć. I Marta 
była wtedy szczęśliwa. 

Zbliża się wieczór i w „Par-
kowej” zaczyna się niedzielny 
dancing, a przed nią gromadzą 
się ludzie, żeby obserwować tań-
czące pary. W kawiarni cała jedna 
ściana i sufit są szklane i widać 
dokładnie całą salę. 

- Pięknie tu jest, mówi Mar-
ta. Ale Walter nie umie tańczyć i 
chyba tylko dlatego nie nalega, 
żeby wejść do środka. 

Długo stoimy na zewnątrz, 
patrzymy do środka przez okna i 
słuchamy jak orkiestra gra polskie 
szlagiery. Piękne Altheide pozo-
stało nietknięte przez wojnę, a 
teraz powoli przekształca się w 
Polanicę, umarł niemiecki świat 
i rodzi się nowy, polski. 

Jesień zaczęła się już na do-

bre i robi się szybko ciemno. Cała 
trójka wieczory spędza teraz w 
suterenie u Waltera. Często przy-
chodzi też Sidi. Razem przekopują 
kartony, szafę i biurko, znajdują 
jakieś tajemnicze aparaty, odkry-
wają świat doktora Schlegela. 

Wkładają do mikroskopu 
małe zakurzone szybki, zaschnię-
te preparaty i widzą, że na tych 
martwych szkiełkach jednak coś 
się rusza. To mogą być tylko bak-
terie! Sidi jest podekscytowany, 
nacina sobie palec, rozmazuje 
na szybce kropelkę krwi i patrzy 
zafascynowany przez okular: 

– Popatrz tutaj, to jest krew! 
Moja własna. 

Igor znajduje jakiś aparat z 
korbką i dwoma miedzianymi 
drutami. Daje mu je do potrzy-
mania. 

– Potrzymaj te druty – mówi 
i zaczyna szybko kręcić korbką. 
Sidi czuje, jak przez jego ciało 
przechodzi prąd i przyjemnie ła-
skocze. Ale ubaw! Teraz już wszy-
scy bierzemy te druciki, łapiemy 
się za ręce, a Marta kręci korbką 
jak szalona. Prąd przechodzi po 
naszych rękach, od jednego do 
drugiego, i łaskocze. Śmiejemy 
się jak szaleni. 

Kiedy Władka ma popołu-
dniową zmianę, wtedy chłopcy 
sięgają po ciężkie książki lekar-
skie. Marta oczywiście nie może 
się o niczym dowiedzieć. Chłop-
cy jeszcze nigdy nie widzieli cia-
ła kobiety, no tak dokładnie. Z 
wypiekami na twarzy oglądają 
ilustracje, kolorowe zdjęcia frag-
mentów ludzkich ciał. Widać na 
nich wrzody, jakieś czerwone pla-
my i pryszcze. Ale Sidi nie byłby 
sobą, nie może znieść, kiedy choć 
przez chwilę się o nim zapomina. 
Nagle wyciąga z kieszeni mały 
rewolwer. Kładzie go na stole i z 
udawaną obojętnością czeka na 
naszą reakcję. Czuję nagle jakiś 
dziwny strach, jakbym za chwi-
lę miał umrzeć. Przede mną leży 
otwarta książka i kolorowe zdjęcie 
jakiś obfitych kobiecych piersi, 
a obok, w półmroku, kątem oka 
widzę ten pistolet. 

Igor jest jak zawsze przytom-
ny. Wstaje, spokojnie podchodzi 
do wyłącznika i zapala światło. 
Żarówka znajduje się dokład-
nie nad głową Sidiego, a kiedy 
światło rozbłyska, strach nagle 
znika. Sidi nadal nie spuszcza z 
nas wzroku, jakby na coś czekał, 
ale my dalej nie reagujemy, wtedy 
poddaje się i niechętnie chowa 
rewolwer z powrotem do kieszeni. 

– To nie mój, tylko ojca – wy-

jaśnia, – ale jak chcecie, to jutro 
pokażę wam coś lepszego niż 
te szwabskie obrazki. Ale to ma 
być tajemnica, musicie obiecać, 
że nikomu w klasie nie powiecie. 

Umawiają się następnego ran-
ka koło dworca. Jest niedziela i 
wcześnie rano. W górach widać 
poranne mgły, zaczyna się listo-
pad i poranki robią się chłodne. 

Na ścianie dworca widać jesz-
cze niestarannie zamazany farbą 
napis: Altheide Bad/Krs.Glatz. 
Dworzec jest pusty, żadnego czło-
wieka, ale na bocznym torze stoi 
pociąg, już bez parowozu. Kilka 
dni temu przywiózł sześćdziesiąt 
cztery rodziny z Ukrainy. Wago-
ny są wprawdzie towarowe, ale 
z każdego wystaje dymiąca rura 
od piecyka, każdy wagon musi 
mieć piecyk, bo grzeje i można na 
nim coś ugotować. W niektórych 
wagonach drzwi są odsunięte i w 
środku widać jakichś ludzi. 

To są pewnie ci, którzy teraz 
chodzą po całej okolicy i szukają 
dla siebie jakiegoś gospodarstwa. 
Coraz trudniej jest coś znaleźć, 
więc na razie pomieszkują w 
pociągu. 

Sidi prowadzi nas ostrożnie 
od drugiej strony, na koniec 
pociągu, cicho okrążają ostatni 
wagon. Wspinają się do budki 
hamulcowego, Sidi wchodzi po 
drabince aż pod daszek, otwiera 
mały wywietrznik, daje znak ręką, 
żeby weszli. Wchodzą. 

– Ten wagon jest ostatni w 
składzie, a w tych pociągach 
ostatni wagon nazywa się zawsze 
„specjalny” – mówi szeptem – we 
wszystkich pociągach, które idą 
tu ze wschodu. Taki pociąg jedzie 
tu więcej jak miesiąc, też takim 
jechaliśmy, to wiem. I dlatego w 
składzie musi być wagon miło-
ści! Kiedy ludzie tak długo jadą, 
to chcą się kochać, a gdzie mają 
to robić? Tu popatrzcie, przez to 
okienko. 

Igor i Walter próbują coś roz-
poznać. Wzrok powoli przyzwy-
czaja się do ciemności i teraz wi-
dzą. Jest! Drewniana prycza i sło-
ma przykryta kocem. Ktoś na niej 
leży, słychać stękanie, a potem 
ciche krzyki kobiety. Chłopców 
nie da się oderwać od okienka i 
Sidi powoli się niecierpliwi: – Wy-
starczy, koniec na dzisiaj. Pociąg 
będzie tu stał jeszcze parę dni. 
Idziemy, bo ludzie będą za chwilę 
wychodzić do kościoła i mogą nas 
nakryć. 

Po chwili rzeczywiście słychać 
bicie dzwonów. Z wagonów ktoś 
wystawia krzesła i jak po stop-

niach wychodzą po nich kobie-
ty, odświętnie ubrane, w długich 
kolorowych spódnicach w paski i 
czerwonych czepkach na głowie. 

Walter pyta Igora: 
– Hast du schon mal solch 

komische Klamotten gesehen? 
– Znowu gadacie po szwab-

sku? – strofuje Sidi. 
Ludzie z wagonów idą w stro-

nę miasta, w kierunku, z którego 
słychać dzwony. 

W szkole jest teraz nowa na-
uczycielka rosyjskiego i codzien-
nie mają z nią lekcje. Chyba nie 
jest całkiem normalna, bo gada 
od rzeczy, bez przerwy opowia-
da nam, jak to pięknie jest na 
Ukrainie. Przychodzi na lekcję z 
mandoliną i śpiewa tęskne rosyj-
skie piosenki. Potem musimy się 
ich uczyć na pamięć i cała klasa 
powtarza głośno teksty zwro-
tek. Igor nienawidzi rosyjskiego, 
a Sidi rzuca nagle z uśmieszkiem: 

– To zaśpiewajcie jej na złość 
coś po niemiecku. Zobaczymy, 
co zrobi. 

– Häschen in der Grube? – od 
razu podchwytuje Marta i zaczyna 
cicho śpiewać. 

– „Häschen in der Grube, saß 
und schlief. Armes Häschen bist 
du krank, dass du nicht mehr 
hüpfen kannst?“, śpiewa wesoło. 

Sidi przerywa: – Może być, jak 
to usłyszy, to się wścieknie – za-
stanawia się chwilę. – Wścieknie 
się i poleci do kierownika, a ten ją 
opieprzy, że nie panuje nad klasą. 
I wtedy dostaniemy jakąś inną, 
bardziej normalną. Jak zaśpie-
wacie, to macie u mnie nagrodę!

– Jaką? 
– Mam na oku taki jeden grób 

– mówi tajemniczo. – I tam są na 
pewno skarby. Mam w domu tro-
chę dynamitu, to go rozwalimy 
i jak je już wyciągniemy, to bie-
rzecie połowę. 

– Z grobu? 
– Teraz to normalne, wszyscy 

kopią i są bogaci. 
Następnego dnia pomiędzy 

jedną i drugą zwrotką Podmo-
skiewskich wieczorów zaczyna-
my nagle śpiewać Häschen in 
der Grube, wydzieramy się na 
cały głos. Klasa zamiera i nikt 
nie wie, o co chodzi, oprócz nas 
nikt przecież nie zna niemieckie-
go. Nauczycielka od rosyjskiego 
sztywnieje kiedy troje niemiec-
kich dzieci z ostatniej ławki nagle 
zaczyna głośno śpiewać o zającz-
ku śpiącym w rowie. Ale ona też 
nie zna niemieckiego, słyszy tylko 
jakiś niemiecki bełkot. Wydaje 
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przeraźliwy, histeryczny krzyk i 
z obłędem w oczach wybiega z 
klasy. 

– Hitlerowcy! Milicja! – Sły-
chać jeszcze na korytarzu. Chwilę 
później w klasie odegrały się sce-
ny, których nie da się zapomnieć. 
Zbiegła się cała szkoła, a kierow-
nik i nauczyciele, gdyby mogli, to 
by nas zlinczowali. Kiedy milicja 
wyprowadza nas ze szkoły, kątem 
oka widzę w oknie Sidiego, jak 
się uśmiecha. 

Najpierw zabierają nas na po-
sterunek, ale Martę od razu zwal-
niają do domu. Zostajemy tylko 
ja i Igor. Uważają nas za szpiegów 
i zaczynają się przesłuchania w 
Urzędzie Bezpieczeństwa. Potem 
zawożą nas do Wałbrzycha do Za-
kładu Poprawczego dla nieletnich. 
Niespodziewanie zostaliśmy prze-
stępcami i siedzimy w śmierdzą-
cej, zapchanej do ostatniej pryczy 
zbiorowej celi. 

– Niemiaszki? A za co was zła-
pali? – dopytują chłopaki w celi 
a my nie wiemy, co na to odpo-
wiedzieć. Pytają więc strażników, 
a oni mówią że jesteśmy szpie-
gami, niemieckimi szpiegami. 
To był przełom, bo od tej chwili 
okazują nam wielki respekt, czę-
stują papierosami, a my od razu 
zadzieramy nosa. Wypuszczają 
nas już po tygodniu, tak samo 
nagle, jak tu przyszliśmy i chyba 
tylko dlatego, że ten areszt jest 
kompletnie przepełniony i nie ma 
dla nas miejsca. Przywożą nas z 
powrotem do Polanicy, ale do 
szkoły nie możemy już wrócić. 
Po tej aferze na dalsze wygłupy 
straciliśmy zupełnie ochotę, je-
steśmy załamani. 

Nikt nie wie, co z nami zrobić, 
więc po południu zabijamy czas 
w kinie albo na cmentarzu obok 
grobowca naszego Ramshorna, a 
przed południem czytamy książki 
z biblioteki po tym lekarzu. To jest 
nasz ratunek. Książki mają piękne 
ilustracje i złocone okładki, ale to 
nie wystarcza żeby przeżyły. Do-
stały wyrok za to, że są napisane 
nieznanym pismem, w języku, 
którego nikt tu nie rozumie. A 
my jesteśmy ich ostatnimi czy-
telnikami, ostatnimi, którzy przed 
śmiercią wezmą je do ręki. 

Zaczynają się mrozy, więc zo-
stały skazane na spalenie. Leżą 
stosami przy ścianie, zaraz obok 
pieca centralnego ogrzewania, 
i czekają. Tej zimy całe Altheide 
będzie opalane książkami. 

Marta odwiedza nas co-
dziennie, żeby przerabiać ma-
teriał szkolny. Kiedy ślęczymy 

w jej zeszytach, z nudów szpera 
w stosach kartonów i kiedy je 
odsuwa, odkrywa pianino. Nad 
klawiaturą jest tabliczka „Franz 
Liehr – Liegnitz N/S” – to nie jest 
tak daleko stąd, N/S to  przecież 
jest Niederschlesien, Dolny Śląsk. 
Znalazła zaraz jakieś nuty i zaczęła 
ćwiczyć. Lepiej wychodziły jej jed-
nak wolne kawałki, przy szybkich 
się gubiła. 

„Ade zur guten Nacht” – śpie-
wa pierwszą zwrotkę. – „Jetzt wird 
der Schluss gemacht, dass ich 
muss scheiden... ” ale dalej nie 
pamiętam – mówi. – Zapomnia-
łam – a to takie piękne!  

Czas upływał, a Władkę dalej 
wzywają na przesłuchania. Któ-
regoś dnia przychodzi zapłaka-
na i mówi, że będziemy musieli 
zwolnić nasze mieszkanie. Cały 
wieczór siedzimy razem w kuch-
ni, a Władka płacze. To wszystko 
przeze mnie, przez naszą głupotę. 

Następnego dnia wcześnie 
rano do drzwi dzwonią dwie 
młode kobiety i pokazują jakiś 
papier. To są te nowe, którym 
musimy oddać nasze mieszka-
nie, ale Władka nie poddaje się 
tak szybko i udaje jej się uprosić, 
żeby nas nie wyrzucały na ulicę, 
na mróz. Będziemy mieszkać w 
suterenie, a ona będzie im za to 
sprzątać. 

W górach spadł już pierwszy 
śnieg, a my przenosimy się teraz 
na dół, do piwnicy, ale najważniej-
sze jest, że mamy ciepło. 

Nasze mieszkanie u góry za-
mienia się teraz w klub nocny. W 
domu zaczęło się życie rozryw-
kowe, a drzwi się nie zamykają. 
Do tych dwóch kobiet przycho-
dzi mnóstwo jakiś facetów, nie 
wiadomo, skąd się nagle ich tylu 
wzięło. 

– To sami tajniacy z UB – mówi 
Władka. Widziała ich już wcześniej 
na milicji, kiedy ją przesłuchiwali. 
Ale któregoś dnia czeka nas ko-
lejna niespodzianka. W mieszka-
niu na piętrze nagle zapanowała 
kompletna cisza. Imprezy ustały, 
drzwi są zamknięte i nie widać 
żadnego ruchu. Morderstwa są 
teraz na porządku dziennym, więc 
z duszą na ramieniu idziemy na 
parter do sąsiada po pomoc. 

Kiedy sąsiad jakoś wszedł 
przez okno, byliśmy przygotowani 
na najgorsze, lecz mieszkanie wy-
glądało dokładnie tak samo, jak 
je opuściliśmy. Kobiety zniknęły 
tak szybko, jak przyjechały, wyje-
chały gdzieś w nieznane, nie zo-
stawiając po sobie najmniejszego 

śladu. Wracamy więc z powrotem 
na górę, jednak po nocach długo 
jeszcze nadsłuchiwaliśmy, czy nie 
wracają. Nikt więcej się jednak nie 
pojawił. 

Władka ściągnęła teraz z Ci-
muszowej swoją siostrę Wandę, 
bo w Altheide zrobiło się jak na 
dzikim zachodzie. Na ulicach gra-
sowały całe grupy szabrowników 
i zwykli bandyci. Wanda na zmia-
nę z sąsiadem z parteru w nocy 
pilnowali domu. Siostry były do 
siebie bardzo podobne i umiały 
gospodarować. Ta ich Cimuszowa 
to była dobra szkoła. Nasz dom 
błyszczy znowu jak dawniej i stał 
się jak forteca, nie do zdobycia. 
W trójkę czujemy się teraz bez-
piecznie. 

Ale my dalej nie chodzimy do 
szkoły, włóczymy się z Igorem po 
ulicach i zabijamy czas, a kiedy 
leje, siedzimy u mnie w domu. 
I tak wpadło mi do głowy, że w 
domu musi być przecież jeszcze 
strych. Nigdy nie wchodziłem na 
poddasze, bo żeby się tam dostać, 
trzeba było przystawić drabinę, 
ale żadnej nie było. Przynieśliśmy 
z Igorem jakieś skrzynki z ogrodu 
i się tam jakoś wdrapaliśmy. Po-
tem trzeba było jeszcze otworzyć 
małe masywne drzwi, a kiedy się 
udało, zobaczyliśmy tylko zupeł-
ną ciemność, czarną dziurę. Nie 
było światła, a okna były czymś 
zastawione. Daliśmy więc spokój. 
Walter zapada jakby w letarg, 
przesiaduje w kuchni i milcząco 
przygląda się, jak Wanda gotuje. A 
ona w przeciwieństwie do Władki 
lubi mówić. I tak dowiaduję się 
historii ich rodziny. Wanda opo-
wiada o wojnie i Cimuszowej. 
Niewiele z niej zostało, czego 
nie spalili Niemcy, to zniszczyli 
Rosjanie. Z jej rodziny nikt więcej 
nie przeżył. 

– Dziś wyszło słońce, dawno 
nie odwiedzaliśmy Ramshorna – 
mówi Igor. – Może przyjdzie też 
Marta, a za nią pewnie też Sidi. 
Nie odstępuje jej przecież na krok. 

– Nie cierpię tego kacapa – 
mówię. 

Walter i Igor już siedzą opar-
ci o ścianę grobowca i łapią na 
twarz resztki skąpego, zimowego 
słońca. Mija południe, o tej porze 
kończą się lekcje, Marta powinna 
zaraz tu być. W końcu ją widzą. 
Już z daleka uśmiecha się, a oni 
pytają o nowości. 

– Tę nauczycielkę od rosyj-
skiego przenieśli dziś do innej 
szkoły, do Glatz – mówi szczę-
śliwa, – Mamy mieć teraz więcej 

polskiego, bo ci nowi nie chcą się 
uczyć i dalej gadają tylko po ja-
kiemuś tam. Przywieźli nam nowe 
podręczniki, ale oni nie potrafią 
czytać! To jest katastrofa, co tu 
się teraz dzieje. Ojciec mówi, że 
ma się zacząć nowa wojna. Roz-
mawiamy teraz o Sidim i Marta 
mówi, że przez cały czas, jak sie-
dzieliśmy w Wałbrzychu, to się do 
niej mocno dostawiał. 

– Ten pomysł z piosenką po 
niemiecku pewnie wymyślił, żeby 
się nas pozbyć, a my daliśmy się 
na to nabrać – mówię. 

– Chciał mieć u ciebie szansę 
– mówi Igor do Marty. – Bo że cię 
wtedy od razu zwolnili, to nie był 
przypadek, musiał to wcześniej 
załatwić ze swoim ojcem. 

– Ten Arschforscher, Oger-
lurch, Frauenversteher – Marta 
przeklina, jest wściekła, że tego 
nie skojarzyła. 

– Cicho, bo idzie – mówi Igor. 
Widać go, jest już niedaleko w alei 
cmentarnej. Chwilę później Sidi 
jest już przy nas i uśmiecha się 
szeroko. 

– O, widzę, że już was wypu-
ścili z kicia, to trzeba uczcić, a wy 
tu jak na pogrzebie – zaczyna.

- Jesteśmy w końcu na cmen-
tarzu, więc wszystko pasuje, mó-
wię.  

– No i jak tam było? Pyta Sidi. 
– Pięknie, tylko krótko – odpo-

wiadamy zgodnie. – Poznaliśmy 
tam dużo chłopaków i takie zna-
jomości na pewno nam się teraz 
przydadzą.

– Żeby ci skuć twoją Fresse,  
Igor nie wytrzymuje. 

– I dużo z nich zna nawet 
przypadkiem twojego ojca. To 
ten pułkownik Weinsztein, no nie? 
Nie sądzę, żeby tu długo pożył. 
Zrobią mu grobowiec tu, zaraz 
obok, pokazuje na grobowiec 
Ramshorna. Będzie pasowało – 
mówi ironicznie Walter. 

– A co macie do mojego ojca? 
– warknął Sidi.

– Może bardziej do ciebie. 
Dobrze sobie to wymyśliłeś. 

– Żeby się nas pozbyć, jeszcze 
ci mało? Krzyczę. 

– A co? Nie podoba się? Nie 
pasuje, bo wróciła tu Polska? Te 
szwaby zrobiły się bezczelne – 
krzyczy teraz histerycznie Sidi. 

– Co masz do nas? – krzyczy-
my na zmianę. – A wy kacapy,to 
co? Polacy? Ruskie przebierańce! 
Nawet nie umiecie czytać po pol-
sku! Kto w klasie zna polski? Nikt! 
I to mają być Polacy? Czego wy 
tu szukacie? 

 – Jak tu wrócimy, to bilet po-
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wrotny do ruskich masz pewny, 
miejsce leżące, w pierwszej klasie! 

– Na Syberię! Z wami wszyst-
kimi! Mój ojciec wam to załatwi! 
– krzyczy Sidi na cały głos. – Jak 
ja was nienawidzę! 

– A ja ruskich Żydów! – syczy 
Marta. – W szkole bez przerwy 
nam o was gadali i mieli rację, 
dreckige Juden. A to, co to jest? 
– Pokazuje na grobowiec Ran-
shorna. – Kto go zabił, jak nie wy? 
Komuniści. Arschlöcher! 

– Nie wiem, dlaczego was 
wypuścili, ojciec mi mówił, że 
będziecie tam gnić do końca 
życia. Albo zrobimy jak z twoim 
ojcem. Kula w łeb i po kłopocie! 
– Sidi wrzeszczy już bez żadnych 
hamulców. 

– Coo? Ty coś wiesz!, Walter 
rzuca się na niego ślepy z wście-
kłości, ale nie ma szansy. Wtedy 
Igor rzuca się na pomoc, bo widzi 
jak Sidi wyciąga z kieszeni swój 
mały pistolet. Marta krzyczy: 

– Walter, uważaj on ma broń! 
Uważaaaj! – krzyczy i w szarpa-
ninie pada strzał. Odskakujemy 
przerażeni, a Marta łapie się za 
rękę, krew zalewa jej bluzę. Stoi 
blada jak papier i wszyscy za-
stygamy w przerażeniu. Stoimy 
jak skamieniali i nie wiemy co 
dalej, ale Sidi zachowuje zimną 
krew. Nikt by nie przypuszczał, 
że może mieć tyle siły. Przerzuca 
Martę przez ramię i biegnie ile sił 
przez ulicę, do szpitala. 

Zaczęły się śniegi, a my mamy 
teraz nowe zajęcie. Zamiast u 
mnie całymi dniami siedzimy w 
szpitalu, przy jej łóżku. Rana nie 
jest poważna i Marta niedługo 
wyjdzie do domu. W szpitalu cho-
dzimy po korytarzach i nikt nas 
tu nie zatrzymuje, kiedy zagląda-
my na sale szpitalne. Wszystkie są 
gęsto zastawione łóżkami, łóżko 
przy łóżku. Nie przypuszczaliśmy, 
że może tam leżeć aż tylu cho-
rych. Nie mogą chodzić, więc nikt 
ich nie widzi. Władka mi opowia-
da, że są to inwalidzi wojenni i 
leżą na rehabilitacji. 

Marta ma być dzisiaj wypisa-
na do domu i z Igorem wstajemy 
wcześniej, żeby ją odprowadzić. 
Kiedy rano wchodzimy na salę, 
stajemy zaskoczeni, jej łóżko stoi 
puste, a po Marcie ani śladu. Pyta-
my pielęgniarek i w końcu jedna 
z nich mówi, że w nocy przyszedł 
jej ojciec i zabrał do domu. 

Już po kilku minutach chłopcy 
stoją zadyszani przed jej domem, 
ale drzwi są zamknięte. Nikt nie 
otwiera, więc nie wiedzą co robić, 

stoją i czekają. Po długiej chwili 
na parterze otwierają się drzwi i 
wychodzi do nich sąsiadka.

– Chodzi wam o tych Niem-
ców z dołu? Ich już nie ma. Przy-
jechali po nich w nocy i zabrali. 
Mówili, że to szpiedzy. 

Potem jeszcze pyta, który to 
z nas jest Walter, wraca na chwilę 
do mieszkania i przynosi mi list 
od Marty. Odchodzę na bok i 
kiedy otwieram kopertę, widzę, 
że trzęsą mi się ręce. Marta pisze 
krótko: „Walter liebster! Tu jest dal-
szy ciąg tej piosenki, którą wtedy 
zapomniałam: 

 ... es trauern Berg und Tal, wo 
ich vieltausendmal bin drüber 
gegangen. Im Sommer wächst 
der Klee, im Winter schneit’s den 
Schnee, da komm ich wieder. 
Twoja Marta”. 

I znowu poczułem ten sam 
strach, jak wtedy, kiedy straciłem 
rodziców, czułem ścisk w gardle 
i nagle bez słowa i bez sensu za-
cząłem biec, przed siebie, a Igor 
biegł za mną. Zatrzymaliśmy się 
dopiero koło domu zdrojowego 
numer 1, gdzie pracowała Wład-
ka. Musiałem ją natychmiast zo-
baczyć, byłem chyba w szoku 
i nie mogłem czekać, aż wróci 
do domu po pracy. Igor czekał 
na mnie w poczekalni, a ja cho-
dziłem po tych łazienkach, mię-
dzy miedzianymi wannami z tą 
błotnistą mazią parującą na cały 
korytarz i jej szukałem. Kiedy ją 
znalazłem, przytuliła mnie i długo 
tak staliśmy. 

Rano przychodzi do naszego 
domu dwóch milicjantów w cywi-
lu i uśmiechnięci komunikują, że 
decyzją komendanta dostaliśmy 
szansę na poprawę. Nie musimy 
się już z Igorem meldować na 
posterunku, tylko mamy wrócić 
do szkoły i uczyć się dla dobra 
Ludowej Ojczyzny. Odetchnąłem, 
ale musiałem ich jeszcze zapytać 
o Sidiego i o to, dlaczego chciał 
nas zabić. Uśmiechają się wyro-
zumiale. 

– Naszego pułkownika już 
nie ma, dostał zgodę na wyjazd 
z rodziną do Palestyny i musiał 
wyjechać. Nawet nie miał czasu 
się z nami pożegnać. 

Marty i Sidiego nie ma! Zosta-
liśmy teraz sami z Igorem i wtedy 
coś we mnie jakby pękło. Wpa-
dłem do pustej, czarnej dziury, 
która była gdzieś tam u mnie w 
głowie i z którą się tak męczyłem. 
A potem ona okazała się tą czarną 
skrzynką, którą ma każdy i gdzie 
każdy szczegół z twojego życia 

jest dokładnie zapisany. Dziś wy-
starczyło mi ją tylko otworzyć i 
dlatego tylko dzięki niej, teraz po 
tylu latach, mogę tę historię do-
kładnie opowiedzieć – o tych paru 
krótkich powojennych miesiącach 
w Polanicy, o nas, niewinnych i 
przedwcześnie dojrzałych dzie-
ciakach, których los przypadkowo 
połączył w tej dolinie; o naszej 
bezradności  i przyjaźni tak in-
tensywnej i bliskiej, jaka była 
możliwa tylko wtedy i już nigdy 
później. 

Zbliżały się Święta Bożego Na-
rodzenia, kiedy Igor nagle mówi, 
żeby pójść na cmentarz i postawić 
świeczki na grobie brata Marty. 

– Na cmentarzu jest już kilka 
polskich grobów i na nich zawsze 
palą się świeczki – mówi. Niech 
widzą, że nie jesteśmy gorsi. Przy 
okazji można by zobaczyć, co no-
wego u naszego Ramshorna. 

Już z daleka, od bramy, widzi-
my, że coś jest inaczej. Grobowiec, 
cała kaplica leży w gruzach i wy-
gląda, jakby ktoś próbował ją wy-
sadzić w powietrze. Obchodzimy 
od tyłu pozostałą ścianę i nagle 
zastygamy w przerażeniu – tuż 
przed nami siedzi on, sam Ram-
shorn! Oparty o ścianę własne-
go grobu, patrzy na nas pustymi 
oczodołami. Na szkielecie widać 
jeszcze jakieś zbutwiałe resztki 
munduru i opaskę ze swastyką. 

W pierwszej chwili ze strachu 
chcemy uciekać, ale spoglądamy 
na siebie i równocześnie spluwa-
my w jego kierunku, a Igor szybko 
wymawia zaklęcie: 

A, B, C, D – die Gruft ist auf 
Das Monster kriecht raus 
Die Knochen schnell in Sack, 
bevor sie dich packt! 

Od tego czasu nasza przyjaźń 
z Igorem zaczęła się jakby rozluź-
niać i nie przychodził już do mnie 
tak często. A ja po lekcjach nie 
wychodziłem prawie z domu, bo 
zacząłem się teraz interesować 
innym światem. 

Na strychu zamontowałem 
światło i odkryłem, że doktor 
Schlegel miał tam schowane swo-
je małe obserwatorium astrono-
miczne – małe otwierane okienko 
w dachu, a przed nim na statywie 
można było ustawić lunetę. Le-
żała tam przykryta jakąś szmatą, 
w pięknym drewnianym kufrze 
i jakby na mnie czekała, piękna 
„Zeiss Victory”. Wystarczyło ją tyl-
ko postawić na statywie i wtedy 
mogła mi pokazać, że kosmos 
można zobaczyć na własne oczy. 

Zima trwała już na dobre, a z nią 
długie wieczory. Często wyłączali 
prąd i wtedy szedłem na strych, 
siadałem przed nią i przenosiliśmy 
się razem w kosmos. Nie była to 
długa droga, gwiazdy wydają się 
w górach zawsze tak blisko, na 
wyciągnięcie ręki. 

Ze strychu było widać całe 
miasteczko i moja piękna Zeiss 
Victory kierowała się w stronę 
okien i szukała tam Marty, ale 
widziała tylko oświetlone choinki. 

Zaczynają się Święta Bożego 
Narodzenia, zbliża się Nowy Rok. 
Patrzę teraz na wieżę kościoła i 
ludzi idących przez zaśnieżone 
uliczki na pasterkę. Jest północ i 
dobiega mnie śpiew kolęd. Tych 
samych, które kiedyś razem śpie-
waliśmy z rodzicami, ale słowa 
były teraz inne. Słyszałem Stille 
Nacht po polsku, kolędę, którą ci 
wygnańcy ze wschodu śpiewali 
dokładnie tak samo jak my, Niem-
cy, w tym samym miejscu i tylko 
o rok wcześniej. 

I na tej chwili zatrzymał się 
mój umysł, nie sięga już dalej i nie 
chce pamiętać, co było później, 
po tym kiedy wyjechała Marta. 

A przecież ten czas też gdzieś 
jest i jest zapisany, pewnie tylko 
się ukrył głęboko gdzieś w mojej 
podświadomości, w tej drugiej 
półkuli, albo gdzieś tam w niedo-
stępnych górach na horyzoncie, 
pod Śnieżnikiem. Dziś tam nie 
sięgam, nie do wszystkiego mam 
dostęp, bo jest jeszcze za wcze-
śnie o tym mówić, wszystko ma 
swój czas. Ale pamięć tego miej-
sca jest tam na pewno dokładnie 
zapisana i myślę, że kiedyś ten 
zapis połączy się z tym, co się tu 
niedługo zdarzy, kiedy przyjdą tu 
kolejne transporty wygnańców ze 
Wschodu. Ale mnie już nie będzie. 

To już jutro Igor Burek, a 
właściwie Raphael Baumann, 
będzie miał swoje pierwsze spo-
tkanie autorskie z mieszkańca-
mi Polanicy i swoimi przyszłymi 
czytelnikami. Zrobiło się późno, 
a my z Igorem dalej siedzimy 
w „Blissie” przy kolacji i rozma-
wiamy. 

– Pamiętasz tę niemowę, tę 
kobietę, która mieszkała u was 
na parterze? – pyta Igor. 

– Jak bym nie miał jej pamię-
tać? Pewnie już dawno zmarła. 

– No tak, ale jej mąż dopiero 
nie tak dawno. Nie mówiłem ci 
tego, że spotkałem go kiedyś na 
ulicy i dość długo rozmawiali-
śmy. Po jej śmierci był załamany. 
I wiesz, co mi powiedział? 
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– ? 
– ... że ona była Niemką, że 

po wojnie wyciągnął ją z jakiegoś 
obozu i wzięli ślub. W domu wcale 
nie była niemową, tylko całe życie 
udawała, żeby się nie wydało, że 
jest Niemką, żeby jej Polacy nie 
poznali po akcencie. Bała się ich 
całe życie. 

– Wiesz, tak myślałem, bo 
czasem mi się wydawało, że sły-
szę przez ściany, jak rozmawiają 
– mówi Walter. – Ale przy okazji 
też chcę ci coś powiedzieć. Za-
stanawiałem się tak ostatnio i 
pomyślałem sobie, żeby ci zro-
bić niespodziankę. Ten dom nie 
może tak dalej stać pusty, tobie 
się bardziej przyda. Pójdziemy 
do notariusza i przepiszę go na 
ciebie, wprowadzisz się tam i na 
starość będziesz miał swój kąt, 
gdzie będziesz mógł pisać i nikt 
nie będzie ci przeszkadzał. 

Igor patrzy na Waltera i słu-
cha, kiedy ten mówi dalej: 

– Tak naprawdę to ten dom 
do mnie ani Władki nigdy nie 
należał, ani nawet tego doktora 
Schlegela. Kiedyś pojechałem 
do archiwum w Kłodzku, tam 
jakimś cudem zachowało się jesz-
cze dużo starych dokumentów, 
no i coś znalazłem. Ten doktor 
Schlegel, w którego domu miesz-
kaliśmy z Władką, kiedy się prze-
prowadził z rodziną do Altheide, 
pierwsze, co zrobił, to wyrzucił z 
domu swojego kolegę po fachu, 
innego lekarza i przejął jego prak-
tykę, bo ten był Żydem. Całkowi-
cie legalnie. Zabrał mu wszystko i 
sam się tam wprowadził z rodziną. 
Przez lata nie miałem pojęcia, że 
to wszystko, co było w tym domu, 
te aparaty, którymi się wtedy ba-
wiliśmy, nie należało do niego, nie 
miałem pojęcia, w czyim spałem 
łóżku. Nazwisko tej żydowskiej ro-
dziny znalazłem później na liście 
deportowanych do Lublina i tam 
się ślad urywa. To musiało się tak 
skończyć, z doktorem Schleglem 
i całą resztą, bo na cudzej krwi się 
nie wzbogacisz – Walter zamilkł, 
po chwili kontynuował: 

– Jest jeszcze jeden dziwny 
ślad. W dokumentach, które były 
wtedy tajne, znalazłem, że ten ży-
dowski lekarz miał małe dziecko. 
Zastanowiło mnie, że ono nie było 
w transporcie i poprosiłem kogoś 
z tego archiwum, żeby się tym 
zajął. Dopiero wczoraj mi odpisał, 
że dokładnie w tym samym czasie 
siostry zakonne w Altheide przy-
jęły jakieś żydowskie dzieci pod 
opiekę, ale skąd i od kogo, na to 
nie ma już żadnych dokumentów, 

wszystko zostało spalone. I w tym 
wszystkim zastanawiam się, czy to 
ty nie jesteś jednym z tych dzieci, 
bo wszystko by się zgadzało. To 
by znaczyło, że ten dom mógł być 
zawsze twój, twojego ojca... 

Igor siedzi jak skamieniały, 
jest wstrząśnięty, nic nie mówi. 
Pytam go jeszcze o Martę, żeby 
zmienić temat.

– Nic nie słyszałem, przepadła 
– mówi. – Od kiedy ich wywieźli, 
nikt o niej więcej nie słyszał. Jeżeli 
wyszła za mąż, to pewnie zmie-
niła nazwisko i trudno będzie ją 
odszukać. 

Zrobiło się już późno i po dro-
dze do domu zatrzymaliśmy się 
jeszcze na moście koło nowej pro-
menady. Jakąś chwilę patrzymy 
na góry. Jest pełnia i wydaje mi 
się, że przez chmury pokazał mi 
się na chwilę mój Glatzer Schne-
eberg, Wielki Śnieżnik. 

– To chyba prawda, co mówiły 
nam wtedy siostry zakonne, że 
ci Żydzi, których stąd wywieźli 
na śmierć, rzucili przekleństwo 
na tych, którzy tu przyszli na ich 
miejsce. I ono do dzisiaj tu wisi 
nad tą całą kotliną. Cały czas 
przechodzi z jednego na drugie-
go, bez względu, czy miał coś na 
sumieniu, czy nie. Bo takiej trage-
dii tu do tej pory nie było. Nigdy i 
nikt nikogo tu nie wyrzucał z jego 
własnego domu, zabijał, niszczył 
ślady, zaorał groby, narzucił język, 
zmieniał nazwiska. I dlatego teraz 
tu tak wygląda. Kotlina pustosze-
je, ludzie wyjeżdżają, bo nie są 
szczęśliwi. A ci, którzy jeszcze zo-
stali, milczą i czekają aż wszyscy 
zapomną o tym, co się tu stało, 
mówi Igor. 

– Ale tego się nie da zapo-
mnieć, ta nienawiść wisi w po-
wietrzu i się gdzieś w pęta po 
tych górach – mówi Walter. 

 – Słyszałeś, że na wschodzie 
znowu jest wojna? Ludzie mó-
wią, że idą tu nowi uchodźcy. Ze 
wschodu, z Ukrainy, tysiące ludzi. 
Podobno są już niedaleko. A kiedy 
tu przyjdą, będą zaskoczeni, bo 
zastaną zamknięte drzwi i niena-
wiść do obcych. A Glatzer Kessel 
nigdy nie odmawiał schronienia, 
ta Dolina od wieków przygarniała 
każdego, każdy znajdował tu dom. 

– Już pora, żeby to przerwać. 
To przekleństwo przestanie dzia-
łać tylko wtedy, kiedy się przerwie 
milczenie i ten strach. A to mogę 
zrobić tylko ja, bo jestem tu ostat-
nim żyjącym Niemcem i teraz już 
chyba nawet Żydem. I jutro to zro-
bię, przy wszystkich. Tych ludzi 

trzeba przyjąć, inaczej tu wszystko 
opustoszeje i nie wróci do życia 
– mówi Igor. 

– Chyba czas się zbierać do 
domu – mówię. – Słyszałem, że 
na spotkanie z tobą nie ma już 
wolnych miejsc, ma być nawet 
telewizja. To będzie trudna roz-
mowa i musisz zebrać siły. 

Kiedy Igor poszedł, zatrzymu-
ję się jeszcze na chwilę na moście, 
bo nie mogę przestać myśleć o 
Marcie. Po tylu latach nagle za-
cząłem za nią tęsknić, chciałbym, 
żeby teraz tu przy mnie była. Opie-
ram się o balustradę i patrzę w 
dół, pode mną huczy Bystrzyca. 
I nagle w tej rwącej, czarnej wo-
dzie... nagle ją widzę, wyraźnie, tę 
bestię, o której mówił Igor. 

Wyłania się na chwilę, a kiedy 
się nadyma, słyszę jej chichot. I od 
razu przypominam sobie zaklęcie: 
„Neck, Neck, Strudelgeist, du bist 
im Wasser, ich bin am Land”. Wte-
dy zamiera, a ja syczę przez zęby, 
widziałem cię, a to oznacza twój 
koniec, koniec twoich rządów. 
Jak stąd nie znikniesz, to Igor 
zrobi z tobą porządek, szepczę. 
Ale przedtem masz mi tu jeszcze 
sprowadzić Martę. To rozkaz. 

Neck wyłonił się jeszcze na 
chwilę z wody i spojrzał na mnie 
tymi okrągłymi ślepiami tak, że 
zrobiło mi się ciemno przed ocza-
mi, trzasnął płaskim ogonem w 
wodę i zniknął. 

Nawet, jeżeli byłem trochę 
pijany, to po tym spojrzeniu 
wszystko zniknęło bez śladu, całe 
zmęczenie podróżą. Szedłem do 
domu przez park, który wyglądał 
teraz zupełnie inaczej niż ostat-
nio, rododendrony wzdłuż ścieżek 
oświetlały teraz nowe latarnie. 

A kiedy doszedłem do mojej 
uliczki, na jej końcu zobaczyłem 
swój dom. Stał ciemny, opuszczo-
ny i czekał na mnie cierpliwie w 
zarośniętym ogrodzie. Raptem 
postanowiłem pójść jeszcze uli-
cę dalej i zobaczyć miejsce, gdzie 
kiedyś mieszkała Marta. 

I nic nie poznaję. W miejscu 
starej willi stoi piękny, stylowy 
hotel „Marta”. Zabytkowa fasada 
jest podświetlona, a nowy pod-
jazd dla samochodów wypełnia 
niemal całą uliczkę. Walter pod-
chodzi i przez oszklone drzwi 
widzi jeszcze otwarty hotelowy 
barek. Wchodzi do środka i nagle 
się zatrzymuje. W holu na ścianie 
wiszą duże, czarnobiałe zdjęcia, 
pięknie oprawione w stylowe ram-
ki i dziwnie znajome. Podchodzi 

bliżej i poznaje – to są przecież 
zdjęcia, które robiła Marta! Althe-
ide, Polanica zaraz po wojnie taka, 
jaka wtedy była. Pomiędzy nimi 
odkrywa zdjęcie, które zrobił Sidi, 
a które ma u siebie w Hamburgu, 
w szufladzie. Jesteśmy na nim ra-
zem, cała nasza trójka stoi przed 
jej domem. Potem inne, w kawiar-
ni i przed pijalnią. Zauważam też, 
że na każdym z nich jest Sidi. 

Z recepcji wychodzi kobieta 
i cicho pyta, w czym mogłaby 
mi pomóc, ale nie mogę wydać 
z siebie głosu i pokazuję jej tylko 
na moje zdjęcie z Martą. Kobieta 
zamiera i uważnie na mnie patrzy: 

– Czy pan Walter? Jestem 
pewna, że to pan. Byłam pewna, 
że pan przyjedzie. Walter? Praw-
da? Mama pokazywała mi twoje 
zdjęcia – przechodzi na ty. – Marta 
to moja mama – podaje mu rękę 
i się przedstawia. – Ja zresztą też 
mam na imię Marta. Mama tak 
chciała, uparła się, ale nie wiem 
dlaczego. Strasznie się cieszę, że 
cię wreszcie poznałam. Ostatnio 
mama mówi tylko o tobie. 

– Marta? Co z Martą... twoją 
mamą? 

– Jest tutaj, ale poszła już spać, 
bo jest zmęczona. Właśnie przy-
jechałyśmy z Hamburga – mówi. 
– Mieszkamy teraz w Hamburgu, 
wiesz? Zaraz obok Alsteru. Zwykle 
przyjeżdżam tu sama, doglądać 
hotelu. Przeprowadziliśmy się tam 
z Izraela i wtedy tata nagle zaczął 
mi opowiadać o Polanicy i o was, 
ale nie chciał tu już przyjechać. A 
potem, kiedy zmarł, mama kupiła 
ten dom i przebudowała, ładnie, 
prawda? 

Walterowi zaczyna się kręcić w 
głowie – Igor będzie jutro nieźle 
zaskoczony, myśli. 

– Dowiedziałyśmy się, że Igor 
będzie miał spotkanie z mieszkań-
cami i mama powiedziała, że o ile 
gdzieś żyjesz, to na pewno na nim 
będziesz, no i zabrała się ze mną. 
Zostaniesz dzisiaj u nas, mam dla 
ciebie piękny pokój z balkonem, 
a jutro zjemy razem śniadanie. 
Mama będzie szczęśliwa. 

– Ja też, ale nie wiem, czy 
mnie pozna, zmieniłem się przez 
te lata. I Altheide, Polanica, wszyst-
ko. Przecież upłynęło tyle czasu. 

– Wcale nie tak dużo – odpo-
wiada Marta. 

KONIEC 
 
Opisana tu historia jest fikcją li-

teracką, a wszelka zbieżność miejsc, 
osób i nazwisk jest przypadkowa.  
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

Dnes se v  historickém pa-
pírenském mlýně nachází Mu-
zeum papírenství, ve kterém 
jsou vystavovány archy papírů 
s  vodoznaky z  celého světa, 

různá papírenská zařízení, histo-
rické laboratorní přístroje pro 
zkoumání vlastností papíru a 
mnoho papírových skvostů. Ka-
ždý návštěvník se může stát pa-
pírenským mistrem a načerpat 
si vlastní arch dle středověké 
techniky, který bude vynikající 
vzpomínkou na pobyt v  dusz-
nickém papírenském mlýně.

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

Muzeum papírenství se 
nachází v  Dusznikach Zdroji u 
mezinárodní silnice E-67 mezi 
Prahou a Wroclawi.

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

Przed 450. laty rozpoczęto 
w  Dusznikach czerpać papier. 
Arkusze wytwarzane przez tu-
tejszych mistrzów sztuki pa-
pierniczej wykorzystywano do 
sporządzania dokumentów, 
drukowania dzieł, spisywania 
licznych wiadomości. Budynek 
papierni przez lata rozbudowy-
wano i ozdabiano, dzięki czemu 
stał się perłą architektury prze-
mysłowej. 

Dziś w  historycznym mły-
nie papierniczym mieści się 
Muzeum Papiernictwa, w  któ-
rym prezentowane są arkusze 
ze znakami wodnymi z  całego 

świata, różne urządzenia pa-
piernicze, zabytkowy sprzęt 
laboratoryjny do badania wła-
ściwości papieru oraz wiele pa-
pierowych cudów. Każdy zwie-
dzający może stać się mistrzem 
papierniczym i zaczerpnąć wła-
sny arkusz wg średniowiecznej 
techniki, który będzie doskona-
łą pamiątką z pobytu w dusznic-
kim młynie papierniczym.

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

Muzeum Papiernictwa po-
łożone jest w Dusznikach-Zdro-
ju przy trasie międzynarodowej 
E-67.

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

Bereits vor 450 Jahren hat 
man in Bad Reinerz mit dem 
Schöpfen von Papier begon-
nen. Die von den hiesigen Me-
istern der Papierkunst herge-
stellten Papierbögen wurden 
auch zur Erstellung von Doku-
menten, zum Drucken von ver-
schiedenen Werken und zum 
Festhalten von zahlreichen 
Informationen verwendet. 
Das Gebäude der Papiermühle 
wurde im Verlauf der Jahre aus-
gebaut, verziert und entwickel-
te sich zu einer Perle industriel-
ler Architektur.

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befindet 

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 
EUROPEJSKA PERŁA BA-

ROKU - tak nazywają Krzeszów 
znawcy kultury i sztuki z całego 
świata. Jest zabytkiem klasy „0”, 
znajdującym się na liście prezy-
denckiej i  będącym żelaznym 
kandydatem do umieszczenia 
na liście UNESCO. Krzeszów 
to niewielka miejscowość ma-
lowniczo położona nad rzeką 
Zadrną niedaleko Kamiennej 
Góry na Dolnym Śląsku, w Die-
cezji Legnickiej. Najważniejszą 
atrakcją Krzeszowa są monu-
mentalne dzieła największych 
twórców śląskiego baroku: M. 
Willmanna, M. Englera, J.W. 
Neunhertza, F.M. Brokofa, P. 
Brandla, J. Schrottera. W  skład 
kompleksu wchodzi bazylika 
mniejsza Wniebowzięcia NMP, 
kościół św. Józefa, Mauzoleum 
Piastów Śląskich, klasztor SS. 
Benedyktynek, Kalwaria Krze-
szowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ 
ŁASKAWEJ - mówią o tym miej-
scu czciciele Matki Bożej z kraju 
i  zagranicy. Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej jest głównym 
sanktuarium Diecezji Legnic-
kiej. Obecnie Diecezja Legnic-
ka, w  osobie bpa legnickiego 
oraz kanclerza kurii legnickiej, 
zatroskana o  piękno krzeszow-
skiego sanktuarium, realizuje ze 
środków europejskich renowa-
cje zabytków na niespotykaną 
do tej pory skalę. Największym 
skarbem krzeszowskiego sank-
tuarium jest ikona Matki Bożej 
Łaskawej. Datowana jest ona 
na pierwszą połowę XIII wieku. 
Jest to najstarszy obraz maryjny 
w Polsce. Cystersom prawdopo-
dobnie podarował go fundator 
klasztoru - książę świdnicko-ja-
worski Bolko I. 2 czerwca 1997 
roku Sługa Boży Jan -Paweł II, 
podczas wizyty w  piastowskiej 

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

Wszystkim Pielgrzymom 
i  Turystom, którzy będą na-
wiedzać Krzeszowskie Sanktu-
arium, życzymy, aby w  Domu 
Łaskawej Matki w  Krzeszowie 

doznali wielu łask i  wspaniałe-
go spotkania z Bogiem i Matką 
Chrystusa. Życzymy również 
niezapomnianych wrażeń ob-
cowania z  pięknem barokowej 
sztuki i architektury.

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

die monumentalen Kunstwer-
ke der größten schlesischen 
Barockkünstler: M. Willmann, 
M. Engler und G.W. Neunhertz 
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl 
und G. Schrötter. Zur Gesam-
tanlage gehören die Basilica 
minor „Mariä Himmelfahrt„, die 
Josephskirche, das Mausoleum 
der schlesischen Piasten, das 
Kloster der Benediktinerinnen 
und der Kalvarienweg von Krze-
szów/ Grüssau.

Dieser Ort wird im In- und 
Ausland als das Zentrum der 
mildtätigen Gottesmutter bez-
eichnet. Das Sanktuarium der 
mildtätigen Gottesmutter ist 
das Hauptsanktuarium in der 

Diozöse Liegnitz. Der Bischof 
der Diözese und der Kanzler der 
Kurie sichern eine weitere Sa-
nierung des Sanktuariums mit 
Mitteln der EU, um die Schön-
heit dieses einmaligen Bau-
denkmals zu bewahren.

Der wertvollste Schatz des 
Sanktuariums in Krzeszów/ 
Grüssau ist die Ikone der Gotte-
smutter aus der 1. Hälfte des 13. 
Jahrhunderts. Es ist das älteste 
Marienbild in Polen. Es wurde 
Zisterziensern wahrscheinlich 
vom Fürsten des Fürstentums 
Schweidnitz- Jauer Bolko I. 
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf 
Veranlassung des Heiligen Va-
ters Johannes Paul II wurde die 

Ikone während seines Besuches 
in Legnica / Liegnitz, einer der 
Pistensitze, mit Papstkronen ge-
krönt. 

Wir hoffen, dass alle Pilger 
und Touristen, die das Grüssau-
er Sanktuarium aufsuchen, hier 
im Hause der Gottesmutter das 
finden, was sie suchen: die Gna-
de und die Begegnung mit Gott 
und der Mutter unseres Herrn 
Jesus Christus. Wir hoffen, dass 
alle Besucher unvergessliche 
Eindrücke von der Schönheit 
dieser Perle der barocken Kunst 
und Architektur mit nach Hause 
nehmen. 

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

lmanna, M. Englera, J. W. Neun-
hertza, F. M. Brokofa, P. Brandla, 
J. Schrottera. Komplet se skládá 
z menší baziliki Nanebevzetí 
NPM, kostela sv. Josefa, mau-
zolea Slezských Piastů, klášteru 
sester benedyktynek, Křešovské 
Kalorie.

HLAVNÍ MĚSTO MILOSTI-
VÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom 
místě mluví ctitelé Matky Boží 
z kraje i ze zahraničí. Svatyně 
Milostivé Matky Boží je hla-
vní svatyní -Legnické Diecéze. 

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.

AUTO - PERCEPCJE [WZOROWY ŻOŁNIERZ] 
- CYKL AUTORSTWA RAFAŁA WARZECHY

15 stycznia - 17 lutego 2016, Wrocław
Zadaniem galerii jest pre-

zentacja dokonań, powstałych 
w fotomedialnym nurcie sztuki. 
Publiczności zostanie zaprezen-
towany dorobek artystyczny, któ-
ry ma swoje źródło w ogólnopol-
skim środowisku akademickim, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji powstałych w dolnoślą-
skim kręgu artystycznym. W roku 
2016 Galeria PHOTO ZONA zorga-
nizuje wystawy o zróżnicowanym 
charakterze formalnym (fotogra-
fia, fotoobiekt, fotoinstalacja itp.), 
które poza miejscem ekspozycji 
(Dolnośląskie Centrum Informa-
cji Kulturalnej OKiS) będą upu-
blicznione również w mediach 
elektronicznych i publikacjach. 
Druga Wystawa galerii to cykl 
Auto - percepcje [Wzorowy żoł-
nierz] autorstwa Rafała Warzechy. 
Kuratorem wystawy jest Agata 
Szuba.

Rafał K. Warzecha
Absolwent Wydziału Arty-

stycznego Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Pracę twórczą rozpo-
czął w 2000 roku, a dydaktyczną 
w 2003. Obecnie jest asystentem 
w Katedrze Sztuki Mediów w Aka-
demii Sztuk Pięknych im. E. Gep-
perta we Wrocławiu oraz dokto-
rantem w Warszawskiej ASP. Jest 
członkiem Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików. Dotychczas 
zrealizował kilkanaście wystaw 
w kraju i zagranicą. Jego prace 
znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu

Zabawy z tożsamością
Wzorowy żołnierz nie posia-

da właściwości, sprawdza się w 
każdej armii, w każdym rodzaju 
wojsk, w każdym mundurze. 
Autoportrety Rafała Warzechy, 
na pozór poczciwe w manipu-
lacjach, okazują się wyjątkowo 

wyrafinowane, by nie powie-
dzieć perwersyjne, bowiem nie 
pozwalają na żadną konstatację. 
One tylko sugerują kierunek, 
bez możliwości orzeczenia. 
Nałożenie portretów robionych 
na przestrzeni wielu lat nie po-
zwala na określenie wieku; mło-
dzieńczość na niektórych jest 
dwuznaczna płciowo, zarost nie-
raz wygląda na sztucznie doro-
biony (przecież dorabiał go póź-
niejszy czas); kostiumy nie dają 
się sklasyfikować, nawet orzełek 
na czapce (najbardziej wyrazisty 
znak na wystawie) rozmywa się. 
Wystają okulary. Wahają się mię-
dzy okularnikiem a żołnierską 
ochroną oczu. Uciekają przed 
jednoznacznością. Oczy zawsze 
wyraziste i jakby inteligentnie 
wnikliwe skłaniają do subtelnych 
interpretacji na temat zniewolo-
nej przez reżim podmiotowości, 
ale też zniechęcają zaraz do tego 
stereotypu, bo na niektórych su-
gerują głupkowatość niezdary. 
Wszystkie autoprezentacje za-
ciekle bronią się przed konkre-
tyzacją.

 
A więc żołnierz sprowadzony 

do cyfry żołnierstwa, wyprany z 
cech szczególnych? Żołnierz 
narzędzie ogólne, taki militar-
ny wihajster? Może, ale chyba 
nie możemy być pewni takiego 
kierunku. Ta wystawa otwiera 
wszystkie możliwości i zawiesza 
je bez rozwiązania. Zachęca do 
dociekliwej gadaniny i natych-
miast ją kompromituje.  
Gry i zabawy z własną twarzą to 
zawsze ćwiczenia z tożsamości. 
Z tą natomiast problem jest na-
tychmiastowy. To, co oglądam, 
nie jest bowiem tożsame z tym, 
co widzę. Jeśli sądzę, że to jest 

oto moja rzeczywista twarz, to 
oczywiście mam do pewnego 
stopnia wygodną i użyteczną 
rację. Ale przy bliższym wejrze-
niu stwierdzić muszę, że jest to 
tylko myśl o mojej twarzy wy-
wołana w mojej świadomości 
przez impuls na siatkówce.  
Wyostrzając, mógłbym powie-
dzieć, że moja twarz nie istnieje, 
lecz wyłącznie moje wyobrażenie 
mojej twarzy wywołane impul-
sem światła, czyli elektromagne-
tycznymi drganiami o różnej 
częstotliwości, które absorbuje 
obserwowana twarz w skompli-
kowanym procesie, a nadwyżki 
przekształcone w fotony wysyła 
w jeszcze bardziej skompliko-
wanym procesie. Na tym etapie 
moja twarz jest stacją nadaw-
czą, a moje oczy odbiornikiem. 
Fotony przekazują kwantowe 
energetyczne informacje, które 
w galaktyce oka wywołują fizycz-
no-chemiczne reakcje, te z kolei 
zmieniają napięcie w membra-
nach komórek nerwowych i jako 
elektryczny impuls wędrują przez 
różne areały kosmosu mojego 
mózgu, który konstruuje z tego 
wzór przeliczając i interpretując 
niezliczone frekwencje, fale i Bóg 
wie, co jeszcze. Tak wygląda moja 
twarz w moim mózgu.  
Nie dająca się ogarnąć ilość 
transformacji, w których w ogóle 
twarzy nie widać. I jeżeli w końcu 
nagle z tego wszystkiego wycza-
rowuje się konkretny obraz mojej 
twarzy, to jest to cud najbardziej 
fantastyczny, akt stwórczy, o któ-
rym nauki przyrodnicze nie są w 
stanie powiedzieć ani słowa. A 
ja - i o tym powinienem zawsze 
pamiętać – nie jestem w stanie 
nic powiedzieć o źródłowej re-
alności mojej twarzy. To, z czym 
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mam do czynienia, to duchowy 
konstrukt będący w jakimś sto-
sunku, ale w stosunku koniecz-
nym, do oryginału. Tożsamość 
wprawdzie jeszcze w tym sto-
sunku nie upada, ale trzeszczy 
już na poziomie ontycznym. 
Obraz, obraz mojej twarzy i Two-
jej także, jest zatem zawsze i bez 
wyjątku i od samego początku 
reprodukcją. A później coraz 
bardziej reprodukcją. Ponieważ 
do tego duchowego konstruktu 
zlepionego z kwantowych drgań 
i impulsów dochodzi teraz żywioł 
świadomości: chwiejnej w zmie-
niających się interpretacjach, 
niepewnej we wnioskach, roz-
huśtanej emocjonalnie i spada-
jącej w otchłań czasu.  
Patrzę na siebie od zawsze i 
od tego pierwszego razu w 
dzieciństwie, gdy zobaczyłem 
swoją twarz, nakładam na siebie 
wszystkie następne spojrzenia 
wraz z myślami i emocjami, które 
im towarzyszyły. Na swoje ob-
razy siebie nakładam też opinie 
innych na temat mojej twarzy, 
nakładam inne obrazy, inne 
twarze, inne miny, inne maski i 
peruki pudrowane pochlebstwa-
mi, wyszmelcowane obmową, 
zdrapuję liszaje po opluciach, 
nakładam na nie kosmetyki za-
kłamania, maści na blizny po roz-
drapanych wyrzutach sumienia. 
Cóż to za mieszanina bezkształt-
na i absurdalna w tyglu świa-

domości – tożsamość. Z jednej 
strony wyznaczona biegunem 
osobności, odgrodzenia się. Z 
drugiej strony zapobiegliwie 
budując płot otwiera się jedno-
cześnie na wszechświat kultury, 
na nieskończoność. Z jednej stro-
ny zamyka się przed natłokiem 
wzorów, żeby nie popaść w cho-
robę utraty osobowości, co jest 
w ostateczności dla niej śmier-
telne, z drugiej strony – umrze 
pozbawiona społecznego żywio-
łu, sama z siebie się unicestwi 
wyklęta na wygnanie. Latami 
hoduje kwiaty intymności, by 
je w oku mgnienia rozdeptać 
w orgii masowości. Koniecz-
nie musi mieć imię własne, ale 
imię to ma sens tylko w zdaniu, 
w języku, w ogólności ludzkiej. 
Przyglądanie się tożsamości to 
karkołomna jazda do utraty przy-
tomności. Wojsko wyhamowuje 
tę jazdę. Jeśli logika porządkuje 
chaos zmysłowości, to regulamin 
i hierarchia uspokajają rozedr-
ganą tożsamość. Nieokreśloną, 
zwyczajną śmierć wskutek choro-
by lub starości podnoszą do ran-
gi bohaterskiego poświęcenia. 
Niejasny sens życia ujmują w kar-
by zwycięskiego celu w obronie 
ojczyzny i narodu. Służba! Służyć 
to najgłębszy sens człowieczeń-
stwa zawsze: służyć rodzinie i 
dzieciom, służyć pracą społe-
czeństwu, narodowi, kulturze, cy-
wilizacji, ludzkości, Bogu...  

To są służby najczęściej skom-
plikowane, w wojsku jest ona 
najprostsza, najłatwiejsza. Toż-
samość wojskowa jest, może być, 
wzniosła i bohaterska, a jedno-
cześnie prosta i bezdyskusyjna 
jak rozkaz. Nawet mędrcy tęsknią 
czasami za taką! I jednocześnie 
się przed taką wzdragają. Moj-
żesz długo się wymigiwał od 
służby Bogu Izraela. Wymawiał 
się jąkaniem. Jąkając się.  
Rafał Warzecha nakłada dzie-
cinną, młodzieńczą fascynację 
harcerstwem, mundurem, która 
jest oddaniem się zabawie i przy-
godzie, na dorosłą, już z zarostem 
odpowiedzialność służby. Pozba-
wia to nałożenie właściwości i 
nakłada okulary. Może chronią 
żołnierskie oczy, może poma-
gają przyglądaniu się.  
Kiedy patrzę na siebie, jestem 
uwiązany. Mogę patrzeć tylko 
na siebie patrzącego się na sie-
bie. Nie mogę się podglądać nie 
podejrzewającego, że jestem ob-
serwowany. No, chyba że założę 
specjalne okulary. Wtedy mogę 
zobaczyć się z zewnątrz mojej 
tożsamości.

 Andrzej Więckowski

Organizator: Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki we Wrocławiu – Insty-
tucji Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE Z THE WELLNESS SOUND
13 - 23 stycznia 2016 

Szczawno-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Dobroszyce, Oborniki

Tradycja kolędowania to je-
den z najpiękniejszych zwycza-
jów Świąt Bożego Narodzenia, a 
Koncert Kolęd w wykonaniu The 
Wellness Sound został przygoto-
wany właśnie z myślą o podtrzy-
maniu tego urokliwego obyczaju. 
Kolędy, które usłyszymy sta-
nowią pewnego rodzaju opo-
wieść, zbudowaną na radości, 
zadumie, ale także tęsknocie i 
smutku, a wszystko utrzymane 
w duchu Polskich Świąt. Nie za-
braknie też świątecznej poezji. 
Aby oddać ten niepowtarzalny 
klimat, zastosowano charaktery-
styczne polskie style muzyczne, 
dzięki czemu program - pomimo 
swojej innowacyjności - jest cie-
pły w klimacie, przyjazny i miły 

w odbiorze.
 Zespół The Wellness Sound 

w składzie:
Monika Wiśniowska-Basel 

– wokalMarek Dygdała – wokal 
P i o t r  S y p i e ń  –  k o n t r a b a s 
Tomasz Basel – fortepian

Organizatorz y :  Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
– Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Urząd Miasta w Kłodzku, Kłodzkie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji, Teatr Zdrojowy w Szczawnie 
-Zdroju, Uzdrowisko Szczawno Je-
dlina, Gminne Centrum Kultury 
w Dobroszycach, Urząd Miasta w 
Kudowie Zdroju, Stowarzyszenie 
Fundus Glacensis, Gmina Oborniki 
Śląskie, Obornicki Ośrodek Klutury
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KONCERT KOLĘD W WYKONANIU HANNY BANASZAK
9 stycznia 2016, Wrocław

Zgodnie z corocznym zwy-
czajem, Ośrodek Kultury i Sztu-
ki we Wrocławiu ma zaszczyt 
zaprosić Państwa na koncert 
kolęd, który w tym roku specjal-
nie dla wrocławskiej publiczno-
ści wykona wyjątkowa, polska 
artystka – Hanna Banaszak. 
Koncert odbędzie się 9 stycznia 
2016 r. o godz. 19.30 w Bazylice 
Garnizonowej pod honorowym 
patronatem Arcybiskupa Metro-
polity Wrocławskiego – Józefa 
Kupnego oraz Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego – Ce-
zarego Przybylskiego.  
W repertuarze będą mogli 
Państwo usłyszeć najpiękniej-

sze polskie kolędy m.in. Cicha 
noc, Bóg się rodzi, Lulajże Je-
zuniu, Oj Maluśki Maluśki oraz 
wiele innych w przepięknych 
i niebanalnych aranżacjach. 
Mamy nadzieję, że koncert 
kolęd będzie doskonałym pre-
tekstem do wspólnego przywi-
tania roku w kulturalnym stylu 
– zapraszamy serdecznie!  
Tradycja koncertów kolędowych, 
organizowanych przez Ośrodek 
Kultury i Sztuki każdorazowo we 
wrocławskiej Bazylice Garnizono-
wej sięga 2000 roku. Do tej pory 
wystąpili, m.in.: Chór Chłopięcy 
i Męski Filharmonii Poznańskiej 
Poznańskie Słowiki pod dyrek-

cją Stefana Stuligrosza, artystka 
krakowskiej Piwnicy pod Bara-
nami – Anna Szałapak, zespół 
wokalny – Affabre Concinui, 
ukraiński zespół Tercja Pikar-
dyjska, Mieczysław Szcześniak, 
Andrzej Sikorowski z zespołu 
Pod Budą z córką Mają, dziecię-
cy zespół Arka Noego, Orkiestra 
Koncertowa Reprezentacyjnego 
Zespołu Wojska Polskiego z soli-
stami, zespół Golec uOrkiestra, 
Krystyna Prońko, wrocławski 
zespół Spirituals Singers Band.

Organizator: Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki we Wrocławiu – Insty-
tucji Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

I KARNAWAŁOWY BAL JAZZOWY
6 lutego 2016, Wrocław

Ośrodek Kultury i Sztuki oraz 
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe 
Wrocław zapraszają  na I KARNA-
WAŁOWY BAL JAZZOWY.  
Dobrej zabawie towarzyszyć 
będzie muzyka taneczna (jazz 
tradycyjny), którą zapewnią DI-
XIE TIGER S BAND oraz WROC-
LAW CARNIVAL BRASS BAND. 
Z zespołami gościnnie wystą-
pi wokalista JANUSZ CEDRO . 
Chcielibyśmy, aby Bal stał się 
miejscem integracji środowisk 
twórczych Wrocławia: muzyków 
jazzowych, artystów plastyków, 
dziennikarzy, literatów. Dedyku-
jemy ten Bal wszystkim, którzy 
pamiętają Klub Jazzowy „Rura" , 
czy „Klub Dziennikarza" i byli tam 
częstymi gośćmi, aby spotkali się 

po latach raz jeszcze właśnie na I 
KARNAWAŁOWYM BALU JAZZO-
WYM.  Motywem przewodnim 
balu jest klimat Nowego Orleanu 
z lat 20-tych i 30-tych, a patro-
nem: Louis „Satchmo" Armstrong. 
W programie przewidziane są 
liczne atrakcje, m.in. wybór Króla i 
Królowej Balu i konkursy z nagro-
dami. Mile widziane będą stroje 
z lat 20-tych i 30-tych.  
 

Dixie Tiger's Band
Dixie Tiger's Band, zdobyw-

cy „Złotej Tarki” na Międzynaro-
dowym Festiwalu Jazzu Trady-
cyjnego "Old Jazz Meeting”, to 
zespół niezwykły pod względem 
repertuaru jak i wyglądu, o wy-
jątkowym instrumentarium i 

wspaniałym, akustycznym 
brzmieniu. Swym repertuarem, 
a także stylizowanym ubiorem, 
wrocławski dixieland nawiązuje 
do nowoorleańskich tradycji di-
xielandowych. To właśnie w No-
wym Orleanie, z przepojonych 
tęsknotą do wolności pieśni nie-
wolników z nad Missisipi, ragti-
mów i bluesów narodził się Jazz.  
Wrocławskie "Tygrysy" koncertują 
w kraju i za granicą. Zespół jest 
niezwykle ceniony za kultywowa-
nie tradycji dixielandowych, do-
skonałe brzmienie, stylizowany 
ubiór i radość płynącą z muzyki.

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego
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DUALIZM FOTOGRAFII
12 lutego - 12 marca 2016, Wrocław 

WYSTAWA FOTOGRAFII OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW.

Autorami tegorocznej edycji 
są: Ewa Andrzejewska, Jan Bort-
kiewicz, Czesław Chwiszczuk, 
Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, 
Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figu-
ra, Tomasz Fronckiewicz, Barbara 
Górniak, Waldemar Grzelak, Ze-
non Harasym, Roman Hlawacz, 
Daria Ilow, Paweł Janczaruk, 
Ryszard Kopczyński, Krzysztof 
Kowalski, Krzysztof Kuczyński, 
Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, 
Adam Lesisz, Marek Liksztet, Ja-
rosław Majcher, Ewa Martyniszyn, 
Marek Maruszak, Janusz Monia-
towicz, Janusz Musiał, Piotr Ma-
ciej Nowak, Wacław Ropiecki, 
Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, 
Alina Ścibor, Maciej Stawiński, 
Jerzy Wiklend, Iwona Wojtycza-
-Fronckiewicz, Wojciech Zawadz-
ki, Waldemar Zieliński.  
Jak pisze Joanna Mielech w tek-
ście do katalogu wystawy:  
Zagadnienie istnienia opiera się 
w myśli wielu filozofów na kon-
cepcji dualizmu dwóch przeciw-
stawnych, ale uzupełniających się 
sił, które współistnieją w ruchu 
ciągłej przemiany. Te dwie sub-
stancje tworzą istotę wszechświa-
ta. Filozofia chińska nazwała je 
siłami yin i yang, pierwotnymi 
bytami, których relacje odna-
leźć można w całym wszech-
świecie. Rozgraniczenie tych 
przeciwieństw jest niemożliwe, 
ponieważ ekstremalne skrajno-
ści przekształcają się w swoje 
przeciwieństwa. Ze wspólnej 
egzystencji przeciwieństw, w 
wyniku oddziaływania na sie-
bie yin i yang powstaje w świe-

cie natury wszystko: materia i 
duch, życie i śmierć, biel i czerń, 
dobro i zło, światło i cień.  
Pojęcie dualizmu wpisane jest w 
istotę fotografii. Kreują ją światło 
i cień. Ponieważ charakter sub-
stancji światła opiera się na duali-
zmie korpuskularno-falowym, w 
samej swojej zasadzie fotografia 
jest dualistyczna. Najpierw po-
wstaje negatyw, a z niego — 
właściwy obraz. Czarno-biała 
jest struktura zarówno negaty-
wu, jak i pozytywu. Od momentu 
pojawienia się w fotografii koloru 
także i w tej kategorii rozwój fo-
tografii następuje dwutorowo. 
Dwoista jest zależność od me-
chanicznej kamery ze sponta-
nicznością kreacji. Współcześnie 
istnieją równolegle dwa sposo-
by uzyskania obrazu. Pierwszy 
to fotografia klasyczna, w której 
twórcy posługują się negatywem, 
a główną rolę w procesie powsta-
nia odbitki odgrywają procesy 
fotochemiczne. W fotografii cy-
frowej obecność negatywu na 
kliszy zastąpił obraz digitalny, 
który funkcjonuje na nośniku 
cyfrowym, natomiast alchemia 
fotograficzna coraz częściej wy-
pierana jest przez umiejętności 
posługiwania się komponen-
tami rzeczywistości wirtualnej. 
Wystawa Dualizm fotografii 
wszystkie wymienione kate-
gorie zawiera. Pokazuje różno-
rodność postaw i zagadnień 
formalnych, które bez wyjątku 
służą do próby opisania świata 
za pomocą fotografii. Wielka 
rozmaitość stanowisk i świato-

poglądów wynika oczywiście 
ze spotkania ukształtowanych 
osobowości artystycznych, które 
wyznają pewne fotograficzne za-
sady i pozostają im wierne.  
Dualizm jest pojęciem wpisanym 
w sztukę od wieków. Od stuleci 
znany jest artystyczny spór nie do 
rozwiązani o przewadze rysunku 
nad plamą malarską i odwrotnie. 
Sformułowany przez Fryderyka 
Nietzschego podział zjawisk kul-
turowych w sztuce starożytnej 
Grecji na nurt apolliński i dioni-
zyjski jest najbardziej ogólnym 
pojęciem dualizmu w kulturze i 
tę koncepcję rozciągnąć można 
na dalsze dzieje sztuki.  
Świat daje się opisać na tyle 
sposobów, ile można wyróżnić 
prób jego opisania. Dlatego 
mimo wielkiej różnorodności 
zebranych prac jasne jest jedno: 
pojęcie dualizmu, także w foto-
grafii, rozciąga się w nieskoń-
czoność i w niej można doszu-
kiwać się kolejnych podziałów. 
Twórcy biorący udział w wysta-
wie Dualizm fotografii podają 
własne interpretacje tej idei. 
Każdy artysta porusza inną 
kwestię dualizmu, a wszystkie 
te rozwiązania są odkrywcze 
i niepowtarzalne, istotne tak, 
jak ważna jest sztuka.

 Kurator wystawy – Stanisław 
Kulawiak.     

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
– Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Okręg Dolnośląski Związku Pol-
skich Artystów Fotografików

„CMENTARZ NIEŚMIERTELNYCH" HENRYK WANIEK
19 lutego Szklarska Poręba, 29 lutego Wrocław

Promocja pierwszej książki 
Arch2pelagu, Henryka Wańka 
"Cmentarza nieśmiertelnych", 
odbędzie się 19 lutego w Domu 
Gerharta i Carla Hauptmannów w 
Szklarskiej Porębie o godz. 17.00. 
Udział wezmą, obok Autora, prof. 
dr Andrzej Zawada, dr Jacek Grę-
bowiec oraz Andrzej Więckowski, 
którzy mówić będą o twórczości 
Henryka Wańka i o prezentowa-
nej książce. Jest ona zbiorem ese-
jów o koloniach artystycznych, 

które tworzyły się w Szklarskiej 
Porębie na przełomie wieków 
XIX i XX wokół braci Hauptman-
nów i skupiały najwybitniejszych 
artystów, pisarzy i filozofów 
tamtego czasu. Natomiast pro-
mocja tej książki we Wrocławiu 
odbędzie się w tym samym skła-
dzie 29 lutego o godz. 16.30 w 
Domku Romańskim.   
Henryk Waniek – wybitny śląski 
malarz, grafik, pisarz, publicysta, 
krytyk artystyczny i literacki. 

Jest  znawcą historii, filozofii, reli-
gioznawstwa i literatury mistycz-
nej. Jest twórcą wielu  książek 
eseistycznych.  Jego twórczość 
pisarska jest odbiciem jego za-
interesowań ezoterycznych i hi-
storiozoficznych związanych ze 
Śląskiem, wpisanych w skompli-
kowane dzieje tych ziem.  
„Archipelag” starał się obejmo-
wać emigracyjne rozproszenie, 
zgarniać je w teksty. Wydawany 
na wyspie Berlina Zachodniego 
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był najpierw lądem dla kilku 
młodych rozbitków zimnej 
wojny, by błyskawicznie stać 
się terenem publikacji najwy-
bitniejszych pisarzy polskich, 
jak Gustaw Herling-Grudziń-
ski, Tymoteusz Karpowicz, 
Witold Wirpsza, Włodzimierz 
Odojewski czy Henryk Gryn-
berg, by wymienić tylko kilku 
z całej plejady znakomitości. 
W „Archipelagu” publikowali 
najwybitniejsi pisarze niemiec-
kojęzyczni, jak Günter Grass, 
Friedrich Dürrenmatt, Peter 
Schneider, Horst Bienek czy Jür-
gen Fuchs. Pomagali także, nie 
żałując wpływów, czasu i pienię-
dzy. Nie można tutaj pominąć 
szeregu akcji pomocy i wspar-
cia, które inicjował „Archipelag”, 
ani też imprez literackich, które 
w tamtym czasie musiały być 
także polityczne. Sympozjum 
„Szanse Kultury Polskiej” pod 
patronatem Güntera Grassa 
i Gustawa Herlinga-Grudziń-

skiego, na którym obecni byli 
prominentni pisarze, publicyści i 
politycy niemieccy z pierwszych 
stron gazet, a także przedstawi-
ciele polskiej emigracji z wie-
lu krajów, odbyło się w dniu 
przyznania Lechowi Wałęsie 
Pokojowej Nagrody Nobla, 
co nadało tej imprezie szcze-
gólnego znaczenia.  
O ile „Archipelag” zachodnio-
berliński był kiedyś działaniem 
przeciw emigracyjnemu rozpro-
szeniu polskiej kultury, to teraz 
„Arch2pelag” jest jego dolnoślą-
ską, wrocławską kontynuacją w 
łączeniu wysp regionalizmu. Ta 
seria wydawnicza poświęcona 
jest dziełom, które przejawiają 
ambicje opisania świata z per-
spektywy lokalnej. Otwieranie 
„światowej”, globalnej per-
spektywy w konkrecie tego, 
co bezpośrednie, dotykalne, 
„tutaj” stworzone, zbudowa-
ne, wypracowane, wydaje się 
zamierzeniem szczególnie inte-

resującym i - jak liczne doświad-
czenia wielu kultur pokazują 
- może też być zamierzeniem 
szczególnie płodnym. Odczy-
tywanie palimpsestu warstw 
składających się na krajobraz 
kulturowy Dolnego Śląska, ta 
swoista egzegeza źródeł „tutej-
szej swojskości”, jest już mocno 
ugruntowanym procesem ba-
dania i tworzenia humanistyki, 
wartym wszelako wszechstron-
nego rozwijania i pogłębiania. 
Graniczność geograficzna i 
historyczna Dolnego Śląska 
wręcz nakazuje ten wskazany 
tutaj ogólnie kierunek poszu-
kiwań. Poszukiwań archipelagu 
(„Arch2pelagu”) lokalnych kultur 
w ich globalnym znaczeniu.

Organizator: 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu – Instytucji Samo-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego

WYSTAWA „PORADNIK DOBREGO WYGLĄDU"
MAŁGORZATY AMAROWICZ

26 lutego - 23 marca 2016, Wrocław
Kolejna wystawa galerii to 

cykl Poradnik dobrego wyglą-
du autorstwa Małgorzaty Ama-
rowicz.

Kuratorem wystawy jest Aga-
ta Szuba

Małgorzata Amarowicz – uro-

dzona w 1989 roku, studentka 
studiów stacjonarnych II stopnia 
Akademii Sztuk Pięknych im. E. 
Gepperta we Wrocławiu na Wy-
dziale Grafiki i Sztuki Mediów 
(specjalizacja: fotografia). Jest 
absolwentką Wydziału Cerami-

ki i Szkła, kierunku Wzornictwo 
i Projektowanie Szkła, na któ-
rym uzyskała dyplom licencjac-
ki pod kierunkiem prof. nadzw. 
Barbary Zworskiej-Raziuk i prof. 
Kazimierza Pawlaka.  
Swoją działalność artystyczną z 
zakresu sztuk wizualnych skupia 
głównie wokół wideo-instalacji i 
fotoobiektów.

Zadaniem galerii jest pre-
zentacja dokonań powstałych 
w fotomedialnym nurcie sztuki. 
Publiczności zostanie zaprezento-
wany dorobek artystyczny, który 
ma swoje źródło w ogólnopol-
skim środowisku akademickim, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji powstałych w dolnoślą-
skim kręgu artystycznym. W roku 
2016 Galeria PHOTO ZONA zorga-
nizuje wystawy o zróżnicowanym 
charakterze formalnym (fotogra-
fia, fotoobiekt, fotoinstalacja itp), 
które poza miejscem ekspozycji 
(Dolnośląskie Centrum Informa-
cji Kulturalnej OKiS) będą upu-
blicznione również w mediach 
elektronicznych i publikacjach.

Organizator: Galeria Sztuki 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu – Instytucji Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego
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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
leden 2016

4. 1. – 26. 2.  8:30 – 16:30 

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

10. 1.  17:00

TŘI KRÁLOVÉ
Přijďte s králi k jesličkám a podarujte své bližní domácím cukrovím.
Herecké ztvárnění biblického příběhu. Živá zvířata, sborový zpěv, 
slavnostní fanfáry. Občerstvení zajištěno, pro děti teplý čaj zdarma. 
Vezměte s sebou na ochutnání cukroví.
V kostele sv. Petra a Pavla je možné si prohlédnout historický betlém.
Mírové náměstí. 
Pořádá: Město Broumov, ZUŠ Broumov a Římskokatolická farnost 
Broumov.

Středa 13. 1.  19:00 

ARTCAFÉ SPECIAL 
ZAHRADA JANE 
AUSTENOVÉ
Významná současná česká dramatička Lenka Lagronová ve své 
divadelní hře přivádí na scénu nejslavnější anglickou spisovatelku  
Jane Austenovou, která se s matkou a sestrou právě rozhoduje,  
jak naložit s plody jejich zahrady i života.
Předprodej vstupenek: klášterní kavárna Café Dientzenhofer, 
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč (na místě)/150,- Kč (předprodej)

16. 1., 23. 1. a 30. 1. od 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. 
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, 734 443 161
Klášter Broumov. 
Vstupné: Dospělí 170,- Kč/snížené 110,- Kč

Sobota 16. 1.  20:00

PLES MĚSTA 
K poslechu a tanci hraje hudební skupina Ledvin Stones.
Bohatá tombola. Zajímavým zpestřením bude doprovodný program.
KD Střelnice. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 80,- Kč

Úterý 19. 1.  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 rozhodčími, ale především lidmi, kteří si 
spolu s dresy, píšťalkou či kartami přinášejí také vlastní mindráky a smut-
ky, 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

Sobota 23. 1.  15:00

POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Divadlo Tramtarie. Že mašinky nemají oči nebo pusu? Že nemají duši? 
Kdo říkal? Jistě že mají, stačí jenom napnout uši a pořádně se podívat… 
Veselé vyprávění o mašinkách malých i velkých, nezbedných  
i statečných, hodných i tak trochu nafoukaných. Pohádky pro kluky  
a holky, co se nebojí jezdit tunelem…
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Neděle 24. 1.  14:00

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

Středa 27. 1.  19:00 

ARTCAFÉ – VLADIVOJNA LA CHIA
Výrazná osobnost české hudební scény Vladivojna La Chia – zpěvačka, 
textařka, výtvarnice a vyhledávaná skladatelka divadelní a filmové 
hudby. Při sólo vystoupení, kdy se sama doprovází na akustickou kytaru, 
elektrickou basu a další nástroje představí svou širokou hudební tvorbu. 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj 
Broumovska. Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Sobota 30. 1. 20:00 

PLES PODNIKATELŮ
Tradiční ples Broumovska, jehož šestý ročník se koná 30. ledna  
v Broumově v sálu Dřevník v klášterní zahradě. Patronaci nad plesem 
pro rok 2016 převzala firma HOBRA – Školník s.r.o. K tanci a poslechu 
bude hrát swingový a jazzový orchestr JK Band Pardubice 
Předprodej vstupenek: E.D.A agentura (Dárky – květiny), Mírové nám. 
55, Broumov, tel. 491 523 768, 605 286 491
Sál Dřevník, Broumov. 
Pořádá: Podnikatelský klub Broumovska ve spolupráci s E.D.A 
agenturou a CSŽ Broumov. 
Vstupné: 150,- Kč s místenkou

Náš TIP!
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Náš TIP!
PŘIPRAVUJEME: 
25. 2. 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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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
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4. 1. – 26. 2.  8:30 – 16:30 

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

Čtvrtek 4. 2. 19:00

PĚVECKÝ RECITÁL 
MICHAELY JEKLOVÉ
Jako hosté vystoupí: Štěpán Přibyl – trumpeta, Ladislav Šikut – klavír
Městské divadlo Broumov. 
Vstupné: 100,- Kč

Úterý 9. 2.  15:00

ČAROVNÝ KVÍTEK
Divadélko Brum. Loutková pohádka o tom, jak se Honza oženil s princeznou.
Klub ROK, 2. patro. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 30,- Kč
 
Čtvrtek 11. 2. 18:00 

SCIENCE CAFÉ – IVA PICHOVÁ – 
STARÉ A NOVÉ INFEKČNÍ CHOROBY: 
MÁME ŠANCI JE ÚČINNĚ LÉČIT?
Iva Pichová je biochemička z Ústavu organické chemie a biochemie AV 
ČR, kde vede výzkum zaměřený na lidské patogeny, způsobující AIDS, 
tuberkulózu a mykotické infekce.
Ve své přednášce nás seznámí s tím, jak obtížné je vyvinout vakcínu 
proti HIV, jak účinné léky, které byly vyvinuty na jejím pracovišti, 
pomáhají léčit pacienty infikované HIV, hepatitidou B a C. 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov 
Pořádá: APRB. 
Vstupné: 60,- Kč/30,- Kč (studenti a U3V)

Úterý 16. 2.  19:00

HABAĎŮRA
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí. Eric Swan žije v domě se svojí 
manželkou a jedním podnájemníkem. Bohužel je bez práce a tak se 
snaží přilepšit si, kde se jen dá. Jednou zjistí, že štědrý sociální 
systém má trhliny...
Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, 
až přijde kontrola ze sociálky a to pak musí na úředníky sehrát 
pořádnou HABAĎŮRU...
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 60,- Kč

20. 2., 27. 2.  10.00 a 14.00

KLÁŠTEREM  
OD SKLEPA PO PŮDU
Poslední mimořádné prohlídky broumovského kláštera před jarní 
sezónou. 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. 
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, 734 443 161
Klášter Broumov. Vstupné: Dospělí 170,- Kč/Snížené 110,- Kč

Sobota 20. 2. 14:00

KRÁSY KUBY OČIMA PŘIRODOVĚDCE
Přednáší Ing. Libor Kunde
Konferenční sál IC Broumovska. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s klubem kaktusářů. 

Neděle 21. 2.  14:00

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

Středa 24. 2.  19:00 

ARTCAFÉ – INNER 
SPACES (PL/CZ)
Před třemi lety Inner Spaces nadchli návštěvníky ArtCafé a nyní 
se vracejí s novým materiálem! Kapela byla několikrát oceněna na 
předních festivalech a soutěžích v Polsku. Jejich album Light Year 
získalo žánrového Anděla za nejlepší jazzovou desku roku 2012.
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)

Čtvrtek 25. 2.   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

Sobota 27. 2.  15:00

VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Divadlo Věž, Brno. Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, 
zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně 
vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají 
do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, 
snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu...
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Náš TIP!
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Lo • ský "trhák" neratovských
herc • znovu ožije na divadel-
ních prknech. Na originální
ztvárnění příběhu o přátelství
Vinnetoua a Old Shatterhanda
se můžete vypravit v sobotu
6. února od 19 hodin do žamber-
ského divadla Fidiko, v neděli
7. února se od 17 hodin předvede
také v královéhradeckém divadle
Drak. Hrají obyvatelé našeho
chráněného bydlení a profesio-
nální mladí herci. Vstupné 70 Kč
(sobota) a 100 Kč (neděle).

- - -
Café Neratov op• t zve na
filmové ve • ery v prostorách své
kavárny. V sobotu 20. února
bude od 19.30 promítat film "Na
sever od slunce". Vstup je zdar-
ma, ale kvůli omezenému počtu
míst je nutná rezervace na mailu
info@cafeneratov.cz.

- - -
Naše "Občerstvení u Neratov-
ských" v areálu žamberského
léčebného ústavu Albertinum
nabízí svým zákazníkům nový
chlebí• ek se salámem a olivou.
Přijďte ho ochutnat – otevřeno
je denně!

- - -
Těšte se spolu s námi na náš
• emeslný velikono • ní jarmark
v chráněných dílnách Kopeček,
kde vám 19. března nabídneme
plnou porci jarní nálady.

ZVOLILI JSME SI (STARO)NOVÉ VEDENÍ

Krásného ocenění za svou
dlouholetou pomoc lidem na
okraji společnosti se v lednu
dočkal náš pan farář a iniciátor
obnovy Neratova, Mons. Josef
Suchár. Z rukou rakouského
velvyslance v ČR Martina
Gärtnera převzal Cenu Floccus
v kategorii "Cena pro jedno-
tlivce".

Cenu Floccus uděluje dru-
hým rokem Nadace České
spořitelny těm, kdo pomáhají
lidem, na něž se ve většinové
společnosti někdy zapomíná.
Ambasadory ceny jsou rakou-
ské velvyslanectví v ČR a mini-
stryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová. Svůj název
má Cena Floccus z latinského

slova "chomáč" a odkazuje na
chmýří pampelišek, jehož vzhle-
dem je insipirována i krásná
skleněná soška.

Je-li vám název ceny pově-
domý, není to náhodou.
V  jejím loňském ročníku totiž
naše sdružení za svou činnost
obdrželo hned dvě pampeliš-
kové sošky, jednu od odborné
poroty a druhou za hlasování
veřejnosti. Krásné skleněné
ceny tak můžete obdivovat
v  naší společné jídelně, kde
jsme je s hrdostí vystavili.

Vraťme se ale do letošního
roku. Pro našeho pana faráře
bylo ocenění velkým překva-
pením – o své nominaci totiž
dlouho nevěděl. Do Prahy jel

ten den za kulturou a na slav-
nostní večer šel prý jen za zá-
bavou. Jsme si ale jistí, že se
na celé akci dobře bavil i s ce-
nou v podpaždí.

Kromě našeho pana faráře
byli v druhém ročníku Ceny
Floccus oceněni také Jiří Ri-
chter z organizace SANANIM
a Nina Janyšková, pražská pro-
tidrogová koordinátorka. Cenu
si odneslo také šest organizací,
mezi nimi třeba Oblastní cha-
rita Hradec Králové.

Panu faráři i všem ostatním
oceněným srdečně gratuluje-
me a Nadaci České spořitelny
mnohokrát děkujeme za to, že
svou cenou podporuje ty, kteří
to nejvíce potřebují.

V lednu proběhla v Neratově členská schůze našeho sdružení, která měla jediný cíl – zvolit členy
našeho výkonného a kontrolního orgánu na příštích pět let. Vzhledem k tomu, jak se naše sdružení
v poslední době rozrostlo a kolik různých zájmů do něj přibylo, rozhodli jsme se náš výkonný orgán
rozšířit z pěti na sedm členů. Svou funkci v naší Radě obhájila většina stávajících členů, přibylo
i  několik nových hlasů. Radu tak nyní tvoří Jana Němcová, Romana Bukáčková, Bronislava
Havlíková, Antonín Nekvinda, Josef Suchár, Petr Suchár a Andreas Weiser. Kontrolní Revizní
komise zůstala tříčlenná a zvoleni do ní byli Lucie Šislerová, Jiří Netík a Pavel Rezek. Přejme oběma
orgánům, ať naše sdružení a celý Neratov vedou tím nejlepším směrem!

Pan fará• (vpravo) p• ebírá ocen• ní od M.Gärtnera. Foto: Nadace • S

POZVÁNKA OD SOUSED•
Na nefalšované masopustní vese-
lí se vším, co k masopustu patří,
vás v sobotu 6. února pozvou
naši sousedé v Orlickém Záhoří.
Program zahájí ve 14 hodin
masopustní průvod masek obcí,
následovat bude živá hudba
s ochutnávkou zabijačkových spe-
cialit a dalšími masopustními tra-
dicemi. Více na orlickezahori.eu.

- - -
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Naše speciální škola dostala
v  lednu opožděný vánoční
dárek – náš dlouhodobý pod-
porovatel, pan Josef Dostál, jí
přivezl nové ojeté auto Ford
Transit, které pomůže při pře-
pravě žáků do školy, na výlety
či terapie. Není divu, že děti
i  učitelé mají z auta velkou

radost, a my i za ně panu Do-
stálovi mockrát děkujeme.

V lednu se také konal zápis
do prvního ročníku naší školy.
Zájemců bylo více než dost,
a  protože stávající kapacita
školy už pro nové žáčky ne-
stačí, pracujeme nyní na tom,
abychom ji mohli rozšířit.

V plánu máme detašovanou
třídu na faře v Bartošovicích,
nedaleko školní budovy. Mů-
žete-li, držte naší škole palce,
aby se plány povedlo realizovat
a mohli jsme otevřít přátelské
prostředí naší školy i  dalším
dětem s kombinovaným posti-
žením!

Pestré barvy, indická sárí, břiš-
ní tanečnice i malý tygr. To
vše se objevilo na našem led-
novém plese v bartošovickém
kulturním domě.
Že byste takové věci na ple-

se nečekali? Jenže ten náš byl
celý v indickém duchu! Indické
bylo předtančení obyvatel
našeho chráněného bydlení
i představení žáčků naší speci-
ální školy, kteří při něm ulovili
svého spolužáka Matouška
v tygřím kostýmu.

V  indickém stylu se neslo
také profesionální předtančení
s vějíři a břišním tancem.
A "do indicka" sladila své oble-
čení i většina návštěvníků.

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.

Stále pilně pracujeme na rekon-
strukci neratovské hospody.
Kvůli několika neočekávaným
komplikacím se práce zpočátku
zdržely, ale teď už rychle postu-
pují a věříme, že v březnu vás do
nového interiéru podle návrhu
mladého architekta Radka Podor-
ského budeme moct pozvat. Při
přípravě a servírování dobrého
jídla a pití tu navíc najdou práci
lidé s postižením z našeho regio-
nu. Těšte se na to s námi!

- - -
Devět set devadesát sedm.
Přesně tolik vánoček napekla
v  prosinci naše chráněná dílna
Kuchyň. Část jsme prodali, část
nám posloužila jako dárky, něko-
lik jsme jich i sami snědli. O tom,
jak dobré jsou a jakou mají pověst,
svědčí i  jedna milá příhoda. Náš
zákazník je chtěl nechat rozvézt
po Praze svým partnerům kurýrní
službou, která ale byla před Vánoci
beznadějně obsazená. Ovšem jen
do chvíle, než dispečerka zjistila,
že se jedná o rozvoz neratovských
vánoček. Ty prý osobně znala
a měla je tak ráda, že se pro ně
volný kurýr ještě našel.

- - -
Obyvatelé našeho chráněného
bydlení vyslali dva závodní týmy
do mezinárodní soutěže v jízdě
na saních rohatých v sousedním
Orlickém Záhoří. Že ovládat ta-
kové saně není žádný med, to si
vyzkoušeli Renča s Lukášem
a  Evička s Davidem. V tvrdé
konkurenci sice nevyhráli, ale
legrace si i tak užili vrchovatě.

- - -
Poslali jste nám v roce 2015 dar
a chtěli byste na něj dostat
potvrzení pro odečet z daní? Rádi
vám ho vystavíme, stačí napsat na
sdruzeni@neratov.cz.

Abychom se s Indií propo-
jili ještě lépe a aby naše zábava
byla i někomu užitečná, puto-
val celý výtěžek plesu (krásných
7  199 korun) na pomoc chu-
dým dětem v Indii.

Naše velké poděkování pa-
tří všem, kdo se na přípravě
plesu podíleli, i těm, kdo nás
v  našem nápadu podpořili
a  přišli si s námi po indicku
zaplesat!

Za úspěchem sbírky v našem
regionu stojí především nad-
šení koledníků, tedy obyvatel
našeho chráněného bydlení
a místních dětí z jednotlivých
obcí. Velký podíl na rekordním
výtěžku ale mají i litomyšlští
hudebníci, kteří sbírku pod-
pořili tříkrálovým koncertem
v našem kostele.

I díky jejich krásné hudbě
tak část našeho výtěžku pomů-
že potřebným v České republi-
ce i v zahraničí, za část pak
u  nás v Neratově zvelebíme
naše chráněné bydlení.

Velký úspěch slavila letošní
tříkrálová sbírka v Neratově
a okolí. Loňský rekordní výtě-
žek 63 tisíc korun totiž překo-

nala o více než dva tisíce
korun! Z kasiček jsme tak letos
celkem vytřepali částku 65 747
korun.

Předtančení v indickém duchu. Foto: Šárka Šimková

TTřřii kkrráálloovvéé zzaahhaajjuujjíí TTřřííkkrráálloovvýý kkoonncceerrtt vv NNeerraattoovvěě
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i  głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 

18

19

21

23

24

26

28

30



62  Ziemia Kłodzka nr 258-259/ styczeń-luty 2016

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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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką twórczością do historii niemieckiej literatury. 
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę. 
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci 
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol). 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-
-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 7 miejsc noclegowych. 

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga

ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers,  
Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der 
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den 
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol). 

Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 

Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof
Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego 
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i  spowiedzi, w konse-
kwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.

W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu 
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata 
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech. 

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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POLSKO-CZESKI
ROK KULTURALNY 2016

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

PRAGA, LIBICE NAD CYDLINOU, 22-24 KWIETNIA

Piątek, 22.04, Praga

GODZ. 12.00   KONFERENCJA „ŚWIĘTY WOJCIECH ŁĄCZY NARODY POLSKI I CZECH.  
       PREZENTACJA SZLAKU ŚW. WOJCIECHA. I ETAP PRAGA – WROCŁAW.” 
    
    Miejsce: Instytut Polski, Male nam. 1

OK. GODZ. 14.30  WYSTAWA POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  „BĄDŹMY RODZINĄ” 

    PROMOCJA PRODUKTÓW REGIONALNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA.
    SPOTKANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO I KONGRESU CZECHOZNAWSTWA POLSKIEGO.
    PROMOCJA DOLNEGO ŚLĄSKA I ESK WROCŁAW 2016.
 
    Miejsce: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Husova 8. Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej

GODZ. 10.00  PIELGRZYMKA Z WROCŁAWIA I POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

 Miejsce: Libice nad Cydlinou (miejsce urodzenia św. Wojciecha)

GODZ. 14.00   BŘEVNOV. PRZYJAZD MOTOCYKLISTÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA 
    ORAZ PIELGRZYMÓW I TURYSTÓW Z WROCŁAWIA I POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

    Miejsce: Klasztor o.o. Benedyktynów w Břevnovie.

    PROLOG SZLAKU ŚW. WOJCIECHA 
    SPOTKANIE W KLASZTORZE OO. BENEDYKTYNÓW. KOŚCIÓŁ ŚW. MARKETY.
    PROMOCJA DOLNEGO ŚLĄSKA I ESK- WROCŁAW 2016.

GODZ. 18.00   MSZA ŚW. W KATEDRZE ŚW. VITA, WACŁAWA I WOJCIECHA
    PRZEWODNICZY KS. KARD. DOMINIK DUKA, PRYMAS CZECH.

 „UTWORZENIE I PROMOCJA SZLAKU ŚW. WOJCIECHA Z PRAGI DO WROCŁAWIA (I ETAP)  
 W 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI” - WYSTĄPIENIE JULIANA GOLAKA, PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO.

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SZLAKU ŚW. WOJCIECHA Z PRAGI DO WROCŁAWIA ORAZ PIELGRZYMÓW  
 Z DOLNEGO ŚLĄSKA, KS. KARD. DOMINIK DUKA, PRYMAS CZECH.  
 OGŁOSZENIE NOMINACJI NA FUNKCJĘ KAPELANA SOLIDARNOŚCI POLSKO - CZESKO - SŁOWACKIEJ.

 Miejsce: Katedra św. Vita, Wacława i Wojciecha, III. nádvoří 48/2, Pražský hrad 119 01 Praha 1 - Hradčany

GODZ. 20.00   POLSKO- CZESKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
    KONCERT ZESPOŁÓW MUZYCZNO-WOKALNYCH Z POLSKI I REPUBLIKI CZESKIEJ
   
    Miejsce: Praga-Kyje. parafia pw. Św. Bartłomieja, ul. Prelatska,1

GODZ. 10.00   MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ  
    W KOŚCIELE ŚW. BARTŁOMIEJA. PRZEWODNICZY KS. EDWARD WALCZYK

    Miejsce: Praga-Kyje. parafia pw. Św. Bartłomieja, ul. Prelatska,1

Sobota, 23.04 , Libice nad Cydlinou, Praga  

Niedziela, 24.04, Praga

Organizatorzy:

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

P R A G A
NA SZLAKU ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

W R O C Ł AW


