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Drodzy Czytelnicy Ziemi Kłodzkiej!
Niech Światło Wielkanocnego Poranka opromienia Waszą codzienność i daje
pocieszenie w każdej chwili życia. Życzymy Wam zdrowia, radości i pokoju
od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i nadał
wszystkiemu sens.
Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí Glatzer Bergland”
Liebe Leser der „Ziemia Kłodzka”!
Möge das Licht des Ostermorgens Ihren Alltag bestrahlen und zu jeder Zeit
des Lebens Trost spenden. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Freude
und Frieden vom auferstandenen Jesus Christus, der den Tod besiegt
und allem einen Sinn gegeben hat.
Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí Glatzer Bergland”
Vážení čtenáři časopisu "Ziemia Kłodzka"!
Nechť Vám světlo Velikonočního rána prosluní každý den a potěší Vás v každé
chvíli Vašeho života. Přejeme Vám hodně zdraví, radosti a klidu od vzkříšeného
Ježíše Krista, který zvítězil nad smrtí a dal všemu význam.
Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Krzyż
Patrzę na krzyż Twój
Chryste zbolały
Bólem za ludzkość
Pochylona głowa
Jakbyś chciał Panie
Ucałować człowieka
Stojącego przed Tobą
Ręce rozciągnięte na
Drzewie krzyża
Jakbyś chciał objąć człowieka
I otwarte serce dla każdego
Kto w Tobie ucieczki szuka
Ocalenia

Patrzę na krzyż Twój
Chryste, mój Panie
Jak wielka boleść
była Twoim udziałem
Dotykam Twoich ran
w nich me ocalenie
Patrzę na Twoją twarz
pochyloną w bólu
cierpieniu ponad siły
Krew spływa z Twej umęczonej
Głowy
cierniowa korona
rani Twe czoło
O Święta Głowo
Pana mojego
Zatapiam moje cierpienie
w Twoim bólu
to moje takie małe
wobec Twojego
męki niewypowiedzianej
Brak słów
nie ma takich
które mękę Twą wypowiedzą
Jezu, cierpiący za mnie
za całą ludzkość
za moją siostrę, brata

za tych, które cierpią
którzy ranią
którzy nie rozumieją
Twojego poświęcenia za nich
za nas
może odeszli od Ciebie
Jezu, pogodzony z cierpieniem
naucz mnie
godzić się na krzyż
na moją ludzką mękę
Wzorze dla moich myśli
niewypowiedzianych
dla ciemnych nocy
niemocy, bólu i zwątpienia
W Tobie odpowiedź na me cierpienia
To niewiarygodne
jak potrafisz kochać
aż po krzyż
Tylko Ty, Panie
na zawsze
Autorka:
Anna Leśniewska z Wrocławia
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Julian Golak

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
DOLNEGO ŚLĄSKA
Współpraca z regionami
krajów sąsiednich jest oczywista, ale wymaga znacznego wzmocnienia, szerszego
otwarcia i intensyfikacji.
Proponuję większą uwagę poświęcić na rozwinęcie
dotychczasowej współpracy
zagranicznej Dolnego Śląska
i skierowanć ją do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz na
Ukrainę i Białoruś.
Województwo Dolnośląskie
graniczy z Republiką Czeską na
bardzo długim odcinku granicy
państwowej, bo aż 420 km. To
wspólna granica z krajami libereckim, kralowohradeckim, pardubickim i ołomunieckim. Żadne inne polskie województwo
nie ma tak długiej granicy z
innym państwem. To sąsiedztwo jest bardzo ważne, ale
także zobowiązujące, wymaga
ciągłej pielęgnacji i rozwijania
wzajemnych stosunków. Szczególnie, że nasze wzajemne kontakty obywatelskie rozpoczęły się już w latach 80-tych XX
wieku. Były to odważne akcje,
które w swoim założeniu miały
nieść wolne słowo przez ściśle
strzeżoną granicę. Prowadzone
były przez kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
W 2016 roku obchodzimy
35 rocznicę powstania tej zasłużonej organizacji, której Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
nadał najwyższe wyróżnienie,
tzn. Złotą Odznakę Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego. W 1981 roku tą organizację założyli mieszkańcy
Dolnego Śląska, między innymi
Mirosław Jasiński, Jarosław Broda, Aleksander Gleigewicht.To
właśnie Oni przenieśli do Czechosłowacji ideę przesłania do
narodów Europy Wschodniej,
którą uchwalił I Zjazd Solidarności w Gdańsku. Wkrótce do
tej organizacji przystąpili Vaclav
Havel, Anna Sabatova, Petr Pospichal, ks. Vaclav Maly i inni.
W komunistycznej Czechosłowacji to przesłanie spowodowało popłoch i mobilizację wszystkich służb tajnych
oraz wzmożone kontrole graniczne, szczególnie w górach,
gdzie wiodły szlaki kurierów

SPCz-Su, którzy przenosili przez
granicę niezależne, zakazane
przez komunistów wydawnictwa, części do drukarni oraz
inne marerialy poligraficzne.
Wkrótce okazało się, że to
właśnie w Polsce trzeba drukować w języku czeskim dzieła
V. Havla, Pelca, czy Skvoreckiego. Ukazuje się drukiem cała
seria złotej kolekcji literatury
czeskiej i słowackiej, która trafia do sąsiadów przez zieloną
granicę, wykorzystywaną przez
kurierów w trudnych warunkach górskich.
Odważni kurierzy tacy jak
Mieczysław Piotrowski, pseudonim „Ducin”, Jan Mroczkowski,
czy Zdzisław Dumański przenoszą przez zieloną granicę wolne
słowo- zabronione przez władzę komunistyczną w Czechosłowacji, wydawnictwa, między
innymi takie jak Kultura Paryska
Jerzego Giedroycia. Spotkania
w górach i miejsca nielegalnych
przerzutów upamiętnia Szlak
Kurierów SPcz- S, którym każdy turysta może przejść np. w
Górach Złotych.
W taki sposób powstawała nowa metoda komunikacji
społeczej, która chciała obejść
komunistyczne zakazy i cenzurę, szczególnie na pograniczu i
w górach Ziemi Kłodzkiej, nazwana póżniej „dyplomacją
obywatelską”. Również dzisiaj
powinniśmy powrócić do tej
metody komunikacji społecznej, bowiem to właśnie na
pograniczu można zaobserwować bardzo dobre stosunki
polsko- czeskie.
W 2016 roku obchodzimy
20-rocznicę powstania Euroregionu Glacensis, który był
pierwszym wyłącznie polskoczeskim euroregionem. W tym
roku już po raz 27 organizowana jest największa polsko-czeska akcja społeczno-kulturalna
pn. Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijanskiej „Bądźmy Rodziną”. W ramach tej akcji zorganizowano do tej pory ponad
1600 różnorodnych wydarzeń
społeczno- kulturalnych wzdłuż
350 km granicy państwowej,
tzn. od Złotego Stoku do Krzeszowa.

Rok 2016 jest także 1050
rocznicą Chrztu Polski, a wiarę
chrześcijańską otrzymaliśmy
właśnie od Czechów. Było
to wielkie wydarzenie, które
wprowadziło Polskę na drogę przemian cywilizacyjnych.
Wproprowadziło kraj naszych
przodków do Europy. Warto
pamiętać o tym wydarzeniu w
2016 roku, bowiem ta rocznica
powinna być także nowym impulsem do rozwoju współpracy
polsko-czesko-słowackiej. Ważnym wydarzeniem będzie także
otwarcie Szlaku turystycznego
Św. Wojciecha, którego I etap
z Pragi do Wrocławia zostanie
uroczyście zainaugurowany w
dniu 23 kwietnia br.w Pradze.
W nowej perspektywie finansowej UE konieczne jest
większe wsparcie współpracy
na pograniczu, bo to jest papierek lakmusowy aktualnych
stosunków polsko- czeskich.
Według mnie należy także
nawiązać ściślejszą i bardziej
regularną współpracę z regionami przygranicznymi Słowacji
oraz regionem Adżarii (Gruzja)
Współpraca z Białorusią
i Ukrainą powinna być rozwijana poprzez akcje skierowane na wymiany młodzieżowe,
organizację szkół letnich oraz
podtrzymywanie polskości w
regionach, w których mieszkają
polskie rodziny, np. w obwodzie grodzieńskim na Białorusi lub w obwodzie lwowskim
i stanisławowskim na Ukrainie.
Od 15 lat Stowarzyszenie
Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej organizuje wakacje
edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół na grodzieńszczyżnie. 50-osobowe grupy
z Lidy i Grodna przyjeżdżają na
Dolny Śląsk.
W 2016 roku szkoła letnia będzie zorganizowana
we Wrocławiu z okazji ESK Wrocław - 2016. Młodzież uczestniczyć będzie w różnorodnych
wydarzeniach kulturalnych, a
także zapozna się z działalnością strefy Schengen poprzez
wizytę w Republice Czeskiej.
Podczas spotkań integracyjnych przekona się jak można
żyć w wolnym kraju, poprzez

Julian Golak, wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

relacje z rówieśnikami we
Wrocławiu oraz w sąsiednich
gminach.
Trzeba także kontynuować współpracę ze szkołami na Ukrainie, bowiem
wymiany młodzieżowe są
najlepszym sposobem na
odkrywanie wspólnej historii
i przełamywanie narosłych
przez lata stereotypów. Należy kontynuować i wspierać
akcję pn. „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia”, która
od kilku lat jest wyjątkową
metodą edukacji historycznej
i patriotycznej. Jest to jedyne
na taką skalę przedsięwzięcie
w Europie, podczas którego
młodzież dobrowolnie poświęca swoje wakacje i pracuje na
zaniedbanych i zniszczonych
cmentarzach, szczególnie na
Ukrainie Zachodniej.
Należy rówież wspierać
działania samorządów ukrańskich i organizacji pozarządowych, które próbują nawiązywać kontakty i uczyć się demokracji oraz walki z korupcją.
Polska jest postrzegana
na Ukrainie jako przyjaciel
i adwokat spraw ukraińskich
w Europie. Mam nadzieję, że
również samorząd województwa dolnośląskiego będzie
rozwijał współpracę z Ukrainą.
Wystąpienie Juliana Golakaradnego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego na sesji Sejmiku
w dniu 25 lutego 2016 roku.
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LINIA KOLEJOWA DO LĄDKA-ZDROJU
I STRONIA ŚLĄSKIEGO POWRACA
Z inicjatywy Juliana Golaka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego 15 marca
odbyło się spotkanie w
nieczynnym dworcu kolejowym w Lądku-Zdroju
z udziałem Jerzego Michalaka, wicemarszałka
województwa oraz samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych.
Julian Golak od kilku lat
zabiega o reaktywację linii
kolejowej z Kłodzka przez
Lądek-Zdrój do Stronia Śląskiego. Na początku roku
podjęta została wstępna
decyzja, a obecnie dobiegają końca rozmowy
Zarządu Województwa
z przedstawicielami PKP
PLK SA, które zarządza
infrastrukturą kolejową.
Samorząd Województwa
ma zamiar przeznaczyć ok.
15 mln zł na remont trasy.
Jak twierdzi Julian Golak pozwoli to na ponowne
uruchomienie przewozów
pasażerskich. Będą je obsługiwać nowoczesne
szynobusy Kolei Dolnośląskich. Zostaną one zakupione decyzją Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z nich
może wyjechać na trasę
za ok. 2- 3 lata. Będzie posiadał m.in. klimatyzację,
system informacji pasażerskiej oraz ułatwienia dla rowerzystów, narciarzy i osób
niepełnosprawnych. Co
ważne, czas przejazdu
będzie konkurenc yjny
do samochodu. Chcemy
połączyć drogą kolejową
Wrocław z uzdrowiskiem
i atrakcjami turystycznymi
gminy Stronie Śląskie.
Rewitalizacja dworca
w Lądku-Zdroju
Wtorkowe spotkanie
zo s t a ł o zo rg a n i zowane, aby zachęcić władze
miasta do rewitalizacji
obiektu dworca, który po
ponownym uruchomieniu
przewozów pasażerskich

powinien być wizytówką
miasta. Obiekt ten powstał
w 1912 roku i jest wpisany
na listę zabytków. Niestety
z roku na rok jego stan jest
coraz gorszy. Poważnym
uszkodzeniom uległy m.in.
elementy wiaty peronowej.
Jego właścicielem podobnie jak w całej Polsce jest
PKP SA, które jednak nie
ma pieniędzy na remonty budynków, szczególnie
tych położonych w małych
miejscowościach. Część
z gmin uznaje jednak, że
obiekty te są istotne dla
dobrego wizerunku miejscowości, bo to właśnie
dworzec jako pierwszy
widzą pasażerowie po
wyjściu z pociągu.
Jedną z takich gmin jest
Stronie Śląskie. Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz pięć
lat temu przejął budynek i
zainwestował ok. 5 mln zł
w celu stworzenia w nim
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Zachowana została również funkcja
dworcowa, tj. poczekalni i
odpowiedniego wyjścia na
peron. Julian Golak uważa
że podobne rozwiązanie
byłoby optymalne także
w przypadku budynku
w Lądku-Zdroju.
W spotkaniu wziął
udział m.in. Borysław Zatoka z Fundacji Spacerowa 7,
któr y przekonywał, że
niezbędne jest tu partnerstwo publiczno-prywatne.
Warcisław Martynowski,
prezes Stowarzyszenia
Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej przedstawił
koncepcję utworzenia hostelu w budynku dworca.
W spotkaniu uczestniczył
także burmistrz i zastępca
burmistrza Lądka-Zdroju.
Julian Golak wspólnie
z Jerzym Michalakiem, wicemarszałkiem województwa zadeklarowali poparcie i pomoc w realizacji tej
inwestycji.

Warcisław Martynowski prezentuje Julianowi Golakowi jedną z koncepcji
zagospodarownia budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju.

Julian Golak i wicemarszałek Jerzy Michalak.

Od lewej: Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz, Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, Wicemarszałek Jerzy Michalak,
Borysław Zatoka z Fundacji Spacerowa 7 i Warcisław Martynowski, Prezes
Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
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RONDO IM. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH

Odpalenie rac na zakończenie uroczystości przez Noworudzkich Patriotów.

Inicjatorem nadania rondu w Ludwikowicach Kłodzkich imienia Żołnierzy Wyklętych była grupa nieformalna Noworudzccy Patrioci. Zebrali oni 350 podpisów
wśród mieszkańców gminy
i wystąpili do Rady Gminy
Nowa Ruda. Rada Gminy
uchwałą z dnia 24.11.2015
roku nadała nazwę rondu.
Uroczystość zaplanowana
została z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych 28.02.2016 roku.
Uroczystość rozpoczęła
się mszą św. o godz.11.30
w kościele św. Mikołaja w
Ludwikowicach. Ks. kan.
Jan Patykowski w okolicz-

nościowej homilii przybliżył
patriotyzm tych żołnierzy
i znaczenie ich walki o wolność dla obecnych pokoleń.
Przed kościołem umiejscowiono 20 krzyży z tabliczkami upamiętniającymi najwybitniejszych Wyklętych.
Dalsza część uroczystości odbyła się na rondzie.
Rozpoczęła się od zaciągnięcia warty honorowej
przez żołnierzy 22 karpackiego batalionu piechoty
górskiej w Kłodzku przy
krzyżu upamiętniającym
rotmistrza Witolda Pileckiego. Po odśpiewaniu hymnu
głos zabrała wójt gminy Adrianna Mierzejewska, która

Warta honorowa żołnierzy 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kłodzku.

przybliżyła zebranym wkład
żołnierzy wyklętych w walkę o wolność i suwerenność
Polski oraz przypomniała,
że na terenie miasta i gminy Nowa Ruda działały po
wojnie dwie organizacje:
Grupa Sosna-Pekin i Organizacja Rzeczpospolita Polska
Walcząca. Powiedziała, że
od dwóch lat gmina Nowa
Ruda aktywnie włącza się
w uroczystości upamiętniające tych żołnierzy i podziękowała ich organizatorom.
Zadeklarowała też pomoc
gminy w następnych latach.
W imieniu władz wojewódzkich głos zabrał Julian
Golak, wiceprzewodniczą-

cy Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, który podziękował za podjęcie tej
cennej inicjatywy. Poświęcenie ronda przez ks.Jana
Patykowskiego poprzedziły
modlitwy za Żołnierzy Wyklętych i bezpieczeństwo na
rondzie. Uroczystość zakończyło odpalenie rac wokół
ronda przez Noworudzkich
Patriotów. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała
policja i Ochotnicza Straż
Pożarna z Ludwikowic.
Podjęto też zobowiązanie,
że za rok stanie na rondzie
popiersie rotmistrza Pileckiego.

Przemówienie wójt Adrianny Mierzejewskiej.

Ziemia Kłodzka nr 260/ marzec 2016

8
Teresa Bazała

MARSZAŁEK W NOWEJ RUDZIE

Wizyta na skrzyżowaniu ulicy płk. Sokola z obwodnicą Nowej Rudy w dzielnicy Drogosław. Stoją od lewej: Julian Golak, wicemarszałek Jerzy Michalak, Piotr Kamiński.

Wspólnie z Julianem
Golakiem chcą poprawić
bezpieczeństwo na drogach
wojewódzkich.
Na zaproszenie Juliana
Golaka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego do Nowej
Rudy przyjechał 15 marca
Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa, odpowiedzialny za samorządowe drogi i koleje na Dolnym Śląsku. Samorządowcy
wspólnie z mieszkańcami
zastanawiali się m.in. nad
poprawą bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą płk. Sokola
w Drogosławiu.

Julian Golak przypomniał,
że w tej sprawie interweniował już kilkukrotnie. Władze
wojewódzkie próbowały
znaleźć optymalne rozwiązanie trzech tutejszych problemów: nadmiernej prędkości
samochodów przejeżdżających przez skrzyżowanie, złej
widoczności dla kierowców
wyjeżdżających z ul. Sokola
oraz przechodzenia pieszych
w niebezpiecznych miejscach zamiast po pasach.
Mieszkańcy zwrócili też
uwagę na złe odwodnienie
ul. Sokola, która jest jednak
drogą powiatową.
Ponadto Jerzy Michalak
zapoznał się też ze stanem

Skrzyżowanie ulicy Sokola z obwodnicą Nowej Rudy.

uszkodzonej nawierzchni na
II etapie obwodnicy, która
latem będzie naprawiona.
Przedstawiciele województwa zajęli się również
uszkodzoną kładką obok
mostu we Włodowicach,
gdzie w ich opinii zagrożone
jest bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i osób poruszających się samochodami.
Piesi zmuszeni są przechodzić po wydzielonej części
jezdni, a samochody muszą
przekraczać podwójną ciągłą linię. Według wcześniejszych analiz DSDiK naprawa
została oszacowana aż na
milion złotych. W dodatku
wystąpił problem z dokład-

nym określeniem własności
terenu na obszarze przylegającym do tego skrzyżowania.
Sejmik Województwa
Dolnośląskiego przeznaczy aż 8,7 mln zł na przebudowę ulic Świdnickiej
i Piłsudskiego. Miasto dołoży kolejne 1,5 mln zł. Dzięki
tym funduszom powstanie
nie tylko nowa nawierzchnia, ale także oświetlenie i
chodniki. Trwa również procedura wyboru firmy, która
stworzy wykona pierwsze
prace projektowe obwodnicy Nowej Rudy-Słupca. Prace
te w całości finansowane są
z budżetu województwa.

Oględziny uszkodzonej kładki we Włodowicach.
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WROCŁAW - STACJA I ETAPU SZLAKU ŚW. WOJCIECHA
W roku 985 na Ostrowie
Tumskim we Wrocławiu powstał
pierwszy gród wybudowany
przez Mieszka I. W tym też okresie miasto wraz z resztą Śląska
przeszło we władanie rodu Piastów. W 1000 roku na zjeździe
gnieźnieńskim cesarz Otton III
i Bolesław Chrobry ustanowili
w mieście biskupstwo rzymskokatolickie podporządkowane
arcybiskupstwu w Gnieźnie.
W okresie rozbicia dzielnicowego, Śląsk i jego największy
z grodów stał się domeną nowej
linii książęcej – Piastów Śląskich.
W XIII wieku osady wokół
grodu zaczęły się przekształcać
stopniowo w jeden organizm
miejski. W drugiej połowie XIII
wieku miasto posiadało już
ceglane mury miejskie i fosę,
a zarządzała nim, od 1261 roku,
Rada Miejska. W 1335 roku,

drogą dziedziczenia, miasto
i księstwo przeszły pod panowanie korony czeskiej. Rok
1416 to data zakończenia budowy gotyckiej katedry. Miasto
przeżywa rozkwit handlu. Do
roku 1474 Wrocław pozostawał
członkiem Hanzy. W 1526 roku,
po śmierci króla Czech Ludwika
Jagiellończyka Wrocław wraz ze
Śląskiem dostaje się pod panowanie Habsburgów. W XV i XVI
wieku miasto rozpoczęło budowę nowoczesnych fortyfikacji.
W 1702 roku cesarz Leopold I
powołał we Wrocławiu Akademię Jezuicką.
Od 1741 roku Wrocław
i Śląsk przeszły pod panowanie
pruskie, a z miasta uczyniono
twierdzę. Nastąpił wzmożony ucisk fiskalny i likwidacja
samorządu miasta. W okrasie
reformacji katolickimi pozostały

Widok na Ostrów Tumski z katedrą św. Jana we Wrocławiu.

Katedra św. Jana Chrzcziciela
we Wrocławiu.

Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu.

tylko świątynie i klasztory Ostrowa Tumskiego oraz niektóre
z pobliskich osad.
Dominacja protestantyzmu
utrzymała się przez kolejne
stulecia i zostałą nie została
podważona nawet w okresie
prób rekatolizacji Śląska przez
Habsburgów. Okupacja francuska przyniosła pokaźną kontrybucję oraz wyburzenie fortyfikacji miejskich co przyczyniło się
do zniesienia bariery w rozwoju
przestrzennym miasta. W 1811
roku powołano Uniwersytet
Wrocławski, który okres swej
największej świetności osiągnął
jednak dopiero na przełomie
XIX i XX wieku. W 1877 roku
uruchomiono linie tramwajów konnych, które od lat 90.
wraz z elektryfikacją miasta były
zastępowane tramwajami elektrycznymi. Obok Uniwersytetu

Wrocławskiego, od 1910 roku
pojawiła się Wyższa Szkoła Techniczna, a rok później Akademia
Sztuk Pięknych. Życie teatralne
i muzyczne oraz sztuki plastyczne czyniły Wrocław jednym
z najważniejszych ośrodków
kulturalnych. W mieście powstawały nowatorskie realizacje architektoniczne,liczba
mieszkańców osiągnęła pół
miliona. W czasie pierwszej wojny światowej Wrocław uniknął
zniszczeń. W 1944 roku wobec
zbliżania się frontu wschodniego Wrocław został ogłoszony
zamkniętą twierdzą. „Festung
Breslau” skapitulowała 6 maja
1945 roku. Zginęło lub zostało rannych dziesiątki tysięcy
obrońców i mieszkańców cywilnych, a większa część jego
substancji budowlanej legła
w gruzach.

Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.

Wnętrze kościoła św. Wojciecha
we Wrocławiu.

Wnętrze katedry św. Jana
we Wrocławiu.
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VRATISLAV
Roku 985 vznikla na Tumském ostrově první opevněná
osada (hradiště) postavená
Měškem I. V té době se také
město společně se zbylou
částí Slezska dostalo do rukou
rodu Piastovců. V roce 1000 na
Hnězdenském sjezdu císař Ota
III. a Boleslav Chrabrý rozhodli
o zřízení zdejšího římskokatolického biskupství podřízeného
arcibiskupství v Hnězdně. V
době rozpadu státu na drobná knížectví se Slezsko a jeho
největší opevněné město stalo
doménou nové knížecí větve
– Slezských Piastovců. Ve 13.
století se osady kolem hradu
začaly postupně měnit v jeden
městský organismus.
Ve druhé polovině 13. století
již mělo město cihlové hradby a
příkop a od roku 1261 jej spravovala Městská rada. V roce 1335 se
město a knížectví jako dědictví
staly součástí Českého království.
Roku 1416 byla ukončena stavba
gotické katedrály. Ve městě se
dynamicky rozvíjel obchod. Do
roku 1474 byla Vratislav členem
hanzy. Po smrti krále Ludvíka
Jagellonského v roce 1526 se
Vratislav společně se Slezskem
dostala pod vládu Habsburků. V
15. a 16. století město zahájilo
výstavbu moderního opevnění.
Roku 1702 císař Leopold I. zřídil
ve Vratislavi Jezuitskou akademii. Od roku 1741 byla Vratislav i
Slezsko pod pruskou nadvládou
a z města se stala pevnost. Došlo
k silnějšímu daňovému útisku a
zrušení městské samosprávy. V
době reformace katolické zůsta-

Tumský ostrov ve Wroclavi.

ly pouze chrámy a kláštery na
Tumském ostrově a některé z
okolních osad. Dominance protestantismu přetrvávala několik
dalších století a nebyla podlomena ani v době snah o rekatolizaci
Slezska vyvíjených Habsburky.
Francouzská okupace přinesla
významnou kontribuci a zboření městského opevnění, což
přispělo k odstranění překážky
pro územní rozvoj města. V roce
1811 byla založena Vratislavská
univerzita, která však období své
největší prosperity zaznamenala
až na přelomu 19. a 20. století.
V roce 1877 byly zprovozněny
linky koňských tramvají, které
byly od 90. let společně s elektrifi
kací města nahrazovány elektrickými tramvajemi. V sousedství
Vratislavské univerzity se v roce
1910 objevila Vysoká technická
škola a o rok později Akademie
výtvarných umění. Díky divadelnímu a hudebnímu dění i výtvarnému umění patřila Vratislav k
nejvýznamnějším kulturním střediskům. Na území města vznikaly
novátorské architektonické stavby a počet obyvatel dosáhl půl
milionu. V době první světové
války se Vratislav vyhnula válečným škodám. V roce 1944, tedy
v době, kdy se blížila východní
fronta, byla Vratislav vyhlášena
uzavřenou pevností. „Festung
Breslau” kapitulovala 6. května
1945. Desítky tisíc obránců a
civilních obyvatel padlo nebo
bylo zraněno, většina staveb se
proměnila v hromady sutin.

Wroclavská radnice

Staroměstské náměstí ve Wroclavi

Wroclawská universita, Aula Leopoldina
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"BUĎME RODINOU"

Nowa Ruda – Drogosław, 18. října 2015. Koncert polsko-českého sboru "Amicitia" v kostele sv. Barbory.

Více než 100 spole čenských a kulturních akcí
na pohraničí je za námi.
Přečtěte si shrnutí 26. ročníku
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury.
V Sokolci (v Sovích horách)
byla slavnostním shrnutím dne
21. prosince 2015 ukončena XXVI
edice Polsko-českých dnů křesťanské kultury "Buďme rodinou".
Vánočního setkání se zúčastnili
dobrovolníci, a to nejen z Polska a České republiky, ale také
z Ukrajiny, Běloruska a Gruzie.
Celý rok 2015 byl mimořádně
bohatý na kulturní akce na polsko-českém pohraničí. Tato jedna
z největších akcí v posledních letech byla zahájena už v březnu v
českém Broumově, kde více než
100 hostů z obou zemí oficiálně
zahájilo Polsko-český kulturní
rok 2015. U této příležitosti se
sešli účastníci nejen z Broumova, ale také z jiných polských a
českých měst. Během oslav, starosta města Broumova Jaroslav
Bitnar a Julian Golak, který je po
dobu 25 let předsedou Organizačního výboru Polsko-českých
dnů křesťanské kultury, předali
čestná ocenění udělená v roce
2015 konzulovi České republiky
ve Wroclawi Arkadiuszovi Ignasiakovi a prof. Lesławu Koćwinovi.
V průběhu celého roku se událo-

stí na polsko-českém pohraničí
zúčastnili také zástupci Ukrajiny,
Běloruska, Německa a Gruzie.
Většina akcí se konala tradičně
v období od září do konce roku.
Byl to mezi jinými (dvoudílný)
Mezinárodní umělecký plenér,
kterého se zúčastnili také zdravotně postižení umělci, kteří malovali rty a nohama. První část
plenéru se konala ve Štětíně a
druhá v Sovích horách (se sídlem
v Sokolci). Obou částí plenéru se
velmi aktivně účastnil zdravotně postižený umělce - hudebník
Zygmunt Romanowski z Chicaga (USA). V průběhu celého roku
byly v několika městech v Polsku
a České republice prezentovány
tři pojízdné výstavy (o historii
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury, "Cesta ke svobodě" a také
nejnovější výstava o Arnoštovi z
Pardubic. Organizátoři na sebe
vzali také velice náročné břímě
opravy těžce poškozeného náhrobku prvního českého arcibiskupa, který se nachází již 650 let
v jezuitském kostele v Kladsku.
Výsledkem tří konferencí konajících se ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností
(Polsko-Czeskie Towarzystwo
Naukowe), bylo rozhodnutí, že renovace náhrobku bude provedena vědci z Pardubické Univerzity
- fakulty restaurování v Litomyšli.

Důležité události Polsko-českých dnů křesťanské kultury byly opět organizovány ve
Vratislavi a v Praze - hlavním
městě České republiky. Byly to
konference, výstavy a koncerty.
Celkově se v roce 2015 konalo
téměř sto různých společensko-kulturních akcí ve 34 městech

v Polsku a České republice.
Také pro rok 2016 jsou již naplánovány další akce včetně organizování a otevření "Stezky sv. Vojtěcha" z Prahy do Vratislavi. Hlavní
oslavy začnou dne 23. dubna
2016 v Praze v Katedrále sv. Víta.
Překlad: Joanna Golak

Praha, 29. listopadu 2015. Biskup Václav Malý navštívíl výstavu o historii Polskočeských dnů křesťanské kultury "Buďme rodinou".
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XXVI POLSKO – CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W BIELAWIE
XXVI Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie odbyły się pod honorowym
patronatem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Bielawy Zbigniewa Dragana i Burmistrza Bielawy
Piotra Łyżwy. Organizatorami
byli: Miejski Ośrodek Kultury
i Sztuki w Bielawie, Bielawskie
Parafie, Towarzystwo Przyjaciół
Bielawy, Misja Nowa Nadzieja
oraz Cech Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie.
Inauguracja obchodów
została poprzedzona festiwalem pod hasłem: „Żyj nadzieją”,
który trwał od 4 do 6 września.
W pierwszym i w ostatnim dniu
festiwalu w Kinoteatrze MOKiS
w Bielawie aktorzy – amatorzy
zaprezentowali spektakl „Bramy
nieba, płomienie piekła”, natomiast w dniu 5 września w Parku
Miejskim w Bielawie odbył się
festyn z udziałem mieszkańców
Bielawy, licznych gości z powiatu dzierżoniowskiego. Podczas
tego festynu na scenie wystąpiła Natalia Niemen oraz Kolah
& Poison.
W dniu 13 września odbyła
się Inauguracja Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie, która rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w
Kaplicy przy ul. Wolności. Msza
Święta była celebrowana przez
Proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
- ks.dr Roberta Begierskiego.
W uroczystej Mszy Świętej
wzięli udział: delegacja władz
miasta na czele z Burmistrzem
Piotrem Łyżwą oraz Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki – Jan Gładysz, mieszkańcy miasta, radni, przedstawiciele
stowarzyszeń i zaproszeni goście. Po Mszy Świętej w Parku
Miejskim w ramach „Święta
Piernika” odbyło się „Misterium
Chleba”, zorganizowane przez
Cech Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości. Uczestnicy
tego wydarzenia kulturalnego
mieli okazję podziwiać wypieki
lokalnych piekarzy i poczęstować się pysznym chlebem.
16 września odbył się wernisaż wystawy fotograficznej
Vĕry Kopeckiej z Broumova
pod nazwą „Broumov i okolice
w obiektywie”. Wystawa miała
miejsce w sali wystawowej Art

– Inkubator.
W wernisażu wzięli udział
Julian Golak, władze naszego
miasta z wiceburmistrz Małgorzatą Greiner, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Gajda,
radni, dyrektorzy i pedagodzy
ze wszystkich szkół, przedstawiciele MOKiS, Kazimierz Rachowiecki – Starszy Cechu Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Katarzyna
Wierzbicka – Dyrektor Cechu,
Ewa Glura – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, przedstawiciele stowarzyszeń, oraz
mieszkańcy miasta. Wystawa
była imponująca. Uroczystość
uświetniła Barbara Pachura, która wraz z Mariuszem Kajrysem
wystąpiła z pięknym koncertem
własnej kompozycji i z piosenkami do wierszy Vĕry Kopeckiej.
W dniu 20 września w kościele pod wezwaniem „Bożego Ciała”, odbył się koncert organowy
pod tytułem „Muzyka klasyczna”
w wykonaniu Piotra Matuszewskiego, w którym wzięli udział
Julian Golak, przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie, Burmistrz Piotr Łyżwa, radni miasta
Bielawy, Jan Gładysz – Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki w Bielawie, Kazimierz
Rachowiecki, Ewa Glura – prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
członkowie TPB, przedstawiciele Bielawskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i mieszkańcy
naszego miasta.
W dniu 14 października odbył się wernisaż wystawy gobelinów o tematyce sakralnej Marii
Gostylli Pachuckiej z Poznania.
Wernisaż odbył się w sali wystawowej Art – Inkubatora w Bielawie przy ul. Piastowskiej. Pierwszy raz w sali wystawowej Art
– Inkubatora wyeksponowane
były prace o tematyce sakralnej.
Większość prac związana była
z wizerunkiem Chrystusa. Ponadto były gobeliny z Madonnami, aniołami i elementami
wnętrz obiektów sakralnych.
W tym wernisażu uczestniczyli
między innymi Wiceburmistrz
Małgorzata Greiner, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Gajda, radni Marta Masyk i
Krzysztof Możejko, ks. Łukasz
Bankowski z parafii pod we-

zwaniem Wniebowzięcia NMP
w Bielawie, dyrektorzy szkół
podstawowych, dzieci wraz z
nauczycielami, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych,
część słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
na czele z prezes Ewą Glurą oraz
znajomi i sympatycy malarstwa
i rękodzieła. Wystawa była imponująca. Wystawę uświetnił
występ Agnieszki Letniowskiej,
która zaśpiewała ulubione pio-

Vĕra Kopecká i Julian Golak podczas otwarcia wystawy fotograficznej.

Krzysztof Pełech otrzymuje gratulacje od Małgorzaty Greiner wiceburmistrz Bielawy.

Koncert Barbary Pachury i Mariusza Kajrysa.
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senki Marii Gostylli Pachuckiej.
18.10. 2016 tradycyjnie w
ramach Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrzescijańskiej parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Bielawie, zorganizowała dzień poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. W tym
roku, pragnąc wyrazić miłość
i wdzięczność Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II za to, czego
dokonał w ciągu ponad 26 lat
swego pontyfikatu wolontariusze Światowych Dni Młodziezy rejonu dzierżoniowskiego
przygotowali w kościele WNMP
w Bielawie wieczornicę. pt. „STACJA Światowych Dni Młodzieży”.
Tegoroczne rozważania poświęcone były idei ŚDM oraz postaci
naszego wielkiego Polaka. Teksty
czytane przez wolontariuszy były
przeplatane piosenkami, które
wykonywała schola parafialna i
wolontariusze pod kierunkiem
Anny Lutz. Motyw Światowych
Dni Młodzieży pojawiał się w
programie wielokrotnie. Przytaczano wypowiedzi Jana Pawła II,
że Światowe Dni Młodzieży stały
się wielkim i fascynującym świadectwem, jakie młodzież daje o
sobie, stały się potężnym środkiem ewangelizacji. Jest bowiem
w młodych ludziach olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości. Podkreślano jak wielkim
wydarzeniem dla Poslki i Polaków
będą lipcowe wydarzenia.
Spotkanie to zakończyło

się modlitwą i specjalnym błogosławieństwem, po którym
ksiądz proboszcz Stanisław Chomiak podziękował wszystkim
za przybycie i za zorganizowanie
wieczornicy.
W dniu 25 października,
w kościele pw. Ducha Świętego,
po Mszy Świętej odprawionej
przez księdza proboszcza odbył
się koncert gitarowy Krzysztofa Pełecha pod tytułem: „Pielgrzymka z gitarą przez wieki”.
W tym koncercie oprócz władz
miasta udział wziął Julian Golak,
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy i Cechu Rzemiósł
Różnych. W programie recitalu
znajdowały się utwory polskie,
hiszpańskie i latynoamerykańskie oraz Jana Sebastiana Bacha.
Koncert w wykonaniu wybitnego polskiego gitarzysty klasycznego spotkał się z wielkim
uznaniem i zainteresowaniem.
Artysta kilka razy bisował.
Owacje odbyły się na stojąco.
Na zakończenie koncertu Wiceburmistrz wręczyła wiązankę
kwiatów i w imieniu wszystkich
uczestników podziękowała
za piękny koncert.
W dniu 4 listopada w sali
wystawowej Art – Inkubatora w
Bielawie odbył się wernisaż wystawy malarstwa Lucyny Wierzbickiej „Pędzel mnie prowadzi”.
Uroczystość uświetnił występ
Chóru MOKiS prowadzony przez
Katarzynę Bzdeń.
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6 listopada w ramach XXVI
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Bielawie była
X Polsko – Czeska Noc Poetów,
zorganizowana przez Miejską
Bibliotekę Publiczną, Miejski
Ośrodek Kultury i Sztuki i Towarzystwo Przyjaciół Bielawy,
przy współudziale partnerów
z Czech, Biblioteki w Hronovie
i Ośrodka Pisarzy Wschodnio
– Czeskich oraz Klubu Miłośników Poezji Śpiewanej „Pozytywka”. W Nocy Poetów udział
wzięli poeci z Czech i z różnych
stron Polski, prezentując swoje
utwory szerokiej publiczności. Była to wspaniała impreza,
uświetniona występem chóru
Seniorów prowadzonym przez
Barbarę Pachurę oraz występem
uczennicy Anny Lutz z pięknym
repertuarem piosenek.
19 listopada otwarta została
wspólna wystawa fotograficzna
Vĕry Kopeckiej oraz starych aparatów fotograficznych i kamer ze
zbiorów Tadeusza Łazowskiego.
Wernisaż odbył się w Zespole
Szkół Cechu Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości. Organizatorami wernisażu byli Cech
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Towarzystwo
Przyjaciół Bielawy. Uroczystość
otworzyła dyrektor biura Cechu
Katarzyna Wierzbicka.
Vĕra Kopecká, oprócz zaprezentowanej pięknej wystawy fotograficznej zapoznała zebranych

ze swoją poezją, czytając kilka
wierszy ze swoich 14 tomików
poetyckich, które wydała w języku czeskim i polskim. Wiersze
Vĕry Kopeckiej przetłumaczone
zostały na język polski przez Antoniego Matuszkiewicza.
Tadeusz Łazowski – bielawski
kolekcjoner starych aparatów fotograficznych i kamer opowiadał
o swojej pasji, o zdjęciach, które
wykonywał swoim pierwszym
aparatem fotograficznym i o tym
jak powstał jego zbiór.
Uroczystość uświetnił występ
uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w składzie Klaudia Magusiak,
Sylwia Romanowicz i Sebastian
Klemke. Program artystyczny
przygotowany był przez Jadwigę
Łakomską. Uroczystość została
zakończona występem Agnieszki
Letniowskiej – uczennicy Szkoły
Podstawowej Nr 10, która zaśpiewała piosenkę w języku czeskim,
polskim i francuskim.
Wernisaż wystawy został
poprzedzony wizytą Libuše Rosovej - starostki z miejscowości
Křinice koło Broumova, która
była zachwycona polsko – czeską wystawą. Na zakończenie tej
wizyty zaprosiła przedstawicieli
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości oraz prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Křinicy.
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ZROZUMIEĆ NASZĄ WSPÓŁCZESNOŚĆ
W 2015 roku w Saloniku
Churchilla w Kudowie, w 100ną rocznicę ogłoszenia teorii
względności Alberta Einsteina
mówiliśmy o badaniach Kosmosu
i powtarzaliśmy pytanie, czego
człowiek poszukuje w Kosmosie.
Ks. prof. Michał Heller mówi, że
człowiek poszukuje sam siebie,
pragnie bowiem odpowiedzieć
na pytanie kim jestem, skąd się
wziąłem, dokąd zmierzam. Człowiek poszukuje siebie także w
historii. Prof. Gerd Hoeffner we
„Wprowadzeniu do antropologii filozoficznej” pisze, że historia
mówi nam o ludziach i czynach
ludzkich, o instytucjach ludzkich, zawsze w odniesieniu do
konkretnych ludzi, ale o samym
człowieku – jako takim - nic nie
mówi, poza tym, że wszystko co
ludzkie zmienia się, przechodzi
i odchodzi. Z punktu widzenia
biologiczno-chemicznego możemy o człowieku powiedzieć
dość dokładnie czym jest: człowiek jest prochem i niczym. Ma
jednak wielkiego ducha wokół
którego krążą inne zjawiska duchowe. Prof. Leszek Balcerowicz wyprowadzając naszą gospodarkę z epoki realnego socjalizmu
- posiłkował się niewidzialną ręką
rynku, z biologii i socjologii znamy niewidzialną rękę ewolucji,
która powoduje, że wszystko co
istnieje – czy chce, czy nie chce
– musi się rozwijać. Heller poszerzył to spojrzenie w filozofii i teologii głosząc, że wszystko rozwija
się w dobrym kierunku, bowiem
we Wszechświat wpisane jest dobro i wszystko ku niemu zmierza.
Dowód na takie optymistyczne
spojrzenie jest dosyć wyraźny: zło
nigdy nie zwycięża, choć jest go
jakby więcej niż dobra. Zawsze
zwycięża dobro, szkoda, że często
w czasie dłuższym od naszego
życia. Pewnie zło szybciej przegrywałoby, a nawet byłoby go
trochę mniej, gdyby świadomość
hellerowska poszerzała się.
Niewola Babilońska odwieczny przykład
Przypominamy te prawdy
wielkie i piękne, by - wobec
problemów, które będziemy
rozważać - nie tracić nadziei,że
żyjemy w świecie urządzonym
racjonalnie. Od kiedy pojawiły

się zapisy dziejów ludzkich, czyli
historia, to pełno w niej wojen,
przemocy i niewoli. Nawet Lud
Biblijny, który według Biblii był
szczególną własnością Pana, trafił
do niewoli babilońskiej w latach
586 – 538 przed n.e. Przetrwał
ją, nie zatracił swojej tożsamości,
powrócił i odbudował Jerozolimę, a w niej świątynię. Wydarzenie bardzo pouczające i symboliczne. Na dzisiejszym spotkaniu
szczególną uwagę poświęcimy
skutkom, jakie przynosi niewola
i zniewolenie narodu, co powoduje niewola, zwłaszcza długo
trwająca. Niewola zmienia narody, niewola babilońska odmieniła Hebrajczyków. Po deportacji
do Babilonu, po utracie ojczyzny,
zniszczeniu Jerozolimy i spaleniu
świątyni – wygnańcy znaleźli się
na pustkowiu duchowym. Wierzyli,że Jahwe naprawdę mieszka
w ich świątyni, że są Jego ludem,
zawarł bowiem z nimi przymierze. Co więc mogli myśleć, gdy
to wszystko runęło? Czy pogański bóg wrogów byłby silniejszy
od Jahwe, Jedynego, Przedwiecznego, niech będzie błogosławiony? To nie było zresztą
ostatni raz. W znanej dramatycznej sztuce, czekając na śmierć w
komorach gazowych Auschwitz,
wytoczyli Mu proces, oskarżając
Go o niedotrzymanie Przymierza.
W Babilonie stracili dawną pewność siebie, znaleźli się w pustce
wewnętrznej pozbawieni oparcia, runęło wszystko, mogli się
zagubić i nie wiedzieć kim są.
Babilończycy nie byli szczególnie uciążliwi – w porównaniu
z późniejszymi wrogami – ale to
co Hebrajczycy swojego utracili
było właśnie najgorszą stratą. Oni
w świątyni jerozolimskiej rozmawiali ze swoim Bogiem, teraz nie
było świątyni, utracili nadzieję,
to było najbardziej dojmujące.
I wtedy pojawili się prorocy.
Ezechiel – jeden z największych
proroków - uświadomił im,
że Bóg nie mieszka w świątyni,
ale w ludzkim sercu, mają poszukiwać Go nie w świątyni, lecz
w życiu. Cały ten wielki dramat
przedstawia przekonująco Antonio Salas w książce „Prorocy”
(1998). Uświadomili sobie, że
ich roszczeniowe traktowanie
Boga, jakby im się wszystko
należało, jest złudzeniem. Mają

być kowalami swojego losu,
w pełnym zaufaniu swojemu
Bogu, z zachowaniem swojej
tradycji, swojej odrębności i dziedzictwa. Wyróżnili się obchodem
święta szabatu, swoimi obyczajami, ochraniali się przed wpływami kultury babilońskiej, umocnili
wiarę. Źródłem ich nowych sił –
jak pisze Antonio Salas - stała się
odnowiona wiara i wzmocniona
tożsamość; zamiast opłakiwać
własne błędy, zajęli się ich naprawianiem. Niewola babilońska
stała się dla nich oczyszczeniem
wiary i postaw. Dla późniejszych
badaczy stała się przedmiotem
głębokich studiów, i nie traci
przesłania społecznego i teologicznego.
Kolonializm
i teorie postkolonialne
Po okresie średniowiecza,
państwa europejskie, głównie
Anglia, Francja, ale także Hiszpania, Belgia, Holandia, Portugalia zajmowały kraje zamorskie,
czyniąc z nich swoje kolonie,
narzucając tamtejszym społeczeństwom system kolonialnego
wyzysku . W XX wieku, ten system
kolonialny rozpadł się i kolonizowane narody zdobyły niepodległość. Jednakże, niepodległość
nie oznacza jeszcze pełnej wolności i zdolności rozwoju w nowych
uwarunkowaniach. Zwrócił na to
uwagę badacz skutków kolonializmu Edward Said, naukowiec
amerykański, pochodzenia arabskiego, urodzony w 1935 r. (zm.
w 2003 r.). W głośnej książce pt
„Orientalizm” wydanej w 1978 r.
przedstawił analizę dyskursów
akademickich o systemach kolonialnych. Said interesował się
kolonializmem Bliskiego Wschodu, ale jego wnikliwe obserwacje mają znaczenie uniwersalne.
Tą pracą dał początek studiom
postkolonialnym. Said wykazał,
że dyskurs akademicki o ludziach
wschodu, kolonizowanych przez
państwa europejskie nie spełnia
wymogów naukowego obiektywizmu, że jest prowadzony nie
dla rzetelnych poznawczych badań naukowych, ale na potrzeby
opinii publicznej świata zachodniego, dla usprawiedliwienia
działań kolonizacyjnych, a nawet
ich kontynuowania w nowych

Prof. Ewa Thompson

warunkach. W tym obnażonym
przez Saida dyskursie zachodu
uwidocznione zostały intencje
pokazania palcem, że ludzie z byłych kolonii są bierni, nie twórczy
i nie oryginalni dla innych kultur.
W obrazie widać prymitywnego
tubylca, który dopiero uczy się
od europejskich kolonizatorów
jak być człowiekiem i jak dorastać do wzoru człowieka, którym
był kolonizator europejczyk. Said
zauważył, że ten typ widzenia
świata kolonii zaczął się już upowszechniać w czasach Napoleona Bonaparte, gdy po podbiciu
Egiptu w 1798 roku wydano we
Francji serię prac naukowych
o koloniach. W tym samym
czasie, historyk egipski Abd al-Rahman al-Jabarti napisał dzieło
w trzech tomach na podobne
tematy, lecz z punktu widzenia
egipskiego, które w Europie zostało zignorowane. Świat zachodni i elity w tym świecie przyjęły
swój punkt widzenia – zewnętrzny w stosunku do tamtych społeczeństw i jednostronny, zafałszowujący rzeczywistość i ten obraz
został upowszechniony, potem
stał się dominujący. Zasługą Saida było ukazanie,że przemoc
może mieć nie tylko charakter
wojskowy czy gospodarczy, ale
także może zachodzić w sferze
życia intelektualnego, że można
narodom odebrać ich historię lub
zafałszować, że intelektualiści
mogą mieć większą władzę od
polityków, w sensie głębi sięgania i dłuższego trwania. Ta władza
intelektulistów polega głównie
na tworzeniu pewnych kierunków myślenia, badań naukowych,
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kulturoznawczych, politologicznych, promowania określonej
literatury, upowszechniania
stereotypów pod określone
potrzeby itd. Dyskurs światowy, czyli najistotniejsze tematy
świata – mówi Said – produkują
silni i zakrywają dyskurs narodów
dawniej kolonizowanych, a przez
kolonizację skolonizowanych
w sensie psychologicznym i społeczno-ekonomicznym. Jednak
hegemonię tego dyskursu zwycięzców można podważyć przez
świadome odrzucenie pokornej
akceptacji wtłaczanych dotąd
przekonań. Trzeba stanąć na
nogi i wyprostować się, trzeba
odnaleźć swoje świętości – jak
to zrobili ci w Babilonie, trzeba
umocnić swoją tożsamość, nie
trzeba pozwolić dać się spychać
tylko do postawy ucznia. Trzeba także rozejrzeć się dookoła
siebie, do jakiego stopnia wtłaczane przez niedawnych zwycięzców przekonania porobiły
spustoszenie w rodzimej kulturze. Trzeba uwolnić się w sferze
psychologicznej i ekonomicznej
i wyzbyć się typowego dla ludów kolonialnych pesymizmu
postkolonialnego, polegającego
na głębokiej apatii i braku wiary
w swoje możliwości (tzw. pesymizm afrykański). Trzeba, trzeba,
trzeba – tylko jak to zrobić?
Poglądy i tezy
prof. Ewy Thompson
Książk ą Edwarda Saida
„Orientalizm” zainteresowała się
Ewa Thompson literaturoznawca,
slawistka, politolog i filozof, profesor z Uniwersytetu Rice w Houston w Stanach Zjednoczonych.
Pani Ewa Thompson jest Polką,
urodzoną w 1937 r. na Litwie,
nazwisko rodowe Majewska.
Po II wojnie światowej, w 1945
roku wyjechała wraz z rodziną do
Gdańska, tu rozpoczęła naukę,
studia, pracę doktorską napisała w Stanach Zjednoczonych,
jest profesorem akademickim.
Dobrze więc zna polskie realia
i widzi je w kontekście światowym. Zainspirowana badaniami
Saida, twórczo rozwinęła teorię
postkolonialną w odniesieniu do
Polski oraz Europy Środkowej
i Wschodniej. Napisała szereg
prac na ten temat, a szczególnie znana jest jej książka pt „Trubadurzy imperium”, wydana w
2000 r. Rzeczywistość społeczna
ma swoje odbicie w literaturze,
która jej dotyczy. Badając litera-

turę i odnosząc ją do wydarzeń
rzeczywistych, można uzyskać
obraz prawdziwego życia, widzianego od wewnątrz, czyli
tak, jak go przeżywało badane
społeczeństwo. Polska, jako Rzeczypospolita Obojga Narodów
utraciła niepodległość w 1795
roku i znalazła się pod zaborami trzech ościennych mocarstw
Rosji Austrii i Prus.
Prof. Ewa Thompson
Według pani Thompson
nastąpiło skolonizowanie Rzeczypospolitej, podobne do tego,
jakiemu uległy kraje Afryki i Azji.
Pojęcia : rozbiory, zabory nie wyjaśniają w pełni tego, co się stało
i procesów, które potem nastąpiły. Kolonializm jako dyskurs
światowy z bogatym upojęciowieniem lepiej wyjaśnia to zjawisko i jego skutki. Prof. Thompson
zajęła się szczególnie badaniami
skutków kolonializmu dla narodu
polskiego. Wypracowane metody
badawcze na innych obszarach
oraz metodologia Saida okazały
się bardzo przydatne. Kolonializm w stosunku do Polski miał
długie trwanie, porównywalne
do wielu krajów afrykańskich,
czy azjatyckich. Nie zakończył się
na odzyskaniu niepodległości w
1918 roku, ponieważ od drugiej
wojny światowej, aż po rok 1989
Polska była znowu kolonizowana,
tym razem przez jedno imperium, jakim była Rosja Sowiecka. Teza, że Polska była krajem
kolonialnym, tak jak kraje Afryki
jest psychologicznie trudna do
przyjęcia dla Polaków. Włącza
się jakiś mechanizm obronny,
że to nie było aż tak źle że to
inny kontekst kulturowy, że Polak to nie afrykański „tubylec”,
że tu była walka powstańcza,
a nie potulność Kalego, Z tych
trudności akceptowania przez
Polaków rzeczywistości kolonialnej pani Thompson zdaje
sobie sprawę. Patrząc z punktu
widzenia współczesnej mentalności w polskiej gminie, odnosi
się wrażenie, że stosuje siłę , by
postawić nas przed lustrem, jak
ekranem dla promieni Rentgena.
Chce, abyśmy się prześwietlili,
czy coś po tych latach kolonii
w nas nie pozostało. Tym zaś,
którzy z powodu alergii na zrównanie z Afrykaninem reagują
blokadą krytycznego myślenia, pokazuje jeszcze kryjówkę,
w której mogli się skryć, to teoria
hegemona zastępczego, którego
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poszli szukać już na zachodzie,
bo nie potrafią być samodzielni.
Jeśli w tak wielu miejscach na
świecie kolonizowanych przez
podobnie długi okres czasu pojawiła apatia, brak wiary w siebie, nawet nie lubienie siebie,
smutek „afrykański, pokorne
podporządkowanie, pozostawanie w przyklęku choćby na
jedno kolano, to czy tego nie
ma w nas Polakach po latach
uzależnienia, braku podmiotowości, braku szkół, po latach
spychania na bok, przemilczania
istnienia Polski i kultury polskiej,
po latach wielkiej biedy, nędzy,
głodu, wyjeżdżania za chlebem
? „Rozbiory”, „zabory” oddają tylko pewną rzeczywistość prawno-polityczną, ale nie oddają
prawdy życia. Pani Thompson
jest nieubłagana w jasnym do
końca postawieniu nas przed lustrem. Ma ku temu powody. Oto
dokonała porównania polskiej
literatury sprzed 1795 roku, czyli przedrozbiorowej, z literaturą
polską po rozbiorach. Wyszedł
obraz dramatyczny. Okazuje się,
że to dwie różne literatury, mimo
stosowania zasady, zmieniając
to, co powinno być zmienione,
czyli uwzględniając tendencje
czasów, zmiany w sposobie
myślenia – odpowiednio porównując społeczeństwa krajów
sąsiednich. Jakby to nie ten sam
naród, jakby nie było ciągłości.
Pomiędzy Janem Kochanowskim
z XVI wieku z jego wdzięcznym
wołaniem „czego chcesz od nas
Panie za Twe hojne dary”, a goryczą Stanisława Wyspiańskiego
jest przepaść. Pani Thompson
usiłowała znaleźć jakiś wspólny
mianownik na tę starą polską
kulturę przedrozbiorową, jakąś nazwę, w której biłby puls

W Saloniku Churchilla, 11 luty 2016 r.

polskiego serca. Znalazła go
w sarmatyzmie szlacheckim,
charakterystycznym dla kultury
polskiej od schyłku średniowiecza do XVIII wieku. Zna trudności
z przyjęciem sarmatyzmu jako
zjawiska pozytywnego, wie, że
jest on nie do powtórzenia, ani
naśladownictwa. Wiek XIX i XX
przyniósł tak negatywny obraz
sarmatyzmu, że wprost trudno
wypowiedzieć jakiś pozytywne zdanie. Sarmatyzm został
Polakom obrzydzony nie tylko
przez warcholstwo marginesu
szlachecko-magnackiego, ale
przez zaborców-kolonizatorów,
którzy umówili się, co do zwalczania wszystkiego, co rdzennie charakterystycznie polskie.
Choroby dziecięce sarmatyzmu
nie zdołały same wygasnąć, tak
jak to naturalnie bywa z chorobami wieku rozwojowego. Po
dziecięcych chorobach organizmy są zdrowsze, odporniejsze
i zachowują ciągłość. Polska
młodość sarmacka została brutalnie zahamowana bakcylami
obcej kultury kolonizatorów. Po
co więc powracać do czegoś, co
już nie istnieje? To nie prawda,
że nie istnieje. Pozostała wielka
literatura, sztuka, czasy bohaterskie i to jest w pamięci zbiorowej
narodu. Prof. Thompson zapewne chciałaby, aby na tej warstwie
polskich fundamentów śmielej
budowano.
Umacnianie
podmiotowości
Obecnie, prof. Ewa Thompson jest zaliczana do tego nurtu
polskiego dyskursu, który zwraca
uwagę na wielkie wartości tradycyjnie polskie, na umacnianie
polskiej podmiotowości i kiero-
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wania się nimi w życiu. Bowiem
to prawdziwe, codzienne życie
pokazuje nasz prawdziwy obraz.
Na przykładzie gminy kudowskiej widać postępujące zmiany
w większej aktywności społecznej, ale do wspólnotowości obserwowanej u naszych czeskich
sąsiadów jeszcze nam daleko.
Spojrzenie pani prof. Thompson zmusza nas do rozglądania
się dookoła, czy w stosunku do
otoczenia idziemy, czy stoimy?
Czy sami, wewnętrznie przemieniamy się? Czy choroba sama
przejdzie, czy trzeba jej pomóc?
Jak to robić? Trzeba odważyć się
stanąć przed lustrem i przestać
lękać się siebie. Życie jakby samo
siebie leczy, ale czasami – jak

w niektórych chorobach – pomoc stymulująca jest niezbędna. Czy w Babilonie Hebrajczycy
poradziliby sobie bez Ezechiela?
Uczeni powinni zejść do gmin.
Tradycyjne wartości nie przeminęły. Badania prowadzone
w ostatnich latach wśród Polaków na Podolu w obwodach
winnickim i chmielnickim ukazują, jak wielkie znaczenie w ich
codziennym życiu ma świadomość polskich korzeni i polskich
tradycji. Zacytuję więc fragment
jednej wypowiedzi, która potwierdza siłę i stabilność fundamentów polskości i dowodzi
słuszności analiz i apelów wielkiej naszej Polki zza oceanu. Prof.
Magdalena Zowczak, która pro-

wadziła badania ze studentami
Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2001
na Podolu, usłyszała od mieszkającego tam starszego wiekiem
Polaka z Gródka Podolskiego:
„To ja jeszcze pamiętam te czasy,
jak babka (Franciszka Czarniecka) mówiła .Jak troszeczku tam
kiedy przywiozę wina,ona wypije i dwa palce na czele tut takie
pojawią się, dwa palce do góry:
Pamiętaj synu – ja był wnuk, ale
pamiętaj synu, my jesteśmy wolne.
Co takie wolne, bo ona wie, to w
sześćdziesiąt pierwszym roku było
odmienione to prawo, jak to się
nazywa, to kriepactwo, po polsku
to chłopstwo, czy jak to…Jeżeli

wziąć po mojej rodzinie, to była
szlachta, no tylko ta zubożała
szlachta. Zubożywa, jak mówią
na Ukrainie. A potem, to w 1830
roku to byli te prawa zabrane szlacheckie, zniwelirowane byli. Ale
oni – oni pozostawali także samo
szlachta, a nie …I w tej rodzinie
nie było tak, że honor ten polski to
to było ponad wszystko. Nie było
pieniędzy, nie było wszystkiego,
ale ten duch był, duch. My jesteśmy
Polaki.(…) Ja, na przykład, żeby
mnie piekli, ja będę mówił, że ja
Polak. No ja jestem obywatelem
Ukrainy. No po krwi, ja Polak, to
nie może być inaczej.” (książka
Magdalena Zowczak, „Podole
i Wołyń”, 2003 r., s.17-18)

Teresa Bazała

INAUGURACJA OBCHODÓW 1050-LECIA CHRZTU POLSKI W NOWEJ RUDZIE
Wizytacja parafii Św. Barbary
w Nowej Rudzie przez J. E. Ks. Bp
Adama Bałabucha była okazją do
zainaugurowania w dniu 11. 03.
2016 roku miejskich obchodów
1050-lecia Chrztu Polski. Uroczystość została zorganizowana przez
Miejski Zespół Szkół Nr 1.
Uczniowie tej szkoły wspólnie z rówieśnikami z partnerskiej
Szkoły Artystycznej w Broumovie
w Republice Czeskiej przygotowali
okolicznościowy koncert, podczas
którego wykonano utwory poetyckie i muzyczne w trzech językach:
polskim, czeskim i łacińskim.
Zaproszenie Czechów do
udziału w inauguracji miało przypomnieć, że to właśnie od tego
narodu w 966 roku Mieszko I przyjął chrzest i pojął za żonę czeską
księżniczkę Dobrawę. Polsko-czeski chór „Amicitia” działający przy
tej szkole zaprezentował również

współczesne utwory powstałe z
okazji tegorocznych obchodów.
W Nowej Rudzie na apel Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w
obchody Jubileuszu włączyły się
lokalne instytucje i organizacje
pozarządowe. Miejski Zespół
Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie zorganizuje międzyszkolny konkurs
plastyczny „Chrzest Polski” oraz
wycieczkę uczniów na Szlak
początków państwa polskiego.
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej ogłosi konkurs „Gdzie
duch spotyka się z przestrzenią –
świątynie, kapliczki, pomniki” oraz
wystawę pokonkursową „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe
Nowej Rudy”.
Komitet Organizac yjny
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej zaproponował
utworzenie Szlaku Świętego
Wojciecha, który zostanie za-

inaugurowany w Pradze w dniach
22-24 IV mszą świętą w praskiej
katedrze. Wspólnie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury przeprowadzi
też Konkurs Recytatorski Poezji
Religijnej. Tematyka chrztu Polski wprowadzona będzie do pro-

gramu XXVII Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną".
Do włączenia się w obchody
1050-lecia Chrztu Polski zostały
zaproszone także inne instytucje
i organizacje w mieście.

Ksiądz biskup Adam Bałabuch przemawia do zebranych.

Taniec ze świecami w wykonaniu grupy baletowej prowadzonej
przez Helenę Ogriščenkovą w Szkole Artystycznej w Broumovie.

Polsko-Czeski Chór „Amicitia”. Dyryguje Mirosława Briń
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ks. prof. Tadeusz Fitych

KS. GERHARD HIRSCHFELDER A RODZINA KOLPINGA
„Człowiek jest domem człowieka. Rodzina jest komunią międzyosobowych relacji.
T o t u r o d z i s i ę e t h o s k o b i e t y i m ę ż c z y z n y ."
			

Największy z Polaków –
św. Jan Paweł II, w pobliżu miejsca męczeństwa bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, nauczał z mocą Proroka: „kulturę europejską tworzyli
męczennicy pierwszych trzech
stuleci, ale także i ostatnich dziesięcioleci”. Po czym kontynuował
swą homilię mówiąc: „kultura to
to, co czyni człowieka bardziej
człowiekiem”. Podniesionym
głosem bronił i ostrzegał przed
kolejnym i to gigantycznych rozmiarów zagrożeniem: „antycywilizacja wykorzystania i użycia
nazywana europejskością […],
która za kryterium przyjmuje
wolność, nie kiedy także wolność
odbierania życia narodzonemu
dziecku”. Na koniec przepowiadania w dniu 7 czerwca 1991 r.
we Włocławku nasz Wielki Rodak
zwieńczył je ufną modlitwą:
„zginam moje kolana i błagam
o wzmocnienie człowieka wewnętrznego”. Oddajmy w miejscu
słowo polskiej samoświadomości
– Cyprianowi Norwidowi, który
pytając „człowieka wiecznego”,
słyszy ciągle aktualną odpowiedź: piękno „kształtem jest
Miłości” oraz „bo piękno na to
jest, by zachwycało do pracy praca, by się zmartwychwstało”
(Promethidion).
Ze smutkiem, bólem i zatroskaniem trzeba w tym miejscu
odnotować prawidłowość, że
ideologie ostatniego stulecia
nie tylko detronizują czy wręcz
„uśmiercają” Boga (a ich liderzy
stawiają sobie ołtarze i tworzą
neopogański, monstrualnych rozmiarów kult), ale zniekształcają
prawdę o człowieku, czyniąc go
marionetką oraz przedmiotem
manipulacji, handlu i wyzysku.
Herodowie i „inżynierowie dusz”
ostatnich dekad pragnąc zawładnąć tożsamością i duszami całych
narodów, jak najwcześniej wyrywają matkom ich dzieci, a Kościołowi ograniczają możliwość nauczania i formacji chrześcijańskiej
oraz realnego oddziaływania
na życie społeczne. W konse-

kwencji, brunatny nacjonalizm
wychowywał dzieci Hitlera (niem.
Hitler-Jugend; na zdjęciu po lewej: wielki manifest nazizmu
sformułowany przez A. Hitlera,
do 1944 r. wydano go w ponad
60 wydaniach i ok. 11 mln egz.)
wpajając im kult wodza, wyższej
rasy, siły, przemocy i walki, a nacjonalizm czerwony, niemalże
w identycznym, lustrzanym
odbiciu formował młodych na
miarę nowego socjalistycznego
człowieka (wyzwolonego od religii), głównie jako komsomolców
(w wieku 14-28 lat), uzbrajając
ich w „zadżumiony system operacyjny” - w marksistowsko-leninowską zasadę walki klas, jako
„motor postępu” i „czarodziejski
klucz” do świetlanej przyszłości
narodów i świata. Lansowana
przez oba systemy totalitarne
teoria „inżynierii dusz” miała
doprowadzić do odgórnego
ukształtowania nowych wzorców
społecznych, w których główną
rolę miało grać bezwzględne
posłuszeństwo woli partii jako
„światłości narodu” oraz podporządkowanie wszelkich sądów
i ocen rzeczywistości samowoli
władz. Ucząc przemocy, kłamstwa i nieprzestrzegania prawa,
nazistowscy i sowieccy „inżynierowie dusz” niby to „leczyli” istniejące nierówności społeczne i
demoralizacje metodami, które
je pogłębiały oraz jeszcze degradowały i zniewalały człowieka.
Tymczasem jak nas nauczał
Jan Paweł II: „Człowiek nie może
siebie sam do końca zrozumieć
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest
jego prawdziwa godność, ani
jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie” (homilia
wygłoszona podczas mszy św.
na Placu Zwycięstwa, Warszawa,
2 czerwca 1979). Od Niego oraz
od wielu świętych i męczenników
mrocznego XX stulecia nadal możemy się uczyć, jak należy bronić
człowieka i to „nawet przed nim
samym”.

Dr L. Kożuchowski za ks. prof. J. Bajdą

Religijno-polityczny
kontekst misji Kościoła
w Niemczech w drugim
ćwierćwieczu XX w.
Historię Europy XX w. zdominowały dwa totalitarne systemy
niemiecki nazizm oraz wywodzący się z Rosji komunizm. Oba inspirowane antyhumanitarnymi
ideologiami, łamiąc naturalne
prawa człowieka, wystąpiły także
przeciw Kościołowi katolickiemu,
w którym upatrywały zagrożenie
dla realizacji swoich zbrodniczych
celów.
W latach 1925-26 Adolf Hitler
opublikował dwa tomy książki
„Mein Kampf”, która stanowiła wielki manifest nazistowski.
Do 1932 r. w Republice Weimarskiej był on bestsellerem, a pod
koniec 1944 r. miał ok. 600 wydań,
a całkowity nakład książki wyniósł
aż 10,9 mln egzemplarzyi. Przy
czym, od 1936 r. wiele Urzędów
Stanu Cywilnego zamiast Biblii
wręczało nowożeńcom darmowy egzemplarz książki A. Hitlera
„Mein Kampf”. Co więcej, egzemplarz „Mein Kampf” A. Hitlera
znajdował się na poczesnym
miejscu niemal w każdym niemieckim domu. Było to faktem,
nawet w wielu rodzinach głęboko
przywiązanych do wiary chrześcijańskiej i ostentacyjnie antyfaszystowskich. Głównie ze strachu,
książka ta cieszyła się „szacunkiem”. Wystarczyło bowiem, aby
ktokolwiek z odwiedzających
(chociażby listonosz), zauważył,
że dana rodzina nie posiada „Mein
Kampf” i doniósł o tym władzom,
wówczas czekała ją pewna rewizja
i kolejne kary. Co więcej, każdy
kto znalazł się na liście gestapo,
w każdej chwili mógł się szybko
znaleźć w jednym, z tak licznych
niemieckich obozów koncentracyjnych – „fabryk śmierci”.
Hitler doszedł do władzy,
po pierwszej fazie wielkiego kryzysu ekonomicznego (1929-1933),
w atmosferze totalnego zastraszenia adwersarzy oraz terroru

„Mein Kampf” Adolfa Hitlera wydanego
w 1940 roku

Flaga organizacji Deutsche Christen
(Niemieccy Chrześcijanie)

Okładka książki „Dzieci Hitlera” Michaela Katera
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i propagandy ze strony NSDAP. W
wyborach do Reichstagu - 5 marca 1933 r. na partię Hitlera głosowało ok. 17 milionów Niemców, tj.
43,9% wyborców. Dla porównania - socjaldemokratów poparło
ponad 18%, komunistów – 12%.,
katolickie centrum – prawie 11%,
narodowców (nacjonalistów)
– 8%. wyborców. Jeśli idzie o Dolny Śląsk, to znaczącym pozostaje
fakt, że w 7. okręgu wyborczym
(Wrocław z częścią Dolnego Śląska i ziemią kłodzką) na NSDAP
zagłosowało aż 50-55% wyborców. Także większość mieszkańców ziemi kłodzkiej poparła
NSDAP (ważnie oddanych głosów
było 68.903, z czego nazistowska
NSDAP otrzymała ich aż 26.594,
czyli 38,6 %). Jedynie w Czermnej
(niem. Grenzeck) na NSDAP zagłosowało aż 315 osób (czyli 26,63%
uprawnionych do głosowania),
a na pozostałe pięć niemieckich
partii, z katolicką partią Centrum na czele (niem. Deutsche
Zentrumpartai), oddano jedynie
868 głosów. Nb. 25 marca 1933
r. katolicka partia Centrum, jak i
wszystkie ówczesne niemieckie
partie prawicowe, głosowała
za nadzwyczajnymi pełnomocnictwami dla Adolfa Hitlera. Konsekwencją tychże pełnomocnictw
były, zaledwie w kilka miesięcy
później wydane zakazy, albo zalecenia samorozwiązania partii
politycznych. W efekcie 6 lipca
1933 r. partia Centrum rozwiązała
się, jako ostatnia z demokratycznych partii.
Gdy 2 sierpnia 1934 r. zmarł
prezydent Hindenburg, za formalną zgodą głównych dowódców
armii niemieckiej, jego następcą
został Adolf Hitler. Urzędy prezydenta i naczelnego wodza armii
zostały niejako wtopione w urząd
kanclerza. W tym momencie Hi-

bł. ks. Adolf Kolping

tler przyjął tytuł „wodza i kancelarza Rzeszy”. 19 sierpnia 1934
roku zostało to zaaprobowane
w swego rodzaju plebiscycie
przez ponad 88 proc. biorących
w nim udział obywateli (w „widowisku” tym w sumie wzięło
udział 43,5 mln Niemców). W konsekwencji państwo niemieckie
miało już całkowicie totalitarny
charakter. Jest faktem, że naród
niemiecki (w znacznej swej części)
po raz kolejny poparł zbrodniczą
politykę Adolfa Hitlera.
Zamiarem Adolfa Hitlera było
włączenie wszystkich Kościołów do współpracy z nazizmem.
W Niemczech 2/3 narodu stanowili protestanci. Ich skrajnie
radykalne i antychrześcijańskie
skrzydło stanowili Niemieccy
Chrześcijanie (niem. Deutsche
Christen; ruch ten istniał m. in.
od 1928 r. w Turyngii, od 1932 r.
jako partia kościelna; po prawej
jego flaga), która głosiła nie tylko
pochwałę rasizmu i antysemityzmu oraz wykluczenie z Kościoła
osób pochodzenia żydowskiego,
a także stworzenie jednolitego
"Kościoła Rzeszy" (zamiast dotychczasowych 29 Kościołów
w danych krajach związkowych).
Deutsche Christen w Adolfie Hitlerze (pogrążonym w okultyzmie) widzieli nowego Marcina
Lutra i otwarcie głosili, szokujące
dla chrześcijan, hasła m.in.: „swastyka na piersi, a krzyż w sercu”.
W latach 30-tych, w ścisłej współpracy z NSDAP, aktywnie propagowali antysemityzm i faszyzm.
Hitler na fundamencie tego ruchu, w systemowy i konsekwentny sposób tworzył protestancki
kościół narodowy. W efekcie
w maju 1933 roku Adolf Hitler
mianował Ludwiga Müllera na
ewangelickiego "biskupa Rzeszy"
(Reichsbischof ). Odtąd miał on

reprezentować w Niemczech trzy
główne Kościoły protestanckie.
Z kolei druga frakcja, tzw.
Kościół Wyznający (niem. Bekennende Kirche), istniejąca w niemieckim kościele ewangelickim
w latach 1934-1945, była przeciwna narodowemu socjalizmowi.
Powstał w niej Ruch Młodoreformacyjny (Jungreformatorische
Bewegung), któremu przewodzili tacy teolodzy luterańscy, jak
m.in.: bp Hans Lilje, bp Wilhelm
Stählin, ks. Martin Niemöller i
ks. Dietrich Bonhoeffer. Z tym
ruchem współpracował teolog
reformowany ks. Karl Barth.
Wspólnie z ks. Bonhoefferem napisał on i w dniu 30 maja 1934 r.
opublikował tekst tzw. Deklaracji
z Barmen. Odrzuca on podporządkowanie Kościoła państwu,
neguje łączenie chrześcijaństwa
z innymi doktrynami i polityką
oraz odmawia zaakceptowania
Hitlera jako przywódcy narodu.
(Zob. m. in. K. Meier, Kreuz und
Hakenkreuz. Die evangelische Kirche im Dritten Reich, Monachium
2001; J. Witte, Deutschglaube und
Christusglaube, Göttingen 1934;
K. Scholder, Die Kirchen und das
Dritte Reich, Berlin 1977).

XX wiek naznaczony nazizmem i komunizmem, był
okresem niezwykle trudnym
w dziejach Kościoła powszechnego, w szczególności zaś w historii
poszczególnych Kościołów partykularnych, poddanych represjom przez długie dziesięciolecia.
Za wierność Bogu, Ewangelii
i prawdzie trzeba było zapłacić
wysoką cenę. W konsekwencji
wiek XX był stuleciem męczen-

ników, w tym również osób
duchownych. Praktycznie każdy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej może poszczycić
się duchownymi, którzy dla miejscowych społeczności katolickich
byli „mężami opatrznościowymi”,
przeprowadzającymi ich przez
lata naznaczone wojującymi
ideologiami.
Pragnąc w pełniejszy sposób przedstawić i zrozumieć
uwarunkowania tej doby (także
w obszarze kościoła katolickiego
w Niemczech), jak i niezłomność
oraz wielkość miłości pasterskiej
ks. Gerharda Hirschfeldera, należy
na wstępie podkreślić, że katolicy niemieccy stanowili tylko 1/3
swego narodu. Natomiast katolicy
ziemi kłodzkiej nadal należeli do
archidiecezji praskiej, ale administracyjnie byli obywatelami Niemiec. Z kolei w łonie episkopatu
niemieckiego przez znaczny okres
czasu dominowały dwie tendencje: z jednej strony kard. Bertrama,
a z drugiej biskupa Berlina von
Preysinga (żaden biskup niemiecki nie informował Piusa tak często
i tak szeroko). W efekcie, Pius XII
punkt widzenia biskupa Berlina
przyjął w znacznej mierze za własną ocenę wewnętrznej sytuacji
Niemiec (zob. P. BLET SJ, Pius XII
i druga wojna światowa w tajnych
archiwach watykańskich, przekład
E. Król-Cebulska, Katowice 2000,
s. 91-116).
W celu przybliżenia realiów
w jakich przyszło Kościołowi katolickiemu realizować swą misję,
przytaczam zarys jednego z raportów wrocławskiego ordynariusza. W dniu 17 stycznia 1940
r. kard. Bertram jako Przewodniczący Fuldańskiej Konferencji
(w l. 1920-1945) przesłał Stolicy
Apostolskiej szczegółowy raport, w którym wyliczał środki

bł. ks. Gerhard Hirschfelder

ks. Alfred Langer, proboszcz Bystrzycy Kłodzkiej

Ks. Gerhard Hirschfelder
- niezłomny wikariusz
doby nazizmu

Ziemia Kłodzka nr 260/ marzec 2016
przedsięwzięte przez nazistowskie władze Rzeszy przeciwko
Kościołowi od 1939 r. W wykazie tym wskazywał m.in. na tak
dotkliwe ograniczenia jak: rozwiązane stowarzyszenia religijne,
zajęte domy, wygnane wspólnoty
religijne, redukowanie oświaty
(poprzez zamykanie internatów
i prywatnych podstawowych, jak
i wyższego, stopnia szkół wyznaniowych, utrzymywanych przez
zgromadzenia zakonne), naciski
na wiernych uczestniczących
w uroczystościach religijnych
(m.in. poprzez ich rejestrację),
księżom zakazano wypowiadania
swoich poglądów, wprowadzono
ostrą cenzurę wydawnictw i prasy katolickiej, grożono likwidacją
niedzielnych pism parafialnych,
zastraszaniem, ograniczano
wstępowanie do organizacji
katolickich, w pośredni sposób
utrudniano młodzieży uczestnictwo w liturgii Mszy św., do szkół
wprowadzono podręczniki atakujące Kościół.
W walce przeciwko ideologii nazistowskiej Papież Pius
XII (uprzednio nuncjusz apost.
w Niemczech) przypisywał wielkie
znaczenie do formacji katolickiej,
nauczania i kierownictwa, jakie
na miejscu mogli przejąć kapłani
i biskupi. Za najważniejszą sprawę
uważał doskonałą zgodę i jedność
episkopatu. Niestety, w kwietniu
1940 r. kryzys w łonie niemieckiego episkopatu wywołał kardynał
Bertram. Jako przewodniczący
Fuldańskiej Konferencji Episkopatu Niemiec wysłał do Hitlera
list z życzeniami urodzinowymi.
Uważano, że list został napisany
w imieniu wszystkich biskupów
niemieckich.
Wchodząca w skład i będąca
trzonem parafii św. Bartłomieja
Ap. gmina Czermna miała w latach 40-tych XX w. 2020 uspołecznionych mieszkańców. W związku
z czym działały tam wyjątkowo
liczne stowarzyszenia: dwa sportowe, jedno kulturalne (grupa teatralna), branżowe dla rolników
i rzemieślników (nb. były tu czynne 23 warsztaty reprezentujące
16 zawodów), dwa społeczne (Katolickich Robotników i Kolpingfamilie) oraz dziesięć kościelnych.
Ks. Gerhard Hirschfelder,
z jednej strony, dawał kryształowe
świadectwo prawdzie, że ludzie,
dzięki przyjaźni z Bogiem i modlitwie są mocni i niezatapialni. Z drugiej strony dostrzegał
godność i piękno człowieka i
nie zgadzał się na rezygnację z

jego wielkości wynikającej z prawdy bycia stworzeniem Bożym,
na życie w zastraszeniu, na obniżanie poprzeczki ”więcej być”,
na kompromis, konsumpcjonizm
i wygodnictwo. Posługując, jako
wikariusz parafii św. Bartłomieja
Ap. w Czermnej (1932-1939), czynił to w sposób charyzmatyczny.
Wykonał tu gigantyczną pracę
duszpasterską i integracyjno-formacyjną Co jest tu najważniejsze,
ks. Gerhard, ulubiony „Jelonek”,
czynił wszystko co możliwe, aby
człowiek był coraz bardziej człowiekiem, pielęgnując paradygmat
„więcej być” i „zmartwychwstawać”. Już sama celebracja liturgii
Eucharystycznych i posługa sakramentalna (w dwóch kościołach filialnych oddalonych o ¾
do 1 godziny i pobliskich kaplicach), pochłaniały niezwykle
dużo czasu i energii. Do tego
dochodziły jeszcze nadzwyczajne wydarzenia i uroczystości, jak
np. wizytacje biskupie, przygotowania młodzieży do sakramentu
bierzmowania, piesze pielgrzymki z wiernymi do Wambierzyc Śl.
(trzy razy w roku, ok. 300 osób
z kapelą i służbą liturgiczną), wycieczki turystyczne i modlitewne zloty gwiaździste, lekcje gry
na gitarze i flecie, misteria religijne, teatrzyk kukiełkowy, itd.
Nazistowskie ograniczenia
działalności katolickich stowarzyszeń mające na celu storpedowanie misji Kościoła i zawłaszczenie
wpływu na młodzież, spowodowały, że charyzmatyczny wikariusz nie tylko, że nie ugiął się,
ale i nie pozwolił, aby to bogactwo życia religijnego, mądrości
i pobożności ludowej legło
w gruzach. Jego inteligentna
i niezłomna reakcja polegała
na tym, że na miarę realnych
możliwości przeformował szyki kościelnych stowarzyszeń
dotyczących młodzieży. Odtąd
formował młodych w dwu kręgach. Pierwszy stanowiła tzw.
młodzież parafialna (obejmująca
dzieci szkolne i młodzież do lat
18-tu). Spotykał się z nimi co dwa
tygodnie (w kościele, na plebanii,
w parafialnym Caritasie, w kaplicy sióstr Elżbietanek w „Marienheim”) oraz na pielgrzymkach
i wycieczkach. Były to tzw. godziny wiary i godziny biblijne, organizowane osobno dla chłopców,
dziewcząt oraz ministrantów.
Drugie grono osób tworzyło
46 członków Rodziny Kolpinga
(w stowarzyszeniu istniała zarówno grupa tzw. juniorów - młodych
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robotników i czeladników oraz
niezamężnych mistrzów, w wieku od 17 do 35 lat, jak też grupa
seniorów i osób zamężnych powyżej 35 roku życia). Będąc ich
prezesem, ks. Hirschfelder spotykał się z nimi dwa razy w roku,
tzn. na wiosnę i przed Bożym
Narodzeniem lub św. Mikołajem.
Ksiądz Gerhard konsekwentnie i bez lęku realizował ten typ
duszpasterstwa pomimo, iż będąc
charyzmatycznym i utalentowanym duchowym przewodnikiem
młodzieży, wyrósł na pierwszego przeciwnika regionalnego
przewodniczącego NSDAP,
w osobie tutejszego nauczyciela
Arno Rogarda. Raportował on do
swych przełożonych i gestapo,
że z powodu czermnieńskiego wikariusza spośród 120 chłopców

i młodzieńców do Hitler-Jugend
zdołał zwerbować jedynie 89,
ale i tak brali oni udział w spotkaniach młodzieży parafialnej.
W konsekwencji ks. Hirschfelder był inwigilowany, zastraszany przez gestapo, kilka razy
pobity przez bojówki Hitler-Jugend, itd. Co więcej, od 1937 r.
Gestapo widziało w ks. Gerhardzie
Hirschfelderze zdecydowanego
przeciwnika nacjonalizmu. Jeszcze w tym samym roku sprawą
Czermnieńskiego Wikariusza,
który pielęgnował działalność
stowarzyszeń wyznaniowych,
interesował się coraz bardziej
Prokurator Generalny Rzeszy
z siedzibą we Wrocławiu. W kolejnym roku poinformował on już
Ministra Sprawiedliwości Rzeszy
w Berlinie, o procesie karnym wy-

Flaga dzieła Kolpinga

Znaczek pocztowy z podobizną bł. ks. Adolfa Kolpinga.
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toczonym wikariuszowi księdzu
Hirschfelderowi, z tytułu organizowania wyznaniowych spotkań
młodzieży.
W trwających do naszych czasów, zmagań o obronę godności
i formowanie człowieka
(w pełnym tego słowa znaczeniu)
nowego, świetlanym wzorem
może być i dla nas, pierwszy
błogosławiony młodej diecezji
świdnickiej. W życiu wybitnego
Kłodzczanina ks. Gerharda Hirschfeldera (*1907 †1942 KL Dachau)
spełniła się Boża prawda, zawarta
w wyznaniu św. Pawła Ap.: „Jeżeli
Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
(Rz 8,32). To nieślubne dziecko,
wychowywane bez ojca, nie tylko, że zdołało odkryć powołanie
do kapłaństwa, ale zrealizowało
je w sposób heroiczny. W boju
z nazizmem o wiarę katolicką
i godność młodego człowieka ks.
Gerhard Hirschfelder okazał się
być niezłomny jak skała. W swym
życiu zrealizował pouczenie Jezusa: „Bądźcie więc roztropni jak
węże, a nieskazitelni jak gołębie!”
(Mt 10,16). Co więcej, możemy do
niego odnieść także i słowa Jana
Pawła II: „Musicie być mocni tą
mocą, którą daje wiara! Musicie
być mocni mocą wiary! Musicie
być wierni! Dziś tej mocy bardziej
wam potrzeba niż w jakiejkolwiek
epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi
pełną radość życia i nie dozwala
zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która
jest potężniejsza niż śmierć (...).
Musicie być mocni (...) mocą tej
wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej,
która nam pomaga podejmować
(...) wielki dialog z człowiekiem
i światem na naszym etapie
dziejów - dialog z człowiekiem
i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym - z Ojcem
- przez Syna w Duchu Świętym:
dialog zbawienia» (Warszawa,
10 czerwca 1979 r.).
W sposób oczywisty, spontanicznie rodzi się pytanie: jak to
w ogóle było możliwe, że z nieślubnego dziecka wyrósł niezłomny ewangelizator, charyzmatyczny wychowawca i obrońca
godności młodzieży, i to w tak
wyjątkowym okresie pierwszej
połowy XX w., zdominowanym
przez narodowy socjalizm? Ludowa mądrość głosi, że „jesteśmy
mocni mocą swoich przyjaciół”.
Dzisiaj możemy już jednoznacznie
powiedzieć, że ks. Gerhard okazał
się być mocny mocą osobowej

więzi z Trójjedynym Bogiem Miłością. Ten najważniejszy dla każdego człowieka dialog rozwinął on
m.in. w okresie ascetyczno-teologicznej formacji do kapłaństwa.
Dokonał tego zarówno dzięki
pomocy moderatorów i profesorów wrocławskiego Wydziału
Teologicznego, jak też dzięki kapłańskim przyjaźniom zrodzonym
w tym oraz w późniejszym czasie.
W kręgu osób ks. Gerhardowi najbliższych znajdujemy zarówno
patrona chrztu św. – św. Gerharda Majellę, jak i współczesnego
mu, cenionego redemptorystę
o. Franza Xavera Franza (rodem
z Czermnej!) oraz liczny szereg
ludzi bardzo szanowanych i wysoko ocenianych, i to nie tylko
w środowisku kłodzkich prezbiterów. W tym kręgu wskazać należy
chociażby wielce utalentowanego ks. prob. Konrada Leistera,
rodem ze Słonego - ks. Alfreda
Langera proboszcza i przyjaciela w Bystrzycy Kł., ks. Augustina
Hauffena proboszcza Czermnej.
Pierwsi dwaj wymienieni księża,
bardzo wcześnie rozpoczęli dokumentowanie życia ks. Gerharda
i zabiegali o wszczęcie procesu
beatyfikacyjnego.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do boju o nowy chrześcijański humanizm, inspirowały
i umacniały ks. Hirschfeldera także
charyzmaty założycieli i liderów
napotkanych stowarzyszeń, jak
i ruchów kościelnych (dwóch
z nich zostało już wyniesionych
do chwały ołtarzy: o. J. Kentenich i ks. A. Kolping). Pierwszym
z ruchów był w życiu Gerharda
katolicki ruch młodzieżowy „Quickborn” (jego liderami byli m.in.
ks. dr Bernard Strehler, ks. Clemens Neuman, ks. prof. Romano
Quardini…). Około roku 1932/33
ks. Gerhard Hirschfelder zetknął
się, albo wręcz był nieformalnym
członkiem wspólnoty księży należących do międzynarodowego
katolickiego Ruchu Szensztackiego (założony w 1914 r. przez
o. Józefa Kentenicha). Czermnieński Wikariusz korzystał zarówno
z jego trafnej i odważnej diagnozy
nazizmu (prezentowanej także
w formie referatów wygłaszanych
do duchowieństwa oraz katechetów diecezji wrocławskiej,
i to nawet w obecności kard. Bertrama), a zwłaszcza z jego pism
i duchowości, która ma charakter
maryjny, pedagogiczny i apostolski. Nawet w KL Dachau ks. Gerhard należał do pierwszego kręgu
księży szensztackich, moderowa-

nego przez O. Josepha Fischera.
Ponadto jako wikariusz Czermnej
(1932-1939), a następnie Bystrzycy Kłodzkiej (1939-1941), czyli
w sumie przez dziewięć lat ks. Hirschfelder pełnił funkcję Prezesa
„Kolpingfamilie” (tzn. Stowarzyszenia Katolickich czeladników i
mistrzów). Z tego tytułu był niezwykle cenionym przez ich członków. Jest wielce wymownym fakt,
że nawet w tak niesprzyjających
warunkach ks. Gerhard starał się
nadal formować członków tego
ruchu, zgodnie z duchowością
ks. Adolfa Kolpinga i troszczyć
się, aby nadal były realizowane
ideały, wartości i cele wytyczone
przez Założyciela. Dysponujemy
jedynie nielicznymi przekazami
źródłowymi i relacjami świadków,
które częściowo dokumentują i
odsłaniają ten jakże ważny zakres pracy duszpasterskiej ks.
Gerharda. Emanuje z nich uznanie i głęboka wdzięczność (zob.
m.in. relacja z 17 lutego 1939 r.
autorstwa Wilhelma Hanuscha
wiceprezesa Rodziny Kolpinga
z Czermnej).
Na obecnym etapie badań
możemy twierdzić, że od lide-

rów tych ruchów ks. Gerhard
zapożyczył zarówno zdolność
trafnego i odważnego odczytywania znaków czasu, jak też wykorzystywanie metod pastoralno-wychowaczych połączonych
z antropologią chrześcijańską
i pedagogiką integralną. Odwołując się do zasady; „ukaż mi swych
przyjaciół, a powiem ci kim jesteś”,
w nieco bliższy sposób pragniemy poznać charyzmat ks. Adolfa
Kolpinga, jak i strukturę jego dzieła. Jest to o tyle dla nas istotne,
że ks. Gerhard jako Prezes musiał dogłębnie poznać nie tylko
statuty i cele Rodziny Kolpinga,
a zwłaszcza stojący u ich podstaw
charyzmat i duchowość tegoż
ruchu. Było to dlań niezbędne,
aby móc w efektywny sposób
posługiwać członkom tego Stowarzyszenia. Ponadto zarówno
ten, jak i każdy inny charyzmat,
jest konkretnym darem Ducha
Świętego i swoistym antidotum
na bolączki danej epoki, on też
stał się nie tylko duchowym bogactwem charyzmatycznego
wikariusza, ale i komponentem
jego eklezjalnej tożsamości.

Grób bł. Adolfa Kolpinga w Kolonii, źródło wikipedia.org
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Adolf Kolping – człowiek,
który raduje, umacnia
i wychowuje
27 października 1991 r. przez
papieża Jana Pawła II został beatyfikowany Adolf Kolping (*1813
Kerpen † 1865 Kolonia; jego
wspomnienie liturgiczne przypada na 4 grudnia). Słowiański
Papież powiedział przy tej okazji, że ksiądz Kolping doskonale
rozumiał młodego człowieka
i realizował społeczny wymiar
chrześcijańskiej wiary w praktyce.
Dlatego, zdaniem Ojca Świętego,
jego Dzieło może być inspiracją
dla właściwego pojmowania
zadań Kościoła także i dzisiaj,
zwłaszcza w kontekście zjawiska rosnącego bezrobocia.
„Ojciec czeladników” (niem.
„Gesellenvater”) był rówieśnikiem Karola Marksa, ale dążył
do przemiany społeczeństwa
nie na drodze rewolucyjnego
przewrotu, lecz poprzez duchową przemianę ludzi i budowanie
cywilizacji miłości. Ks. Kolping
pozostaje znanym i cenionym
zwłaszcza jako pionier katolickiej nauki społecznej (wyprzedził na tym polu Kościół katolicki
we Francji i w Niemczech), ale
przede wszystkim jako działacz
społeczny, twórca katolickich stowarzyszeń młodzieży rzemieślniczej o charakterze wychowawczo-formacyjnym oraz pisarz
i publicysta.
Urodził się 8 grudnia 1813 r.
w niemieckim miasteczku Kerpen
k/Kolonii. Pochodził z biednej,
wielodzietnej rodziny ubogich
rzemieślników. Po ukończeniu
szkoły podstawowej pragnął
kontynuować naukę, nie było
to jednak możliwe z powodu
trudnej sytuacji materialnej.
W wieku 13 lat rozpoczął pracę
w zakładzie szewskim (początkowo jako uczeń, a później
już jako wykwalifikowany pracownik). Przez 10 lat zarabiał
na życie jako szewc, doskonale poznał środowisko i potrzeby młodych robotników.
W okresie industrializacji i wilczego kapitalizmu nadal pielęgnowano średniowieczny zwyczaj
i metodę formacji zawodowej
czeladników. Przed uzyskaniem
dyplomu mistrzowskiego musieli oni odbyć kilkuletnią praktykę
zawodową, w kilku lub nawet
w kilkunastu warsztatach, przemierzając w tym celu nawet sąsiednie kraje. Przy czym Kolping
przez cały czas marzył o tym, by

zostać księdzem. Dzięki pomocy życzliwych ludzi, udało mu
się ten cel zrealizować. Studia
teologiczne odbył w latach 18411844 w Monachium, Bonn oraz
w Kolonii (1844-1845 – formacja
już bezpośrednio w seminarium
duchownym) i 13 kwietnia 1845
roku przyjął święcenia kapłańskie.
W latach 1845-1849 jako wikariusz parafii w Elberfeld (dziś
dzielnica Wuppertalu, w Zagłębiu Ruhry, gdzie dokonywał się
dynamiczny rozwój przemysłu
włókienniczego) włączył się
w działalność katolickiego stowarzyszenia młodzieży czeladniczej,
założonego w 1846 r. przez nauczyciela Johanna Breuera (pierwszego prezesa). Dostrzegł w nim
szansę na rozwiązanie problemu
materialnego, duchowego i moralnego ubóstwa proletariuszy
(wędrownych rzemieślników
i wielu tysięcy młodzieży pracującej, proletariuszy XIX i XX w.).
Wkrótce został drugim prezesem
wspomnianego stowarzyszenia
i duchowym opiekunem, a także
jego faktycznym kierownikiem.
Ks. Kolping twierdził, że: „Cierpienie jest próbą ogniową chrześcijaństwa”. W 1849 r. zamianowano
go wikariuszem katedry w Kolonii. W tym środowisku, jeszcze
bardziej propagował chrześcijańską solidarność i zasadę pomocniczości, a w praktyce tworzenie stowarzyszeń młodzieży
pracującej. 6 maja 1849 r. założył
Koloński Związek Katolickich Czeladników, w 1933 r. przemianowany na Rodzinę Kolpinga. Stał się
on zalążkiem dzisiejszego Dzieła
Kolpinga o zasięgu światowym
(w 2001 roku 450 tys. członków
i ok. 5 tys. kół zwanych rodzinami). Jego członkami są osoby
obojga płci, różnych warstw
społecznych i różnego wieku z
ponad 50 krajów.
Ks. Kolping uważał, że tego
typu związki są wielką szansą
dla młodych ludzi, zwłaszcza
tych, którzy w poszukiwaniu
pracy opuścili swoje rodziny
i w rozwiązywaniu codziennych
problemów zdani byli tylko na siebie. „Ojciec Czeladników” (niem.
„Gesellenvater“) w konstytucyjnej
księdze związku młodych kandydatów na mistrzów napisał: „Dem
Gesellen soll im Verein eine Art.
Heimat bereiten werden; ein Familien Haus soll ihn aufnehmen,
worin er Ausbildung, Schutz und
Pflege findet“. Pragnąc chronić
młodych robotników i potencjalnych mistrzów rzemieślniczych
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przed bezdomnością tworzył dla
nich hospicja. Z myślą, aby chronić ich przed osamotnieniem oraz
zagrożeniami moralnymi tworzył
dla nich stowarzyszenia, w których panowała rodzinna atmosfera. Chciał, by związki istniały
wszędzie tam, gdzie znajdują się
młode osoby potrzebujące wsparcia. Temu społeczno-religijnemu
ruchowi poświęcił całe swoje życie liczące zaledwie 52 lata.
Ruch kolpingowski szybko się
rozprzestrzeniał: w 1852 r. istniał
już na Południu Niemiec (nb. już
w 1852 „Reńska Liga Czeladników”
liczyła 12 000 członków i wydawała swój biuletyn) i w Austrii,
w 1858 r. w Saksonii, Węgrzech,
Chorwacji; w 1863 r. w Szwajcarii,
Belgii i Ameryce Północnej oraz w
innych krajach. W chwili śmierci
Kolpinga w 1865 roku jego dzieło
Kolpinga miało 24 600 członków
i 418 stowarzyszeń.
Pasją życia ks. Adolfa Kolpinga
był Pan Jezus, którego codziennie
spotykał w Eucharystii, a Jego
umęczone Oblicze odkrywał na
twarzach biednej i zaniedbanej
młodzieży. Ta z kolei spontanicznie nazwała go swoim Ojcem.
W swojej dynamicznej działalności
ks. Kolping za wzór stawiał Jezusa
Dobrego Pasterza. Za warunek skuteczności działań duszpasterskich i
społecznych oraz głoszenia wśród
zagrożonych robotników katolickiej nauki społecznej (braterstwa i
solidarności, odpowiedzialności za
dobro wspólne, zasady pomocniczości i sprawiedliwości społecznej), uznawał całkowite poświęcenie się dla współczesnych mu
ludzi. Musiało ono korespondować
z jego życiowym mottem: „Kto
chce zdobyć ludzi, w zastaw musi
im oddać swoje serce”. Realizowane z wielką miłością pasterską
kapłaństwo traktował jako świadomą realizację ojcostwa względem
swych podopiecznych. W konsekwencji pragnął stworzyć dla nich
zastępczy dom, dlatego wspólnoty
Kolpinga nazywano rodzinami,
z właściwą mu atmosferą, pomocą materialną i duchową. Była ona
ukierunkowana na kształtowanie
pełnej dojrzałości chrześcijańskiej,
opartej na modlitwie, przeżywanej jako dialog z Bogiem („praca
była jego modlitwą, a modlitwa
pracą”), wierze i nadziei pozwalającej podejmować się realizacji
trudnych zadań. Założyciel dzieła zakładał więc liczne hospicja
(w 1960 r w RFN było ich 284),
kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe

i świetlice. Wygłaszał setki kazań, wydawał publikacje i pisał
artykuły propagujące społeczną
naukę Kościoła, a nawet pisał wiersze. W swoich działaniach łączył
tradycyjne formy miłosierdzia
z nowocześnie wyrażaną solidarnością i dobrze zorganizowaną
samopomocą społeczną.
Ks. Adolf Kolping kochał młodych konkretnie i inteligentnie,
a oni odwdzięczali się nazywając
go swoim ”Ojcem”. W konsekwencji, zasadniczą cechą duchowości
kolpingowskiej, oprócz odwoływania się do osoby Kolpinga we
wszystkich motywach i inspiracjach działań członków Dzieła,
jest osobiste spotkanie z Chrystusem przez modlitwę, czytanie
Pisma Św., słuchanie Słowa Bożego
i życie sakramentami, zwłaszcza Eucharystią, służba dla bliźniego, świadomość obecności
w kościelnej wspólnocie, ze szczególnym wyczuleniem na sprawy
społeczne.
W okresie od 2 kwietnia 1862
do 4 grudnia 1862 ks. Adolf Kolping pełnił w Kolonii funkcję rektora franciszkańskiego kościoła
pw. Niep. Poczęcia NMP (z XIII w.).
Wysoka miara codziennego życia
„Ojca” Kolpinga, naznaczonego
głęboką miłością Boga i bliźniego
(potwierdzona także posługą chorym podczas epidemii), przyczyniła się do pośmiertnego kultu
ks. Kolpinga. Rektoralny kościół,
gdzie znajduje się jego grób,
jest jednym z dziewięciu miejsc
pielgrzymkowych Kolonii (zob.
B. Ridder, Kolpings Grabeskirche,
das Familienheiligtum der Kolpingssöhne, Kolping, Köln 1958).
Aktualnie w Niemczech istnieje:
ponad 2734 Rodzin Kolpinga, 275
tys. członków, ok. 26 tys. członków
honorowych, 260 hospicjów, ok.
2000 domów formacyjnych oraz
ponad 810 ulic i placów noszących imię „Ks. Adolfa Kolpinga”.
Od. 1957 r. istnieje także gałąź
tego ruchu nazywana oficjalnie
„Kolpingjugend“. Gromadzi ona
katolicką młodzież od 16-go
do 29 roku życia pielęgnującą war tości Założ yciela.
W 27 niemieckich diecezjach ma
ona 50 tys. członków stowarzyszonych w 2800 rodzinach.
DZIEŁO KOLPINGA jest zorganizowaną wspólnotą katolicką,
zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga.
Misja Dzieła Kolpinga polega na
chrześcijańskim personalizmie,
tzn. obronie i rozwinięciu godności człowieka i jego pracy (gło-
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szona jest w nim fundamentalna
prawda, że człowiek jako osoba
został stworzony na obraz i podobieństwo Boga). Efektywność
pielęgnowanej w nim formacji jest
związana z pedagogiką integralną. W praktyce dzieło Kolpinga
zmierza do tego, aby młodego
rzemieślnika wychować na autentycznego chrześcijanina, mistrza w swoim zawodzie, dobrego
ojca rodziny oraz świadomego i
odpowiedzialnego obywatela. Dzieło troszczy się, by jego
członkowie, jako chrześcijanie
trwali mocni w wierze, tworzyli
i bronili swoją rodzinę, doceniali
wartość i godność pracy oraz pomagali lokalnym społecznościom.
Z tego względu prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych
środowisk, a w szczególności
osób najbardziej potrzebujących wsparcia: bezrobotnych,
młodzieży i dzieci. Ich działania
opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to,
że nie tylko starają się zaspokoić
najpilniejsze potrzeby, ale pragną,
by udzielane wsparcie angażowało
potrzebujących w rozwiązywanie
własnych problemów, wyzwalało
ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego
działania. Jednym słowem - Kolping to chrześcijański sposób na
życie i działanie.
Tym celom służą między innymi: wykłady, kursy formacyjne,
wieczorne spotkania dyskusyjne
na tematy społeczno-polityczne,
wieczorowe kursy zawodowe dla
różnych branży, także na rzecz dyplomów mistrzowskich, rekolekcje i dni skupienia prowadzone
we własnych centrach formacji,
a wreszcie zajęcia sportowe, wystawy, wieczory rodzinne oraz
działalność wydawnicza.
Dzieło Kolpinga
- Struktura I Organizacja
Grupa - Rodzina Kolpinga
(niem. Gruppe Kolping) jest naj-

Wspólna fotografia 46 członków Rodziny Kolpinga z Czermnej (niem. Kolping-Familie; pochodzi ze zbiorów Georga Paulitschka).
Wykonana ok. 1933 r. przed wejściem do gospody Wilhelminy Winter „Zur Brauerai” (Średnia Czermna), w której odbywały
się ich spotkania. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej m.in.: (5-ty): Wiceprezes - Willi HANUSCH, trzymający w dłoniach
cylindryczny kapelusz; był on także kronikarzem gminy Czermna; (6-ty): proboszcz Czermnej ks. Augustin HAUFFEN, (7-my):
ks. wik. Gerhard HIRSCHFELDER – Prezes.

mniejszą, podstawową jednostką organizacyjną Dzieła Kolpinga, składającą się z co najmniej
15 osób niezamężnych w wieku
17-35 lat życia. Druga forma to
Grupa seniorów - Rodzina Kolpinga (niem. Gruppe Altkolping) tworzą ją osoby zamężne oraz samodzielni mistrzowie poszczególnych
zawodów w wieku ponad 35 lat.
Są to stowarzyszenia regionalne,
które noszą nazwę Rodzina Kolpinga. Posiadają osobowość prawną
i działają z reguły na terenie parafii. Na ich czele stoi kapłan jako
prezes, wspierany przez seniora
lub starszego seniora (z Grupy
Altkolping). Na czele Rodziny Kolpinga stoi Zarząd wybrany w sposób demokratyczny, na określoną
statutowo kadencję. W skład Zarządu wchodzi również proboszcz
lub wikariusz parafii, przy której
działa Rodzina. Jest on jej duchowym opiekunem noszącym tytuł
Prezesa. Co najmniej dziesięć kół
- Rodzin Kolpinga stanowi Diecezjalne Stowarzyszenie Kolpin-

ga, dla którego prezesa mianuje
biskup diecezjalny.
Międzynarodowe
Dzieło Kolpinga
Tak jak i w wieku XX, tak
i dzisiaj, przyszłość Europy i świata
zależy od autentycznego świadectwa chrześcijan. Aktualnie Dzieło
Kolpinga istnieje w ponad 61 krajach świata, na prawie wszystkich
kontynentach (oprócz Australii).
W 6000 Rodzinach Kolpinga
gromadzi się ponad 500 tysięcy osób. Rodziny Kolpinga oraz
Związki Centralne Dzieła Kolpinga
z wszystkich krajów tworzą Międzynarodowe Dzieło Kolpinga
z siedzibą w Kolonii. Centralny
zarząd wspiera swoich członków
rozsianych na całym świecie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz koordynuje współpracę
wewnątrz organizacji. Najwyższy
autorytet reprezentuje demokratycznie wybrana Generalna Rada
Rodziny, zatwierdzona przez pro-

tektora, którym jest każdorazowy
arcybiskup Kolonii. Współpracuje
z nim Sekretarz generalny i Rada
Rodziny (jej prezes) i Senior Generalny jako przedstawiciel wszystkich członków. Oficjalnym organem jest wychodzący od 1901 r.
w Kolonii periodyk „Kolpings-Blatt”.
Logo i znak Dzieła wyraża czarna
litera „K na pomarańczowym tle.
W Polsce od 1990 r. Rodziny
Kolpinga zrzeszone są w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga,
którego siedziba znajduje się
w Krakowie. Związek koordynuje
i wspiera działalność Rodzin, realizuje projekty dla całej kolpingowskiej wspólnoty oraz reprezentuje Rodziny w życiu społecznym,
politycznym oraz kościelnym
na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej.
* * *
Problematyce działalności ks.
Gerharda Hirschfeldera jako Prezesa Rodziny Kolpinga w Czermnej
(1932-1939) poświęcimy osobny
artykuł.
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Przypisy:
1. Należy tu zauważyć, że w ostatnich dziesięcioleciach w europejskich programach telewizyjnych
aż „kipiało”, na skutek częstych projekcji filmów dokumentalnych i fabularnych oraz programów
historycznych o problematyce hitlerowskiej. Obecnie w dobie toczącej się, w hybrydowej formie,
trzeciej wojny światowej (Papież Franciszek), której elementami są m.in. relatywizacja prawdy,
manipulacja prawdą historyczną (Niemcy, którzy poszli wiernie za Führerem, obecnie chętnie
widzą siebie w roli ofiar!), ubóstwianie samowoli jako prawa do wolności, wreszcie sztucznie
wywołany i zorganizowany mafijnie problem migracji (przy pasywnej postawie UE i organizacji
międzynarodowych wobec współczesnego prześladowania chrześcijan), a wreszcie reaktywowanie w Niemczech Führera, po zakończonym etapie „polityki wstydu”.
Tak bowiem trzeba określić zgodę bawarskiego rządu (popartą dotację finansową w wysokości
500 tys. Euro) na rzekome tylko krytyczne wydanie manifestu nazistowskiego „Mein Kampf”,
którym uczczono 70. rocznicę śmierci Hitlera. Opinii światowej wmawia się brednie, że „Mein

Kampf” stał się tylko przedmiotem badań niemieckich naukowców (sporządzili oni 3700 przypisów do 1948 stron nobliwie wydanej książki). Pierwszy nakład w liczbie 4 tys. egzemplarzy i cenie
59 Euro zniknął z półek już pierwszego dnia sprzedaży (przy czym jeszcze przed jej wydaniem
zebrano 15 tys. zamówień; natychmiast więc zlecono wznowienie przy znacznie większym
nakładzie). Ten nazistowski manifest autorstwa Adolfa Hitlera ponownie stał się bestsellerem
(przypomnijmy do 1945 r. wydano go w nakładzie 12 mln. egz.!).
Celnie i lapidarnie skomentował to wydarzenie S. Lauder przewodniczący Światowego Kongresu
Żydów (WJC): „trzeba było 90 lat temu sensownie przebadać i skomentować ‘Mein Kampf’. Ta
podburzająca książka nie ma czego szukać w księgarniach”, a na stronie internetowej WJC dodał,
że „byłoby najlepiej ‘Mein Kampf’ tam zostawić, gdzie on przynależy: w komorze gazowej historii”. Niestety kolejne wydanie tej książki w 2016 r. planuje m.in. Francuska oficyna wydawnicza
Fayardi.
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Droga Krzyżowa bł. ks. Gerharda Hirschfeldera • Kreuzweg-Gebete • Křížová cesta
urodzony 17. 02. 1907 r.
w Kłodzku (Glatz),
wyświęcony 31. 01. 1932 r.
we Wrocławiu (Breslau),
aresztowany 1. 08. 1941 r.
w Bystrzycy Kłodzkiej
(Habelschwerdt), zmarł
1. 08. 1942 r. w obozie
koncentracyjnym Dachau,
pochowany w KudowieZdroju-Czermnej,
beatyfikowany 19 IX 2010 r.
w Münster

Błogosławiony
ks. Gerhard Hirschfelder

narozen 17. února 1907
v Kladsku wysvěcen 31.
ledna 1932 ve Vratislavi pro
hrabstvi kladské (Pražska
arcidiecese) zemřel 1. srpna
1942 v koncentračním
táboře Dachau

Geboren am 17. Februar
1907 in Glatz geweiht
31. Januar 1932 in Breslau
für die Grafschaft Glatz/
Erzdiözese Prag, Kaplan in
Grenzeck 1932-1939
Kaplan in Haberschwerdt
und Diözesanjugendseelsorger ab 1939, verhalten am 1.
August 1941, gestoeben am
1. August 1942 als Märtyrer
im KZ Dachau.

Chryste, mój Zbawicielu! Przed swoją męką poszedłeś z Apostołami na
Górę Oliwną. Tylko trzech z nich miało być świadkami Twojego cierpienia.
Powiedziałeś do nich: „Zostańcie tu, czuwajcie ze mną i módlcie się”. Ja
również jestem wybrany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to.
Taka jest Twoja wola, dlatego chcę pozostać na miejscu cierpienia, jak długo
zechcesz. Chcę czuwać jak wierny strażnik i modlić się wraz z Tobą. „Ojcze,
jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie”. Do służenia Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij mnie oraz wszystkich niosących krzyż swoją odwagą.
Christus, mein Heiland! Ehe Dein Leiden begann, gingst Du mit
Deinen Aposteln auf den Ölberg. Doch Zeugen Deines Leidens sollten
nur drei von ihnen sein. Drei Worte sprachst Du zu ihnen: „Bleibet hier!
Wachet! Betet!” Auch ich bin augenblicklich von Dir auserwählt zu leiden. Herr, ich danke Dir dafür. Weil es Dein Wille ist, will ich am Orte des
Leidens bleiben, solange du willst. Wachen will ich als treuer Wächter
mit starker Tapferkeit, beten will ich mit Dir: „Herr, laß diesen Kelch an
mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!” Zu
dieser Aufgabe als Wächter will ich mir Kraft holen in Deinem Kreuzweg.
Herr, stärke mich und alle Kreuzträger mit Deiner Tapferkeit!
Kriste, můj Spasiteli! Dříve než započalo tvé utrpení, šel jsi se svými
apoštoly na Olivovou horu. Však svědky tvého hoře měli být jen tři z nich.
Tři slova jsi jim řekl: „Zůstaňte, bděte, modlete se”. Rovněž já jsem byl tebou vyvolen, abych trpěl. Pane, děkuji ti za to. Protože je to tvá vůle, chci
zůstat na místěWW utrpení tak dlouho, jak chceš. Bdít chci pozorně, jako
věrný strážce a modlit se s tebou: „Pane, odejmi ode mne tento kalich,
ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň”. K tomuto úkolu strážce chci čerpat sílu
z tvé křížové cesty. Posilni mě a všechny nositele křížů svou statečností.

1. Jesus wird zum Tode
verurteilt
Als der grimmige Haß der Pharisäer gegen Dich dem Pilatus
das Todesurteil auf die Lippen
zwingt, schweigst Du, Heiland
der Welt. Du weißt es, der Vater
will es so; drum brichst Du nicht
verzweifelt zusammen, sondern
sprichst auch hier ein tapferes:
„Vater, Dein Wille!” Christus, gib
mir die Tapferkeit, in jedem Leid
so zu sprechen wie Du!

2. Jesus nimmt das Kreuz auf
seine Schultern
Wie ein Verbrecher mußt Du, Christus, Dein Kreuz selbst tragen. Mit
echt männlicher Tapferkeit nimmst
Du es auf Dich. Lehre mich, nicht zusammenzubrechen, wenn ein Kreuz
mir aufgeladen wird. Dir nachfolgen
heißt ja, nicht bloß sein Kreuz auf sich
nehmen, sondern es tapfer tragen.
Herr, hilf mir dazu mit Deiner Gnade!

Stacja I. Pan Jezus skazany na śmierć
Zawzięta nienawiść faryzeuszy przeciwko Tobie zmusza Piłata do
wydania wyroku śmierci. Ty milczysz, Zbawicielu świata. Wiesz,
że taka jest wola Ojca. Nie załamujesz się w rozpaczy, ale mówisz
odważnie: „Ojcze, Twoja wola!”. Chryste, daj mi taką odwagę, abym
w każdym cierpieniu mówił tak jak Ty: „Jednak nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie”.

Stacja II. Pan Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona
Jak przestępca, musisz Chryste nieść swój krzyż. Z prawdziwie
męską odwagą bierzesz go na ramiona. Naucz mnie nie załamywać
się, kiedy i mnie krzyż będzie przygniatał. Naśladować Ciebie, to nie
znaczy jedynie wziąć krzyż na swoje ramiona, ale również odważnie
go nieść. Panie, dopomóż mi Twoją łaską!

I. Pan Ježíš odsouzen k smrti
Když tě krutá zášť farizeů vydává Pilátovi k potvrzení trestu smrti,
ty Spasiteli světa mlčíš. Víš, že je to Otcova vůle. Nezlomí tě to a i
teď pravíš: „Buď vůle tvá”. Kriste, dej mi sílu, abych statečně mluvil
v každém utrpení jako ty.

II. Pan Ježíš bere na sebe kříž
Jako zločinec máš, Kriste, sám nést svůj kříž. S pravou mužskou
statečností ho bereš na svá bedra. Nauč mě, abych neklesl pod
tíhou kříže. Následovat tebe, neznamená jen vzít kříž, ale statečně
donést. K tomu mi Pane pomoz svou milostí.
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3. Jesus fällt das erste Mal
unter dem Kreuze
Mit starkem Willen hast Du, Christus, das Kreuz auf Dich genommen; doch es drückt Dich zu Boden. Weil aber Dein Wille stark
war, stehst Du wieder auf, trägst
das Kreuz weiter aus Liebe zu
uns. Herr, mach unseren Willen
zum Kreuztragen ganz stark, damit wir wieder aufstehen, wenn
wir einmal gefallen sind!

4. Jesus begegnet seiner
Mutter
Jesus, Du wolltest, daß auch
Deine Mutter Zeuge Deines
Leidens wurde. Nicht Du wolltest eine Hilfe haben, sondern
wir sollten uns im Kreuztragen
durch ihre Nähe getröstet fühlen. Sie sollte als Leidträgerin
uns Menschen im Leid verstehen lernen. Himmlische Mutter, steh Du mir zur Seite, wenn
das Kreuz auf meinen Schultern

Stacja III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod Krzyżem
Odważnie przyjąłeś, Chryste, krzyż na swoje ramiona, lecz on przygniata Cię do ziemi. Z silną wolą powstajesz i niesiesz go dalej, z
miłości ku mnie. Panie, daj mi tę niezłomną wolę do niesienia krzyża,
abym po upadku znów mógł powstać!

Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Jezu, Ty chciałeś, żeby Twoja Matka była świadkiem Twojego cierpienia,
mimo że nie potrzebowałeś jej obecności. To ja potrzebuję, niosąc
krzyż, czuć się Jej obecnością pocieszeny. Ona, pogrążona w smutku,
uczy mnie jak przyjąć cierpienie. Matko Niebieska, bądź przy mnie,
kiedy włożą krzyż na moje ramiona!

III. Pan Ježíš padá prvně pod křížem
Odvážně bereš na sebe Kriste svůj kříž, ale on tě tlačí k zemi. Protože
však tvá vůle je silnější, vstaneš a neseš jej dál z lásky k nám. Pane,
učiň silnou naši vůli,abychom unesli kříž a opět vstali, i když jsme
jednou klesli.

IV. Pan Ježíš potkává svou matku
Ježíši, tys chtěl, aby i tvá matka byla svědkem tvého utrpení. Tys
nepotřeboval pomoci, ale abychom my unesli kříž, potřebujeme
útěchu tvé matky. Matko bolestná, nauč nás trpět. Nebeská Matko,
stůj při mně, když mě kříž tíží.

5. Simon hilft Jesus das
Kreuz tragen
Vielleicht hat die Mutter den
Simon zu Hilfe gerufen, vielleicht ist es auch in meinem Leid
die Gottesmutter, die mir den
leidenden Heiland zu Hilfe ruft.
Mutter, gib mir gewaltige Kraft
und starken Willen, daß ich Dich
nicht enttäusche, sondern als
wahrer Christ dem Heiland das
Kreuz tragen helfe!

6. Veronika reicht Jesus das
Schweißtuch
Eine Frau mit schwachen
Kräften, aber starkem Willen
hilft Dir, Christus, mit einem kleinen guten Werk; doch reicher
Lohn wird ihr zuteil. Christus, laß
mir den Mut zum Kreuztragen
nicht sinken! Der schönste Lohn
wäre mir die Rettung der Seelen. Lohne auch alle, die durch
Gebet und sonstige Liebe mir
helfen, das Kreuz zu tragen, mit
reichem Lohne!

Stacja V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż
Panu Jezusowi
Może to Matka Boża wezwała Szymona do pomocy. Może i w moim
cierpieniu wzywa Zbawiciela, żeby mi dopomógł. Matko, daj mi silną
wolę i wytrwałość, żebym Cię nie zawiódł, lecz jak prawdziwy chrześcijanin pomógł Chrystusowi nieść krzyż!

Stacja VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Słaba Kobieta z silną wolą pomaga Ci, Chryste, drobnym uczynkiem
i otrzymuje bogatą zapłatę. Chryste, pomóż mi nie tracić odwagi
w dźwiganiu krzyża. Najpiękniejszą zapłatą dla mnie będzie ratowanie cierpiących ludzkich dusz. Wynagródź również wszystkim
tym, którzy przez modlitwę oraz uczynki miłosierdzia pomagają
mi w niesieniu krzyża!

V. Šimon pomáhá Ježíši nésti kříž
Možná, že matka zavolala Šimona na pomoc. Možná, že i v mém
utrpení mi Matka Boží volá na pomoc trpícího Spasitele. Matko, dej
mi obrovskou sílu a pevnou vůli, abych tě nezklamal, ale jako pravý
křesťan pomohl Spasiteli nésti kříž.

VI. Veronika podává Panu Ježíši roušku
Slabá žena, ale se silnou vůlí prokazuje tobě, Kriste, dobrý skutek.
Za to ji čeká bohatá odměna. Kriste dej, aby neklesala moje odvaha
pod tíhou kříže. Největší odměnou by mi bylo spasení duší. Odměň
bohatě také všechny, kteří mi modlitbou a láskou pomáhají nésti
tento kříž.
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7. Jesus fällt das zweite Mal
unter dem Kreuze
Christus, die Menschen haben
versucht, Dir den Kreuz
weg
zu erleichtern; doch bald fällst
Du wieder hin. Menschenhilfe
ist nichts, wenn Gott nicht hilft.
Und so flehe ich zu Dir, kreuztragender Heiland, hilf Du mir,
sonst breche ich zusammen und
werfe das Kreuz weg. Aber seit
Du das Kreuz getragen, ist kein
Leidträger ohne Deine Hilfe.

8. Jesus redet mit den
weinenden Frauen
Auf Deinem Kreuzweg, Christus, sorgst Du Dich noch um
andere leidende Menschen. So
muß auch ich, Dein Nachfolger,
ganz selbstlos werden, will in
meinem Leid auch der anderen
gedenken, die vielleicht noch
viel schwerere Kreuze tragen
als ich. Herr, erbarme Dich ihrer,
gib auch ihnen Trost und Kraft!

Stacja VII. Pan Jezus upada drugi raz pod Krzyżem
Chryste, ludzie próbowali ulżyć Ci w niesieniu krzyża, lecz znów
upadasz. Pomoc ludzka na nic się nie zdaje, jeżeli Bóg nie pomoże.
Dlatego błagam Cię, Zbawicielu, pomóż mi, bo inaczej załamię się
i odrzucę Twój krzyż. A przecież od chwili niesienia przez Ciebie
krzyża nie ma żadnego cierpiącego bez Twojej pomocy.

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące nad nim niewiasty
Na swojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych cierpiących. Ja, Twój naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę
pamiętać w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze
więcej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel pociechy i
pomocy tym, którzy jej potrzebują!

VII. Pan Ježíš klesá podruhé pod křížem
Kriste, lidé se pokoušeli ulehčit ti tvou křížovou cestu, a přece opět
klesáš. Lidská pomoc není ničím, když nepomáhá Bůh. Proto tě
úpěnlivě prosím, pomoz mi, jinak se zhroutím a odhodím tento kříž.
Ale od té doby, co tys nesl svůj kříž, není trpících bez tvé pomoci.

VIII. Jeruzalémské ženy pláčí nad Panem Ježíšem
Kriste, na tvé křížové cestě se staráš ještě o jiné trpící. Tak i já, tvůj
následovník, se musím stát zcela nesobeckým. Chci vzpomenout
ostatních, kteří třeba nesou mnohem těžší kříže než já. Pane, smiluj
se nad nimi. Dej jim sílu a útěchu.

9. Jesus fällt zum dritten Mal
unter dem Kreuz
Kurz vor dem Ziele drückt Dich,
kreuztragenden Christus, das
Kreuz nochmals zu Boden. Alle
Kräfte scheinen Dir entschwunden zu sein; doch du willst dein
Opfer vollenden, willst nicht
liegen bleiben, sondern uns
noch größere Liebe zeigen. Herr,
mach immer mich bereit, aus
Liebe zu Dir und den Seelen
noch mehr zu leiden, wenn du
es willst!

10. Jesus wird seiner Kleider
beraubt
Endlich darfst Du den Kreuzesbalken ablegen, aber es kommen
neue Leiden. Man nimmt Dir Deine Kleider. Doch Deine Würde
als Gottessohn und Erlöser, Deine Königswürde kann Dir niemand nehmen, auch wenn Du
nackt unter Verbrechern stirbst.
Herr, wenn man mir auch meine
äußere Ehre nimmt, ich bleibe
doch Kind Gottes, Kämpfer Gottes, Priester Gottes, das kann mir
niemand nehmen. Laß mich dessen froh bleiben in allem Leid!

Stacja IX. Pan Jezus upada trzeci raz pod Krzyżem
Krótko przed celem znów powala Cię krzyż, który dźwigasz, Chryste.
Już trzeci raz jego ciężar przygniata Cię do ziemi. Zdaje się, że opuściły
Cię wszystkie siły, jednak chcesz swoją ofiarę wypełnić do końca, a
nam okazać jeszcze większą miłość.
Panie, uczyń mnie zawsze gotowym, z miłości ku Tobie i ludziom,
jeszcze więcej cierpieć, jeżeli taka Twoja wola.

Stacja X. Pan Jezus obnażony z szat
Nareszcie możesz odłożyć krzyż, ale przychodzą nowe cierpienia.
Obnażają Cię z szat. Jednak Twojej godności Syna Bożego i Zbawiciela, Twojej królewskiej godności nikt Ci zabrać nie może, nawet jeżeli
obnażony umierasz pośród przestępców. Panie, jeśli i mnie pozbawią
zewnętrznej godności, pozostanę przecież dzieckiem Bożym, bojownikiem Bożym, kapłanem Bożym. Tego nikt mi zabrać nie może!

IX. Pan Ježíš klesá potřetí pod křížem
Krátce před cílem tě tíha kříže opět tlačí k zemi. Zdá se, že tě
opouštějí všechny síly. Ty však chceš svou oběť dokončit. Nezůstáváš
ležet, ale chceš nám ještě projevit větší lásku.

X. Pan Ježíš je zbaven svého roucha
Konečně můžeš odložit těžký kříž. Přicházejí však nová muka. Jsi
zbaven ošacení, ale tvou vážnost, Syna Božího a Spasitele, tvou
královskou důstojnost ti nikdo nemůže vzít, i když zemřeš nahý mezi
zločinci. Pane, i když mi vezmou moji vnější čest, přece zůstanu tvým
dítkem, bojovníkem Božím, knězem Božím. To mi nikdo nemůže
vzít. Potěš mě v tomto utrpení.
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11. Jesus wird an das Kreuz
genagelt
Das Kreuz soll Dein Sterbebett
werden, von dem Du nicht mehr
loskommst, bis Du Deine Seele in
die Hände des himmlischen Vaters gegeben hast. So sind auch
wir Christen, und besonders wir
Priester mehr oder weniger ans
Kreuz g
 eheftet. Laß mich das

12. Jesus stirbt am Kreuze
Drei schwere Stunden hängst
Du am Kreuze, ehe Dich der Tod
erlöste. Du hättest die Macht gehabt, ihn eher zu rufen, doch Du
wolltest Deine Liebe uns zeigen
bis aufs Letzte. So laß auch mich
im Leid ausharren, bis der Vater
mich davon befreit! Erst dann
wird auch mein Leid eine Freude
sein für Dich, eine rechte Buße
für meine Sünden und eine Dir
wohlgefällige Sühne für die
Sünden der anderen. Herr, gib
mir die Kraft und guten Willen
bis zum Letzten!

Stacja XI. Pan Jezus do Krzyża przybity
Krzyż ma stać się Twoim łożem śmierci, od którego nie możesz się
uwolnić, dopóki nie oddasz swojej duszy w ręce Ojca Niebieskiego.
Ja, chrześcijanin, a szczególnie ja, kapłan, jestem mniej lub bardziej
do krzyża przywiązany. Pozwól mi pamiętać o tym w chwilach, kiedy
przyjdą nowe cierpienia i dodaj mi sił, bym wytrwał pod krzyżem!

Stacja XII. Pan Jezus umiera na Krzyżu
Trzy okrutne godziny wisisz na krzyżu, zanim śmierć Cię uwolni.
Mogłeś prędzej śmierć przywołać, chciałeś nam jednak okazać
miłość do końca. Pomóż mi wytrwać w cierpieniach, aż mnie Ojciec
od nich uwolni! Dopiero wówczas moje cierpienie będzie radością
dla Ciebie, prawdziwą pokutą za grzechy moje i innych ludzi. Panie,
daj mi siły, bym wytrwał aż do końca!

XI. Pan Ježíš je přibit na kříž
Kříž se stává tvým smrtelným ložem, kterého se již nezbavíš,
pokud svou duši neodevzdáš do rukou nebeského Otce. Tak jsme
my, křesťané, a obzvláště my, kněží, více či méně připoutáni na
kříž. Nechť si to vždy uvědomuji, přijdou-li nová utrpení. Dej mi
statečnost, abych vydržel pod křížem.

XII. Pan Ježíš umírá na kříži
Tři těžké hodiny visíš na kříži, než tě smrt vysvobodí. Měl jsi moc ji
dříve přivolat, ale tys svou lásku k nám chtěl prokázat až do konce.
Dej, ať i já vytrvám v tomto utrpení, než mě vysvobodí Otec. Teprve
potom se stane mé utrpení pro tebe radostí, pokáním za své hříchy
i uspokojivým smířením za hříchy jiných. Pane, dej mi sílu a dobrou
vůli až do konce.

13. Jesus wird vom Kreuze
abgenommen
Nur ein Apostel hat unter dem
Kreuze ausgehalten und einige
fromme Frauen, darunter Du,
heilige Gottesmutter Maria. So
hilf auch mir, unter dem Kreuze aushalten, und steh mir bei,
wenn einst meine Sterbestunde
kommt. Schmerzensmutter, mache mich tapfer, jedes Kreuz zu
tragen; denn Du wirst mir auch
tragen helfen!

14. Der Leichnam Jesu wird
in das Grab gelegt
Dein Leichnam, Christus, wird
ins Grab gelegt, wo Du uns Dein
heiliges Antlitz auf das Linnen
zeichnest, das fromme Hände
über Dich breiten. Bald aber
kommst Du aus dem Grabe als
Sieger hervor. Heiland, laß es
mich stets als Trost empfinden,
daß hinter jedem Leid wieder
einmal die Freude kommt, hinter jeder Verdemütigung die
Erhöhung! Mache mich tapfer,
bis dahin auszuhalten!

Stacja XIII. Pan Jezus zdjęty z Krzyża
Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet wytrwało pod
krzyżem. Wśród nich i Ty, Matko Boża. Pomóż mi wytrwać pod krzyżem. Nie opuszczaj mnie, kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci.
Matko Bolesna, uczyń mnie odważnym znieść każde cierpienie,
pomóż mi w dźwiganiu krzyża!

Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu
Twoje martwe ciało, Chryste, złożono do grobu. Zostawiłeś nam
swoje święte oblicze na płótnie, którym Cię pobożne ręce owinęły.
Wkrótce jednak powstaniesz z grobu jako Zwycięzca. Zbawicielu,
pozwól mi jako pociechę nieustannie mieć świadomość, że po
każdym cierpieniu nastąpi radość, a po każdym upokorzeniu wywyższenie! Uczyń mnie odważnym znieść wszystko!

XIII. Pan Ježíš sňat z kříže
Jen jediný apoštol vydržel pod křížem a několik zbožných žen, mezi
nimi ty, Marie Matko Boží. Pomoz i mně vydržet pod křížem a stůj při
mně, když jednou přijde i má hodina smrti. Matko bolestná, učiň mě
statečným, abych unesl každý kříž, vždyť i ty mi ho pomůžeš nést.

XIV. Pan Ježíš položen do hrobu
Tvé mrtvé tělo, Kriste, je dáno do hrobu, kde do plátna, kterým
tě zbožné ruce přikryly, otiskuješ svou zbožnou tvář. Brzy však
vyjdeš z hrobu jako vítěz. Spasiteli, nechť mi je útěchou, že po
každém utrpení přijde radost, po každém pokoření povýšení. Dej
mi statečnost, abych vše vydržel.
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Ryszard Grzelakowski

SPACER DO SZCZYTNEJ, ABY PODZIWIAĆ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PW. JANA CHRZCZCICIELA
„Oczami, które płakały szczerymi łzami, widzisz wszystko inaczej i lepiej"
			Phil Bosmans

Pierwszy raz odwiedziłem
Szczytną mroźną i śnieżną zimą
1969 roku, zaproszony przez
znajomego. Po spotkaniu byliśmy na wieczornej mszy świętej
w Dniu Matki Boskiej Gromniczej.
Zachwycił mnie ciekawy obyczaj.
Po nabożeństwie kilka osób wynosiło z kościoła zapalone świece,
chroniąc dłońmi, aby nie zgasił
ich figlarny wiatr. Płonące świece
niesiono ulicą do domów. Wyglądało to wyjątkowo malowniczo,
zwłaszcza, że nie widziałem lamp
ulicznych. Zrobiło to na mnie takie wrażenie, że dziś jeszcze po
upływie ponad pół wieku, mam
to przed oczami.
Celem mojej wyprawy była
wtedy chęć zobaczenia nagrobka
pewnej Polki jadącej na kurację
do Dusznik-Zdroju, która zmarła
nagle w Szczytnej. Po latach poznałem Ryszarda Króla, redaktora
kłodzkiego dwutygodnika BLIK,
który redagował w nim stronę
poświęconą w całości swemu
miastu pod tytułem „Wieści ze
Szczytnej”. Potem dołączyła
do strony Pani Danuta Chmielarz. Od tych dziennikarzy
dowiedziałem się wiele ciekawych historii o zabytkach
i ważnych wydarzeniach związanych z przeszłością Szczytnej. Ryszard Król zaprosił mnie
do redakcji BLIKA w Kłodzku
i w ten sposób powstała kolejna strona magazynu „Spotkania
z Dusznikami”. Łącznie ukazało się około setki egzemplarzy
wolnej od cenzury gazety regionalnej.
W tamtych latach Szczytna
była stacją klimatyczną znaną
jeszcze sprzed II wojny światowej. Przybywało tu wielu
turystów i gości kuracyjnych
z Dusznik-Zdroju, Kudowy
i Polanicy. Podziwiali zarówno
piękno przyrody jak i dzieła rąk
ludzkich pochodzących tutaj
z hut i szlifierni kryształów. Roz-

Ilustracje: 1. Dawny herb Szczytnej, archiwum autora. 2. Widok ogólny huty szkłą w Szczytnej druk reklamowy.
3. Dworzec kolejowy w Szczytnej na drugim planie z lewej dawny hotel "Germania". Dawna widokówka z początku XX wieku.
4. Brama wiodąca do pałacu i parku, kolekcja autora tekstu. 5. Widokówka z początku XX wieku z obrazami Szczytnej. Kolekcja prywatna autora.

wój kolei żelaznej na Śląsku
i Ziemi Kłodzkiej na przełomie XIX
i XX wieku ostatecznie uczynił turystykę popularnym zjawiskiem,
a tym samym liczącą się gałęzią
gospodarczą. Z kronikarskiego
obowiązku przypomnę kilka faktów z okresu pierwszej połowy
XX stulecia. Miasto posiadało jeden duży hotel "Germania" usytuowany tuż przy stacji kolejowej
oraz ponad 20 małych hotelików
i domów gościnnych. Wiele domów prywatnych przyjmowało
letników, zarabiając w ten sposób
dodatkowo również zimą. Ciekawostką jest, że Szczytna posiadała dużą sieć przemysłu, ale
dzięki zalesionym wzniesieniom
i licznym bocznym dolinom nie
miało się nigdy wrażenia, że jest
to miejscowość o charakterze wybitnie przemysłowym. Największym pracodawcą w mieście był
przemysł szklarski, zatrudniający
w najlepszych czasach ponad 850
osób. Duże zatrudnienie było też
w przemyśle drzewnym, dzięki
bogactwu okolicznych lasów.
Szczytna miała duże tartaki.
Wielu ludzi pracowalo przy transporcie konnym, pozyskującym

drewno z lasów. Ważną gałęzią
przemysłu było pozyskiwanie
i obróbka kamienia wydobywanego na zboczach Sowich Skał
w Łężycach. Czerwony piaskowiec znakomicie nadawał się
do budowy reprezentacyjnych
obiektów w wielu miastach: Wrocławiu, Berlinie, Hamburgu, Dreźnie i innych. Przemysł kamieniarski zyskał na znaczeniu z chwilą,
gdy nadworny królewski kamieniarz Schiling z Berlina wydzierżawił potężny kompleks skalny
na zboczu w Łężycach. Urobek
bloków kamiennych przewożono
z łużyckiego kamieniołomu do
stacji kolejowej w Szczytnej. Tutaj
w przystosowanych specjalnie
barakach wykonywano gotowe
elmenty kamieniarki, które były
wykorzystywane przy budowie
kompleksu obiektu Reichstagu
w Berlinie, okazałego ratusza
w Hamburgu i wielu innych
reprezentacyjnych budowlach
na terenie Niemiec. W Szczytnej
wykonywano też z dużych bloków kamienia koła młyńskie na
zapotrzebowanie przemysłu młynarskiego wielu rejonów Śląska.
Po krótkim opisie wprowa-

dzającym do dziejów Szczytnej
przejdźmy do celu spaceru, jakim
jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela mający w 2016 roku 290 lat. Historia
tej świątyni ma ciekawe początki.
W 1570 roku właścicielem Szczytnej został lekarz cesarski, wrocławianin Jan Krato. Miejscowość
otrzymała od cesarza Rudolfa II
zgodę na budowę kościoła cmentarnego. Wraz z darowizną było
jeszcze wsparcie finansowe
od władcy w kwocie 5400 kop
miśnieńskich. Świątynia stanęła
jesienią 1581 roku i konsekrowana została pod wezwaniem
Zmartwychwstania Chrystusa.
W latach 1623-1741 kościół był
filialnym parafii w Dusznikach.
Świątynia byłą zbudowana
z drewna, ciasna i nie spełniała
warunków. Na prośby nowego
właściciela Szczytnej hrabiego Johanna Huberta von Hartig gmina
otrzymała w 1721 roku pozwolenie na budowę nowego kościoła
pod wezwaniem Świętego Jana
Chrzczciela. Część kosztów przejął na siebie majątek ziemski.
W dwusetną rocznicę jubileuszu
istnienia kościoła w 1926 roku,
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zarząd kościelny wydał pismo pamiątkowe na pdostawie zapisów
z kroniki kościelnej opracowanej
przez mieszkańca Szczytnej Emila Reinelta, które tu przytoczę z
myślą, że może zainteresuje miłośników Szczytnej.
Dnia 4 marca 1721 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie
miejsca. W końcu roku 1726 kościół był całkowicie wykończony.
Tę datę przyjęto za właściwe powstanie kościoła. Samodzielną
parafią stał się dopiero 15 lat
później, do tej pory był kościołem filialnym Dusznik. W święto
poświęcenia kościoła w dniu 17
września 1741 roku pierwszym

proboszczem w historii Szczytnej
został franciszkanin Carolus Wenzel. W 1741 roku zmarł Graf von
Hartig, który w testamencie przeznaczył dużą darowiznę na rzecz
plebanii. Plebania była gotowa
po pięciu latach w 1746 roku.
W 1778 roku rozpoczęto budowę oratorium (salę modlitwy) na
koszt gminy Batorów. W 1780
roku została zbudowana wieża,
gonty pomalowano na czerwono. W 1821 roku liczni darczyńcy
przyczynili się do ozdobienia organów. W 1823 roku nad organami powstał chór, a w 1824 roku
na wieży umieszczono nową
kulę. W kwietniu 1841 roku

Kościół św. Jana Chrzcziciela w Szczytnej. Fot. Jacek Halicki/Wikipedia/CC-SA-3.0

zmarł na czarną ospę proboszcz
Freudenreich. W 1845 roku
na miejscowym cmentarzu postawiono duży krzyż. W 1851
roku zakupiono instrumenty
dla chóru kościelnego i orkiestry:
4 klarnety, 2 flety, 3 trąbki i 1 puzon. Pieniądze na ten cel przekazali darczyńcy. W 1852 roku poddano remontowi wieżę kościelną
i przy tej okazji zamontowano
zegar kościelny istniejący do dziś.
W latach 1907-1908 koniecznością stała się rozbudowa Domu
Bożego poprzez dobudowanie
nawy poprzecznej i wydłużenia
prezbiterium (część świątyni,
w której znajduje się ołtarz). Dzię-

ki tej renowacji kościół otrzymał
obecny swój kształt na planie
krzyża. Przebudowę świątyni
prowadził architekt i budowniczy
Paul Blau (1863-1939) z Lewina.
To on zaprojektował i wybudował kościoły w Lasówce i Zieleńcu, urząd pocztowy w Kudowie
i Szczytnej, willę "Anna" w Lasku Miejskim i basen kąpielowy
w Lewinie. Major von Lobbecke
właściciel majątku ziemskiego
jako patron poniósł znaczącą
część kosztów przebudowy
szczytniańskiego kościoła.
C.d.n.

Wnętrzekościoła św. Jana Chrzcziciela w Szczytnej.

KOMUNIKAT
W 2016 roku Towarzystwo Miłośników Dusznik-Zdroju będzie obchodzić Jubileusz 35-lecia istnienia
(1982-2016). Spełniając swoje statutowe obowiązki, Zarząd opracował plan zamierzeń kulturalnych na
cały rok kalendarzowy 2016, składający się z 12 punktów, realizowanych w cyklach kwartalnych. W pierwszym kwartale opowiemy o rozrywkach i życiu kulturalnym w dawnym Reinerz w latach 1910-1943.
Pokażemy wystawę grafik i linorytów przedstawiających "Madonnę", pochodzących z teki Józefa Jóźwiaka, opracowanych z okazji V Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego, który odbył się
w Lublinie i Wąwolnicy w 1986 roku.
Kolejny trzeci punkt to "Sentymentalna podróż do świata architektury i wydarzeń związanych z pobytem w Dusznikach w latach 1816-1826 Józefa Elsnera, Mendelshona Bartholdiego i Fryderyka Chopina.
Na całość złoży się wystawa fotografii i widoków miasta z tego okresu oraz prelekcja.
W prasie lokalnej zamieścimy esej o "Życiu teatralnym w Dusznikach-Zdroju od II połowy XVIII do ostatniej dekady XX wieku. Na wystawie pokażemy fasady 10 obiektów, w których do końca lat pięćdziesiątych
XX wieku istniały sale teatralne.
Ryszard Grzelakowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Dusznik-Zdroju
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Anna Korzewa, ks. Józef Kuc

CECOWA-KAŁYNIWKA CZESI I SŁOWACY NA UKRAINIE
„ N a l e ż y u k l ę k n ą ć p r z e d w a l e c z n o ś c i ą c z e s k i e g o i s ł o w a c k i e g o ż o ł n i e r z a ”.
		

Wieś Cecowa (od 1964 r. Kałyniwka, nazwa pochodzi od krzewu
kaliny koralowej) w województwie
tarnopolskim, powiat zborowski),
położona jest na prawym brzegu rzeki Strypy (lewa przetoka
Dniestru), w odległości 5 km na
południe od Zborowa. Przez wieś
prowadzi droga Zborów - Kozowa
(wieś miejskiego typu). Zgodnie ze
statystyką z 2014 roku powierzchnia Kałyniwki wynosiła 3,92 km²;
a liczba mieszkańców 216 osób.
Pierwsza wzmianka o Cecowej
pochodzi z 1504 r. Na zachód od
wsi, znajdował się folwark Cecówka. Dziś wieś podporządkowana
jest do wujtowstwa w Hodowie.
Cecowa posiadała gorzelnię, hodowlę wołów oraz kowalstwo. We
wsi funkcjonowała kasa bankowa
Raiffeisen. W XVII wieku Cecowa była własnością Sobieskich,
później Białynia-Chołodeckich.
W 1880 roku we wsi mieszkało 306
osób: 224 grekokatolików, którzy
należeli do parafii w Jeziernej,
25 rzymskich katolików, należących
do parafii w Zborowie oraz 57 Żydów. Na początku XX wieku wieś
była własnością Dawida Francozy.
W 1931 roku, miejscowość liczyła
88 domów oraz 478 mieszkańców;
w 1972 roku 117 domów oraz 448
mieszkańców.
Cecowa-Kałyniwka znana jest
w Europie, a także na Ukrainie
jako pole bitwy podczas I wojny
światowej, gdzie przeszły swój
chrzest bojowy oddziały czeskie.
Początki czeskiej drużyny sięgaja
1914 roku, w którym rząd carski
zaczął tworzyć odrębne formacje
z ochotników, głównie zamieszkałych na terytorium Rosji obywateli
Austro - Węgier. Nie przyjmowano
wówczas do drużyn tych Czechów
i Słowaków, którzy podczas bitew
opuszczali szeregi i przechodzili,
bądź to pojedynczo, bądź masowo, na stronę wojsk rosyjskich. Nie
dowierzano im mimo wszystko i
rozlokowywano ich po różnych
miejscowościach w glębi imperium carskiego. Sztab austriacki
wyznaczył nagrodę za ich schwytanie po 5000 koron za osobę. Napływ ochotnikow był tak duży, że

drużyny utworzyły niebawem
3 pułki, złączone w jedną brygadę:
pułk I nosił imię Jana Husa, pułk
II Jerzego z Podiebradu, pułk III
Jana Žižki z Trocnova. Ducha legionistów krzepiły zabiegi i odezwy
Czeskiego Komitetu Zagranicznego z Tomášem Garrigue Masarykiem, dr. Edvardem Benešem,
dr. Milanem Rościsławem Stefanikiem i Jozefem Durichem na czele.
3 czerwca 1917 r. rozpoczęto bojową operację przeciwko
wojskom austro-węgierskim i
niemieckim pod dowództwem
generała kawalerii Aleksandra
Brusiłowa. Komendantem frontu
południowo-zachodniego został
generał Gutor, który zajął miejsce Brusiłowa i jemu przypadło
w udziale ważne zadanie ataku na
wroga. W dniu 20 czerwca ukończono koncentrację drużyn, które
w nocy z 21 na 22 czerwca zajęły
pozycje w rowach strzeleckich na
południowy zachód od Zborowa,
zwalniając na tym odcinku 13 i 22
pułk Finlandczyków, przebywających tam 10 dni. Prawym, bojowym skrzydłem czeskosłowackim
dowodził pułkownik Mamontow,
stacjonujący ze swym sztabem
we wsi Cecowa, natomiast lewym
skrzydłem podpułkownik Zembalewski, stojący w Chorośccu.
Sztab nieprzyjacielski oczekiwał głównego ataku ze strony
wojsk rosyjskich na linii od Zborowa. Naczelny wódź niemieckiego frontu zachodniego, książę
Leopold Bawarski, przerzucił w tym
celu sześć dywizji z pola walki francusko-angielskiego i skierował je
na lewe skrzydło pozycji. Po dwudniowym przygotowaniu ze strony
artylerii w niedzielę 1 lipca 1917 r.
rosyjskie zastępy generała Bielkowicza ruszyły do ataku na wzgórza
położone na wschód i południe od
Brzeżan. Tutaj osiągnęli Rosjanie
największy sukces. Następnego
dnia postanowili wydłużyć linię
ataku w kierunku północnym. Celem ofensywy była miejscowość
Cecówka.
Dnia 2 lipca przed godziną
9 rano na odcinku zborowskim
zagrzmiały rosyjskie działa, a

(gen. A.Brusiłow)

Obiad w 7. rocie I pułku im. Jana Husa, Zborów, Czerwiec 1917 r.

Ranni w bitwie pod Zborowem. Leczenie w Cecowej, 2 lipca 1917 r.

czwarta fińska dywizja natarła na
nieprzyjaciela w kierunku wzgórza
„Mogiły” (centrum pozycji). Wspierał ją silny ogień poszczególnych
oddziałów czeskosłowackich. Granatnicy pierwszego pułku stali w
pogotowiu w reducie „Marusia”,
by z chwilą wyruszenia brygady
rozpocząć burzenie drucianych
opłotków austriackich. Nieprzyjaciel skoncentrował tymczasem
huraganowy ogień artylerii na
odcinek czeskosłowacki, a słabe
obwarowania groziły w każdej
chwili zawaleniem się. Według
austriackich oficerów, chodziło o
to, aby ukarać poddanych korony
Habsburgów za przyłączenie się
do wojsk przeciwnika.
Pierwszy pułk w zwycięskim
pochodzie posuwał się odważnie
naprzód. Także inne oddziały legio-

nów, zajęły wzgórze, miejscowość
Cecówkę, a w parę godzin później
Trawotłuki i Hodów. Nieprzyjaciel
cofnął się na zachód od Małej
Strypy, front został przerwany w
miejscu, w którym się najmniej
tego spodziewano. Tak walczyły czeskosłowackie legiony pod
Zborowem.
W ciągu wieczora i nocy
z 2 na 3 lipca zastąpiono na pozycji
czeskosłowackie drużyny, rosyjskimi oddziałami rezerwowymi
i skupiono je w Cecowej, gdzie liczono pojmanych jeńców: 62 oficerów, przeszło 4000 żołnierzy oraz
20 dział, znaczny zapas karabinów
maszynowych, innego oręża, a także amunicji.
Wśród chwil triumfu i laurów
nie zapomniano o oddaniu ostatniej przysługi tym, którzy bohater-
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ską śmiercią wsławili imię czeskosłowackiego żołnierza. Poległych i
zaginionych legionistów naliczono
190 osób. Dalszych 800 ciężko rannych zapełniało szpitale i lazarety.
Dnia 4 lipca 1917 r. wykopano w
Cecówce, obok Cecowej na miejscowych polach grób zbiorowy,
w którym uroczyście pogrzebano
zwłoki szermierzy wolności, usypano kurhan, by przekazać pamięć o
nich potomnym. W tych cennych
dla narodu czeskiego kurhanach
spoczywa kwiat inteligencji: nauczyciele, adwokaci, inżynierowie,
publicyści, literaci, robotnicy, działacze społeczni i polityczni, którzy
na odgłos surm bojowych wstąpili
w szeregi wojska. Bitwa pod Zborowem to walka, w której brat musiał
walczyć przeciwko bratu.
W czasie Świąt Wielkiej Nocy w
1922 roku konsul czechosłowacki
we Lwowie Franciszek Sztilip, udał
się do Zborowa i Cecowej, zbadał
stan grobów i kazał sporządzić
dokumentację fotograficzną. Pod
koniec maja wydobyto z masowej
mogiły pod Zborowem trochę ziemi i przewieziono do Pragi. Została
wmurowana w ściany staroomiejskiego ratusza razem z ziemią z Dosso Alto, Teronu i Bachmacza, jako
pamiątki walk czechosłowackich
Legii we Włoszech, Francji i Rosji.
W dniu 22 czerwca o godz.
7 rano przeprowadzono w Cecowej
ekshumację zwłok, które umieszczono w trumnie we wnętrzu wagonu na dworcu w Zborowie. Na
trumnie leżały dwa wieńce: jeden
z napisem „Prawda zwycięża - Czechosłowacki Konsulat”, drugi był
darem czechosłowackiej kolonii
we Lwowie. Już tego samego dnia
wieczorem stanął wagon z trumną
na lwowskim dworcu kolejowym.
Przy dźwiękach narodowego hymnu czechosłowackiego pociąg z
trumną „nieznanego żołnierza”

wyruszył przez Kraków do Libuszy,
dawnej stolicy Czech, gdzie została
wystawiona na widok publiczny w
Panteonie Muzeum Narodowego.
Dnia 28 października o godzinie
16-tej wyruszył olbrzymi kondukt
w kierunku placu Św. Wacława.
Długie ulice miasta wypełniały
oddziały wojskowe, a także członkowie przeróżnych organizacji. Pod
balkonem staromiejskiego ratusza, gdzie zostały wmurowane
szczątki „nieznanego żołnierza”,
zajął miejsce liczny zastęp senatorów, ministrów, przedstawicieli
dyplomacji oraz najlepsi synowie
Czech i Słowacji, by w płynących
z serca, gorących słowach, snuć
opowieści o bojach pod Zborowem, Tarnopolem, o „junakach”,
którzy pierwsi złożyli młode życie
na ołtarzu miłości ojczyzny.
Dzień 2 lipca, traktowany jako
data rozpoczęcia walki o niepodległość, był w okresie międzywojennym świętem państwowym
Czechosłowacji. Głęboka mogiła
na polach Cecowej to droga sercu potomnych spuścizna pokoleń.
Tam drzemią najlepsi, najznaczniejsi synowie Ojczyzny, wyznawcy
najświętszych ideałów.
Warto także wspomniećć o pochówku czeskich żołnierzy we wsi
Jezierna, gdzie 18 czerwca 1917
roku znajdował się sztab czechosłowackiej brygady 49 oddziału
oraz I pułku im. Jana Husa. Ci co
zginęli w bitwie pod Zborowem,
pochowani są na cmentarzu, który
nosi nazwę “Krzyże” (70 grobów,
7 rzędów po 10 grobów). Znajduje
się w odległości ok. 300 metrów na
zachód od dzisiejszego szpitala, na
miejscu którego wówczas znajdował się wojskowy punkt medyczny.
Wjeżdżając dziś do Cecowej,
z łatwością dotrzemy na dobrze
oznakowany cmentarz, obok którego spoczywają czescy i słowaccy

Delegacja z Czech w Cecowej przy bratniej mogile, 2 lipca 1927 r.

legioniści, polegli w I wojnie światowej. Ich imiona i nazwiska nie
są znane, bo zostali pochowani
do wspólnej mogiły, przed którą
może uklęknąć dziś każdy, komu
nieobojętne są losy tych, którzy
oddali swoje życie za lepszy świat i
lepsze życie dla każdego europejskiego narodu.
W 1927 r. na bratniej mogile
w Cecowej, został uroczyście odsłonięty pomnik w kształcie nasypu, oblicowanego kamieniem
o długości 15 m, szerokości 13 m
oraz wysokości 5 m. Na frontowej
ścianie grobowca umieszczona
jest granitowa tablica, na której
widnieje napis w dwóch językach
czeskim oraz ukraińskim:
“ZDE, NA STARÉ SLOVANSKÉ
PŮDĚ VEDLE ZBOROVA, SPÍ SYNOVÉ ČESKOSLOVENSKA, KTEŘI
PADLI ZA SVOBODU, MÍR, ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ” oraz “TУТ,
НА ДРЕВНІЙ СЛОВЯНЬСЬКІЙ
ЗЕМЛІ ПІД ЗБОРОВОМ, СПЛЯТЬ
СИНИ ЧЕХОС ЛОВАЧЧИНИ,
ЩО ПОЛЯГЛИ ЗА ВОЛЮ, МИР,
ЗА КРАЩЕ МАЙБУ ТНЄ ВСІХ
С Л О В Я Н С Ь К И Х Н А Р ОД І В ”.
W tłumaczeniu na język polski
brzmi: „Tutaj na dawnej słowiańskiej ziemi pod Zborowem, śpią
czechosłowaccy synowie, którzy
polegli za wolność, pokój, za lepszą
przyszłość wszystkich słowiańskich
narodów”.
Do Cecowej wybrałem się
4 stycznia br. przed Świętami
Bożego Narodzenia w obrządku
wschodnim (według kalendarza
juliańskiego). Ulica, która prowadzi do miejscowego mauzoleum,
nazywa się dziś ulicą Czechosłowacką. Dzięki informacji podanej
przez miejscowe kobiety, które
właśnie sprzątały cerkiew przed
Świętami Bożego Narodzenia, zostałem od razu skierowany na ulicę

Czechosłowacką 1, gdzie mieszkała
starsza pani Emilia Czernicka, która
najwięcej mogła mi opowiedzieć
o miejscu pamięci poległych czeskich żołnierzy, spoczywających
dosłownie 200 metrów od jej
domu na miejscowym cmentarzu.
Pani Emilia powiedziała, że od
dawna pamięta o tym świętym
miejscu, czy to za władzy komunistycznej, czy po odzyskaniu przez
Ukrainę niepodległości. - Troszczę się o tą mogiłę nadal - mówi.
Sprzątam miejsce przy grobowcu
na ile starczy mi zdrowia i sił. Zależało mi, aby nasi miejscowi ludzie
też pamiętali o tych bohaterach,
dzięki którym nasza miejscowość
zapisała się w podręcznikach historii i ściąga wielu turystów.
Pani Emilia, pokazała mi
wszystkie pamiątki, które przez
lata udało jej się zgromadzić. Są to:
czeskie podręczniki, czasopisma,
artykuły z gazet. Jak poinformowała, czescy dziennikarze utrzymują
z nią kontakty korespondencyjne,
a także odwiedzają ją podczas uroczystości przy mogile w Cecowej
2 lipca każdego roku.
Najcenniejszą pamiątką dla
p. Emilii Czernickiej, a zarazem
nagrodą jest Krzyż Legionistów
Czechosłowackich, za zasługi
w kultywowaniu tradycji legionowych, który otrzymała 4 czerwca
2011 roku. Dyplom został podpisany przez przewodniczącego
Czechosłowackich Legionistów,
Pavla Budinský.
Z opowiadań miejscowych
ludzi dowiadujemy się, że Czesi
stale pamiętają o mogile swoich
żołnierzy. Świadczą o tym zdjęcia
z prywatnych zbiorów mieszkańców, potwierdzające ich przyjazdy.
Ważnym wydarzeniem w dziejach Cecowej była wizyta prezydenta Czech Vaclava Havla w 80
rocznicę bitwy 2 lipca 1997 roku.

Złożenie wienców przy mogile poległych. Delegacja z Czech, czerwiec 1992 r.
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Pole bitwy w Cecowej, dziś
w Kałyniwce, odwiedzane jest
w ciągu roku przez wycieczki
autokarowe, osoby prywatne z
rodzinami z Czech i Ukrainy. Dla
Czechów miejsce to jest ważniejsze niż dla Ukraińców - komentuje Iryna Masłyk, urodzona w
Kałyniwce.
Wielkim zaszczytem i radością dla miejscowej grekokatolickiej wspólnoty było przyjęcie
sakramentu chrztu przez dwóch
czeskich żołnierzy w miejscowej
cerkwi p.w. Opieki Bogarodzicy
będących członkami delegacji.
Zaprosili na chrzestnych miejscowych, by podtrzymać więzi z naszym narodem i tym tak bliskim
miejscem dla narodu czeskiego.
Cerkiew grekokatolicka zbudowana została w 1927 roku
na miejscu starej drewnianej
zniszczonej podczas I wojny
światowej. Jest tu także szkoła ogólnokształcąca I stopnia,
zbudowana w 1960 roku, do
której w 2008 r. uczęszczało 11
uczniów. Na szkolnym podwórku
w 1985 roku postawiono pomnik
ku czci miejscowych żołnierzy,
którzy zginęli w wojnie sowiec-
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Emilia Czernicka z dyplomem Krzyża Legionistów.

Żołnierze proszący o sakrament chrztu św. przyjmując imiona – Piotr i Paweł.

ko-niemieckiej. Oprócz szkoły,
we wsi funkcjonuje dom narodowy, biblioteka, a także punkt
medyczny, obiekty zbudowane
w latach 60-tych XX wieku. Na
terenie Kałyniwki, wydobywana
jest glina oraz torf.
Takich miejsc, jak Cecowa na
Tarnopolszczyźnie na dawnych
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej istnieje bardzo dużo.
Są miejsca, które odwiedzają
turyści z całego świata, miejsca mniej znane, które dzisiaj

na nowo otrzymują szansę na
swoje przetrwanie. Są także
miejsca, gdzie pozostały ruiny, np. kościoła, zamku, pałacu, małego dworku, pomnika
postawionego na pamiatkę
wielkich bitew, czy spoczywających w mogiłach wybitnych
naukowców, pisarzy, żołnierzy...
I zaczynają się problemy! Miejscowa ludność pytajana o pochodzenie, nie potrafi podać
informacji, gdyż nie zna historii.
Mówią, że to było od niepamięt-

nych czasów.
Żyjemy w czasach, gdzie ludzie coraz częściej wracają do
swych korzeni, pochodzenia,
kultury narodowej i tradycji. To
są czasy „nowego przebudzenia”,
które pozwalają współczesnemu
człowiekowi na nowe kontakty
międzyludzkie, jak i międzynarodowe.
Popatrzmy dzisiaj na świat,
który staje się otwarty i dostępny dla każdego zupełnie innymi
oczyma.

Pamiątkowe zdjęcie przed miejscową greko-katolicką cerkwią wraz z rodzicami chrzestnymi.
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Małgorzata Bednarek

OBRAZY MYŚLAMI MALOWANE

Małgorzata Bednarek ze Stanisławem Brajerem.

Od wieków sztuka towarzyszyła kuracjom. Wystawy,
koncerty, spotkania z artystami
stanowiły nieodłączny element
pobytu w kurortach. W dniach
25 luty – 3 marca 2016 r. pijalnia w Długopolu-Zdroju była
miejscem prezentacji obrazów
Stanisława Brajera, artysty łączącego w swojej sztuce malarstwo
i poezję. W uroczystości otwarcia
wystawy uczestniczyli Zbigniew
Piotrowicz, prezes zarządu lądeckiej spółki uzdrowiskowej,
Aleksandra Sędziak, dyrektor
ds. lecznictwa, liczni kuracjusze
kurortu oraz pracownicy spółki.
Z Autorem wystawy spotykamy się dzień po wernisażu
w sanatorium „Dąbrówka” w Długopolu-Zdroju.
Małgorzata Bednarek:
Zanim przyszłam tu do Pana
na rozmowę, oglądałam obrazy w pijalni i szczerze gratuluję
wspaniałej wystawy. Zachwyciłam się obrazami.
Stanisław Brajer: To ja z kolei
gratuluję pani wrażliwości. Teraz

już będę odpoczywać, każda wystawa, a ta szczególnie, to wielki
wysiłek dla malarza.
Proszę opowiedzieć, dlaczego akurat tutaj wystawia Pan
swoje obrazy - jak Pan trafił
na Ziemię Kłodzką i do uzdrowiska w Długopolu.
Bywałem tutaj już od lat
60-tych, znam doskonale inne
miejscowości, jak Lądek-Zdrój,
Międzygórze. Były to czasy, gdy
przyjeżdżało tu wiele ludzi, te
miejscowości tętniły życiem.
Długopole polubiłem specjalnie,
bywam tu regularnie w ostatnich
latach na kuracjach dla podratowania zdrowia. Akurat teraz
dostałem skierowanie do sanatorium, chociaż wolę tu gościć w
miesiącach wiosennych, letnich
czy jesiennych. Wówczas dużo
spaceruję w otoczeniu pięknej
przyrody, jest wspaniały park,
blisko rzeka, w której obserwuję
taniec pstrągów, czuję zapach
poziomek, jagód.
Lubię tu przyjeżdżać, bo
sympatycznie mnie przyjmują

w uzdrowisku. Są tak uprzejmi,
że udostępniają mi dodatkowe
pomieszczenie na pracownię.
Więc kiedyś obiecałem, że coś
zrobię. Postanowiłem przekazać dziesięć dużych olejnych
obrazów dla uzdrowiska i teraz
wywiązałem się z tej obietnicy.
Artysta musi tworzyć nie dla
teraźniejszości, ale wyprzedzać
myśli ludzkie o sto albo nawet
dwieście lat. Bo życie obrazu czyli myśli barwnej jest na pewno
dłuższe od naszego życia, od
naszego pokolenia. A pamięć
w człowieku i o człowieku będzie tak długa, jak będą jakieś
bodźce, wspomnienia. Jeżeli
teraz mama da córce obraz
w prezencie ślubnym i na drugiej stronie napisze dedykację,
ta córka przekaże obraz swoim
dzieciom. W końcu minie sto lat
i ta mama, która zapoczątkowała
tę kolekcję, będzie żyła w pamięci kolejnych pokoleń.
Jesteśmy wdzięczni, że
pozostawia Pan swój ślad
w uzdrowisku. Od pewnego

czasu nie wystawiał Pan zbyt
często swoich prac.
W swoim życiu miałem już
ponad 50 dużych, indywidualnych wystaw. Teraz z racji wieku
nie udzielam się zbyt wiele, chociaż mam nadal swoją pracownię
w Poznaniu i tworzę. Zawsze mówię, że moje obrazy są jak kwiaty
moich myśli. Długo malowałem
realistycznie. Nie rozumiałem
malarstwa abstrakcyjnego, myślałem, że abstrakcja polega na
wyciśnięciu kilka barw, rozmieszaniu ich palcem i tak powstaje obraz. To wierutne kłamstwo,
każdy obraz jest przemyślany
zaplanowany. Ponad piętnaście lat temu zainteresowałem
się twórczością Jacksona Pollocka, amerykańskiego malarza,
przedstawiciela ekspresjonizmu
abstrakcyjnego. Długo pracowałem nad laniem farby, musi być
odpowiedniej gęstości. Ważne
co chcemy osiągnąć, jak wyrazistą strukturę. Jeden z obrazów
na tej wystawie powstał w ten
sposób, ani razu nie dotknąłem
go pędzlem.
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Czy malarstwo nieprzedstawiające wymaga od widza
pewnego przygotowania, by
mógł on zrozumieć obraz?
Z pewnością. Nie lubię objaśniać moich obrazów, co prawda
nadaję im tytuły i tyle. Często
ludzie mnie pytają – co to jest?
A ja mówię - to jest obraz. Tak
jak fotel jest po prostu fotelem
i służy do siedzenia, tak obraz jest
obrazem i służy do rozwijania
wyobraźni. Od poszerzania tej
wyobraźni osobowość człowieka pięknieje. Wtedy słyszę, że „ja
tego nie rozumiem”. Więc pytam
a czy podoba się pani ten obraz?
Tak, więc idźmy dalej. Podoba się
pani zapach fiołków, śpiew słowika? Tak? A czy pani to rozumie?
Nie. Więc nie jest konieczne rozumienie piękna czy emocji. Obraz
wysyła emocje, a człowiek potrafi
je odbierać.
Wyobraźnia ludzka jest tak
wspaniała, że nawet jak do doskonałości obrazu brakuje jakiejś
kreski, to sobie to uzupełni. Co
kto sobie wyobraża, to zobaczy.
Czasem dopiero po latach dostrzega się pewne rzeczy. Mam
znajomych, którzy niedawno, po
długim czasie obcowania z obrazem rozszyfrowali go na nowo,
zobaczyli coś zupełnie innego
niż do tej pory. Każde światło,
poranne czy wieczorne sprawia, że obraz inaczej wygląda,
przedstawia coś innego.
Dla widzów wystawy przygotował Pan przesłanie, częściowo wyrażone w formie poetycznej. Co było u Pana pierwsze –
słowo czy obraz?
Zacząłem od pisania wierszy,
lecz brakowało mi metafor, aby
wszystko przekazać. W końcu
uzewnętrzniłem swoje myśli na
płótnie. To barwa sprawia, że w
ten sposób mam większe możliwości przekazu aniżeli pisanie
słów czarno na białym. Moje obrazy to barwne myśli. Mają pobudzać do myślenia, rozwijać wyobraźnię, obraz to emocje. Ludzie
przyzwyczaili się, że w dawnych
czasach malarstwo miało funkcje
dokumentujące, przekazywano w
ten sposób pewne fakty, utrwalano je. Wreszcie traktowano obrazy w sposób dekoracyjny, jak
nie przymierzając dywan. Teraz
są inne sposoby utrwalano rzeczywistości, dekoracyjność sztuki
też w pewnej mierze pozostała,
lecz jest na końcu. Najważniejsze

funkcją obrazu jest dotarcie do
emocji.
Jest Pan pełen energii, optymizmu, pełen pasji i nadal tworzy. Co jest Pana inspiracją?
Jakaś siła czy energia, promień jasny na mnie spada, gdy
stanę przed pustym płótnem.
Potem usiądę, przede mną
podobrazie białe, a ja już oczami wyobraźni widzę ten obraz w
umyśle. Nie potrzebuję żadnych
wysiłków, czasem zrobię szkic
węglem albo po prostu maluję.
Uważam więc, że mam dar. Tak
jak poetą może być profesor polonistyki, ale też pani pracująca
na roli. Bo oboje mają ten dar,
łatwość formułowania metafor.
Teraz już mam mniej siły, zdaję
sobie sprawę ze swojego wieku.
Przyjmuję to normalnie, śmierć
należy traktować tak, jak narodziny, jako część życia. Wszystkim
trzeba się cieszyć.
Czy prowadzi Pan ewidencję
namalowanych obrazów?
Już nie, kiedyś gdy były magnetofony szpulowe, nagrywałem taśmy opisując kolejne prace, ale ukradziono mi je. Szacuję,
że około dwa tysiące moich prac
znajduje się na całym świecie,
więcej za granicą. W Polsce też
są kolekcjonerzy, którzy mają w
swoich zbiorach dużą ilość moich
obrazów. Dotychczas do każdej
wystawy wydawane były katalogi, więc już w ten sposób można
dotrzeć do tych prac. Wystawie
w Długopolu po raz pierwszy nie
towarzyszy katalog, ale pracownicy spółki zapewniają mnie, że
prezentowane tu prace zostaną
dokładnie opisane.
Dziękuję za niezwykle inspirujące spotkanie i za możliwość
oglądania Pana dzieł w uzdrowiskowej pijalni w DługopoluZdroju. Na zakończenie wywiadu zacytuję fragment Pana
wiersza, z przesłania dla widzów
wystawy:
„...byście z obrazowych emocji
czerpali wiadrami radość życia,
i z podniesioną głową kroczyli
do przodu,
umacniając swoją wiarę...
niech energia myśli zatopionych
w barwie
da wam siłę i obdarzy zdrowiem,
nadzieją i radością”.
Rozmawiaa Małgorzata Bednarek, 26 luty 2016 r.
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Teresa Bazała

CICHOCIEMNI PRZYWRACANI PAMIĘCI
Sejm Rzeczyspospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 grudnia
2015 roku ustanowił Cichociemnych Patronem 2016 roku. W dokumencie przypomniano, że Cichociemni stanowili elitę Polskich
Sił Zbrojnych, a z uwagi na swoje
zasługi w walce o niepodległość
Polski powinni mieć stałe miejsce
w panteonie polskich bohaterów
narodowych. Uchwała podkreśla
również konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach
i poświęceniu Cichociemnych,
szczególnie wśród młodych
pokoleń, wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie
przez ich rodziny oraz Fundację
im. CIchociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. W lutym
2016 roku minęła 75. rocznica
pierwszego zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej Polski.
Cichociemni to legendarni
polscy żołnierze specjalnie szkoleni do organizowania na terenie
okupowanej Polski ruchu oporu
i walki z okupantem niemieckim.
Byli to ochotnicy, którzy podczas
forsownych treningów fizycznych
uczyli się władania różnymi rodzajami broni, odbywali kursy
kontrwywiadu, dywersji, spadochronowe i przygotowania
do życia w okupowanym kraju,
zajęcia z terenoznawstwa i walki
wręcz. Dostawali nowe życiorysy
i fałszywe dokumenty.
Z jednostek, w których służyli, znikali nocą, nikomu nic nie
mówiąc. Potem tak działali po cichu pod słoną ciemności. Stąd
nazwa cichociemni. Ich znakiem
był atakujący orzeł.
Pomysł nawiązania łączności z okupowanym krajem przez
spadochroniarzy był autorstwa
dwóch młodych, polskich kapitanów Jana Górskiego i Macieja
Kalenkiewicza. Został podjęty
przez Naczelnego Wodza gen.
Władysława Sikorskiego w Anglii.
Wydana przez generała instrukcja
brzmiała „Należy wybierać ludzi
o twardym, nieugiętym charakterze, dzielnych, zdecydowanych,
iedowych, umiejących w sposób
bezwzględny dochować tajemnicy, zdolnych do odegrania roli
emisariuszy politycznych i wojskowych”.
W rekrutacji prowadzonej
w latach 1940-1943 do służby
w roli Cichociemnych zgłosiło

się 2413 oficerów i podoficerów
Polskich Sił Zbrojnych. Szkolenia
ukończyło 606, a do przerzutu
zakwalifikowano 579. Najstarszy
skoczek miał 54 lata, najmłodszy
20. Wśród cichociemnych była też
jedna kobieta Elżbieta Zawacka
„Zo”. Do końca wojny zrzucono
nad Polską 316 żołnierzy, 112
oddało życie za Polskę.
Pierwszy lot do Polski miał
miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Dowódcą misji
był major pilot Stanisław Krzymowski „Kostka”. Towarzyszyli
mu rotmistrz Józef Zabielski
„Żbik” i kurier polskiego rządu
bombardier Czesław Rączkowski „Orkan”. Żegnający skoczków
na lotnisku gen. Władysław Sikorski powiedział: „Macie udowodnić, że łączność z Polską jest
w naszych warunkach możliwa”.
Według planu mieli wylądować
w pobliżu Włoszczowej w województwie kieleckim. Samolot
jednak zboczył z kursu, co spowodowało, że zrzuceni zostali dalej pod wsią Dębowce na Śląsku
Cieszyńskim. Pomimo trudności
całej trójce udało się rozpocząć
pomyślnie swoją misję.
Jendym z 316 Cichociemnych
był wujek mojego ojca ppłk. Leon
Bazała, pseudonim „Strwiąż”. Urodził się 14 kwietnia 1904 roku w
Chyrowie, który leży nad rzeką
Strwiąż (dzisiejsza Ukraina). Ojciec jego był burmistrzem miasta. Osierocony wcześnie przez
ojca, był wychowywany przez
starszego brata Władysława,
oficera Legionów Józefa Piłsudskiego. Będąc uczniem piątej klasy gimnazjum uczestniczył jako
ochotnik w dwutygodniowych
walkach z Ukraińcami o Lwów
w październiku 1918 roku.
Powtórnie zgłosił się do wojska w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku i otrzymał
przydział do oddziału wywiadowczego Komendy Lwowskiej
Oddziału Ochotniczej Armii. Po
zakończeniu wojny kontynuował
naukę najpierw w gimnazjum
Ojców Jezuitów w Chyrowie,
a później w Samborze.
Po zdaniu matury w 1923
roku rozpoczął dalszą naukę
w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie i jednocześnie studiował medycynę
na Uniwersytecie Warszawskim.

Cichociemny ppłk. Leon Bazała

W 1929 roku ukończył studia
z dyplomem doktora wszechnauk lekarskich. Otrzymał też
awans na podporucznika. Po
ukończeniu staży szpitalnych
w klinikach warszawskich i sanatorium wojskowym w Ciechocinku został lekarzem 55 pp,
a w 1931 roku lekarzem 1 Pułku
Artylerii Motorowej w Stryju,
gdzie umożliwiono mu także praktykę balneologiczną
w znanym uzdrowisku Morsztyn.
W 1930 roku awansował do stopnia porucznika, a w 1931 roku na
kapitana. 1 listopada 1935 roku
skierowano go do Wyższej Szkoły
Wojennej w Warszawie, gdzie był
wykładowcą od jej ukończenia w
1937 roku do 31 sierpnia 1939
roku. Jednoczesnie pełnił funkcję
ordynatora w Okręgowym Szpitalu Wojskowym im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego. W listopadzie
1938 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Z chwilą wybuchu wojny
został referentem w szefostwie
sanitarnym Armii „Karpaty”, a następnie Armii „Małopolska”. Brał
udział w licznych walkach od Rzeszowa do Lwowa, między inny-

mi pod Janowem i Lelechówką.
Po przekroczeniu granicy Polski
był internowany na Węgrzech.
Stąd na początku stycznia 1940
roku wyjechał przez Włochy do
Francji, gdzie 13 stycznia zgłosił
się do Armii Polskiej.
W Centrum Wyszkolenia
Sanitarnego w Coëtquidan
i Coubourg wykładał na kursach
dla oficerów lekarzy i podchorążych sanitariuszy. Dowodził
kompanią sanitarną 4 Dywizji
Piechoty. Po ewakuacji do Anglii został mianowany referentem w szefostwie santiarnym
1 Brygady Strzelców w Cupar
na wschodnim wybrzeżu Szkocji.
Był dowódcą 1 kompanii sanitarnej tej Brygady. 1 stycznia 1943
roku awansowano go na majora.
12 kwietnia 1943 roku został przeniesiony do dyspozycji
Oddziału Personalnego Sztabu
Naczelnego Wodza z przydziałem do Oddziału Specjalnego.
Następnego dnia został zaprzysiężony w Oddziale VI Naczelnego Wodza i podjął pracę
nad kompletowaniem me dykamentów w zasobnikach.
Opracował dywersyjny zestaw
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chirurgiczny własnego pomysłu.
W kwietniu 1944 roku skierowany do Głównej Bazy Przerzutowej we Włoszech, odbył lot do
Polski w ramach operacji „Weller
3” wraz z kpt. Stanisławem Danielem, por. Adolfem Piekarskim
i mjr. Edwardem Piotrowskim.
Skok nastąpił w nocy z 9 na
10 kwietnia na placówkę odbiorczą „Wieszak”, położoną 14
km od Mińska Mazowieckiego.
Skoczkowie przywieźli 456 tys.
dolarów dla władz podziemnych
i zasobniki z bronią. Stąd przedostał się do Warszawy, gdzie w
maju 1944 roku otrzymał przydział do Obszaru Lwów Armii
Krajowej, jako zastępca, a następnie szef służby sanitarnej
w akcji „Burza”. Tutaj awansowano go do stopnia podpułkownika. W czasie pracy konspiracyjnej
szkolił podoficerów sanitarnych,
grmadził leki i materiały w magazynach konspiracyjnych, między
innnymi w kościele Bernardynów
we Lwowie i w kinie przy ulicy
Kochanowskiego w Stryju. Organizował patrole sanitarne dla
5 batalionów, ewakuację rannych, punkty opatrunkowe
i zespoły chirurgiczne.
W czasie walk we Lwowie
brał udział w przeciwnatarciu
w rejonie Rogatek Janowskich
przeciw oddziałom SS Galizien.
Po zdobyciu Lwowa przez Rosjan 31 lipca 1944 roku został
aresztowany przez NKWD wraz
z 16 członkami Komendy Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej.
Rosjanie zaprosili ich do Pałacu
Biesiadeckich przy Placu Bernardyńskim, pod pretekstem
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rozmowy o dalszej walce AK
z Niemcami u boku Armii Czerwonej. Po złożeniu meldunku
przez mjr. Stasiewicza nakazano
im podnieść ręce do góry. Obecni
na spotkaniu oficerowie rosyjscy
wykręcali im ręce do tyłu, dokonywali rewizji, odbierali dokumenty
i przedmioty osobiste. Nastęnie
zawieziono ich ciężarówką do
więzienia przy ulicy Łąckiego
i osadzono w piwnicach, gdzie
za czasów gestapo mieściły się
cele śmierci.
Ppłk. Leon Bazała osadzony
został w łagrze w Charkowie,
skąd 28 grudnia 1945 roku wywieziono go do obozu NKWD
nr 178 w Diagilewie k. Riazania,
a od lipca 1947 roku więziony był
w obozie nr 150 w Griazowcu.
W lipcu 1947 roku przekazano go
polskim władzom repatriacyjnym,
dzięki czemu mógł powrócić do
Polski. Pomógł mu komendant
obozu, któremu wyleczył ciężko
chorego syna.
Do kraju wrócił skrajnie
wyczerpany. Spotkał się tylko
z dwójką dzieci, gdyż żona, która
we wrześniu 1939 roku wyjechała z Warszawy do swojej matki
do Chyrowa, zginęła tam od wybuchu bomby, osłaniając swoim
ciałem małego synka. Po kilkumiesięcznym leczeniu został lekarzem naczelnym w uzdrowisku
Czerniawa-Zdrój, a od 1949 roku
lekarzem uzdrowiska Sczawno-Zdrój i Sanatorium PKP.
W związku ze sfingowaną
„sprawą uzdrowiskową”, przypisującą „agentowi londyńskiemu”
wrogą działalność wymierzoną w
PRL, był nękany ciągłymi przesłu-

Kserokopia dokumentu z archiwów sowieckich potwierdzająca więzienie w łagrze w Diagilewie.

chaniami przez Urząd Bezpieczeństwa. Dlatego zdecydował się wyjechać do Aleksandra Kujawskiego,
gdzie od 1 listopada 1955 roku był
ordynatorem w Sanatorium Kolejowym i lekarzem w przychodni.
W 1980 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 12 marca 1983 roku,
będąc do końca aktywnym zawodowo.
Jest Honorowym Obywatelem Aleksandrowa Kujawskiego.

Został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Virtuti Militari V klasy,
dwukrotnie Krzyżem Walecznych,
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem
Wojska, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Jego
córka i dwóch synów z drugiego
małżeństwa, a także wnuki są też
lekarzami.

Literatura:
Kłodziński Stanisław „Dr Leon Wojciech Jan Bazała”, Przegląd Lekarski, 1987, 44 (1)
Krzysztof A. Tochman, Podpułkownik Leon Bazała (1904-1983), „Polska Zbrojna”, 16.07.1992 r.
Relacje rodzinne
Kserokopie dokumentów z archiwów sowieckich

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

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

Reprezentacja Minieurolandu odbierająca nagrodę za najlepsze stoisko na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.

W dniach 26-28.02.2016 r. we
wrocławskiej Hali Stulecia odbyły
się Międzynarodowe Targi Turystyczne. To najważniejsza impreza
targowa na Dolnym Śląsku i jedna
z największych w Polsce. Przez
trzy dni tłumy odwiedzających
miały okazję zapoznać się z wieloma atrakcjami turystycznymi z
kraju i ze świata. Nie zabrakło tam
również Parku Miniatur Minieuroland z Kłodzka. To już kolejna edycja, w której park chętnie zaprasza
Gości do odwiedzenia tego wspaniałego miejsca. W trakcie targów
został zorganizowany konkurs na
najlepsze stoiska. „Najlepszym
stoiskiem” głosami wystawców
został właśnie Park Miniatur Minieuroland z Kłodzka. To dla nas
wielkie wyróżnienie, niezwykła
satysfakcja i duża motywacja,
do jeszcze wydajniejszej pracy
nad rozwijaniem i ulepszaniem
oferty naszego Parku – mówi
Jarosław Ptaszkiewicz, prezes
Minieurolandu.
Stoisko przez wszystkie trzy
dni cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Każdy chciał
zobaczyć tajemniczy „Złoty Pociąg” owiany legendami, który
był główną atrakcją stoiska Minieurolandu. W błysku reflektorów odbijały się sztabki złota
ukryte w pancernych wagonach.
Precyzja wykonania i wizja modelarzy parku zachwyciła zarówno

małych jak i dużych. Wśród pięknych, pachnących aranżacji kwiatowych można było podziwiać
także wrocławski Ratusz czy tylko
niewielką część pałacu Zwinger
w Dreźnie. Całość tego okazałego kompleksu można zobaczyć
oczywiście w Minieurolandzie.
Makieta złotego pociągu
zachwyciła także Joannę Lamparską, autorkę książki „Złoty Pociąg. Krótka historia szaleństwa”.
Wspaniała dziennikarka, niestrudzona poszukiwaczka ukrytych
skarbów, dyrektor Dolnośląskiego
Festiwalu Tajemnic. Złoty pociąg
nadal wzbudza ogromne emocje,
również ten który można było po-

Nagroda za najlepsze stoisko na
Międzynarodowych Targach Turystycznych
we Wrocławiu.

dziwiać na stoisku Minieurolandu
i który można zobaczyć w pełnej
okazałości w parku w Kłodzku.
Podczas targów odbyło się
spotkanie z Joanną Lamparską i
prezentacja jej najnowszej książki
o złotym pociągu. Joanna Lamparska od lat współpracuje z „National Geografic”, „Travellerem”,
„Focusem” i „Witaj w Podróży”.
Minieuroland został zaproszony na to wydarzenie. Przybyli
goście z uwagą przysłuchiwali się
zarówno opowieściom autorki
książki jak i prezesa Minieurolandu Jarosława Ptaszkiewicza,
który zachęcał wszystkich, by
odwiedzić to cudowne miejsce

na Ziemi Kłodzkiej. Złoty pociąg
odkryty – jednak w Kłodzku!
Wspaniali goście, którzy przybyli na stoisko Minieurolandu,
mogli wziąć udział w konkursie
na hasło promujące park. Duży
uśmiech pojawiał się na ich twarzach, kiedy otrzymywali piękne
prymulki, pachnące kwiaty, które
zdominowały wrocławską Hale
Stulecia. Są zapowiedzią nie tylko
nadchodzącej wiosny, ale przede
wszystkich nowej atrakcji parku
„Festiwalu Kwiatów”, na który już
od czerwca zaprasza wszystkich
Państwa Minieuroland Park Miniatur w Kłodzku!

Prezes Minieurolandu Jarosław Ptaszkiewicz z Joanną Lamparską.
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POLECAMY NOWĄ PUBLIKACJĘ WACŁAW SZPAKOWSKI
1883–1973. LINIE RYTMICZNE
Wydawnictwo OKiS już w sprzedaży w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS (DCIK OKiS).

Książka Wacław Szpakowski 1883–1973. Linie rytmiczne
poświęcona jest twórczości Wacława Szpakowskiego – artysty
w Polsce szerzej nieznanego,
ale bardzo cenionego w kręgu
specjalistów zajmujących się
sztuką XX wieku. Jego rysunki
uznane zostały za pionierskie
dla sztuki abstrakcyjnej. Wacław
Szpakowski przez ostatnie 28
lat życia mieszkał we Wrocławiu, jednak jego dzieła docenione i eksponowane zostały
dopiero po śmierci, pod koniec lat 70. Rysunki, tworzone
w latach 1900–1951, znalazły
się ostatnio na wielkiej wystawie Inventing Abstraction
1910–1925, przedstawionej w
nowojorskim Museum of Modern Art na przełomie 2012 i
2013 roku, co wyznacza ich rangę jako istotnych dla światowej
sztuki współczesnej.
Publikacja zawiera reprodukcje prac artysty, dwa jego
autorskie teksty (w tym jeden
dotychczas nieznany) oraz anaDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

lizy jego twórczości przeprowadzone przez siedmiu badaczy
sztuki współczesnej – polskich i
zagranicznych. Ujmują one jego
dzieła z różnych perspektyw,
dopełniając się wzajemnie.
Rysunki Szpakowskiego wymagają interdyscyplinarnego
podejścia, gdyż ich niezwykle
oryginalna estetyka sytuuje
je na styku sztuk wizualnych,
muzyki i nauki (matematyki).
Analizy otwiera podsumowanie dotychczasowej wiedzy
o twórczości Szpakowskiego,
czyli tekst Janusza Zagrodzkiego Opisanie świata z 1998 roku;
pozostałe eseje zostały napisane specjalnie dla naszej książki.
Ich autorami są: Serge Salat z
Francji (Wacław Szpakowski i
punkt pierwotny – twórczość
polskiego artysty na tle tradycji sztuki europejskiej), Masha
Chlenova z USA (Motywując
linię. Wacław Szpakowski jako
modernista), Grzegorz Sztabiński (Piechur linii. Twórczość
Wacława Szpakowskiego na
tle abstrakcji geometrycznej
w sztuce XX wieku), Maciej H.
Zdanowicz (Obrazy-partytury Wacława Szpakowskiego.
Muzyczny aspekt „Linii rytmicznych”), Jacek Świątkowski
(Teoretyk dynamiki kształtów?
Akcenty matematyczne w twórczości Wacława Szpakowskiego)
i Elżbieta Łubowicz (Nowa linia
sztuki. Inna abstrakcja w rysunkach Wacława Szpakowskiego).
Obszerną część książki
stanowi piękny esej o życiu
i twórczości artysty, napisany przez jego córkę – Annę
Szpakowską-Kujawską, znaną
wrocławską malarkę i ilustro-

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

wany fotografiami z rodzinnego
archiwum. Tekst ten pozwala
poznać fascynującą osobowość
tego skromnego twórcy, za
życia kryjącego się za swoimi
rysunkami, którym nadawał formę bezosobowych „obrazów
czasowych”.
Twórczość Szpakowskiego
właściwie dopiero dzisiaj, po
upowszechnieniu się konceptualnych zasad sztuki w drugiej
połowie XX wieku, ma szansę
być rozumiana przez szerszą
publiczność. Ujawnia ona także
swój ogromny potencjał związany z rozwojem technicznych
mediów, co szybko odkrywają młodzi twórcy w dziedzinie
sztuki, muzyki i nauk ścisłych.
Publikacja wydana została
w ramach programu Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego
przy OKiS w dwóch osobnych
wersjach językowych: polskiej
i angielskiej.
Redaktor:
Elżbieta Łubowicz
Współpraca redakcyjna:
Bronisław Kowalewski,
Marta Przetakiewicz
Projekt:
Monika Aleksandrowicz
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu
Województwa
Dolnośląskiego,
Dolnośląski Festiwal
Artystyczny

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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„KOBIETA W TWÓRCZOŚCI KATARZYNY POPIŃSKIEJ" – WYSTAWA
9 – 30 marca 2016, Legnica
Katarzyna
Popińsk aRodowita wrocławianka. Z
wykształcenia pedagog. Malarstwo jest dla niej spełnieniem
marzeń. Posiada wewnętrzną
potrzebę i radość malowania.
W swoich obrazach stara się
przenieść i zatrzymać w czasie piękno ludzi i otaczającego
nas świata. Piękno, które trwa i
skłania do refleksji.
Jest szczęśliwa, gdy jej prace trafiają do odbiorcy, dają mu
wiele radości, wywołują potrzebę obcowania z jej twórczością.
Otrzymanym talentem i zdobytą wiedzą stara się dzielić z
innymi. Stworzyła pracownię
„Pracownia Kasi”, w Kamieniczce Małgosi przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia.
W swojej pracowni prowadzi

kameralne zajęcia malarstwa.
Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w
muzeach oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.
Obraz „Ojciec Pio” znajduje
się w Kościele pw. Ducha Świętego we Wrocławiu.
Jest laureatką wielu nagród
i wyróżnień:
2009 Grand Prix w XIX Przeglądzie Twórczości Plastycznej
Wojska Polskiego w Rzeszowie
2011 II Nagroda w XX Przeglądzie Twórczości Plastycznej
Wojska Polskiego w Rzeszowie
2012 I nagroda Aneks Twórczości Artystycznej ATA w Namysłowie
2013 I nagroda w XIX Konkursie
Malarstwa im. Ignacego Bieńka

w Bielsku Białej
2013 I nagroda Ministra Obrony
Narodowej OPFA w Sieradzu
2014 III nagroda MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ OPFA
w Warszawie
Od 2012 r. należy do Ludowego Towarzystwa NaukowoKulturalnego Oddział Twórców
w Warszawie przy Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Od 2015 r.
pełni funkcję v-ce Prezesa tego
stowarzyszenia.
Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki we WrocławiuInstytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego,
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr Zamek
Piastowski w Legnicy

MAREK JAN KARAŚ „FOTOSYNTEZA”
17 marca – 16 kwietnia 2016, Wrocław
Na wystawie obejrzeć będzie można dzieła niezwykłe,
bowiem obraz fotograficzny
autor uwiecznia na liściach.
Powstały fotografie w których
sztuka i natura tworzą niepowtarzalną całość.
Tak pisze autor o swojej
technice pracy: „Wykorzystuję
właściwości chlorofilu reagującego na światło. Rozpoczynam
od wyboru odpowiedniego liścia
spośród tych, które znajduję w
lesie, w parku, na skwerze miejskim, w ogrodzie. Liście drzew
najlepiej zrywać w ciągu dnia
przed południem. Te, zrywane na
wiosnę, są szczególnie wrażliwe
na światło słoneczne. Umiesz-

czam pozytyw zdjęcia na liściu, a
następnie dociskam szybą i eksponuję na słońcu przez kilka dni.
Czas naświetlania uzależniony
jest od rodzaju liścia, temperatury i pory roku. Obraz powstaje
w czasie od trzech do trzydziestu
dni w wyniku zatrzymania procesu fotosyntezy."
„Fotosynteza Marka J. Karasia – w której autor, stosując
współczesną technologię fotograficzną, tworzy obraz przynależny do organizmów żywych.
Powstały w wyniku czasochłonnego procesu wymagającego
intuicji i wrażliwości artysty eksperymentatora w połączeniu
z doświadczeniem i precyzją

rzemieślnika. Obraz, w którym
światło i lśnienie, cień i kolor
wciągają odbiorcę w subtelny
dialog, rozbłyskującą skrytym
porozumieniem rozmowę – artystyczny efekt „szlachetnego
rękodzieła”– tak o sztuce Marka Jana Karasia pisze Maciej
Beiersdorf.
Marek Jan Karaś – fotograf,
zajmuje się technikami analogowej manipulacji obrazem fotograficznym, członek Związku
Polskich Artystów Fotografików.
Organizator: Dolnośląskie
Centrum Fotografii „Domek
Romański" Galeria Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu

„MILCZENIE DŹWIĘKÓW" – WYSTAWA
18 marca – 30 maja 2016, Wrocław
Tytuł wystawy wiedzie nas
w obszar pejzażu dźwiękowego,
zjawisk audialnych i akustycznej
przestrzeni społecznej człowieka. Hasło „Milczenie dźwięków”
jest jednak pretekstem do szerszej analizy pojęcia ciszy, próbą
zmierzenia się z jego utopią i
paradoksem.
Cisza, będąc stanem niedookreślonym, pozwala zale-

dwie na próby jej wyobrażenia
i zbliżenia się do tego nieosiągalnego miejsca: czystej, pustej
przestrzeni dźwiękowej lub
emocjonalnej. Cisza jest metodą
komunikacji, pełnowartościową częścią zdania, możliwością
doświadczenia przestrzeni osobistej i warunkiem na zrozumienie siebie. Jest też zapowiedzią
dźwięku i nieokreślonego za-

grożenia, samotności, wyobcowania, przymusem milczenia i
w konsekwencji zgodą na lęk i
zło. Nakaz milczenia i odebranie
prawa głosu to narzędzia, które
służą przemocy symbolicznej i
strategii wykluczenia. Z drugiej
zaś strony milczenie jest ideałem
komunikacji międzyludzkiej,
szczerości, autentycznej relacji
z innymi.
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Wypowiadając słowo cisza,
wyobraźnią trafiamy w krąg
energii i hałasu, gdzie centrum łudzi nas możliwością
istnienia stanu wyzbytego z
bodźców. To słowo już samo
w sobie jest tak naładowane
energią, że wbrew pozorom
krzyczy mocniej od słowa
krzyk lub hałas (używane
również jako wykrzyknik nakazujący milczenie). Ten stan
(cisza) więc nie istnieje, a próby osiągnięcia go wiążą się z
poskromieniem dźwięków,
niepokoju, krzyku i emocji i
wymagają ogromnego nakładu energii, a finalnie okazują
się utopią.
„Cisza to nie spokój lecz
niepokój. Cisza jest śmiertelna, bo naturą człowieka jest
działanie, i brak bodźców ko-
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jarzy nam się z biologicznym
ostatecznym końcem. Dlatego kiedy wsłuchujemy się w
ciszę to po to, aby przekonać
się, że nie jest ona absolutna,
by udowodnić, że idealna cisza nie istnieje, bo każdy jej
odgłos staje się jej zaprzeczeniem i dowodem na to, że
żyjemy. Cisza to sposób w jaki
celebrujemy śmierć nie życie”.
Marek Wasilewski, Możliwość
ciszy.
Tytułowe „Milczenie dźwięków” to utwór Jerzego Kornowicza, dedykowany artyście
Szabolcsowi Esztényiemu,
który jest też nawiązaniem
do twórczości Tomasza Sikorskiego i jego „Samotności
dźwięków”.
Podczas otwarcia odbędzie się performans dźwięko-

wy Pablo Sanza “[in]audible”,
kurator: Paweł Szroniak
Kuratorka: Agnieszka Chodysz-Foryś
Współpraca kuratorska:
Janina Hobgarska
Artyści: Ewa Axelrad & Steve Press, Filip Berendt, Piotr
Blajerski, Piotr Bosacki, Daniel
Koniusz, Barbara Kubska, Igor
Omulecki, Zbigniew Rogalski,
Artur Rozen, Mateusz Sadowski, Konrad Smolenski, Tomasz
Tatarczyk, Rafał Wilk, Natalia
Wisniewska, Włodzimierz Jan
Zakrzewski, Anna Zaradny,
Maciej Zdanowicz
Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego,
Muzeum Współczesne Wrocław

„ARCYDZIEŁA POLSKIEJ EMIGRACJI”. PROLOG 51. FESTIWALU
HENRYKA WIENIAWSKIEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU
31 marca 2016, Szczawno-Zdrój
Z okazji zbliżającego się 51.
Festiwalu Henryka Wieniawskiego mamy przyjemność zaprosić
Państwa na koncert pt. „Arcydzieła Polskiej Emigracji”, stanowiącego hołd dla polskich
kompozytorów tworzących
poza granicami kraju m.in. Wieniawski, Chopin, Paderewski,
Michał Bergson czy Józef Szulc.
W programie będą mogli
Państwo wysłuchać Poloneza
A-dur op. 21 na skrzypce i fortepian Henryka Wieniawskiego,
Fantasie na skrzypce i fortepian
Aleksandra Tansmana, Berceuse
op. 4, Serenade, Melodie orientale Józefa Zygmunta Szulca
oraz Grand Duo Polonaise na
skrzypce i fortepian Henryka i
Józefa Wieniawskich.

Utwory wykonuje wrocławski duet Art. Chamber Duo w
składzie Jarosław Pietrzak i Julita Przybylska-Nowak.
Jarosław Pietrzak jest absolwentem warszawskiego
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina. W 1988
roku został członkiem Polish
Chamber Orchestra oraz orkiestry Sinfonia Varsovia. Z tym
zespołami koncertował na kilku
kontynentach oraz dokonywał
wielu nagrań płytowych i telewizyjnych. Od 1996 roku jest
koncertmistrzem Wrocławskiej
Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”, której był współzałożycielem. Prowadzi też intensywną
działalność solistyczną i kameralną. Jest profesorem Akademii

Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu, gdzie od 1994
roku prowadzi klasę skrzypiec.
Od kilku lat koncertuje w duecie z pianistką Julitą Przybylską–Nowak, absolwentką katowickiej Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego, od
2001 roku związaną również z
wrocławską uczelnią muzyczną.
Z pewnością nie zabraknie
wspaniałych aranżacji tych wyjątkowych, i wciąż w Polsce
mało znanych, utworów. Mamy
nadzieję, że nie zabraknie i Państwa – zapraszamy!
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego

CYKL "DO PRZYTULENIA" AUTORSTWA MARII DOWNAROWICZ
1 kwietnia – 28 kwietnia 2016, Wrocław
Maria Magdalena Downarowicz – utalentowana dziewczyna z Borka (Wrocław). Po
ukończeniu w liceum klasy o
profilu kulturoznawczym we
Wrocławiu wyjechała do Anglii, gdzie ukończyła studia na
kierunku Fotografia Mody na
University of the Arts London.
Jej prace były wystawione w
2010 w Richard Young Gallery w

Londynie, a także publikowane
na łamach takich magazynów
jak Dazed And Confused, ID Magazine, Guardian, Cooltura. W
tym czasie pracowała przy różnych projektach video i sesjach
fotograficznych (np. London
Fashion Weeek), a także jako
Asystentka fotografa Marca
Lebona. Po powrocie do Polski podjęła studia w Akademii

Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
kierunek Fotografia i Multimedia. W tym czasie urodziła dwie
córeczki, a macierzyństwo stało się inspiracją do stworzenia
pracy dyplomowej o tytule Do
Przytulenia (promotorzy dyplomu: prof. Andrzej P. Bator i prof.
Wiesław Gołuch). Praca uzyskała ocenę wzorową i została wyróżniona udziałem w wystawie
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MY2015 w Galerii Awangarda
we Wrocławiu. Obecnie Maria
prowadzi galerię Coffeeshop
Turkawka.
Zadaniem galerii jest prezentacja dokonań powstałych w fotomedialnym nurcie
sztuki. Publiczności zostanie
zaprezentowany dorobek artystyczny, który ma swoje źródło
w ogólnopolskim środowisku
akademickim, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji powstałych w dolnośląskim kręgu
artystycznym. Galeria PHOTO
ZONA zorganizuje wystawy o
zróżnicowanym charakterze

formalnym (fotografia, fotoobiekt, fotoinstalacja itp),
które poza miejscem ekspozycji (Dolnośląskie Centrum
Informacji Kulturalnej OKiS)
będą upublicznione również
w mediach elektronicznych i
publikacjach.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

MIESIĄC LWOWSKI WE WROCŁAWIU
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016
1-30 kwietnia 2016
Kwiecień 2016 roku – to
symboliczny czas pomiędzy
katolickimi Świętami Wielkanocy (kalendarz gregoriański
- 27.03) a prawosławną Paschą
(kalendarz juliański 1.05). Ten
niezwykły symboliczny czas poświęcony będzie na prezentację Lwowa oraz współczesnego
oblicza Ukrainy.
Poprzez sztukę i kulturę
oraz bezpośrednie relacje międzyludzkie, chcemy pokazać
Ukrainę młodą, interesującą,
żywiołową.
Po raz pierwszy w historii
Europejskiej Stolicy Kultury,
miasto nie będące członkiem
Unii Europejskiej ma szansę zaistnieć tak szeroko w ramach
projektu ESK. Tworząc program
Miesiąca, Lwów traktowaliśmy
jako miasto-soczewkę, które
pozwala zajrzeć w głąb całej
Ukrainy; miasto, poprzez które
komunikujemy się z kulturą i
sztuką Wielkiej Ukrainy, w całym jej aktualnym, niezwykle
złożonym wymiarze.
Ukraińska część projektu
odbędzie się w maju 2016 we
Lwowie.
Celem Miesiąca Lwowskiego jest nie tylko prezentacja nowego oblicza Lwowa i
Ukrainy w różnych dziedzinach
kultury i sztuki, lecz również
pobudzenie współpracy kulturalnej pomiędzy środowiskami artystycznymi obu naszych
krajów, wzmocnienie dialogu
ponad granicami oraz wzajemne poznawanie się obywateli

Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej.
W logotypie programu
znajduje się lew – symbol
miasta Lwowa. Logotyp inspirowany jest awangardą
ukraińską lat 30-tych XX wieku. Ukraińskich twórców tego
okresu świat nigdy nie miał
szansy poznać, gdyż terror
radziecki fizycznie wymazał ich z kart historii sztuki.
Motyw graficzny (zestawy trójkątów), obecny na materiałach
wizualnych, to nie jest tylko aluzja do ukraińskiego haftu (wyszywanki), ani też przypadkowa
figura geometryczna. W czasach
rozkwitu awangardy, ukraińscy
twórcy zaczerpnęli go ze sztuki
ludowej i wprowadzili do sztuki
wysokiej; upowszechnił się w
teatrze, scenografii, grafice wydawniczej. Te ostre kąty obecne są teraz w każdym aspekcie
ukraińskiego jestestwa: w życiu
politycznym, społecznym i artystycznym.
Przez 30 dni kwietnia gościć
będziemy blisko 300 ukraińskich artystów: poetów, pisarzy,
reżyserów, muzyków, kuratorów sztuki, malarzy, grafików,
performerów, intelektualistów
i animatorów.
Podczas prezentacji literackich poznamy najnowszą
poezję ukraińską stworzoną
po Rewolucji Godności na
Majdanie, która złożyła się na
antologię Listy z Ukrainy. Nie
będziemy stronić od debat o
aktualnych problemach spo-

łecznych i politycznych Ukrainy.
W Klubokawiarni Lwowskiej
Pod Klepsydrą powstanie klub
festiwalowy – miejsce spotkań
i serce projektu Wrocław-Lwów.
Przestrzeń ta zapulsuje tętnem współczesnej kultury
ukraińskiej; muzyka na żywo
i literatura ustanowią oś życia
artystycznego Klubokawiarni.
To tu odbędą się spotkania z
wybitnymi poetami, pisarzami i intelektualistami; koncerty muzyki jazzowej, folkowej
i elektronicznej, prezentacje
eksperymentalnych projektów na pograniczu literatury,
muzyki i sztuk wizualnych. Do
pracowni rzemieślniczych, na
współczesny design i na kawę,
zapraszamy na Uliczkę Lwowską. W Kinie Nowe Horyzonty
czeka nas pokaz najnowszych
trendów eksportowych filmu
ukraińskiego. Zaprezentujemy
to, co najbardziej jakościowe i
aktualne w ukraińskiej kinematografii: zarówno pełnoformatowe produkcje kinowe, filmy
dokumentalne jak i kino artystyczne.
Miesiąc Lwowski zainaugurujemy wystawą Ukrajins’kyj
Zriz: Przeobrażenia. III Triennale
Ukraińskiej Sztuki Współczesnej
(wystawa realizowana przy
udziale blisko 50 ukraińskich
artystów, składająca się z ponad
200 obiektów z całej Ukrainy).
Organizator:
ESK Wrocław 2016
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Kulturní
Kulturníprogram
program
únor
2014
březen
2016

2. – 31. 3., denně 10:00 – 16:00
1.24.
2. 20:00

Čtvrtek 17. 3. 19:00 15. 2. 20:00

Středa 23. 3. 19:00

ARTCAFÉ – JUSTIN
PLES
A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ Literárně
PLES
– hudební večer.
OhlédnutíPODNIKATELŮ
za historií
LAVASH
(GB)
PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
FILIPA TOPOLA A PSÍCH VOJÁKŮ

SYNKOPY PRO CAFÉ HERZOG

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.
Kytarista a zpěvák Justin Lavash si postupně
pianisty,
skladatele,
textaře aVstupné:
frontmana
KDzpěváka,
Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ Broumov.
80,-Kč
vypracoval
pověst
vyhledávaného
performera.
K tanci hraje
Swing Sextet Náchod
a Duo
Simon
& Kaněra, zpěv:
Lee
nutí v IC Broumovska (omezená
kapacita)
kapely Psí vojáci. Autorem fotografií, pořízených
Jeho
hudba se
napříč
styly mezi blues,
A.Davison, Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
je ubírá
bohatá
tombola.
v letech 1990-2012, je fotograf Karel Šuster. Lapifolkem
a
jazzem.
Virtuózní
hra
na
kytaru
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí. často
Pátek 18. 3. 18:00
nádvoří
Klášter
Broumov.
3.dárium,
2. – 21.
2. 8:00
– 16:00
nechá užaslé
otázkou, jak
dokáže
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klubpublikum
Broumov.s Vstupné:
80,-Kč
Pořádá: VKCB Broumov. Vstupné: zdarma
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii
MARTINA DOLEŽALA
tolika vrstev. Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký
Sobota 5. 3. 15:00
In a beautiful place out 17.
in the
2. country.
19:00 “Na krás- a uhrančivý, vtáhne posluchače do skladeb,
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
kde silné (nezřídka autobiografické) příběhy
ném
místě
na venkově“. Výstavu svých fotograTIP!
KOCOUR
MODROOČKO
Vernisáž
v sobotu 1.2.2014
v 16.00 hodin. Výstavní síň
Staré
radnice
Náš
střídají poetické imprese.
fií zahájí Martin Doležal také vlastním hudebDivadlo Krapet, Praha. Pojďte s kocourkem
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovním doprovodem.
Modroočkem poznávat svět! Kocourek
Galerie Ulity v Klubu ROK. Vstupné: dobrovolné sko.cz, tel. 734 570 141
9.Modroočko
2. 14:00 je malé kotě, které se teprve učí
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Pátek 18. 3. 19:00
BROUMOVANKA
je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být
TAKOVEJ BAREVNEJ
ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy
soubor J. K.
Tyl, Meziměstí
Sobota
26. 3. 10:00 a 14:00
OCAS LETÍCÍDivadelní
KOMETY
trochu krutý, ale především krásný...
12. 2. 19:00
!
IP
T
Doprovodný
program
k
výstavě
fotografii
Filipa
š
Městské divadlo Broumov.
Bláznivá komedie o tom, žeKLÁŠTEREM
ani když jste členem vlády, není
Ná
Topola: projekce filmu Takovej
barevnej
ocaszačít
le- s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
jednoduché
si něco
OD
SKLEPA PO PŮDU
tící komety (portrét Filipa
Topola).
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
SHOW
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Nenechte
si ujítspolehlivého
jedinečnou příležitost
Úterý 8. 3. 14:00
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete
osobního nahlédPořádá: Vzdělávací a kulturní
centrum
nout
do míst,
která
jsou
běžně
nepřístupná.
tajemníka,
kterýKlášter
vám dokáže
vyrobit
takové
alibi,
nad
kterým
zůstává
TECHTLE
MECHLE
BESEDA SE ZÁSTUPCI
Broumov. Vstupné: 60,-rozum
Kč
Při těchto
prohlídkách
uvidíte
nejen historickou
stát. A pokud se do všeho
připlete
puritánská
poslankyně
a
!
IP
T
část
kláštera,
ale
také
rozsáhlé
sklepní
MĚSTA
podváděný manžel,
Náš je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo... prostoK mistru
AlexoviBROUMOVA
a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
Sobota 19. 3. 8:30 – 13:00
ry,
nově
opravené
prostory
opatských
sálů
a hvězda
pražského
slečna
Stacey, která je nejlepší
Přijďte si
popovídatkabaretu
se zástupci
města
výstavou
Poklady
z depozitářů,
prostory
Městské
divadlo Broumov. sPořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
60,-Kč
imitátorkou
TRH
Broumova,Cher
kteříusinás.
pro Vás připravili překvapení. VELIKONOČNÍ
3. patra a nádhernou půdu.
Konferenční sál infocentra Broumov.
Kapacita
prohlídky
je
omezená.
V
BROUMOVSKÉM
Městské
Pořádá:divadlo
Město Broumov.
Broumov ve spolupráci
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz,
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
/ 240,-Kč na místě.
KLÁŠTEŘE 24. 2. 19:00
s klubem
seniorů.
Vstupné: zdarma
734 443 161
!
TIPKč/
Tradiční trh v broumovském klášteře spojený
Klášter Broumov. Vstupné:N
Dospělí
áš 170,Středa 9. 3. 19:00
s prodejem regionálních produktů, ukázkou
snížené 110,- Kč
12. 2. 19:00
a bohatým občerstvením.
ARTCAFÉ – MIKA – PARKER řemesel
IP!
Nádvoří
broumovského
kláštera.
MARCEL
FLEMR
- BLUES
Sobota 26. 3. 18:00
Náš T
– PARKER TRIO
(PL/USA)
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Módní přehlídka a. s.
Fenomenální
americká
rytmika
ParkerdoběVstupné:
Osobitý
pražskýjazzová
bluesový
kytarista
v současné
hraje ve zdarma.
svém
& Parker
se Flemr
chystáTrio.
na triové
turnése
s talentovabandu
Marcel
Hudebně
hlásí k hlubšímu odkazu VEBA „Vítání jara 2016“
Neděle
20.
3. 14:00
ným polským
kytaristou
Szymonem
Mikou.
kořenům
elektrického
blues.
Jeho rukopis
je inspirován
mistry
elektrické
Módní přehlídka s doprovodným hudebním proRezervace
vstupenek:
jakub.sleis@broumovkytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence
„Gatemouth“
gramem. Konferenční sál IC Broumovska.
BROUMOVANKA
sko.cz,
tel.
734
570
141
Městské divadlo Broumov. Pořádá:
Pořádá: Město
MěstoBroumov
Broumov.ve spolupráci
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
Taneční
odpoledne.
Sál
Kreslírna,
Klášter
Broumov.
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
IC Broumov,
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
s a. s.naVEBA.
Vstupné:200,-Kč
50,- Kčna místě
KD
Střelnice.
Pořádá:
Klub
seniorů
Broumov
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska.
VstupBuddy Guye a Otise Granda.
né: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Neděle 27. 3. 9:30
Úterý 22. 3. 19:00 26. 2. 19:00
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
PátekAgentura
11. 3. 18:00
Pořádá:
pro rozvoj Broumovska
HLEDÁNÍ
VELIKONOČNÍCH
ŠPORKOVY BAROKNÍ
PÍSNĚ
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
KUŘÁTEK
A hudebními
PLETENÍ
ZÁPADNÍ KANADA A ALJAŠKA Divadelní spolek Jiří Poděbrady
Poutavé vyprávění okořeněné
obrazem a živými
ukázkami.
Večerem
vás provede PhDr.POMLÁZEK
Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Cestovatel Jiří Jůzl se s vámi podělí o své
Svěží, dojemná, brilantně
napsaná
Univerzity pro
Hradec
snímky
a dobrodružné zážitky ze Severní
tragikomedie, herecká příležitost
čtyři králové, ale především muzikolog, badatel a
15.
2. 15:00
popularizátor
české hudby.V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Ameriky. Jiří Jůzl je autorem knižní publikace
herečky a jednoho herce.
Příběh o povrchnosti
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
Přijďte o Velikonoční neděli do broumovského
Z Trutnova na Nový Zéland.
nás samotných i našeho světa, dojemná hra
Kreslírna,
benediktinskýkláštera
klášter vna
Broumově.
tradiční hledání ztracených kuřáKonferenční
IC Broumovska.
Divadlo
D5,sál
Praha
o úklidu vlastní duše a sál
vlastního
svědomí.
Pořádá: Agentura pro rozvojtek,
Broumovska
která se tam zatoulala nešťastné slepičPořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
Městské divadlo Broumov.
Vstupné:
120,-Kč
členy
klubu ArtCafé)
ce. Pro
všechny
návštěvníky areálu kláštera
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů
– Broumov.
Pořádá:
Město
Vstupné:
60,- Kč/ 90,-Kč (pro
bude připraven také velikonoční workshop
dobrosrdečnou
a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního
Pátek 11. 3. 18:00
zdobení kraslic a pletení pomlázek před Café
Středavtipálka
23. 3. 15:00 28. 2. 18:00
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného
BESEDA
S ALEŠEM
JALUŠKOU
Dientzenhofer.
Pinďu
a nemotorného
siláka Bobíka.
Tato čtveřice se vypraví do
POLSKÉ
TATRY
A
OKOLÍ
VELIKONOČNÍ
JARMARK Hledání
i workshopy začínají v 9.30 a na hleAleš Jaluška
je tak
kněz
Církve
československé
pohádky
a zažije
opět
jedno
ze svých velkých a neopakovatelných
Cestopisná přednáška
dače čeká sladká odměna.
husitské, dlouholetý kaplan věznice ve Valdobrodružství.
Prodej výrobků broumovských žáků z MŠ, ZŠ
broumovského
kláštera.
dicích, překladatel z hebrejštiny a horolezec.
a Dětského domova. Doprovodný
program
ZUŠ Areál
Pavel Bičiště
Vám představí
zábavnou
a netradiční
formou kulturu,
Pořádá:
Klášter
Broumov servisní s.r.o.
Tato beseda
zároveň
ukončí výstavu obrazů
Městské
divadlo
Broumov.
Broumov. Mírové náměstí.
přírodu, historii a zvyky obyvatel
dané
oblasti.
hledání 35,Kč/kraslice
Vladimíra
Tekverka.
Galerie
Ulity v40,-Kč
Klubu ROK.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
Pořádá: Město Broumov
ve spolupráci
Konferenční
sálse
IC.ZUŠ
Pořádá:Vstupné:
Město Broumov.
Vstupné:
40,-Kč40,- Kč/
pomlázky 20,- Kč
Vstupné: dobrovolné
Broumov
a budoucností unikátního prostoru v centru města.
Putovní
výstava fotografií
Filipa
Topola––Rtyně
českéhov Podkrkonoší
Hraje
hudební
skupina
Geny
Koncertní sál Café Herzog. Vstupenky k vyzved-

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

TRAVESTI

KAREL

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

UKLIZENÝ DŮM

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

PLÍHAL
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Foto: Tereza Vernerová

Nevěříte při čtení titulku vlastním očím a přemýšlíte, kde se
u nás vzali indiáni? Přece v našem chráněném bydlení, kde
žijí lidé s mentálním postižením! Ti totiž loni v létě nacvičili
divadelní hru "Vinnetou", ve
které ztvárnili právě indiány
z kmene Apačů. A tuhle hru
v únoru hned dvakrát předvedli
v českých divadlech!
Nejprve vyrazili do Divišova
divadla v nedalekém Žamberku,
kde na ně čekalo asi 70 zvědavých diváků. A naši herci je
rozhodně nezklamali. Skvěle
zvládli trému, neznámé prostředí i fakt, že od loňského léta
šlo o jejich první reprízu. Nálada v divadle byla perfektní

a publikum nadšené, takže věříme, že naši herci tu nevystupovali naposled.
Druhé reprízy se Vinnetou
dočkal v Divadle drak v Hradci
Králové v rámci akce "nedělní
nicnedělání". Na dětské návštěvníky tu čekaly různé dílny
a hrací stanoviště v indiánském
duchu, takže náš Vinnetou tu
byl v dobré společnosti. Počet
diváků naší hry byl sice komornější, dorazilo jich asi 50,
ale na konci tleskali stejně
spokojeně jako ti v Žamberku.
Po skončení představení
navíc proběhla krátká beseda,
kde se publikum mohlo ptát,
na cokoli, co je zajímá. Jedna
z otázek směřovala i na naše

"indiány" a na to, jak v Neratově žijí a co dělají. A nebyli
by to naši kamarádi, aby se
nepochlubili i tím, že právě
nacvičili indické předtančení
na neratovský ples. A aby to
dokázali, hned se zvedli a divákům svůj tanec předvedli.
Pokud jste naše herce ještě
neviděli v akci, nezoufejte.
Právě se totiž jedná o tom, že
by se Vinnetou mohl na začátku léta hrát i v Praze.
Těšit se už pomalu můžete
i na premiéru nové hry, kterou
vám naši herci předvedou
v rámci mezinárodního divadelního festivalu "Menteatrál".
Ten proběhne v Neratově
mezi 29. a 31. červencem.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Přejeme všem našim čtenářům, příznivcům a podporovatelům požehnané velikonoční svátky!

V sobotu 19. března p• ivítáme
jaro tradič ním Velikonoč ním
jarmarkem v našich chráněných
dílnách Kopeček. V sídle dílen
v ten den najdete spoustu krásných řemeslných výrobků, květin
a semínek k prohlédnutí i ke koupi, uvidíte ukázky lidových řemesel, například výrobu šindelů, pletení pomlázek či zdobení kraslic,
k ochutnání vám nabídneme pravou velikonoční nádivku a poctivé
máslové mazance. V 11 hodin tu
navíc zahraje a zazpívá Sbor
z hor a ve 13 hodin všechny
duchem mladé potěší loutkové
divadélko. Jarmark se koná od
10 do 17 hodin na Kopečku,
vstupné je dobrovolné.
--V pátek a v sobotu 18. a 19. března se s námi, naším kostelem
i nabízenými službami můžete
seznámit na Poutních dnech
v•Kromě • íži. Najdete nás na miniveletrhu poutních míst v kroměřížském zámku.
--Naše žamberské Obč erstvení
u Neratovských nabízí možnost objednat si na Velikonoce
mazanec, biskupského zajíčka či
beránka a další dobroty – objednávky přijímají do 11. března. Od
10. do 13. března vás pak do
našeho bufetu zveme na kávu se
zákuskem za zvýhodněné ceny.
Zajít sem můžete i o velikonočním
víkendu, naopak zavřeno bude
na Velký pátek a na Velikonoční
pondělí.
--Filmové več ery v•Café Neratov
pokrač ují: v sobotu 5. března se
bude promítat český film "Šitkredit", v pátek 25. března dokument
"Všechen čas na světě". Vstup
volný, začátek vždy v 19:30, rezervace míst na info@cafeneratov.cz.
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Že zvířátka jsou nejen kamarádem pro volný čas, ale mohou
být i skvělým partnerem pro
cvičení, rozvoj motoriky a dokonce i slovní zásoby, o tom

se pravidelně přesvědčují děti
z naší speciální školy díky
hodinám canisterapie, tedy
speciální terapie za pomoci
cvičených psů.

Cvičení a hry s pejsky si
žáčci naší školy užívají díky
podpoře společností ČSOB
a Dibaq a především díky
chovné stanici Fitmin. Právě
její pejsci s dětmi pod dohledem cvičitelky Lucie Šafářové
pravidelně cvičí a dovádějí
a nenuceně přitom pracují na
rozvoji našich žáčků. Není
proto divu, že se všichni ve
škole na tuhle veselou návštěvu vždy moc těší.
Děti si kromě canisterapie
užívají po celý rok i hipoterapii, muzikoterapii, ergoterapii
a logoterapii. O těchto metodách ale zase až někdy příště...

Zúčastnili jste se na našich
loňských poutních slavnostech
charitativního Běhu naděje na
podporu výzkumu léčby rakoviny? A přemýšleli jste, kde
skončil výtěžek z dobrovolných
příspěvků ve výši 9 400 korun?
Putoval spolu s dalšími vybranými penězi z nejrůznějších
koutů naší republiky do Kliniky
dětské hematologie a onkologie
Fakultní nemocnice v Motole.
Tam pak peníze našly využití
při aplikaci metody "CLIP".

CLIP zajišťuje molekulární
diagnostiku dětských pacientů
s leukémií, poruchami imunity
a krvetvorby, a zároveň tu probíhá i výzkum různých aspektů leukémie a její léčby.
A jak je na tom CLIP
s úspěšností? Organizátoři Běhu naděje včetně naší obětavé
kamarádky a organizátorky
Lídy Hamáčkové se při své
únorové návštěvě kliniky dozvěděli, že výsledky studií
prokázaly účinnost 90 %!

To je úžasné číslo a my
věříme, že pro organizátory
a účastníky Běhu naděje je to
velká motivace do dalších let
akce, která letos oslaví devátý
rok své existence.
I my máme z úspěšnosti
léčby této zákeřné nemoci velkou radost a těšíme se, že ji
letos v srpnu opět podpoříme
nějakou tou korunou. Chceteli se přidat, budeme rádi a těšíme se na vás 13. srpna na naší
startovní čáře pod kostelem!

Foto: Petr Žitný

Foto: Šárka Šimková

Překrásné fotky Neratova
a okolí, našich chráněných dílen
i některých našich šikovných
kolegů nám pořídila a věnovala fotografka Šárka Šimková
z Letohradu. Snímky se jí moc
povedly, a tak se s nimi postupně budete setkávat na našem
webu, letácích, plakátech či ve
výroční zprávě. Za pomoc
s tak krásným výsledkem Šárce
Šimkové moc děkujeme!

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.

Na našem YouTube kanálu
"SNeratov" přibylo moc pěkné
video o naší činnosti, které
o nás pro Nadaci České spořitelny
natočila agentura Film Friends.
--Členům našeho Klubu neratovských andělů právě rozesíláme
dopisy s letošní "andělskou
průkazkou". Věříme, že je náš
malý dárek potěší.
--Zaměstnanci naší školy se učili,
jak děti motivovat k dodržování
hygieny. Moc si to užili a nové poznatky už aplikují na své žáčky.
Poděkování patří firmě Medikap
z Pardubic, která nám své školení
poskytla zcela zdarma.
--Mnohokrát děkujeme všem,
kdo nám v loňském roce přispěli ve veřejných sbírkách
společnosti Konzum a projektu
Era pomáhá regionům. I díky
vašim příspěvkům jsme z daru
společnosti Konzum mohli koupit kufr didaktických pomůcek
pro naši školu, díky daru od Era
zase rozšíříme naše vybavení na
kulturní a společenské akce o dva
altány a sadu stolů a lavic.
--Ani o jarních prázdninách nezela
naše škola prázdnotou. Pro své
žáky otevřela družinu. Děti si
tak zkusily školu jinak – bez učení,
zato se spoustou her a procházek.
--Srdečně děkujeme nadačnímu
fondu NFOZP za dar z projektu
Srdcerváči, díky němuž nakoupíme vybavení pro naše chráněné
dílny. Společnosti ČEZ a všem,
kdo si pro nás zašlapali na
jejím oranžovém kole, patří
dík za příspěvek na výměnný
pobyt naší školy v Německu!
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

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

16

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

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

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

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

15

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

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

17

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

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

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

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

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

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole - Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das a usgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole - Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.
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Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von e inem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.
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Uzdrowisko Długopole - Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá
ma sudetského pohoří od Králic
kého Sněžníku až po Sněžku.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu historyków spiera się co do przeznaczenia
tych podziemnych i naziemnych
obiektów, które powstały w Górach
Sowich w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese O
 bjekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.
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Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

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

