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NOWA BEZPARTYJNA KOALICJA
W SEJMIKU DOLNOŚLĄSKIM
Po ośmiu latach Platforma
Obywatelska przestaje rządzić
Dolnym Śląskiem. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jako
pierwszy w Polsce odsunął PO
od kierowania samorządem
województwa. Do tej pory w
naszym kraju tylko województwem podkarpackim zarządzała
inna koalicja niż PO i PSL. Obecnie po sesji Sejmiku z 31 marca
na Dolnym Śląsku nastąpiy historyczne zmiany. Po pełnych
dwóch kadencjach kierowania
województwem Platforma
Obywatelska straciła większość
w parlamencie Dolnego Śląska.
Obecnie największym klubem w
Sejmiku jest 15-osobowy Klub
Bezpartyjnych Samorządowców,
który wspólnie z Klubem PSL-u
(5 radnych) zarządza województwem.
W deklaracji nowego Klubu
Bezpartyjnych Samorządowców
napisano "Głównym motywem
naszego działania jest próba
stworzenia formacji stabilnej,
trwałej i opartej na uznanych
zasadach, mającej za swój podstawowy cel równomierny rozwój
całego Dolnego Śląska. Jesteśmy
przekonani, że nasze działania
nie mogą opierać się na dążeniu
do doraźnych celów, osiąganych

poprzez egzekwowanie partyjnej
podległości, czy też antagonizowanie środowisk funkcjonujących w Sejmiku Województwa.
Będziemy rozwijać i współpracować ze wszystkimi środowiskami
samorządowymi i politycznymi,
którym bliska jest nasza idea.
Wspólnie możemy lepiej wydawać środki europejskie, szybciej
realizować kluczowe dla regionu inwestycje infrastrukturalne
i efektywniej współpracować z
Rządem RP. Ponad podziałami,
ponad partykularnymi interesami
dla dobra Dolnego Śląska".
Od 31 marca na Dolnym
Śląsku rozpoczęła się realizacja nowego etapu w rozwoju
samorządności, bowiem jest to
pierwszy w Polsce Sejmik, w którym rządzącym klubem jest Klub
Bezpartyjnych Samorządowców.
Być może został otwarty nowy
rozdział w pracy samorządów
wojewódzkich w Polsce i kolejne
województwa zechcą otrząsnąć
się spod „partyjnego buta”.
Sesja Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z 31 marca pokazała, że wybrani radni mogą
obradować i uchwalać ważne
decyzje dla mieszkańców bez
wpływu prezesów największych
partii politycznych.

Od lewej: przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski, marszałek Cezary Przybylski,
wicemarszałek Jerzy Michalak, Patryk Wild, Julian Golak i Janusz Marszałek.

Nowy Klub Bezpartyjnych
Samorządowców jest pierwszym w Polsce pozytywnym
przykładem, że "Radni nie są
Bezradni", ale dla dobra wyższego mogą odważnie odsunąć
partyjne interesy, sprzeciwić
się decyzjom partii, a przede
wszystkim mogą realnie i skutecznie zarządzać całym województwem.
31 marca Sejmik w obecności 36 radnych odwołał Andrzeja Kosióra, wicemarszałka
reprezentującego PO. Przeciw
jego odwołaniu w głosowaniu
tajnym opowiedziało się jedy-

nie siedmiu radnych. Na jego
miejsce został wybrany radca
prawny Tymoteusz Myrda. Za
jego kandydaturą głosowało 24
radnych, a przeciw siedmiu. Jest
on doświadczony w pracy samorządowej. Był m.in. sekretarzem
Urzędu Miejskiego w Lubiniu,
a także pracownikiem nadzoru
właścicielskiego Urzędu Miasta
Wrocławia. Z wyksztacenia jest
prawnikiem. Ukończył Wydział
Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia
podyplomowe w Akademii
Ekonomicznej.

Julian Golak

5 MILIONÓW ZŁOTYCH DOTACJI NA ZABYTKI
Sejmik Województwa Dolnośląskiego podczas sesji, która
odbyła się 31 marca, zdecydował o przeznaczeniu 5 mln zł
na dofinansowanie152 dolnośląskich zabytków. Właściciele
takich obiektów złożyli w 2016
roku aż 323 wnioski, opiewające na kwotę 32 mln zł.
Wśród obiektów, na które
Sejmik przeznaczył pieniądze jest m.in. ponad 600-letni
nagrobek Arnošta z Pardubic
- pierwszego arcybiskupa Pragi,
który znajduje się w kłodzkim
kościele Najświętszej Marii Panny. Prace renowacyjne dofinansowane zostaną kwotą 20 tys.
zł. O jego renowację zabiegao
Polsko-Czeskie Towarzystwo
Naukowe i Uniwersytet w Pardubicach. W 2015 roku zorga-

nizowaliśmy w tej sprawie trzy
konferencje naukowe. Zachęciliśmy również naukowców z
Uniwersytetu w Pardubicach
(Wydziału Renowacji w Litomyślu) do opracowania projektu renowacji. Rozpoczęły
się wówczas pierwsze prace
przy konserwacji gotyckiego
nagrobka.
Sejmik dofinansuje także
m.in. remonty kościoła św. Anny
w Nowej Rudzie, kościoła Pokoju w Świdnicy, synagogi w
Dzierżoniowie, zabezpieczenia
murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich i restauracji XIV-wiecznej gotyckiej rzeźby
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w
parafii św. Michała Archanioła
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Nagrobek Arnošta z Pardubic przed renowacją. Fot. Jacek Halicki/wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl
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CESTA SVATÉHO VOJTĚCHA
Na rok 2016 připadá 1050
v ýročí k ř tu Polsk a, událo sti, kterou nelze přecenit.
Za více než deset století
vývoje polské státnosti bylo
právě rozhodnutí Měška I přijmout křest nejdůležitější událostí v této epoše, která Polsko
přivedla do rodiny evropských
zemí s rozvinutou kulturou.
V západní Evropě byla hlavním
pilířem organizace a posílení pozice státu, zejména zvenku, v té
době církev. Byli to právě mniši,
kteří zavedli moderní vzdělání.
Oni byli také vyslanci (diplomati) v zahraničních zemích. Oni
tvořili jádro administrativy a
byli na odpovědných pozicích v
kanceláři krále. Pohanství, které
rozhodně v té době v Polsku převažovalo, nebylo schopno zajistit
rozvoj země, ani jeho správnou
pozici na mezinárodní scéně.
Měško si byl vědom, že systém pohanské víry zděděné z doby rodovo-kmenové, bylo velmi obtížné
změnit, protože víry a tradice byly
pro tehdejší rodiny velmi důležité. Moudrost Měška spočívala
také v tom, že pozoroval a byl
schopný ocenit zkušenosti sousedních zemí, které se postupně
pohanství zříkaly. Opouštěli staré
pohanské zvyky a přijímali křesťanskou víru, která významně přispívala k modernizaci jejich zemí.
V roce 965 se Měško oženil s českou princeznou Doubravkou.
Právě ona ho učila principy křesťanské víry, byla nepochybně
misionářkou, která navrátila
polského knížete a připravovala
na novou velkou misi v Evropě.
Tato mise byla úspěšná a biskup
Jordan pokřtil Měška. Tato skutečnost byla rovněž velmi důležitá
pro kulturu a civilizaci. Brzy bylo

Polsko uvedeno do skupiny zemí,
s nimiž mohla spolupracovat a
rozvíjet společensko-kulturní
kontakty. Přijetí křtu prostřednictvím Česka vedlo k zavedení
české slovní zásoby do polštiny, která se udržela dodnes.
Do značné míry právě Češi v té
době přispěli k přijetí Polska mezi
křesťanské státy, a tím zajistili
po mnoho let trvající správný
evropský směr vývoje země.
Vděčíme tedy i za tragicky ukončenou misi svatého Vojtěcha.
Proto bychom měli pečovat
o dobré vztahy mezi našimi
zeměmi. Dnes to může být,
například dobrá spolupráce v
rámci Evropské unie, skutečná
reaktivace a zvýšení významu
tzv. Vyšehradské skupiny nebo
dokonce i rozvoj a neustálé zlepšování každodenních vztahů
lidí a spolupráce v příhraničních
oblastech. Může to být např.
podpora ověřených společensko-kulturních akcí, ale také organizace nových polsko-českých
příhraničních projektů. Příležitostí
k tomu se zdá být nová turistická a poutní stezka sv. Vojtěcha.
Jeho první etapa vede z Prahy do
Vratislavi, druhá do Poznaně, třetí
do Gdaňsku a čtvrtá do Elblonga.
Celkově bude projekt zahrnovat
tři české kraje (Středočeský, Královéhradecký, Pardubický) a pět vojevodství v Polsku (Dolnoslezské,
Velkopolské, Kujavsko-pomořské,
Pomořské, Varmsko-Mazurské). Také stojí za to přemýšlet
do budoucna o prodloužení
této trasy až do Magdeburgu.
Oficiální otevření první etapy
stezky sv. Vojtěcha se bude konat
v Praze ve dnech 22-24.04.2016 a
bude součástí slavnostní Inaugurace Polsko-českého kulturního
roku 2016.
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SVATÝ VOJTĚCH, BISKUP A HLAVNÍ PATRON POLSKA
Vojtěch se narodil kolem roku
956 v zámožné rodině Slavníkovců v Libici (Česká republika).
Jeho otec Slavník byl hlavou
zámožné rodu, příbuzného saské
dynastie, která v té době vládla
v Německu. Vojtěchova matka, Střezislava, také pocházela
z významné rodiny, možná i z
rodu Přemyslovců, kteří tehdy
vládli v české zemi. Vojtěch byl
předposledním ze sedmi synů
Slavníka. V nejstarším rukopisu
zní jeho jméno Vojetech. Podle
původních plánů jeho otce se
Vojtěch měl stát rytířem. Nakonec však o jeho předurčení pro
kněžský život podle životopisců
rozhodla choroba. Rodiče přislíbili, že pokud se jejich syn zotaví,
bude se věnovat službě Bohu.
To nelze vyloučit. Zdá se však,
že příčina byla jiná: v tehdejších
dobách bylo v zámožných rodinách, kde bylo více synů nebo
dcer, zvykem, že je posílali do
kněžství na opaty, abatyše
nebo biskupy, proto aby nemuseli rozdrobňovat svůj majetek.
V roce 968 papež Jan XIII, díky
iniciativě císaře Oty I, ustanovil
v Magdeburku metropoli jako
misijní biskupství pro konverzi západních Slovanů. Prvním
arcibiskupem tohoto města se
stal sv. Adalbert (narozen 981),
který byl původně benediktinským opatem v Weissenburgu.
Do jeho péče byl Wojciech svěřen
jako 16-letý mladík v roce 972. Na
dvoře metropolity se vzdělával v
katedrální škole pod dohledem
známého učence Otryka. Zde
se také téměř 10 let (972-981)
připravoval na plnění svých budoucích duchovních povinností.
Z vděčnosti k metropolitovi sám
převzal jeho jméno a jako Adalbert již figuruje ve všech následujících dokumentech. Pod tímto
jménem je znám a ctěn v Evropě.
Biografie se zmiňují o tom,
že se k Vojtěchovi později
připojil také jeho mladší nevlastní bratr, Radim. Měli k dispozici vlastní služebnictvo.
Otec velkoryse uspokojoval
všechny potřeby svých synů.
Po smrti metropolity Adalberta
se 25-letý Vojtěch vrátil do Prahy.
Zde se setkal s prvním latinským
biskupem Prahy a Česka Dětmarem, který od roku 973 vedl diecézi. Byl to Němec a byl podřízen

metropoli v Mohuči. Vojtěch byl
už v té době subdiakonem. V Praze přijal zbývající svěcení (981).
V lednu roku 982 biskup Dětmar
zemřel. Vojtěch byl svědkem jeho
smrti. Na sjezdu v Levém Hradci,
kterému předsedal kníže Boleslav, byl na nástupce Dětmara
vytipován Vojtěch. Nominaci
však musel schválit císař. Otto
II byl právě zaujat válečnou
expedicí do jižní Itálie. Teprve v
roce 983 svolal říšský sněm do
Verony a tam schválil jmenování
Vojtěcha. Ve stejném roce, dne
29. června, se konalo vysvěcení
Vojtěcha na biskupa, které provedl metropolita Mohuče, sv.
Willigis (narozený 1011). Tak se
Vojtěch stal prvním biskupem
české národnosti v Čechách.
Vojtěch vstoupil do svého biskupského hlavního města Prahy bosý.
Bylo mu teprve 27 roků. Jeho hagiografové se shodují na tom, že
jeho biskupské majetky nebyly
příliš velké. Využíval je na údržbu
budov a zařízení kostela, pro
účely katedrálních a diecézních
kněží, pro své vlastní potřeby,
které byly z těch výdajů nejmenší, a pro chudé. Pomáhal jim a
navštěvoval je osobně, naslouchal
jejich stížnostem a potřebám,
navštěvoval vězení, a především
trhy s otroky. Praha byla na trase
z východu na západ. Obchodováním s lidmi se zabývali Židé,
kteří zajišťovali mohamedánským
zemím otroky. Životopisec píše,
že Wojciech měl mít jedné noci
sen, ve kterém slyšel stížnost Krista: "Tady jsem já opět prodaný, a
ty spíš?" Tuto scénu vyjevuje jeden z obrazů hnězdenských dveří,
které vznikly kolem roku 1127.
Situace církve v Česku v té době
nebyla jednoduchá. Byla závislá
na rozmarech mocných a panovníků. Nemenší problémy
měl Vojtěch i s duchovními.
Zavedení pravidel společného
života bylo mezi katedrálním
duchovenstvem přijímáno velmi neochotně. Svatý Bruno z
Querfurtu uvádí, že "kněží se
ženili otevřeně." Mocné si Vojtěch
znepřátelil připomínkou zákazu
mnohoženství, pokáráním za
bezbožnost a manželství s příbuznými. Nectily se svátky, nebyly
dodržovány půsty. Když Vojtěch
viděl, že jeho nabádání jsou marná a zlozvyky se nadále šíří, po

Św. Wojciech

pěti letech působení (983-988) se
rozhodl opustit svoji metropoli.
Nejdříve odešel do Mohuče, pro
radu k metropolitovi Willigisovi.
Pak obrátil své kroky, s jeho souhlasem, do Říma, aby u papeže
hledal radu a požádal o osvobození od povinností. Od císařovny
Konstantinopole získal Vojtěch
významný příspěvek ve stříbře,
aby poté, co se zřekne biskupství,
měl prostředky k životu.
Vojtěch však rozdal stříbro
mezi chudé a biskupskou
d r u ž i n u p o s l a l d o Če s k a .
Papež Jan XV přijal s láskou
ztrápeného pražského biskupa.
Neosvobodil ho sice od jeho povinností, ale dovolil mu, aby se od
nich dočasně vzdálil. Vojtěch se
rozhodl jít pěšky se svým bratrem
Radimem do Svaté země jako poutník. Když se během cesty ocitl
u Monte Cassina, místní mniši si
ho zde chtěli nechat, aby světil
jejich kostely a mnichy na kněží.
Vzhledem k tomu, že byli tehdy
ve sporu s místním biskupem.
Vojtěch však odmítl. Šel dále na
jih do Gaety. V blízkosti města se
zastavil a setkal se slavným baziliánským mnichem, sv. Nilem. Ten
mu poradil, aby nastoupil k benediktýnům v Římě. A to také sv.
Vojtěch udělal. V opatství svatého

Bonifáce a Alexia v Aventinu ho
přijal jeho nadřízený Leon. Spolu
se svým bratrem, blahoslaveným
Radimem, na Bílou sobotu v roce
990 Vojtěch složil mnišský slib.
Jeho biografie říkají, že s velkou
pokorou plnil všechny mnišské
povinnosti, jako by byl již dlouho
jedním z mnichů. V této době ho
v čele pražského diecéze nahradil biskup s Míšně, Falkold. Jako
mnich Vojtěch pobýval v Římě v
letech 989-992 (ve věku 33-36 let).
V roce 992 Falkold zemřel. Češi se
vydali za metropolitou v Mohuči,
aby donutili Vojtěcha k návratu.
Ten okamžitě vyslal posly se
dvěma dopisy: pro Vojtěcha a
papeže. Papež svolal synod a
po konzultaci nařídil Vojtěchovi
vrátit se do Prahy. Po třech a půl
letech Vojtěch opustil klášter,
vzal s sebou několik mnichů z
kláštera a založil nový klášter v
Břevnově u Prahy. Pak se věnoval
stavění kostelů, tam kde byly lidská sídla. Do té doby byly kostely
v podstatě jen u sídel zámožných
pánů. Po dohodě s knížetem byly
zavedeny desátky, aby měla církev v Čechách pravidelný příjem.
Vojtěch poslal misionáře do Uherska. Sám se tam také vydal. Odtud
vznikla pověst, že pokřtil (podle jiných zdrojů - biřmoval) sv.
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Štěpána, budoucího vládce Uher.
Tyto slibné události však brzy
skončily úplnou katastrofou. Zapříčinily to následující události: u
knížecího dvora v Praze přistihli
při cizoložství ženu z bohatého
rodu Vršovců. Smrtelně uražený manžel měl v úmyslu ji zabít.
Ona však našla úkryt u Vojtěcha.
Biskup jí poskytl azyl v benediktinském klášteře, který stál v
blízkosti zámku u kostela sv. Jiří.
Vpadli tam žoldáci, odvlekli oběť
a na místě ji zabili. Vojtěch na ně
uvrhl kletbu. Z pomsty Vršovci
napadli rodinné sídlo Vojtěcha.
Hrad spálili, lidé byli hnáni do
otroctví, zavraždili také čtyři
Vojtěchovy bratry spolu s jejich
ženami a dětmi. Stalo se to 28.
září 995. Přežil pouze nejstarší
Vojtěchův bratr, Soběslav, který
byl v té době mimo území Čech.
Situace byla tak vážná, že si Vojtěch nemohl být jistý ani vlastním
životem. Zlomený těmito událostmi, se po necelých třech letech
tajně vrátil do Říma. V Aventinu
ho srdečně přivítali. Papež mu rovněž prokázal mnoho laskavosti.
Bohužel v roce 996 papež Jan XV
zemřel. V květnu 996 roku se v
Římě konal sněm, na kterém metropolita Mohuče sv. Willigis obvinil Vojtěcha, že bezprávně opustil
svoji metropoli. Synod nakázal
Vojtěchovi pod hrozbou exkomunikace návrat. Vojtěch se vydal
do Mohuče a čekal na rozhodnutí
císaře, který jako jediný mohl silou přinutit Vojtěcha k návratu
do Prahy, vzbouřené proti svému
pastýři. Protože císař však otálel
s ozbrojenou výpravou, když čekal až samotní Češi uznají svou
vinu, Vojtěch využil příležitosti a
navštívil Francii a v ní - jako poutník - navštívil hrob sv. Martina v
Tours, sv. Benedikta ve Fleury a sv.
Dionýza v Saint-Denis v blízkosti
Paříže. Jelikož byl pořád návrat
sv. Vojtěcha nemožný, biskup
odešel do Polska, aby se věnoval misijní práci mezi pohany.
Bylo to pozdní podzim roku 996.
Otto III přijal, když Češi poslali
Vojtěchovi definitivní odpověď,
že nesouhlasí s jeho návratem.
Boleslav Chrabrý byl velmi potěšen zprávou, že do Polska přišel biskup Vojtěch. Slyšel o něm
mnoho od jeho vlastního bratra,
Soběslava, kterému dříve poskytl
přístřeší. Král si chtěl ponechat
Vojtěcha u sebe jako prostředníka při diplomatických misích.
Ale když to Vojtěch rozhodně
odmítl a vyjádřil svou touhu
pracovat mezi pohany, vznikla

myšlenka christianizace Veletů na
západě. Ale kvůli zde pokračující
válce, byla nakonec vypravena
misijní cesta do Pruska. Boleslav
Chrabrý dal Vojtěchovi k obraně
30 válečníků. Biskup byl doprovázen svým bratrem, Radimem
a subdiakonem Benediktem
Boguckým, který znal pruský
jazyk a mohl sloužit jako tlumočník. To se stalo na začátku
jara roku 997. Vojtěchovi se připisuje založení prvních benediktinských klášterů v polských
zemích. Za svého zakladatele
považují Vojtěcha opatství v Meziříčí, Třemešné a Leczycy (Tum).
Po Visle se Wojciech vydal do
Gdaňska, kde po několik dní kázal
evangelium místním občanům.
Odtud pokračoval v cestě. Aby
jeho mise nevypadala jako válečná, Vojtěch propustil své vojáky.
Krátce poté divoký dav obklopil
misionáře a začal ho proklínat.
Jeden z pohanů zasáhl biskupa
veslem do zad tak silně, až mu
vypadl z rukou breviář. Když si
Vojtěch uvědomil, že Prusko
nechce přijmout křesťanskou
víru, rozhodl se misi ukončit a
vrátit se zpět do Polska. Prusové ho následovali. Místo mučednické smrti nebylo dosud
identifikováno. Mohlo to být v
oblasti Elblagu nebo Tenkittenu.
Dne 23. dubna 997 v pátek za
úsvitu, ozbrojený dav Prusů obklopil tři misionáře sv. Vojtěcha,
blahoslaveného Radima a subdiakona Benedikta Boguckého.
Hned poté, co skončila svatá mše,
kterou odpravil biskup Vojtěch,
vrhli se na ně a svázali je. Začali
Vojtěcha, stále ještě oblečeného
v mešním rouchu, bít a odtáhli ho
na nedaleký kopec. Tam mu pohanský kněz zadal první smrtelný
úder. Následně 6 kopí propíchlo
jeho tělo. Usekli mu hlavu a napíchli ji na kůl. U mrtvého těla
byla ponechána stráž. V době
smrti bylo Vojtěchovi 41 let.
Po nějaké době byli blahoslavený Radim a kněz Benedikt
propuštěni s návrhem pro krále
Polska, že za výkupné vrátí tělo
sv. Vojtěcha. Polský král je nejprve
převezl do Třemešné, a pak slavnostně do Hnězdna. Císař Otto
III, po zprávě o mučednické smrti
přítele, okamžitě informoval papeže s žádostí o kanonizaci. Bylo
to první svatořečení, v historii církve, vyhlášené papežem, protože do té doby bylo prováděno
pouze místními biskupy. Na
žádost papeže byl nejprve připraven životopis Vojtěcha zalo-
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žen na svědectví očitých svědků: blahoslaveného Radima a
Benedikta. Na základě tohoto
životopisu papež Silvestr II ještě
před rokem 999 rokem prohlásil
Vojtěcha za svatého. Svátek byl
papežem vyznačen dle zvyku na
den jeho smrti, to znamená na 23.
dubna. Tehdy bylo rozhodnuto
zřídit v Polsku novou nezávislou
metropoli v Hnězdně, jejímž patronem se stal právě sv. Vojtěch.
V březnu roku 1000 Otto III podnikl pouť k hrobu sv. Vojtěcha v
Hnězdně. Tehdy - při setkání s
Boleslavem Chrabrým – byla
slavnostně vyhlášena metropole
Hnězdno se svými podřízenými
diecézemi v Krakově, Kolobřehu
a Vratislavi. Otto III opustil Polsko obdarovaný relikvií ramene
sv. Vojtěcha. Její část umístil
v Cáchách, a část na Tiberském
ostrově v Římě, na obou místech
byly založeny kostely sv. Vojtěcha.

Svatý Vojtěch se stal patronem
církve v Polsku. Jeho kult rychle
ovládl Uhry, Čechy a další země
Evropy. Vojtěch je jedním ze
tří hlavních polských patronů.
Je také patronem arcidiecéze
Hnězdna, Gdańsku, Varmie, diecéze v Košalínu-Kolobřehu a měst
Hnězdna, Třemešné, Serocku. Na
počest sv. Vojtěcha byly vyrobeny
proslulé dveře v Hnězdně, na nichž jsou v 18 obrazech - reliéfech,
zhotovených z bronzu, zachyceny výjevy ze života sv. Vojtěcha.
Svatý Bruno Bonifác z Querfurtu, také benediktinský mnich,
biskup a budoucí mučedník napsal kolem roku 1004 dodnes
dochovaný "Život sv. Vojtěcha."
V ikonografii Svatý vystupuje v biskupském hávu, v paliu a s berlou.
Mezi jeho atributy patří také orel,
veslo a kopí, díky nimž zemřel.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Brązowe drzwi do katedry gnieźnieńskiej z XII wieku ze scenami
z życia i męczeństwa św. Wojciecha.
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PRAGA
Nad Zamkiem Praskim (Pražský hrad) dominuje największy
i najważniejszy kościół praski,
a zarazem symbol duchowy
państwa czeskiego – katedra
Świętych Wita, Wacława i Wojciecha. Oprócz liturgii miały
tutaj miejsce także koronacje
czeskich królów i królowych. To
tu umieszczono czeskie klejnoty
koronacyjne.
Hradczany
Szczyt wzgórza hradczańskiego uwieńczony jest łańcuchem murów zamkowych z
kilkoma wieżami, okalającym
olbrzymi zespół zamkowy z
pałacami, kościołami, zabudowaniami klasztornymi. U stóp
murów rozciągają się pięknie
zaprojektowane renesansowe
ogrody. Rozmiar kompleksu,
widziany znad Wełtawy czy
wzgórza Petřín jest imponujący,
a jego wyeksponowane położenie na szczycie wzgórza jeszcze
bardziej podkreśla jego dominację nad okolicznymi dzielnicami.
Nic dziwnego, że praktycznie
od momentu powstania w IX
wieku zamek był najważniejszą rezydencją królewskich
rodów, a nawet siedzibą cesarzy. Pierwszy zamek zbudowali
Przemyślidzi, wywodzący się od
legendarnej księżniczki Libuszy
i panowali tu przez blisko 450
lat. Najsłynniejszym władcą tej
dynastii był książę Wacław, który
na wzgórzu wzniósł rotundę św.
Wita w miejscu, gdzie w katedrze znajduje się teraz kaplica

Chór z organami

św. Wacława. Za ich panowania
zamek rozrósł się w potężną
romańską twierdzę z bazyliką
i klasztorem św. Jerzego. Na
początku XIV wieku władanie
zamkiem (i ziemiami czeskimi)
przejęli na około 150 lat Luksemburgowie. Za ich panowania nastąpił największy rozkwit
Pragi, głównie za sprawą Karola
IV, Cesarza Rzymskiego Narodu
Niemieckiego, który szczególnie
upodobał sobie Pragę i obrał
ją za swoją siedzibę. Cesarz
ufundował wiele wspaniałych
kościołów gotyckich, w tym
katedrę św. Wita. Założył Nowe
Miasto i wzniósł most Karola.
Po krótkim panowaniu Jagiellonów, zasiadła na 400 lat na
hradczańskim tronie dynastia
Habsburgów. Za panowania
pierwszych z nich, zwłaszcza
Rudolfa II, zamek stał się ważnym ośrodkiem nauki i sztuki.
Później cesarze przenieśli się z
dworem do Wiednia i zamek
stracił na znaczeniu a po przegraniu bitwy pod Białą Górą tereny Czech stały się prowincją
austriacką. Od 1918 roku, to jest
od momentu odzyskania przez
Czechosłowację niepodległości,
zamek stał się siedzibą prezydenta państwa.

królowie i cesarzowie a w czasach habsburskich urzędował tu
dwór. Dawna sala tronowa służyła wtedy jako sala sejmowa.

Zamek Królewski został
zbudowany w IX wieku, a od
1918 roku jest siedzibą prezydenta Czech. Przez wieki był
rozbudowywany, od niewielkiej
warowni z drewnianymi umoc-

nieniami i wałami ziemnymi,
aż po kamienne fortyfikacje,
z kościołami i bazylikami we
wszystkich stylach architektonicznych. Obecnie rozciąga się
na powierzchni 45 hektarów,
otaczając trzy wewnętrzne
dziedzińce. Główne wejście
do Zamku Praskiego wiedzie z
rynku na Hradczanach, gdzie z
pierwszego dziedzińca wchodzi się przez Bramę Macieja na
drugi dziedziniec z barokową
fontanną. Stamtąd prowadzi
dukt na dziedziniec zamkowy
przez reprezentacyjną barokową bramę z rzeźbami walczących gigantów, pilnowaną
przez wartę honorową. Tu
rozpościera się widok na centrum kompleksu zamkowego,
z katedrą św. Wita i Bazyliką św.
Jerzego. Najważniejszym, poza
katedrą obiektem Hradczan,
jest pałac królewski, który od
czasu wybudowania tu zamku
przez księcia Bożywoja w X wieku, był po pożarach kilka razy
poddawany odbudowom oraz
przebudowom. Na fundamentach romańskiego zamku z XII
wieku powstał pałac Przemysła
Ottokara i Karola IV. W czasach
Jagiellońskich, za panowania
Władysława II Jagiellończyka,
wzniesiono potężną Salę Władysławowską o wspaniałym
gotyckim sklepieniu, w której
odbywały się turnieje rycerskie.
Rycerze dostawali się do niej
konno, wjeżdżając po specjalnie wyprofilowanych Schodach
Jeździeckich. W zamku przez
wieki panowali czescy książęta,

Triforium

Nagrobek św. Jana Nepomucena

Ołtarz z absydy za prezbiterium

Zamek

Katedra Świętych Wita,
Wacława i Wojciecha
Nad Zamkiem Praskim (Pražský hrad) dominuje największy
i najważniejszy kościół praski a
zarazem symbol duchowy państwa czeskiego – katedra Świętych Wita, Wacława i Wojciecha
(katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha). Duży drugi dziedziniec
wzbogaca odczucie ze stoimy
przed arcydziełem gotyku.
Ogromna budowla zajmuje
centrum placu. Jest imponująca
i budzi szczery podziw. Ale fakty dotyczące jej powstawania
sązaskakujące. Budowę rozpoczęto w XIV wieku na polecenie
króla Karola IV i wtedy wybudowano w miejscu dawnej rotundy nawę główną z prezbiterium
i boczną kaplicą św. Wacława.
Na XIX-wiecznych sztychach
widać jednak, że katedra była
wtedy o połowę mniejsza. Całą
część zachodnią ze wspaniałą
fasadą dobudowano dopiero
pod koniec XIX wieku. Ta kwintesencja gotyku ze strzelistymi
wieżami, ozdobionymi pinaklami i gargulcami oraz wejściem
głównym pod rzeźbionym
portalem powstała pół wieku
po wybudowaniu katedry! A
zwracająca uwagę rozeta nad
głównym portalem została
wykonana w latach dwudzie-
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stych XX wieku. Przez 500 lat
wejściem głównym do świątyni
była Złota Brama, mieszcząca
się w jej południowej ścianie i
lśniąca w słońcu tak, jak na to
wskazuje jej nazwa. W portalu
bramy można podziwiać XIV-wieczną mozaikę, autorstwa
weneckich rzemieślników. Gotycka absyda z wieńcem ażurowych łuków przyporowych,
podtrzymujących prezbiterium,
jest arcydziełem średniowiecznych budowniczych. Wewnątrz
katedra robi wielkie wrażenie
dzięki wysokiemu, strzelistemu
sklepieniu nawy głównej, które łączy w wielką całość obie
części świątyni wybudowane
w odstępie pół wieku. Oczy
wchodzącego skierowane są ku
prezbiterium z kolistą absydą,
rozjaśnionym przez dwa piętra
okien. W części neogotyckiej katedry zachwycają współcześnie
wykonane witraże, zaprojektowane przez najlepszych czeskich artystów XX wieku, m.in.
witraż autorstwa Alfreda Muchy.
Zaskakuje trochę umiejscowienie organów, gdyż znajdują
się one na północnej ścianie
bazyliki, naprzeciwko Złotej
Bramy, ale przestaje to dziwić,
gdy wspomni się o pierwotnej
długości średniowiecznej katedry. Obecna katedra gotycka
to trzeci kościół w tym samym
miejscu. Oprócz liturgii miały
tutaj miejsce także koronacje
czeskich królów i królowych. To
tu umieszczono czeskie klejnoty
koronacyjne ze szczerego złota. Zbiory skarbca praskiego
częstokroć zmieniały swoje
lokum; obecnie są wystawione
w kaplicy Św. Krzyża na Hradczanach. Tu znajdują się m.in.
czeskie klejnoty koronacyjne:

Hradczany

korona, jabłko koronacyjne
Rudolfa II, miecz św. Wacława
i krzyż z czerwonego złota. Skarbiec katedry w Pradze należy
do najbogatszych tego typu
zbiorów w Europie. Od czasów
panowania pierwszych Przemyślidów gromadzono tu relikwie
w bogato zdobionych relikwiarzach i rozmaite dzieła sztuki
złotniczej, dary hierarchów i
władców świeckich.
Bazylika św. Jerzego
Na dużym placu zamkowym
uwagę zwracają surowe, szare mury klasztoru św. Jerzego,
który stoi tu od przeszło tysiąca
lat. W międzyczasie parokrotnie
przebudowywany, pełni obecnie funkcję muzeum i eksponowane tu są dzieła sztuki czeskiej
z okresu gotyku, renesansu i
baroku. Najstarszą świątynią
na Hradczanach jest bazylika
św. Jerzego, jeden z najpiękniejszych romańskich kościołów
w Pradze. Początków bazyliki
Świętego Jerzego należy szukać
w 921 roku, kiedy to książę Wratysław I wzniósł na Hradczanach
świątynię. Pięćdziesiąt dwa lata
później, gdy ustanowiono w
Pradze biskupstwo, książę Bolesław II Pobożny postanowił
sprowadzić do stolicy siostry
benedyktynki, którym, właśnie
przy kościele Św. Jerzego, założono klasztor. Był to piewszy
klasztor na ziemiach czeskich. W
1142 roku, podczas oblężenia
Pragi, świątynię strawił pożar.
Zbudowana w X wieku i odbudowana po pożarze w XII w. jest
najlepiej zachowaną świątynią
romańską w Pradze – masywne,
niewysokie wieże, niska absyda, surowe wnętrze, romań-
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skie sklepienia. Nawa główna
nakryta jest stropem płaskim
i podobnie jak nawy boczne
zamknięta półkolistą apsydą.
Jej ściany otwarte są do naw
bocznych półkolistymi arkadami wspartymi na masywnych
romańskich kolumnach. Ściany
w górnej kondygnacji rozczłonkowane są romańskimi oknami
- triforiami. To wszystko powoduje, że świątynia ma posępny
nastrój, skłaniający do refleksji.
Tylko kolorowa XVII-wieczna
fasada nie pasuje do wnętrza
swym barokowym wystrojem.
W bazylice znaleźli swój wieczysty spoczynek czescy władcy z
dynastii Przemyślidów. W kaplicy św. Ludmiły znajduje się
imponujący nagrobek świętej,
pierwszej czeskiej męczennicy
(zm. 921).
Złota Uliczka
Ta bardzo malownicza, choć
krótka uliczka, zabudowana
jest kolorowymi, uroczymi
domkami, przylegającymi do
murów obronnych, w których
w XVI wieku mieszkali gwardziści cesarza Rudolfa II, a 100
lat później złotnicy. Nadaje to
temu miejscu dodatkowy klimat, związany z legendami o
alchemikach, poszukujących
tu dla cesarzy złota i kamienia
filozoficznego. Klasztor na Strahowie założony został w roku
1140 przez zakon norbertanów.
Klasztor został zniszczony przez
pożar w 1258 roku, następnie
odbudowany w stylu gotyckim. Kolejnych przebudów
dokonano w epoce baroku. W
klasztorze znajduje się słynna
biblioteka z salami Teologii i
Filozofii, licząca ponad 800 lat.

Jest to jedna z najwspanialszych
bibliotek w tej części Europy.
Most Karola
Most Karola zastąpił kamienny most Judyty, który w
1342 roku został zniszczony
przez wielką powódź. Praski
most to jeden z najpiękniejszych średniowiecznych mostów w Europie. Ma ponad
500 metrów długości i prawie
10 metrów szerokości, oparty
jest na 16 filarach. Budowę
mostu rozpoczęto w 1357
roku, a ukończono dopiero na
początku XIV wieku. Głównym
budowniczym był Peter Parléř,
budowniczy katedry Św. Wita.
Najważniejszymi zabytkami na
moście są rzeźby, które tworzą
niezwykłą galerię. Początkowo
na moście ustawiono jedynie
prosty krzyż, natomiast charakterystyczne rzeźby pojawiły się
na nim dopiero w XVII wieku.
Pierwszą rzeźbą na moście był
ustawiony tu w 1683 roku wizerunek św. Jana Nepomucena.
Barokowe rzeźby pochodzą z
XVIII wieku i wyobrażają w większości świętych. Posągi są dziełami między innymi Matthiasa
Bernarda Brauna oraz rodziny
Brokoff. Brama Mostowa jest
najpiękniejszą budowlą tego
typu w Europie. Wzniesiona
została u schyłku XIV wieku
nie tylko jako uzupełnienie
i ozdoba Mostu Karola, ale
także jako część obwarowań
praskiego Starego Miasta.
W wieży znajdowała się brama, którą podobnie jak inne w
murach obronnych, zamykano
żelazną kratą. Opuszczano ją w
momentach grożącego niebezpieczeństwa.

Katedra Świętych Vita, Wacława i Wojciecha dominująca nad wzgórzem zamkowym
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Rynek Starego Miasta
Rynek Starego Miasta, to jeden z najpiękniejszych placów
Pragi, historyczne centrum tej
części miasta, skupisko cennych
zabytków architektury i miejsce
będące w przeszłości świadkiem wydarzeń o wyjątkowym
znaczeniu dla historii kraju i narodu czeskiego. Istniejący dzisiaj budynek ratusza powstawał
stopniowo, poczynając od 1338
roku, kiedy to rajcy miejscy
Starego Miasta zajęli narożną
kamienicę. Już wkrótce potem
rozpoczęto stawianie wieży ratuszowej, w której przyziemiu
utworzono w 1381 roku kaplicę autorstwa Petera Parléřa.
Budowę ratusza ukończono w
dobie wojen husyckich. W 1402
roku umieszczono też pierwszy

zegar na wieży, który w roku
1490 zastąpiony został nowym,
istniejącym do dzisiaj orlojem
– dziełem mistrza Hanuša. Cały
ratuszowy kompleks zachował
swój średniowieczny charakter
do dnia dzisiejszego.
Pomnik Jana Husa stoi na
Rynku Staromiejskim. Ogromny
pomnik przedstawia wojowników husyckich i protestantów, którzy zostali zmuszeni
do emigracji 200 lat po Janie
Husie oraz młodą matkę, która
symbolizuje odrodzenie narodowe. Został odsłonięty w 1915
roku dla uczczenia 500. rocznicy
męczeńskiej śmierci Jana Husa.
Filozof i kaznodzieja, kodyfikator języka czeskiego i rektor praskiego uniwersytetu, wpisał się
na zawsze w dzieje powszechne
jako jeden z wielkich reforma-

torów Kościoła katolickiego.
Pomnik został zaprojektowany
przez Ladislava Šalouna.
Kościół Marii Panny przed
Tynem powstał w miejscu
romańskiego kościółka z XI
wieku, należącego do Dworu
Tyńskiego. Został on zastąpiony w drugiej połowie XIII wieku
budynkiem gotyckim. Obecny
powstawał w kilku etapach na
przełomie XIV i XV wieku, a
z jego budową związane są
nazwiska dwóch sławnych
praskich architektów Petra
Parléřa oraz Mateusza z Arras.
Dokończenie kościoła było kilka razy odkładane w związku z
nieprzychylnymi wydarzeniami
historycznymi. Ciekawostką jest,
że w czasie wojen husyckich
belki dachowe posłużyły do
przygotowywania szubienic,

na których powieszono później
zdrajców skazanych na śmierć
przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Konstrukcja
dachu została dokończona
dopiero 20 lat później. Kościół
jest niezwykle bogato zdobiony. Jego przednia fasada z dwoma wysokimi wieżami, rzeźbą
Madonny pośrodku oraz fantazyjnie zdobionym portalem
stanowi nieodłączny element
Starego Miasta. Bogate barokowe zdobienia można również
spotkać wewnątrz kościoła. Unikalne są organy pochodzące z
XVII wieku, ołtarz z obrazem
Wniebowzięcia Panny Marii,
pędzla najsławniejszego malarza tej doby, Karola Szkrety,
średniowieczna ambona oraz
rzeźby w bocznych nawach.

Pomnik Jana Husa

Figura św. Anny

Słynny zegar Orloj na praskim ratuszu

Wejście na Zamek Praski

Kościół Marii Panny przed Tynem
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prof. Konrad Czapliński

LIBICE NAD CIDLINOU

Pomnik świętych braci Sławników Wojciecha i Radzima przy odkopanych fundamentach zamku.

Libice nad rzeką Cidliną położone są około 3 km na południowy wschód od Podiebradów,
przy autostradzie D11 z Pragi do
Hradca Kralowe. Najstarsze ślady
osadnictwa pochodzą z końca
VIII wieku. Rozwój osadnictwa
nastąpił w IX wieku. W X wieku
gród był stolicą księstwa Sławnikowiców, spokrewnionego z
cesarskim rodem Ludolfingów.
Wznieśli oni w Libicach książęcy dwór oraz kamienny kościół,
zbudowany prawdopodobnie w
latach 950 - 970 oraz zapewne

kilka mniejszych kościołów na
podgrodziu.
Święty Wojciech urodził się
około roku 956 w Libicach. Jego
ojciec, Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego z
dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech, bowiem
matka Sławnika, a babka św.
Wojciecha miała być rodzoną
siostrą króla Niemiec, Henryka I
(zm, 936). Matka św. Wojciecha, Strzeżysława, pochodziła
z niemniej znakomitej rodziny
Przemyślidów, którzy wówczas

rządzili państwem czeskim.
Św. Wojciech był przedostatnim z
siedmiu synów księcia Sławnika.
Biografowie wspominają, że do
św. Wojciecha dołączył później
jego młodszy brat przyrodni,
bł. Radzim. Ojciec hojnie zaopatrzył swoich synów. Mieli oni do
swojej dyspozycji nawet własną
służbę. Nauczycielem w szkole
katedralnej w Magdeburgu był
sławny uczony, Otryk, który prowadzoną przez siebie szkołę postawił na najwyższym poziomie.
Władztwo Sławnikowiców upadło

w 995 roku, gdy Libice zostały
zdobyte i spalone przez wojska
Przemyślidów, a większość książęcego rodu wymordowana. Gród
przeszedł w ręce rodu Wrszowców i znajdował się w ich rękach
aż do 1108 roku, kiedy doszło do
upadku ich znaczenia. Ostateczny
upadek znaczenia grodu dokonał
się w XII wieku. W latach 19691971 odkryto w Libicach ślady
drewnianej budowli zamkowej,
połączonej zwyczajem galerią z
kościołem. To świadczy, że dwór
miał również swojego kapelana.

Legendarne miejsce zaślubienia Bogu św. Wojciecha

Popiersie św. Wojciecha

Neorenesansowy kościół ewangelicki w Libicach

Kościół św. Wojciecha w Libicach
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WYSTAWA „SZLAK DO WOLNOŚCI” NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Zwiedzający wystawę „Szlak do wolności” w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Od 4 kwietnia w Centrum
Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach można
oglądać wystawę „Szlak do wolności”. Na 36 tablicach ukazane są
niezwykłe fotografie i dokumenty
dotyczące działalności opozycyjnej, którą prowadziła Solidarność
Polsko-Czechosłowacka w latach
80-tych XX wieku.
Wystawa została przygotowana kilka lat temu przez warszawski
Ośrodek Karta. Dotychczas była
prezentowana m.in. w Pradze,
Bratysławie, Wrocławiu, a także
wielu miejscowościach pogranicza

polsko-czeskiego. W Katowicach
będzie można ją oglądać do końca
kwietnia.
W otwarciu wystawy w Katowicach wzięli udział m.in. prof. Leszek Żabiński – rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach,
prof. Andrzej Kowalczyk – rektor
elekt Uniwersytetu Śląskiego i Julian Golak - rzecznik generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
który mówił o historii i aktualnej
działalności tej organizacji.
Wystawę w gmachu Biblioteki
Akademickiej w Katowicach będzie
można oglądać do 30 kwietnia.

Wystąpienie Juliana Golaka, rzecznika generalnego SPCzS.

Wystawa „Szlak do wolności” przygotowana przez Ośrodek Karta w Warszawie.

Profesor Leszek Żabiński - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przedstawia działalność Juliana Golaka i Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
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ks. dr Marek Zołoteńki

OD KRZYŻA DO KRZYŻA

Góra Chełmiec (wys. 851 m n.p.m) fot. wikipedia/CC BY-SA 3.0

Organizatorzy XXVII PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” zapraszają Wszystkich Wiernych
do wzięcia udziału w pieszej
pielgrzymce na Górę Chełmiec,
na której stoi najwyższy w Polsce,
a nawet w Europie krzyż górski.
Celem wspólnej wędrówki jest
wyrażenie wdzięczności Panu
Bogu za 1050-lecie Chrztu Polski.
Pielgrzymka rozpocznie się
w sobotę, 7 maja 2016 r. przy

Krzyżu na placu budowy kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szczawnie-Zdroju, przy
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki,
o godz. 10.00. Po 2,5 godzinnej
wędrówce na szczycie Chełmca
będziemy celebrowali Mszę św.,
a następnie spędzimy czas przy
ognisku. Spotkanie zakończymy
Koronką do Miłosierdzia Bożego
o godz. 15.00.
1050 lat Polska przyjęła
chrześcijaństwo od Braci Cze-

chów. Wtedy Czesi postawili
Polakom pierwsze krzyże święte. Obecnie największy górski
Krzyż w Europie znajduje się
blisko granicy czeskiej. Te fakty,
jak również obecne zagrożenia
tożsamości europejskiej, mobilizują nas, aby wspólnie przejść
„Od Krzyża do Krzyża”, czyli od
Krzyża, który stoi obok wynurzającego się z ziemi kościoła
do Krzyża na szczycie Chełmca.
Będzie to symboliczne przejście

od pierwszego Krzyża, który podarowali nam Czesi, do polskiego
Krzyża w pobliżu czeskiej granicy.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy, a zarazem prosimy
wszelkie organizacje, zwłaszcza
turystyczne, o rozpropagowanie
tego wydarzenia, również poza
granicami Polski i Czech.
Czesi i Polacy, wnieśmy na
nowo Krzyż do Europy! On ją
ocali!

největší horský kříž v Evropě nachází v blízkosti hranice s Českou
republikou. Tyto skutečnosti,
stejně jako aktuálně ohrožená
evropská identita, nás mobilizují ke společnému pochodu "od
kříže ke kříži," tedy od Kříže, který
stojí vedle vyrůstajícího ze země
kostela, ke Kříži na vrcholu hory
Chełmiec. Bude to symbolický
pochod od prvního kříže, který
nám dali Češi, k polskému kříži

v blízkosti českých hranic.
Ještě jednou Vás srdečně
zveme a také prosíme všechny organizace, zejména turistické, o rozšíření informace
o této události, a to i mimo
Polskou a Českou republiku.

ks. dr Marek Zołoteńki

OD KŘÍŽE KE KŘÍŽI
Organizátoři XXVII Polsko-českých dnů křesťanské kultury
"Buďme Rodinou" zvou všechny věřící k účasti v pěší pouti
na horu Chełmiec, na které stojí
nejvyšší horský kříž v Polsku a
dokonce i v Evropě. Společná
cesta je vyjádřením vděčnosti
Bohu za 1050 výročí Křtu Polska.
Pouť začne v sobotu 7. května
2016 u kříže u staveniště kostela Pany Marie Czestochovské v

Szczawně-Zdroji, v ul. Otce Jerzého Popiełuszky v 10.00 hodin.
2,5 hodinový výšlap na vrchol
Chełmce oslavíme svatou mší,
a pak strávíme čas u táboráku.
Setkání ukončíme odříkáním modlitby k božímu milosrdenství v
15.00 hodin.
Před 1050 lety Polsko přijalo
křesťanství od bratří Čechů. Tehdy Češi postavili Polákům první
svatý kříž. V současné době se

Češi a Poláci, přinesme znovu
kříž do Evropy! On ji zachrání!
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O DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BIELAWY

Ewa Glura wybrana Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 31 marca 2016 r.

31 marca tego roku została
Pani wybrana prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy na kolejną
już kadencję. Jakie były początki
Waszego Towarzystwa?
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy powstało w 1977 roku z inicjatywy miejscowych miłośników
miasta, zainteresowanych jego
przeszłością, teraźniejszością i
przyszłością. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został
wybrany Ludwik Trzepla. Towarzystwo podjęło następujące zadania: spopularyzowanie historii
miasta, gromadzenie pamiątek
z przeszłości, podjęcie starań o
utworzenie w Bielawie muzeum,
propagowanie wśród mieszkańców czynów społecznych
na rzecz rozwoju i upiększania
Bielawy. Z każdym rokiem działalności Towarzystwo Przyjaciół
Bielawy odgrywało coraz większą
rolę w życiu społecznym i kulturalnym miasta.
W 1978 roku członek Zarządu
TPB i jednocześnie przewodniczący Komisji ds. opracowania
kroniki miasta – Kazimierz Tłokiński – emerytowany dyrektor i
nauczyciel historii miejscowego
Liceum przygotował do druku
monografię miasta pod tytułem
„Bielawa wczoraj – dziś – jutro”.
Była to pierwsza po wojnie próba
przedstawienia dziejów Bielawy
aż do czasów współczesnych i

jako taka miała znaczenie pionierskie.
13 grudnia 1981r. wprowadzony został w całym kraju stan
wojenny i działalność Towarzystwa Przyjaciół Bielawy została
zawieszona, podobnie jak działalność wszystkich organizacji
społecznych. Działalność Towarzystwa została reaktywowana
po długiej przerwie staraniem
dawnych członków 11 grudnia 1996 roku, kiedy to Walne
Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz. Prezesem
został Wojciech Tłokiński – syn
Kazimierza, następnie funkcję
tę pełnił Andrzej Świętczak. Ja
kieruję Towarzystwem nieprzerwanie od 2003 roku.

wich”, „Powstanie tkaczy sowiogórskich”, „Bielawskiej bawełny
blaski i cienie”, Bielawianie”. Ja
jestem autorką opracowań: „Bielawscy twórcy”, „Bielawa oczami
artystów” oraz pracy zbiorowej
pod moją redakcją pt. „Bielawa
w kalejdoskopie”. Album „Bielawa
wczoraj i dziś” część I i II opracował Tadeusz Łazowski, a wydanie albumowe „Bielawa i okolice
w obiektywie” Jarosław Florczak, Rafał Smoliński, Zdzisław
Golmont
Ryszard Kałużny jest autorem
albumu „Flora i fauna Bielawy
i Gór Sowich – Przyroda oczami
Ryszarda Kałużnego”. Książkę
„Bielawa, wczoraj – dziś – jutro”
napisał Kazimierz Tłokiński.

z klasą”, „Jajo z fantazją” i ozdób
choinkowych organizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury
i Sztuki w Bielawie oraz „Wiedzy
o Mieście i Rzemiośle”, organizowanym przez Cech Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Braliśmy też udział
w II Powiatowym Dniu Org a n i z a c j i Poz a r z ą d ow yc h
w Dzierżoniowie, gdzie prezentowaliśmy swoje publikacje oraz folder „Bielawa moje miasto”

Jakie działania Towarzystwa
uważa Pani za najważniejsze?

Jakie inne przedsięwzięcia
podejmowało Towarzystwo?

Od początku Towarzystwo
zgodnie z przyjętym jeszcze w
1977 roku planem, który zakładał „merytoryczne przygotowanie i rozwinięcie działalności
wydawniczej na temat Bielawy
prowadziło aktywną działalność
wydawniczą. W latach 1993 –
2015 ukazały się następujące
pozycje:„Kronika Bielawy, od
czasów najdawniejszych do 1945
roku”, od 1945 do 1990 roku oraz
od 1990 do 2004 roku autorstwa
Krzysztofa Pludry. Ten sam autor
napisał jeszcze: „Legendy Gór So-

Realizując statutowe założenia Towarzystwo Przyjaciół Bielawy współpracowało z bielawskimi szkołami przy organizowaniu
międzyszkolnych konkursów
o tytuł „Przewodnika po Bielawie”
oraz „Przewodnika po powiecie
dzierżoniowskim”, a także brało udział w komisjach konkursów pn. „Bielawa moje miasto”,
„Odkrywca skarbów Bielawy” ,
„Odkrywca uroków Bielawy”,
w konkursach plastycznych
organizowanych przez Miejską
Bibliotekę, w konkursach „Jajo

Muszę powiedzieć, że na
mojej drodze spotkałam wiele
ludzi, którzy pomagali mi szczególnie w realizacji przedsięwzięć
kulturalnych. Mam na myśli takie osoby jak na przykład Julian
Golak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko
– Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie czy
Henryk Hnatiuk założyciel Art –
Studio w Mieroszowie i organizator Międzynarodowych
Plenerów Artystycznych. Dzięki
nim zaczęliśmy organizować
w Bielawie imprezy polsko – czeskie. Na początku TPB wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Kultury

Działalność Towarzystwa
jest bardzo aktywna podczas Pani
prezesowania. Jak to się udaje w
czasach, gdy spada aktywność
tego typu organizacji?
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i Sztuki oraz Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bielawie organizowało w sali Domu Parafialnego
wystawy malarstwa i rękodzieła
oraz konkursy poetyckie i przeglądy teatralne dzieci pod nazwą
„Chrystus moim Panem”. Z upływem czasu imprezy te pojawiły
się we wszystkich bielawskich
parafiach, w których odbywają
się do tej pory koncerty organowe, fortepianowe, gitarowe oraz
występy chórów z Czech i Polski.
Ponadto, w Miejskim Ośrodku
Kultury i Sztuki organizowane są
wystawy malarskie, rękodzieła,
fotografii i wieczory poetyckie.
Pragnę w tym miejscu podziękować Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki Janowi
Gładyszowi, który bardzo wspiera
naszą działalność, dzięki czemu
wszystkie imprezy kulturalne
odbywają się cyklicznie. Muszę jeszcze powiedzieć, że na
samym początku bardzo dużo
fachowej pomocy uzyskałam od
Ciebie, Tereniu. Pomogłaś nam
w nawiązaniu kontaktów z Czechami, którzy z przyjemnością u
nas występują do dzisiaj.
Od trzech lat, wszystkie imprezy kulturalne organizowane

w ramach Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej odbywają się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej i
Burmistrza Miasta Bielawa przy
współpracy z wszystkimi bielawskimi parafiami, Miejskim
Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Cechem Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości oraz Towarzystwem Przyjaciół Bielawy.
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Bielawy organizuje Międzynarodowe Plenery
Malarskie, wystawy i wernisaże
malarskie, fotograficzne oraz rękodzieła. Na plenery malarskie
przyjeżdżają malarze z Czech,
Ukrainy, Niemiec i z różnych
stron Polski. Malarze są zauroczeni Bielawą, ponieważ nasze
miasto położone jest u stóp Gór
Sowich. Malarze na swoich obrazach uwieczniają architekturę
miasta i piękne pejzaże.
Członkowie Towarzystwa
aktywnie uczestniczą przy organizacji Dni Bielawy i obchodów rocznicowych. Organizują
również spotkania poetyckie i
malarskie z dziećmi i młodzieżą
szkolną.
Działalność Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy również zo-
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stała dostrzeżona przez władze
naszego miasta. W 2012 roku, z
okazji jubileuszu 35.lecia otrzymało gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka
Stróżyka i Burmistrza Bielawy
Ryszarda Dźwiniela, którzy napisali: „Z okazji jubileuszu proszę
przyjąć gratulacje oraz wyrazy
uznania za niezwykle bogatą
działalność zwłaszcza kulturalną,
która stała się udziałem wszystkich członków Towarzystwa.
Podejmowane przez Państwa
inicjatywy przyczyniły się do
utrwalenia i szerokiej promocji
naszego miasta, za co w imieniu
wszystkich bielawian dziękujemy.
Nie do przecenienia są między
innymi publikacje Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy, w tym najważniejsza - „Kronika Bielawy”
oraz liczne wystawy, konkursy i
uroczystości kulturalne. Chcemy
wyraźnie podkreślić, że swoją postawą i zaangażowaniem członkowie Towarzystwa udowodnili,
że są prawdziwymi przyjaciółmi
Bielawy.”
Ważnym wydarzeniem w
tej kadencji było otrzymanie
przez Towarzystwo Dyplomu
nadania Medalu Honorowego
„Zasłużony dla Miasta Bielawa”,
który został wręczony na uroczy-

stej Sesji Rady Miejskiej Bielawy
w dniu 7.06.2014 roku. W tym
samym dniu otrzymałam tytuł
„Honorowy Obywatel Bielawy”,
z którego jestem bardzo dumna
i szczęśliwa.
Jakie są najbliższe plany
Towarzystwa?
W 2017 roku będziemy obchodzić 40 - lecie istnienia naszego stowarzyszenia. Z tej okazji
planujemy wydać monografię
Bielawy autorstwa prof. Konrada Czaplińskiego. Dla wszystkich
członków Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy będzie to wielkie wydarzenie, ponieważ będziemy mieli
pierwszą monografię miasta .
Cieszę się, że obecne władze
miasta, przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Dragan,
Burmistrz Miasta Piotr Łyżwa i
wiceburmistrz Małgorzata Greiner są bardzo przychylni naszej
działalności i wspierają nas we
wszystkich naszych planach
Dziękuję Pani za rozmowę.
Życzę Towarzystwu i Pani osobiście
wielu dalszych tak wspaniałych
sukcesów.

Ewa Jazienicka-Golak

XIV TURNIEJ WIEDZY „PIERWSZA POMOC”
Młodzież z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski przyjedzie do Nowej Rudy,
aby rywalizować w XIV Turnieju
Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. To jedno z najważniejszych tego typu
wydarzeń w kraju.
Z roku na rok biorą w nim
udział przedstawiciele coraz
większej ilości szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W 2015 roku było aż 67 szkół, a w
2016 roku organizatorzy spodziewają się udziału nawet 80 drużyn.
O randze imprezy świadczy fakt,
że wspiera ją jeden z najlepszych
specjalistów medycyny ratunkowej w Polsce prof. dr hab. Juliusz
Jakubaszko, który jest prezesem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.
W Turnieju biorą udział
czteroosobowe drużyny składające się z uczniów danych
szkół. Rywalizują one w dwóch
kategoriach: gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W pierwszej części młodzież rozwiązuje

test sprawdzający teoretyczną
znajomość zagadnień pierwszej
pomocy. W drugiej uczestnicy
muszą zmierzyć się z praktycznymi zadaniami, np. wykonaniem
resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przywracaniem akcji
serca i oddychania). Co ważne
w komisji konkursowej zasiadają
praktycy – ratownicy pogotowia
ratunkowego. Dodatkowo Komisja Konkursowa wybiera „Osobowość Turnieju” - uczestnika, który
według oceny jury był indywidualnie najlepszy. W przerwie
pomiędzy częścią teoretyczną,
a praktyczną przeprowadzany
jest pokaz ratowniczo-gaśniczy.
Turniej odbędzie się 23 maja
w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu.
Do 18 maja potrwa rejestracja
elektroniczna chętnych drużyn
szkolnych. Aby to zrobić wystarczy wypełnić krótki formularz
na stronie www.turniejpierwszapomoc.pl. Druk zgłoszenia
można wysłać również pocztą

Pokaz ratowniczo-gaśniczy w przerwie jednego z Turniejów Wiedzy "Pierwsza Pomoc".

tradycyjną i poprzez e-mail
info@turniejpierwszapomoc.pl.
Po raz pierwszy Turniej został
zorganizowany w 2003 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Nowej Rudzie. Jego pomysłodawczynią jest Ewa Jazienicka
Golak. Organizatorem wydarzenia od 10 lat jest Stowarzysze-

nie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej. Patronat honorowy
obejmują rokrocznie najważniejsze osoby w województwie
dolnośląskim, takie jak Dolnośląski Kurator Oświaty, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
i Wojewoda Dolnośląski.
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DOM SPOTKAŃ BŁ. KS. G. HIRSCHFELDERA

Elisabeth Kynast przed Domem Spotkań z portretem bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Fot. Mirosław Jarosz

Elizabeth Kynast-Schmidt
urodziła się w Czermnej w 1942
roku. Tym samym, w którym
zmarł bł. ks. Gerard Hirschfelder. Chociaż nigdy nie poznała go osobiście, jak twierdzi,
błogosławiony kapłan prowadzi ją przez całe życie. To ks.
Hirschfelder w 1938 r. udzielał
ślubu jej rodzicom. Jej ojciec
przygotował trumnę, w której
umieszczono prochy kapłana,
przysłane z Dachau. – To była
mała biała trumna w jakiej
chowa się dzieci – wspomina
Elizabeth. – Zrobiono tak, by
zmylić hitlerowców, którzy nie
pozwoliliby na pogrzeb kapłana.
Przez długie lata niewiele osób
wiedziało, że on spoczywa na
naszym cmentarzu. Na szczęście teraz ma już należne sobie
miejsce.
Czeski zakątek
Czermna, która dziś jest
częścią Kudowy-Zdroju, to niezwykłe miejsce. Przed wojną,
chociaż należała do Niemiec,
podobnie jak w Słonem, Pstrążnej, Jakubowicach większość
ludności mówiła po czesku.
Dlatego tą część ziemi kłodzkiej
nazywano „czeskim zakątkiem”.

Niemal wszyscy byli tam katolikami, choć wokół dominowali
ewangelicy. – W porównaniu
do pobliskiej Kudowy, gdzie
mieszkali ludzie bogaci, tutaj
żyliśmy bardzo biednie – opowiada Elizabeth. – Pamiętam
jednak, że żyliśmy wszyscy jak
jedna rodzina, panowała wzajemna wielka życzliwość.
Kiedy zaraz po święceniach
w 1932 r. przyszedł tu młody
ksiądz, od razu zyskał sympatię
proboszcza i serca młodzieży.
Często odwiedzał domy swoich
parafian i był w nich traktowany jak członek rodziny. Interesował się warunkami, w jakich
żyją wierni. Pomagał z równie
wielkim zapałem rozwiązywać
problemy duchowe i materialne.
- To wszystko wiem od starszych
koleżanek, które bardzo wiele
mi o nim opowiadały. Mama
wychowywała go sama, bo
był nieślubnym dzieckiem. W
tamtych czasach to był wielki
kłopot, szczególnie dla księdza.
Ale dzięki temu chyba lepiej rozumiał wiele spraw. Organizował duszpasterstwo i pomoc dla
samotnych matek. Po pierwszej
wojnie było ich naprawdę wiele.
On zajął się też dziećmi z takich
domów.

Znak sprzeciwu
Ks. Hirschfelder zawsze odważnie mówił co myśli o niszczeniu sumień i ludzkiej godności przez partię nazistowską.
Gromadził przez to wokół siebie
coraz więcej ludzi. W 1937 i 1938
roku zorganizował kilkutysięczne pielgrzymki do Wambierzyc.
Dla nazistowskiej partii to było
zbyt wiele. Kapłan otrzymywał
kolejne upomnienia i groźby,
ze strony niemieckiej służby
bezpieczeństwa. Hierarchowie
musieli zareagować. Oficjalnie
został przeniesiony na inną parafię. W praktyce trafił do Bystrzycy
Kłodzkiej, gdzie powierzono mu
funkcję duszpasterza młodzieży
nie tylko jednej parafii, ale całej ziemi kłodzkiej. Świadkowie
wspominają, że kiedy Hirschfelder wyjeżdżał z Czermnej tłum
dzieciaków szedł za nim ze łzami
w oczach aż do Kudowy. Tak bardzo był lubiany.
We łzach
Niemiecki ksiądz, który służył Czechom i zmarł z polskimi
kapłanami staje się dziś symbolem pojednania. – Po wojnie było
nam wszystkim bardzo trudno

– kontynuuje Elizabeth. – Hitler
zasiał nienawiść, która niszczyła
nas wszystkich. Przez całe lata nie
wiedzieliśmy co mamy robić. Po
wojnie powiedziano nam, że
teraz tu jest Polska. Ponieważ
nasza rodzina mieszkała tu od
wielu wieków, zostaliśmy. Nie
było łatwo. Na drzewach wisiały
napisy „Zobaczysz Niemca, zabij
go!”. Nie mam o to do Polaków
pretensji, bo później dowiedzieliśmy się co niemieccy naziści
robili – mówi ze łzami w oczach
Kynast. – Kiedy więc tato wrócił
w 1946 r. z wojny, był w domu
zaledwie 7 dni. Musiał uciekać do
Czech, bo tu by zginął. W 1946
roku wielu tutejszych mieszkańców przeszło na czeską stronę. Po
tym krótkim pobycie taty, mama
urodziła mojego brata. Niestety
przez kolejne 10 lat tato widział
syna jedynie przez kolczaste zasieki granicy. Mama brała go na
ręce i pokazywała tacie jak rośnie,
a ja stałam obok. I tak wszyscy
patrzyliśmy na siebie i płakaliśmy
– kończy szlochając.
Dom
Granicę częściowo otwarto
dopiero w 1956 r. Najbliższe
przejście graniczne było w Sło-

Ziemia Kłodzka nr 261/ kwiecień 2016
nem. Sąsiedzi z jednego podwórka musieli pokonać kilka
kilometrów by się spotkać, ale był
to już postęp. W 1958 r. uruchomiono program łączenia rodzin.
Większość Niemców, która wcześniej tego nie zrobiła, wyjechała.
Państwo Kynast zostali u siebie.
W połowie lat 60-tych Elizabeth
Kynast wyjechała na studia do
Niemiec. Poznała tam swojego
męża i została na stałe. Wtedy
też ściągnęła swoich rodziców.
– Często żałowałam, że to zrobiliśmy – opowiada. – Tam byliśmy
jak obcy. Nasz dom był tutaj.

Na początku lat 90-tych kiedy można było już swobodnie
podróżować, byli mieszkańcy
często odwiedzali rodzinne
strony, patrząc z sentymentem
na miejsca z dzieciństwa. Kilka
osób jednak nigdy się nie wyprowadziło. Rosalia Rokitenski
była jedną z nich. Miała swój dom
kilkadziesiąt metrów od kościoła w Czermnej. Kiedy zmarła nie
pozostawiając spadkobierców,
przepisała dom po części dla
miejscowej parafii, częściowo
dla Elizabeth Kynast. – Od razu
pomyślałam, że musimy w tym
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miejscu stworzyć „Dom Spotkań” – mówi Kynast. – Miejsce
w którym będziemy pamiętać o
naszym ks. Hirschfelderze i o tym
jak tragiczne losy połączyły tu
Niemców, Czechów i Polaków.
Jestem Niemką, mam Czeskie
serce i Polski paszport.
Ludzi, w podobnej sytuacji
jest tu więcej. „Dom Spotkań” już
otworzył dla nich swoje progi.
Polacy, Czesi i Niemcy spotykają się w nim dość regularnie.
Obecnie trwają starania, by zebrać jak najwięcej dokumentów
dotyczących ks. Hirscheldera i

przygotować stałą wystawę na
jego temat.
Serce Elizabeth Kynast-Schmidt jest rozerwane między
Niemcami, Czechami i Polską.
Leczyć je pomaga bł. ks. Hirschfelder.
Tekst ukazał się pierwotnie w
„Świdnickim Gościu Niedzielnym”
nr 38/2015

Elisabeth Kynast w gronie przyjaciół z Polski i Czech. Fot. Mirosław Jarosz
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EIN GERHARD HIRSCHFELDER-BEGEGNUNGSHAUS”
Arzt der zerrissenen
Herzen
ROSALIA ROKITANSKY
WÄRE SICHER FROH, DASS
IHR LETZTER WILLE ZUR VERSÖHNUNG ZWISCHEN DREI
NATIONEN BEITRÄGT.
Elisabeth Kynast-Schmidt
ist eine Deutsche. Sie wurde
1942 in Tscherbeney geboren.
In demselben Jahr starb der
seliggesprochene Kaplan Gerhard Hirschfelder. Obwohl sie
ihn persönlich nie kennen gelernt hat, wurde sie von dem
Märtyrer aus Dachau durch ihr
ganzes Leben geführt – behauptet sie. Kaplan Hirschfelder war 1938 bei der Trauung
ihrer Eltern anwesend. Der Vater von Frau Kynast hat den
Sarg vorbereitet, in den die
Urne mit der aus Dachau zugeschickten Asche des Kaplans
kam. – Das war ein kleiner, weißer Sarg, wie für Kinder – erinnert sich Elisabeth. Man hat
das so gemacht, um die Nazis
irrezuführen, die so eine Beerdigung eines Priesters nicht
erlaubt hätten. Viele Jahre lang
wussten nur wenige davon,
dass Kaplan Hirschfelder auf
unserem Friedhof ruht. Zum
Glück hat er jetzt einen ihm
gebührenden Platz.
BÖHMISCHER WINKEL
Tscherbeney, das jetzt ein
Ortsteil von Bad Kudowa ist,
ist ein außergewöhnlicher Ort.
Obwohl es vor dem II. Weltkrieg zu Deutschland gehörte, sprachen die meisten Einwohner tschechisch, ebenso
in Schnellau, Strausdörfel und
Jakubowitz. Deshalb wurde
dieser Teil der Grafschaft Glatz
Böhmischer Winkel genannt.
Fast alle waren katholisch,
obwohl ringsherum die Protestanten dominierten.
- Im Vergleich zu dem nahegelegenen Kudowa, wo
reiche Menschen wohnten,
lebten wir hier arm – sagt
Elisabeth. – Ich erinnere mich
aber, dass wir alle wie eine Familie lebten. Es herrschte eine
große Freundlichkeit.
Als gleich nach seiner Priesterweihe im Jahr 1932 der

junge Priester hierher kam,
gewann er sofort die Sympathie der Pfarrers und die
Herzen der Jugendlichen. Oft
besuchte er die Mitglieder der
Pfarrgemeinde zu Hause und
er wurde wie ein Familienmitglied aufgenommen. Er interessierte sich dafür, in welchen
Verhältnissen der eine und andere lebte. - Er half mit ebenso
großem Eifer sowohl geistige
als auch materielle Probleme
zu lösen – setzt die Deutsche
fort. - Das alles weiß ich von
meinen älteren Freundinnen,
die mir viel von ihm erzählt
haben. Er wurde von der alleinstehenden Mutter erzogen,
denn er war ein uneheliches
Kind. In jenen Zeiten war das
ein großes Problem, besonders für einen Priester. Aber
dadurch hat er vielleicht viele
Dinge besser verstanden. Er
organisierte die Seelsorge und
die Hilfe für alleierziehende
Mütter. Nach dem ersten Weltkrieg waren es wirklich viele.
Er kümmerte sich auch um
Kinder aus diesen Familien.
ZEICHEN
DES WIDERSPRUCHS
Kaplan Hirschfelder sprach
offen davon, was er von der
Zerstörung durch die Nazi-Partei der Gewissen und der
menschlichen Würde hält. Es
versammelten sich dadurch
immer mehr Menschen um
ihn. In den Jahren 1937 und
1938 hat er Wallfahrten nach
Albendorf organisiert, an
denen einige tausend Pilger
teilgenommen haben. Für die
Nazi-Partei war das zu viel.
Der Kaplan erhielt weitere
Warnungen und Bedrohungen von dem Nazi-Sicherheitsdienst. Die Hierarchen
mussten reagieren - offiziell
wurde Kaplan Hirschfelder
strafrechtlich in eine andere
Pfarrei versetzt. In der Praxis
kam er nach Habelschwerdt,
wo man ihn mit der Funktion
des Jugendseelsorgers betraute, nicht einer Pfarrgemeinde,
aber der ganzen Grafschaft
Glatz. Als Gerhard Hirschfelder Tscherbeney verließ, folgte ihm bis nach Kudowa eine

Schar der Kinder mit Tränen
in den Augen. So sehr war
er beliebt - erinnern sich die
Zeugen.
IN TRÄNEN
Ein deutsch Priester, der
den Tschechen diente und
im KZ Dachau mit polnischen
Priestern litt, wird heute zum
Symbol der Versöhnung. –
Nach dem Krieg war das Leben
sehr schwer - erzählt Elisabeth.
Hitler säte Hass, der uns alle
zerstörte. Die ganzen Jahre
wussten wir nicht, was wir tun
sollen. Nach dem Krieg wurde
uns gesagt, dass hier jetzt Polen ist. Wir beschlossen, hier
zu bleiben, weil unsere Familie
seit Jahrhunderten da lebte.
Es war nicht leicht für uns. An
den Bäumen hingen Aufschriften: "Siehst du einen Deutschen, töte ihn!" Ich nehme
das den Polen nicht übel, weil
wir später erfahren haben, was
die Nazis in Polen verbrochen
haben - sagt Frau Kynast mit
Tränen in den Augen. Als der
Vater 1946 vom Krieg zurückkam, war er nur 7 Tage zu Hause. Er musste nach Tschechien
fliehen, denn hier wäre er
umgekommen. In 1946 sind
viele hiesige Einwohner auf
die tschechische Seite gegangen. Nach diesem kurzen
Aufenthalt meines Vaters zu
Hause kam dann mein Bruder
zur Welt. - In den nächsten 10
Jahren konnte der Vater seinen
Sohn, mich und seine Frau nur
durch den Stacheldrahtverhau
der Grenze sehen – endet sie
schluchzend.
ZUHAUSE
Die Grenze wurde teilweise erst 1956 geöffnet. Der
nächste Grenzübergang war
in Schnellau. Die Nachbarn
von einem Hof musste einige Kilometer zurücklegen, um
sich zu treffen, aber das war
schon ein Fortschritt. 1958
startete das Programm der
Familienzusammenführungen.
Die meisten Deutschen, die
zuvor das Land nicht verlassen haben, machten das jetzt.
Die Familie Kynast ist dage-

blieben. Mitte der 60er Jahre
ging Elisabeth zum Studium
nach Deutschland. Dort hat
sie ihren Mann kennen gelernt
und ist in Deutschland geblieben. Dann holte sie ihre Eltern
nach. - Oft bedauerte ich, dass
wir es getan haben – erzählt
sie. – Wir waren dort wie Fremde. Unser Zuhause war hier.
Anfang der 90. Jahre, als
man schon frei reisen durfte,
fingen die ehemaligen Bewohner der Grafschaft Glatz
an, ihre Heimat zu besuchen.
Es waren Heimwehreisen.
Manchmal trafen sie frühere Nachbarn oder Bekannte,
die das Land nie verlassen haben. Eine dieser Personen war
Rosalia Rokitensky. Ihr Haus
stand einige zehn Meter von
der Kirche in Tscherbeney. Als
sie starb, stellte es sich heraus,
dass sie einen Teil des Hauses
der Pfarrgemeinde überschieben hat, und den zweiten –
Frau Elisabeth Kynast.
- Ich dachte sofort, dass
wir an dieser Stelle ein "Haus
der Begegnung" schaffen
müssen - sagt Elisabeth. Einen
Ort, wo wir uns an unseren
Kaplan Hirschfelder erinnern
werden und daran, wie das
tragische Schicksal die Deutschen, Tschechen und Polen
hier zusammengeführt hat. Ich
bin eine Deutscher, habe ein
tschechisches Herz und einen
polnischen Pass.
Ähnliche Menschen gibt es
hier mehr. "Das Haus der Begegnung" ist bereits für sie geöffnet. Polen, Tschechen und
Deutsche treffen sich darin
ziemlich regelmäßig. Derzeit
ist man bemüht, möglichst
viele Dokumente über Kaplan
Hirschfelder zu sammeln und
eine Dauerausstellung über
ihn zu eröffnen.
Das Herz von Elisabeth
Kynast-Schmidt ist zwischen
Deutschland, Tschechien und
Polen zerrissen. Es zu heilen
hilft der seliggesprochene
Kaplan Hirschfelder.
übersetzt
von Irena Rogowska
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Ewa Magierowska

MUZEUM SZKOLNE – TYLKO TYLE?

Ewa Magierowska - opiekun szkolnego muzeum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.

Jak to jest, gdy trzeba spakować tylko najpotrzebniejsze
rzeczy, zostawić dom i jechać w
nieznane? Co wziąć, co zostawić?
Jeżeli nikt nie zadba o zachowanie tych na pozór niewiele wartych rzeczy, ulegną zniszczeniu.
Ludzie przeżywają coś, cierpią,
a nad nimi dokonuje się wielka
historia.
Może właśnie dlatego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej muzeum
szkolne zajmuje już dwa po-

Przygotowywanie plansz na wystawę.

mieszczenia, które w styczniu
br. zostały wyremontowane.
Przygotowano nowe wystawy
w części dawnej i współczesnej.
Powstała nowa sala, w której już
zgromadzono multimedialne
materiały o Bystrzycy Kłodzkiej
z roku 1945.
W czasie porządkowania
pomocy dydaktycznych, pozostałych po przedwojennej szkole,
na strychu ZSO znaleźliśmy kartonowe plansze do nauki biologii, trochę inne niż te niemiec-

kie. Okazało się, że pochodzą z
Gimnazjum Żeńskiego w Drohobyczu, a przywiózł je Kazimierz
Hoffmann, nauczyciel i dyrektor.
Obok tych plansz, pochodzących
z terenu obecnej Ukrainy, ułożono pieczołowicie gipsowy odlew głowy cesarza Wilhelma II
, prawdopodobnie wzór dla
twórcy pomnika, kiedyś stojącego przed budynkiem obecnej Szkoły Podstawowej nr 1.
W szklanych gablotach wyeksponowano gipsowe modele

Mali goście w Muzeum.

grzybów, motylki, owady. Jest
też przednia wymienna część
ołtarza, niegdyś stojącego w
auli ZSO. Jeszcze nie znamy jej
historii. Nawet dorośli goście muzeum mogą spokojnie usiąść w
starych drewnianych ławkach i
wspominać pierwszą klasę, ludziki z żołędzi i koniki z kasztanów.
Tylko tyle, a może aż tyle. Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum, w godzinach pracy
szkoły. Przy okazji można także
obejrzeć aulę z herbami miast.
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Ryszard Grzelakowski

KOLEKCJONERSTWO I ORGANIZACJA MAŁYCH DOMOWYCH
EKSPOZYCJI MUZEALNYCH NA ZIEMI KŁODZKIEJ
Historiografia mniejszych
miast Dolnego Śląska poza
ośrodkami rangi Wrocławia,
Legnicy, Świdnicy, Trzebnicy,
Głogowa, Kłodzka i Lubina, a
w jeszcze większym stopniu
wsi, mimo znaczącego postępu w tym zakresie w ostatnich
latach, jest nadal skromna. Gdy
porównamy ją z historiografią
Europy Zachodniej, zwłaszcza
Francji, Anglii, Austrii i Niemiec,
doznajemy zdziwienia, jak wielką
wagę przywiązują wspomniane
nacje do kultywowania historii
regionalnej, dziejów maleńkich
ojczyzn-miast, miasteczek, przedmieść, okazalszych kamienic
mieszczańskich, czy wiejskich
posiadłości, zamków, pałaców,
świątyń, cmentarzy, a nawet pomników i figur przydrożnych. Ma
to głęboki sens, trudny do przecenienia. Uczy bowiem miłości
do małej ojczyzny i patriotyzmu,
który nie toleruje znamion abstrakcji. Jest bowiem obowiązkiem
historyków kultywować tradycję,
a tym samym uczyć przywiązania
do miejsc rodzinnych. Zainteresowaniu historią danej miejscowości sprzyjają zawsze rocznice
ważne dla danego regionu lub
szczególne wydarzenia.
Takim momentem była na
przykład w listopadzie 2010 roku
120. rocznica przyjazdu pierwszego pociągu do Szczytnej. Z tej
okazji została zorganizowana
przez miłośnika tej miejscowości Mariana Halembę wystawa pod tytułem „120 lat kolei
Kłodzko (Glatz) - Szczytna (Ruckers) w kulturze i sztuce Ziemi
Kłodzkiej". Wystawę firmowało
Bractwo Rycerskie Matki Bożej
Królowej Pokoju w Szczytnej.
Organizator pokazał ponad 250
fotografii związanych z historią
kolei, wiele dokumentów, planów
i przedmiotów stosowanych w
pociągach.
Wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem, przybyli na
nią przedstawiciele kolei oraz
jej miłośnicy, wśród nich liczne
grono kolekcjonerów, którzy przy
takiej okazji wymieniają poglądy i gromadzone przedmioty,
nawiązują kontakty. Modelarze
pokazali linie kolejowe. Pokazano

też zdjęcia starych lokomotyw
parowych, wagonów pasażerskch, towarowych i specjalnych,
koniecznych do funkcjonownaia przewozów. Byli na wystawie
zbieracze listów przewozowych,
stempli pocztowych, dokumentów poczty kolejowej, dawnych
biletów pasażerskich, rozkładów
jazdy z drugiej połowy XIX wieku
na trasach Śląska. Byli też zbieracze dawnych klamek i szyldzików,
które do dziś zachowały urok
dawnych epok, w których dominowało piękno indywidualnego
przedmiotu. WIelką ciekawostką
są stare widokówki z obrazami
linii kolejowych, stacji, mostów
oraz miast uzdrowiskowych. Spotkałem kolekcjonera widokówek
z Kudowy-Zdroju, który miał ich
- jak twierdził około tysiąca. Ktoś
inny uzbierał ponad 400 starych
widokówek stacji klimatycznej w
Zieleńcu (Grunwald), który obecnie jest częścią Dusznik-Zdroju.
Jeszcze inny przedstawił zbiór widokówek z achitekturą sudeckich
kurortów z drugiej połowy XIX
i pierwszej dekady XX wieku.
Inną wystawę Marian Halemba zorganizował w Szczytnej
w październiku 2010 r. pt. „Ludowe zegary Kłodzczyzny z XIX i XX
wieku oraz zegarki współczesne".
Obie wystawy odwiedzili też kolekcjonerzy zbiorów o innej tematyce. Byli to m.in. kolekcjonerzy
wyrobów szklanych wytworzonych w tutejszych hutach szkła.
Eksponowano liczne kryształy
w różnych formach, gromadzone
przez zbieraczy. Są tacy kolekcjonerzy, którzy posiadają partytury
orkiestr zdrojowych działających
ogniś w uzdrowiskach, plakaty
imprez teatralnych i muzycznych
odbywających się od połowy
XIX wieku, przewodniki, plany
i mapy miejscowości kuracyjnych.
Tylko małą grupa reprezentuje
kolekcjonerów obrazów dawnych artystów działających na
Ziemi Kłodzkiej. W rozmowach
są powściągliwi, mało mówią
o tematyce i autorach zbieranych
dzieł. Są także kolekcjonerzy butelek i etykiet dawnych małych
browarów, działających prawie w
każdej miejscowości. Właściciele pensjonatów gromadzą stare

Fotografia pijalni wody mineralnej na Placu Zdrojowym w Dusznikach-Zdrojuz 1874 r. autorstwa Tothera.

Pomnik na cmentarzu wojennym z 1876 roku w Dusznikach-Zdroju. Foto: Rother

widokówki, które powiększone
ozdabiają sale jadalń, bary, korytarze i pokoje dla gości. Można spotkać zgromadzone przez
tych właścicieli stare sanki, narty
wykonane w miejscowych wytwórniach. Wytrwani zbieracze
mają dokładne opracowania
swoich kolekcji. Opracowania
te dokumentują, gdzie zostały
wykonane poszczególne przedmioty, przez kogo i z jakiej oka-

zji, łącznie z dalszymi losami
do czasów obecnych.
Na koniec chciałbym zwięźle
poinformować o mojej własnej
kolekcji ciekawostek związanych
z Ziemią Kłodzką. Zbieranie rozpocząłem od chwili otrzymania
w prezencie monografii historycznej Dusznik-Zdroju (Geschichte
des Bades Reinerz), napisanej
przez ówczsnego burmistrza
Paula Denglera i opublikowa-
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nej w 1903 roku w dusznickiej
oficynie wydawniczej R. Pohla.
Prezent otrzymałem prawie pół
wieku temu. Od tamtej pory
moje zainteresowania dotyczą
dawnej prasy, ukazującej się na
Ziemi Kłodzkiej w końcu XIX w.
i w pierwszej połowie XX w., a
obok tego prasy współczesnej
od początku lat 90. XX wieku
„Magazyn Ziemi Kłodzkiej",
„Blik", „Ziemia Kłodzka", „Gazeta Prowincjonalna", „Gazeta
Gmin", „Nowa Gazeta Gmin" i
inne mniej ważne tytuły. Zbieram też ogłoszenia teatralne,
informacje o wydarzeniach
muzycznych i sportowych,
anonse na łamach prasy lokalnej, zwłaszcza dotyczące
handlu i usług. Gromadzę dokumentację działalnści urzędów
pocztowych na trasie Kłodzko
- Polanica-Zdrój - Szczytna
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- Duszniki-Zdrój - Lewin - Kudowa-Zdrój, rozkłady jazdy
niemieckiej Poczty Cesarskiej
i pierwszej linii kolejowej, reprodukcje dzieł malarzy tu pracujących i tworzących pejzaże
zachodniej częśći Kłodzczyzny,
widokówek z miejscowości,
szczególnie kurortów. Dalszą
częścią zbiorów są dawne kalendarze „Guda Obend", stare
pamiętniki, listy, papiery firmowe. Zbieram również literaturę związaną z regionalizmem i
Ziemią Kłodzką, zwłaszcza publikacje wydawane po II wojnie
światowej przez towarzystwa
miłośników miast i regionów
oraz Dolnośląskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne, a także
wydawnictwa okolicznościowe
urzędów miejskich.

Fragment dzisiejszego Placu Warszawy (dawnej ul. Bade-strasse)
z widokiem obiektu Cechu Tkaczy z 1715 r. w Dusznikach-Zdroju. Fotografia Langera z 1905 roku.

Rejestr rachunków parafii św. Piotra i Pawła z 1712 roku w Dusznikach-Zdroju.

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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ks. prof. Tadeusz Fitych

KS. GERHARD HIRSCHFELDER PREZES RODZINY KOLPINGA
W CZERMNEJ
„ K t o c h c e z d o b y ć l u d z i , w z a s t a w m u s i i m o d d a ć s w o j e s e r c e ”.
(Bł. ks. Adolf Kolping)

Czermna, naz ywana po
stronie czeskiej, gdzie jest wiele
miejscowości o tej samej nazwie,
Wielką lub Niemiecką Czermną,
była od wieków i jest nadal, sakralną perłą oraz duchową stolicą
Obniżenia Kudowskiego i „starówką” współczesnej KudowyZdroju. Czermna, dawna wieś
łańcuchowa jest malowniczo położona na wysokości ok. 400-480
m npm, 1 km od Kudowy. Ciągnie
się na długości ok. 2,5 km wzdłuż
potoku Czermnicy. Jest najstarszą ze wsi w Obniżeniu Kudowy
i jedną z największych typu wielowsiowego oraz 20 najstarszych
i najbardziej prestiżowych parafii
spośród ówczesnych 43 okręgów
duszpasterskich na ziemi kłodzkiej, dawnego kłodzkiego dekanatu. W 1 poł. XX wieku było ich
55. Do 1972 r. parafia należała do
struktur archidiecezji praskiej. W
dolnej części Czermnej znajduje
się kompleks sakralny parafii św.
Bartłomieja Ap i najważniejsze
budynki publiczne.
Po powstaniu w Kudowie,
dawnym przysiółku Czermnej –
kameralnego, wiejskiego uzdrowiska, w krótkim czasie uznanego
za pierwsze kardiologiczne sanatorium całych Niemiec, Czermna i pobliskie Góry Stołowe w
naturalny sposób stały się jego
kulturowo-turystycznym zapleczem. W 1933 r. Kudowa miała już
1.855 mieszkańców. Przed wojną,
bazę noclegowo-gastronomiczną
Czermnej stanowiło aż osiem pensjonatów: między innymi Haus
„Hildegard”, Haus „Annemarie”,
schronisko młodzieżowe, sześć
gościńców, między innymi: Zum
Grobian, Hohenzollern, Adolf
Tschöpe, Zum Hubertus oraz
kawiarnia Karla Drechslera. W
konsekwencji, od XIX w. wieś
Czermna miała już charakter
rolniczo-przemysłowo-letniskowy. Według danych z 1935 roku
sporządzonych przez Gallanta,
nauczyciela z Czermnej, jedynie
w tej największej wsi, parafii św.

Bartłomieja żyło 1.812 osób w
252 rodzinach (979 kobiet i 833
mężczyzn). Co więcej, aż 96,5 %
populacji Czermnej stanowili
katolicy. W 1941 r. cała parafia
św. Bartłomieja Ap. liczyła 4.606
wiernych (zob. Schem.Graf.-Glatz,
1941).
Czermna należała do bardzo
uspołecznionych gmin i parafii
Kotliny Kłodzkiej. Działały tu liczne
stowarzyszenia religijne i społeczne. Funkcjonowało aż sześć stowarzyszeń branżowych: rolników,
Ochotniczej Straży Pożarnej (od
1881), rzemieślników, byłych żołnierzy – kombatantów, sportowe
(„Sportclub Preuβen 23” z sekcją
gimnastyczną i piłkarską, dysponującą własnym boiskiem, klub
narciarski „Rauhreif”), teatralne,
które swoje spektakle wystawiało
w gospodach „Zum Hubertus” i
„Zum Brauerei”. Ponadto przy kościele parafialnym działało kolejnych 10 stowarzyszeń religijnych,
między innymi: Stowarzyszenie
Caritas, Bractwo Serc Jezusa i
Maryi, chór kościelny i kapela
muzyczna, Kongregacja Maryjna i
Dzieci Maryi, Związek Katolickich
Kobiet. Na poziomie muzycznym
Czermna konkurowała z kłodzkim
kościołem parafialnym. Ponadto
istniały tu dwa stowarzyszenia
katolickiej młodzieży męskiej –
„Junglings-Verein, utworzone
w 1899 roku, skrót KJMV wraz z
grupą młodszych (niem. Jungschar) oraz katolickich robotników
(eryg. w 1906 r.), a także „Rodzina
Kolpinga”. Ich moderatorami czy
honorowymi prezesami bywali
zasadniczo tutejsi wikariusze. Najwybitniejszym z nich okazał się
być bł. ks. Gerhard Hirschfelder,
posługujący tu od kwietnia 1932
do lutego 1939 roku, który tak
bardzo jednoznacznie, wdzięcznie
i wyraziście zapisał się w pamięci
swoich wychowanków. Po 60 latach od chwili rozstania w lutym
1939 roku, w swoich wspomnieniach napisali oni: „To on, jako
pierwszy pozdrawiał wszystkich

Czermna, archiwalna widokówka

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder

i dla każdego zawsze miał dobre
słowo” (Emalie Koucka), „Był osobą
empatyczną i dzięki temu zdobywającą innych dla Boga” (Marie
Lichterova), „Swoją uprzejmością i
radosnym usposobieniem bardzo
szybko zdobył sympatię i uznanie całej parafii” (Marie Horakovic,
Emil Horac, Hedwig Hillmanova,
Joseph Hauck, Hedwig Hauckova),
„Cechą dominującą ks. Gerharda
była wyjątkowa dyspozycyjność
i uprzejmość, a w konsekwencji
popularność” (Elisabeth Schirlova), „W swojej kapłańskiej posłudze koncentrował się na formacji młodego pokolenia i potrafił
wzbudzić entuzjazm młodzieży na
rzecz zawierzenia Trójjedynemu

Bogu” (Erich Hauck), „Jego pasją
była miłość pasterska i duszpasterska troska o dzieci i młodzież”
(Ursula Sasova), „Bardzo wiele
czasu poświęcał wychowaniu
młodzieży” (Gertrud Kotysova),
„Liderom hitlerowskiego reżimu nie podobał się zarówno
fakt braku uległości i pochwał
wobec rządzących, jak i odważnego, naznaczonego pasterską
pasją, nauczania wiary katolickiej”
(Hedwig Hilmanova), „Aresztowanie było spowodowane zarówno
jego wielką popularnością wśród
młodzieży, jak też i jego odważnymi diagnozami i deklaracjami
wiary” (Joseph Hauck i Hedwig
Hauckova).
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30. wikariusz
czermnieńskiej parafii –
charyzmatyczny obrońca
nowego człowieka
przed swastyką
W okresie od 1 kwietnia 1932
roku do 12 lutego 1939 roku,
czyli przez prawie 7 lat funkcję
tutejszego wikariusza pełnił ks.
Gerhard Hirschfelder (zob. dekret nominacyjny Wik. Gen. F.
Ditterta). Posługiwał u boku ks.
Augustina Hauffena, mającego
prawie 47 lat życia, w tym 22
lata kapłaństwa i 16 lat pracy w
funkcji proboszcza, a z powodu
choroby ostatnie siedem lat życia. Znał on doskonale miejscowe uwarunkowania i wyzwania,
bowiem w latach 1910-1916 był
wikariuszem w Czermnej, a po
powrocie od 12 lat jej proboszczem. Dzięki niemu czermnieńska
parafia słynęła na ziemi kłodzkiej
z pobożności eucharystycznej. Ks.
Gerhard zajmował się tu głównie duszpasterstwem dzieci oraz
młodzieży szkolnej i robotniczej.
Katechizował on całą młodzież
4,5 tysięcznej parafii. W 1936 r.
do sakramentu bierzmowania
przygotował aż 770 osób, a w
przeciągu siedmiu lat tylko w
Czermnej ochrzcił prawie 500
dzieci.
Ks. Gerhard, pieszczotliwie
nazywany „Jelonkiem” , w krótkim
czasie zdobył nie tylko bezgraniczne zaufanie proboszcza, ale
i wiernych, w tym dzieci i młodzieży. Co więcej, w całej okolicy
cieszył się wielką popularnością.
Swoją życiową misję realizował
w latach, kiedy ideologia nazizmu błyskawicznie przemieniła
Niemcy w państwo totalitarne.
Hitlerowski rząd manipulował
zarówno konkordatem, jak
i deklaracjami udzielanymi Konferencji Episkopatu Niemiec.
W praktyce skutecznie ograniczał
działalność Kościoła i zawłaszczał
młodzież dla ideologicznych, nieludzkich celów. Tutejszy młody
neoprezbiter, nieślubne dziecko,
posiadacz przeciętnych not na
świadectwach i w akademickim
indeksie, okazał się być niestrudzonym opiekunem i niezłomnym obrońcą młodzieży Wielkiego Kłodzkiego Dekanatu.
Do chwili obecnej promotorzy kultu bł. ks. Gerharda,
badacze, młodzi doktorzy i publicyści nie ukazali w stopniu
dostatecznym ani jego autentycznego świadectwa wiary,
ani licznych form gigantycznej

pracy duszpasterskiej i heroicznej miłości pasterskiej, ani tym
bardziej głównego pola walki
o dusze. Charyzmatyczny wikariusz Czermnej, w stylu konfrontacji Dawida z Goliatem,
wypowiedział ją nazistowskiemu
aparatowi władzy. Dotychczasowi biografowie, a za nimi kaznodzieje, katecheci, dziennikarze
i moderatorzy gawęd, w zbyt
jednostronny i daleko zredukowany oraz uproszczony sposób,
ukazują nam genezę aresztowania ks. Gerharda przez gestapo,
ograniczając się w zasadzie do
słynnej diagnozy nazizmu: „kto
z duszy młodzieży wyrywa Boga
jest zbrodniarzem”. Jest to fragment ostatniego niedzielnego
kazania bystrzyckiego wikariusza
i Duszpasterza Młodzieży Ziemi
Kłodzkiej, wygłoszonego po
profanacji przydrożnego krzyża przez bojówki Hitler-Jugend.
Tymczasem uważna lektura i analiza źródeł, dokumentów i świadectw opublikowanych na rzecz
procesu beatyfikacyjnego jednoznacznie ukazuje, że zasadniczą
płaszczyznę konfrontacji i walki
o ogólnoludzką i chrześcijańską
tożsamość młodego pokolenia,
stanowiła posługa formacyjna na
rzecz członków czermnieńskich
stowarzyszeń.
16 lipca 1933 roku, ostatni
premier pruskiego rządu, Hermann Wilhelm Göring (* 1893
† 15 X 1946) wydał dekret dotyczący zakazu tworzenia nowych partii politycznych oraz
zwalczania tzw. ,,politycznego
katolicyzmu”. Przy zastosowaniu środków policyjnych umożliwiał on bezkompromisowe
zwalczanie jakichkolwiek prób
oddziaływania politycznego, tak
przez kapłanów, jak i przez katolickie organizacje. Szczególnego
znaczenia nadał odpowiedniemu kształceniu młodzieży, aby
ta ,,umiała rozróżnić, co winna
jest Bogu, a co narodowi niemieckiemu". Dekret zakazywał
urzędnikom państwowym członkostwa w organizacjach katolickich. 20 lipca 1933 r. podpisany
został konkordat, m.in. z myślą o
religijnej jedności podzielonego
dotychczas narodu niemieckiego.
Z kolei Fritz Bracht (* 18 I
1899 Heiden † 9 V 1945 Kudowa-Zdrój), były zbrodniarz hitlerowski i Gruppenführer SA, jako
zastępca gauleitera we Wrocławiu
od 1 V 1935 roku, tworzył zarówno aparat, jak i mechanizm władzy NSDAP na Dolnym Śląsku.
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Równocześnie formułował on
standardy polityki Rzeszy wobec
Kościoła katolickiego. W 1941 r.
został mianowany na stanowisko
gauleitera i nadprezydenta Prowincji Górny Śląsk (9 maja 1945 r.
wraz z żoną Paulą popełnił w Kudowie samobójstwo. Akt zgonu
wystawił miejscowy lekarz Fritz
Becker).
Niebagatelna rolę w realizacji
planów Adolfa Hitler miała odegrać szkoła. Chodziło oto, aby odpowiednio przygotowana młoda
generacja Niemców, bezkrytycznie przyjęła określone wartości,
w tym o wyższości własnego narodu nad najbliższymi sąsiadami,
wraz z koniecznością traktowania
relacji z nimi w dychotomii wróg-przyjaciel. Uczyniono wszystko,
aby na usługach narodowego socjalizmu pozostawały także szkoły
wyższe i organizacje studenckie.

W latach 1933-1945 w szkolnictwie miał miejsce coraz większy
nacisk, aby jak najefektywniej
realizować nauczanie i wychowanie w duchu III Rzeszy (zob. R.
Eiler, Nationalistische Schulpolitik: eine Studie zur Funktion der
Erziehung im totalitaren Staat,
West-deutscher Verlag, 1963).
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami wszyscy nauczyciele musieli otrzymać rekomendacje od partyjnego Urzędu ds.
Wychowawców (niem. Gauamt
für Erzieher). Przy każdej szkole
utworzono placówki Hitler-Jugend i wyznaczono nauczycieli
do prowadzenia tej organizacji.
W większości byli to dyrektorzy
szkoły lub kierownicy (w przypadku mniejszej szkoły). W 1934 r.
opublikowano we Wrocławiu
listę osób pełniących ważniejsze stanowiska w okręgowym

Plakaty propagandowe; źródło: www.annefrankguide.net

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej (KJMV, niem. Jünglingsverein
„Eintracht”) świętujące srebrny jubileusz swego istnienia 1 czerwca 1924 roku
w Czermnej. W pierwszym rzędzie pośrodku siedzą między innymi: ks. prob.
A. Hauffen, po jego stronie prawej prawdopodobnie niezidentyfikowany bliżej
wiceprezes, a po jego lewej prezes, najprawdopodobniej był nim ks. wikariusz
Petr Tautz (1916-1925). Miejsce wspólnej fotografii stanowi otoczenie jednej
z gospód, która obok sali konsumpcyjnej dysponowała drugą zabawowo-świąteczną.
(archiwum ks. T. Fitycha)
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kierownictwie NSDAP. Lokalna
siedziba NSDAP, podobnie jak i
urząd gminy Kudowa, znajdowała się w latach 1933 1945 w
budynku (przy dzisiejszej ulicy
1 maja), który do tego czasu był
własnością rodziny żydowskiej).
Ponadto w grudniu 1936 r. Gauleiter Śląska (rejencja wrocławska) wydał okólnik otwierający
proces zmiany polskich nazwisk
na bardziej niemieckie (zadanie
realizacji zmiany nazwisk powierzono organizacji BDO (niem.
Bund Deutscher Osten).
Wśród duchowieństwa niemieckiego, także i w Kotlinie
Kłodzkiej, znaleźli się jednak
katoliccy księża, którzy nie zważając na coraz bardziej opresyjne uwarunkowania polityczne,
nadal pragnęli wypełniać swoja
misję. Jednym z nich był młody
ks. Gerhard Hirschfelder. Z pewnością miał świadomość, że „igra
z ogniem”, ale znając prawdę o
Trójjedynym Bogu Miłości i człowieku stworzonym dla miłości
i nieśmiertelności, chciał być
wiernym swemu posłannictwu, charyzmatom, a zwłaszcza
wiernym, których Bóg postawił
na jego drodze życia. Był jednak
zbyt inteligentnym i w dostateczny sposób dyplomatycznym, aby
chcieć frontalnie atakować system hitlerowski.
W praktyce, pierwszy otwarty
konflikt ks. Hirschfeldera z reżimem nazistowskim, w osobie
miejscowego Przewodniczącego NSDAP Arno Rogarda (* 02
VI 1895), pojawił się już w marcu
1934 roku. Ks. Gerhard Hirschfelder, który z pełną pasją posługiwał na rzecz Rodziny Kolpinga,
spotkał się z brakiem zgody
tutejszego lidera NSDAP na publiczne wystawienie spektaklu teatralnego. Najprawdopodobniej

w grę wchodziło wielkopostne
misterium kalwaryjskie, którego
aktorami mieli być młodzi rzemieślnicy, członkowie wspomnianego stowarzyszenia.
Konflikt ten jeszcze bardziej
narastał z powodu pielęgnowania
przez ks. Gerharda regularnych
spotkań dla tzw. młodzieży parafialnej. Stąd to 11 października
1937 roku, funkcjonariusz gestapo w towarzystwie miejscowego
policjanta Hansa Pflegla (?) przeprowadził rewizję w mieszkaniu
ks. Gerharda Hirschfledera na
plebanii. W tym czasie podobne
akcje przeprowadzono w sześciu
parafiach Kłodzkiego Wikariatu
(zob. Monasterien, Roma 2002,
s. 408). W efekcie skonfiskował
wszystkie czasopisma związane
z katolickimi stowarzyszeniami
działającymi na rzecz młodzieży
i zakazał prowadzenia jakichkolwiek spotkań z tzw. „młodzieżą
parafialną”, nawet w ramach
KJMV. Chodziło o Katholische
Jungmännerverband (KJMV),
utworzone w 1896 roku, które z
jednej strony stanowiło wyjątkowo silną i liczną organizację
młodzieży katolickiej z czasów
Republiki Weimarskiej (w 1926 r.
400.000 członków, ale w 1933 r.
już tylko 23.040), a z drugiej jedną
z ostatnich zamkniętych przez nacjonalistów na przełomie 1938/39
roku. Z powyższych względów
korzystnym byłoby przybliżenie,
na bazie nielicznych zachowanych dokumentów, chociażby
realizacji przez ks. Hirschfeldera
prezesury w najliczniejszych i
najbardziej dynamicznych stowarzyszeniach młodzieży męskiej,
od Rodziny Kolpinga począwszy.
Ks. Gerhard, między innymi za
Założycielem Ruchu Szensztackiego O. Józefem Kentenichem
(1885-1968), szybko i jedno-

Członkowie Ruchu Kolpingowskiego na wypoczynku w Nowych Bobrownikach.

znacznie ocenił zagrożenia ze
strony ideologii niemieckiego
nacjonalizmu. Partia Adolfa
Hitlera NSDAP, oparta na gnostyckich korzeniach, nie tylko
niszczyła chrześcijański obraz
Boga Miłości, ale wytwarzała
gigantycznych rozmiarów kult
siły i przemocy, wodza, narodu i
rasy, w systemowy sposób realizując szatański plan eksterminacji całych narodowości, rzekomo
niegodnych istnienia. Od zaraz,
celem wodza miała być podporządkowana kwestia wychowania
młodzieży męskiej i żeńskiej. W
atmosferze odradzającego się
neopogaństwa i kultów starogermańskich, przestrzenią realizacji
tych śmiercionośnych planów w
duchu poprawności politycznej
stały się m.in. dwie organizacje
młodzieżowe NSDAP. Ich ranga
z partyjnej została podniesiona
do ogólnopaństwowej i jedynie
obowiązującej. Powstała 4 lipca
1926 r. po II zjeździe partii Hitler-Jugend była zorganizowana na
wzór paramilitarny jako przybudówka oddziałów szturmowych
SA. Bund Deutscher Madel,
utworzona została po 1928 r.
dla dziewcząt w wieku (10)14-18
lat. 19 stycznia 1938 r. zorganizowano dla kobiet w wieku 18-21
związek "Glaube und Schönheit".
Na mocy konkordatu z 20
lipca 1933 r. stowarzyszenia kościelne zostały podporządkowane władzy państwowej. Już
w 1933 roku, po zdobyciu przez
NSDAP władzy, błyskawicznie i
jednostronnie wypromowano
Hitler-Jugend (HJ). Z organizacji
partyjnej stała się ona organizacją ogólnopaństwową. W efekcie,
wydany został zakaz działalności
dla jakiegokolwiek innego typu
działalności organizacji młodzieżowych. Początkowo dobrowolne

członkowstwo w HJ, straciło ważność z dniem 1 grudnia 1936 r. na
mocy ogłoszonego "Gesetz über
die Hitler-Jugend" oraz zarządzenia z 25 marca 1939 roku, tzn. po
wprowadzeniu obowiązkowego
w nich uczestnictwa (niem. der
„Jugenddienstpflicht” zur Zwangsmitgliedschaft). W konsekwencji
liczba członków HJ gwałtowanie
wzrosła z ok. 100.000 w 1932 r. do
8,7 milionów w roku 1939. Niezwykle uroczysty charakter defilad umundurowanych członków
wraz z licznymi flagami, marszów
propagandowych, organizowanych na terenach sportowych,
jak też przejazdów oraz obozów,
kreowały atrakcyjny obraz paramilitarnej HJ wśród młodzieży.
Charyzmatyczny, czermnieński wikariusz szybko zrozumiał,
że otwarty został kluczowy front
zmagań o młodego człowieka.
Była to więc niezwykle ważna
walka dla całego Kościoła katolickiego w Niemczech, gdyż młodzież stanowiła ok. 1/3 populacji
tego kraju. W 1938 r. III Rzesza
liczyła 78.800.000 obywateli. Tam,
gdzie Bóg został uśmiercony, albo
wypchnięty poza nawias kultury,
tam nie stawia się pytań o osobową godność i tożsamość. Ówczesnym dalekowzrocznym duszpasterzom, jak i samej młodzieży
pozostawała tylko jedna alternatywa: „albo Bóg albo nic”. Bowiem
to chrześcijaństwo nadaje sens
ludzkiemu życiu. Judaizm posiada niezwykle aktualne pouczenie: „Człowiek został stworzony
pierwotnie jako jedna osoba ku
pouczeniu, że ktokolwiek ratuje
jedno życie, to jakby ocalił cały
świat, a ktokolwiek unicestwia
jedno życie, niszczy cały świat”
(źródło: Sanhedryn 4,5). Pomimo
nazistowskich ograniczeń, inwigilacji i najść ze strony politycznej
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policji – gestapo, ks. Gerhard nadal otaczał opieką duszpasterską
członków licznych stowarzyszeń
i ruchów religijnych. Uczestniczył
do końca życia w dwóch z nich,
m.in. w Ruchu Szensztackim.
Jego życie staje się szczególnym drogowskazem dla
nas żyjących tu i teraz. W sumie
Czermnieński Wikariusz pozostawił fundamentalne na te czasy,
świetlane świadectwo, że miłością można pokonać nazizm
i każdą ideologię. Co więcej
jest nadal aktualnym wzorem,
z jaką wytrwałością można i
trzeba pomagać każdemu być
człowiekiem, na miarę jego godności, którą stanowi Boży obraz i
podobieństwo (Rdz 1, 27). Jego
duchową charakterystykę doskonale przybliżają nam natchnione
słowa, korespondujące z mottem
jego prymicyjnego obrazka (zob.
1 Kor 5,7): „dałem wam władzę
stąpania po wężach i skorpionach” (Łk 1019); „nie posłał mnie
Chrystus, abym chrzcił, lecz abym
głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć
Chrystusowego krzyża. Nauka
bowiem krzyża głupstwem jest
dla tych, co idą na zatracenie,
mocą Bożą zaś dla nas, którzy
dostępujemy zbawienia” (1 Kor

1,17-18); „kto straci swe życie z
mego powodu, ten je zachowa”
(Łk 9, 24b) oraz „oni zwyciężyli
dzięki krwi Baranka i dzięki słowu
swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
Dlatego radujcie się, niebiosa i ich
mieszkańcy!” (Ap 12, 12a).
W walce z brunatną ideologią
na śmierć i życie, charyzmatyczny ks. Gerhard zamiast „prochu",
jako „amunicję” wykorzystywał
miłość. „Widząc miłość, widzisz
Trójcę” – nauczał św. Augustyn
bp. Zdaniem Romana Brandstaettera (1906-1987) tylko doświadczając miłości można powiedzieć
w swoim życiu „amen”. W Piśmie
Świętym Starego Testamentu słowo „amen” występuje zawsze w
kontekście kulturowo-sakralnym
i stanowi odpowiedź na wolę
Boga. Wolą Boga jest „abyśmy
z miłości powstali i w miłość się
obrócili” (R. Brandstaetter, Hymn
do Madonny dobrej śmierci).
Czermnieński Prezes Rodziny
Kolpinga zdawał sobie doskonale
sprawę z faktu, że zawsze kiedy
odchodzimy od Boga Ojca, tracimy swoją tożsamość, która jest
relacjonalną. Za wielkim Ojcem i
Doktorem Kościoła, zwanym również „Ojcem Europy i cywilizacji
zachodniej”, św. Augustynem bi-
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skupem z Hippony, wyznawał:
moje najgłębsze ja, to On. Dlatego krzyż jest dla nas źródłem
Bożego Miłosierdzia i prawdą,
którą musimy głosić własnym
życiem. W całym posługiwaniu
i byciu przyjacielem młodzieży
ks. Gerhard stał się piewcą kerygmatu (przepowiadania) o wielkiej
Miłości Boga do człowieka: „Tak
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3,5).
Niezłomny i ulubiony
Prezes Rodziny Kolpinga
Stowarzyszenia katolickiej
młodzieży, w tym rzemieślników
i robotników, mają w Czermnej
swoją dłuższą, ale jak dotąd
nieopracowaną historię. Jeden
z jej rozdziałów uświadamia nam
zachowana fotografia. W dniu
1 VI 1924 roku tutejsze Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży
Męskiej - KJMV (Jünglingsverein - „Eintracht”) świętowało
srebrny jubileusz swego istnienia. Wiceprezesem Stowarzyszenia Katolickich Robotników
w okresie 1932-1939 był ks. proboszcz A. Hauffen. Na dotychczasowym etapie badań trudno jest

odpowiedzieć na następujące pytania: czy przywołane stowarzyszenia młodzieży męskiej nadal
rozwijały się niezależnymi nurtami, od kiedy istniała w Czermnej
„Rodzina Kolpinga”, czy w tej gminie z powodu nazistowskich nacisków doszło do ich „unifikacji”,
czy też do wymarcia, w następstwie nazistowskich zarządzeń
mających na celu umacnianie i
monopolizację Hitler-Jugend.
Nazwa dzieła, którego Założycielem był ks. Adolf Kolping (ur.
1813 Kerpen, zm. 1865 Kolonia),
pochodzi z 1833 roku.
Przejdźmy do kolejnego
faktu. Ks. Gerhard Hirschfelder,
zarówno jako wikariusz Czermnej (1932-1939), a następnie
Bystrzycy Kłodzkiej (1939-1941),
czyli w sumie przez dziewięć lat
pełnił funkcję Prezesa Rodziny
Kolpinga (niem. „Kolpinfamilie”),
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 starał się nie tylko „iść pod prąd”, tzn.
nadal formować członków tego
ruchu, ale usiłował realizować
swoją pomoc zgodnie z duchowością ks. Adolfa Kolpinga. W

Wspólna fotografia członków Rodziny Kolpinga z Czermnej z ok. 1933 r. Prawdopodobnie zostały one wykonane przed wejściem do gospody Wilhelminy Winter „Zur
Brauerai” (Średnia Czermna). W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Alfred Schmidt, Franz Hauschke (piekarz), […?], Reinchold Franz, Wiceprezes - Willi Hanusch, (6—ty):
ks. Prob. Augustin Hauffen, (7-my): ks. wik. Gerhard Hirschfelder – Prezes, ks. wik. z Lewina Kł. - Alfons Scholz (*25 III 1898, św. kapł. 1933)?, Franz Jung, Josef Kanera, […?],
Adolf Baudisch; w drugim rzędzie - stoją: Josef Rusmisch, Paul Hauschke, Hartwig, […?], Franz Schmidt, […?], Alfred Paschalka, Heinrich Tschap, […?], Franz Schmidt,
Max Tommek, Franz Hauschke, Sedlak-Sada, […?], Willi Jirasek (z Kudowy), Emil Paulitschek, Hubert Falta (właściciel gospody „Zum Hubertus”), Josef Winter, […?]; w
trzecim rzędzie:Rzehurzek, Robert Paulitschek, Josef Hasler, Richard Gebauer, Kimmer, Rudi Janak, […?], [sztandar stowarzyszenia Kolping], Adolf Jirman, Willi Obst, Alois
Kubetschek, Erhard Kimmer, Willi Lichter, Franz Kanera, Sedlak-Sada, Franz Tyfa, […?]. (Zob. N. Barthonitschek, Mitglieder der Kolping-Familie von Grenzeck/Tscherbeney,
„Jahrbuch der Grafschaft Glatz, Grofschoaftersch Häämtebärnla“, (2009), s. 147). Fotografia ze zbiorów Georga Paulitschka
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efekcie nadal były realizowane
ideały, wartości i cele wytyczone
przez Założyciela.
Odpowiadając na pytanie
o strukturę i organizację Dzieła
Kolpinga wyjaśniam, że bazę ruchu kolpingowskiego stanowiły
dwojakiego rodzaju grupy (kręgi)
osób. Grupa - Rodzina Kolpinga
(niem. Gruppe Kolping) jest najmniejszą, podstawową jednostką
organizacyjną Dzieła Kolpinga.
Składa się z co najmniej 15 osób,
niezamężnych, w wieku 17-35
lat. Wówczas używano jeszcze
terminu „Gruppe Jungkolping”
lub krótko „Jungkolping”. Druga
forma to grupa seniorów - Rodzina Kolpinga (niem. Gruppe
Altkolping). Tworzą ją osoby zamężne oraz samodzielni mistrzowie poszczególnych zawodów
w wieku powyżej 35 lat. Są to
stowarzyszenia regionalne, po
1852 r. rozwijające się w szeregu
krajów Europy, 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. Rodzinie
Kolpinga przewodzi 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.
Cennym dokumentem początkowego okresu prezesowania ks. Gerharda gronu młodzieży
robotniczej, stowarzyszonej w
Rodzinie Kolpinga, jest fotografia z ok. 1933 roku. Niestety
brak jest danych odnośnie daty,
a nawet roku, w którym została
wykonana. Mając na uwadze
fakt, że niemieccy nacjonaliści z

Spotkanie działaczy Ruchu
Kolpingowskiego. Ks. Gerhard z gitarą.

chwilą wygranych wyborów parlamentarnych do Bundestagu w
dniu 5 marca 1933 roku, już w
czerwcu 1933 r. wydali rozporządzanie „Verfügung der nationalen
Regierung” znacznie ograniczające działalność katolickich stowarzyszeń, zgromadzeń, imprez,
wystaw, a zwłaszcza formacji młodzieży, to możemy przypuszczać,
że zdjęcie powstało w 1933 r. Co
więcej, przedstawione fotografie
dotyczące obu męskich stowarzyszeń w Czermnej z 1924 i ok.
1933 roku, mają wręcz identyczne
tło i sposób kompozycji. Prawdopodobnie zostały one wykonane przed wejściem do gospody
Wilhelminy Winter „Zur Brauerai”
(Średnia Czermna), w której przebiegały ich spotkania.
Cele i formy posługiwania
Ks. Adolf Kolping jako założyciel powołał tzw. Rodzinę
Kolpinga z myślą, aby młodzież
rzemieślniczą i robotniczą chronić przed osamotnieniem oraz
zagrożeniami moralnymi. W
konsekwencji pragnął stworzyć
dla nich wspólnotę - zastępczy
dom, z właściwą mu atmosferą,
pomocą materialną i duchową.
Była ona ukierunkowana na
kształtowanie pełnej dojrzałości chrześcijańskiej, opartej na
modlitwie, przeżywanej jako
dialog z Bogiem, wierze i nadziei
pozwalającej podejmować się
realizacji trudnych zadań. Założyciel dzieła zakładał więc liczne hospicja, kasy chorych, kasy
oszczędnościowe, szkoły wieczorowe i świetlice. Troszczył się o
formację religijno-społeczną. W
tym celu wygłaszał setki kazań
i propagował społeczną naukę
Kościoła. W swoich działaniach
łączył tradycyjne formy miłosier-

dzia z nowocześnie wyrażaną
solidarnością i dobrze zorganizowaną samopomocą społeczną.
Misja Dzieła Kolpinga polega na chrześcijańskim personalizmie, tzn. na rozwinięciu
godności człowieka jej obronie
oraz pracy. Głoszona jest w nim
fundamentalna prawda, że człowiek jako osoba został stworzony
na obraz i podobieństwo Boga.
Efektywność pielęgnowanej 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 chronili swoją rodzinę, doceniali wartość i godność
pracy oraz pomagali lokalnym
społecznościom. Z tego względu Rodzina Kolpinga 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.
W konsekwencji, zasadniczą
cechą duchowości kolpingowskiej, oprócz odwoływania się do
osoby ks. Kolpinga we wszystkich
motywach i inspiracjach działań
członków Dzieła, jest osobiste
spotkanie z Chrystusem przez

Gospoda „Zum Hubertus”. Archiwalna widokówka.

modlitwę, czytanie Pisma Św.,
słuchanie Słowa Bożego i życie sakramentami, zwłaszcza
Eucharystią, służba dla bliźniego, świadomość obecności we
wspólnocie kościelnej, ze szczególnym wyczuleniem na sprawy
społeczne.
Ulubione miejsca spotkań
Emilie Koucka z Polic n. Metują, którą ks. Gerhard, w wieku 7
lat, przygotował w Czermnej do
Pierwszej Komunii św., formułując swoje świadectwo w dniu 28
listopada 1998 r. napisała: „Cały
swój wolny czas poświęcał młodzieży. Organizował dla niej wiele
wycieczek, a dla młodych zrzeszonych w „Rodzinie Kolpinga”
przygotowywał wieczorki taneczne”. Głównymi miejscami spotkań, obok plebanii, domów 49
członków Rodziny Kolpinga, były
m.in. dwie miejscowe gospody.
„Zum Hubertus”
W gospodzie (uprzednia nazwa „Adolf Tschöpes Gasthaus”),
której właścicielem był katolik
i członek „Rodziny Kolpinga”
Hubert Falta (ur. 29 X 1875 w
Wambierzycach), charyzmatyczny Wikariusz spotykał się
z młodzieżą stowarzyszoną w
„Jungschar”(należącą do KJMV).
Natomiast jako prezes w miarę
regularnie gromadził zarówno
czeladników i robotników zrzeszonych w „Jungkolping„ oraz
„Kolpingfamilie”. Dysponująca
duża ilością miejsc siedzących gospoda posiadała także tzw. ogród
restauracyjny. Była usytuowana
na wysokości wieży kościelnej,
po drugiej stronie ulicy, w dużym
budynku pod nr 99. Kompleks
gospody stanowiła duża sala
konsumpcyjna, sala do spotkań

Flaga stowarzyszenia Rodziny Kolpinga.
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uroczystych i okolicznościowych
oraz spektakli teatralnych. Górna
część domu była wykorzystywana jako schronisko młodzieżowe.
Ponadto w budynku znajdowała
się piekarnia Huberta Falty oraz
sklep odzieżowy Josefa Mateiki.
„Zur Braurerai”
Od 1929 r. właścicielką tej
gospody była kobieta katolickiego wyznania Wilhelmina Winter
(*18 VII 1881 Czermna † 07 XI
1965 Machov, CZ). Gospoda znajdowała się w Średniej Czermnej,
w budynku pod dawnym numerem 213. Aktualnie znajduje się
tu obiekt „Marzanka”, przy ul. T.
Kościuszki 69, w pobliżu Pomnika
Trzech Kultur. W budynku dawnej
gospody znajdowała się niewielka sala spotkań, a na piętrze urządzono kilka pokoi gościnnych.
Wspomniana gospoda była jednym z sześciu czermnieńskich
gościńców.
W niewielkiej odległości, tak
od budynku administracji czermnieńskiego dominium, jak i od
stawu (niem. Lahnerteich) oraz
polnej drogi wiodącej do Górnej
Kudowy znajdował się miejscowy browar. Nie ma dokładnych
danych w kwestii daty jego
otwarcia. W latach 1885-1888 w
grono sześciu ustalonych jego
właścicieli wpisał się wałbrzyski
przedsiębiorca Carl Robert von
Tielsch, który w 1845 r. w Starym
Zdroju k/Wałbrzycha założył manufakturę porcelany. Po I wojnie
światowej browar funkcjonował,
ale już na innym miejscu i tylko
przez krótki okres czasu. Od 1929
roku wspomniana powyżej gospoda nawiązywaa do jego istnienia jedynie nazwą.
Na podstawie akt procesu beatyfikacyjnego (zob. Manasterien,
Roma 2002), możemy powiedzieć
nieco więcej o treści kilku odbytych w tym miejscu spotkań. W
roku 1936 spotkania Rodziny
Kolpinga odbyły się na wiosnę i
w grudniu. Miały religijno-świecki charakter. Na spotkanie wiosenne zostały zaproszone także
i narzeczone czeladników. Przy
tej okazji, w ramach formacyjnej
konferencji, ks. Gerhard podjął
temat wzajemnych relacji pomiędzy katolickim młodzieńcem, a
jego narzeczoną. Finałem spotkania była zabawa taneczna.
Grudniowe spotkanie kolpingowskie zorganizowano w związku
z liturgicznym wspomnieniem
św. Mikołaja biskupa. Wówczas

członkowie otrzymali symboliczne upominki. W związku z
narastającymi ograniczeniami
świadomie akcentowano okoliczności spotkań dla spotkań
stowarzyszeń wyznaniowych.
Pod pretekstem zbliżających
się urodzin ks. Gerharda, 3 lutego 1937 r., zorganizowano w tym
miejscu podobnego typu zgromadzenie. Było to towarzyskie
spotkanie młodzieży parafialnej.
Tańcząc przy akompaniamencie
muzyki gramofonowej i śpiewając ulubione pieśni, bawiło się
na nim ok. 50-60 dziewcząt.
Połowa należała do Kongregacji Maryjnej. Ksiądz Gerhard
Hirschfelder przygotował na tę
okazję spektakl w formie teatru
lalek, a wszystkim dziewczętom
ufundował naleśniki (zob. Monasterien, s. 220).
Przy bocznej drodze prowadzącej ze Szklarni przez
B o b row n i k i n a Z i e l e n i e c,
w dwu wąskich dolinkach znajdujących się pod Muflonem
istnieją wsie Stare Bobrowniki
i dawny pr z ysiółek Nowe
Bobrowniki (niem. Neu-Biebersdorf ). W 1939 r. żyło tu
411 mieszkańców). Ta dawna
wieś, a od 1960 roku dzielnica Szczytnej, położona jest
w dolinie Szklarskiej Wody
i Zajęcznika w Górach Bystrzyckich. Założona w XVII/XVIII wieku. Wkrótce przerosła założone
w 1682 roku Stare Bobrowniki.
W 1928 r. istniała tu m.in. gospoda Paula Winklera, 545 m npm,
niemalże pod Wolarzem 825 m
npm. Największy jej rozwój przypadł na w II poł. XIX w. Działały
wtedy 2 szlifiernie szkła. W okresie międzywojennym powstało
tu letnisko. Do dzisiaj przetrwały
liczne przykłady budownictwa
ludowego z XIX w. W centrum
wsi istnieje budynek dawnej
gospody Hermanna Pohl’a
„Zum Grünen Wald”. Obok sali
konsumpcyjnej i takiegoż ogrodu, bazy noclegowej (30 łóżek)
istniało tu rzeźnictwo i sklep z
wyrobami wędliniarskimi. Oferowano przyjemny wypoczynek z
orzeźwiającym chłodem latem, a
zimą możliwość uprawiania sportów zimowych. W latach 1937-39
z myślą o promocji rozwijającej
się wsi letniskowej, wydawnictwo fotografa Siegel ze Szczytnej
wydało kilka typów widokówek.
Ks. Gerhard Hirschfleder
wybrał tę malowniczą i spokojną wieś oraz tutejszy gościniec na miejsce spotkań z
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członkami Rodziny Kolpinga.
Było to miejsce nieco chronione przed zbędnymi intruzami
i obserwatorami, niezbyt oddalone od Czermnej, znajdowało
się nieco na uboczu głównych
szlaków turystycznych i centrów

letniskowych. Ponadto było ono
łatwo dostępne. Bardzo dogodnym był chociażby dojazd koleją z Kudowy do stacji kolejowej
w Szczytnej (453 m npm). Stąd
można już było wędrować pieszo ulicą Bobrownicką i wzdłuż

Oprac. ks. Tadeusz Fitych, grafika Tomasz Mazur.

Gospoda „Zur Braurerai” . Zdjęcie z archiwum ks. prof. Fitycha.

Panorama Biebersdorf (Szczytnej)
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potoku, obecnie im. Laska, idąc
szosą pod górę Przechodziło
się przez niewielkie dzielnice
Szczytnej: Bystrą i Szklaną Górę.
Po lewej stronie mijało się Górę
Złotą - 625 m npm, a nieco
dalej po prawej Górę Gołębią
– 706 m npm. Inna możliwość
dotarcia (np. przy młodzieżowych zlotach gwiaździstych),
istniała z Dusznik-Zdroju. Stąd
ok. 1,5 godziny marszu, idąc
górskim szlakiem (niebieski),
należało pokonać ok. 4,2 km.
Kilka odnalezionych fotografii, niestety nie najlepszej
jakości, po części odsłania nam
radosną i braterską atmosferę
kolpingowskich spotkań. Na
jednej z nich widzimy prezesa
ks. Gerharda z gitarą oraz wiceprezesa Wilhelma Hannuscha.
Z pewnością pobyty w Nowych
Bobrownikach służyły zarówno
młodym czeladnikom, muzykantom tego grona, jak i seniorom Rodziny Kolpinga, jako czas
odpoczynku, wspólnego muzykowania, religijno-społecznej formacji oraz budowania
atmosfery rodzinnej bliskości,

przyjaźni i wspólnoty. Te wartości były i są potrzebne każdemu
człowiekowi.
Czermnieńska Rodzina
Kolpinga z bólem żegnała
ulubionego prezesa
W związku z nominacją ks.
Gerharda Hirschfeldera na młodszego wikariusza w Bystrzycy
Kłodzkiej, gdzie w miejskiej
parafii posługiwało dwóch wikariuszy, funkcję st. wikariusza
pełnił w tym czasie pochodzący
ze Słonego ks. A. Langer. W lutym
1939 roku doszło w Czermnej do
szeregu spotkań umożliwiających różnym kręgom miejscowej społeczności bezpośredni
kontakt i dialog z ulubionym wikariuszem „Jelonkiem”. W trakcie
jednego z nich ksiądz proboszcz
Hauffen powiedział na pożegnanie (luty 1939 rok: „To było
siedem tłustych lat dla naszej
parafii” Jeśli idzie o pożegnanie
charyzmatycznego duszpasterza
przez czermnieńskie Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga, to po
części przybliża je stenograficz-

Współczesny widok obiektu dawnej gospody „Zum Grünen Wald”; fot. T. Fitych

na notatka sporządzona przez
Wilhelma Hannuscha, (ur. 29
VII 1898 Czermna, mieszkał w
pobliżu nowej szkoły, w domu
pod nr 152 i był ojcem dwóch
córek: Elisabeth * 2 IV 1929 i Rosy
* 31 VIII 1934, po mężu Teuber)1.
Był on wiceprezesem Rodziny
Kolpinga, kronikarzem gminy,
a z zawodu drukarzem. Z racji
pełnionej funkcji pozostawał w
bardzo bliskich relacjach z ks.
wikariuszem Gerhardem jako
prezesem. Z ulubionym duszpasterzem łączyło go dodatkowo
zaangażowanie na rzecz niwelowania destrukcyjnych skutków
nazizmu oraz walki „krzyża ze
swastyką”.
W maszynopisie sporządzonym w języku niemieckim czytamy: „9 luty 1939 roku: spotkanie
pożegnalne w gospodzie „Zur
Brauerai”. W trakcie pierwszej
części spotkania Ksiądz Prezes
wygłosił wykład (niem. „Lichtbildvortrag”, dosłownie wykład z
przeźroczami) na temat: Bóg,
Trójca Święta, Chrystus. Druga
cześć spotkania była dedykowana pożegnaniu naszego wielce

czcigodnego i ulubionego prezesa ks. wikariusza Gerharda
Hirschfeldera. Na początku chór
męski wykonał pieśń pt. „Freunde laßt als Abschiedgruß…”. Następnie członek stowarzyszenia
brat Hubertus Klowersa (* 27 XI
1921 w Czermnej, a mieszkający
w domu pod nr 188, w Średniej
Czermnej na wysokości boiska
sportowego) wygłosił wiersz
pożegnalny. Po czym głos zabrał
Senior Stowarzyszenia. W swoim
przemówieniu powiedział m.in.:
przypomnijmy te trudne chwile z
przeszłości, kiedy mistrz należący
do naszej Kolpingowskiej Rodziny pragnął wydać za mąż swoją
córkę, ale musiał się rozczarować.
Okazało się, że narzeczony odkrył
powołanie do kapłaństwa. Podobnie i my, przeżywamy dzisiaj
takie trudne chwile. Opuszcza
nas ulubiony Ksiądz Prezes, aby
posłusznie podjąć ważne zadanie
duszpasterskie w Bystrzycy Kł.
Wiadomość o przeniesieniu [ks.
Gerharda] wywołała uczucia żalu
i bólu. Płaczemy z powodu tej
decyzji. Przez prawie siedem lat
ks. wikariusz Gerhard Hirschfel-

Gospoda „Zum Grünen Wald”, Nowe Bobrowniki. Foto: archiwum ks. prof. Fitycha
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der kierował naszą Kolpingowską
Rodziną. W niestrudzony sposób
pracował dla nas. Uczynił wiele
dobrego. Powinniśmy się radować z jego szczególnej miłości i
troski. Bardzo często gościł u nas,
a my u niego. Wspólnie wzrastaliśmy w jego sercu. Dlatego jest dla
nas wyjątkowo trudne przyjęcie
tej decyzji powodującej odejście
od nas ulubionego Księdza Prezesa. Bardzo wiele traci katolicka
młodzież. Czas przeżyty przez
Rodzinę Kolpinga pod przewodnictwem naszego ulubionego Księdza Prezesa, kiedy to
usiłowaliśmy realizować nasze
najszlachetniejsze cele, zapisze
się na trwałe na kartach dziejów

i będzie zwieńczony laurowym
wieńcem. Nie znajdujemy ani siły,
ani sposobu, aby za to wszystko
podziękować. Tak więc niechaj
sam Bóg szczodrze to wynagrodzi.
W imieniu najstarszych członków Kolpingowskiego Stowarzyszenia, z głębi serca podziękował
senior Johann Barton (*08 IX
1909 Kudowa; mieszkał w Dolnej
Czermnej, w domu pod nr 32).
Następnie przemówił Ksiądz
Prezes.2 Bezpośrednio po jego
słowach męski chór wykonał
utwór „Muß ein Lied zum Scheiden klingen”. Na koniec zaśpiewaliśmy wspólnie: ”Ein Gotteshaus steht zu Köln Am Rhein”3.
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Ta pieśń w godny sposób zakończyła wieczór.
16 lub 17-go lutego 1939
roku jako symboliczny wyraz
uznania i wdzięczności za wiele
zasług Prezesa, ks. wikariusza
Hirschfeldera na rzecz Rodziny
Kolpinga, została mu podarowana szafa na książki z prywatnego
księgozbioru. Wykonał ją starszy
członek stowarzyszenia, mistrz
stolarski Adolf Wietek (*20 XI
1884 Słone; mieszkający w Dolnej
Czermnej, w domu pod nr 40)”.
Po latach, Wilhelm Hannusch
w styczniu 1966 r. wyjechał z
Czermnej i zamieszkał w Leopoldstal, w pobliżu Horn-Bad Meinberg (miasto uzdrowiskowe w

Niemczech, w kraju związkowym
Nadrenia Północna-Westfalia, w
powiecie Lippe). W wieku prawie
87 lat, w swoich wspomnieniach
napisał m.in.: „Ks. wikariusz Gerhard Hirschfelder przez szereg lat
był prezesem Rodziny Kolpinga, a
ja jego „wice”. Niekiedy obydwaj,
pozwalaliśmy sobie na swobodne żarty, ale w jednym punkcie
byliśmy do końca zgodni: „Przeciwko swastyce”!” On potrafił w
inteligentny i mistrzowski sposób
prezentować głębokie prawdy
życia duchowego i ku zbudowaniu ogółu, doskonale łączyć je z
rozrywką. To sprawiało, że był tak
bardzo kochany przez młodzież,
jak i dorosłych”4.

Okładka egzemplarza,
pierwszego broszurowego
wydania medytacji
napisanych w kłodzkim
więzieniu w 1941 r.
przez ks. Gerharda
Hirschfeldera
nt. Drogi Krzyżowej,
Czermna 1942 r.; nakład
w ilości 100 egzemplarzy
został wykonany w
domu na prostej ręcznej
prasie, przez Wilhelma
Hannuscha;
źródło: Telgte - zbiory
ziemi kłodzkiej.
Czermna 1936 lub 1937(?), foto-studio naprzeciwko kościoła: Ks. Gerhard H. z gronem ministrantów
(źródło: archiwum ks. T. Fitycha).

Duszniki Zdrój 1936 lub 1937 r., dzień skupienia dla ministrantów z całego „czeskiego zakątka” (ks. G. H. na górze czwarty od prawej); fotografia po lewej: Czermna 1936 lub
1937(?), foto-studio naprzeciwko kościoła: Ks. Gerhard H. z gronem ministrantów (źródło: archiwum ks. T. Fitycha).

Przypisy:
1. Przetłumaczona przez Autora niniejszego artykułu notatka pochodzi ze zbiorów
W. Hannuscha (*VII 1898). Wspomniany maszynopis udostępniła jego, niedawno
zmarła, starsza córka Elisabeth (* 2 IV 1929), a rodzona siostra Pani Rosy Teuberowej. Ulubiony przez parafian wikariusz ks. Gerhard Hirschfelder m.in. z tytułu
troski o kolpingowskie stowarzyszenie był częstym gościem w jego domu. Pan
Wilhelm (Willi) Hannusch przez 30 lat pracował w drukarni Richarda Polla w
Dusznikach (upaństwowiona 1 IX 1945 r.). Był on tą osobą, która przygotowała i
opracowała do druku, medytacje Drogi Krzyżowej ks. Gerharda Hirschfeldera, ale
zarazem zadbał o jej publikację. Wraz z dwoma członkami Rodziny Kolpinga był
obecny na pogrzebie męczennika KL Dachau (wspólnie nieśli koronę z szerokim
wstążkami w kolorach kolpingowskiego sztandaru. Ponadto do chwili wyjazdu
z Czermnej (4 stycznia 1966 r.) opiekował się grobem ks. G. Hirschfeldera. Pełne

świadectwo sformułowane 27 VI 1985 r. (list do B. Franke) – zob. Monasterien,
Roma 2002, s. 333-335.
2. Osobiste odniesienie wiceprezesa Rodziny Kolpinga Wilhelma Hanuscha,
prawdopodobnie dotyczy osoby moderatora drugiej grupy wiekowej tego
stowarzyszenia, czyli osoby seniora. Jego postać nie została zidentyfikowana.
3. Jest to jedna typowych pieśni Stowarzyszenia Kolpinga (przed 1913 r.), używana przy pielgrzymkach do grobu ks. Kolpinga. Autorem pierwotnego tekstu
jest O. J. Lohmann (nową wersję ułożył Ronald Knott), a muzykę skomponował
Friedrich Silcher.
4. Zob. Monasterien, Roma 2002, s. 334.

Ziemia Kłodzka nr 261/ kwiecień 2016

30
ks. prof. Tadeusz Fitych

ŽIVOT BLAHOSLAVENÉHO KNĚZE
GERHARDA HIRSCHFELDERA (1907 – 1942)
Úvod
Dne 19. září 2010 proběhla v
diecézi Münster v Německu z rozhodnutí Benedikta XVI. slavnost
blahořečení kněze Gerharda Hirschfeldera. Následně 10. října
téhož roku věřící ve svidnické
diecézi v Polsku (Kudowa Zdrój
– Czermna, Bystrzyca Kłodzka a
Długopole) děkovali Bohu za dar
lásky a za zářivé svědectví života
duchovního průvodce Kladska –
blahoslaveného kněze Gerharda
Hirschfeldera.
Gerhard Hirschfelder byl
občanem Kladska, země zbožného lidu, protkané více než
5 000 drobných sakrálních
památek. V roce 1932 se stal
knězem, bylo to krátce před
volbami do Reichstagu (parlamentu Německé říše), v době,
kdy nacisté pod vedením Adolfa
Hitlera přebírali v Německu vládu
a zaváděli totalitní režim.
Po dobu celé své 9-ti leté
kněžské služby v Čermné (Czermna) a Kladské Bystřici (Bystrzyca Klodzka), ve svých kázáních
směrovaných nejen mládeži,
horlivě hájil křesťanské hodnoty
a důstojnost člověka, vystupoval proti znesvěcování objektů
sakrální architektury na území
celého kladského výběžku a vystupoval jasně proti nacistické
ideologii. To se nakonec stalo
hlavní příčinou jeho zatčení a
uvěznění bez jakéhokoliv soudního procesu. Po čtyřměsíčním
věznění byl poslán do koncentračního tábora Dachau, kde po sedmi měsících umírá. Tato krátká,
ale nejtěžší část jeho života byla
dobou jeho duchovního dozrání,
kdy se bezvýhradně odevzdal do
Boží vůle a utrpení bral jako Boží
vyvolení.
Dětství:
Gerhard Hirschfelder se narodil 17. února 1907 v Kladsku
jako nemanželské dítě slečny
Marie Hirschfelder (13.12.1881–
16.2.1939) a pána Oswalda Wolfa
(1871–1963), továrníka a obchodníka textilních látek. O dva dny
později, 19. února 1907 byl pokřtěn vikářem P. Bergmannem
v kladském kostele Nanebevzetí

Nejsvětější Panny Marie. Při křtu
dostal tři jména: Gerhard, Franziskus (František) a Johanes
(Jan). Udělování svátosti křtu
se účastnil pouze kmotr František Hirschfelder – sklářský mistr
(byl to pravděpodobně matčin
bratr), ostatní svědky nahradil
místní zvoník.
Jako mladý chlapec bydlel
se svou matkou nejprve poblíž kladské radnice (dnes je to
ulice Armii Krajowej 10), a pak
v ulici Wojska Polskiego. Již v
době svého mládí toužil stát se
knězem. Proto si nejčastěji hrával
na kostel a na sloužení mše svaté,
oblečen v liturgickém oděvu. Již
tehdy pronášel vášnivá kázání.
Dalším jeho zájmem bylo divadlo
– často hrával v různých dětských
a biblických představeních.

P. Gerhard Hirschfelder

Mládí:
V roce 1913 zahájil školní docházku na obecné škole v Kladsku. V roce 1918 přijal v kladském
farním kostele svátost biřmování.
Zvolil si biřmovací jméno Benedikt. Po absolvování základní
školy se stal studentem katolického humanitního gymnázia v
Kladsku. Maturitní zkoušku složil
3. března 19271. V gymnazijních
letech (a později také jako bohoslovec) byl činným ve společnství
,,Quickborn“ – katolickém církevně-liturgickém hnutí. Tím se v
něm významně rozvíjely křesťanské hodnoty a postoje a staly se
tak základem pro jeho budoucí
pastorační práci, zejména mezi
mládeží.
Vysoká škola
a kněžská svěcení:
V roce 1927 Gerhard Hirschfelder jako bohoslovec zahájil
studium filozofie a teologie na
univerzitě ve Vratislavi (Polsko).
29. prosince 1931 zde obdržel
jáhenské svěcení. Rok na to 31.
ledna 19322 byl ve vratislavské
katedrále vysvěcen kardinálem
Adolfem Bertramem na kněze
pro Hrabství kladské, tj. pruskou
část pražské arcidiecéze (v roce
1933 žilo na tomto území 124 504
obyvatel, z toho 107 228 katolíků,
13 501 protestantů a 194 Židů).

p. Marie Hirschfelder

Dne 1. února 1932 celebroval novokněz prostým způsobem
svou první mši svatou v kapli
sester Služebnic Nejsvětějšího
Srdce Pána Ježíše v Długopole
Zdroji (obec s pěti sty obyvateli
se nachází u Bystřice Klodské,
vzdálené 24 km od Kladska).
Na primiční obrázek umístil své
motto: „Kristus, náš velikonoční
beránek, je obětován, Aleluja!“
("Christus, unser Osterlamm, ist
geschlachtet, Alleluja").
Kněžská služba:
,,Je zřejmou pravdou, že jednota Církve, její Společenství a její budoucnost se budují silou těch, kdo
mají hluboké kořeny zakotvené ve
víře a žijí z ryzí plnosti této víry.“
(kardinál J. Ratzinger)
Kněz Gerhard Hirschfelder
chápal smysl křesťanské víry a

Z dětských představení

svátosti kněžství jako hluboké
spojení s Kristem. V této souvislosti hluboce věřil v lásku milosrdného Boha, a proto se stal
bojovníkem za Boží věc. Podobně
jako i jiní velikáni německého
národa, (zejména Edita Steinová OCD, Alfred Delp SJ, Ditrich
Bonhoeffer), v boji s bezbožeckou ideologií čerpal sílu a oporu
z kořenů víry v dětství, posléze
pak z lidové zbožnosti spojené
s četnými drobnými sakrálními
památkami kladské krajiny. Opravdovou sílu ale čerpal z živého
přátelství s Kristem, ve kterého
pevně věřil.
Kolem roku 1933, kdy byl
členem kněžského společenství náležícího k mezinárodnímu
katolickému schönstattskému
hnutí (založeného pallotinem P.
Josefem Kentenichem), čerpal
ze zdrojů jeho spirituality, která má mariánský, pedagogický
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a apoštolský charakter. Kromě
toho byl duchovním asistentem
v Kladské Bystřici a také předsedou mezinárodního spolku
dělníků s názvem „Kolpingova
rodina“. Tento spolek založil v
roce 1841 kněz Adolph Kolping
(1813 – 1865) za účelem sociální
podpory a vzdělávání mladých
dělníků a řemeslníků v katolickém duchu.
Nelze opomenout, že P.
Gerhard Hirschfelder hledal
náboženské vzory a inspiraci i
ve spiritualitě redemptoristů,
kteří působili v mariánské svatyni v Bardu (10 km od Kladska)
od roku 1900. Ztotožňoval se
s mystickým třetím svatým
v dějinách řádu redemptoristů,
sv. Gerhardem Majellou. Matka
P. Gerharda v době jeho narození
prožila misie vedené redemptoristy, které ji hluboce oslovily a
kde byla prezentována osobnost tohoto světce. Můžeme se
domnívat, že to ovlivnilo výběr
jména pro jejího syna. P. Gerhard
nejenže plně akceptoval tuto její
volbu, a co více, se zálibou používal rozšířenou formu svého
jména: „Kněz Gerhard Majella
Hirschfelder“ (leden 1937). Zde
je třeba zdůraznit, že svatý Gerhard Majella požíval nejen četné
dary náležící mystikům, ale také
pěstoval určitý náboženský radikalismus typický pro svatého
Alfonse Maria z Liguori. (Pozn.:
Sv. Gerhard Majella zemřel na
tuberkulosu v nedožitých 30-ti
letech svého života. Na dveřích
své klášterní cely zanechal lístek
svého kréda: „Zde se plní Boží
vůle, tak jak chce Pán a jak dlouho bude chtít“.) Také ve farnosti
Čermná, kterou měl nyní P. Gerhard na starosti, dříve působil
významný redemptorista P. Franz
Xawer (11.12.1864 - 13.03.1926)
– jeho obrázek měl P. Gerhard založen ve spisech.
Život a působení kněze
Gerharda Hirschfeldera
Jeho kněžské působení lze
shrnout do tří fází jeho života:
První etapa je jeho kněžské
poslání, které zahrnuje období
7-mi leté práce ve farnosti Čermná (Czermna) jako kaplana.
Druhá etapa jeho života je
jeho působení jako kaplana ve
farnosti Kladská Bystřice (Bystrzyca Kłodzka), v kostele sv. Michala,
kde působil 3 roky po boku faráře
P. Piusa Junga a po jeho smrti v r.
1940 jeho následníka probošta

Adolfa Langera. Zde se jako duchovní otec plně věnoval práci
s mládeží v kladském hrabství.
Třetí etapa jeho života představuje jeho zatčení, pobyt v
kladské a vídeňské věznici a na
konec v koncentračním táboře
v Dachau.
Od 1. dubna 1932 do února
1939, po dobu 7 let, působil P.
Gerhard Hirschfelder jako kaplan po boku probošta Augustina Hauffena (1885 – 1939)
ve farnostech Kudowa Zdrój a
Čermná. V té době žilo v Kudowie 1 855 obyvatel a v Čermné
2 041 osob. Celá farnost čítala
šest vesnic, ve kterých žilo více
než 4 400 věřících.
Na území farnosti fungovaly četné spolky sportovního
zaměření: „Sportclub Preußen
23“ s oddílem míčových her
a gymnastikou, lyžařský oddíl
„Rauhreif“ a „Militér – Verein“.
Taktéž existovaly spolky kulturního a společenského zaměření, například hasiči, divadelní
kroužek, Kolpingova rodina
(Kolpingfamilie) a Kolpingova
mládež (Jungkolping). Přímo
při kostele fungovaly: pěvecký
sbor, kongregace Panny Marie,
spolek katolických žen a sdružení
mládeže (bylo zakázáno v době
vzniku Hitlerovy mládeže „Hitler
jugend“). Prelátem P. Franzem
Diggerem, generálním vikářem
kladského hrabství, byl P. Gerhard jmenován duchovním pastýřem mládeže kladského děkanátu (1936 – 1940). Této práci se
obětavě a horlivě věnoval.
Vychovával mládež v evangelním duchu. Jeho postava byla
otevřená pro každého člověka.
Osobně ve svém jednání vyzařoval radost. Způsob celebrování
mše svaté prožíval kontemplativně. S velkým zájmem a popularitou organizoval četné poutě
mladých lidí, například pouť do
Vambeřic (Wambierzyce) a ke kostelu Panny Svaté Marie Sněžné
nedaleko Kralického Sněžníku.
Poutí se vždy účastnilo několik
tisíc obyvatel kladského výběžku.
Dále se velké popularitě těšily
ministrantské schůzky organizované na farní zahradě a liturgická
formace ministrantů – příprava
pro službu při mši svaté.
Ve svých kázáních vždy hájil
hodnoty katolické víry, náboženských symbolů a důstojnost člověka. Otevřeně vystupoval proti
nacistům. Rozvíjel katolické
mládežnické organizace, které
měly zabránit šíření nacistické
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ideologie. V duchu křesťanských hodnot shromažďoval
kolem sebe nejen děti a mládež
z Čermné, ale i z ostatních přilehlých vesnic.
Svým ojedinělým charismatickým jednáním uměl ale kněz
Gerhard Hirschfelder k službě
Bohu přitahovat všechny věkové skupiny. Svou postavou vždy
vyzařoval ochotu k plnění Boží
vůle. Jeho kázání byla působivá. Vždy hájil pravdu a za pravdu
bojoval. Z těchto důvodů měl v
té době také četné nepřátele,
kteří se ho potřebovali zbavit a
PRAVDU umlčet.
Pro lídr y místní NSDAP
(Národně socialistická německá
dělnická strana) byl P. Hirschfelder nepohodlný. Od roku 1933
se jeho práce s mládeží stávala
čím dál více trnem v oku ideologii národního socialismu. Přímo

ve Slaném u Kudowa Zdrój, ve
farnosti Čermná, působil nacistický politik Paul Škoda, povoláním
švec. Byl jedním z jeho četných
odpůrců. Potíral křesťanskou víru,
a proto také kněze Gerharda Hirschfeldera pronásledoval. Dalším
jeho pronásledovatelem byl Arno
Rogard (původním příjmením
Rogowski), nevěřící učitel působící v Čermné a v evangelické
škole v Kudowa Zdrój. Stejně
se choval i jeho bratr Arwed Rogowski, který bydlel v Čermné
v domě číslo 5 (dříve Haus „Lydka“, v jeho době – Haus „Rogard“).
Nyní tento dům už neexistuje.
Následkem nacistického
pronásledování 16. února 1939
utonula v řece Nysa Kladska matka kaplana Hirschfeldera - Marie
(bylo jí sotva 54 roků), kterou pak
pohřbil on sám, protože žádný
jiný kněz se v tehdejší době kvůli

Mapa farnosti sv. Bartoloměje apoštola v Kudowa Zdrój –Czermna (Návrh Mons. T. Fitych)

Obce Čermná - mědiryt A. Rossmäslera z roku 1841.
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vydírání a nátlakům ze strany
úřadů nechtěl pohřbu zhostit.
Od února 1939 do roku
1941, po dobu necelých 3 let,
byl z důvodu ochrany před
vydíráním a narůstajícím nacistickým nátlakem přeložen
jako vrchní kaplan do farnosti
v Kladské Bystřici, což mu mělo
zajistit větší bezpečí. Přesto ve
svém působení zůstal nadále
důsledný, neoblomný a nebojácný. V době, kdy se ve školách
rušila výuka náboženství, on za
ní bojoval tím způsobem, že vyučování přesunul do kostela a
mládež zval na tzv. „hodiny víry“.
Dne 8. června 1941 uspořádal
poslední velkou pouť do Vambeřic a na horu Panny Marie Sněžné.
I přes současně probíhající vojenský výcvik mládeže se jí zúčastnilo až 2300 dívek a chlapců z
celého Kladska. Během poutě
celebroval eucharistii a pronesl
kázání.
Represe ze strany národního
nacistického socializmu
Jako duchovní otec, který vychovával mládež v křesťanském
duchu, byl z důvodů svých protinacistických názorů neustále
sledován, podroben četnwým
výslechům gestapa a žalován
jako nepřítel národa a jeho
vůdce. Bylo mu namítáno, že
přetahuje mládež ze stranických
organizací „Hitler Jugend“ (Hitlerova mládež) a „Bund Deutscher
Mädchen“ (Svaz německých
dívek). Mnohočetně mu bylo
vyhrožováno, byly prováděny
odposlechy jeho kázání a jejich
obsah byl posílán nacistickým
předákům.
Na příkaz nacistického
vedení horliví členové z řad
Hitler Jugend jednoho dne v
okolí Kladské Bystřice zneuctili několik sakrálních památek
(např. u vesnice Wyžki). Tento
hanebný čin P. Hirschfeldera i
celou katolickou obec v Kladské Bystřici hluboce pobouřil.
Bezprostředně poté vystoupil v
neděli ve svém kázání s ostrou
kritikou, kde zneuctění kříže a
kapličky P. Marie veřejně odsoudil. Na obranu mládeže pronesl také větu: „Kdo ze srdce
mládeže vytrhává víru v Krista,
je zločincem“.
Pronesení této věty se mu
stálo osudné. Dne 1. srpna 1941
byl gestapem v Kladské Bystřici,
v ul. Starościńska (první dům na
levé straně), kde vedl „hodiny

víry“ pro mládež, zatčen. Déle
než čtyři měsíce (od 01.08.1941
do 15.12.1941) byl gestapem
zadržován v kladské věznici, v
ulici Bohaterów Getta 16, bez
oficiálního obvinění, bez soudního procesu a formálního
rozsudku. Právě zde napsal svá
rozjímání křížové cesty (byly později publikovány). Z jeho korespondence v této době se mimo
jiné dozvídáme, že měl zdravotní problémy se srdcem. Obětavý
duch jeho pastýřské práce mimo
jiné dokazuje skutečnost, že ve
věznici sepsal výsledky svého
studia a meditací nad vybranými slovy sv. Pavla – apoštola
národů, které zdůrazňovaly
připravenost darovat svůj život.
V kladské věznici mj. napsal: „Pane, jsem Tebou vyvolený, abych trpěl. Pane, děkuji
Ti za to.“
„Tento svět není schopen
prohlédnout naše opravdové
duchovní bohatství“.
"Křesťan a zvláště kněz je
vždy člověkem radosti a plný
naděje, protože Krista, pro kterého žijeme, není možné zabít
ani jej vyhladit."
Spontánně uplatňoval duchovní postoj ,,Duc in altum –
Zajeď na hlubinu“ (Luk, 5,4). Ve
chvíli stupňujícího se ohrožení
posiloval nejdůležitější vztah
– vnitřní jednotu s Kristem a
díky tomu se stával "hradem v
nitru" (sv. Teresie z Avily).

Pobyt v koncentračním
táboře v Dachau
Dne 27. prosince 1941 –
po necelých osmi měsících od
svého uvěznění byl P. Hirschfelder internován v koncentračním
táboře v Dachau v Bavorsku. Na
seznamu římskokatolických kněží
figuruje pod číslem 841 a jako
vězeň koncentračního tábora
pod evidenčním číslem 28972.

Od této chvíle budou nezlomná
víra v Boží lásku, Boží Prozřetelnost i vědomí zbavené strachu a
obav, modlitba a služba druhým,
význačným rysem jeho myšlenek
a dopisů.
První tří měsíce byl umístěn v
táborového bloku č.30 pro polské
kněze se zpřísněným režimem,
to je velmi výmluvná skutečnost!
24. 3. 1942 byl přemístěn
na blok číslo 26/2 pro německé

Kladská Bystřice dnes

Transport
do koncentračního
tábora v Dachau
Dne 15. prosince 1941 byl
P. Gerhard bez soudu poslán
transportem do koncentračního
tábora Dachau. V transportním
vagónu z Kladska byl umístěn
do jednomístné cely jako pátý v
pořadí. Protože cela byla těsná,
museli vězni většinu času trávit
ve stoje. Štědrý den už trávili
ve věznici ve Vídni. P. Hirschfelder spoluvězňům vyprávěl
o tajemství Božího narození.
Spolu s ním tam byl také jeden německý kapitán, který
byl degradován a odsouzen
na tři měsíce těžkého tábora
za vážné vojenské provinění.
Po létech tento voják na tuto
událost vzpomínal, že ještě
nikdy v životě neslyšel, aby
někdo takovým způsobem a
s takovou láskou mluvil o tajemství příchodu Vykupitele na
tento svět.

Z pouti před bazilikou Matky Boží ve Vambeřicích
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kněze, kde již byla kaple a mohla
se oficiálně slavit liturgie.
Smrt
Kněz G. Hirschfelder byl
malé a drobné hubené postavy. Z důvodu nelidského
zacházení a pro velkou vyčerpanost, podvýživu a poruchy
krevního oběhu a posléze
zapal plic umírá v táborovém
lazaretu dne 1. srpna 1942 v
nedožitých 36 letech svého života a po 10 letech kněžství. V
roce 1942 byla urna s ostatky
kněze Gerharda Hirschfeldera
uložena k věčnému odpočinku
na hřbitově u kostela v Kudowa
Zdrój – Czermna.
Odkaz pro současnost
a budoucí generace
Křesťanská postava kněze
Gerharda Hirschfeldera je pro
nás nyní i pro budoucí generace
postavou k napodobování pro:
jeho neoblomnou a tvůrčí víru a
důvěru v Krista Ježíše – našeho

Spasitele
jeho didaktickou a výchovnou
práci s dětmi a mládeží, v období formování křehké lidské
osobností
jeho statečnost v boji za Pravdu
v těžkém období nacistické
nadvlády
jeho postoj, kdy vždy a za každých okolností hájil a bránil
lidskou důstojnost
Pro nás občany z celého
kladského výběžku a přilehlých
oblastí česko-polského pohraničí je postava kněze Gerharda
Hirschfeldera vzorem, protože je
to náš bratr, který zde na tomto území s námi společně žil a
pracoval, je nám obzvlášť blízký
a jeho odkaz je i dnes vysoce
aktuální.
A tak Tě vroucně prosíme,
blahoslavený Gerharde Hirschfeldere oroduj za nás.
Nàvrh, redakce a graficka uprava:
Mons. Prof. T. Fitych.
Jazykova uprava a gramaticka
korektura: Dipl. Ing. Tomáš Mičaník
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Podle materiálových podkladů:
P. prof. Dr. Dr. Tadeusz Fitych,
DRUGI MĘCZENNIK ZIEMI KŁODZKIEJ, KALENDARIUM 35 LAT ŻYCIA
KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA
(1907-1942; jest to poszerzona
wersja artykułu, którego pierwotne
źródło: „Świdnickie Wiadomości
Kościelne” VII (2010) nr 2 (26), s.

262-269; http://www.klodzko.
jezuici.pl/ksgrehard.html;
http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/3686/hirschfelder.html; T.
Fitych, Zamiast Podsumowania
Obrad Sympozjalnych, “Ziemia
Kłodzka” (2010) nr 11 (198), s.
10-11.

Koncentrační tábor Dachau

Život v táboře

Na fotografii, z leva: hroby kněze. prob. kan. A. Hauffena a bl. kněze G. Hirschfeldera (foto Mons. T. Fitych)

P. prof. Dr. Dr. Tadeusz Fitych

Publikace P. Gerharda Hirschfeldera (foto Mons. T. Fitych)

Ziemia Kłodzka nr 261/ kwiecień 2016

34
Władysław Białowąs

SMUTNA ROCZNICA - WYWÓZKA NA SYBIR
W lutym minęła 76 rocznica
masowych wywózek ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego
z terenów zajętych przez ZSRR w
1939 roku.
Okupacja sowiecka Kresów
Wschodnich Polski zaczęła się z
chwilą agresji 17 września. Oznaczała przeniesienie w krótkim
czasie metod sowieckiego ludobójstwa na tereny okupowane.
Kilka tygodni po wkroczeniu
Sowietów dało się już zauważyć
działania potężnej i dobrze zor
ganizowanej jeszcze przed wybuchem wojny siatki wywiadu
sowieckiego. Wcześniej władze
II RP często likwidowały i aresztowały zawodowych szpiegów sowieckich oraz tzw. informatorów,
wywodzących się z mniejszości
narodowych oraz nielicznych
Polaków. Wkraczając do Polski,
Sowieci mieli pełne informacje
o administracji, wojsku, służbach
granicznych, policji, osadnikach
wojskowych, itp. Natychmiast rozpoczęto aresztowania, a później
mordowano polskich urzędników,
samorządowców, sędziów, prokuratorów, policjantów, profesorów i
nauczycieli, działaczy politycznych
i społecznych. Jednym słowem
polską inteligencję. Dla Sowietów
niebezpieczni byli również obywatele polscy innych narodowości.
Wywożono niektórych Ukraińców,
Białorusinów i Żydów. Aresztowano i deportowano również tzw.
„bieżeńców", czyli tych obywateli
polskich, którzy uciekając przed
Niemcami przeważnie z Wielkopolski, Śląska i Pomorza, dotarli na
tereny okupowane przez Sowietów. Wykazy rodzin przeznaczo
nych do deportacji na północ i
wschód Związku Sowieckiego
były sporządzane według stanu
socjalnego i majątkowego.
11 października 1939 r. zatwierdzony został tajny rozkaz
NKWD nr 0011223. Był on adreso
wany do wszystkich jednostek,
przygotowujących wykazy osób
niebezpiecznych dla władzy radzieckiej. Rozkaz został uzupełniony uchwałą Rady Komisarzy
Ludowych ZSRR nr 2122 z dnia
29 grudnia 1939 roku, zatwierdzającą „Instrukcję Ludowego
Komisarza Spraw Wewnętrznych
ZSRR o porządku przesiedlenia
polskich osadników z Zachodnich
Obszarów Ukraińskiej i Białoru-

skiej SRR". Instrukcja ta zawierała
szczegółowe wytyczne, dotyczące
trybu i sposobu przeprowadzania jednoczesnego, masowego
przesiedlenia ludności polskiej w
głąb Związku Sowieckiego w dniu
wyznaczonym przez NKWD. Dokument podpisał Ławrientij Beria.
Instrukcja oraz dziesiątki innych
nie były w pełni przestrzegane.
Według szacunków władz polskich w Londynie ze wschodnich
terenów II RP wywieziono ponad
1 milion 200 tysięcy osób w czterech wielkich deportacjach: w
lutym, kwietniu i czerwcu 1940
oraz w czerwcu 1941 r. Około 150
tysięcy zmobilizowano do Armii
Czerwonej, a 180 tysięcy wywieziono jako jeńców wojennych.
Z ludobójstwem rosyjskim
mamy do czynienia już od momentu transportu deportowanych w nieludzkich warunkach.
Spośród wszystkich czterech
wywózek najtragiczniejszą była
ta z 10 lutego 1940 r. Zima tego
roku była długa i mroźna. Zaczęła
się w październiku 1939 i trwała do ostatnich dni marca 1940
r. Mróz w niektórych rejonach
Kresów dochodził do 34.5° C
poniżej zera. Taką temperaturę
pokazywał termometr na stacji
kolejowej w Zbarażu. Dodatkowo wszędzie było dużo śniegu.
Do wywózki doszło nagle, bez
wcześniejszej zapowiedzi. Nikt
się jej nie spodziewał, nikt się do
niej nie przygotował.
Z deportacji nie zwolniono nikogo, ani chorych, ani niemowląt,
dzieci i starców, ani kobiety czy
mężczyzn. Wiele tygodni spędzili
w wagonach towarowych i zanim
dotarli do miejsca przeznaczenia,
zamarzali w lutym albo ginęli z
gorąca w czerwcu. Brakowało jedzenia, picia, a dziura pośrodku
wagonu zastępowała wszelkie
urządzenia sanitarne.W takich
warunkach odbywała się podróż,
a była ona tylko wstępem do dalszych nieszczęść: głodu, zimna,
brudu, chorób, niewolniczej pracy,
upokorzeń oraz złego stanu psychicznego zesłańców.
Wywózkę z 10 lutego 1940
roku pamiętam, mimo że miałem
wówczas tylko 6 i pół roku. Miesz
kaliśmy w miejscowości Ihrowica
w powiecie tarnopolskim. Była to
duża, ciągnąca się ponad 5 km
wieś. Należały do niej rozmiesz-

Praca zesłańców przy wyrębie lasu. Fot. z domowego archiwum Jadwigi Markowskiej

czone wokół 4 kolonie: Chomy
(tuż przed wojną zmien iono
nazwę na Kazimierow), Kalinka,
Korczunek i Obręczówka.
Na przełomie grudnia 1939
roku lub stycznia 1940 r. w Domu
Ludowym zorganizowano miting
dla Ukraińców, mieszkających w
Ihrowicy i koloniach. Od września
1939 r. wielokrotnie organizowano mitingi, z tym że były one dla
wszystkich mieszkańców: Polaków, Ukraińców i Żydów. Ten przeprowadzony był tylko dla Ukraińców. Uważaliśmy więc, że może
być skierowany przeciwko Polakom. Dlatego ojciec nasz polecił
starszym braciom: 14 - letniemu
Janowi i 11 - letniemu Kazimierzowi, aby poszli na to zebranie i
posłuchali, o czym przedstawiciele
władzy będą mówili.
Sala widowiskowa ze sceną
w Domu Ludowym była duża.
Zebrało się w niej wielu Ukraińców i spokrewnionych z nimi w
jakimś stopniu kilkunastu Polaków. Oprócz obecnych miejscowych komunistów było także
kilku ukraińskich komunistów z
Tarnopola i Lwowa oraz funkcjo
nariusze NKWD. Na młodzież nikt
z zebranych nie zwracał uwagi.
Bracia weszli na salę.
Jeden z przyjezdnych, siedzących za stołem prezydialnym,
wstał i zaczął przedstawiać cel
zebrania, mówiąc: „Ukraina Zachodnia została oswobodzona
spod panowania Polski, polskich
panów, obszarników i wyzyskiwaczy. Naród ukraiński jest teraz wolny, nie będzie gnębiony
przez kułaków, wyzyskiwaczy.
Teraz będzie wolna Sowiecka

Ukraina. Choć nie będzie panów,
obszarników, to jednak Polacy tu
mieszkają, a to nie jest dobrze. To
element niepewny, to są wrogowie pracującego ludu". Inny przyjezdny prelegent proponował,
aby wywieźć ich (Polaków), nie
mówiąc gdzie i kiedy. Większość
zebranych przyjęła wniosek oklaskami zadowolenia. Poddano go
pod głosowanie i właśnie ta większość, podnosząc ściśniętą w kułak
rękę, krzyczała głośno: „ wywysty,
wywysty” (wywieźć, wywieźć). Kilkunastu Ukraińców sprzeciwiło się
temu, mówiąc, że nie trzeba. Nie
jest to czas na wywózkę, a dobry
gospodarz w taką zimę nawet psa
z domu nie wypuszcza. Tłum rzucił się na oponentów i wypchnął
ich z sali. Wśród sprzeciwiających
się wywózce byli między innymi:
Dymitr Mulakiewicz, Teodozja Wiatrowska, Dymitr Mizarny.
Bracia wrócili z zebrania do
domu i opowiedzieli, co się działo
i jaka atmosfera panowała na sali.
Wspomnieli też, że na mitingu zauważyli dwóch synów (chłopców
w ich wieku) Polaka Kazimierza
Biskupskiego. Wśród większości głosującej za wywiezieniem
Polaków było małżeństwo Petro
i Tekla Zahaluk. Tekla Zahaluk była
siostrą naszego ojca. Mama ojca,
nasza babcia Anastazja pochodziła
z rodziny ukraińskiej, więc córki
zgodnie z ówczesnymi zasadami
mogły wyjść za mąż za Ukraińców.
Zahalukowie mieszkali w
kolonii Chomy. Petro z Teklą
głosując za wywózką Polaków,
nie wiedzieli, że też są na liście
deportacyjnej. Petro, jego żona
Tekla i sześcioro dzieci: pięć córek
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i 18- letni syn Włodek zostali wywiezieni na Sybir. Syn zmarł tam
z głodu i wycieńczenia. Rodzice
z córkami wrócili w 1946 r.
W Ihrowicy listę do deportacji
na Sybir sporządzało pod nadzorem NKWD dwóch Ukraińców: N.
Zahaluk i N. Horbatiuk oraz dwóch
Żydów: N. Herszko i N. Mychel.
Do lutego 1940 r. Chomy były
dużą kolonią, zamieszkałą przez
67 rodzin polskich i 80 ukra
ińskich. Na Sybir wywieziono 22
polskie rodziny oraz 10 ukraińskich, w sumie 150 osób. Władza
sowiecka nazywała kolonistów
obszarnikami i wyzyskiwaczami.
Samo zamieszkanie w kolonii czyniło ich podejrzanymi.
Przygotowania do wywózki
Stefan Grabas , mąż mojej
siostry Stanisławy zauważył 9
lutego 1940 r. w godzinach popołudniowych, że obok Domu
Ludowego gromadzi się wiele
podwód, sań zaprzęgniętych w
konie. Mieszkaliśmy niedaleko
Selrady (Gminy) i szwagier wszedł
do mieszkania, mówiąc, że szykuje się jakaś wywózka, gdyż do
gminy przybyło dużo sowieckich
żołnierzy oraz cywilów. Zwołano
również do gminy tzw. aktyw proletariacki złożony z Ukraińców i
niektórych Żydów. Ponieważ plebania znajdowała się również w
pobliżu Silrady, proboszcz parafii
w Ihrowicy ks. Stanisław Szczapankiewicz także widział całe
to zamieszanie i podejrzewał,
że może być jakaś wywózka.
Całą noc nie spał, a kiedy powody zaczęły o świcie przejeżdżać
obok plebanii, trzymając obraz
MB Częstochowskiej, błogosławił
każdą wywożoną rodzinę. Ktoś
inny stojąc za oknem w młynie,
naliczył 88 podwód z kolonistami
wywożonymi w stronę Tarnopola
do stacji Hłuboczek Wielki.
Scenariusz tych wydarzeń wyglądał następująco. Po północy
na każde sanie (podwodę) wsia
dało dwóch sowieckich żołnierzy i
dwóch „przewodników" z aktywu.
Jechali do rodzin według z góry
ustalonego planu, z listą przygotowaną kilka tygodni wcześniej.
Żołnierze sowieccy w towarzystwie aktywistów wchodzili do
domów, budzili i aresztowali swoje ofiary, całe rodziny. Aktyw miał
pilnować, aby nikt z domowników
nie opuścił zabudowań oraz żeby
niczego nie schowano. Rodziny
dostawały niewiele czasu na
spakowanie się. Było to tylko od

30 do 50 minut. Wyrwani ze snu
ludzie, w tym starcy i dzieci, w
pośpiechu pakowali niezbędne
rzeczy do worków. Gdy dostawali pozwolenie, to brali więcej
odzieży zimowej. Jeżeli ktoś miał
w zapasie żywność, starał się ją
zabrać.
Wieziono ich na stację kolejową do Hłuboczka. Na każdych
saniach jedna rodzina i dwóch
żołnierzy. Dzieci marzły i płakały. Wywożono z Chomów, Korczunku, Kalinki i Obręczówki.
Kiedy dojechali na stację, kazano
im wysiadać z sań. Przydzielono
poszczególne rodziny do pustych
towarowych wagonów. Miały
one zadrutowane okna i były
wewnątrz pokryte szronem, budziły odrazę.
Wywózka z kolonii
Korczunek
we wspomnieniach
Jana Frydla
W niedzielę 10 lutego 1940
roku. około godziny 5.30 rozległo się natarczywe łomotanie do
naszych drzwi. Tym wczesnym
gościem okazał się aktywista proletariacki. Był on poprzedniego
dnia wieczorem poproszony na
zebranie do Selrady i przetrzymany do godzin porannych, by
przypadkiem nie zdradził przedwcześnie zamierzeń sowieckich
władz. Mama zapytała o powód
tak wczesnej wizyty. Usłyszała, że
jest zimno, a on nie mieszka na
kolonii. Po około 20 minutach na
podwórze zajechały sanie i do izby
wszedł żołnierz z długą gwintówką. Powiedział: „macie pół godziny, zabierajcie co wam najmilsze
i pojedziecie", potem „ubierać się,
jedziemy". Przystąpiliśmy do wynoszenia na sanie tego, co uważaliśmy za konieczne, a kiedy zaczynało świtać, opuściliśmy zagrodę.
Kolumna uformowana z dziesięciu
sań dotarła do Ihrowicy. Czekało
tam na nas jeszcze pięć rodzin z
Korczunku. Uświadomiłem sobie
nagle, że istotnie jedziemy w nieznane i nic dobrego nas nie czeka.
Człowiek znacznie łagodniej znosi wszelkie niedogodności, jeżeli
wie dlaczego oraz jak długo to
potrwa. My dygocąc z zimna na
saniach, nie mieliśmy pojęcia jak
i kiedy to się skończy. Ruszyliśmy
i kiedy kolumna skręciła w stronę
stacji kolejowej, wiedzieliśmy już,
że celem jest Hłuboczek i w konsekwencji Sybir... Rozdzieleniem
rodzin do wagonów zajęli się
cywile, a nasi wojskowi konwo-
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jenci przejęli straż po zewnętrznej
stronie kolumny.
Z rodziny Frydlów wywieziono na stację trzy osoby: matkę Paulinę, jej córkę Michalinę
oraz 14 - letniego syna Jana.
Zbieg okoliczności sprawił, że
ojciec Ignacy oraz urodzony w
1914 roku syn Milko byli w lesie
po drzewo. Ich nie wywieziono.
W czasie, gdy przydzielano wy
gnańcom wagony, Jan Frydel
wykorzystując nieuwagę straży,
opuścił swoich - mamę i siostrę.
Zostawił je po wcześniejszych
słowach mamy: „Staraj się synu
przedostać do Michała, jesteś za
mały, żeby to przeżyć". Urodzony
w 1912 r. Michał był bratem Janka
i mieszkał w Płotyczy, oddalonej
drogą polną w odległości około
3 km od Hłuboczka Wielkiego.
Michał, gdy dowiedział się, że z
Korczunku przywieziono wygnańców, szybko przybył na stację i stał
po przeciwnej stronie, czekając na
możliwość pomocy rodzinie. Jan
Frydel uciekając, uniknął wywózki
na Sybir. Mama Janka zmarła w
Teheranie i została tam pochowana na katolickim cmentarzu.
Siostra Michalina przeżyła Sybir.
Przez Uzbekistan, Afrykę wróciła
do Polski.Po przywiezieniu kolonistów na stacji na peronie zaczęli gromadzić się krewni, sąsiedzi
oraz ciekawscy. Od wygnańców
oddzielali ich strażnicy w wojskowych mundurach, przeważnie ci
sami, którzy wcześniej konwojowali sanie. Rodziny, których nie
zabrano, zaczęły organizować
pomoc dla wygnańców. Była to
przede wszystkim pomoc żywnościowa. Naprędce wypiekano
chleb, suszono suchary, pakowano mąkę i różne kasze. Za zgodą
straży dostarczano też ciepłą
odzież oraz przedmioty, które
mogły być przydatne w podróży. Mój ojciec razem ze szwagrem
Stefanem dwukrotnie w ciągu
dnia dostarczali potrzebne rzeczy dla naszych krewnych oraz
innych rodzin.
Tej nocy z Korczunku zostali
wywiezieni nasi dziadkowie:
Aniela i Michał Szczęchowie, wuj
kowie Janek i Franek oraz ciocia
Maria Jagielicz z ośmiodniowym
niemowlęciem, urodzonym 2 lutego 1940 r. Wojciech Jagielicz, ojciec maleństwa, pracował w tym
czasie w Zbarażu jako kierowca
Naczelnika Rejonu Zbaraskiego.
Naczelnik, Rosjanin Teodor Rec
pochodził z miasta Budriańsk
nad Morzem Azowskim. Był dobrym, rozmownym i dostępnym

człowiekiem. Opowiadał Wojciechowi Jagieliczowi, że jego ojciec
w czasie rewolucji bolszewickiej
był traktowany brutalnie za to,
że miał gospodarstwo rolne.
Nazywano go obszarnikiem i
wyzyskiwaczem.
W tym samym czasie Michał,
brat Wojciecha Jagielicza, mieszkający we wsi Dobrowody w odległości 4 km od Korczunku, zaledwie w kilka godzin po wywózce
dotarł do Zbaraża. Powiadomił
Wojciecha, że jego żona z niemowlęciem, teściowie i szwagrowie zostali zawiezieni na stację
kolejową w Hłuboczku Wielkim.
Wojciech szybko zaczął działać.
Udał się do tow.Gemyszenki, pełniącego funkcję Sekretarza Rejonowego Komitetu Partyjnego w
Zbarażu, z podaniem i prośbą
o pozytywną opinię w sprawie
zwolnienia z deportacji na Sybir
żony i dziecka. Tylko sekretarze
byli władni taką prośbę spełnić. W
tym czasie w budynku starostwa
odbywało się zamknięte zebranie partyjne. Ponieważ stojąca
przy wejściu straż nie chciała go
wpuścić do środka, Wojciech Jagielicz znający doskonale budynek, postanowił niepostrzeżenie
wejść tylnymi drzwiami na salę,
w której odbywało się zebranie.
Oto jego relacja: „Wszedłem na
salę, zebrani skierowali głowy w
moją stronę. Myśleli zapewne,
że wartownik mnie wpuścił i
mogę tam być. Za stołem siedział Czernyszenko z kilkoma innymi osobami. Zwróciłem się do
niego, mówiąc, że przyszedłem
z prośbą wyrażoną w podaniu.
Czernyszenko spojrzał na mnie
złowrogo, szybko wstał, złapał
za kołnierz i wyprowadził do
drugiego pomieszczenia. Wyjął
pistolet, wsadził lufę do moich
ust i krzyknął, że przyszedłem
podsłuchiwać, a że jestem polskim psem, to zabije mnie jak
psa. Upokorzony tłumaczyłem
mu, o co chodzi, dlaczego przyszedłem. Silny głos Czernyszenki usłyszał Czyścikow, Naczelnik
Wydziału Finansowego Rejonu
Zbaraskiego. Zjawił się koło nas i
złapał sekretarza za rękę, w której
ten trzymał przyłożony do mojej
głowy pistolet. Powiedział: „Co
ty robisz? To nasz pracownik".
Czernyszenko opuścił pistolet, a
Czyścikow zwrócił się do mnie,
mówiąc żebym prędko uciekał
z tego budynku. Sowietom nie
zależało na człowieku, zwłaszcza,
gdy był on Polakiem.
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Nadzieja
Wyszedłem na ulicę, chwilę pomyślałem i udałem się do
mieszkania Teodora Reca, mojego przełożonego z pracy. Czekałem, aż przyjdzie on z zebrania
partyjnego. Wyjaśniłem mu moją
sprawę, a on odpowiedział, że nie
należy to do jego kompetencji.
Jednak na podaniu, w rogu kartki
napisał jakiś znak i podpisał się.
Poradził też, abym poszedł do
biura Naczelnika NKWD. Podziękowałem i po południu byłem
już u Naczelnika Korotkich. Ten
poznał mnie i spytał o co chodzi.
Opowiedziałem o swojej sprawie
i podałem podanie. Przeczytał je
dokładnie i tak mi odpowiedział:
„Twoja żona to córka kułaka i ty
też jesteś synem kułaka. Niech
żona z dzieckiem jadą na Sybir,
ty zostaniesz, ożenisz się z ruską dziewczyną i będziesz żył."
Po wysłuchaniu jego wywodu,
znowu poprosiłem o pozytywne
załatwienie mojej prośby. Odrzekł,
że zaopiniuje ją pozytywnie pod
warunkiem, że naprawię mu
samochód. Ucieszyło mnie to,
odzyskałem nadzieję, że prośba
zostanie rozpatrzona pozytywnie
i zdołam uratować życie mojego
dziecka przed pewną śmiercią.
Naczelnik podanie podpisał, podziękowałem i wyszedłem. Stojące
w warsztacie naprawczym samochody osobowe zostały odebrane
Polakom, uciekającym do Rumunii
po wkroczeniu Sowietów na ziemie polskie. Samochody rekwirowało wojsko sowieckie oraz bandy
ukraińskie.
Po namyśle poszedłem do
wybranego przypadkowo nieznajomego mi gospodarza o
nazwisku Szuber. Opowiedziałem
mu swoją historię i poprosiłem,
żeby zawiózł mnie do odległej o
12 km wsi Dobrowody. Gospodarz wczuł się w moje położenie
i bez żadnych warunków zgodził
się pojechać. Zaprzągł konia do
sań i zawiózł mnie do ojca. Kiedy
przyjechaliśmy do Dobrowodów,
był już wieczór. Następnego dnia,
w poniedziałek rano naszykowaliśmy z ojcem litr spirytusu gorzelnianego, bańkę miodu i parę kilo
słoniny. Pojechaliśmy saniami do
Ihrowicy, do mojego szwagra Stanisława Białowąsa. Razem z nim
dotarliśmy w godzinach popołudniowych na stację kolejową
w Hłuboczku. Wagony z ludźmi
stały już gotowe do wyjazdu na
Sybir. Okna i drzwi wagonów były
zadrutowane, wokół leżało pełno

śniegu, a mróz sięgał do około 35° C. Na peronach stali sowieccy żołnierze. Szwagier ulokował
sanie z końmi w niewidocznym
i zacisznym miejscu obok stacji.
Ja udałem się na stację do Naczelnika NKWD. Kiedy zapytał z
jaką sprawą przychodzę, wyjąłem
podanie i wręczyłem mu. Przeczytał, zaczęliśmy rozmowę, która
przeciągała się. Wtrąciłem więc, że
jest zimno i z rozwagą dodałem,
że mam się czym rozgrzać. Wyjąłem z torby spirytus. Spojrzał na
mnie i widać było, że trafiłem z tą
uwagą. Podał aluminiowy garnek
i kazał lać spirytus. Miałem napić
się pierwszy, wypiłem nieznaczną
ilość i podałem mu garnek. On
łyknął kilkakrotnie dość ostrożnie
i po kilku sekundach powiedział,
że nie ma żadnej przekąski. Wyjąłem wtedy z torby słoninę i podałem mu. Obracał ją, oglądając.
Zwrócił się do mnie, mówiąc, że
jest gruba, potem odkroił dość
szeroki kawałek i począł jeść. Po
kolejnych minutach rozmowy
już sam nalewał sobie spirytus i
dość ostrożnie łykał. Po około 20
minutach poszliśmy na stację kolejową, gdzie wywołał naczelnika
stacji. Ten rozkazał wartownikowi
stojącemu przed biurem, żeby poszedł ze mną do pociągu. Mieli
śmy szukać mojej żony i dziecka.
Podeszliśmy do pociągu, zmarznięty strażnik polecił mi rozpocząć
poszukiwania, a sam stanął obok
pierwszego wagonu, osłaniającego go od wiatru. Zacząłem szukać,
chodząc od wagonu do wagonu,
stukając w każdy i pytając: „Czy
jest w tym wagonie Maria Jagielicz?". Obstukałem wszystkie wagony i nikt się nie odezwał. Przy
wejściu na stację stał szwagier
Stanisław, czekając zniecierpliwiony na rezultat moich starań.
Wskazał mi, w którym mniej
więcej wagonie mogą być gdyż
parę razy dostarczał im żywność.
Odkręciłem druty z drzwi, otworzyłem je i wszedłem do środka.
Wszyscy zaczęli prosić, abym ich
uratował i uczynił wszystko, by
mogli wyjść z wagonu. Teściowie
płakali i prosili: „Wojtek, Wojtek
ratuj nas, ratuj, bo zginiemy, ratuj,
bo zamarzniemy". Powiedziałem
im, że będę próbował ich uwolnić, wiedząc doskonale, że nie
byłem w stanie im pomóc. Żona
z dzieckiem była umieszczona na
pryczy przy ścianie wagonu. Była
tak zmarznięta i zaskoczona moją
obecnością, że prawie nic nie mówiła. Wlazłem na pryczę, chcąc
zabrać dziecko otulone w jakieś

łachmany. Nie mogłem jednak go
podnieść. Okazało się, że okrycie
maleństwa było przymarznięte
do ściany wagonu. Oderwałem je
i zniosłem na dół. Pożegnałem się
z teściami i szwagrami, wyszliśmy
z żoną z wagonu na zewnątrz,
do sań. Usiedliśmy i szybko ruszyliśmy do domu szwagra w
Ihrowicy. Wspomnę także, że w
obawie przed niechybną śmiercią dziecka, jeszcze w wagonie
postanowiono je ochrzcić wodą.
Dziewczynka dostała imię Hela, a
jej matką chrzestną została Maria Tracz, sąsiadka Szczęchów z
Korczunku. Ojcem chrzestnym był
Jan, brat Marii, a mój szwagier.
Oboje chrzestni przeżyli zesłanie
na Sybir. W marcu lub kwietniu
1940 roku, w czasie gdy ciocia
Maria z dzieckiem przebywały u
nas, postanowiono małą Helenkę
ochrzcić w kościele. Teraz chrzestną została Stefania Białowąs, córka
Sylwestra, a chrzestnym był mój
szwagier Stefan Grabas, mąż siostry Stanisławy.
Deportowani w lutym 1940
roku na Sybir, jeżeli przeżyli podróż, lżej znosili mrozy występujące na zesłaniu, od wysiedlonych
w późniejszych terminach, gdyż
byli lepiej przygotowani. W miarę
możliwości, zabierali przecież z
domów więcej odzieży zimowej.
Te inne wspomnienia przekazał
mi w latach dziewięćdziesiątych
mój wujek Wojciech Jagielicz.
Los moich dziadków Anieli i
Michała Szczęchów oraz wujków
Jana i Franciszka po wywózce był
tragiczny. Przesiedlono ich na daleką Syberię do Komi ASSR. Pracowali, biedowali. Po rozpoczęciu
wojny sowiecko- niemieckiej w
czerwcu 1941 r. i zawarciu umowy
Sikorski-Majski ogłoszono „amnestię" dla Polaków. Wszystkim zesłanym przebaczono „ zbrodnie",
dano wolność i pozwolono jechać
w odległe azjatyckie tereny do
tworzącej się tam Armii Polskiej.
Dziadkowie i wujkowie postanowili dostać się do Uzbekistanu.
Wyjechali saniami do najbliższej
stacji kolejowej. Podróż trwała kilka dni. Podobnie postąpiło wiele
polskich rodzin. Potem czekała ich
kilkudniowa podróż pociągiem.
Wtedy właśnie zmarł dziadek Michał Szczęch. Ciało jego zostawili
na najbliższym postoju. Dzisiaj nie
wiemy na czyjej ziemi i w jakim
kraju zmarł. Rodzina straciła także
Franciszka. Kiedy skład zatrzymał
się na jednej z większych stacji,
pasażerowie dowiedzieli się od
kierownictwa pociągu, że zapo-

wiada się dłuższy postój, więc
można wysiąść, kupić chleb i
zaopatrzyć się w wodę. Wielu
Polaków wysiadło, wśród nich
był wujek Franciszek Szczęch.
Wysiadali przeważnie młodzi
ludzie. Udawali się oni do punktów sprzedaży poza stacją. Kiedy
znaleźli się w dużej odległości
od torów, pociąg nagłe bez zapowiedzi odjechał. Wielu zostało
rozłączonych z rodziną. Okazało
się, że w punktach sprzedaży nie
było nic. Wycieńczeni kilkudniową
podróżą, bez jedzenia i picia, po
kilku dniach wszyscy poumierali.
Parę dni potem jechał tą trasą
następny pociąg z Polakami w kierunku Uzbekistanu. Jechała nim
Maria Tracz, pierwsza chrzestna
maleńkiej Heli Jagielicz. Pełniła
ona w pociągu funkcję pielęgniarki. Wiedziała, że poprzedni
pociąg zostawił wielu Polaków.
Wiedziała też, że jechała w nim
rodzina Szczęchów, mama Aniela
z synami Janem i Franciszkiem.
Wiedziała również, że Franek wysiadł z pociągu na stacji i mógł
już nie żyć. Do jej obowiązków
należało między innymi zbieranie
trupów, leżących w miejscach publicznych. Zaczęła więc go szukać
wśród zwłok, leżących warstwami, nago w jakimś pomieszczeniu
obok stacji. Tam go znalazła.
W tym czasie Jan i mama
jechali nadal do Uzbekistanu.
W czasie podróży Jan uzgodnił
z mamą, że wysiądzie z tego pociągu i pojedzie innym, aby szybciej dotrzeć do punktu tworzenia
Armii Polskiej. Tak zrobił i kiedy
mama dojechała na miejsce, on
był już w mundurze wojskowym.
Polscy żołnierze dzielili się swoimi
głodowymi racjami dziennymi z
ludnością cywilną. Aniela, mama
wujka Jana, a moja babcia była już
w podeszłym wieku. Była wycieńczona ciężką pracą w lesie na Sybirze oraz długą i trudną podróżą.
Kiedy zjadła posiłek otrzymany z
kuchni wojskowej, ciężko zachorowała i po paru dniach zmarła.
Pochowana została na ziemi Uzbekistanu. Jej syn Jan zorganizował pogrzeb w warunkach jakie
tam panowały. Zmarłą pochował
polski ksiądz.
Jan Szczęch po przeszkoleniu
wojskowym przeszedł szlak bojowy z Armią Andersa przez Persję
do Włoch. Walczył pod Monte
Cassino. Po wojnie ożenił się z
Włoszką, a po latach wyemigrowali do Argentyny.
cdn.
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DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W JEDLINIE-ZDROJU

Dawny kościół ewangelicko - augsburski, należy obecnie do parafii katolickiej. Jest
jedną z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych
budowli miasta. Jego wysoka
45 metrowa wieża, wyraźnie
dominuje nad miastem. Kościół wzniesiono w latach
1860 - 1863. Prace budowlane
prowadzone były przez braci
Silber i cieślę Mayera (wszyscy
z Wałbrzycha). Carl Krister właściciel Jedlinki i uzdrowi-

ska, przeznaczył na budowę
5000 talarów w złocie, a jego
żona Teresa Krister ofiarowała
do kościoła zegar.
W efekcie prac budowlanych powstał kościół mający
formę bazyliki, w stylu architektury berlińskiej, która
inspirację czerpała z włoskiej
architektury romańskiej. Wnętrze kościoła, swoim charakterem i rozwiązaniami wyraźnie nawiązuje do wnętrz
bazylik starochrześcijańskich.

W latach powojennych liczba
członków gminy ewangelickiej
w Jedlinie -Zdroju zaczęła się
gwałtownie zmniejszać. 9 maja
1976 roku w kościele odbyło
się ostatnie nabożeństwo. Później przeprowadzono inwentaryzację, po której trzy dzwony,
zegar i centralne ogrzewanie
(podłogowe), oddano gminie
ewangelickiej w Goleszowie.
Pozostała część wyposażenia
kościoła, tj.: chrzcielnica z 1863
roku i organy z 28 registrami,

przekazana została katolickiemu kościołowi w Hajnówce.
Przez wiele lat kościół był
nie użytkowany i ulegał dewastacji. Nowy rozdział jego
historii, rozpoczął się 12 lipca
2001 roku. Wtedy to świątynia
przekazana została w formie
darowizny Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św.
Trójcy w Jedlinie - Zdroju przez
Kościół Ewangelicko - Augsburski Rzeczpospolitej Polskiej.
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PONAD 100 FILMÓW NA 18. PRZEGLĄDZIE FILMOWYM
„KINO NA GRANICY”

Uczestnicy tuż przed jednym z seansów.

Podczas 18. Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy” wyświetlone zostaną najważniejsze filmy
kina środkowoeuropejskiego. W
programie premiery filmowe, retrospektywy aktorskie i reżyserskie,
spotkania z twórcami i gwiazdami kina oraz specjalne pokazy tematyczne z okazji osiemnastych
urodzin festiwalu. Kino na Granicy
odbędzie się w dniach 28 kwietnia
– 3 maja 2016 w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.
Kino na Granicy to jedno z
najważniejszych międzynarodowych wydarzeń filmowych, które
w tym roku już po raz osiemnasty
przyciągnie do Cieszyna tysiące
miłośników polskiego, czeskiego
i słowackiego kina oraz wybitnych twórców i gwiazdy ekranu.
Podczas tegorocznego festiwalu
będzie można spotkać m.in. Agatę
Kuleszę, Annę Geislerovą i Magdę
Vášáryovą – bohaterki retrospektyw
aktorskich. Swój udział potwierdzili
również Marian Dziędziel, Marek
Koterski, Mariusz Grzegorzek, Jakub
Gierszał, Magdalena Łazarkiewicz
i wielu innych. Bilety dostępne są
na stronie www.kinonagranicy.pl
Przegląd najważniejszych cykli
tematycznych 18. edycji Kina na
Granicy:

Retrospektywy
Podczas tegorocznego
Kina na Granicy pokazane zostaną retrospektywy artystów
trzech kinematografii: polskiej
(Agata Kulesza, Grzegorz
Królikiewicz), czeskiej (Anna
Geislerová, Ladislav Helge) i
słowackiej (Magda Vášáryová,
Dušan Trančík).
„Łodzią po Olzie”
Wydarzeniem 18. Przeglądu Kino na Granicy będzie retrospektywa Szkoły Filmowej
w Łodzi, uczelni uznawanej
przez światowe media za
jedną z najlepszych szkół artystycznych na świecie. Pokazane zostaną etiudy mistrzów
kina i najnowsze produkcje:
od klasycznych filmów Kieślowskiego, Kędzierzawskiej,
Skolimowskiego, kończąc na
etiudach Małgorzaty Szumowskiej, Jana Komasy, Magnusa
von Horna i wreszcie brawurowym "Śpiewającym obrusiku"
Mariusza Grzegorzka. Pokaz
uzupełnią szkolne filmy wybitnych operatorów i znakomite
animacje.

„Osiemnastka
na osiemnastkę”
Organizatorzy zaplanowali także specjalny cykl filmów
o dojrzewaniu, dorastaniu i
pierwszych miłościach - od
„Niewinnych czarodziejów" Andrzeja Wajdy, poprzez „Ostatni
dzwonek" Magdaleny Łazarkiewicz, „Yesterday" Radosława
Piwowarskiego, po „Egoistów"
Mariusza Trelińskiego i „Płynące
wieżowce" Tomasza Wasilewskiego. Dopełnieniem będzie
nocny cykl filmów erotycznych,
a wśród nich „Dzieje grzechu”
Waleriana Borowczyka, „Sztuka
kochania” Jacka Bromskiego, „Łuk
Erosa” Jerzego Domaradzkiego,
„Porno” Marka Koterskiego oraz
„Diabelska edukacja” Janusza
Majewskiego.
Premiery
Podczas Kina na Granicy
zostaną pokazane polskie filmy
czekające dopiero na premierę
kinową: “Ojciec” Artura Urbańskiego, "Baby Bump" Kuby Czekaja, "Walser" Zbigniewa Libery,
"Gejsza" Radosława Markiewicza
oraz „Nowy Świat” w reżyserii

Elżbiety Benkowskiej, Łukasza
Ostalskiego i Michała Wawrzeckiego. Nie zabraknie także
głośnych tytułów ostatnich sezonów: „Body/Ciało” (Małgorzata
Szumowska), „Czerwony pająk”
(Marcin Koszałka), "Córki Dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej, "Na
granicy" Wojciecha Kasperskiego,
„Tenkrát v ráji“ (Lordan Zafranović), „Teorie tygra” (Radek Bajgar),
„Zpráva o stavu manželství” (Ivo
Trajkov), „Ztraceni v Mnichově”
(Petr Zelenka) „Agáva” (Ondrej
Šulaj), „Červený kapitan” (Michal
Kollár), „Čistič” (Peter Bebjak), „Eva
Nová“ (Marko Škop), „Koza“ (Ivan
Ostrochovský).
Koncerty i wystawy
Kino na Granicy to spotkanie ze sztuką nie tylko filmową.
Gwiazdą muzyczną tegorocznego Kina na Granicy będzie Mary
Komasa. W Cieszynie zagrają również zespoły Zimowa, Fallgrapp
oraz Čankišou. W Galerii Sztuki
odbędzie się natomiast wystawa,
gdzie będzie można zobaczyć
filmy Romana Polańskiego w
światowym plakacie filmowym.
Partnerem festiwalu jest Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.
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FILMOVÉ OSMNÁCTINY V TĚŠÍNĚ PŘIJEDE OSLAVIT ŘADA HVĚZD!

Filmové osmnáctiny v Těšíně přijede oslavit řada hvězd!

18. filmová přehlídka Kino
na hranici se uskuteční ve dnech
28.4. -3. 5. 2016. Diváci se budou
moci v Českém Těšíně a Cieszynie setkat s Magdou Vášáryovou,
Annou Geislerovou, Agatou Kuleszou – hrdinkami autorských
retrospektiv. Hudební hvězdou
těšínského filmového festivalu
bude polská vokalistka Mary
Komasa.
Organizátoři přichystali pro
účastníky 18. ročníku Kina na
hranici více než 100 filmů, které
budou doprovázet setkání s režiséry, herci i producenty. V bohatém programu nebudou chybět
výstavy, koncerty ani oblíbená
plenérová promítání. Do této
chvíle svou účast na letošním
ročníku přehlídky potvrdili Jakub
Gierszał, Małgorzata Zajączkowska, Magdalena Łazarkiewicz,
Mariusz Grzegorzek, Grzegorz
Królikiewicz, Kinga Dębska a

Marcin Koszałka.
„Kino na hranici nabízí především nevšední filmové cykly,
které prezentují výsledky práce
nejlepších filmových tvůrců a
také již léta potvrzuje, jak mnoho
společného máme s našimi sousedy žijícími na druhém břehu
řeky Olše,” říká Łukasz Maciejewski, dramaturgický ředitel polské
části festivalu Kino na hranici.
V retrospektivních cyklech
se letos Kino na hranici zaměří
na herečky Agatu Kuleszu, Annu
Geislerovou, Magdu Vášáryovou
a režiséry Grzegorze Królikiewicze, Ladislava Helgeho a Dušana
Trančíka.
V hledáčku dramaturgických
ředitelů se letos stylově při příležitosti oslav dospělosti Kina na
hranici objeví české a polské filmy o dospívání a prvních láskách.
Bude možné zhlédnout například
filmy Romeo, Julie a tma (Jiří

Weiss), Závrať (Karel Kachyňa),
U stropu je pytel blech (Věra Chytilová), Šerif za mrežami (Dimitrij
Plichta), Pasťák (Hynek Bočan),
Jak svět přichází o básníky (Dušan Klein), Sněženky a machři
(Karel Smyczek), Džusový román
(Fero Fenič), Díky za každé nové
ráno (Milan Šteindler), Indiánské
léto (Saša Gedeon), Mladí muži
poznávají svět (Radim Špaček).
Filmoví „fajnšmekři“, kteří každoročně vyhlížejí nejčerstvější
filmové novinky, se mohou těšit
na řadu zajímavých snímků
například na Polednici rež. Jiří
Sládek, Čističe rež. Petr Bebjak,
Já, Olga Hepnarová rež. Tomáš
Weinreb a Petr Kazda, Rodinný
film rež. Olma Omerzu, „Moje
córki krowy“ rež. Kinga Dębska
či „Obce niebo” rež. Dariusz Gajewski.
Dosud bylo v rámci Kina
na hranici promítnuto více než

1000 filmů českých, polských
a slovenských tvůrců. Festival
měl tu čest hostit významné
osobnosti, například Katarzynu
Figurovou, Jiřího Menzla, Petra
Zelenku či Agnieszku Holland,
která o Kině na hranici řekla: „Zde
se setkává to, co je pro mne důležité a pěkné.“
Právě takové kino je již osmnáct let prezentováno na filmové přehlídce, která v roce 2013
obdržela od Polského institutu
filmového umění ocenění za nejdůležitější mezinárodní filmovou
událost.
18. filmová přehlídka Kino na
hranici se uskuteční ve dnech 28.
dubna – 3. května 2016 v Cieszynie a Českém Těšíně.
Organizátory jsou Stowarzyszenie „Kultura na Granicy”
a zapsaný spolek EducationTalentCultur.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów
to niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką
Zadrną niedaleko Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku, w Diecezji Legnickiej. Najważniejszą
atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych
twórców śląskiego baroku: M.
Willmanna, M. Englera, J.W.
Neunhertza, F.M. Brokofa, P.
Brandla, J. Schrottera. W skład
kompleksu wchodzi bazylika
mniejsza Wniebowzięcia NMP,
kościół św. Józefa, Mauzoleum
Piastów Śląskich, klasztor SS.
Benedyktynek, Kalwaria Krzeszowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ - mówią o tym miejscu czciciele Matki Bożej z kraju
i zagranicy. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej jest głównym
sanktuarium Diecezji Legnickiej. Obecnie Diecezja Legnicka, w osobie bpa legnickiego
oraz kanclerza kurii legnickiej,
zatroskana o piękno krzeszowskiego sanktuarium, realizuje ze
środków europejskich renowacje zabytków na niespotykaną
do tej pory skalę. Największym
skarbem krzeszowskiego sanktuarium jest ikona Matki Bożej
Łaskawej. Datowana jest ona
na pierwszą połowę XIII wieku.
Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce. Cystersom prawdopodobnie podarował go fundator
klasztoru - książę świdnicko-jaworski Bolko I. 2 czerwca 1997
roku Sługa Boży Jan -Paweł II,
podczas wizyty w piastowskiej

Legnicy, ukoronował ikonę koronami papieskimi.
Wszystkim
Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu
Łaskawej Matki w Krzeszowie

doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.

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

die monumentalen Kunstwerke der größten schlesischen
Barockkünstler: M. Willmann,
M. Engler und G.W. Neunhertz
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl
und G. Schrötter. Zur Gesamtanlage gehören die Basilica
minor „Mariä Himmelfahrt„, die
Josephskirche, das Mausoleum
der schlesischen Piasten, das
Kloster der Benediktinerinnen
und der Kalvarienweg von Krzeszów/ Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist
das Hauptsanktuarium in der

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Es ist das älteste
Marienbild in Polen. Es wurde
Zisterziensern wahrscheinlich
vom Fürsten des Fürstentums
Schweidnitz- Jauer Bolko I.
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf
Veranlassung des Heiligen Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade und die Begegnung mit Gott
und der Mutter unseres Herrn
Jesus Christus. Wir hoffen, dass
alle Besucher unvergessliche
Eindrücke von der Schönheit
dieser Perle der barocken Kunst
und Architektur mit nach Hause
nehmen.

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

lmanna, M. Englera, J. W. Neunhertza, F. M. Brokofa, P. Brandla,
J. Schrottera. Komplet se skládá
z menší baziliki Nanebevzetí
NPM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastů, klášteru
sester benedyktynek, Křešovské
Kalorie.
HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom
místě mluví ctitelé Matky Boží
z kraje i ze zahraničí. Svatyně
Milostivé Matky Boží je hlavní svatyní -Legnické Diecéze.

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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„ŚWIADKOWIE CZASÓW – FOTOGRAFIA W AUSTRII PO 1945 ROKU”
21.04. - 7.05. 2016, Wrocław
Wystawę prz ygotowało
Stowarzyszenie Fotograficzne
(Photographische Gesellschaft
PhG) – najstarsze stowarzyszenie
fotograficzne niemieckojęzycznego obszaru geograficznego,
założone w Wiedniu 22 marca

1861 roku przez Antona Georga Martina. Stowarzyszenie w
roku 2011 obchodziło swoje
150 urodziny, przy tej właśnie
okazji przygotowana została ta
wyjątkowa wystawa. Równocześnie ukazał się wtedy album pod

tym samym tytułem, nowe kompendium austriackiej fotografii
po 1945. Wyboru prac dokonali
światowej sławy fotografik Horst
Stasny i Prof. Dr Werner Sobotka,
Prezes PhG.
Twórcom wystawy zależało,
by fotografię pokazać w inny
sposób. Prace na ekspozycji prezentowane są więc nie w sposób
linearny, ale uporządkowane
zostały w kolejności tematycznej. Jak mówią twórcy wystawy
zależało im na pokazaniu wielobarwności fotografii, a nie na jej
katalogowym zaprezentowaniu.
Wystawa próbuje cały czas skupiać uwagę widza i zatrzymywać
ją poprzez prezentowanie obok
siebie całkowicie kontrowersyjnych obrazów.
Jak podkreśla dr Werner
Sobotka, fotografowie to prawdziwi świadkowie czasów, w tym
przypadku całej jednej generacji
- epoki. 65 lat historii fotografii
udokumentowanych zostało
przez ponad setkę najbardziej
znaczących austriackich fotografów. Jest to szczególna mieszanka składająca się z tego, co
stare i młode, z fotografii praso-

wej, portretowej i z wielu innych,
pozwalająca zwiedzającym na
wgląd w tą epokę.
Oglądamy klasyczne, czarno-białe portrety i zdjęcia reporterskie oraz współczesne kreacje
wykorzystujące najnowsze techniki cyfrowe. Prezentujemy m.in.
prace takich artystów jak: fotoreporterka i portrecistka Inge
Morath, dokumentalista Erich
Lessing, czy akcjonista Heinz
Cibulka.
PhG zrzesza osobowości ze
świata sztuki i nauki tworząc organizację, której celem jest wsparcie
fotografii jako sztuki i nauki oraz
jako środka komunikacji w szerokim znaczeniu tego słowa włącznie
z pokrewnymi fotografii dyscyplinami i technikami.
Wystawa eksponowana była
już w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie oraz Opolu. Wrocławska
odsłona czynna będzie do 7 maja
2016 roku.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” – Galeria
OKiS we Wrocławiu, Photographische Gesellschaft

GALA NAJPIĘKNIEJSZYCH ARII OPERETKOWYCH I OPEROWYCH
W WYKONANIU NARODOWEGO TEATRU OPERY I BALETU Z ODESSY
23 kwietnia 2016 r. godz. 19:00, Wrocław
Narodowy Teatr Opery i Baletu to obecnie najstarszy teatr
obwodu odeskiego Ukrainy. Jego
siedzibą jest najbardziej rozpoznawalny budynek Odessy pochodzący z 1887 roku, zaliczany
do najpiękniejszych i najlepszych
teatrów operowych w Europie.
Artyści na co dzień pracujący w
teatrze to muzycy, soliści i tanDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

cerze, prezentujący najwyższy
poziom, biorący udział w projektach międzynarodowych.
Podczas trasy koncertowej "Gali
operetkowo- musicalowej", którą
będziemy mieli okazje gościć w
Polsce po raz pierwszy, zobaczymy najlepszych wykonawców:
solistów, muzyków, tancerzy
baletowych oraz chórzystów 50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

łącznie ponad 50 osobowy skład
artystyczny.
W programie koncertu nie
zabraknie znanych i lubianych
arii operowych i operetkowych
oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić
będzie również repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi
strojami oraz tańcem baletu.
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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„SKAZA” AGATY VERY SCHILLER
22.04 - 19.05.2016, Wrocław
Agata Vera Schiller (ur.
1980) Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu
oraz Krakowie. Obecnie pisze
pracę doktorską na Wydziale
Sztuki Mediów Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Uczestniczka wystaw fotograficznych
indywidualnych i zbiorowych w
kraju i za granicą. W 2014 roku
wydała swój autorski album
Skaza. Po kilku latach spędzonych w Szkocji i Chinach, wróciła do Warszawy, gdzie mieszka
i prowadzi pracownię fotograficzną. Z zamiłowania portrecistka, zawodowo zajmuje się
fotografią wnętrz i lifestylową .
Kuratorem wystawy jest
Agata Szuba.
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

XXVIII FESTIWAL KWIATÓW I SZTUKI
30.04-3.05.2016, Wałbrzych
Zakochaj się w książańskiej
wiośnie! W tym roku na naszych
gości czeka prawdziwa eksplozja kolorów, fantazyjne motywy
oraz cała masa atrakcji i występów artystycznych. Spędźcie
ten weekend majowy w Zamku Książ, najpiękniejszym
miejscu na ziemi, i bawcie
się z nami podczas XXVIII
Festiwalu Kwiatów i Sztuki!
Majowy „Festiwal Kwiatów i

Sztuki” to sposób w jaki witamy powracającą do życia wiosnę: poprzez girlandy kwiatów,
zachwycające aranżacje florystyczne, niesamowite występy
artystyczne, pokazy i animacje,
tańce dworskie oraz warsztaty
formowania drzewek bonsai. W
tym czasie Zamek Książ zamienia się w bijące serce Dolnego
Śląska – to właśnie tu gromadzi
się tysiące turystów, fascyna-

tów roślin i miłośników ogrodnictwa z całej Polski. Bajeczny
wygląd zamku połączony z
wyjątkowym programem artystycznym, sprawia, że „Festiwal Kwiatów i Sztuki” to jedna
z najciekawszych, i na pewno
najbarwniejszych, propozycji
na spędzenie majówki w Polsce.W Książu kochamy kwiaty, a ich święto celebrujemy
hucznie! Dzięki Stowarzyszeniu
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Florystów Polskich cały kompleks wręcz tonie w roślinach,
a aranżacje kwiatowe mistrzów
florystycznych w zamkowych
salach przekraczają granice wyobraźni. Czy jesteście gotowi
na ogromną dawkę kreatywności? Tegorocznym motywem zostało „Święto Kolorów”,
możemy się więc spodziewać
odważnych inspiracji i niespotykamych zestwień kolorystycznych. Przygotujcie się
na prawdziwą podróż do Krainy Czarów, ponieważ od 30

43
kwietnia do 3 maja będziecie
wręcz „oczarowywani” stworzonymi przez nich dekoracjami!
Oczywiście jak każdego roku
do zamku przybędzie ponad
250 wystawców, a wraz z nimi
wielu ogrodników, rękodzielników, jubilerów i gastronomów.
Przed odwiedzającymi ukazany
zostanie szeroki wybór roślin,
cebulek kwiatowych, drzewek, ceramiki, produktów
regionalnych i przedmiotów
artystycznych: obrazów, biżuterii, dekoracji, minerałów.

Nie zabraknie również winnic,
bioenergoterapeutów i… na
pewno nie zabraknie niczego! W programie jak zawsze
przewidziano również szereg
atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych już całkiem
dorosłych: wystawy, warsztaty
florystyczne, projekcje, wykłady historyczne, tańce dworskie,
pokazy cukiernicze.
Organizator:
Zamek Książ Wałbrzych

FESTIWAL MUZYKA EPOK
30.04-04.05, Duszniki Zdrój
Organizowany w dniach
30.04-04.05 festiwal ma na celu
zapoznanie szerokiej publiczności z muzyką, która łagodziła
obyczaje i kształtowała gusta
Europejczyków na przestrzeni
blisko dwóch tysięcy lat.
Z samego założenia „Muzyka Epok” stanowi swoisty
wehikuł czasu, który zabiera
ludzi w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia
i zróżnicowanym statusie majątkowym w „kulturalną podróż
w czasie”.
Festiwal jest szansą na zaistnienie dla młodych artystów,
których występy przeplatają
się z koncertami uznanych

wirtuozów. Miejscem, w którym odbywa się impreza jest
zabytkowy Dworek im. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju. Festiwal ma na celu
przedstawienie publiczności
starej prawdy, że „muzyka łagodzi obyczaje” i jest fundamentem, który łączy całe narody.
Podczas pięciu dotychczasowych edycji Festiwalu
na deskach dworkowej sceny
wystąpiło wielu wspaniałych
artystów m. in. Grzegorz Turnau, Waldemar Malicki, Tomasz
Strahl, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza, Krzysztof
Meisinger, Andrzej Ładomirski, Halina Frąckowiak, Zespół

Tańca Dawnego Serenissima,
Jerzy Salwarowski, Marek Toporowski, Andrzej Jagodziński,
Henryk Miśkiewicz, Agnieszka
Wilczyńska, Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, Maciej Miecznikowski z zespołem i wielu innych.
Serdecznie zapraszamy
Państwa na tegoroczny, już VIII
Festiwal Muzyka Epok.
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury
i Sportu
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52. JAZZ NAD ODRĄ
26-30.04.2016, Wrocław
W kwietniu po raz 52. zapraszamy do Wrocławia na Jazz nad
Odrą. Trochę odmieniony, ponieważ włączony został w ramy
celebracji Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016. Dyrektorem Artystycznym jest oczywiście
Leszek Możdżer, który zainauguruje festiwal jako gość specjalny

no kogoś szczególnie wyróżnić,
aby nie narazić się fanom innej
gwiazdy. Bo czy ważniejszy będzie program dojrzałych jazzmanów z The Cookers (Billy Harper,
Eddie Henderson & co) czy może
zachwycać się będziemy wspaniałymi jazzwoman’s: Terri Lyne
Carrrington i Geri Allen wspoma-

laureata ubiegłorocznego Grand
Prix: zespołu Vehemence Quartet.
To już staje się tradycją Festiwalu
i jego szefa artystycznego, bo w
zeszłym roku Leszek wystąpił gościnnie z laureatem Grand Prix
50. festiwalu NSI QUARTET. Satysfakcja gwarantowana.
Przez kolejne 4 dni przewinie
się, jak co roku, plejada jazzowych
wspaniałości, wśród których trud-

ganych przez Davida Murraya
(Power Trio).
Znana doskonale polskim
jazzmanom i ich fanom wytwórnia płytowa ACT zapowiada na
29 kwietnia premierę płyty Tribute to Jan Johansson. Jan Lundgren (piano) i Mattias Svensson
(double bass) wraz kwartetem
smyczkowym właśnie 29 kwietnia
zagrają ten program we Wrocła-

wiu (zmarły w 1968 roku pianista Jan Johansson określany jest
często ojcem szwedzkiego jazzu).
Ważnym wydarzeniem będzie
z pewnością występ kubańskiego
pianisty Gonzalo Rubalcaba. Warto wspomnieć weterana Archie
Sheppa z Piotrem Wojtasikiem,
Johna Abercrombie z Darkiem
Oleszkiewiczem i Gary Thomasa z Adamem Pierończykiem.
To oczywiście tylko niektórzy
z wykonawców tegorocznego
festiwalu. Specjalny program z
zespołem kameralnym szykuje
też znany już wrocławskim fanom
pianista Billy Childs .
Koncerty jak zawsze w niezwykle przyjaznej dla jazzu sali
Impartu, a po koncertach głównych, te bardziej kameralne. Tu
warto wspomnieć o koncercie
Włodzimierza Nahornego. Ten
jeden z ważniejszych laureatów
wrocławskiego festiwalu (zwycięzca z roku 1965) obchodzi
właśnie swoje „życiowe” 75-lecie.
Oczywiście do rana spędzamy czas na jam session, które rok
temu za sprawą Możdżera były
fantastyczne – never ending jam.
Finałem tegorocznego JnO
będzie obchodzony po raz pierwszy we Wrocławiu, a ustanowiony
przez UNESCO Światowy Dzień
Jazzu. Tu atrakcji co niemiara.
Parada nowoorleńska z centrum
miasta do Hali Stulecia, gdzie
na Pergoli w piknikowym nastroju BIG BAND SET, czyli dwa
big bandy z solistami, m.in. Janusz Szrom, Paulina Gołębiowska,
Krzysztof Kiljański.
Wieczorny wielogodzinny
koncert – maraton w Hali Stulecia będzie bardzo nietypowy:
obok jazzmanów (Możdżer,
Stańko, Dudziak, francuska orkiestra Grand Orchestre armorigene Rapsodie Barbare) pojawią
się bowiem przedstawiciele nu
jazzu (Jazzanova), a po północy
elektroniczne Nonkeen Trio feat.
Nils Frahm.
Obok sceny głównej równolegle ciekawe koncerty w
kuluarach: m.in. prezentacja
festiwalu Jazz Bez ze Lwowa, w
konfrontacji z najlepszymi wrocławskimi jazzmanami.
Organizator:
Biuro Festiwalowe
Impart 2016
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Kulturní program
duben 2016
Sobota 2. 4. 19:00

ArtCafé Extra – ROBERT
BALZAR TRIO & GABRIELE
MIRABASSI (CZ/IT)

Úterý 12. 4. 18:00

DUO JAMAHA

IP!
Náš T

Čtvrtek 28. 4. 18:00

DIALOGCAFÉ – TEREZINSKÉ
GHETTO OČIMA DÍTĚTE

Kulturní program
únor 2014

Výjimečný koncert RBT spolu s fenomenálním
italským klarinetistou G. Mirabassim je věnován
významnému životnímu jubileu Dietera Balzara. Vystoupí: Gabrielle Mirabassi – klarinet,
basklarinet; Jiří Levíček – piano; Robert Balzar
– kontrabas; Kamil Slezák – bicí.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
a
RobertBROUMOV
Balzar. Rezervace vstupenek:
MĚSTO
jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Vstupné: 190 Kč/150 Kč (pro členy ArtCafé)
1. Úterý
2. 20:00
5. 4. 19:00

Hudební skupina pro všechny věkové
generace. Hvězdy TV kanálu Šlágr TV.
KD Střelnice.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 140,- Kč
v předprodeji, 160,- Kč na místě

Středa 13. 4. 17:00
2. BESEDA S ODĚVNÍ VÝTVARNICÍ
LUDMILOU KONVALINKOVOU

Přijďte si poslechnout z úst skutečné odbornice
povídání o rozdělení dámských postav, vhodném odívání a doplňcích do společnosti či pro
běžný den. Předprodej vstupenek v prodejně
Dárky-květiny, EDA Broumov.
15. 2. resortu
20:00 VEBA.
Congress centrum hotelového
Pořádá: ČSŽ a VEBA a. s. Vstupné: 50,- Kč

Michaela Vidláková se narodila roku 1936
v Praze do židovské rodiny. Byly jí teprve dva
roky, když byla republika obsazena a šest let,
když byla odvezena spolu se svými rodiči do
shromažďovacího tábora v Terezíně...
Přednáška o historii 20. století, formou vzpomínek pamětnice Michaely Vidlákové, členky
Terezínské iniciativy, nás donutí zamyslet se,
v jakém mírovém období žijeme dnes.
Přednášející: Michaela Vidláková. Rezervace
vstupenek: martina.junkova@broumovsko.cz,
tel. 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

MÁTOVÝ NEBO CITRON?
A 19:00
ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ
PLES PLES PODNIKATELŮ
Středa 20. 4.
Derniéra skvělé komedie v podání broumovNeděle 10. 4. 15:00
skéhohudební
divadelního
souboru. Geny
Skupina–herců
Hraje
skupina
Rtyně v Podkrkonoší

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

ARTCAFÉ – PETR BENEŠ

VERNISÁŽ VÝSTAVY JIŘÍHO VÍTA
hru. Je
pár dní
před
premiérou
a nic 80,-Kč
KDzkouší
Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ
Broumov.
Vstupné:
K tanci hraje Swing Sextet Náchod
a Duo Simon
Kaněra, zpěv: Lee
QUARTET
+&1
není hotové. Technika je flegmatická, kostyJiří Vít se věnuje převážně
fotografiím
krajiny
A.Davison,
Pavlína
Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
Jedinečné
turné
ke křtutombola.
debutového alba
mérka vaří, režisérka nezvládá krizové situace.
a makrofotografii v přírodě.
Předprodej vstupenek v prodejně
EDA
na
broumovském
náměstí.
„PBQ+1“, které vzešlo z projektu
jazzmana
vzrůstá
napětí.
Vystoupí hudebně-literární
seskupeníPořádá:
ve slože3. Mezi
2. – herci
21. 2.
8:00 –
16:00 První dáma souboru
KD Střelnice.
Podnikatelský
klub
Broumov.
Vstupné:
a
skladatele
Petra
Beneše.
Kapela 80,-Kč
hraje ve sloje zoufalá z mladého milovníka, nesmělého,
ní sestry Kratěnovy a Pavel WP
žení: Ondřej Štveráček – saxofon, Tomáš Baroš
neohrabaného začátečníka, nicméně synáčka
Výstavní síň Staré radnice.
– kontrabas, Marek Urbánek – bicí, Petr Beneš
producenta představení. Nadchází večer premiPořádá: Město Broumov.
17. 2. 19:00
z éry.
období
1995 | Autor
Miroslav Holča
– piáno a host Miroslav Hloucal – trumpeta.!
Vše se1965
mění v- nezvládnutelné
delirium.
TIP
Vernisáž
v sobotu
radnice
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovNáš
Městské
divadlo 1.2.2014
Broumov.v 16.00 hodin. Výstavní síň
11.Staré
4. – 22.
4. 8:30 – 16:30
sko.cz, tel. 734 570 141.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO VÍTA
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. Pořádá: AgenFotografie krajin a makrofotografií přírody.
9. Středa
2. 14:00
tura pro rozvoj Broumovska.
6. 4. 19:00
Výstavní síň na Staré radnici.
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu
ARTCAFÉ – PAUL BATTO (SLO)
BROUMOVANKA
Pořádá: Město Broumov.
ArtCafé)
Taneční
odpoledne.
KD a
Střelnice.
Klub seniorů Broumov
Paul Batto,
Jr. zpěvák
kytaristaPořádá:
hrající tradiční
blues, gospely a spirituály… Deset let zpíval
16. 4. 2016 – 22. 5. 2016
Sobota
30. 4.
Divadelní soubor J. K.
Tyl, Meziměstí
s americkou gospelovou skupinou ABC
ZAMYSLI
12.
19:00
!SE!
(A2.
Better
Country). V současné době vystupuje
áš TIP
Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
N
Vernisáž výstavy 15.4. 2016 od 19 hod.
se sbírkou tradiční nadčasové klasiky – gospejednoduché si něco začít s Od
vdanou
sekretářkou.
vybrat
si k záletům
16:30
na zahradě A
Ulity,
v 18:40
společný
Žijeme v době chvatu a spěchu. Prosím, zalu, spirituálu, bluesových standardů a vlastních
hotel, kde je i vaše manželka
a čínská
obsluha
moc
nerozumí,
průvod
od Ulity
přesvám
Mírové
náměstí
na Dětské
stavme se na chvíli. Dejme myšlenkám volnost
SHOW
skladeb. Od roku 2009 odehrál více jak
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete
hřiště.
Zapáleníspolehlivého
ohně. Od 19 osobního
hod. doprovodný
a spolu s malířem vklouzněme do světa snů,
900 koncertů ve 14 zemích.
tajemníka, který vám dokáže
vyrobit na
takové
alibi,hřišti.
nad kterým zůstává
program
Dětském
TECHTLE
MECHLE
touhy, ale i tam, kde nás srdce bolí. Tak jako
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovrozum stát. A pokud se do všeho
připlete
puritánská
poslankyněz aBroumoVystoupí:
Temper
(Power-MetalCore
malířka v tichu svého ateliéru štětcem obtáhla
sko.cz, tel. 734 570 141
podváděný manžel, je jasné,
že Asfalto,
v hoteluMamut
musí vypuknout
peklo...
va),
s. r. o.
K mistru
Alexovi Klášter
a slečně
Dolores přišla i zbrusu nová
posila
své
myšlenky. Výstavu obrazů, malířky Bedřišky
Sál Kreslírna,
Broumov.
DDM Ulita, Dětské hřiště.
a hvězda
pražského
kabaretu
slečna
Stacey,
která
je
nejlepší
Znojemské oceněné mnoha prestižními cenami
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Městské divadlo Broumov. Pořádá:
Pořádá: DDM
Město
Broumov.
Ulita,
Město Vstupné:
Broumov 60,-Kč
imitátorkou
Cher Kč
u nás.
v tuzemsku i zahraničí, můžete shlédnout každý
Vstupné: 190,/150,- Kč (pro členy ArtCafé)
den, v uvedeném termínu, od 10 – 16 hod.
Městské
divadlo
Broumov.
PŘIPRAVUJEME:
IP!
v klášterním Lapidáriu.
7. – 8. 4. 2016
Náš T
24. 2. 19:00
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
Lapidárium, Klášter Broumov.

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

TRAVESTI

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ
A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

KAREL

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: zdarma

Neděle 1. 5. 18:00

š TIP!

Ná
ZA POKLADY BROUMOVSKA

12.
19:00
Cíl2.semináře:
Účastníci se naučí připravit
efektivní prezentaci,FLEMR
zaujmout a získat
Neděle 17. 4. 14:00
MARCEL
-siBLUES
posluchače. Dozvědí se, jakých chyb se při
BROUMOVANKA
vystupování
vyvarovat,
čím
podpořit
svůj
obsah
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém
Taneční odpoledne.
Benefiční koncert houslového virtuosa Pavla
sdělení,
jak působit
přirozeně
a jak se
zvládnout
bandu
Marcel
Flemr Trio.
Hudebně
hlásí k hlubšímu odkazu KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Šporcla, jehož výtěžek bude věnován na podpopomocí elektrického
specifických komunikačních
technik
kořenům
blues. Jeho rukopis
je inspirován mistry elektrické
ru hudebního festivalu Za poklady Broumovska.
problémové
situace.
Zdokonalí
se
v
komukytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
18. – 23. 4. 2016
online
na www.klasterbroumov.cz/
nikačních
v oblasti
verbální
Městské divadlo Broumov. Předprodej:
Pořádá: Město
Broumov.
Brown,
Earl dovednostech
Hooker, Hubert
Sumlin,
Magic Sam, B. B. King, Albert
osobně
v klášterní
kavárně
Café
Dientzenhofer
i neverbální.
Cena: 4950,- přístupem
Kč bez DPH.
V ceněCraye,
na IC
Broumov,
200,-Kč
na místě
Collins,
ale i současnějším
Roberta
TÝDEN PRO Vstupné:
ZEMI160,-Kč v předprodeji
Sál
Dřevník,
Klášter
Broumov.
je
započítáno
ubytování,
strava,
výukové
Buddy Guye a Otise Granda.
Týden věnovaný ekologické výchově,
Pořádá: Za poklady Broumovska a Agentura
materiály. Každý účastník obdrží po ukončení
při příležitosti oslav Dne Země.
pro rozvoj Broumovska
osvědčení
o absolvování.
26. 2. 19:00
sálsemináře
Kreslírna,
benediktinský
klášter v Broumově.
Podrobnější nabídku dopoledních programů
Kontakt:
pavla.semerakova@broumovsko.cz,
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj Broumovska
pro školy i pozvánky naŠPORKOVY
odpolední akce proBAROKNÍ
Vstupné:PÍSNĚ
tel.: +420
603 271
426 Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Vstupné:
190,-Kč
/ 150,veřejnost naleznete na Poutavé
jednotlivých
plakátech
vyprávění
okořeněné
a živými
hudebními
990obrazem
Kč včetně
setkání
s Pavlem ukázkami.
Šporclem,
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
či webových stránkách: Večerem
www.klasterbroumov.cz,
vás provede PhDr. Stanislav
Bohadlo, CSc.
podepsaného
CD aPedagog
exkluzivního místa;
Broumov
www.ulita.org. Klášter Broumov,
DDM
Ulita
Univerzity Hradec králové, ale
badatel
690především
Kč včetněmuzikolog,
podepsaného
CD a
15. 2. 15:00
popularizátor české hudby.290 Kč
Sobota 9. 4. 15:00

BENEFIČNÍ KONCERT

PLÍHAL

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

STOP
Divadlo
D5,POHÁDKY
Praha

Úterý 19. 4. 19:00

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

PAVLA ŠPORCLA

sál Kreslírna, benediktinskýStředa
klášter 4.
v Broumově.
5. 19:00
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Divadýlko Kuba. Představení, ve kterém si může
Vstupné:
120,-Kč
/
90,-Kč
(pro
členy
klubu
ArtCafé)
divák
stvořit
svého
hrdinu.
Může
ho
vybavit
vlastDS
Zdobničan
Vamberk
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
nostmi, dovednostmi,
užitečnými
předměty
a po-ovšem
Jedná
se o spojení tří krátkých krimikomedií:
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
dobrosrdečnou
a důvtipnou
Fifinku,
roztržitého
geniálního
28.
2.
18:00
mocníky.
Zároveň
ale
takový
divák
zčásti
přejímá
Ustrašený
svědek, Zlatý pan ministr a Pes
Tři dospělé sestry Jola, Věra a Bohumila se
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného
vtipálka
odpovědnost
za to, jak
příběh
pokračuje
skončí. sea vypraví
kočka. Všechny
příběhy se odehrávají v útulné
po OKOLÍ
letech odloučení scházejí v rodném domě.
Pinďu
a nemotorného
siláka
Bobíka.
Tatoa čtveřice
do
POLSKÉ TATRY A
Jako v každé
pohádce,
je na
pařížské kavárničce. Postavy, které jsou v povídZačínají tak bilancovat svůj vztah k již mrtvým
pohádky
a zažije
tak opětněco
jedno
ze rozhodnutí
svých velkých a neopakovatelných
Cestopisná přednáška
hrdiny,
něco
rozhodne
náhoda.
Ne
každá
takto
kách znázorněny jsou plné humoru a člověčenrodičům, své vzájemné radosti, křivdy i vlastní
dobrodružství.
vytvořená pohádka musí mít šťastný konec. O to
ství. Autorský záměr Roberta Thomase je pobavit
dospět
a žít.
Pavel Bičiště Vám představípokusy
zábavnou
a netradiční
formou kulturu,
zajímavější
je pak
situace po skončení příběhu…
diváka a dát mu překvapivou pointu.
Městské
divadlo
Broumov.
Městské
divadlo
Broumov.
přírodu, historii a zvyky obyvatel
dané
oblasti.
Městské
divadlo
Broumov.
Městské divadlo Broumov.
Město Broumov.
Vstupné:
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá:Pořádá:
Město Broumov.
Vstupné:
40,-Kč120,- Kč
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
v předprodeji na IC Broumov, na místě 140,- Kč

TURECKÁ KAVÁRNA

NIKDY

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

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

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

ČARODĚJNICE
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V sobotu 23. dubna se k nám
můžete vypravit na vystoupení
skupiny Worship z • eské Tř ebové. Od 17:30 se naším kostelem ponese meditační hudba.
Vstupné na koncert je dobrovolné a celý výtěžek poputuje na
podporu Neratova.
--Tentýž den, tedy 23. dubna vám
v Café Neratov nabídnou další
ze svých filmových več erů . Od
19:30 tu budou promítat film
Přestupní stanice. Vstup je zdarma, ale kvůli omezenému počtu
míst je nutné registrovat se
předem na info@cafeneratov.cz.

Naše pr vní potiště ná propiska – s neratovským logem

Od konce března máme
v našich chráněných dílnách
Kopeček nového "nájemníka"
– tamponovou tiskárnu, která
umí tisknout například na
propisky, hrnečky, dózy a další
trojrozměrné objekty.
Kde se u nás tiskárna vzala?
Pořídili jsme si ji kvůli velké
poptávce firem po propagačních předmětech s firemním
logem nebo nápisem. Tu jsme
sice částečně uměli uspokojit
už před nákupem tiskárny, ale
vytisknout logo firmy na stovky hrnečků je přece jen jednodušší a rychlejší než vyrývat je
do keramiky ručně, zvlášť když

zákazník na výrobky někdy
hodně spěchá.
Zatím se s tiskárnou teprve
seznamujeme a pomalu zkoušíme, co umí a jak ji používat,
aby výsledky byly co nejpěknější. Postupně také zjišťujeme,
kteří zaměstnanci si s tiskárnou
nejlépe porozumí, a jaké příslušenství ještě máme pořídit, abychom dokázali tisknout například i na trička či textilní tašky.
I když je celý proces teprve
na začátku, plány s tiskárnou
už máme velké. Pokud se totiž
vše povede, chceme z tiskárny
vytvořit samostatnou chráněnou dílnu. Práci by v ní zpo-

čátku našli čtyři lidé s postižením, postupně by se ale mohla ještě rozrůst.
Zázemí nová dílna našla
v sídle našich řemeslných chráněných dílen Kopeček. Ty jsou
z větší části bezbariérové, a tak
po menší úpravě budou moci
i v tiskařské dílně pracovat lidé
s pohybovým postižením či na
vozíku.
Držte nám prosíme palce,
ať se vše dobře rozběhne
a nové dílně se u nás daří.
A až za pár měsíců budete
v ruce držet nějakou reklamní
propisku, třeba bude potištěná
právě u nás...

KDE SE VZALA HONDURASKÁ KÁVA V NERATOVĚ?

V březnu jsme u nás v kanceláři popíjeli výtečnou kávu, která k nám doputovala přímo z Hondurasu.
Darem nám ji přivezl náš pan farář, který před pár týdny navštívil právě Honduras a tamní misie.
Spolu s panem Stejskalem, ředitelem královéhradecké diecézní charity, a s páterem Jaššem, česko-slovenským provinciálem misijní společnosti sv. Vincenta, odjeli do Hondurasu jednat, jak by mohli prospět a pomoci tamním obyvatelům. A díky velkému nasazení a shodě šťastných setkání se jim povedlo
uvést do pohybu opravu jednoho velmi potřebného a už dlouho nefunkčního mostu.
Kromě jednání a návštěv misií naši cestovatelé stihli zajet i na kávovou plantáž, odkud by se již
brzy měla dovážet káva na Slovensko a snad i do Česka. A nebude to káva ledajaká! Výtěžek z jejího prodeje totiž bude pomáhat právě honduraským misiím a sociálním projektům. Až tedy na pultech
obchodů objevíte kávu značky ORAVICA, určitě po ní sáhněte. Jak už z vlastní zkušenosti víme,
káva z Hondurasu je moc dobrá, a navíc jejím nákupem podpoříte dobrou věc!

Mockrát dě kujeme společ nosti
Webnode, která nám umožnila
další rok bezplatně využívat
svých skvělých služeb pro náš
web www.neratov.cz.
--Velké podě kování posíláme
Nadaci Jedlič kova ústavu. Ta
nám přispěla na tábory pro děti
s postižením i bez něj, které letos
v létě uspořádáme už potřetí.
--Za dar v podobě spousty sololitových desek dě kujeme firmě
Montero z Krucemburku. V naší
košíkářské dílně z desek vzniknou
krásné podnosy a ošatky.
--Naše speciální škola dě kuje za
podporu • esko-ně meckému
fondu budoucnosti. Díky němu
a díky společnosti ČEZ vyrazí naši
žáčci na konci dubna na výměnný
poznávací pobyt do Německa!
--Za nečekaný předvelikonoční dar
dě kujeme společ nosti Era, která
nám poslala spoustu šálků,
hrnků a balonků pro naši školu
i chráněné bydlení a dílny.
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Foto: Michal Belobrad
Velikonoční pomlázky, kraslice
a perníčky, ukázky lidových řemesel, květiny na stůl i ovocné
keře a stromky do zahrady,
čerstvá nádivka, sladké mazan-

ce a k tomu po celý den skvělá
muzika v podání Sboru z hor.
Přesně tak vypadal letošní
velikonoční jarmark v našich
chráněných dílnách Kopeček.

Navzdory chladnějšímu počasí si na něj našlo cestu mnoho
dětí i dospělých. Muži a kluci
si osvěžili postup pletení pomlázek nebo nakukovali pod
prsty kováři, výrobci šindelů či
rybářských mušek, dívky a dámy obdivovaly krásné vitráže,
ukázky paličkování i předení
na kolovratu.
Kvůli nemoci z programu
vypadlo loutkové divadélko, za
což se moc omlouváme. A naopak srdečně děkujeme všem
našim skvělým dobrovolníkům
a Sboru z hor za hladký a povedený průběh celé akce!

I když je u nás na horách jaro
oproti zbytku republiky trochu
pozadu, už i na našem zahradnictví je znát, že zima je
u konce. Z okolních svahů sice
sníh odtál teprve před pár dny,
ale zaměstnanci naší chráněné
zahradnické dílny už pilně pěstují sazenice, rozmisťují velké

truhlíky pro pěstování zeleniny, květin i bylin, a také hrabou,
okopávají a prostřihují vše, co
je potřeba.
Navíc právě teď zvažují
i rozšíření bylinkové zahrádky
a přemýšlejí, jestli by zvládli
pravidelně dodávat sušené bylinky pro výrobu sirupů.

Kdo se v posledních dnech
zastavil u našeho obchodu,
mohl si už pořídit i naše první
jarní zahradní produkty – velikonoční osení, narcisy a modřence. Hlavní sezona ale samozřejmě teprve začne. Těšte
se s námi, třeba na náš první
jarní salát a ředkvičky!

Masarykova základní a mateřská škola z nedalekého Kunvaldu pozvala žáky naší speciální školy na své velikonoční
dílny. A naše škola pozvání
s velkou radostí přijala.
V Kunvaldě bylo pro děti
připraveno hned několik stanovišť. Na jednom si mohly
z proutí uplést pomlázku, jinde zdobily vajíčka, na dalším
pekly sladké jidáše a perníčky.
Nezapomnělo se ani na velikonoční zvyky a tradice.
Zkrátka a dobře, pro naše
žáčky to byl den plný zábavy
i nových zkušeností, kde vládla
skvělá atmosféra a kde na sebe

byli všichni hodní. Svou pomlázku si pak na památku odvezly nejen děti, ale v menším
provedení i někteří jejich plyšoví kamarádi!

Nám nezbývá než kunvaldské škole za její pozvání a milou akci mnohokrát poděkovat
a těšit se na další příjemnou
spolupráci.

Foto: Petr Žitný

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.

Naše chráněné dílny Kopeček se
představily na velikonočních
trzích v sídle firmy ČEZ.
Úspěch měly hlavně naše velikonoční výrobky, třeba 150 ručně
pletených proutěných pomlázek
zmizelo z pultu během chvilky.
--Vydařené byly letošní velikonoční obřady v našem kostele.
Zasloužili se o to i skvělí hudebníci z řad našich příbuzných a přátel, kteří se u nás o svátcích sešli.
Z kůru díky nim zněly kytary,
bubny, klávesy, ale také sladěné
dětské hlásky, jež bez zaváhání
zvládly i sólo! Velkou účast letos
měla velkopáteční křížová cesta,
na kterou dorazili dospělí i děti
z širokého okolí a udělali nám
tím velkou radost.
--Naše Farma Orlice slavila
v březnu i únoru velký úspěch.
Hovězí maso, které nabízela, se
vždy rozprodalo během několika
dní. A vezlo se nejen do okolních
obcí, ale třeba i do Prahy či Brna.
Nazpátek pak putovaly nadšené
reakce. Někteří zákazníci dokonce
prohlásili, že po zkušenosti s naším masem už jim to z obchodu
nebude chutnat.
--Na konci března do Neratova
zavítala první dáma Ivana Zemanová. Prohlédla si naše chráněné dílny Kopeček i neratovský
kostel. Na Kopečku si srdečně popovídala s našimi šikovnými kolegy, ptala se na jejich práci a sama
si i vyzkoušela pletení z pedigu.
--Náš diář se pro letošní léto
rychle plní rezervacemi našeho
kostela pro svatby. Pomýšlíte-li
i vy na uzavření sňatku v Neratově, ozvěte se co nejrychleji!
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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 P
 olska.
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.

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.

28

24
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.

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 einem 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.

30

26
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.

31

32
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.

33

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.

