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Julian Golak

POLSKO-CZESKI ROK KULTURALNY ZAINAUGUROWANY

Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas prezentacji Szlaku św. Wojciecha w Instytucie Polskim w Pradze.

W Pradze z okazji 1050.
Rocznicy Chrztu Polski odbyły się trzydniowe uroczystości
związane z Inauguracją Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego. Jednym z najważniejszych
elementów programu było
otwarcie przez kard. Dominika
Dukę – Prymasa Czech I etapu
Szlaku św. Wojciecha autorstwa
Juliana Golaka i prof. Konrada
Czaplińskiego.
Uroczystości rozpoczęły się
w piątek. W Instytucie Polskim
w obecności Grażyny Bernatowicz, ambasador RP w Pradze.
Julian Golak i prof. Konrad Czapliński zaprezentowali I etap

Szlaku św. Wojciecha. Szlak
obejmuje kilkadziesiąt stacji
i prowadzi z Pragi przez Wrocław, Poznań, Gdańsk aż do
Elbląga. Rozważane jest także
jego przedłużenie do Magdeburga. Projekt Szlaku obejmuje swoim zasięgiem trzy kraje
czeskie (środkowo-czeski, kralovehradecki, pardubicki) oraz
pięć województw w Polsce
(dolnośląskie, wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).
Szlak powstaje w 1050
rocznicę Chrztu Polski, wydarzenia, którego nie sposób
przecenić. Przez ponad dzie-

Szef SPCzS Julian Golak, Cezary Przybylski - marszałek województwa dolnośląskiego
i dr Ryszard Gładkiewicz - prezes Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego podczas
posiedzenia komitetu organizacyjnego I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.

sięć wieków rozwoju polskiej
państwowości, to właśnie decyzja o przyjęciu chrztu przez
Mieszka I była najważniejszym
epokowym wydarzeniem,
które wprowadziło Polskę do
kręgu Zachodniej Cywilizacji.
Polsko-czeska historia
W 966 roku Mieszko poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. To właśnie ona uczyła go
zasad wiary chrześcijańskiej,
była dla niego misjonarką,
nawracała polskiego księcia i
przygotowywała go do nowej
wielkiej misji w Europie. Ten

fakt miał także wielkie znaczenie kulturalne i cywilizacyjne.
Wkrótce Polska została wprowadzona do grona państw, z
którymi mogła współpracować
i rozwijać kontakty społeczno-kulturalne. Przyjęcie chrztu za
pośrednictwem Czech spowodowało także wprowadzenie
czeskiego słownictwa do naszego języka, które utrzymało
się do dnia dzisiejszego.
Pozytywny odbiór
Pierwsze oficjalne przedstawienie Szlaku spotkało się
z bardzo pozytywnym przyję-

Od prawej Jadwiga Dunaj prof. J. Korbelarzova, prof. Z. Jasiński, prof. Jan Rychlik.
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Ks. kard. Dominik Duka, prymas Czech podczas mszy świętej w katedrze św. Vita modlił się w intencji Polaków i Czechów. Po prawej ks. dr Edward Walczyk i ks. prałat Jan Bagiński.

ciem wśród profesorów polskich i czeskich, samorządowców, a także działaczy organizacji pozarządowych obecnych
podczas spotkania w Instytucie
Polskim. Duży potencjał tego
szlaku podkreślał m.in. prof.
Jacek Baluch – wybitny bohemista i pierwszy ambasador
RP w Czechach oraz Kazimierz
Figzał - burmistrz Niemczy.
Szlak otwarty
Uroczystego otwarcia Szlaku św. Wojciecha podczas uroczystej mszy świętej dokonał
w sobotę w katedrze św. Vita
kard. Dominik Duka – Prymas
Czech. Tłumnie zgromadzeni
wierni modlili się m.in. w intecji Polaków i Czechów. Tuż
po mszy kard. Duka wspólnie

z Julianem Golakiem odsłonili
po raz pierwszy obraz Chrzest
Polski autorstwa Ivana i Ireny
Malińskich, którzy pracowali
nad nim przez ostatnie 6 miesięcy. Płótno o wymiarach 3,5
x 1,5 m przedstawia scenę z
chrztu Mieszka I z roku 966 i
jest pierwszą częścią powstającego tryptyku.
Tu się wszystko zaczęło
W Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej ojców dominikanów, położonym na praskim
starym mieście, w piątek
została otwarta wystawa dokumentująca 27 lat historii
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. To tu się
wszystko zaczęło. 27 lat temu
wspólnie z kard. Dominiką

Kard. Dominik Duka i Julian Golak w katedrze św. Vita odsłaniają obraz "Chrzest Polski".

Duką, obecnym Prymasem
Czech rozmawialiśmy o przygotowaniu I Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej. W
warunkach wciąż zamkniętej
granicy, wielu stereotypów i
problemów historycznych było
to wielkie wyzwanie. Udało się
i jak dotąd zorganizowaliśmy
ponad 1 600 różnorodnych
wydarzeń po obu stronach
granicy. Otwarcia wystawy
dokonał Arkadiusz Ignasiak,
konsul honorowy Republiki
Czeskiej we Wrocławiu i Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego.
W klasztorze o.o. Dominikanów miało miejsce również
posiedzenie Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego, które
odbędzie się w październiku

i listopadzie w różnych miastach Polski między innymi
Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Prudniku i Cieszynie. Jego
celem jest podsumowanie
dotychczasowego dorobku
naukowego oraz wyznaczenie
kierunków dalszej współpracy.
Na odpuście w Libicach
Pielgrzymi z Wrocławia i
Dolnego Śląska wzięli udział w
uroczystościach odpustowych
w Libicach, miejscu urodzenia
św. Wojciecha. Uroczystościom
odpustowym przewodniczył
ks. bp. Josef Kajnek, który w
homilii przedstawił życie św.
Wojciecha oraz przypomniał
wizytę św. Jana Pawła II w Hradec Kralove. Po mszy świętej,
którą sprawowali także kapłani

Wierni podziwiają obraz Chrzest Polski po jego odsłonięciu.
Przy obrazie autor Ivan Maliński z Kudowy-Zdroju.
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polscy, ksiądz prałat Jan Bagiński, ks. Tadeusz Faryś i o. Robert Mól. Po mszy świętej odbyła się procesja pod pomnik
św. Wojciecha i jego brata Radzima Gaudantego, znajdujący
się na miejscu zniszczonego
grodu Sławnikowiców, gdzie
uroczyście odśpiewano litarnię do wszystkich świętych.
W imieniu pielgrzymów polskich pozdrowił Czechów ks.
prałat Jan Bagiński. Gospodarze przygotowali dla pielgrzymów polskich wspaniałą
agapę.
Kyje na szlaku
Wydarzenia związane z
Inauguracją Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego odbyły
się także w kościele św. Bartłomieja w Pradze-Kyje. Tamtejszy
proboszcz ks. Edward Walczyk
w ramach inauguracji PCzRK
zorganizował koncert jazzowy w wykonaniu czeskiego

zespołu MK-3 oraz polsko-czeskie spotkanie integracyjne, w
którym wzięło udział około stu
osób. Podczas kazania w trakcie niedzielnej mszy świętej w
intencji Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej ks. Walczyk
mówił o znaczeniu budowania
więzi między narodami na zasadach wzajemnego szacunku
i miłości.

ludium wydarzeń odbywających się wzdłuż 400 km granicy polsko-czeskiej w ramach
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Głównym organizatorem PCzRK jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej. Patronat ho-

norowy nad tegoroczną edycją
objęli m.in. Ambasador RP w
Pradze, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie oraz
prymasi Polski i Czech.

Pielgrzymim szlakiem
W inauguracji Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego
wzięło udział także kilkuset
pielgrzymów z Dolnego Śląska,
którzy w sobotę w drodze do
katedry św. Vita odwiedzili Libicach nad Cidlinou - miejsce
urodzenia św. Wojciecha oraz
klasztor w Břevnovie, który
osobiście założył św. Wojciech.
Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego
odbywa się co roku i jest pre-

Msza święta w kościele św. Wojciecha w Libicach.

Procesja pod pomnik św. Wojciecha i Radzimia Gaudentego.

Pielgrzymi z Dolnego Śląska pod pomnikiem św. Wojciecha i Radzima Gaudentego.

Ojciec Prokop Siostrzonek, przeor opactwa Brzewnovsko-Broumovskiego wita pielgrzymów.

Pielgrzymi w kościele św. Małgorzaty i św. Wojciecha w opactwie benedyktyńskim w Břevnovie.
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POLSKO-ČESKÝ KULTURNÍ ROK ZAHÁJEN

Profesor Konrad Czapliński w Instytucie Polskim w Pradze podczas prelekcji w dn. 22.04.2016 roku.

V Praze se u příležitosti
1050 výročí křtu Polska konaly
třídenní oslavy inaugurace Polsko-českého kulturního roku.
Jedním z nejdůlWežitějších
prvků programu bylo otevření
kardinálem Dominikem Dukouprimasem České republiky první
etapy stezky sv. Vojtěcha, jejímiž
autory jsou Julian Golak a prof.
Konrada Czaplińský.
Oslavy začaly v pátek. V
Polském institutu v Praze, za
přítomnosti Grażyny Bernatowicz, polské velvyslankyně,
Julian Golak a prof. Konrad
Czaplińský představili první
etapu stezky sv. Vojtěcha. Stezka
zahrnuje desítky stanic a vede
z Prahy přes Vratislav, Poznaň,

Gdaňsk do Elblagu. Rovněž se
předpokládá její prodloužení až
do Magdeburgu. Projekt stezky
zahrnuje svým rozsahem tři české kraje (středočeský, královéhradecký, pardubický) a pět vojvodství v Polsku (dolnoslezské,
velkopolské, kujavsko-pomořské,
pomořské, varmijsko-mazurské).
Stezka vznikla u příležitosti 1050 výročí Křtu Polska
– svým rozsahem nedocenitelné události. Po více než deset
staletí vývoje polské státnosti,
bylo právě rozhodnutí Měška I
přijmout
křest tou nejdůležitější epochální událostí, která Polsko přivedla do okruhu zemí západní
civilizace.

Przewodniczący Civitas Christiana we Wrocławiu. H. Koch podziękował ks. Edwardowi Walczykowi
za odprawienie mszy świętej w intencji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Polsko-česká historie
V roce 966 se Měšek I oženil
s českou princeznou Dobravou.
Byla to právě ona, kdo ho učil
principům křesťanské víry, byla
pro něj misionářkou – dávala
víru polskému knížeti a připravovala ho na novou velkou misi
v Evropě. Tato skutečnost měla
rovněž velký význam kulturní
a civilizační. Brzy bylo Polsko
uvedeno do skupiny zemí, s
nimiž mohlo spolupracovat a
rozvíjet společensko-kulturní
kontakty. Přijetí křtu prostřednictvím Čech mělo také za
následek zavedení české slovní
zásoby do polštiny, kde zůstala
dodnes.

Pozitivní ohlasy
První oficiální představení
stezky se setkalo s velmi pozitivním ohlasem mezi polskými a
českými profesory, představiteli
samosprávy a nevládních organizací přítomných na setkání v
Polském institutu. Velký potenciál této stezky zdůraznil mimo jiné
i prof. Jacek Baluch - vynikající
bohemista a první polský velvyslanec v České republice a Kazimierz Figzał - starosta Niemczy.
Stezka otevřena
Slavnostní otevření stezky sv.
Vojtěcha během slavnostní mše
vedl v sobotu v katedrále sv. Víta

24.04.2016 roku kościół pw. św. Bartłomieja w Pradze wypełniony był do ostatniego miejsca.
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Obraz "Křest Polska" namalovaný Ivanem a Irenou Malińskými.

kardinál Dominik Duka - primas
České republiky. Zástupy věřících
se shromáždily při modlitbě mj.
za Poláky a Čechy. Krátce po mši,
kardinál Duka spolu s Julianem
Golakiem odhalili poprvé obraz
Polského křtu Ivana a Ireny Malińských, kteří na něm pracovali
posledních 6 měsíců. Plátno 3,5
x 1,5 m představuje scénu křtu
Měška I. z roku 966 a je první
částí vznikajícího triptychu.
Tady to všechno začalo
V Centru křesťanské kultury
otců dominikánů, které se nachází na pražském Starém městě,
byla v pátek otevřena výstava
dokumentující 27 let historie
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury - Tady to všechno začalo.
Před 27 lety jsme s kardinálem
Dominikem Dukou, v současné
době primasem České republiky,

hovořili o přípravě I Polsko-českých křesťanských dnů kultury.
Za podmínek stále uzavřených
hranic, mnoha stereotypů a historických problémů, to bylo velkou výzvou. Vyšlo to a uspořádali
jsme více než 1 600 různých akcí
na obou stranách hranice - řekl
Julian Golak, hlavní organizátor
akce. Otevření výstavy se ujal Arkadiusz Ignasiak, honorární konzul České republiky ve Vratislavi
a Cezary Przybylský, maršálek
Dolnoslezského vojvodství.
Klášter otců Dominikánů
byl také místem setkání organizačního výboru I. Kongresu
znalosti Česka v Polsku, který
se bude konat v říjnu a listopadu v různých polských městech
(mj. Vratislavi, Poznani, Štětíně,
Prudníku a Těšíně). Jejím cílem
je shrnout současné vědecké
úspěchy a určit směry další
spolupráce.

Ivan Malińský při vnášení obrazu do pražské katedrály sv. Víta.

Kyje na stezce
Události spojené se zahájením Polsko-českého kulturního
roku se konaly také v kostele
sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.
Místní farář, Fr. Edward Walczyk
v rámci inaugurace Polsko-českého kulturního roku uspořádal
jazzový koncert v podání české
skupiny MK-3 a polsko-české
integrační setkání, kterého se
zúčastnilo asi sto lidí. Během
kázání v průběhu nedělní mše
za Polsko-česko-slovenskou
Solidaritu, Fr. Walczyk hovořil o
důležitosti budování vazeb mezi
národy na principu vzájemného
respektu a lásky.
Poutní stezkou
Inaugurace Polsko-českého
kulturního roku se zúčastnilo
také několik set poutníků z Dol-

ního Slezska, kteří v sobotu na
cestě do katedrály sv. Víta navštívili v Libicích nad Cidlinou
- rodiště sv. Vojtěcha a klášter v
Břevnově, který osobně založil
sv. Vojtěch.
Slavnostní Inaugurace Polsko-českého kulturního roku se
koná každý rok a je to předehra k událostem, které se konají
podél 400 km dlouhé česko-polské hranice v rámci Polsko-českých dnů křesťanské kultury.
Hlavním organizátorem Polsko-českého kulturního roku je
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Čestnou
záštitu nad letošním ročníkem
přijali mj. polský velvyslanec v
Praze, český velvyslanec ve Varšavě a primas Polska a České
republiky.

Koncert zespoły jazzowego MK-4 w dnu 23 kwietnia 2016 roku w parafii św. Bartłomieja
w Pradze.

Ziemia Kłodzka nr 262/ maj 2016

9

PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI OTWARCIA I ETAPU SZLAKU ŚW. WOJCIECHA
Wasza Eminencjo! Księże
Prymasie! Pani Ambasador!
Panie Marszałku! Panowie
Rektorzy! Prezydenci i Burmistrzowie! Drodzy Pielgrzymi z Polski, Czech, Ukrainy i
Niemiec. Szanowni Państwo!
W 2016 roku przypada 1050
rocznica chrztu Polski, wydarzenia, którego nie sposób przecenić.
Przez ponad dziesięć wieków
rozwoju polskiej państwowości,
to właśnie decyzja o przyjęciu
chrztu przez Mieszka I była najważniejszym wręcz epokowym
wydarzeniem, które wprowadziło Polskę do rodziny krajów europejskich o rozwiniętej kulturze.
To właśnie zawdzięczamy misjonarzom z Czech, którzy postawili
pierwsze krzyże w Polsce. Nigdy
nie będziemy w stanie Wam za
to należycie podziękować i odwdzięczyć się podobnym wielkim
darem. Naszym polskim obowiązkiem jest dzisiaj spłacać procenty
za śmierć Świętego Wojciecha,
który przed wiekami podczas misji do Polski oddał własne życie
za Polaków.
W rocznicę chrztu Polski
chcemy tutaj w Pradze prosić
Ciebie Ojcze Dominiku - Arcybiskupie Praski, następco Arnošta z Pardubic o otwarcie Szlaku
Świętego Wojciecha.

Julian Golak podczas przemówienia w praskiej katedrze św. Vita.

Szlak ten poprowadzi pielgrzymów i turystów z tego uświęconego miejsca aż nad polskie
morze, tzn. do Świętego Gaju,
tam gdzie został zamordowany
Święty Wojciech.
Dzisiaj otwieramy pierwszy
etap do Wrocławia, do Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
Prosimy także o błogosławieństwo dla obecnych tu licznych
pielgrzymów z Polski, Czech,
Niemiec i Ukrainy.
Jednocześnie mam zaszczyt
prosić Waszą Eminencję o odsłonięcie i poświęcenie nowego
obrazu, który namalował artysta

malarz z Kudowy - Zdroju. Pan
Ivan Maliński razem ze swoją
córką Ireną Malińską pracowali
przez wiele miesięcy, aby przygotować to dzieło sztuki. Obraz
przedstawia scenę chrztu Polski
w 966 roku, który przyjęliśmy
z rąk czeskich.
Jeszcze raz dziękuję Waszej
Eminencji za współpracę w dziele „Bądźmy Rodziną” i proszę o
błogosławieństwo.
Oficjalne otwarcie I etapu
Szlaku Św. Wojciecha nastąpiło
w Pradze w dniach 22-24.04.2016
roku w ramach uroczystej Inauguracji Polsko-Czeskiego Roku

Kulturalnego 2016.
Wystąpienie Juliana Golaka,
wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczącego XXVII PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Prezesa zarządu Solidarności
Polsko- Czesko- Słowackiej, wygoszone podczas uroczystej Mszy Św.
z okazji Otwarcia I etapu Szlaku
Świętego Wojciecha,(I etap PragaWrocław).
PRAGA, 23. 04. 2016 roku. Katedra Św. Vita, Wacława i Wojciecha.

PROJEV JULIANA GOLAKA NA OSLAVU
OTEVŘENÍ PRVNÍ ETAPY STEZKY SVATÉHO VOJTĚCHA
Vaše Eminence pane kardinále, paní velvyslankyně,
pane maršálku, pánové rektoři, primátoři a starostové.
Milí poutníci z Polska, České
republiky, Ukrajiny a Německa.
Vážení dámy a pánové.
V roce 2016 připadá 1050-(tisicpadesate) výročí Křtu Polska,
události možá nejdůležitější
v dějínach našého národa. Za více
než deset staletí vývoje polské
státnosti stálo právě rozhodnutí
Měška prvního přijmout Křest,
který Polsko přivedl do okruhu
západních zemí s rozvinutou
kulturou. Za to právě vděčíme
misionářům z Čech, kteří postavili první kříže v Polsku, vyprávěli
Polákům příběh Ježíše Krista a

učili evangeliu.
Nikdy Vám za to nebudeme
schopni dostatečně poděkovat a
odvděčit se stejně velkým darem.
Naší polskou povinností
dnes je také splácet úroky za
smrt svatého Vojtěcha, jenž před
staletí během mise do Polska
obětoval svůj život za Poláky.
U příležitosti výročí Křtu Polska Vás chceme požádat, Otče
Dominiku- arcibiskupe pražský,
nástupce Arnošta z Pardubic,
o slavnostní otevření poutní stesky svatého Vojtěcha.
Tato trasa povede poutníky a
turisty z tohoto posvátného
místa v katedrále sv. Vojtěcha
až k polskému moři, kde byl
svatý Vojtěch zavražděn. Dnes
otevíráme první etapu této stesky

k městu Wroclaw, Evropskému
hlavnímu městu kultury 2016
Zároveň prosíme o požehnání
pro mnoho zde přítomných
poutníků z Polska, České republiky, Německa a Ukrajiny.
Současně mám tu čest požádat
Vaši Eminenci o odhalení nového obrazu, který namaloval
malíř z Kudowy-Zdroje. Ivan
Malińský spolu se svou dcerou
Irenou Malińskou po mnoho
měsíců pracovaly na přípravě tohoto uměleckého díla.
Tento velký obraz představuje
scénu křtu Polska v roce 996.
Ještě jednou děkují za Vaši
vstříctnost, za spoluprací na díle
„Buďme rodinou“ a prosím o Vaši
požehnání.

Oficiální otevření první etapy
trasy Sv. Vojtěcha se bude konat v Praze ve dnech 22-24.04.
2016 v rámci slavnostní inaugurace Polsko-českého kulturního
roku - 2016.
Praha, dne 23.04.2016. Katedrála svatého Víta, Václava a
Vojtěcha. 18.00- 19.30 hod.
Projev Juliana Golaka, místopředsedy Sejmiku Dolního Slezska.
Předsedy XXVII Polsko-českých
dnů křesťanské kultury, předsedy
správní rady Polsko-česko-slovenské Solidarity, během slavnostní mše na oslavu otevření
první etapy stezky svatého Vojtěcha, (I. etapa Praha- Wrocław).
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PRAGA KYJE
Dzisiejsza część Pragi nazywana Kyje, która znajduje się 16
km na wschód od zamku na Hradczanach, swoją nazwę bierze od
rodu Kyjowych. Wioska, położona
na brzegu rzeki Rokitki, należała
do rodu Kyj, o którym pierwsze
wzmianki pochodzą z roku 1052.
Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że
dzisiejsza część Pragi, kiedyś nazywana Keje, czyli wieś Kejowych,
już w średniowieczu była osadą,
która funkcjonowała na zasadach
ogólnie przyjętych w tym okresie
historii. W roku 1306 ówczesny
biskup Jan IV z Drażyc przekazał
wioskę Kyje arcydiakonii w Bilinie.
Następnie właścicielami byli od
roku 1386 Jan z Kyji, a po nim od
1403 roku jego syn Otik. XVI wiek
to czas, kiedy władzę nad wioską
Kyje przejęli mieszczanie Pragi.
W roku 1549 nowym właścicielem został Jan Raszin z Reizenburku. Później w Kyjich rządzili
jeszcze Adam Szciastny Hrzan z
Hrasowa, Wacław Robinhapze
Suche, rodzina Zapyskich, a od
wojny trzydziestoletniej książęta z
Lichtenstainu. Dziś Kyje są częścią
miejskiej aglomeracji, ale nadal
pozostają w dużej mierze małą
wioską. Wiele starych i nowych
domów jednorodzinnych, wybudowanych na brzegu Kyjskiego
jeziorka i rzeki Rokitki, przypomina oazę spokoju. Naturalny park
rozciągający się w chronionym
obszarze zieleni, pokryty szuwarami, leśnymi zagajnikami i małymi
pagórkami, wytwarza atmosferę
spokoju, przypominając bogatą
przeszłość tej kiedyś niewielkiej
uroczej wsi.
Kościół św. Bartłomieja jest
jednym z najstarszych w Pradze.
Prawdopodobnym założycielem
był biskup Jan II, o czym świadczy
napis w prezbiterium: „Fundator

huius ecclessiae Johannes Pragensis episcopus”. Jan II był biskupem praskim od 1226 do 1236
roku, dlatego można przypuszczać, że budowa kościoła przebiegała w tym czasie. Pierwsza
pisemna informacja pochodzi z
roku 1289 od biskupa Tobiasza,
który w swoich formularzach pisał
o „kostele w Kyjich”. Budowla w
romańskim stylu jest jednonawową świątynią, której część prezbiterium jest oddzielona od nawy
głównej łukiem triumfalnym. Dzisiejsze wejście do kościoła położonego poniżej terenu jest z późniejszego okresu, podobnie jak
zakrystia dobudowana dopiero na
początku XVII wieku. W pierwotnej wersji kościół miał służyć nie
tylko jako świątynia, ale również
jako bezpieczna ostoja. Schody
na chór i wieżę są wbudowane
w mury kościoła, a nad chórem
znajduje się pomieszczenie przygotowane do obrony i schronienia. Rozmiary kościoła przypominają wielkość najświętszej części
Świątyni Jerozolimskiej: mają 27
metrów długości i 9 szerokości.
Ponadto szczególną wartością
tej świątyni jest to, że pomimo
przebudowy w okresie baroku,
nie została zmieniona konstrucja
i bryła całej budowy. Zachowały
się też freski z XIII i początku XIV
wieku, a na sklepieniu prezbiterium z XVI w. W kościele podczas
ostatniej rekonstrukcji w latach 90
XX wieku z przyczyn technicznych
został zlikwidowany barokowy
ołtarz. Pozwoliło to odkryć i odrestaurować freski, a jednocześnie
powrócić do prawdopodobnej
pierwotnej wersji tej szczególnej
budowli. Kościół świętego Bartłomieja jest na pewno jedną z
najciekawszch świątyń stylu romańskiego na terenie środkowej
Europy.

Kościół św. Bartłomieja w Pradze-Kyje i jego wnętrze.
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SOBÓTKA
Po raz pierwszy wzmiankowana była w połowie XII wieku
jako osada targowa. W 1194
roku, założono komandorię
zakonu rycerskiego joannitów
w Tyńcu nad Ślężą. W kilka lat
później, w 1202 roku, joannici
osiadają także w Strzegomiu.
Prawa miejskie otrzymała od
Henryka Brodatego w 1221
roku. Po splądrowaniu miasta
przez husytów w 1428 roku
ponowny rozkwit przeżyła
dopiero w XVI wieku kiedy
przeszła pod panowanie Habsburgów. W 1745 roku znalazła
się w granicach Prus, później
byłą własnością klasztorną. Pod
koniec II wojny światowej w
czasie walk została zniszczona w 50 procentach. Wśród
zabytków architektury warto
zobaczyć gotycki kościół św.
Anny z figurami i słynąca od
niepamiętnych czasów figurą
św. Anny. Do Sobótki została
prawdopodobnie przywieziona w XII wieku z Kijowa przez
księżniczkę ruską Marię Wloskonissę, żonę Piotra Własta.
Romański kościół Św. Jakuba

Sobótka z lotu ptaka.

Starszego, według tradycji
ufundowany przez Piotra Wło-

sta został wybudowany w 1155
roku. Zachowały się fragmenty

romańskiego portalu i wmurowany kamienny lew z XII wieku.

Bradatým roku 1221. Po vyrabování města husity v roce 1428 k
opětovnému rozkvětu došlo až
v 16. století, kdy se dostalo do
rukou Habsburků. V roce 1745
se Sobótka ocitla na pruském
území a později byla klášterním
majetkem. Ke konci 2. světové
války byla během vedených bojů

z padesáti procent zničena. Z architektonických památek stojí za
pozornost gotický kostel sv. Anny
se sochami – například od nepaměti proslulou sochou sv. Anny.
Do Sobotky byla přivezena zřejmě ve 12. století z Kyjeva ruskou
princeznou Marii Wloskonissou,
chotí Petra Wlostowice (Wlasta).

Tradice říká, že románský kostel
sv. Jakuba Staršího byl založen
Petrem Wlostowicem v roce 1155.
Dochovaly se části románského
portálu a zazděný kamenný lev
z 12. století.

prof. Konrad Czapliński

SOBÓTKA
Poprvé byla zmíněna v polovině 12. století jako trhová
osada. V roce 1194 byla založena komenda rytířského řádu
johanitů v Tyńci nad Ślężą (kdysi
něm. Gross Tinz). Pár let později,
v roce 1202, se johanité usadili i
ve Střihomi (pol. Strzegom). Na
město byla povýšena Jindřichem
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ZACZĘŁO SIĘ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH.
70 LAT SIÓSTR SZENSZTACKICH W POLSCE
9 kwietnia w Ząbkowicach
Śląskich obchodzono 70. rocznicę przybycia do Polski sióstr
szensztackich. Siostry Marianna Czerwińska i Józefa Urban,
które wstąpiły do szensztatu w
Niemczech, przybyły 30 kwietnia
wraz z polskimi repatriantami do
Ząbkowic Śląskich, gdzie zostały
wysłane przez założyciela całego
Dzieła Szensztackiego i Instytutu
Sióstr niemieckiego pallotyna Ojca
Józefa Kentenicha. Sługa Boży Ojciec Kentenich już w latach 30-tych
zabiegał o stworzenie placówki w
Polsce, ale przeszkodziła w tym
wojna. Siostry bardzo życzliwie zostały przyjęte przez ząbkowickich
księży pallotynów, którzy w pierwszych latach działalności wspierali
siostry, między innymi przekazując im dom przy ulicy Ziębickiej
34, gdzie prowadziły działalność
do 1958 roku. Oddały się Matce
Bożej za naród polski. Przywiozły
też z Szensztatu obraz Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej – MTA, który

znajduje się w kapliczce szenstackiej przy kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach
Śląskich.
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest Międzynarodowym Instytutem, który powstał w 1926 roku
w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech, w Polsce używa się fonetycznej nazwy Szensztackie Siostry
Maryi. Celem sióstr jest wsparcie
współczesnego chrześcijaństwa
w życiu w zlaicyzowanym świecie
według zasad Ewangelii. Obecnie
główny ośrodek ruchu szensztackiego w Polsce znajduje się w
Otwocku-Świdrze, gdzie w latach
80-tych zbudowano sanktuarium
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
To wyjątkowe sympozjum
otworzył Ojciec Arkadiusz Sosna, krajowy duszpasterz ruchu
szensztackiego. Przełożona prowincjonalna sióstr w Polsce w
wystąpieniu „Korzenie, z których
wyrastamy przedstawiła dzieje
tego zgromadzenia oraz sylwet-

kę jego założyciela Sługi Bożego
Ojca Józefa Kentenicha.
Pracę sióstr na pierwszej w
Polsce placówce w Ząbkowicach
Śląskich przybliżyła w specjalnie
przygotowanej prezentacji Siostra
Marcelina Migacz. Przybyłe tu w
1946 roku siostry prowadziły kuchnię polową dla repatriantów, co
dawało im utrzymanie i pracę na
rzecz środowiska. Wydawały dziennie 4680 obiadów.
Od 1950 roku pracowały w katechezie. 26.10.1947 roku odbyły
się obłuczyny dwóch pierwszych
postulantek: sióstr Antoniny Janas
i Wandy Rzeppa. Do nich dołączyła później obecna na sympozjum
siostra Zofia Radwańska. W 1950
roku siostry zobowiązały się do wybudowania sanktuarium MTA na
polskiej ziemi, jeżeli zaistnieje taka
możliwość. Natomiast 25 marca
1954 roku obrały jako tymczasowe sanktuarium kaplicę – rotundę
znajdującą się w ogrodzie księży
Pallotynów w Ząbkowicach Ślą-

skich. Opiekę duchową nad siostrami sprawował ks. Augustyn Urban
SAC (1911-1989), który promował
idee szensztackie. Nie było to łatwe, bo jak wspominali licznie przybyli świadkowie tamtych czasów, w
PRL-u słowa „szensztat” nie wolno
było wymawiać, a spotkania zwolenników ruchu odbywały się w
domach.
27.11.1958 roku siostry zakończyły swoją posługę w Ząbkowicach Śląskich i przeniosły się do
nowowybudowanego domu w
Świdrze k. Warszawy.
Na Sympozjum przybyło wielu
członków ruchu szensztackiego z
kraju, a także miejscowych parafian. Było ono nie tylko okazją do
modlitwy dziękczynnej, ale także
do wzruszających wspomnień i
spotkań po latach.
Spotkanie zakończyło się mszą
świętą i nabożeństwem odnowienia przymierza miłości w kapliczce-sanktuarium oraz modlitwą na
cmentarzu.

Kapliczka - Sanktuarum Szensztackie przy kościele Pallotynów w Ząbkowicach Śląskch.

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej - Mater Ter Admirabilis.

Siostra Marcelina Migacz prezentuje początki działalności sióstr w Ząbkowicach Śląskich.

Siostra Marcelina Migacz i ks. prof. Tadeusz Fitych.
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CHRZEST MIESZKA I
Według polskich roczników
w 966 r. zostało zanotowane:
,,Mieszko książę Polski został
ochrzczony”. W tak krótki sposób
zanotowano jeden z najbardziej
przełomowych momentów z
polskiej historii. To wydarzenie
diametralnie zmieniło życie
mieszkańców państwa Mieszka I,
a tym samym otworzyło przed
nim i jego mieszkańcami nowe
możliwości oraz zapewniło nietykalność Polanom ze strony innych
państw chrześcijańskich.
Przebieg chrztu Mieszka I
Wysunięto hipotezę, że chrztu
Mieszkowi I i jego poddanym
udzielił Michał, biskup Ratyzbony,
któremu podlegali Czesi. Przyjmowano nawet, że chrzest odbył
się w Ratyzbonie dnia 14 kwietnia
966r. Inni twierdzili, że tym biskupem był Jordan, którego wspomina Thietmar z Magdeburga i
ochrzcił on Mieszka I tego dnia w
Poznaniu na Ostrowie Tumskim.
14 kwietnia, czyli Wielka Sobota
jest uważana za prawdopodobny
dzień chrystianizacji, gdyż ówcześnie ten dzień uznawano za właściwy dla chrztu dorosłych pogan.
Niestety, nie ma jednak dowodów, że tak było. Można nawet
założyć, że chrzest poza granicami
państwa Polan jest mało prawdopodobny. Nie oznacza to jednak, że pogląd iż biskup Jordan
ochrzcił Mieszka I na Ostrowie
Tumskim jest prawdziwy. Po
pierwsze nie ma żadnych dowodów, że Jordan był wówczas
biskupem. Jordan był biskupem w
968 roku, ale nie wiemy, czy pełnił
tę posługę wcześniej. Po drugie
chrzest mógł odbyć się również
w innym miejscu i niekoniecznie
musiał udzielić chrztu biskup.
Mógł to być jeden z kapelanów
żony Mieszka I czeskiej księżniczki
Dobrawy, który wraz z nią przybył
do kraju Polan.
Chrzest mógł mieć miejsce za
Poznaniem, ewentualnie na Ostrowiu Lednickim. Za tym przemawia
odkrycie przez archeologów w
obu miejscach szczątków basenów chrzcielnych. Jednakże część
uczonych nie zgadza się z ta hipotezą. Kraj Mieszka I był monarchią
patrymonialną, co oznacza, że cały
kraj jest własnością władcy. Poddani Mieszka I, może nie od razu,

ale również przyjęli chrzest. O tym
jak przeprowadzono chrzest tak
wielkiej liczby ludności mówią
źródła z owego okresu oraz późniejsze. Pierwszym epizodem
chrystianizacji było niszczenie posągów pogańskich bogów. Takie
działanie księcia i duchownych
najczęściej poprzedzał akt chrztu.
I tak pewnie było też w kraju
Mieszka I. Kronikarz polski Jan Długosz podał w II połowie XV wieku,
że Mieszko zniszczył posągi pogańskich bóstw tzw. bałwany dnia
5 marca 965 r. Jednakże podana
data jest wymysłem kronikarza.
Słowianie najczęściej nie wznosili
świątyń bogom słowiańskim, natomiast powstawały one na etapie
rozwoju protopaństwowego lub
państwowego. Niewykluczone,
że świątyń bogów pogańskich
w kraju Polan nie było, więc nie
trzeba było ich likwidować. Możliwe było, że Polanie stawiali opór
wobec nowej religii, ale bardziej
prawdopodobne jest, że mieszkańcy kraju Mieszka I nie żałowali
dawnych bóstw. Po pierwsze Słowianie wierzyli w jednego boga,
jak chrześcijanie. Odkupienie
grzechów, życie pośmiertne, ciała
zmartwychwstanie nie były znane wcześniej Słowianom, ale były
dla nich atrakcyjnymi przywilejami. Po drugie chrześcijaństwo
było znane mieszkańcom kraju
Mieszka I, gdyż sąsiadowało ono
ze Śląskiem, który jako część czeskiej korony oficjalnie był krajem
chrześcijańskim.
Już w czasach Karola Wielkiego opracowano zasady przeprowadzania masowego chrztu
pogan. Alkuin - autor tych zasad
zalecał 7- dniowe nauczanie
prawd wiary, kilkudniowy post i
chrzest. Jak wynika z opisów Mnicha Prieflingeńskiego z I poł. XII w.
św. Otto, misjonarz chrystianizujący pogańskie Pomorze chrzcił w
baptysteriach. Otto skrupulatnie
dbał, aby chrzcielnice były odpowiednio wykopane i przygotowane. Pilnował także, aby przyniesiono odpowiednią ilość wody.
Osobno chrzczono mężczyzn, kobiety i dzieci. Jedynym wyjątkiem
były malutkie dzieci chrzczone razem z matkami. Według mnicha
św. Otto udzielał chrztu tylko
mężczyznom, natomiast kobiety i
dzieci przypadły innym kapłanom.
Katechumen, czyli świeżo nawró-

cony poganin przychodził wraz z
rodzicami chrzestnymi do baptysterium składającego się z kadzi.
Niósł ze sobą białe szaty i zapaloną świecę, które do momentu
chrztu odbierali od niego rodzice
chrzestni. Jeśli kapłan usłyszał, że
katechumen jest już w chrzcielnicy, wychodził zza zasłony i udzielał
chrztu poprzez wypowiedzenie
odpowiednich słów i trzykrotne
zanurzenie głowy katechumena w wodzie i namaszczenie go
znakiem krzyża. Następnie świeżo
ochrzczony ubierał białe szaty i
odchodził, trzymając zapaloną
świecę. Nie wiadomo jak wyglądał chrzest w państwie Polan, ale
prawdopodobnie nie różnił się
znacznie od chrztu pogańskich
Pomorzan w XII w.
Następstwa przyjęcia chrztu
przez Mieszka I
i jego poddanych
Mieszko I całkowicie zdawał
sobie sprawę, że skutki przyjęcia
chrztu będą dalekosiężne oraz całkowicie odmienią państwo Polan i
wprowadzą jego mieszkańców do
całkowicie innej strefy kulturowej.
Rok po przyjęciu chrześcijaństwa
Mieszko odniósł zwycięstwo nad
Wolinianami, plemieniem wchodzącym w skład związku Wieletów. Do starcia dowodzonych
przez Wichmana Wolinian z armią
Mieszka I doszło 22 września 967 r.
na Pomorzu Zachodnim. W bitwie
Polakom pomagali Czesi. Mieszkowi I powodziło się bardzo dobrze,
gdyż niedługo potem na synodzie
w Rzymie prowadzonym przez
papieża Jana XIII uzgodniono
utworzenie pierwszego polskiego biskupstwa. Kilka dni później
papież Jan XIII udzielił sakry biskupiej Jordanowi, przypieczętowując niezależność kościoła w
Polsce. Był to wielki sukces Mieszka I, gdyż udało mu się obronić
niezależność polskiego kościoła.
Kolejnym skutkiem chrztu było
zbliżenie Polski do chrześcijańskiej
Europy, która wcześniej nie mogła
prowadzić normalnych stosunków
dyplomatycznych z innymi krajami oraz nie miała zagwarantowanego względnego bezpieczeństwa. Dla Mieszka istotny musiał
być też fakt, że chrześcijaństwo
niosło ze sobą wysoką kulturę i
cywilizację. Sztuka pisania nie tyl-

ko zaspokajała potrzeby intelektualne i religijne, ale była również
niezbędna dla podtrzymywania
stosunków z chrześcijańską Europą. W wyniku przyjęcia chrztu
Mieszko I z wodza plemiennego
stał się europejskim władcą. Władca pogański sprawował władzę
z woli ogółu, natomiast władca
chrześcijański z woli Boga. Dostojnicy państwowi byli zobowiązani
do dochowania wierności władcy.
Co więcej chrześcijaństwo lepiej
niż wierzenia pogańskie tłumaczyło otaczający świat, przynosiło
pocieszenie w trudnych chwilach
oraz zapewniało sprawiedliwy Sąd
Boży.
Po wygaśnięciu sojuszu polsko-czeskiego w końcu lat osiemdziesiątych X wieku, Mieszko pokonał Czechy i przyłączył do Polski
dawny kraj Wiślan, a następnie
Śląsk. Do ukończenia budowy
państwa polskiego pozostało
utworzenie niezależnej organizacji kościelnej, która zatwierdziłaby polskie nabytki. Ostatecznie
jednak to dzieło Mieszka ukończył Bolesław Chrobry na zjeździe
gnieźnieńskim w 1000 roku. Jak
widać chrzest Mieszka I dał bardzo
wiele korzyści młodemu państwu
polskiemu. Książę musiał przyjąć
chrzest, by jego kraj nie padł łupem innych państw chrześcijańskich. Poza tym chrześcijaństwo
łączyło ludzi i oznaczało postęp,
a pogaństwo hamowało rozwój
państwa. Chrzest oznaczał także
wejście państwa Polan do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej i podniósł autorytet Mieszka I
w kraju i za granicą. Kolejne ważne następstwa chrztu to między
innymi: zjednoczenie państwa
Polan, rozwój kościoła, utworzenie biskupstwa poznańskiego w
968 roku. W 1000 roku utworzono pierwsze arcybiskupstwo w
Gnieźnie.
Przyjęcie chrztu przez Polskę
miało jeszcze wiele innych pozytywnych następstw, które można
odczuć do dnia dzisiejszego.
Podsumowując chrzest przyjęty przez Mieszka I pozwolił wyjść
z kryzysu młodemu państwu polskiemu i przyłączyć się do zupełnie nowej strefy cywilizacyjnej.
Korzystałem z pracy prof.
dr hab. Tomasza Jasińskiego
pt. „Chrzest Polski”.
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ZAGINIONY KUBEK KS. ANDREASA FAULHABERA
ZNOWU W KŁODZKIM MUZEUM
Prezentowana od kilku lat
w muzeum wystawa Z dziejów
Kłodzka wzbogaciła się ostatnio
o niezwykły eksponat – wykonaną współcześnie replikę
zaginionego podczas II wojny
światowej cynowego kubka,
wykonanego przez Andreasa
Faulhabera, duchownego,
którego historia życia i śmierci od ponad dwu i pół wieku
fascynuje nie tylko kłodzczan.
Dzieje powszechnie znanego i
szanowanego na ziemi kłodzkiej kapłana, jego uwięzienie,
proces, wyrok śmierci i kaźń
odbiły się swojego czasu głośnym echem, także poza ziemią
kłodzką.
Urodzony w Kłodzku w
1713 r. Andreas Faulhaber był
uczniem tutejszego kolegium
jezuickiego. Marzył, aby pójść
w ślady starszego brata Augustyna i zostać kapłanem. Ukończył więc studia teologiczne na
uniwersytecie w Pradze i wrócił
do Kłodzka. Święcenia kapłańskie przyjął w 1750 r. Przez 7 lat
pełnił posługę duszpasterską

w parafiach w Lądku, w Dusznikach i Wojciechowicach.
Następnie pomagał kłodzkim
jezuitom w kościele parafialnym. W 1757 roku ks. Faulhaber objął funkcję katechety i
kaznodziei zamkowego, więc
do niego należała też opieka
duszpasterska nad żołnierzami
regimentu twierdzy kłodzkiej.
Czasy były niespokojne, trwała
bowiem trzecia wojna śląska
(1756-1763) pomiędzy Prusami, a Austrią między innymi o
Kłodzczyznę. Do armii pruskiej,
nierzadko przemocą, wcielano
licznych mężczyzn hrabstwa
kłodzkiego. Chcąc utrzymać
porządek i zapobiec częstym
dezercjom żołnierzy, stosowano ostre kary wobec osób
podejrzewanych o jakąkolwiek
formę zdrady. Także ks. Faulhaber padł ofiarą pruskiej polityki.
Postawiono mu zarzut nakłaniania do dezercji, gdy dwóch
spowiadających się wcześniej
u kapłana żołnierzy zbiegło z
kłodzkiego regimentu. Złapani
i przesłuchiwani przyznali, że

Andreas Faulhaber, za: E. Henseler, P. Faulhaber der Glatzer Kaplan, ein Opfer der
Treue und Pflicht, Leimen-Heidelberg 1956. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Fot. T. Gmerek

podczas spowiedzi, zdradziwszy swój plan zostali z zamiaru
dezercji rozgrzeszeni. Kapłana aresztowano na początku
września 1757 roku, osadzono
w Czeskiej Baszcie, a na przełomie października i listopada,
po zakończeniu śledztwa, przeniesiono do twierdzy w oczekiwaniu na wydanie wyroku1.
Pomimo braku dowodów winy,
gdyż dezerterzy albo „plątali”
się w zeznaniach, albo je odwoływali, a kapłan podczas
rozpraw odmawiał składania
wyjaśnień, powołując się na
tajemnicę spowiedzi, księdza
skazano na karę śmierci.
Ks. Faulhaber przebywał w
więzieniu ponad 3 miesiące. W
tym czasie odwiedzał go brat,
Augustyn Faulhaber, przynosząc między innymi jedzenie.
To on dostarczył Faulhaberowi
duży cynowy kubek, na którym
kapłan wygrawerował, prawdopodobnie sprzączką od buta,
scenki ze swojego życia. Trzy
większe, otoczone ornamentem, medaliony przedstawiały

dzieciństwo, służbę kapłańską
i moment aresztowania. Dwa,
znacznie mniejsze, mające
kształt serca prezentowały
nauczanie młodzieży w szkole
oraz spowiedź w konfesjonale.
Medalion trzeci pozostał pusty,
widać kapłan nie zdążył już wygrawerować kolejnej scenki.
Ks. Faulhabera powieszono
na kłodzkiej szubienicy rankiem 30 grudnia 1757 roku.
Miał 44 lata. Już kilka dni po
jego śmierci w Kłodzku pojawiły się pogłoski, że z nosa
zmarłego płynie krew, w kilka
tygodni później zauważono, że
jasnoczerwona krew zaczęła
wyciekać z języka i dłoni kapłana, a zmarły otworzył oczy. Po
latach szeroko komentowano,
że ciało kapłana nie uległo rozkładowi mimo, że zwłoki wisiały
na szubienicy 2 lata, 7 miesięcy
i kilkanaście dni. Zdjęli je w lipcu 1760 roku i uroczyście pochowali w krypcie kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Kłodzku
Austriacy, którzy w tym czasie
zdobyli Kłodzko.

Replika kubka ks. A. Faulhabera. Fot. T. Gmerek
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Pamięć o księdzu i jego
śmierci przetr wała wieki.
W latach 20. i 30. XX w. zaczęto nawet przygotowania
do procesu beatyfikacyjnego
ks. Faulhabera, postrzeganego jako męczennika za wiarę.
Pojawił się też pomysł postawienia w Kłodzku pomnika ku
czci kapłana2.
W 1932 r. zorganizowano
konkurs na projekt pomnika, na
który nadesłano 20 prac. Jednym z projektów była kaplica-pomnik autorstwa urodzonego w Gołogłowach architekta,
Josefa Bache (1897-1976). Plany te nie zostały zrealizowane.
Znaną w Kłodzku pamiątką po słynnym kłodzczaninie
był wspomniany kubek, przechowywany w utworzonym
w 1906 roku przez Kłodzkie
Towarzystwo Górskie (Glatzer
Gebirgsverein) muzeum (Heimatmuseum). Dowiadujemy
się o tym dzięki wydanej w
1923 roku (kolejna edycja w
1929 r.) przez Verlag des Glatzer Gebirgs Verein publikacji
pt. Führer durch das Heimatmuseum des G.G.V. zu Glatz.
Przewodnik po muzealnej
ekspozycji opracował Willy
Scheuer – nauczyciel kłodzkiego gimnazjum i badacz
przeszłości Kłodzka i regionu. W
okresie powstania inwentarza,
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wielokrotnie zmieniające swoją siedzibę muzeum mieściło
się w sali refektarza klasztoru
franciszkanów (1920-1932). Jak
dowiadujemy się z lektury książeczki, zbiory muzealne były
bardzo różnorodne. Składały
się na nie eksponaty historyczne, przyrodnicze, meble, broń,
szkło, obrazy, druki, rzemiosło
artystyczne.
Na stronie 10. (Reihe E: Kuriositäten) odnajdujemy wpis
informujący, że w zbiorach muzeum znajduje się wykonany
z cyny kubek mający 11,5 cm
wysokości i 9,5 cm średnicy
dolnej. Obiekt zaginął wraz
z innymi eksponatami, najprawdopodobniej w 1943 roku,
gdy zbiory muzeum mieszczące się w tym roku w gmachu
dawnego Sądu Okręgowego na
ul. Czeskiej 30, zostały ewakuowane z Kłodzka.
I oto po ponad 70. latach
replika zaginionego zabytku
pojawiła się w kłodzkim muzeum, a to za sprawą znanego
dobrze kłodzczanom franciszkanina o. Antoniego Dudka,
osoby o niespożytej energii,
realizatora śmiałych pomysłów. Przypomnę, że to m.in.
za Jego sprawą na kłodzkim
rynku stanęła rekonstrukcja
pręgierza. O. Dudek, zafascynowany historią ks. Faulhabe-

Strona tytułowa publikacji W. Scheuera, Führer
durch das Heimatmuseum des G.G.V. zu Glatz,
Glatz 1923. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Fot. T. Gmerek

ra, napisał książkę o kapłanie,
postanowił też wykonać kopię
kubka. Było to możliwe, m.in.
dzięki zachowanym rysunkom
obiektu. O. Antoni wziął się z
właściwą mu energią do pracy,
a efekt możemy podziwiać na
muzealnej wystawie. Dodajmy,
że replikę kubka, na zlecenie
o. Dudka, wykonał wrocławianin, utalentowany manualnie
Jan Mlek.

Składamy serdeczne podziękowania autorowi repliki
oraz o. Antoniemu za niezmienną życzliwość, którą obdarza
naszą placówkę, a wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
do obejrzenia naczynia związanego z losem kłodzkiego
męczennika za wiarę, postaci
na stałe wpisanej w historię
regionu.

Przypisy:
1. Przed laty obszernie opisał sprawę ks. Faulhabera historyk P. Pregiel, zob.
„Ziemia Kłodzka” 1997, nr 87-89, s. 31, 34; nr 90-91, s. 26-27; 1998, nr 92, s. 47-48.
O historii kapłana przeczytamy m.in. w książce [E.] Henslera,
P. Faulhaber der Glatzer Kaplan, ein Opfer der Treue und Pflicht, Leimen-Heidelberg 1956, pracy R. Grögera i M. Sikorskiego, Na granicy legendy i wiary.
Skarby sztuki i osobliwości Ziemi Kłodzkiej, Nowa Ruda 1993, czy książce A.
Dudka, Kłodzki męczennik. Historia ks. Andreasa Faulhabera…, Wrocław 2002.
2. Szerzej na ten temat M. Dziedzic, G. Dziedzic, Kłodzka Grupa Artystyczna
1920-1945, Wrocław 2014, s.30.

Strona z publikacji W. Scheuera z informacją o kubku w zbiorach muzeum.
Fot. T. Gmerek

Niezrealizowany projekt pomnika ku czci ks. A. Faulhabera, projekt J. Bache, za: Kunst und Künstler der Grafschaft
Glatz. Sonderheft der Glatzer Heimatblätter, Glatz 1932. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Fot. T. Gmerek
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KRYZYS CYWILIZACYJNY W EUROPIE
Rozmowa z księdzem prałatem prof. dr hab. Tadeuszem Fitychem.
Na początku lat 90. pełnił
Ksiądz Profesor
dyplomatyczną służbę jako
jeden z sekretarzy CCEE
w centralnych instytucjach
kościelnych oraz w Unii
Europejskiej – w Brukseli
i Strasburgu. Jak postrzega
Ksiądz dzisiaj zagrożoną
tożsamość naszego
kontynentu?
Za papieżem Franciszkiem,
w jednym zdaniu można powiedzieć, że „żyjemy w czasach
męczenników i kultury wrogiej
Ewangelii”. W naszych czasach
zło moralne rozprzestrzenia się
systemowo, niszcząc korzenie
Europy, ludzi i instytucje. Wierzę
jednak , że możemy odzyskać
i umocnić chrześcijańską tożsamość oraz obronić zachodnią
cywilizację życia i miłości. Przyjrzyjmy się tej sytuacji nieco bliżej.
Europę zamieszkuje ponad 742,5
miliona osób (2013), przy czym
aż 70-75% mieszkańców Europy
jest ochrzczonych w jednym z Kościołów chrześcijańskich. Około
7-7,5% populacji europejskiej
wyznaje islam (ok. 52-54 mln),
blisko 2 mln judaizm. W dużych
miastach Europy Zachodniej żyją
także wyznawcy innych wielkich
i narodowych religii: buddyzmu,
hinduizmu, sikhizmu, voodoo,
rodzimych religii afrykańskich.
Formalnie 17-18% Europejczyków nie należy do żadnego z kościołów i innego typu związków
wyznaniowych. Odrzucających
wiarę w Boga i deklarujących ateizm, agnostycyzm lub po prostu
bezwyznaniowość jest około 1/5
populacji Europy.
Co można powiedzieć
o aktualym położeniu
Europy spoglądając
nań przez pryzmat narodów
i struktur politycznych?
Obecnie w Europie istnieje
46 państw oraz 2 państwa de
facto niepodległe. Największą
strukturą polityczną na terenie
Europy jest Unia Europejska, w
skład której wchodzi 28 państw
europejskich. Prawie wszystkie
kraje europejskie są członkami
Rady Europy. Niektórzy politycy
uważają, że tzw. „stara UE” jest
bardzo egocentryczna, zadufana

w sobie i lubi pouczać. Owa stara
UE traktuje kraje Europy Wschodniej jako teren, na którym można
zrobić dobry biznes. Uważny obserwator UE od szeregu lat miał
możność zauważyć powtarzającą
się jej obłudę, między innymi w
sposobach traktowania niektórych państw, wybiórcze traktowanie wyników referendalnych
lub ich obchodzenie. Działania
tej organizacji nie są obliczone
na budowanie wspólnego europejskiego domu w oparciu o
solidne, sprawdzone fundamenty,
ani na przekonywanie obywateli
państw członkowskich, ale tylko
na doraźne załatwianie bieżących
i partykularnych potrzeb. UE jest
podmiotem, który nigdy nie był
konstrukcją złożoną z równoprawnych państw członkowskich.
W praktyce jest on zarządzany
jednostronnie przez najsilniejszą
gospodarkę, czyli państwo i rząd
niemiecki.
Nie tylko politycy,
parlamentarzyści,
dziennikarze i politolodzy,
ale również zwykli
mieszkańcy Europy, gołym
okiem zauważają dziwny
fenomen, że w oficjalnie
demokratycznej UE
„pierwsze skrzypce” grają
dwa najsilniejsze państwa.
Pełniejszy ogląd takiego
stanu rzeczy umożliwia nam
chociażby religijno-społeczna
perspektywa dziejów Europy.
Warto przypomnieć, że w atmosferze reformacji Lutra rozszerzyła się niezwykle szkodliwa
zasada: „cuius regio, eius religio” –
„czyja władza tego religia”.
W godzinie integrującej się Europy i globalizującego świata jest
ona skrzętnie wykorzystywana
tak przez instytucje UE, jak i
międzynarodowe organizacje
typu ONZ czy UNESCO w celu
odgórnego narzucania „jedynej
postępowej” wizji człowieka,
kultury, religii i świata w wydaniu neomarksistów i liberałów.
W UE nieformalnie przewodzą
dwa najsilniejsze i najbardziej
zsekularyzowane kraje: Francja
i Niemcy. Francja - kolebka rewolucji francuskiej, była „pierwsza
córka Kościoła katolickiego”, aktualnie upojona wizją społeczeń-

stwa bez Boga, z największą w
Europie wspólnotą muzułmanów
– ok. 7 mln wyznawców i ciągle
rosnącą, która dysponuje ponad
2500 meczetami, a kolejne 500
wznosi, z 80 000 tysiącami masonów. Migranci stanowią 11,1%
francuskiego społeczeństwa.
Niemcy są głęboko podzielone i zranione, m.in. reformacją
Lutra, która spowodowała, że 2/3
społeczeństwa stanowią tu protestanci, często bardzo liberalni,
przeniknięci nihilistyczną filozofią
oraz masonerią - ponad 400 lóż i
20 tys. członków. Dla porównania
w 1990 roku 8 tys., a w całych
Niemczech ok. 14 tys. Ponadto
satanistycznym nazizmem XX
wieku i nadal podtrzymywanym.
Na przykład w tym roku, na 70
urodziny Hitlera przygotowano
krytyczne wydanie nazistowskiego manifestu „Mein Kampf”.
To dzięki dwom samozwańczym „liderom” w UE doszło do
zawłaszczenia chrześcijańskiej
wizji zjednoczonej Europy przez
liberałów i neomarksistów. Europa odrzucająca chrześcijaństwo zapada w pustkę. W coraz
poważniejszym stopniu ulega
oddziaływaniu międzynarodowych sekt, które kontrolują ją
poprzez finanse, media i podsłuchy. Na zasadzie odwrócenia
uwagi („ignorantio elenchi”),
zbyt często wykracza poza
podstawy traktatowe i zajmuje
się a to węgierską, a to polską
polityką wewnętrzną. Produkuje
absurdalne i banalne prawa , na
przykład unijna krzywizna banana, a nie rozwiązuje faktycznych
problemów: kryzysu wartości,
imigracyjnego, gospodarczego,
bezrobocia młodzieży, ubóstwa,
ochrony życia i zdrowia, strefy
Euro, konkurencyjności, spójności
i unijnej demokracji.
Z teologicznego punktu
widzenia, za europejskim kryzysem zdaje się kryć zły duch,
który atakuje pojedyncze osoby i całe narody. Oblegana przez
imigrantów Europa, a zwłaszcza
UE, musi jak najszybciej odpowiedzieć przede wszystkim
sobie, ale i Anglikom przed ich
referendum nt. pozostania lub
wyjścia z UE, na zasadnicze pytania : kim de facto jest, gdzie jest,
dokąd i po co zmierza? Ponadto
UE winna przestać przekraczać

Ks. prof. Tadeusz Fitych

swoje kompetencje, chociażby
ingerując w wewnętrzne sprawy
państw członkowskich, a efektywnie dbać się o swoją tożsamość, skutecznie zagwarantować
bezpieczeństwo, rozwiązywać
realne problemy i natychmiast
jednoznacznie określić politykę
azylową. Niemiecki rząd przeznacza na ochronę kobiet i dzieci
przed napaściami seksualnymi w
schroniskach dla imigrantów 200
mln euro. W innym przypadku
oprócz duchowej inercji, dokona
się w niej zapaść demograficzna, co jeszcze bardziej spotęguje
słabość zewnętrzną. A na koniec
spowoduje szybki rozpad unijnej
wersji wspólnego domu, wznoszonego z trudem na miałkich
brukselskich standardach i „fundamentach”.
Sytuacja w Europie niepokoi
nie tylko z powodu
postępującej laicyzacji,
ale i zinstytucjonalizowanej
ateizacji, a w konsekwencji
wręcz odrzucania wartości ,
na których powstały
fundamenty europejskiej
kultury i które przyświecały
także twórcom Unii
Europejskiej.
Pomimo faktu, że w Europie
żyje ok. 90% ludzi wierzących
w jednego Boga i w większości
chrześcijan, należących do największej w świecie religii monoteistycznej, to w 2003 roku
odniesienia do Boga zabrakło
już w projekcie pierwszych 16
artykułów przyszłej konstytucji
Unii Europejskiej. Na koniec, definitywnie zignorowano postulaty Jana Pawła II, chociaż unijni
dygnitarze składali obietnice
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papieżowi i Stolicy Apostolskiej,
Radzie Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE), Konferencji Biskupów Wspólnoty Europejskiej
(ComECE), wysokim przedstawicielom Kościoła prawosławnego,
stowarzyszonym zwierzchnikom
wspólnot chrześcijańskich i wielu innym reprezentatywnym
gremiom. Aktualnie UE stała
się swego rodzaju „serwerem”,
nie tylko zaostrzającym spór o
kształt i przyszłość Europy, ale
wręcz umacniającym hybrydową
wojnę, usiłującą dokonać zagłady chrześcijaństwa. Co więcej,
narzuca się stwierdzenie, że z
premedytacją rozpowszechnia
cywilizację śmierci. W krótkim
czasie liczni liderzy instytucji
europejskich szybko zapomnieli o tragicznej w skutkach lekcji
XX wieku - ponad 100 mln ofiar
diabelskiej konfrontacji dwóch
nieludzkich ideologii niemieckiego nazizmu i sowieckiego
komunizmu. Powiedzmy sobie
dobitnie i jednoznacznie: historia
uczy nas, że wszędzie tam gdzie
nie ma miejsca dla Boga, nie ma
też i miejsca dla godnego życia i
współżycia ludzi, narodów i całych kontynentów. Już pierwsi
chrześcijanie odkrywali fundamentalną prawidłowość: „duszą
kultury jest kultura duszy”. Natomiast Ojcowie Soborowi napisali,
że stworzenie bez Stworzyciela
zanika, co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. W następstwie
ma miejsce uprzedmiotowienie
osoby, odradzanie się handlu
ludźmi i ich organami. Europa
odeszła od wizji homo Dei i homo
sapiens, a na wszelki możliwy
sposób promuje homo consumens. W konsekwencji kształtuje ludzi nijakich, hołdujących
jedynie różnego typu rozrywkom
i krótkotrwałym przyjemnościom,
między innymi według zasady
„róbta co chceta”. Marek Grechuta śpiewał o nich: „zapatrzeni w
tańcu, zapatrzeni w siebie, sobie
niewiadomi”. Co więcej, także i
powojenny eksperyment stworzenia społeczeństw wielokulturowych w Europie, tzw. multi
kulti, kończy się wielką porażką
i zagrożeniem bezpieczeństwa
mieszkańców naszego kontynentu. Wiele państw naszego
kontynentu już płaci niezwykle
wysoką cenę za fenomen inkulturacji, wytworzony w jednostronny i nieodpowiedzialny sposób
po odrzuceniu chrześcijańskiej,
integralnej wizji osoby. Warto

w tym miejscu przytoczyć niezwykle celną analizę dokonaną
przez prof. Roberto De Mattei,
który stwierdził, że „marsz w
kierunku totalitaryzmu rozkłada
się na trzy etapy. Pierwszym jest
negacja istnienia prawa i prawdy
obiektywnej, czego konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła,
grzechu i cnoty. Drugim - instytucjonalizacja dewiacji moralnych,
objawiająca się w przemianie
prywatnej niegodziwości w publiczną cnotę. Trzecim wreszcie
– wprowadzenie ostracyzmu
społecznego i prawnej karalności dobra. Do tego momentu właśnie doszliśmy. Żyjemy
w społeczeństwie hołdującym
swoistemu antydekalogowi, w
którym dozwolone jest wszystko
poza publicznym deklarowaniem
wierności zasadom porządku naturalnego i chrześcijańskiego.
Jest to zarazem ostatni moment,
aby przeciwstawić się dyktaturze
relatywizmu”.
W jaki sposób UE eliminuje
w Europie chrześcijaństwo
i zmierza do dyktatury
relatywizmu?
Jak nas uczy filozofia, religia
obok nauki, moralności i sztuki,
stanowi cztery zasadnicze kategorie cywilizacji i kultury. UE
realizuje proces marginalizacji
i eliminacji chrześcijaństwa na
wielu płaszczyznach, m.in. tożsamości, prawa, kultury, chorobliwej antropologii, moralności, pseudosztuki połączonej
z promocją brzydoty. Ponadto
czyni to osłabiając suwerenność
państw narodowych, m.in. poprzez tworzenie tzw. Europy
regionów, mieszając się w sprawy wewnętrzne państw, czego
przykładem są Węgry, Grecja i
Polska, stosowanie dwóch różnych kategorii praw, procedur i
sprawiedliwości, czego przykładem są dwie różne postawy i zachowania Kanclerz Angeli Merkel
w obliczu aroganckich programów rządowej TV ZDF na temat
prezydenta Turcji, śp. Prezydenta
Polski Lecha Kaczyńskiego po
katastrofie. Promuje antycywilizacyjne, antyeuropejskie priorytety i pseudowartości oraz „nową
religię” (niweluje chrześcijański
personalizm), głosząc pierwszeństwo zwierząt i rzeczy przed osobą, sankcjonując dewiacje, kult
seksu, nowy model „rodziny”, czyli
partnerskie związki jednopłciowe, seksualizację wychowania
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dzieci i młodzieży, powszechną aborcję, eutanazję. Krótko
mówiąc, UE odrzuca religię
chrześcijańską, a na to miejsce
pokrętnymi drogami wprowadza nową, znacznie groźniejszą
ideologię. Z daleka widać ten
stan rzeczy jeszcze lepiej, więc
jak powiedział Donald Tramp
„trzeba wrócić do normalności,
bo inaczej świat zbałwanieje”.
14 kwietnia br. w uroczysty
i godny sposób przeżywaliśmy
1050 rocznicę chrztu Polski, czyli
narodzin Kościoła katolickiego i
polskiego państwa oraz włączania plemion nad Odrą, Wartą,
Wisłą i Bałtykiem do cywilizacji
europejskiej. Nie tylko chrześcijanin, ale każdy dobrze wyedukowany mieszkaniec Polski mógłby
z jednej strony powiedzieć, że w
minionym tysiącleciu chrześcijański kręgosłup Polski wielokrotnie
uratował byt naszego narodu.
Z drugiej, możemy śmiało stwierdzić, że bez tego chrześcijańskiego aktu założycielskiego, jakim
był chrzest, polskiego narodu już
by nie było. To wszystko, ku przestrodze dzisiejszej Europy.
Kim są dzisiejsi główni
moderatorzy UE?
Niezwykle liczni, starannie
ubrani, hojnie wynagradzani,
politycy i eurokraci UE urzeczywistniają ideologie gorsze i
niebezpieczniejsze niż to było za
czasów hitleryzmu i stalinizmu.
Za pijarowską „etykietą” polityki i języka miłości oraz walki z
przemocą i terrorem toczy się
bezpardonową walkę z Bogiem
i człowiekiem stworzonym na
Jego obraz. Jest ona rozgrywana
na różnych płaszczyznach równocześnie: relatywizacji prawdy,
stanowionego prawa, nowomowy, gender, zamiany treści podstawowych pojęć i instytucji, jak
np. rodzina i płeć. Staje się więc
oczywiste, że nie spieszą się oni,
aby skutecznie zadbać o wolność
religijną i prawa człowieka oraz
doprowadzić do zakończenia
prześladowań i ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach,
wyznawcach największej religii
w skali świata i innych mniejszościach religijnych.
W tym kontekście, przywołajmy też sposób osiągania
wysokich stanowisk w UE i treść
deklaracji składanych przez pretendentów. Weźmy chociażby
przykład przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina

Schulza. Wydaje się, że w dziwny
sposób zapomniał on, że to w
jego kraju w latach 30-tych XX w.
aż 2/3 Niemców, a zwłaszcza protestanci reprezentujący odłam
„Deutsche Christen” wspierali nie
tylko nazistowską walkę swastyki
z krzyżem, ale w ścisłej współpracy z NSDAP propagowali czystość
rasy, antysemityzm i faszyzm, a
w Hitlerze postrzegali nowego
Marcina Lutra. Podczas debaty
telewizyjnej przed wyborami do
parlamentu europejskiego Martin Schulz powoływał się na argument rzekomej „neutralności”,
a eksponując swoje priorytety
powiedział, że chce usunięcia
krzyży oraz innych symboli religijnych z miejsc publicznych.
Nie wolno nam w Europie
i świecie zapomnieć, że najpierw
w populistyczny sposób zaczyna
się karierę od usuwania krzyży,
burzenia kościołów, tworzenia
tzw. miejsc niereligijnych, czy nawet antyreligijnych, a kończy się
na fizycznej eksterminacji tych,
dla których te symbole i miejsca
są drogie. Co więcej, miejsca
publiczne pozbawione sacrum
i symboliki religijnej wcale nie
stają się neutralne. One stają
się niereligijne, czyli puste kulturowo, a nawet antyreligijne.
Usunięcie krzyży z przestrzeni
publicznej naszego kontynentu
oznaczałoby ogołocenie Europy
z jej chrześcijańskich korzeni. Co
prawda, są już w Europie kraje,
gdzie zwalnia się z pracy za noszenie krzyżyka. Nie mniej, w
roku 2013 Trybunał w Strasburgu
orzekł, że zakaz noszenia krzyżyka jest dyskryminacją. Tak więc
Wielka Brytania naruszyła prawa
człowieka wobec Nadii Eweidy,
zatrudnionej przez British Airway.
Zdecydowana większość
współczesnych ateistów i wrogów Kościoła wywodzi się z tych
samych środowisk, a nawet rodzin, z których pochodzili ci, którzy zwalczali Kościół w ZSRR, w III
Rzeszy i w Polsce. Można odnieść
wrażenie, że obecnie ateiści nie
tylko, że nie są prześladowani,
ale wręcz przeciwnie, bardziej niż
inni uprzywilejowani, stają się coraz bardziej cyniczni i aroganccy.
Przykładem może być chociażby
fakt, że w niedzielę 8 marca br. w
miejscowości Nancy we Francji,
z okazji Dnia Kobiet grupa feministek zaatakowała i znieważyła
katolików. Podobne skutki miała
prowokacja polskich feministek i
propagatorek dewiacji 3 kwietnia
br. w kościele św. Anny w War-
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szawie, podczas odczytywania
listu księży biskupów dotyczącego pełnej ochrony życia. Mszę
świętą zakłóciła zorganizowana
grupka karykaturalnie ubranych
kobiet, które najpierw zaczęły
protestować, po czym ostentacyjnie i z hałasem opuściły świątynię. Współczesna walka liderów
rzekomo „postępowych” ruchów
społecznych z cywilizacją chrześcijańską jest walką z krzyżem,
jego religijną symboliką, przesłaniem, mądrością i mocą, jak
to widzieliśmy, poprzez wiarygodne świadectwo sędziwego
Jana Pawła II opierającego się
na krzyżu oraz Jego świetlane
nauczanie. Paradoksalnie, ale
Europa i Polska może być silna i
bezpieczna tylko mocą Chrystusowego krzyża.
Czy w Europie można usłyszeć głosy ostrzeżenia na
temat zgubnych skutków
odejścia od europejskich
korzeni i narzucania neopogaństwa?
Na temat tożsamości Europy,
powstały opasłe zbiory przemówień papieskich i kościelnych
dokumentów. Wielką uwagę
tożsamości i zagrożeniom Europy
poświęcał każdy z ostatnich papieży. Jan Paweł II rozpoczął swój
pontyfikat z bardzo jasnym programem. Przedstawił go w proroczy i charyzmatyczny sposób
już w kilku pierwszych wystąpieniach publicznych, a zwłaszcza
w sławnej homilii, wygłoszonej
w czasie inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 r.
Słowa wypowiedziane wówczas
na placu św. Piotra: „Nie lękajcie
się otworzyć Chrystusowi granic
państw, systemów politycznych
i ekonomicznych", rozbrzmiewające echem do dziś, stały się jak
gdyby leitmotivem nauczania i
całej działalności Papieża, także
i tej leczącej europejską „noc duszy”. Podczas swojej pielgrzymki
do Ojczyzny, na Placu Zwycięstwa w Warszawie głosił z mocą,
że „Człowieka (...) nie można do
końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może
siebie sam do końca zrozumieć
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest
jego właściwa godność, ani jakie
jest jego powołanie i ostateczne
przeznaczenie”. Ostrzegał przed
kolejnym i to gigantycznych rozmiarów zagrożeniem, jaką jest
globalizacja jako nowa forma

kolonizacji najbiedniejszych
regionów oraz odcinanie się od
Boga, Jego przykazań i praw natury. Nauczał też, że Europa zbudowana jest na fundamentach
chrześcijańskich, ale europejskie
chrześcijaństwo to nie nostalgiczne zapatrywanie się w przeszłość,
tylko misja do spełnienia!
Papież Benedykt XVI obok
ukazywania prymatu Boga w europejskiej kulturze, bronił pierwszeństwa osoby przed rzeczami i
zwierzętami. Poruszył więc sprawy ekologii, tak bliskie partiom
„zielonych” , frakcji nowej lewicy,
ale zasadniczą uwagę zwrócił na
zaniedbane zagadnienia ekologii
człowieka, czyli zabezpieczenia
warunków dla życia w godności i wolności. Ewangelizując i
ostrzegając swych rodaków i aktualnych mieszkańców Niemiec,
głosił jednoznacznie, że człowiek
będzie miał realną nadzieję i znajdzie adekwatną do swej wielkości
przyszłość oraz godne warunki
dla życia i rozwoju, jedynie tam
gdzie wierzy się w osobowego
Boga i daje mu pierwsze miejsce
w życiu osobistym i społecznym.
Na forum niemieckiego parlamentu powiedział jednoznacznie,
że „Biblia chce nam pokazać, co
w ostateczności winno być dla
polityka ważne. Ostatecznym kryterium i podstawą pracy polityka
nie powinien być sukces, ani tym
bardziej korzyść materialna. Niestety, ale do chwili obecnej nie
widać, aby Niemcy i Europa na
serio przejęły się ostrzeżeniem
i nauczaniem Benedykta XVI, a
niektórzy komentatorzy wizyty
długo twierdzili, że był to czas
głoszenia jednoznacznych, ale
niewygodnych prawd. Ponadto
Benedykt XVI wyraźnie podkreślił
fundamentalne chrześcijańskie
wartości, na których opiera się
demokratyczne społeczeństwo
Niemiec. Ostrzegał przed tzw.
tworzeniem prawd, prawa,
obyczajów i rzeczywistości na
zasadzie większości oddanych
w danej chwili głosów.
Księże Profesorze, czym grozi Europa i świat bez Boga?
Europa jest częścią globalizującego się świata, który jest
wstrząsany potężnym kryzysem
religijnym, moralnym, ideowym i
kulturowym. A za tym kryzysem
zdaje się kryć zły duch, któremu
coraz więcej ludzie daje posłuch.
W zasadzie, obecnie nie walczymy wprost z niewygasłym tak do

końca nazizmem, czy też komunizmem, ale ze skarłowaciałą wizją
człowieka i tendencjami zapanowania nad duszą człowieka.
W wymagającym dla istnienia i
tożsamości naszego kontynentu
dzisiaj, Kościół zmaga się z pozornymi demokratami, którzy w imię
humanizmu i tolerancji, swoje
niesprawdzone idee – ideologie
oraz priorytety i interesy partyjne stawiają ponad wartościami,
ponad kulturą cywilizacji zachodniej i jej zdobyczami. Ta kolejna
ekspozycja błędu logicznego
„pars pro toto”, kolejna wersja
„iluminatów”, beserwiserów
oraz „ jedynej przewodniej siły”,
już nie tylko jednego narodu, ale
całej UE, usiłuje często, nawet
nocą, na siłę uszczęśliwić innych
swoją materialistyczną, liberalną
i neomarksistowską wizją świata
i międzyludzkich odniesień. Na
siłę, w legalny sposób próbują
zniszczyć chrześcijańską Europę i
jej cywilizację. Przy czym, jest to
od kilku stuleci ten sam niezmieniony cel, który zawsze propagowali masońscy rewolucjoniści.
Nie powinno to nas wprawiać
ani w lęk, ani w iluzje, chociaż
dyktatura pustki i relatywizmu
już trwa i nadchodzi totalitaryzm.
Ostatnie wydarzenia w Polsce i UE postrzegane chociażby w
wymiarze duchowym, stanowią
jednoznaczny dobrze przemyślany i skonsolidowany atak na
naród wierny nauce Chrystusa
i nauczaniu Kościoła, będący
duchową wyspą i należący do
mniejszości katolickiej w Europie. Nie można wykluczyć,
że prześladowanie chrześcijan,
chociażby przy pomocy zaproszonych islamistów z ich „policją
religijną”, dbającą o moralno-religijne standardy, może się rozpocząć także i w Europie. Jest to nie
tylko dla naszej Ojczyzny kolejne
polityczno-kulturowo-religijne i
cywilizacyjne „Westerplatte”.
W ateizowanej i laicyzującej się Europie, która umiera
duchowo i fizycznie toczy się
walka o rodzinę i jej potomstwo, ale też o ludzi w podeszłym wieku.
To tylko jedna z wielu kategorii odsłaniających obraz europejskiego piekła bez obozów
koncentracyjnych. Niechaj do
naszej wyobraźni i odpowiedzialności przemówią wstrząsające
dane statystyczne. W Europie,
co 30 sekund rozpada się jakieś

małżeństwo, od 1999 do 2005 r.
liczba rozbitych małżeństw osiągnęła już gigantyczny rozmiar
13 753 000, co dotyka 21 milionów dzieci. Ogólnie w Europie
co drugie małżeństwo ulega
rozpadowi i wszystko to jest
obliczone, łącznie z tym homoseksualizmem, łącznie z tymi,
co mają mieć teraz we Francji
możliwość adoptować dzieci i
mają otrzymać status dziadka.
Uważne obserwowanie zagrożeń
demograficznych Polski i Europy
pozwala sądzić, że środki antykoncepcyjne zastąpiły w walce
z chrześcijaństwem, kulturą Zachodu, „sierp i młot”. Współcześni
ateiści zmienili tylko metody. Po
antykoncepcji i aborcji przychodzi eutanazja. Bardzo szybko
zbliża się ona także i do Polski.
A kolejna kategoria?
Należy tu wymienić: bezrobocie i to nawet wśród olbrzymiej
rzeszy studentów szkół wyższych, emigrację zarobkowaą
oraz ubóstwo. Istnieje ono i w
krajach starej Unii. Według najnowszych dostępnych danych
Eurostatu wynika, że w całej Unii
Europejskiej 24,5 proc. mieszkańców jest zagrożonych biedą
lub wykluczeniem społecznym.
Najwyższy odsetek mieszkańców
zagrożonych ubóstwem notuje
się w Bułgarii. Bieda i wykluczenie społeczne dotyczy tu nawet
48% społeczeństwa. W Rumunii
wskaźnik ten sięga 40,4%., a w
przygniecionej kryzysem Grecji
35,7%.
Przy czym w świecie najszybciej przybywa miliarderów.
Liczba ludzi posiadających conajmniej 30 milionów dolarów
wynosi obecnie 168 tys. Pod
tym względem przoduje Katar,
gdzie co siódma rodzina posiada majątek wart ponad milion
dolarów. W państwie – mieście,
Singapurze (5,46 mln) aż 8,2%
mieszkańców to milionerzy, jest
ich ok. 190 tys., z kolei w Izraelu
7,7 mln mieszkańców, a 3,7% to
milionerzy. Na liście najbogatszych Niemców znajdujemy w
sumie 300 nazwisk, wśród nich
jest 99 miliarderów. Dwa pierwsze miejsca należą do właścicieli
sieci sklepów Aldi, majątek każdego z nich szacuje się na ok. 17
mld euro. Na trzecim miejscu w
rankingu: twórca innych sieci
handlowych – Lidl i Kaufland
dysponuje fortuną w granicach
10 mld euro. Także i w Polsce
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najszybciej przybywa milionerów. Jest ich ponad 100, w tym
4 miliarderów (wg listy Forbesa).
Pozostańmy jednak przy naszej ojczyźnie. W ostatnich latach
w Polsce następuje zarówno
wzrost liczby osób dotkniętych
ubóstwem, jak i głębokość tego
ubóstwa. Osoby żyjące poniżej
minimum egzystencji stanowiły: 5,6% ogółu społeczeństwa w
1998 r., 11,1% w 2002 r. i 11,8%
w 2004 r. Choć według GUS,
bezrobocie spada, a przeciętne
miesięczne dochody rozporządzalne na osobę wzrosły w
zeszłym roku o 3,2 proc., statystyki dotyczące biedy w naszym
kraju wciąż pozostają na tym samym poziomie co w 2013 roku.
W skrajnej biedzie żyje dziś ponad 2,8 mln Polaków. Oznacza
to, że aż 7,4 proc. mieszkańców
naszego kraju musi przeżyć za
mniej niż 540 zł (kwota odgórnie ustalonego minimum socjalnego). Minimum egzystencji pozwala wydać 3-osobowej
rodzinie na żywność 607 zł i 17
groszy. Jeszcze skromniej żyć
muszą emeryci. Dla nich progi
wydatków na żywność zostały
oszacowane na ok. 180 zł miesięcznie. Dziennie mogą więc
zjeść posiłki za 6 zł.
W Polsce ok. 900 tys. dzieci
żyje w skrajnym ubóstwie, a ok.
700-800 tys. w głodzie. Bieda
rodzi biedę, czego skutkiem
jest to, że prawie 1/3 populacji
zagrożonej tym zjawiskiem to
najmłodsi. Fachowcy nazywają
ten fenomen kulturą ubóstwa.
Rodzice nie dają dzieciom żad-
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nego kapitału: społecznego, kulturowego czy ekonomicznego.
Mapa polskiej biedy nie zmienia się od lat. Najwięcej ubogich
Polaków żyje w województwach
warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, a więc w regionach
typowo rolniczych, w których
panuje wysokie bezrobocie.
Wzrasta liczba demokracji
bez wartości, coraz bardziej rozlewa się cywilizacja
śmierci…
Owszem to prawda. Szykuje
się potężna konfrontacja z cywilizacją śmierci i przeciwnikami
życia. W Polsce, Europie i świecie
obserwujemy wielką agresję ze
strony przeciwników życia. Występują przeciwko Bogu - Stwórcy Życia. Atakują Kościół i żądają
pełnej legalizacji zabijania dzieci
w łonach matek. Życie dziecka
poczętego staje się dla nich
przedmiotem rozgrywek politycznych w walce o władzę. Dążą
do sprowokowania emocjonalnych awantur na naszych ulicach.
Kłamią , używając eufemizmów
i demoralizują młodych. Szkodzą
ludziom i społeczeństwu. Często
jednak nie wiedzą, co czynią. Nie
można się godzić na to, aby chore
dzieci były abortowane, porzucane, skazywane na śmierć, pozbawiane opieki medycznej. Niedopuszczalna jest dyskryminacja
z powodu miejsca przebywania,
rasy, płci, cech osobistych czy
choroby, co prowadzi do selekcji
ludzi. Przeciwnicy życia stosują
typową zasadę eugeniczną: „to

życie nie jest warte przeżycia”. Tę
zasadę stosowali naziści, a znający historię XX , ciemnego wieku
europejskich dziejów doskonale
wiedzą, do czego to doprowadziło. W 2013 r. było w Polsce 751
aborcji, a ponad 96% dzieci jest
mordowanych z powodu samego
tylko podejrzenia o chorobę. Niestety w 2014 r. zamordowanych
w aborcji dzieci było znacznie
więcej - prawie 1000.
Kończąc naszą rozmowę
i refleksje nad aktualnym
położeniem głęboko kryzysującej Europy, nieuchronnie
nasuwa się szereg pytań. Jak
należy odczytywać współczesne znaki czasu? Jakie
stąd wynikają priorytety
dla naszej Ojczyzny i dla
każdego z nas Polaków i
Europejczyków?
Pragnąc uniknąć jednostronności, posłużę się wypowiedzią obcokrajowca, historyka o
światowej renomie. Ten wielki
przyjaciel Polski i równocześnie
doskonały znawca jej dziejów,
brytyjski historyk walijskiego
pochodzenia, profesor Norman
Davis napisał: „dziś, wyzwoliwszy
się z dawnych zależności, Rzeczypospolita powróciła na środek
Europy, spinając po dawnemu
Wschód z Zachodem, Północ
z Południem. Ma teraz swoje
miejsce w Unii Europejskiej. Ponownie, jak przed wiekami, staje
się współtwórczynią jedności
narodów. Jesteśmy powiązani
ze sobą na różne sposoby –

jako sąsiedzi, jako narody, jako
regiony, jako państwa. Będąc
członkiem wielkiej rodziny europejskiej, znajdziemy warunki do
pełnego rozwoju. Z szacunku dla
różnorodności rodzi się świadomość pełni dziedzictwa. Stanowi
początek drogi ku odnalezieniu
wartości wspólnych”.
Każdy Boży dar równocześnie, nie tylko nas promuje,
wyposaża, uzdalnia i daje moc
Ducha Świętego, ale też wskazuje
na swoistą oraz niepowtarzalną
misję. Wiąże się z nim jakieś zadanie domowe do odrobienia,
które będzie objawieniem i
chwałą Trójjedynego Boga
Miłości, a z drugiej - służbą na
rzecz innych, oraz antidotum na
kryzysy i choroby danej epoki,
swego środowiska, kraju, czy też
nawet kontynentu. W czasie kiedy toczyły się dyskusje nt. naszej
akcesji do UE, Jan Paweł II proroczym głosem mówił, że Europa
potrzebuje Polski. Ojczyzna Jana
Pawła II powinna niewątpliwie w
sposób pełny opowiedzieć się za
cywilizacją życia. Jezus żąda od
nas wyraźniejszego świadectwa,
bycia prawdziwymi chrześcijanami, ludźmi sumienia, orędownikami wartości, sprawiedliwości,
solidarności, pokoju.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Teresa Bazała
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ORĘDZIE WIELKANOCNE JOSEPHA WITTIGA
Liturgia Wielkanocy, w szczególności liturgia Triduum paschalnego i wiążących się z nią
zagadnień grzechu i odkupienia,
zwróciła moją uwagę na osobę
Josepha Wittiga, niemieckiego
teologa, historiografa, kronikarza
Nowej Rudy, poety, pisarza.
Z postacią i twórczością
Profesora, jak Wittiga nazywali
mieszkańcy dawnego Hrabstwa
Kłodzkiego (Grafschaft Glatz), po
raz pierwszy spotkałam się podczas zorganizowanego w dniach
11-13 września 2008 r. w Nowej
Rudzie VI Polsko-Niemieckiego
Sympozjum pt.: „Zagubione
dziedzictwo kulturowe. Obraz
Śląska i życia jego mieszkańców
w twórczości Josepha Wittiga i
jemu współczesnych”.
Joseph Wittig urodził się 22
stycznia 1879 r. w Słupcu-Dolinie,
obecnie dzielnicy Nowej Rudy,
jako szóste dziecko cieśli Eduarda
Wittiga i Joanny, z domu Strangfeld. Już w szkole podstawowej
ujawniło się u Josepha wybitne
zamiłowanie do barw. Świadczyło to o charakterystycznym
sposobie myślenia i odczuwania chłopca, a później dało się
obserwować w całej twórczości
Profesora. „Wszedł nauczyciel i
rozwinął nową, piękną mapę
topograficzną prowincji Śląsk.
Ach, jakaż cudowna zieleń dolin i równin, jakiż wspaniały brąz
gór, z ich zdającymi się wyłaniać
z mapy szczytami. Bóg nie może
mieć żadnej większej radości, niż
spoglądając z nieba na ziemię
śląską”.1 Tak opisuje Wittig swe
przeżycia z czasów szkoły podstawowej. Ostatecznie całą swoją
wrażliwość skierował Wittig na
szukanie i przeżywanie Boga,
którego „wietrzył” wszystkimi
zmysłami. Ta sama wrażliwość
sprawiła, że mimo konfliktu
Wittig trwał przy wierze Kościoła
katolickiego.
Wittig w swej książce „Leben
Jesu in Palestina, Schlesien und
anderswo”2 (Życie Jezusa w Palestynie, na Śląsku i gdzie indziej)
przyznał, że probostwo w Słupcu stało się dla niego jednym z
jego świętych miejsc, miejscem
pełnym dobroci, świętej miłości
i nieograniczonego miłosierdzia
względem biednych, radości w
krzyżu i cierpieniu, miejscem
roztropnej rady i ludzkiej życz-

liwości. To właśnie tu Wittig
jako mały chłopiec spotkał ks.
Heinrich’a May’a, który stał się
dla niego wzorem kapłana, przez
którego objawiła się pisarzowi
duchowość, tj. szczere życie w
Duchu Świętym. To właśnie ojciec
May odkrył w czternastoletnim
Josephie talent i podjął się przygotowania chłopca do nauki w
gimnazjum, a następnie do studiów teologicznych.
W kwietniu 1893 r. rozpoczął Wittig naukę w Gimnazjum
św. Macieja we Wrocławiu. W latach gimnazjalnych dojrzewały
w Wittigu nie tylko jego przekonania religijne, ale również zamiłowanie do języka ojczystego.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości
Wittig opuścił siostry Jadwiżanki
i przeniósł się do konwiktu teologów przy Placu Katedralnym
we Wrocławiu, by rozpocząć
studia teologiczne. Właśnie tam
spotkał Wittig ks. prof. Sdralka,
który doprowadził przyszłego
uczonego do pierwszej pracy
naukowej i otworzył mu drogę
do kariery uniwersyteckiej, stając
się jego mentorem życiowym.
Pod okiem prof. Sdralka podjął
się, jako młody historyk Kościoła,
prowadzenia badań starożytności
chrześcijańskiej. Najwięcej czasu
poświęcał w tym przedsięwzięciu
pogłębianiu wiedzy w zakresie
historii kościoła starożytnego,
archeologii oraz patrystyki.
Studia ukończył w 1902 r.,
składając pracę doktorską poświęconą papieżowi Damazemu I
i uzyskał tytuł doktora teologii.
Rok później, 22 czerwca 1903
roku, przyjmując w kościele św.
Krzyża we Wrocławiu święcenia
kapłańskie z rąk ks. kardynała
Koppa, wstąpił na upragnioną
drogę kapłaństwa. Swoją prymicyjną mszę świętą odprawił
w kaplicy Sióstr Jadwiżanek we
Wrocławiu.
Kolejne czternaście miesięcy
spędził ks. Wittig na nowoutworzonym wikariacie w Lubaniu Śląskim, jako tamtejszy proboszcz.
W 1904 r. posługa kapłańska Wittiga został przerwana na następne dwa lata. Powodem przerwy
było stypendium w Instytucie
Archeologicznym w Berlinie,
oraz dwuletnie studia w Campo
Santo w Rzymie, gdzie oddał się
studiom badawczym grobu św.

Prof. Joseph Wittig

Sotery i statuy św. Piotra. Wyniki swoich badań opublikował na
lamach fachowych czasopism3.
Po pobycie w Rzymie, powrócił
Wittig do duszpasterstwa w Paczkowie, a następnie do Wrocławia,
kościoła Najświętszej Marii Panny
na Pisaku.
Choć wyzwalanie dusz ludzkich z grzechu, wątpliwości i
niepokojów sumienia było dla
Wittiga jego głównym zajęciem4,
mimo to, na prośbę i po licznych
namowach ks. prof. Sdralka, który
widział w nim swego następcę w
katedrze historii Kościoła, przerwał swoją działalność duszpasterską, by oddać się nauce.
W 1909 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego i od tej chwili
kariera uniwersytecka Profesora, jak nazywali Josepha Wittiga
mieszkańcy jego ukochanego
Hrabstwa Kłodzkiego, zaczęła
się rozwijać w bardzo szybkim
tempie. W 1911 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym starożytnej historii Kościoła,

a ostatecznie w styczniu 1915 r.
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wittig w sposób dotąd
nieznany, wręcz nowatorski,
realizował swoją działalność
profesorską. Wykłady Profesora cieszyły się bardzo dużą
popularnością nie tylko wśród
studentów, ale również innych
osób, które chciały go słuchać.
„Uprawiał teologię i historię Kościoła innymi środkami, niż było
to utarte w salach wykładowych.
Nie zatracał się w abstrakcjach
i teoriach, jak chętnie czynią to
teologowie. Opowiadał historię.
Jako teolog i historyk Kościoła
z pełną świadomością i odpowiedzialnością swojego zawodu
opowiadał o swoim życiu, życiu
swoich przodków, zwykłych ludziach Kotliny Kłodzkiej i uczonych profesorach - kolegach z
Wrocławia”5.
Ks. prof. Alojzy Marcol, opisując teologię Wittiga, pisze:
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„Mówił, co nakazywało mu serce (...,) a nastrój powagi udzielał
się ludziom, których ujmował
swoją prostą, katolicką, niemal
ludową wiarą. Można było przy
takiej okazji przeżyć cały urok
jego oddziaływania na ludzi. To
była jego ambona, z której do
wątpiących serc spływała wiara,
budząca miłość. To, co działo się
na takich spotkaniach, trudno
nazwać inaczej, jak budowaniem
Kościoła”6
Obok działalności pedagogicznej i naukowej, odczuwając
potrzebę literackiego przepowiadania i korzystając z zamiłowania
do języka ojczystego, próbował
swych sił w pisarstwie popularno - religijnym. Jego pierwsze
próby to publikacje krótkich
opowiadań pod pseudonimem
panieńskiego nazwiska matki,
w miesięczniku Friedensblätter,
które zdaniem jego wydawcy,
Juli Massov, miało podejmować
działania na rzecz „pielęgnowania życia wewnętrznego i pokoju
między wyznaniami”7. Gdy czasopismo przemianowano na miesięcznik o nazwie Heliand, Wittig
tak napisał w opublikowanym
w nim artykule programowym:
„Mamy tyle apologii i sporów
religijnych, a tak mało radości
i stałości w wierze (...) Bardziej
bywamy zajęci obroną Królestwa
Bożego na zewnątrz, niż jego budowaniem od wewnątrz”8.
Joseph Wittig zaangażował
się w odradzający się po pierwszej wojnie światowej katolicki
ruch młodzieżowy, który podejmował próby zdefiniowania na
nowo wartości chrześcijańskich.
W swych rozważaniach koncentrował uwagę przede wszystkim
na młodzieży, targanej kryzysem
dotychczasowych wartości i systemu społeczno- politycznego
Niemiec, który w sposób szczególny dotknął młode pokolenie.
Profesor Wittig chciał młodzieży
„stanowczej w odrzucaniu zła,
sumiennej w pracy, radosnej w
zabawie, pierwszej przy Stole
Pańskim, dzielnej w wyznawaniu wiary i niezłomnej w oddaniu Kościołowi”, młodzieży
odczuwającej więź z tradycją,
regionem zamieszkania, jego
kulturą i religią”9.
Podobnie jak wielu innych
teologów i duchownych katolickich, angażował się w działania
podejmowane przez twórców
młodzieżowego ruchu o nazwie
„Quickborn”. Równocześnie biorąc udział w organizowanych

przez ruch odczytach, wykładach
czy wycieczkach, czerpał inspirację do kolejnych opowiadań,
szkiców, w których właśnie do
młodzieży, ku pokrzepieniu ich
młodych serc, kierował swoje
literackie przesłanie.
Błyskotliwa kariera duchownego i teologa załamała się po
publikacji w 1922 r. na łamach
świątecznego wydania czasopisma Hochland opowiadania
„Die Erlösten” (Odkupieni), które sam Wittig nazwał swoim
orędziem wielkanocnym10, a w
którym Wittig poddał krytyce
kościelną wykładnię grzechu i
spowiedzi. Ostatecznie, w 1927
roku. Profesor Wittig powrócił do
rodzinnego Słupca - Doliny, gdzie
od tego momentu, praktycznie
przez całe lata 30-te XX wieku,
żył jako wolny pisarz religijny.
Wkrótce po powrocie do ukochanego Hrabstwa Kłodzkiego,
jak do 1945 r. nazywano Kotlinę
Kłodzką, Profesor, w rok po wykluczeniu z Kościoła, ożenił się z
Bianką Geisler, córką burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej, swoją dawną
studentką oraz działaczką ruchu
Quickborn i osiedlił się wśród
rolników, robotników i rzemieślników. Dla swojej rodziny
w Słupcu-Dolinie zbudował dom,
w którym wspólnie z ukochaną
żoną, Ancą, wychowali trójkę
wspaniałych dzieci, a w którym
od 1997 r. mieści się muzeum
poświęcone pamięci Profesora i
jego twórczości. Twórczość Josepha Wittiga to przede wszystkim
radosne opowiadania o Bogu,
w których Ewangelia brzmiała
jako zbawienna nowina. Tematem jego opowiadań było także ukochane Hrabstwo Kłodzkie, w których opiewał piękno
i niebywały urok tego regionu
Dolnego Śląska, piękno położonych w nim gór, olchowych,
porosłych kwiatem wszelakim
dolin, kapliczek i kościółków. Na
zamówienie władz Nowej Rudy
Joseph Wittig opracował „Kronikę
Miasta Nowa Ruda”, która została wydana w 1937 roku z okazji
600-lecia miasta. W uznaniu tej
zasługi Profesor otrzymał honorowe obywatelstwo Nowej Rudy.
W 1946 r. zdjęto z Josepha
Wittiga karę ekskomuniki. Radość
z powrotu na łono Kościoła katolickiego w niedługim czasie
została przesłonięta bolesnymi
zdarzeniami najbliższych tygodni i miesięcy, związanymi z
wysiedleniem, tj. przymusem
opuszczenia przez Wittigów
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rodzinnego domu. W dniu 1
kwietnia 1946 r. we wczesnych
godzinach porannych Wittigowie
opuścili swój dom w Słupcu-Dolinie, by po 10 dniach męczącej i
trudnej wędrówki zakończyć ją w
Westfalii. Profesor Joseph Wittig
zmarł na zawał serca 22 sierpnia
1949 roku, na dzień przed przeprowadzką do nowego domu.
Pochowany został na cmentarzu w Meschede. Na jego grobie,
na pionowej belce nagrobnego
krzyża widnieją słowa jego testamentu: Getröst,getröst, wir sind
erlöst (Pocieszeni, pocieszeni,
jesteśmy zbawieni).
Joseph Wittig był człowiekiem świadomym swych ludzkich
ułomności, którego nie opuszczało nieustannie pytanie, czy zostanie zbawiony? Odpowiedzi na
nurtujące go pytania bezpośrednio związane z teologicznym zagadnieniem Odkupienia i związanego z nim grzechu poszukiwał
Wittig w swej twórczości, będąc
tym samym wyzwoleniem dla
wielu osób, które po katastrofie
I wojny światowej, dryfowały na
fali odnowy religijnej, jaka przetaczała się przez Europę.
Wittig czuł wewnętrzną potrzebę wyzwalania dusz ludzkich
z grzechu, z nękających człowieka wątpliwości i niepokojów
sumienia ludzkiego. Zawsze
był przekonany, że „Boska ręka
spoczywa zawsze na ludzkim poczynaniu”, że „Bóg nie oczekuje
od nas więcej, jeno abyśmy byli
dobrej woli”.
Twórczość Wittiga wyrastała
z ducha i praktyki kaznodziejskiej, a jej ogólne ramy wyznaczał
rok kościelny i przypadające w
nim święta. W szczególny sposób
upodobał sobie Wittig przede
wszystkim Boże Narodzenie i
Wielkanoc. Miały one dla niego
szczególny, osobisty wymiar i
przełomowe znaczenie. Bożonarodzeniowe opowiadania
przyniosły mu miano poety, wielkanocne orędzie „Die Erlösten”
złamało mu życie11. Jako osoba
duchowna Wittig dostrzegał
istotną różnicę w przeżywaniu
tych świąt przez każdego katolika. Zdaniem pisarza, gdy Boże
Narodzenie przychodzi do nas
niejako z zewnątrz. Wielkanoc
polega na subiektywnym przeżywaniu tajemnicy śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa i
wywodzi się z każdego z nas. Wittig prosił: „Uświęć Wielkanoc w
sobie samym, jeśli nie dokonuje
się Wielkanoc w Tobie samym, nie

zajmuj się Nią wcale”12.
Obszerne fragmenty opowiadania „Die Erlösten” stanowiły
treść kazania wygłoszonego w
dniu 17 września 1921 r., w parafii
ks. May’a w Nowym Gierałtowie.
Czerpiąc ze źródeł własnych,
dawnych wspomnień, doświadczeń i osobistych przeżyć, Wittig
nie zaprzestał poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jak odkupienie
przez karę krzyżową Chrystusa
wyraża się w jego własnym życiu? W jaki sposób może się ona
stać nośną siłą jego życia?
Jako kapłan i profesor spotykał Wittig innych ludzi, poszukujących tych samych, co on, odpowiedzi. Ludzi, w odkupienie
których trudno było uwierzyć,
bowiem sami oddalili się od Boga
i przebywają na kresach królestwa Bożego, nie znajdując czasu,
by wejść w głąb tegoż królestwa,
Boga zaś kochają jedynie z oddali, narażając się na utratę Jego
miłości13.
Z myślą o nich Wittig nie
podchodził do tematu odkupienia Chrystusa, jak profesor
teologii. Starał się ująć temat
Odkupienia świata przez Chrystusa doświadczeniem prostych
wiernych, tak by wyjaśnienie,
którego poszukiwał, było i dla
nich jasne, proste, zrozumiałe.
Nie chciał, aby jego dzieło, będące wynikiem osobistych zmagań, wieloletniego poszukiwania
i ciągłej walki, nosiło znamiona
teoretycznego wywodu teologicznego. Wittig nauczał opowiadając o tym, jak osobiście
przeżywał swoje chrześcijaństwo,
swoje odkupienie, w nadziei, że
inni mogliby korzystać z jego doświadczania wiary.
Poprzez swoje opowiadania,
szkice dążył Wittig do tego, by
wskazać wiernym egzystencjalną wartość odkupienia. Chciał
wskazać sposób, by wierni korzystali z uszczęśliwiającego faktu
odkupienia. Wittig pragnął, by
odkupienie stało się źródłem
twórczych sił w ich życiu religijnym, które bardziej przypominało błądzenie po duchowych
pustkowiach, z ciężarem winy,
którego udźwignąć nie są w
stanie, w towarzystwie wszechobecnego, ciągłego lęku przed
grzechem i piekłem.
Za czasów Wittiga wierni z
bojaźnią słuchali kazań pełnych
przepisów kościelnych, z których
każdy dzielił na pomniejsze dyrektywy. Wittig był przekonany,
że z pedagogiką spowiedzi, nie
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mającej w wydaniu mu współczesnych moralistów i kanonistów, nic wspólnego z ideą miłości i odkupienia, pedagogiką
sądu Bożego i kary wiecznej,
Kościół nie pociągnie ludzi ku
Chrystusowi. Wręcz przeciwnie,
rozczaruje ich i spowoduje, że
wycofają się oni z życia kościelnego, a poprzez nakazy i zakazy zostaną zmuszeni niejako do
poszukiwania zbawienia poza
Kościołem.
Wittig zwracał się z prośbą do
dogmatyków i innych odpowiedzialnych za stan teologii i jej nauczanie, aby powrócili do skarbca
świętego Kościoła katolickiego,
w którym znajduje się prawdziwe
odkupienie. Namawiał ich, aby z
nauk o odkupieniu wydobywali
prawdziwe bogactwo, prawdę,
która uwolni wiernych, i wszystkich ludzi dobrej woli, od strachu
i lęku przed grzechem i pozwoli
im w pełni cieszyć się wolnością
dzieci Bożych. Wittig był pewien,
że w skarbcu świętego Kościoła katolickiego można również
znaleźć coś, co z Ewangelii na powrót uczyniłoby Dobrą Nowinę14.
Obwieszczenie przez Wittiga tej radosnej, dającej nadzieję
nowiny, że ludzie są odkupieni
w Chrystusie, odbiło się echem
w środowisku niemieckiej młodzieży, zarówno katolickiej jak i
ewangelickiej, wśród studentów
oraz młodych księży, co szczególnie zaniepokoiło Rzym i niemiecką hierarchię kościelną15.
W opowiadaniu „Die Erlösten”
dzielił się ze słuchającymi i czytającymi go swym radosnym
przekonaniem, wskazując zarazem pięć sposobów na zmianę
istniejącego stanu rzeczy. Zdaniem Wittiga, grzesznikowi, który
zdobywa się na wiarę i miłość, i
z ufnością zwraca się ku Zbawicielowi, zostają darowane jego
przewinienia. Grzech przestaje
istnieć. Chrystus, bowiem jest
gotów w każdej chwili darować
nam nasze grzechy. Nie ma zatem potrzeby narażenia swojego zbawienia poprzez trwanie w
oderwaniu od Boga, w oczekiwaniu na kolejną spowiedź. Wittig
naucza, że zdarzają się rzeczy,
które uważane są za grzechy i
zdarzają się także rzeczy, które jak grzechy wyglądają, ale
mimo wszystko grzechami nie
są16. Bóg sądzi człowieka według
jego szczerego sumienia. Znaczy
to, że nie wszystko, co w oczach
ludzi za grzech uchodzi, jest winą
również przed Bogiem.

W wielkanocnym orędziu
Wittig podaje, że prawdziwa
wiara rodzi nadzieję zbawienia,
której wyrazem są radość i ufność17. Droga do serca Bożego,
do pojednania i pokoju z Ojcem
otwarta jest dla każdego człowieka, który ma dobrą wolę,
prostą, po ludzku skromną pełną wiary i miłości, zwróconą ku
Bogu, wszystko inne czyni łaska
Boża, jaką zaskarbił dla nas Jezus
Chrystus, Syn Boży; (...) i nawet
jeśli, przy zachowaniu prostej,
szczerej woli, popełnimy czyn
wszystkie znamiona grzechu
noszący, to czyn ten nie przeszkodzi naszemu odkupieniu
i nie jest on w stanie zakłócić
spokoju wewnętrznego18.
Chrześcijanin powinien pamiętać, że Bóg w swym miłosierdziu sprawia, iż grzech, który
człowieka od Niego odłącza, gdy
został przepalony żalem, nabiera
zupełnie innego znaczenia, bowiem przeżycie rzeczywistej
winy otwiera serce ludzkie na
doświadczenie miłosierdzia
Bożego.
Zawarte w opowiadaniu „Die
Erlösten” przemyślenia Profesora,
choć nie stały w sprzeczności z
głoszoną nauką Kościoła katolickiego, wywołały ogromne
poruszenie w całym ówczesnym
świecie katolickim. Nawet Kardynał A. Bertram, który z wielką
przychylnością odniósł się do
wcześniejszych publikacji Wittiga, nie dostrzegając w nich zarzewia przyszłego konfliktu, tym
razem sam oczekiwał od Josepha
Wittiga wycofania opowiadań
jako treści niezgodnych z nauką
katolicką. Stało się jednak inaczej,
bowiem Profesor, choć uznawał
prawo Kościoła do zakazywania
pism przeciwnych wierze i moralności, jednak nie uznał racji Kongregacji, i stawianego mu zarzutu
niszczenia podstaw wiary (list do
kardynała Bertrama, 4.10.1925 r.).
Wittig nie rozumiał przesłanek
dekretu z dnia 29 lipca 1925 r.,
którym jego orędzie wielkanocne
wraz z częścią jego twórczości
zostało umieszczone na indeksie
ksiąg zakazanych. Podobnie jak
Wittig, tak i jego przyjaciele oraz
zwolennicy nie potrafili pogodzić
tego faktu z macierzyńską miłością Kościoła, ani też z ojcowską
troską pasterzy. Wittig zadawał
sobie pytanie czy ojciec lub
matka publicznie potępi swoje
dziecko, nie dając mu sposobności wytłumaczenia się.
Nałożona na Wittiga w 1926 r.

ekskomunika, była związana z
jego odmową ponownego wyznania wiary i złożenia przysięgi
antymodernistycznej, praktykowania której zaprzestano w 1967
roku. Choć wykluczenie z Kościoła katolickiego było potężnym
ciosem i karą dla Wittiga, nie
pozbawiło go radości przeżywania chrześcijaństwa, radości
przeżywania przynależności do
Kościoła katolickiego, do którego
od pierwszych lekcji katechezy
przez całe jego młodzieńcze i dorosłe życie przynależał. Wittig,
nawet wówczas, gdy znalazł się
poza nim, nigdy nie zamierzał
go opuścić, co wyraził w liście
z 31 maja 1926 roku: „Po upływie wyznaczonych przez urząd
dziesięciu dni, będę się uważał
za ekskomunikowanego. Wierzę
jednak, że ani ogień, ani woda
ani kanon 2314 nie odłączy mnie
od miłości Chrystusowej”.
Jako persona non grata w
Kościele katolickim, ekskomunikowany i pozbawiony duchowej
ojczyzny, Joseph Wittig pozostał
wierny nauce katolickiej i trwał
na posterunku strażnika przed
bramą swego ukochanego i jedynie prawdziwego Kościoła, z
tęsknotą wyczekując chwili, kiedy otworzą się dla niego bramy
powrotu19.
W wyniku działań podjętych
przez ówczesnego Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda,
który w dniu 3 grudnia 1945 r.
zwrócił się w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej, została zdjęta
ekskomunika z niemieckiego teologa, który mimo narzuconej mu
przez Kościół wieloletniej pokuty,
nigdy od niego nie odstąpił, nigdy go nie zwalczał ani nigdy mu
nie zaszkodził. W dniu 6 marca
administrator apostolski we Wrocławiu przekazał ks. Ferdynandowi Piontkowi telegram, z którego
wynikało, iż Joseph Wittig został
zwolniony z ekskomuniki oraz
dopuszczony do sakramentów
świętych.
Zaprezentowane w artykule
poglądy Wittiga, z uwagi na ich
nowatorski charakter, spotkały
się z różnymi reakcjami jemu
współczesnych. Od entuzjazmu, poprzez chłodną rezerwę
i podejrzenie o samowolne
rozumowanie teologiczne do
zdecydowanego oporu, a nawet do odrzucenia poglądów
Wittiga. Wielu spośród dogmatyków, moralistów, kanonistów
oraz historyków Kościoła, dla
których ideałem wyrazu świa-

domości katolickiej był język
Soboru Trydenckiego, poczuło
się dotkniętych słowami ostrej
krytyki Wittiga, co wyzwoliło
w nich nieufność do jego osoby, krytyczny stosunek do jego
twórczości. Wiele osób z kręgów
teologicznych nie było bowiem
gotowych podjąć dialog z Wittigiem, który w swoim orędziu
wielkanocnym, mającym charakter terapii duchowej, spisał
swoje przemyślenia i obserwacje,
kierując się troską o człowieka
oczekującego odpowiedzi użytecznych i pasujących do życia.
Wśród słów krytyki Wittiga
przełomowego znaczenia nabrał
sprzeciw członka kapituły ks. kanonika Antona Geislera z Chur i
jego stronników. Ich zdaniem,
wszystko powinno pozostać w
niezmienionym stanie, gdyż
tylko wówczas świat będzie w
porządku..
W swoim, opublikowanym na
łamach dwudziestego drugiego
numeru czasopisma Schweizerische Rundschau artykule „Luther
redivivus?” Geisler nazywa Wittiga „nowo- powstałym Lutrem” i
krytycznie odnosi się do idei
wielkanocnego opowiadania
Wittiga, wzywając jednocześnie do powściągliwości, rezerwy wobec pisarza. Jego zdaniem
wielkanocne orędzie Wittiga i
przedstawione w nim idee stoją w sprzeczności z Ewangelią,
a równocześnie pokrywają się
z luterańską doktryną o usprawiedliwieniu, sprzeciwiając się
tym samym nauce katolickiej
wszystkich czasów. Zdaniem
ks. Kanonika, Wittig pragnie
chrześcijaństwa bez krzyża, cierpienia, sądu Bożego i kary wiecznej, zaś uzależnianie wszystkiego
od dobrej woli, zdaniem Geislera,
ma na celu rezygnację z twardej
walki z grzechem.
Bardzo trafne sformułowania
zamieszczone zostały w artykule
autorstwa Theodericha Kampmanna i Rudolfa Padberga, pt.
„Der Fall Joseph Wittig fünfzig
Jahre danach” (Przypadek Josepha Wittiga 50 lat później):
„Główną przyczyną oskarżeń
skierowanych przeciwko Wittigowi, które graniczyły z zarzutem herezji, było to, że wewnątrz
jednego kościoła zderzyły się ze
sobą dwa światy, nie spotykające się wewnętrznie ze sobą:
byli to przedstawiciele dojrzałej, terminologicznie bardzo
antyprotestancko nastawionej
neoscholastyki, za którą stał ko-
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ściół urzędowy z jednej strony, a
z drugiej strony prawy nie teologiczny przedstawiciel religijnej
bezpośredniości, którego dręczyło pytanie, dlaczego ten wspaniały artykuł wiary o zbawieniu jest
wśród chrześcijan tak mało skuteczny, dlaczego ten wygładzony
i dopracowany system nauczania
tak rzadko pokazywał przemijające życie. Wittig był przekonany,
że „coś się tu nie zgadza”, choć
wszystko przebiegało ustalonym torem. Zajął się tą sprawą.
Nie było jego ambicją napisać
fachowy artykuł teologiczny: „Dogmatyczny artykuł jest sprzeczny
z moim charakterem”. Chciał tylko „wypowiedzieć się na temat
zbawienia z pozycji zalęknionych
ludzkich serc”20.
Pocieszające jest, że zdjęta z
Wittiga w marcu 1946 r. ekskomunika dowodzi niesłuszności
stawianych mu wcześniej zarzutów. Równocześnie potwierdza,

iż Wittig dzięki swojej wrodzonej
wrażliwości na wartości religijne,
dzięki swojemu prekursorskiemu
myśleniu w duchu dialogu ekumenicznego z innymi wyznaniami, potwierdzonego w dekrecie
Soboru Watykańskiego II (19621965), dążył do pozbycia się
przez Kościół katolicki sztucznej,
formalnej bariery odgradzającej
go od współczesnego świata.
Joseph Wittig swoją twórczością, w szczególności publikacją
swojego orędzia wielkanocnego wyprzedził epokę odnowy
Kościoła katolickiego, stając się
tym samym prekursorem Soboru
Watykańskiego II i późniejszych
działań podjętych na rzecz reform wewnątrz Kościoła katolickiego. Za zaangażowanie to
musiał ponieść najwyższą cen wykluczenie z ukochanego przez
siebie Kościoła katolickiego.
Przeżył cierpienie oraz radość
powrotu – odkupienia.
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Dom - Muzeum prof. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie-Słupcu.

Przypisy:
1. J. Wittig, Hergottswissen von Wegrain und Strasse, Freiburg, 1992, s. 22.
2. J. Wittig, Leben Jesu in Palestina, Schlesien und anderswo, t. I, s. 117.
3. Por. L. Koćwin, Kim jest dla nas Joseph Wittig? {w:] Ziemia Kłodzka 2009, nr
180, s. 26-30.
4. Por. J. Wittig, Ansprache fur die Augustusburg vom 8 VI 1938.
5. J. Kohler, Die Aktualität Joseph Wittigs, [w:] E. Rostenstock, J. Wittig, Das Alter
der Kirche, Munster 1998.
6. A. Marcol, Joseph Wittig – teolog katolicki, [w:] Joseph Wittig. Śląski teolog i
historiograf, Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 2007.
7. Por. J. Wittig, Aus fremder Stele, Friedensblätter XIII, 1908-1909, s. 144-147
oraz 171-173.
8. J. Wittig, Unsere Versammlung in Breslau, Heiland 1, 1909-1910, s. 25-30.
9. L. Koćwin, Kim jest dla nas Joseph Wittig? op. cit. s. 27.
10. Por. J. Kosian, Joseph Wittig w świetle pracy doktorskiej Gerharda Paschnickiego, [w:] Joseph Wittig i nasze czasy, s. 132.

11. Por. J. Kohler (red.), Joseph Wittig. Historiker – Theologe – Dichter, München
1980.
12. J. Wittig, Getröst,getröst, wir sind erlöst, Heilbronn 1932.
13. J. Wittig, Meine Erlösten in Busse, Kampf und Wehr, s. 26-27.
14. Por. A. Marcol, Josepha Wittiga teologia narratywna. Studium historyczno-krytyczne, Opole 1997, s. 100-106.
15. Por. F. Heer, Joseph Wittig Botschafter eines Evangeliums der Erlósung, [w:]
B. Moser (red), Grosse Gestalten des Glaubens, München 1983.
16. Por. J. Wittig, Meine Erlösten in Busse, op. cit. s. 50, J. Wittig, Gespräch mit
einem Dogmatiker, s. 96-97.
17. Por. J. Wittig, Meine Erlösten in Busse, op. cit. s. 48.
18. Por. J. Wittig, Meine Erlösten in Busse, op. cit. s. 36.
19. Por. J. Wittig, Roman mit Gott, Stuttgart 1950.
20. Por. T. Kapmann, R. Padberg, Der Fall Joseph Wittig 50 Jahre später, Paderborn 1975.

mgr Jarosław Orłowski
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii
tel. +43 681 102 442 92
jaroslaw.orlowski@chello.at
http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair

Ziemia Kłodzka nr 262/ maj 2016

24
Bronisław MJ Kamiński

ŚW. BRUNON Z KWERFURTU NASTĘPCĄ ŚW. WOJCIECHA
Szlak św. Wojciecha wiedzie
przez Kudowę. Każdy Polak wie,
że chrześcijaństwo przyszło do
naszego kraju z Czech. Dobrawa,
czeska księżniczka, jako matka chrzestna, stała się wielkim
darem Czech. Przyjęcie chrześcijaństwa z Czech jest na ogół
uzasadniane politycznymi motywami Mieszka I, tym zwłaszcza,
aby nie przyjmować religii od
Niemiec, bowiem to mogłoby
uzależniać kościół i państwo polskie od sąsiedniego cesarstwa.
Podręczniki historii Polski informują, że z Czech przybyli pierwsi
kapłani, słownictwo liturgiczne
i pierwszy święty, którym był św.
Wojciech. Czy wtedy, u samych
początków były również wpływy
chrześcijańskie z Niemiec? Opowiemy o tym na przykładzie następcy św. Wojciecha, jakim był
św. Brunon z Kwerfurtu, młodszy kolega św. Wojciecha. Mimo,
że św. Wojciech był o ok. 20 lat
starszy od św Brunona, to żyli
w tym samym czasie, pobierali
naukę w tej samej niemieckiej
szkole katedralnej w Magdeburgu i obaj zginęli męczeńską
śmiercią na misjach, prowadzonych przez Polskę na ziemiach
prusko-litewskich. Św. Wojciech
zginął w 997 roku, a św. Brunon
dwanaście lat później, w 1009 r.
Obaj byli misjonarzami i biskupami, obaj związani z początkami państwa polskiego, święci polscy. Do tego św. Brunon
z Kwerfurtu był utalentowanym
pisarzem, dyplomatą, nawet
śpiewakiem, napisał ważne
utwory dotyczące początków
państwa polskiego? Dlaczego w Polsce jest mniej znany
od św. Wojciecha, a nawet prawie nieznany? Jakie są ślady niemieckie u początków chrześcijaństwa w Polsce? Spójrzmy na
Europę sprzed 1000 lat i porównajmy drogi życia obu świętych.
Europa w końcu X wieku
Ostatnie lata X wieku były
wśród europejskich chrześcijan
pełne wielkiego napięcia. Nadchodził rok 1000. Rozpowszechniane przepowiednie Sybilli, ale
także teksty Apokalipsy wywoływały wrażenia, że w 1000 roku
nastąpi koniec świata. W Rzymie,
w nocy z 31 grudnia 999 r. na

1 stycznia 1000 roku napięcie
doszło do samych szczytów.
Jedni zamykali się w domach,
inni czekali w piwnicach, a największy tłum szedł pod siedzibę
papieża. Nadchodziła północ,
a z nią wyobrażano sobie zejście aniołów z trąbami i koniec
tego wszystkiego. Papieżem był
wówczas Sylwester II, wybitny
uczony, matematyk, chemik,
astronom, filozof, racjonalista
czystej wody. Uważano, że on
może być nawet nie bardzo wierzący. A był to dar Boży na tamte czasy. Sylwester II spokojnie
patrzył na tłum, wiedział, że ci
ludzie czekają na moment, gdy
to wszystko się nagle zawali. Odmawiał modlitwy, a gdy minęła
północ i nic się nie wydarzyło,
rozłożył ramiona i pobłogosławił
ten piękny świat. Tak nastąpiło
pierwsze błogosławieństwo Urbi
et Orbi, a potem najpiękniejsza
noc, zwana odtąd Sylwestrem
i sylwestrowe szaleństwo trwa
nadal. To za tego niezwykłego
papieża odbył się zjazd gnieźnieński 1000 roku, z udziałem
cesarza Ottona III. Obaj. Sylwester II i Otto III byli największymi postaciami swoich czasów,
obaj byli sobie bardzo bliscy i
obaj położyli fundamenty pod
przyszłą Europę, której jeszcze
nie ma. Wtedy, w 1000 roku,
na świecie żyło 290 mln ludzi
(w 2016 r. żyje 7, 3 miliardów); w
Europie żyło 55 mln (w 2016 żyje
738 mln ); Polska etniczna liczyła
jeden milion ludzi (w 2016, 38
mln); Niemcy liczyły 5, 5 miliona
( w 2016 r 80 mln); Rosja 4, 5 miliona ( w 2016 r 111 mln); Francja
liczyła 9 mln (w 2016 roku, 66
mln), Chiny 60 mln (w 2016 r
liczą 1 miliard 300 milionów).
Od czasów Mieszka i Chrobrego
ludność Polski wzrosła 38 razy,
Niemiec 12 razy, Rosji 25 razy,
Francji 7 razy, zaś całej Europy 13
razy. Liczba ludności i produkcja
żelaza traktowane są jako historyczne czynniki potęgotwórcze.
Obecnie produkcja żelaza nie
jest już priorytetem mocy.
Powróćmy do roku 1000.
Wtedy chodziło o szerzenie
chrześcijaństwa dla zbudowania
wspólnej dla całej Europy struktury moralnej, społecznej i politycznej. Święci odgrywali w tym
dziele wielką rolę. Popatrzymy

Papież Sylwester II

na drogi życiowe obu naszych
pierwszych świętych.
Droga Św. Wojciecha
Urodził się około 956 roku,
w Libicach, niedaleko od Pragi. Matka Strzeżysława, ojciec
Sławnik. Po czesku imię jego
brzmiało Wojetech, po polsku
Wojciech, po niemiecku Adalbert. Ze świętymi często związane są jakieś nadzwyczajne zdarzenia i to od urodzenia, a nawet
przed urodzeniem. Gdy Wojciech
miał 5 lat, w ich domu zatrzymał się opat Adalbert z klasztoru
w Trewirze, który jako posłaniec
cesarza Ottona I wędrował na
Ruś Kijowską do księżnej Olgi.
Sławny opat szczególnie uroczyście pobłogosławił małego
Wojciecha, a gdy kilkanaście lat
później tenże opat został arcybiskupem w Magdeburgu, to
Wojciech trafił tam do elitarnej
szkoły katedralnej, kształcącej
misjonarzy, udających się do
krajów słowiańskich. W 982 roku
Wojciech powrócił do Czech,
otrzymał święcenia kapłańskie
w Pradze. W tamtym czasie diecezja praska należała do archidiecezji w Moguncji, była więc

w strukturach kościoła niemieckiego, biskup praski podlegał
jurysdykcji arcybiskupa w Moguncji. W 983r arcybiskup Moguncji konsekrował Wojciecha
na biskupa praskiego. Stało się
to w Weronie, na sejmie Rzeszy
w 983 roku, w obecności cesarza
Ottona II. Wojciech miał wtedy
około 30 lat. Młody biskup odbył ingres do Pragi, idąc boso, w
szatach pokutnych. A Praga była
wtedy dla niego miejscem zepsucia i polem do naprawy kleru
i ludu. Był tu targ niewolników.
Pojmanych Słowian sprzedawali
Niemcy, kupowali muzułmanie,
a pośredniczyli w handlu Żydzi.
Młody biskup chciał naprawiać
świat, chciał by duchowieństwo
żyło moralnie i skromnie, by nie
było poniżenia niewolniczego,
zepsucia obyczajów, ale cały
ten występny świat zamykał
się przed pobożnym biskupem.
Nie miał tu łatwego życia. Chciał
więc wybrać życie klasztorne,
udał się w 989 roku do Rzymu,
przyjął habit zakonny benedyktynów na Awentynie. Poszedł z
nim do Rzymu jego brat Radzym
i także wstąpił do klasztoru wraz
z Wojciechem. Potem będzie towarzyszył Wojciechowi do koń-
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ca, a nawet dłużej. W 992 roku
poselstwo czeskie zażądało powrotu Wojciecha do Pragi, więc
powrócił. Nadal niewiele mógł
zdziałać w naprawie praskiego świata. Znowu powraca do
Rzymu. Miał szczęście, bowiem
w tym czasie w Czechach niemal cała jego rodzina zginęła w
walkach wewnętrznych z Przemyślidami, a rodzinne Libice
zostały spustoszone. Ocaleli
dwaj bracia Wojciecha, Radzym
i Sobiebór, potem wszyscy trzej
byli w Polsce. Papież Grzegorz V
widząc, że sytuacja Wojciecha w
Czechach jest niezwykle trudna.,
zgodził się, by wyjechał na misje
do Polski. W 997 roku Wojciech
znalazł się w Gdańsku i stąd wraz
bratem Radzymem, kapłanem
Benedyktem i oddziałem rycerzy danym dla ochrony przez
Bolesława Chrobrego wyruszył na tereny zamieszkiwane
przez pogańskich Prusów. Po
drodze odesłał oddział rycerzy
i 23 kwietnia 997 roku pod wsią
Cholin zginął męczeńską śmiercią. Jego towarzyszy Prusowie
puścili wolno, a Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika.
Odtąd zaczęło się nowe jego życie, został kanonizowany w 999
roku i do jego grobu w Gnieźnie
w 1000 roku przybył sam cesarz
Otto III. Na tym wielkim zjeździe
gnieźnieńskim działy się niemal

Św. Wojciech.

polityczne cuda. Jednym z nich
było ustanowienie niezależnej
prowincji kościelnej w Polsce
arcybiskupstwa w Gnieznie.
Ten zjazd – mówiąc dzisiejszym
językiem – wypromował Polskę.
Świat dowiedział się, że istnieje
Polska, a w niej Gniezno, Poznań,
Wrocław, Kraków i Kołobrzeg.
Warto przy tym zaznaczyć, że
Czechy uzyskały niezależne
arcybiskupstwo dopiero w XIV
wieku. Przypomniano sobie w
Pradze o wielkim Św. Wojciechu.
Kiedy, po śmierci Bolesława
Chrobrego książę czeski Brzetysław najechał na Polskę w
1038 roku, to zabrał z Gniezna
relikwie Św. Wojciecha i złożył w
katedrze w Pradze. Coś jednak
z relikwii wielkiego świętego w
Polsce pozostało, a nade wszystko pozostał jego duch.
Papież Sylwester II wyrażając
zgodę na niezależność polskiej
prowincji kościelnej od struktur
kościelnych cesarstwa umocnił
państwo polskie. Pierwszym
arcybiskupem gnieźnieńskim
został Radzym-Gaudenty, brat
św. Wojciecha.
Droga św. Brunona
z Kwerfurtu
Urodził się w Kwerfurcie ok.
974 roku. To małe miasto leży w
Saksonii, niedaleko od Halle. W
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latach 985 – 994 młody Brunon
pobierał nauki w katedralnej, elitarnej szkole magdeburskiej, razem z późniejszym ważnym niemieckim kronikarzem Thietmarem. W tej samej szkole uczył się
także Wojciech. W Niemczech
szkolili się sławni misjonarze.
W 995 roku Brunon został kanonikiem katedralnym w Magdeburgu. W 997 roku, podczas
podróży do Rzymu dowiedział się o męczeńskiej śmierci
św. Wojciecha. W Rzymie wstąpił
do klasztoru benedyktynów na
Awentynie, do tego samego, w
którym przebywał również św.
Wojciech. W klasztorze poznał
późniejszego świętego Romualda, twórcę benedyktyńskiej
reguły pustelniczej. Po krótkim
pobycie w pustelni w Pereum
koło Rawenny, powrócił do Rzymu. Sakrę biskupią otrzymał w
Merseburgu i jako misjonarz
udał się na Węgry. Prawdopodobnie na Węgrzech napisał
dzieło pt „Żywot św. Wojciecha” . Utwór ten, nazywany
„Żywotem drugim” zaczynał
się od słów: Zakwitł szkarłatny
kwiat. W swoim dziele Brunon
pokazuje św. Wojciecha, jako
człowieka z krwi i kości, świętość osiągnął w trudzie, w cierpieniu i w pracy nad sobą. Na
przykładzie św. Wojciecha, Brunon budował model świętości

opartej na heroizmie, na przełamywaniu własnych ograniczeń
wewnętrznych. Głębokie analizy
tego utworu można znaleźć w
dziele Teresy Michałowskiej pt.
„Średniowiecze”. O Brunonie
piszą m. in. Grzegorz Białuński
w „Pruthenii” z 2013 roku oraz
Jerzy Strzelczyk w książce pt.
„Bruno z Kwerfurtu. Osoba dzieło - epoka”. W latach 1005-1006
Brunon dotarł do Gniezna na
dwór Bolesława Chrobrego. Z
doświadczeń na ziemi polskiej
powstaje jego kolejne dzieło pt.
„Żywot Pięciu Braci”. W latach
1007 – 1008 przebywał z misją
wśród Pieczyngów. Okazał się
nie tylko wielkim misjonarzem,
ale również utalentowanym dyplomatą w rokowaniach pokojowych pomiędzy Pieczyngami
a Rusią Kijowską. W 1008 roku
powrócił do Polski w okresie najazdu niemieckiego, pod wodzą
cesarza Henryka II. W tej wojnie
Niemiec Brunon z Kwerfurtu
opowiedział się po stronie króla
Polski. W napisanym wtedy liście do króla Henryka II, Brunon
stwierdził: „Jeśli ktoś powie, że
tego władcę [Bolesława Chrobrego] kocham, że dochowuję
mu wierności i przyjaźni – to jest
prawda. Kocham go rzeczywiście jak duszę własną i więcej
niż życie”.

Św. Brunon z Kwerfurtu na obrazie w Sanktuarium w Giżycku
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List ten napisał Brunon
niedługo przed swoją śmiercią. Teresa Michałowska pisze,
że ten list Brunona napisany
wykwintnym stylem, wpisał
się w dzieje kultury polskiej.
Szczególnie cenne są fragmenty dotyczące Bolesława Chrobrego. Brunon zginął śmiercią
męczeńską podczas misji na
pograniczu prusko-litewskim
9 marca 1009 roku. Kilkanaście
lat po męczeńskiej śmierci został
kanonizowany. W swoim życiu
występował pod dwoma imionami Brunona i Bonifacego. Nie
było pełnego rozeznania, że chodzi o tę samą osobę. To właśnie
mogło być przyczyną, że św. Brunon stał się mniej znanym, niż na
to zasługiwał. W XIX wieku został
bardziej zauważony. Na Litwie
zaczął cieszyć się wdzięczną pamięcią, bowiem nazwa „Litwa”
pojawiła się po raz pierwszy w
powiązaniu ze św. Brunonem.
W Polsce czczony jest w sposób
szczególny w Łomży, Giżycku i
w klasztorze na Św. Krzyżu.
Minęło dopiero 1050 lat.
Na wszystko trzeba
patrzeć ewolucyjnie.
Od czasu, gdy po polskiej
ziemi chodzili św. Wojciech i
św. Brunon z Kwerfurtu minęło tysiąc lat. Gdy piszemy te
słowa, w 2016 roku mija 1050
lat chrześcijaństwa w Polsce.
W życiu młodego narodu to

Cesarz Otton III

czas dojrzewania. Jako naród
widzieliśmy i doświadczyliśmy
wielu spraw trudnych. Niektóre
narody sąsiednie, będące naszymi rówieśnikami nie przeżyły
tego 1000 lat. Zginęli Słowianie
zachodni (m. in. Wieleci i Obodryci), mieszkający niegdyś pomiędzy Odrą i Łabą, i słowiański
gród, którym stał się germański
Berlin zapomniał o swojej słowiańskiej przeszłości. Zginęli
bałtyccy Prusowie, nie uchowali
się przed mieczem krzyżackim.
Ale, co równie ważne, a może
pouczające ze względu na tzw.
sprawiedliwość dziejową: zginęli
także krzyżacy, jako państwo i
Prusacy jako społeczność niemiecka. Na pierwsze wrażenie
wydawać się może, że zagłada
szła z zachodu. Wrażenie jednak
mylące; płynęło ewolucyjne
wyzwanie: albo będziesz lepszy, albo zginiesz. Niemcy, to
nasze odwieczne wyzwanie do
bycia lepszym. Z zachodu szli
uzbrojeni i bezwzględni wojownicy, ale szli również tacy, jak
św. Brunon z Kwerfurtu, czy jak
św. Wojciech, wykształcony w
Niemczech. Zachód - to nie tylko Niemcy, to także Czesi, Włosi,
Francuzi, Anglicy i inne mieszkające tam narody. Zachód, to
dynamizm w działaniu i wielka
kultura, której fundamentem są
Ateny i Jerozolima, czyli Nauka
i Objawienie. Prawo rzymskie i
rzymska organizacja państwa,
to pochodna Aten. Biblia Je-

rozolimska – która opanowała
wyobraźnię średniowiecznych
europejczyków - przynosiła niesłychanie twarde prawdy o losach ludzi i narodów. Mówi o narodzie wybranym przez Jahwe,
któremu poczucie wybraństwa
dawało siłę do pokonywania
przeciwności losu i przetrwania, ale także do wytępienia
innych ludów w drodze do Ziemi
Obiecanej. Naród wybrany nie
otrzymał bogactw, chleba, mleka, miodu, nieustannej uczty i
przyjemności leżenia brzuchem
do góry w cieniu palm. Otrzymał
– jakbyśmy to mogli w sposób
świecki wypowiedzieć – instrukcję, jaki zaprawdę jest ten ewoluujący świat, jak w nim trzeba
żyć. Idąc tokiem tej myśli, widać
w Biblii, jak ludzie dojrzewają do
odkrywania Boga: od Boga, którego trzeba się bać, do takiego,
który jest Miłością.
Opisy niezwykłych przygód
ludu biblijnego w czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię,
odciągają naszą wyobraźnię od
losów ludów likwidowanych po
drodze. Trudniej znaleźć na to
wyjaśnienie religijne, łatwiej
ewolucyjne. Wybierz siebie,
abyś był wybranym, to miał być
wzorzec, być może tak to się urealnia. Podejdźmy do tego nie jak
do cudu, ale jak do naturalnego biegu rzeczy, sterowanego
przez niewidzialną rękę ewolucji.
Ażeby przetrwać i rozwijać się
w tym świecie powszechnego

współzawodnictwa, rywalizacji
i walki, potrzeba być sprawnym,
silnym i współdziałającym w
utrzymaniu swoich wartości i
swojego stanu posiadania, a
także być przewidywalnym dla
otaczających sąsiadów, czyli wyznawać podobne zasady etyczne, religijne i prawne. Trzeba
być lepszym od przeciwników,
a przynajmniej nie gorszym.
Przed takimi rozwiązaniami
stawali władcy tacy jak Mieszko
I, podejmując decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa. Wybór Boga
stawał się wyborem życia. Możemy przyjąć, że Mieszko wiedział, co robi, a jego lud mógł
przyjmować chrześcijaństwo,
tak, jakby to był dalszy ciąg ich
dotychczasowych wierzeń. Bóg
biblijny był wprawdzie niepojęty
i niewyobrażalny w żaden sposób, jednakże misjonarze nowej
religii, działając wśród ludów
północy przybliżali Pana Wszystkiego w obrazach i rzeźbach,
jakby w pogańskiej symbolice,
łatwiejszej do zrozumienia dla
ludów tej mentalności i tego
otoczenia przyrodniczego. Nie
wiemy, co ewolucja przyniesie
za kilkanaście tysięcy lat, zarówno w religiach, jak i w systemach społeczno-politycznych;
historię ludzkich myśli, religii i
czynów piszemy (początkowo
rysowaliśmy) nie dłużej, aniżeli
od ostatnich 10 000 lat. Każda
religia stoi na swoich szańcach i
broni ich, tak, jakby to był ostat-
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ni bastion, ostatnie słowo i jakby już nic nowego nie mogło
się pojawić, jak tylko złoty wiek
lub koniec świata. Powinniśmy
raczej rozumnie przyjąć, że te
następne 10 000 lat nadejdzie,
minie i mało prawdopodobne,
żeby w nich nic nowego i ciekawego nie zdarzyło się, w tym o
czym mówimy i we wszystkim
innym, o czym dziś nic nie wiemy. Powinniśmy być o szczebel
wyżej od tego na którym dzisiaj
jesteśmy. I niekoniecznie jednej
myśli we wszystkim. Jednomyślność jest wymysłem diabłów i
śmiertelnym wrogiem rozwoju. Na wszystko trzeba patrzeć
ewolucyjnie. Z punktu widzenia
wiary w istnienie tzw. innego
świata (duchowego), w którym
jest bóstwo, nie ma różnicy pomiędzy postawą wiary poganina (np. Platona, Arystotelesa,
czy Piasta Kołodzieja), a postawą wiary chrześcijanina (np. św.
Tomasza z Akwinu, czy współczesnego katolika z XXI wieku).
Różnica jest nie w wierze, lecz
w religii, i w zdolności danej
religii do otwarcia na wartości
cywilizacyjno-kulturowe w
nurcie ewolucji świata. Poganie
Piasta i Mieszka przed chrztem
nie musieli być mniej wierzący
od ochrzczonych, może byli nawet bardzo wierzący. Nie byli
więc jako ci prymitywni prostaczkowie, których dopiero
oświeciło Pismo ludzi pustyni
i Sprawiedliwy na Krzyżu. Ich
wiara mogła być silna, o czym
świadczyć może późniejsza
tzw. reakcja pogańska (1038
r). Z podziwu godną mądrością potraktował to Św. Paweł
w Liście do Rzymian, pisząc:
„Bo, gdy poganie, którzy Prawa
nie mają, idąc za naturą, czynią
to, co Prawo nakazuje, chociaż
Prawa nie mają, sami dla siebie
są Prawem” ( Rz. 2, 13-14). Czym
innym jest spojrzenie teologiczne, czym innym filozoficzne, a
jeszcze czym innym polityczne. Tysiąc lat temu chodziło o
tworzenia wspólnoty moralnej,
stwarzanie warunków pełnego
rozwoju społeczeństw i osoby
ludzkiej w świecie, wyznającym podobne wartości i przez
to bardziej bezpiecznym. W
konkretnej sytuacji młodego
państwa polskiego w czasach
Mieszka I, wybór religii chrześcijańskiej mógł być wyborem
optymalnym. Powszechność i
głębia religijności chrześcijańskiej wpływały na nastroje i po-

stawy sprzyjające tworzeniu się
ładu prawnego i etycznego w
skali międzynarodowej. Przykładem są dzieje krzyżaków.
Państwo krzyżackie, silne fizycznie i cywilizacyjnie, technicznie
dobrze uzbrojone nie zyskiwało
mocy przez stosowanie symboli religijnych w prowadzeniu
wojen agresywnych. Oficjalna
nazwa krzyżaków brzmiała „Zakon Szpitala Najświętszej Maryi
Panny Domu Niemieckiego w
Jerozolimie”. W religijnej atmosferze średniowiecza, nazwa ta miała być metafizycznie
ochronna, miała jakby zwieźć
Boga i ludzi i zakląć rzeczywistość. Nie pomogła. Nadeszły
nowe czasy i nowe wartości.
Bóg chrześcijan i niechrześcijan
nie szedł już tylko z tymi, którzy
wypisywali jego imię na swoich
sztandarach i pasach żołnierskich. To nie słowa się liczą, lecz
życie. Państwo krzyżackie upadło i upadło również państwo
pruskie, jako złe dziedzictwo
krzyżackie; Prusów bałtyckich
(pierwotnych mieszkańców)
należy odróżniać od Prusaków
pokrzyżackich. Przez te 1000 lat,
na polskich równinach, Niemcy pogrzebały miliony swoich
żołnierzy, a Polska istnieje w takich granicach jak 1000 lat temu
i powiększyła swoją ludność
38 razy. Okazuje się, że wartości
duchowe mogą mieć większą
moc od fizycznych, bowiem
zachowywanie i umacnianie
ich przekłada się na wzrost
sił fizycznych i biologicznych.
W historii, braliśmy z zachodu, w tym przede wszystkim
od najbliższych nam Niemiec
wielkie wartości i dobre wzory.
Św. Brunon z Kwerfurtu jest jednym z tych kamieni węgielnych
pod postępujące zbliżanie się
materialne i duchowe Niemców
i Polaków. Jakiekolwiek nowe
sytuacje może życie przynieść,
fundamenty pozostają. Gdy
chodzi o obu naszych pierwszych świętych, chciałoby się
powiedzieć: daj nam Boże takich Polaków, jak ten Niemiec
św. Brunon z Kwerfurtu i takich
Polaków, jak ten Czech św. Wojciech z Libic koło Pragi.
W stolic y O ttonów, w
świętym mieście Akwizgranie
znalazłem się w 1998 r. Główna ulica tego miasta nosi imię
św. Wojciecha. W katedrze
akwizgrańskiej, pamiętającej
czasy karolińskie, odbywało
się uroczyste nabożeństwo z
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Bronisław Kamiński z prof. Bronisławem Geremkiem w Akwizgranie.

okazji przyznania prof. Bronisławowi Geremkowi Orderu
Karola Wielkiego.
Otto III
Mając zaproszenie od nadburmistrza Akwizgranu Jurgena
Lindena mogłem przejść kontrole policyjne i znaleźć się na
nabożeństwie wraz z ówczesnym prezydentem Niemiec
Roman Herzogiem i Węgier
Arpadem Gonczem, wysokimi urzędnikami z Brukseli i
wybitnymi politykami państw
zachodnich. Na katolickiej mszy
byłem w towarzystwie ewangelika Gottfrieda von Kirchbacha,
obok ludzi różnych religii. Podczas mszy nikt nie klękał, tam,
gdzie lud w czasie mszy klęka,
tutaj wstawano. Patrzyłem jak
zaczarowany na to miejsce
święte. Pierwsze i bardzo silne
wrażenie z wnętrza katedry, to
jej bizantyński charakter, jakbym znalazł się w Bizancjum,
a nie w katedrze koronacyjnej
cesarzy i królów niemieckich,
na pograniczu z Francją, Belgią i
Holandią. Biskup niemiecki odprawiający mszę powiedział, że
dostojnym gościem jest polski
minister spraw zagranicznych
prof. Bronisław Geremek, którego ojciec, Żyd, zginął w
Auschwitz. Zdawało mi się, że
te słowa odbijają się wieloma
echami, w przeszłość i w przyszłość, od dawnego Bizancjum,
Aten i Jerozolimy po krańce
Zachodu.
W katedrze akwizgrańskiej
cesarzy niemieckich w 1998
roku stał polski profesor, syn

Żyda zamordowanego w Auschwitz, jako mały chłopiec
poszukiwany przez hitlerowców - by go zabić, teraz Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
niego było to nabożeństwo z
udziałem przywódców państw,
dla niego był teraz Order Karola
Wielkiego, najwyższe odznaczenie polityczne Niemiec i wielkie
odznaczenie we współczesnym
świecie. Był to widomy znak
zwycięstwa Dobra nad złem.
Słuchałem tych ech 1000 lat
po Wojciechu i Brunonie. Minęło dwa tysiące lat od narodzin Mistrza z Nazaretu, blisko
dwa i pół tysiąca lat od Platona
i Sokratesa i jeszcze dalszych
1000 lat od Mojżesza na pustyni. Dzięki chrześcijaństwu
uczestniczymy w tym wielkim
dziedzictwie dobra, pokonującego zło. Święci, jak Wojciech z
Libic i Brunon z Kwerfurtu pojawiają się jako przewodnicy na
drogach krętych, idących w nieznane. Możemy jednak przyjąć
i to zasadnie, że krętość tych
dróg i ich nieznany kierunek ma
tendencję dobrą. Dlaczego zasadnie? Dlatego, że zło nigdy
nie wygrywa na dalszą metę.
W dużej mierze od nas zależy
w jakim szeregu idziemy i jak
się w nim zachowujemy. W każdej sytuacji jest wiele wyborów.
Powtórzmy ufnie za Michałem
Hellerem, że „we Wszechświat
wpisane jest Dobro i ku niemu
wszystko zmierza”
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OD KRZYŻA DO KRZYŻA
W sobotę, 7 maja 2016 roku,
po raz pierwszy odbyła się Polsko-Czeska Pielgrzymka na górę
Chełmiec (851 m n.p.m.). Na jej
szczycie stoi największy górski
Krzyż św. w Europie, a jednocześnie największy Krzyż św.
w Polsce. Ma 49,5 m. wysokości,
szerokość ramion wynosi 22 m,
a podstawa jego konstrukcji wynosi 10x10 m. Jest to Krzyż Milenijny, gdyż został ustawiony w
2000 Roku Wielkiego Jubileuszu
Chrześcijaństwa.
Celem wspólnej wędrówki
było wyrażenie wdzięczności Panu
Bogu za 1050-lecie Chrztu Polski
oraz za obecność Krzyża św. na
polskiej ziemi. Pielgrzymka rozpoczęła się od Krzyża na placu
budowy kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w SzczawnieZdroju, przy ul. Księdza Jerzego
Popiełuszki. Po 3-godzinnej wędrówce szlakiem niebieskim i żółtym grupa 37 pielgrzymów wraz
z księdzem dotarła do szczytu
Chełmca, gdzie była celebrowana msza święta, a po niej miała
miejsce modlitwa wstawiennicza nad pielgrzymami. Zabrakło
nam obecności Czechów, gdyż
grupę pielgrzymów stanowili
wyłącznie Polacy, którzy przybyli
z Wrocławia, Nowej Rudy, Ludwikowic Kłodzkich, Kamiennej Góry,
Kłodzka i z Wałbrzycha. Nie zabrakło jednak wspólnej modlitwy
za naszych braci zza pobliskiej,
południowej granicy. Czuliśmy
się do niej zobowiązani, ponieważ to poprzez Czechy przybył
do Polski Krzyż święty. Od tego
znaku rozpoczął się Chrzest Polski. Trudno o tym nie pamiętać i
nie pielgrzymować, choćby pod
górę i na klęczkach, dziękując za
Chrzest św., za Święty Znak Krzyża.
I chociaż współczesność narzuca
nowe realia życia i działalności,
to jednak „Tylko pod Tym Krzyżem,
tylko pod Tym znakiem, Polska jest
Polską, a Polak Polakiem”.
Te fakty, jak również obecne
zagrożenia tożsamości europejskiej, wciąż mobilizują nas, aby
wspólnie przechodzić Od Krzyża do Krzyża;, czyli od Krzyża,

który stoi obok wynurzającego
się z ziemi kościoła do Krzyża na
szczycie Chełmca. Warto tę drogę potraktować jako symboliczne
przejście od pierwszego Krzyża,
który podarowali nam Czesi, do
polskiego Krzyża w pobliżu czeskiej granicy. Pierwsza Polsko-Czeska Pielgrzymka na Chełmiec była
umacniającym przeżyciem, które
inspirowało różne refleksje: o Bożej mocy, o sile więzi, o wierności.
Wyrażamy wdzięczność organizatorom Pielgrzymki: inicjatorom Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, Pani Teresie Bazale i Panu Julianowi Golakowi, jak
również wiernym z Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, która znajduje się
u podnóża Chełmca. Bóg zapłać
mediom: kościelnym - TV Trwam,
"Gościowi Niedzielnemu" oraz
świeckim mediom wałbrzyskim,
a także Panu Markowi Fedorukowi,
burmistrzowi Szczawna-Zdroju,
który przywitał się z pielgrzymami.
To bardzo ważne, abyśmy
wpatrywali się w Ten Święty Znak,
podejmując trud pielgrzymowania
w duchu pokuty i radości, w duchu powrotu do wartości istnienia:
Miłości, Piękna, Dobra, Prawdy i
Sprawiedliwości.
Zorganizowane grupy wędrując na Chełmiec, wcześniej mogą
celebrować Eucharystię w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej,
u podnóża góry. Kaplica znajduje
się pomiędzy Krzyżami, przy ul.
K.K. Baczyńskiego 28 w Szczawnie-Zdroju. W tym celu należy
wcześniej zgłosić grupę pod numerem telefonu 78 21 78 520. Na
szczycie Chełmca nie ma ołtarza,
jest natomiast miejsce na zorganizowanie spotkania przy ognisku
i wieża widokowa.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy, a zarazem prosimy
wszelkie organizacje, zwłaszcza
turystyczne, o rozpropagowanie
największego polskiego Krzyża
świętego.
Chrześcijanie wnieśmy na
nowo Krzyż do Europy! On ją ocali!

Krzyż na placu budowy kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Szczawnie-Zdroju.

Największy polski krzyż na Górze Chełmiec.

Msza święta pod krzyżem na Chełmcu.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć budowę kościoa Matki Bożej Częstochowskiej mogą wpłacić swój dar
na konto: KONTO BANKOWE W ZŁOTÓWKACH: BANK PeKaO SA, ul. Sienkiewicza 8, Wałbrzych 58-300
43 1240 1952 1111 0010 3845 2436, przelewy zagraniczne w złotówkach:
IBAN: PL 43 1240 1952 1111 0010 3845 2436 SWIFT: PKOPPLPW
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NA LĄDECKIM SZLAKU ŚW. JERZEGO - WZGÓRZE ŚWIĘTOJERSKIE
Ponad „Starym Jerzym” wznosi
się wzgórze z kaplicą poświęconą
św. Jerzemu. Ufundował ją hrabia
Johann Georg von Gotzen, starosta kłodzki. W latach 1656-1658
powstała ośmioboczna budowla,
zwieńczona hełmem z sygnaturką,
a największą jej ozdobą są freski z
1720 r. W minionych dziesięcioleciach przypisywano ich autorstwo
Johanowi Heinrichowi Kynastowi,
malarzowi śląskiemu, którego obrazy można spotkać w kościołach
Lubiąża, Henrykowa, Cieplicach.
Co ciekawe, prace malarskie
jego żony Hedwig Kynast, córki
rzeźbiarza Franza Josepha Mangoldta wykonane dla kolegiaty
Świętego Krzyża we Wrocławiu
do ołtarzy św. Karola Boromeusza
i św. Jana Nepomucena uznawano
za pierwsze dokonania jej męża.
W ostatnich latach stwierdzono jednak, że przepiękne freski w
lądeckiej kaplicy poświęcone życiu
i męczeńskiej śmierci św. Jerzego
są autorstwa Johanna Jacoba Eybelwiesera – urodzonego w 1667
(?) najprawdopodobniej w Wied-

niu, zmarłego przed 4.01.1744
(data pogrzebu). Pierwsze malarskie nauki pobierał na pewno
w pracowni ojca, również malarza.
Tytuł mistrza cechowego otrzymał
już we Wrocławiu w roku 1698.
Jednak najbardziej znaczące dla
jego twórczości było nawiązanie
współpracy z Michałem Willmannem, który stał się jego mistrzem.
Johann Jacob Eybelwieser był
uznanym portrecistą wrocławskich
mieszczan, uprawiał malarstwo
sztalugowe i monumentalne o
tematyce religijnej. Przykładem
są obrazy ołtarzowe, dekoracje
wnętrz kościelnych, np. Świdnica, Gorzanów, Javorník. Malował
na zlecenie kościoła katolickiego
(dużo dla jezuitów), jak i dla protestantów. Niezwykle pracowity,
płodny, odniósł sukces finansowy.
Związany był z Wrocławiem, lecz
jego prace spotykamy na całym
Śląsku. W lądeckiej kaplicy wykonał w 1720 roku cztery malowidła
freskowe na sklepieniu świątyni:
„Pokonanie smoka”, „Wizja św.
Jerzego w więzieniu”, „Św. Jerzy

przed namiestnikiem Dacjanem”,
„Męczeństwo i śmierć św. Jerzego”
wraz z Trójcą Świętą.
Przedstawienie „Pokonanie
smoka” nawiązuje do „Złotej Legendy” Jakuba de Voragine, według której opodal miasta Silene,
przy źródle wody zamieszkał smok.
Mieszkańcy, by móc korzystać z
wody musieli, składać jako daninę młode dziewczęta i owce.
Już zamierzano poświęcić córkę
władcy, gdy zjawił się św. Jerzy i
zabił smoka. To dodatkowy ślad
wskazujący na związek św. Jerzego z Lądkiem-Zdrojem, gdyż
to tutaj właśnie tryskają źródła,
którym on patronuje. Pierwsze
obchody poświęcone patronowi
miasta i uzdrowiska odbyły się w
2004 roku, a ich rozpoczęciem jest
tradycyjnie msza święta w kaplicy
pw. św. Jerzego.
Kaplica została poddana
gruntownej renowacji w latach
1997-1998 dzięki funduszom
rządu niemieckiego, dawnym
mieszkańcom, obecnej parafii i

Pokonanie smoka

Wizja św. Jerzego w więzieniu.

Św. Jerzy przed namiestnikiem Dacjanem.

Męczeństwo i śmierć św. Jerzego.

Gminy Lądek-Zdrój. Gdyby ktoś
chciał obejrzeć jej wnętrze, to w
okresie letnim odprawiane są tam
msze święte zawsze w czwartki od
godz. 16.30. Na co dzień pozostaje
zamknięta.
Obok kaplicy wznosi się smukła wieża zegarowa z 1580 roku,
wybudowana, by pomieścić zegar ufundowany przez Jerzego II
Brzeskiego. Kolejny zegar z roku
1882 pochodził z fabryki Eppner
& Co ze Srebrnej Góry. Ta fabryka
wykonała również mechanizmy
zegarowe umieszczone: na wieży
byłego kościoła ewangelickiego w
Srebrnej Górze, w ratuszu w Kłodzku, w Bystrzycy Kłodzkiej, Wleniu,
Rybniku, ale przede wszystkim w
wieży ratusza we Wrocławiu. Szkoda, że lądecki mechanizm się nie
zachował.
Park otaczający kaplicę i wieżę
nosi miano Stanisława Moniuszki.
Dwa lata temu odnowiono alejki
i niestety wycięto część starych
drzew, gdyż zagrażały już bezpieczeństwu spacerowiczów.

Ziemia Kłodzka nr 262/ maj 2016

30
Ryszard Grzelakowski

GOŚCIE DUSZNICKIEGO ZDROJU I ICH BIOGRAFIE
„ K a ż d e k r ó l e s t w o w e w n ę t r z n i e s k ł ó c o n e p u s t o s z e j e i d o m n a d o m s i ę w a l i .”.
(Ewangelia wg św. Łukasza II, 17)

Na wiosnę Ziemia Kłodzka
zmienia się jak za dotknięciem
róźdżki czarodziejskiej. Myślę, że
żadna dzielnica naszego kraju
nie robi się na wiosnę tak wzruszająca i wymowna, w żadnej
nie dochodzi nagle do głosu
tyle piękności. W takim właśnie
czasie, kiedy wszystko kwitnie,
pachnie i śpiewa, poznałem
ks. pułkownika Wilhelma Kubsza. Było to popołudniu w Parku
Zdrojowym, w drugiej połowie
maja 1974 roku. Nasze zapoznanie nastąpiło za pośrednictwem
państwa Anny i Piotra Siniewiczów. Siedzieli na ławce tuż przy
pomniku Fryderyka Chopina,
twarzą do fasady kościoła, a pomiędzy nimi ksiądz pułkownik.
Zbliżając się do ławki usłyszałem
fragment rozmowy dotyczącej
rocznicy zakończenia II wojny
światowej. Kiedy zbliżyłem się
do ławki, pani Anna przedstawiła
mi księdza pułkownika, mówiąc,
że to dzięki temu duchownemu
pobrali się w dniu 9 maja 1945
roku tuż przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie. Ksiądz wstał
i powiedział: nazywam się Wilhelm Kubsz, jestem kapelanem
wojskowym w Jeleniej Górze.
Powiedział też, że razem z tym
małżeństwem przeszli szlak od
Lenino do Berlina. Pani Anna
służyła w Kobiecym Batalonie
im. Emilii Plater, a Pan Piotr był
kierowcą w pułku artylerii, woził
amunicję do armat. Dodał też, że
cieszy się widząc ich w dobrym
zdrowiu.
Zrobiło mi się gorąco, miałem przed oczami kawał najnowszej historii. Nazwisko kapelana polowego ks. Wilhelma
Kubsza znałem z lektury książki
„Kapelani Wojska Polskiego w
II wojnie światowej”. Teraz siedziałem obok niego. Małżeństwo Siniewiczów znałem już
od pewnego czasu, wiem, że
po demobilizacji osiedlili się na
Podgórzu koło Dusznik-Zdroju, gdzie mieli małe ogrodnictwo. Pan Piotr z pasją hodował

kaktusy. Ksiądz pułkownik powiedział do mnie: widziałem z
jakim przejęciem fotografował
pan Świątynię Pańską. Proszę
przyjechać do Jeleniej Góry do
kościoła garnizonowego pw. Łaski Bożej. Znajdzie pan tam kilkanaście pięknych barokowych
grobowców, które koniecznie
należy rozpropagować. W Jeleniej Górze byłem już jesienią
1974 roku. Zdjęcia grobowców
zrobiłem na kolorowych przeźroczach, pokazywałem je przez
20 lat na prelekcjach w uzdrowiskowych domach kultury w
Dusznikach, Kudowie i Polanicy-Zdroju. Księdza pułkownika
już nigdy nie spotkałem, o Jego
śmierci dowiedziałem się z prasy.
Biografia ks. Wilhelma Kubsza zawiera wiele ciekawych informacji
związanych z najnowszą historią
naszego kraju.
Ewenementem w skali państwa socjalistycznego było istnienie w Ludowym Wojsku Polskim
korpusu oficerów duszpasterstwa. Nie naruszało to oficjalnej
doktryny politycznej armii socjalistycznej, bowiem Konstytucja PRL zapewniała każdemu
wolność sumienia i wyznania
oraz pełną tolerancję przekonań. Słuszna ta zasada zrodziła
potrzebę zapewnienia żołnierzom przybyłym nad Okę w 1942
roku posług religijnych. Byli oni
w ogromnej większości wyznania
rzymsko-katolickiego.
Konieczne było zintegrowanie tej olbrzymiej grupy
ludzi w obcym środowisku, z
dala od domów rodzinnych,
najczęściej z poczuciem krzywdy. Codzienny problem życia i
śmierci, gdy żołnierz może w
każdej chwili polec na polu
walki, rozbudza w ogromnym stopniu uczucia religijne.
W obliczu śmierci każdy wierzący
pragnie pogodzenia z Bogiem,
a jednocześnie wiara w opiekę
nadprzyrodzoną, w łaskę Opatrzności, daje pewność i spokój,
wzmacnia morale i męstwo.

Ksiądz pułkownik Wilhelm Kubsz,
zdjęcie z 1973 roku.

Małżeństwo Anna i Piotr Siniewiczowie
wśród weteranów II wojny światowej.
Fot. Wasylkowski 1976

Kościół garnizonowy Łaski Bożej w Jeleniej Górze.

Udział w obrzędach religijnych
stwarza poczucie więzi z Ojczyzną.
Ks. Wilhelm Kubsz został
powołany na kapelana tworzącej się I Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki oraz innych oddziałów w ZSRR. Pochodził ze Śląska. Urodził się 23 marca 1911 roku w Gliwicach. Lato
przed wybuchem wojny spędził
jako wikary i prefekt szkolny w
Łuninie na Polesiu. W okresie
napadu na Związek Radziecki i
okupacji niemieckiej jest admi-

nistratorem parafii Puzicze na
Polesiu. Od pierwszych miesięcy ks. Kubsz włącza się do pracy
konspiracyjnej w szeregach Armii
Krajowej.Aresztowany przez gestapo w 1942 roku przechodzi
przez więzienia w Sosnkowicach,
Hancewiczach i Baranowiczach.
Skazany zaocznie na śmierć ucieka do partyzantki radzieckiej,
oddziału Wasiliewa. Tam pełnił
funkcję dentysty oraz udziela posług religijnych ludności polskiej.
Oddział partyzancki w trudnych
warunkach terenowych, wśród
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lasów i trzęsawisk Polesia znajduje się w ciągłej walce.
Tropiony przez żandarmerię
musi stale przebijać się z okrążenia. W maju 1943 roku ks. Kubsz
zostaje wezwany do Moskwy.
Odlatuje samolotem z polowego lotniska partyzanckiego.
W Moskwie staje przed dowódcą
Dywizji Kościuszkowskiej pułkownikiem Zygmuntem Berlingiem, który od razu mianuje
go majorem oraz kapelanem
dywizji. Kapłan ambasady USA
w Moskwie, ojciec Brown, mający
uprawnienia Delegata Apostolskiego w ZSRR udziela mu jurys-

dykcji kapłańskiej i zaopatruje w
wino mszalne, hostię i komunikanty. Z Muzuem Moskiewskiego otrzymuje ks. Kubsz bogaty,
historyczny ornat. Przystępując
do swych obowiązków w Dywizji, przy pełnej życzliwości władz
radzieckich i Związku Patriotów
Polskich, spotkał się Kapelan z
podejrzliwością i nieufnością
żołnierzy, którzy po ciężkich
doświadczeniach lat poprzednich nie mogli uwierzyć w
prawdziowść i szczerość intencji
władz. Jak wspominał uważano
go za przebierańca lub Żyda i
dopiero spotkanie wśród żółnie-
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rzy dawnych parafian z Łunińca,
przełamało nieco nieufność.
W rocznicę historycznej bitwy pod Grunwaldem odbyła się
uroczysta msza święta polowa
celebrowana przez ks. Kubsza,
po której miała miejsce przysięga
Dywizji. W mszy świętej oprócz
żołnierzy Dywizji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
państw koalicji antyhitlerowskiej,
akredytowani w Moskwie. Przed
frontem oddziałów kapelan
I Dywizji Kościuszkowskiej w sutannie i białej komży z krzyżem
w ręku przyjął przysięgę od dowódcy płk. Zygmunta Berlinga,

a potem obaj na trybunie odebrali przysięgę od żołnierzy.
To był bardzo wzruszający moment, z wielu żołnierskich oczu
płynęły łzy. Później rozpoczęły
się dni intensywnej pracy - odprawianie mszy świętych, spowiadanie, udzielanie komunii
świętej. Kapelan odwiedzał kolejne oddziały z kaplicą urządzoną
na ciężarowym "Studebakerze",
rozmawiał z żołnierzami, rozmowy indywidualne, wygłaszał patriotyczne przemówienia, jak
mógł podnosił na duchu
c.d.n.

Zdenka Burešová

POZVÁNKA NA KONCERT IRSKÝCH BALAD
Vážení přátelé,
velmi se omlouváme všem,
kdo se o nadcházející neděli 15.
května chtěli vypravit na poutní
mši svatou do opuštěného kostela na Vrchní Orlici (mezi Neratovem a Bartošovicemi). Pan
farář bude v té době na misijní
cestě, a tak jsme bohužel nuceni
poutní mši zrušit. Pokud se na

Vrchní Orlici budete přesto chtít
vypravit, určitě v tom případě
můžete zavítat i do kostela, je
volně přístupný.
Zároveň bych Vás ráda upozornila na koncert plný krásné
irské hudby, který chystáme na
začátek června. V sobotu 4. června u nás od 16. hodin budou
znít kytary a zpěv Věry Klásko-

vé a Ondřeje Poura na koncertě nazvaném jednoduše "Irské
balady". Akce se koná v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, v působivém interiéru pod
prosklenou střechou. Vstupné na
sezení činí 150 korun a vstupenky nabízíme jak v předprodeji
(tel. 494 530 058, mail listky@
neratov.cz), tak i ke koupi v den

koncertu od 15. hodin přímo
před kostelem. Případný zisk ze
vstupného využijeme jako vždy
na rozvoj našich chráněných
dílen a chráněného bydlení.
V příloze připojuji plakátek
koncertu a ještě jednou se omlouvám za zrušení poutní mše,
se srdečným pozdravem
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Teresa Bazała

OBCHODY ROCZNICOWE

Zaproszeni goście z ks. bp. Adamem Bałabuchem.

Podniosłe, patriotyczne uroczystości towarzyszyły obchodom
dwóch znaczących rocznic , jakie
w tym roku obchodzi Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie,
tj.70-lecie istnienia szkoły oraz
XX- lecie nadania Szkole Podstawowej nr 6 imienia płk.Józefa Sokola, wybitnego dowódcy i żołnierza dwóch wojen światowych.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w kościele św. Barbary pod przewodnictwem J.E.Ks.Bp.
Adama Bałabucha, podczas której modlono się za Patrona, jego

rodzinę, żołnierzy Karpatczyków
oraz społeczność szkolną. Po mszy
świętej uczestnicy uroczystości
zgromadzili się pod Tablicą na budynku szkoły upamiętniającą płk.
Józefa Sokola oraz żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Licznie
przybyłe delegacje złożyły kwiaty
i wieńce. Kompania Honorowa
22 Kłodzkiego Batalionu Piechoty
Górskiej oddała salwę honorową.
Odczytano też Apel Poległych. Zaproszeni goście mieli też okazję
zapoznać się z zaprezentowaną
na wystawach historią szkoły i

Modlitwa i złożenie kwiatów na grobie płk. Józefa Sokola na noworudzkim cmentarzu.

wychowania patriotycznego w tej
placówce. Podczas uroczystego
koncertu w Miejskim Ośrodku
Kultury uczniowie w pieśniach
i wypowiedziach Patrona przypomnieli jego sylwetkę i szlak
bojowy. Śpiewał chór szkolny, w
którym od kilku lat występuje także młodzież ze Szkoły Artystycznej
w Broumovie.Dyrektor Dariusz
Chojecki w swoim wystąpieniu
przypomniał historię szkoły oraz
jej działalność wychowawczą.
Uroczystość zaszczyciły władze
miasta, miejscowi kombatanci,

dowódca 22 KBPG, Grupa rekonstrukcyjna " Karpaty ". Licznie
przybyła Rodzina pułkownika Józefa Sokola. Z Warszawy przybył
Tadeusz Kurcyk, członek Zarządu
Stowarzyszenia byłych Żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. Życzenia nadesłali Karpatczycy z Londynu, Minister ds.Kombatantów, Posłowie.
Dyrekcja Szkoły składa serdeczne
podziękowania Wszystkim, którzy
wsparli organizację tegorocznych
obchodów.

Uroczysty koncert w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
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Karolina Klimek

PIERNIKARNIA ŚLĄSKA W NIEMCZY
Mamy przyjemność poinformować, że w Niemczy powstała
Piernikarnia Śląska, czyli miejsce
przywracania tradycji piernikarskich, które swe korzenie mają
jeszcze w czasach prasłowiańskich. Piernikarstwo to jeden
z najstarszych i najtrwalszych
elementów dziedzictwa kulturowego Śląska. Zapraszamy do
Piernikarni Śląskiej, gdzie można
poznać tajniki tego współcześnie
zapomnianego rzemiosła. Przygotowana ekspozycja przybliża
historię, bogatą symbolikę oraz
znaczenie pierników w kulturze
regionalnej. Dzięki pracowni
piernikarskiej można obejrzeć
zwyczajowe, drewniane formy,
dotknąć tradycyjnych składników,
a także poczuć ich niezrównany
zapach. Szczególnie polecamy
warsztaty wyrabiania historycznych pierników, które pozwolą
zanurzyć się w dawnej tradycji
regionu, ale także przeżyć niezapomnianą przygodę. Można
tu odkryć ich sekretną recepturę,
własnoręcznie wyrobić ciasto i za
pomocą tradycyjnych klocków
piernikarskich uformować je
wedle starych wzorów. Poznanie
historii starośląskich pierników
to radość i zabawa w każdym
wieku, ale także przyjemność
dla ducha i ciała. Tu historia ma
aromat i smak.
Historia Pierników Śląskich
Zwyczaj wypiekania pierników ma swe pierwsze potwierdzenie źródłowe już w 1293 r. w
Świdnicy, stanowiąc najstarszą
wzmiankę o piernikarzach w
Europie Środkowej. Pierwsze
toruńskie źródła są 100 lat późniejsze. Od średniowiecza, aż po
początki XX w. na terenie całego
historycznego Śląska piernikarze
wyrabiali niezwykłe przysmaki
jakimi są pierniki. Podobnie jak na
całym Śląsku również w Niemczy
do końca XIX wieku istniała Piernikarnia (obecnie Tabak w Rynku).
Początkowo pierniki były spożywane przez cały rok i nierzadko
stosowane w celach medycznych.
Przez wieki z uwagi na wysokie
ceny przypraw stanowiły wykwintny smakołyk tylko na stołach najbogatszego duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa.
Największy rozkwit piernikarstwa

Pierniki z Niemczy

na Śląsku przypada na XVII i XVIII
w., a jego głównymi ośrodkami
były Wrocław, Nysa i Świdnica.
Szczególnie piękne są misternie
rzeźbione formy piernikarskie z
tego czasu. W XIX w. zniesienie
przymusu cechowego, industrializacja i coraz popularniejszy cukier
spowodowały, iż pierniki stały się
powszechnie dostępne. Obecne
na jarmarkach, odpustach, zabawach i w ośrodkach pielgrzymkowych były przysmakiem, podarunkiem, pamiątką oraz ozdobą,
stanowiąc element obrzędowości
ludowej. Historyczne pierniki śląskie zachwycały różnorodnością
figuralnych kształtów, za którymi
kryło się niezwykłe bogactwo
treści, wyobrażeń, tradycji oraz
odniesień. Świat śląskich pierników pełen jest: pięknych dam,
kawalerów, znaków herbowych i
cechowych, scenek rodzajowych,
satyrycznych, religijnych, a także
wielu różnych przedstawicieli
fauny oraz flory. Jednocześnie
przez wieki najprężniejsze ośrodki
śląskie zasłynęły z własnych rodzajów pierników, które często
w XIX i XX wieku eksportowano
do różnych krajów Europy, a nawet do Ameryki (prym wiodły tu:
Nysa, Racibórz, Świdnica, Wrocław, Bardo, Legnica). Najbardziej
znane śląskie pierniki to m.in.: ny-

skie konfekty, legnickie bomby,
świdnickie kąski Bolka, świdnicki
brukowiec, bytomskie kamyki, ...
czyli Neisser Konfekt, Liegnitzer
Bomben, Schweidnitzer Bolkobissen, Beuthener Steinchen,
Bauerbissen, Warthaer Bissen,
Pfeernüsse, Fischpfeerkuchen,
Floastersteene, Pfeerkuchendocken, czy Pfeerminzstein.
O Piernikarni/Muzeum
w Niemczy
Piernikarnia Śląska założona
w grudniu 2015 w Niemczy to
niewielkie muzeum, które powstało, by przywrócić pamięć o
powszechnym przez stulecia na
Śląsku rzemiośle piernikarskim. W
tym magicznym i pełnym uroku
miejscu odkrywamy zapomniane
tradycje piernikarskie, stanowiące
jedne z najtrwalszych zwyczajów
dziedzictwa kulturowego regionu. Niemczańska ekspozycja
przybliża historię, bogatą symbolikę oraz znaczenie pierników
w śląskiej kulturze. Dzięki pracowni piernikarskiej można obejrzeć
zwyczajowe, drewniane formy,
dotknąć tradycyjnych składników,
a także poczuć ich niezrównany
zapach. Śląskie pierniki przez wieki były kwintesencją umiejętności
bartników, rolników, snycerzy i

samych piernikarzy, będąc przy
tym odzwierciedleniem życia
społecznego, gospodarczego
oraz religijnego.
O warsztatach
Zapraszamy na warsztaty wyrabiania śląskich pierników figuralnych, które pozwolą zanurzyć
się w dawnej tradycji regionu oraz
przeżyć niezapomnianą przygodę. Można tu odkryć ich sekretną
recepturę, własnoręcznie wyrobić
ciasto i za pomocą drewnianych
klocków piernikarskich uformować je wedle starych wzorów: postaci, zwierząt i roślin. Poznanie
historii starośląskich pierników to
radość i zabawa w każdym wieku,
ale również wielka przyjemność
dla ducha oraz ciała. Tu historia
ma aromat i smak.
Czas trwania: 1,5 godziny
(aktywne zajęcia + wypiekanie
pierników)
Koszt: od 9 zł do 11 zł
Wielkość grupy: do 25 osób
Dojazd: 35 minut od granic Wrocławia (S8, kierunek Kłodzko)
SOBOTA - godz. 12.00 i 15.00
(bez rezerwacji)
NIEDZIELA - PONIEDZIAŁEK:
konieczna rezerwacja
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KONKURS NEPOMUCENY POWIATU KŁODZKIEGO
W letnim sezonie turystycznym 2016 Starostwo Powiatowe
w Kłodzku organizuje Konkurs
turystyczno-fotograficzny „Nepomuceny powiatu kłodzkiego”.
W konkursie mogą wziąć udział
zarówno mieszkańcy powiatu
kłodzkiego, jak i turyści, którzy
podczas wędrówek po ziemi
kłodzkiej sfotografują przed-

stawienia św. Nepomucena.
Dodatkowym wyzwaniem jest
pokazanie na zdjęciu także przynajmniej jednej osoby odwiedzającej dane miejsce. Konkurs trwa
od 15 kwietnia do 15 września
2016 roku.
Wszyscy uczestnicy, którzy
nadeślą zgodne z regulaminem
zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia

na podany w regulaminie adres e-mail otrzymają nagrody
rzeczowe. Laureatem nagrody
głównej zostanie osoba, wykona najwięcej i najlepszej jakości
zdjęć Nepomuków.
Nagrodę dla zwycięzcy ufundowały Uzdrowiska Kłodzkie S.A.
Grupa PGU, a jest nią dwudniowy
pobyt dla dwóch osób w jednym

z uzdrowiskowych obiektów.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
www. powiat.klodzko.pl (http://
powiat.klodzko.pl/turystyka/nepomuceny-powiatu-klodzkiego/)
oraz na stronie www.nepomuceny.blogspot.com.

Regulamin Konkursu turystyczno-fotograficznego
„Nepomuceny powiatu kłodzkiego”
I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu turystyczno-fotograficznego „Nepomuceny powiatu kłodzkiego”,
zwanego dalej „konkursem” jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku zwane dalej „organizatorem”.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób
pełnoletnich zainteresowanych fotografią i turystyką. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz
jego oddziałów zamiejscowych.
2. Przesłanie zdjęć na konkurs oznacza, że
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu jego danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r.
poz.2135 ze zm.)

muszą być w formacie JPG, a wielkość pliku nie
może być mniejsza niż 300 KB ani większa niż
1 MB.
2. W e-mailu przesłanym na adres organizatora
powinny się znajdować następujące informacje:
- temat wiadomości e-mail – „Konkurs Nepomuceny”,
- karta zgłoszenia zawierająca: imię, nazwisko,
adres, telefon, daty wykonania fotografii (przy
czym data nie powinna znajdować się na fotografii), informacje o lokalizacji fotografowanych
przedstawień św. Jana Nepomucena (miejscowość
i ulica lub charakterystyczny opis miejsca),
- plik JPG podpisany ma być nazwiskiem autora
z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1,
Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat
fotograficzny.
3. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może
polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach
- rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru.
Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są
niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
4. Zdjęcia na konkurs mogą przesyłać tylko ich
autorzy.
5. Prace niespełniające wymogów regulaminu
konkursu zostaną odrzucone.
6. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne
z wyrażeniem przez ich autora zgody na bezterminowe, wielokrotne bezpłatne wykorzystanie
tych fotografii do celów promocyjnych powiatu
kłodzkiego.
7. Nadesłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez osoby znajdujące
się na fotografii zgody na publikację wizerunku
w elektronicznych i drukowanych materiałach
promocyjnych Powiatu Kłodzkiego oraz na stronie
internetowej www.nepomuceny.blogspot.com.
8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą
naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.

IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się
poprzez przesłanie plików w formie elektronicznej
na adres promocja@powiat.klodzko.pl. Zdjęcia

IV. Przebieg konkursu i nagrody
1. Zdjęcia można nadsyłać w okresie trwania
konkursu od 15 kwietnia do 15 września 2016 r.
2. Zdjęcia oceniać będzie jury powołane przez

II. Cel i tematyka konkursu
1. Celem konkursu jest promocja turystyki kulturowej na terenie powiatu kłodzkiego oraz
upowszechnianie informacji o mniej znanych
zabytkach regionu.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest odwiedzenie jak największej liczby znajdujących się
na terenie powiatu kłodzkiego miejsc, gdzie w
plenerze znajdują się przedstawienia św. Jana
Nepomucena, oraz wykonanie zdjęć tych przedstawień.
3. Minimalna liczba nadesłanych fotografii różnych
przedstawień św. Jana Nepomucena wynosi 5.
4. Oprócz przedstawienia św. Jan Nepomucena
na fotografii powinna znaleźć się przynajmniej
jedna osoba zwiedzająca powiat kłodzki – fotografujący lub towarzyszące mu osoby.
5. Zdjęcia muszą być wykonane w okresie trwania
konkursu od 15 kwietnia do 15 września 2016 r.
6. Jedna osoba może przesłać zdjęcia na konkurs
jeden raz w czasie jego trwania.
7. Informacje o charakterystycznych cechach wizerunków św. Jana Nepomucena oraz o lokalizacji
przedstawień św. Jan Nepomucena na terenie
powiatu kłodzkiego można znaleźć na stronie
internetowej www.nepomuceny.blogspot.com.

organizatora.
3. Autorzy wszystkich prac spełniających warunki
konkursu otrzymają mapę ziemi kłodzkiej oraz
gadżet promocyjny.
4. Autorzy prac, którzy odwiedzili i sfotografowali
ponad 10 przedstawień św. Jan Nepomucena
otrzymają gadżety promocyjnych, mapę oraz
folder.
5. Autorzy prac, którzy odwiedzili i sfotografowali
ponad 20 przedstawień św. Jana Nepomucena
otrzymają album „Hrabstwo kłodzkie na fotografii”,
gadżety promocyjne, mapę oraz folder.
6. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą
na adres podany w karcie zgłoszenia.
7. Autor prac, który odwiedził najwięcej przedstawień św. Jana Nepomucena otrzyma nagrodę
główną w postaci pobytu weekendowego w powiecie kłodzkim dla dwóch osób. W przypadku,
gdy większa liczba uczestników prześle na konkurs jednakową największą liczbę zdjęć, powołane
przez organizatora jury wybierze laureata nagrody
głównej na podstawie oceny jakości zdjęć.
8. Fundatorem nagrody głównej są Uzdrowiska
Kłodzkie S.A. – Grupa PGU.
9. Pobyt obejmuje: 2 noclegi dla dwóch osób
z pełnym wyżywieniem oraz dostęp do Strefy
Wellness SPA w tym basen, fitness oraz sauny w
jednym z obiektów uzdrowiskowych tj. Wielka
Pieniawa w Polanicy-Zdroju, Jan Kazimierz w
Dusznikach-Zdroju, Zameczek w Kudowie-Zdroju
w terminie od 1 października do 18 grudnia 2016
roku. Obiekt wskazuje fundator nagrody po wyborze terminu pobytu przez laureata.
V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
internetowej www.powiat.klodzko.pl oraz na stronie www.nepomuceny.blogspot.com.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (j.t. Dz.U.2015.612 ze zm.) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie
Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego

świata, różne urządzenia papiernicze, zabytkowy sprzęt
laboratoryjny do badania właściwości papieru oraz wiele papierowych cudów. Każdy zwiedzający może stać się mistrzem
papierniczym i zaczerpnąć własny arkusz wg średniowiecznej
techniki, który będzie doskonałą pamiątką z pobytu w dusznickim młynie papierniczym.
Przyjdź i zaczerpnij historii!
Muzeum Papiernictwa położone jest w Dusznikach-Zdroju przy trasie międzynarodowej
E-67.

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ
Bereits vor 450 Jahren hat
man in Bad Reinerz mit dem
Schöpfen von Papier begonnen. Die von den hiesigen Meistern der Papierkunst hergestellten Papierbögen wurden
auch zur Erstellung von Dokumenten, zum Drucken von verschiedenen Werken und zum
Festhalten von zahlreichen
Informationen
verwendet.
Das Gebäude der Papiermühle
wurde im Verlauf der Jahre ausgebaut, verziert und entwickelte sich zu einer Perle industrieller Architektur.
In der historischen Mühle

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

Kommen Sie und schöpfen
Sie aus der Geschichte!
Das Papiermuseum befindet

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
Před 450 lety bylo v Dusznikach zahájeno ruční čerpání papíru. Archy vytvářené
zdejšími mistry papírenského
umění byly využívány k výrobě
dokumentů, pro tisk vědeckých
spisů, zapisování různých zpráv.
Budova papírny byla v průběhu
let rozšiřována a zkrášlována,
díky čemuž se stala perlou
průmyslové architektury.
Dnes se v historickém papírenském mlýně nachází Muzeum papírenství, ve kterém
jsou vystavovány archy papírů
s vodoznaky z celého světa,

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje pro
zkoumání vlastností papíru a
mnoho papírových skvostů. Každý návštěvník se může stát papírenským mistrem a načerpat
si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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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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XXV FESTIWAL MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ
5-26.05.2016, Wrocław, Kudowa -Zdrój, Szczawno-Zdrój, Bagno, Jawor Lądek-Zdrój, Trzebieszowice, Duszniki-Zdrój
Międzynarodowy Festiwal
Maj z Muzyką Dawną to jedyne tego typu wydarzenie kulturalne w zachodniej Polsce,
organizowane co roku od 1992.
Festiwal zajmuje się promocją
Muzyki Dawnej od średniowiecza do baroku, wykonywanej
według oryginalnych tabulatur i partytur na oryginalnych,
bądź na kopiach instrumentów pochodzących z epoki.
Założeniem Festiwalu jest promocja zespołów dziecięcych i
młodzieżowych, jak i studenckich, wykonujących powyższe
rodzaje muzyki. Koncerty od-

bywają się w miejscach związanych kulturowo z wykonywaną
muzyką, dzięki czemu melomani mają możliwość odbycia
swoistej podróży wehikułem
czasu, podziwiając szczegóły
architektoniczne i odkrywając
muzyczne piękno epoki. Na
Festiwalu występują także polskie i zagraniczne zespoły profesjonalne, wykonujące muzykę
dawną, złożone z muzyków o
dużym dorobku wykonawczym.
Głównym organizatorem projektu jest Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu (OKiS) Instytucja
Kultury Samorządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego, która w
2010 r. została uhonorowana
Dolnośląską Nagrodą Kulturalną "Silesia", przyznawaną przez
Sejmik Województwa Dolnośląskiego za całokształt ogólnopolskich i międzynarodowych
projektów z zakresu kultury.
Współorganizatorem projektu
jest Akademickie Stowarzyszenie Kultury "Wagant", które powstało w1998 roku. Jego celem
jest organizowanie i wspieranie
szeroko pojętej kultury, nauki,
sportu i turystyki środowiska
akademickiego.

KALENDARZ FESTIWALU
5 maja 2016, czwartek, godz. 16.00
Teatr Zdrojowy, Kudowa-Zdrój
6 maja 2016, piątek, godz. 19.00
Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
LIGIA NOWAK harfa
JULITA PRZYBYLSKA-NOWAK fortepian
Zespół Muzyki Dawnej TIBORYUS
Zespół Wokalny MZS w Świeradowie-Zdroju
RYSZARD DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
Muzyczna podróż od średniowiecza do baroku
8 maja 2016, niedziela, godz. 16.00
Wyższe Seminarium Duchowne
Salwatorianów, Bagno
12 maja 2016, czwartek, godz. 13.00
Jaworski Ośrodek Kultury, Jawor
13 maja 2016, piątek, godz. 20.00
Zamek na Skale, Trzebieszowice
koło Lądka-Zdroju
LIGIA NOWAK harfa,
JULITA PRZYBYLSKA-NOWAK fortepian,
Zespół Muzyki Dawnej TIBORYUS
RYSZARD DEMBIŃSKI, kierownictwo muzyczne
Muzyczna podróż od średniowiecza do baroku
15 maja 2016, niedziela, godz. 19.00
kościół św. Piotra i Pawła, Wrocław
JACEK KOWALSKI - wieczór słowno-muzyczny
Gorzkie żale po polsku i po francusku
16 maja 2016, poniedziałek, godz. 19.00
Stary Klasztor, Wrocław
JACEK KOWALSKI i KLUB ŚWIĘTEGO LUDWIKA,
Chrzest i bierzmowanie Rzeczypospolitej

17 maja 2016, wtorek, godz. 17.00
Sala Konferencyjna Ossolineum, Wrocław
KWINTET MAJOWY
17 maja 2016, wtorek, godz. 19.00
Aula Ossolineum, Wrocław
CAPPELLA DI OSPEDALE DLLA PIETÁ
18 maja 2016, środa, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Wrocław
26 maja 2016, czwartek, godz. 16.30
Kościół Parafialny św. Anny, Wrocław Widawa
LIGIA NOWAK harfa, Duet OAK BROTHERS,
Zespół Muzyki Dawnej TIBORYUS
RYSZARD DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne
MACIEJ KIERES organy
Muzyczna podróż od średniowiecza do klasycyzmu
Po koncercie 18 maja otwarcie wystawy instrumentów w Ratuszu
19 maja 2016, czwartek, godz. 19.00
Sala Oratorium Marianum,
Uniwersytet Wrocławski
WROCŁAW BAROQUE ENSEMBLE
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Kunst
der Fuge BWV 1080
20 maja 2016, piątek, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Wrocław
DUET KLAWESYNOWY ALEKSANDRA
I ALEXANDER GRYCHTOLIK
Chiaconna improvvisata
per la Madonna de Grodowiec

Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

21 maja 2016, sobota, godz. 19.00
Akademia Muzyczna, Wrocław
22 maja 2016, niedziela, godz. 19.00
Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
STUDENCI WYDZIAŁU WOKALNEGO
I INSTRUMENTALNEGO
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu
Georg Friedrich Haendel (1685–1759)
Deidamia. Opera w trzech aktach
22 maja 2016, niedziela, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury, Wrocław
MAREK DYŻEWSKI wykład Belcanto skrzypiec
Arcangela Corellego
23 maja 2016, poniedziałek, godz. 19.00
Sala Oratorium Marianum,
Uniwersytet Wrocławski
Trio OVERTONE
24 maja 2016, wtorek, godz. 19.00
Narodowe Forum Muzyki, Wrocław
25 maja 2016, środa, godz. 15.30
Dworek Chopina, Duszniki-Zdrój
ART CHAMBER DUO
w programie: J.S. Bach, A. Corelli, T.A. Vitali
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
– Instytucji Samorządu Województwa
Dolnośląskiego, Akademickie Stowarzyszenie
Kultury "Wagant"

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

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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WSPÓŁCZESNY PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNYCH
TECHNIK ALTERNATYWNYCH I ARCHAICZNYCH
12.05 - 4.06.2016, Wrocław
Wystawa prezentowana jest
po niewielkich zmianach już po
raz czwarty, po Warszawie (w
siedzibie Sinfonia Varsovia oraz
w Starej Galerii ZPAF) i Katowicach (Galeria Miasto Ogrodów),
dając nam okazję do obejrzenia
serii unikatowych prac polskich

i zagranicznych fotografów,
wykonanych wg XIX-wiecznych receptur fotograficznych.
Wśród prac, zaprezentowanych
na wystawie, znajdują się zarówno obrazy fotograficzne, będące
swego rodzaju kontynuacją dawnego nurtu, zapoczątkowanego
po 1890 roku w sztuce fotograficznej, zwanego piktorializmem,
jak też prace ukazujące nowatorskie podejście ich autorów do
fotografii artystycznej.

Ekspozycja, oprócz walorów
artystycznych, niewątpliwie posiada walor edukacyjno-historyczny, nawiązując wprost do
spuścizny polskich i zagranicznych fotografików XIX i początków XX wieku. Walor poznawczy
pojawia się tu w zakresie odkrywania na nowo oraz kontynuowania i zachowania dawnych,
tradycyjnych metod fotograficznych. Metody te polegają na
własnoręcznym tworzeniu przez
autora unikatowych, niepowtarzalnych dzieł na granicy grafiki
warsztatowej i fotografii.
Zaprezentowane prace wykonane są w technikach alternatywnych w stosunku do powszechnych dzisiaj wydruków z drukarek
atramentowych i ploterów, a są
to między innymi takie techniki
dawne, jak mokry kolodion (tzw.
ambrotypia), guma dwuchromianowa, palladium, ortone, cyjanotypia, brąz Vandyke, kalitypia,
światłodruk, fotograwiura, diaguma, a także technika olejowa,
bromolejowa, przetłok olejowy
oraz technika litowa.
Wspólną cechą wszystkich
wymienionych technik jest konieczność użycia do ekspozycji
światła słonecznego, naświetlając
w specjalnych kopioramach stosunkowo duże formaty negatywów czarno-białych. Warto przy
tym wspomnieć, że w przypadku
pewnej części eksponowanych
na wystawie prac, negatywy do
ich kopiowania uzyskano dzięki
zastosowaniu coraz rzadszych
już dzisiaj wielkoformatowych
kamer miechowych, zaś spora
część negatywów wykonana
jest także dzięki nowoczesnej
technologii naświetlarek laserowych czy profesjonalnych
drukarek wielkoformatowych,
drukujących na podłożu przezroczystym. Źródłem obrazu może
być w tym przypadku plik cyfrowy z matrycy kamery cyfrowej
lub ze skanu. Tym samym przed
wymienionymi wcześniej technikami alternatywnymi otwierają
się niespodziewanie szerokie
możliwości, pozwalające nadać
unikatową formę również zdjęciom wykonanym za pomocą
najnowocześniejszej techniki

cyfrowej. Nie tylko umożliwiają
one bowiem uzyskiwanie całkowicie własnej, autorskiej odbitki
w wybranej technice alternatywnej, ale dodają jej także owego
waloru niepowtarzalności, jaki
cechuje własnoręcznie przygotowane podłoże papieru, z indywidualnie sporządzoną i naniesioną
nań emulsją światłoczułą, bazującą na rozmaitych odczynnikach
chemicznych oraz pigmentach
malarskich. Większość receptur
pochodzi z XIX i początków XX
wieku i była wynikiem pracy bardzo wielu fotografów – eksperymentatorów, których powszechnie w tamtym czasie wspomagali
chemicy i farmaceuci. Zwłaszcza
ta część procesów nawiązuje do
tytułowej archaiczności technik
wykonania wielu spośród prac,
prezentowanych na naszej wystawie.
Uczestnicy wystawy:
Massimo Attardi (Włochy),
Martina Biccheri (Włochy), Misha
Burlatsky (Rosja), Jakub Byrczek,
Tomasz Dembny, Krzysztof Dąbrowski, Henrik Fauro (Niemcy),
Marek Gardulski, Łukasz Gietka,
Milos Kral (Słowacja), Roman
Krawczenko (Ukraina), Piotr Kwasiżur, Ewa Kutylak, Lech Lipiec,
Janusz Marynowski, Roman Michalik, Aleksander Mitka, Tomasz
Mościcki, Greg Ostrowski, Robert
Pawłowski, Maciej Plewiński, Konrad Pollesch, Krzysztof Pruszkowski, Andrzej Pytliński, Janusz Sochacki, Marcin Stępień, Ireneusz
Szczurowski, Marcin Szwaczko,
Wiesław Szymaniak, Ricky Tomar (Indie), Carina Wachsmann
(Niemcy), Zbigniew Wielgosz, Andrzej Wiktor, Janusz Witkowski,
Maciej Wojtak, Renata Zarzyka.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
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37. PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
13-22.05.2016, Wrocław
Na tegoroczny program
składa się ponad 40 koncertów i spektakli, od muzycznych
opowieści o historii Wrocławia
po nowy hymn Europy, napisany przez Leszka Możdżera, a
wyreżyserowany przez Agatę
Dudę-Gracz. Przyjedzie Ben-

jamin Clementine – gwiazda
europejskiej sceny niezależnej,
Jordi Savall z monumentalnym
„Jerusalem”, będą koncerty w
plenerze, jak hip-hopowy, międzynarodowy Rebel Babel z L.U.C.-em oraz reaktywacja ukraińskiej grupy 5’nizza, wreszcie
Finał z piosenkami Eugeniusza
Bodo, filmowej gwiazdy czasów
międzywojnia.
Najbardziej oczekiwane
wydarzenia Przeglądu to muzyczny tryptyk o przeszłości
miasta. Na Galę „Budorigum.

Amerykańscy naukowcy o
piastowskim Wrocławiu”
zaprasza Formacja Chłopięca Legitymacje – trio, które
przeszło dekadę temu rozniosło w drzazgi kanoniczny
wizerunek piosenki aktorskiej.
„A.” w reżyserii Wiktora
Rubina to rzecz o sztuce zapominania, w tym wypadku
zapominania o niemieckiej
przeszłości miasta – głównym bohaterem jest dr Alois Alzheimer, który ostatnie
lata życia spędził w dawnym
Breslau. Koncert inspirowany
jest bogactwem niemieckiej
kultury początków XX wieku.
„3:10 do Yumy. Eastern”
wg scenariusza Sebastiana
Majewskiego i w reżyserii
Agnieszki Korytkowskiej
Mazur to opowieść o tym, jak
Kresy kolonizowały Wrocław
po wojnie.
Wśród teatralnych wydarzeń z najwyższej półki polecamy „Nietoperza” w reż.
Kornéla Mundruczó, znakomity spektakl TR Warszawa, we
Wrocławiu dotąd nie prezentowany, i premierę „Medei”
wg Eurypidesa z muzyką
Piotra Dziubka: w tym spektaklu po latach spotkają się na
scenie wybitni aktorzy teatru
Gardzienice. pod kierunkiem
szwajcarskiej reżyserki i dramaturżki Sabine Harbeke.
Premierowych prezentacji będzie w tym roku dwadzieścia
– prócz wcześniej wspomnianych m.in: nowy program Mumio „Welcome Home Boys”,
przygotowywany specjalnie na

Przegląd i monodram ubiegłorocznego laureata PPA
Macieja Musiałowskiego
„Bohater”.
Premiery to także cały konkurs OFF, w tym roku już po
raz dziesiąty. Tym razem do nagrody pretenduje dwanaście
spektakli. Małe projekty, coraz
częściej jednak realizowane
przez wytrawnych teatralnych
zawodowców, przyglądają się
„piosence aktorskiej” niejako
z boku, i zwykle przekraczają
granice tego, co za definicję
zjawiska można uznać.
Program uzupełniają codzienne koncerty w Klubie
Festiwalowym – w dzień
przed budynkiem Capitolu,
wieczorami w podziemiach –
a także dyskusje fachowców
i projekcje festiwalowych archiwaliów w foyer Capitolu
i oczywiście Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki,
bez którego, jak wiadomo, nie
byłoby PPA.
Autorem plakatu 37. PPA
jest Ryszard Kaja, wybitny
grafik, malarz i scenograf.
Ryszard Kaja przez wiele lat
pracował jako scenograf w
Teatrze Wielkim w Łodzi i w
Poznaniu, Operze szczecińskiej,
obecnie zajmuje się niemal wyłącznie tworzeniem plakatów,
głównie teatralnych, lecz nie
tylko – jest autorem słynnej
serii plakatów POLSKA.
Organizator:
Teatr Muzyczny CAPITOL

MOJE STO TYSIĘCY METRÓW KWADRATOWYCH
20.05 - 23.06.2016, Wrocław
Grzegorz Budek (ur. 1982)
-- absolwent Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu na
kierunku Fotografia i Multimedia oraz Sztuka Mediów.
Uczestnik wystaw zbiorowych
i indywidualnych w kraju i za
granicą. Zajmuje się fotografią
dokumentalną. Obecnie pracuje
jako edytor graficzny w dużym
wydawnictwie.
Zadaniem galerii jest pre-

zentacja 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
PhotoZona organizuje wystawy o zróżnicowanym charak-

terze formalnym (fotografia,
fotoobiekt, fotoinstalacja itp),
które poza miejscem ekspozycji
(Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS) będą upublicznione również w mediach
elektronicznych i publikacjach.
Organizator: Galeria sztuki
Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
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FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ SIMCHA PO RAZ 18.
28.05-3.06.2016, Wrocław
Simcha w tym roku pokazuje
jeszcze silniejsze więzy z Wrocławiem niż dotychczas. Motywem
przewodnim 18. edycji są bowiem
wrocławscy i dolnośląscy Żydzi,
ich ogromna spuścizna kulturalna
oraz wkład w tworzenie miasta. W
tym roku osiąga pełnoletniość, a
zatem radujemy się jeszcze bardziej!
W programie festiwalu znajduje się mnóstwo koncertów,
wykładów, warsztatów, zajęć dla
dzieci, spotkań z kulturą. Na placu przed Synagogą będzie także
zorganizowany jarmark żydowski
z wystawcami żywności koszernej,
ekologicznej oraz przedmiotami
rękodzielniczymi.
Muzyczny pluralizm
- kobiece jidysz ze Szwecji,
głosy Synagogi
i sefardyjskie Bałkany
Festiwal rozpocznie się w sobotę klezmerską hawdalą, podczas której wystąpi energetyczny
i rockowy Klezmafour. W poniedziałek wyruszymy w podróż po
basenie Morza Śródziemnego z
instrumentalnym krakowskim
zespołem Legend of Kazimierz.
Zza granicy przyjadą do
nas różnorodni goście. Podczas
uroczystego koncertu galowego, wspólnie z Chórem Synagogi pod Białym Bocianem pod
dyrekcją Stanisława Rybarczyka
wystąpi izraelski kantor Yoseph
Schwarz, który w niezwykły sposób nawiązuje kontakt z publicznością zapraszając ją do świata
żydowskiej muzyki liturgicznej.
Z północy zawita do nas
szwedzka wokalistka Louisa
Lyne z zespołem DI YIDDISHE
KAPELYE - to kobieca, subtelna
odsłona śpiewu w języku jidysz.
Artystka była zaangażowana w
projekt “Kobiety w poezji jidysz”.
Wykonuje utwory tradycyjne, jak
i autorskie. Jej wkład w popularyzację muzyki żydowskiej w Skandynawii jest nie do przecenienia.
Półmetek Simchy to z kolei
spotkanie z serbskim zespołem
Shira U’tfila, z którym przemierzymy zakamarki muzycznych
tradycji imperium Habsburgów,
by odnaleźć zaginione bałkańskie
dźwięki Żydów sefardyjskich.
Simcha ma także dla nas propozycję musicalową przygotowa-

ną przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny. Spektakl “Siostry Parry”, pierwszy we
Wrocławiu musical żydowski to
jazzująco – swingująca opowieść
o marzeniach, z piosenkami w języku polskim, angielskim i jidysz,
świetną gra aktorską i refleksyjnym przesłaniem.
Warsztaty i spotkania
z kulturą
Jak na prawdziwego osiemnastolatka przystało, Simcha
nie odpuszcza sobie edukacji.
Festiwal od lat współpracuje
z wykładowcami i studentami
wrocławskiej judaistyki, dlatego
program pełen jest edukacyjnych
spotkań z kulturą. Będą warsztaty
języka jidysz i hebrajskiego, a
o ladino - języka Żydów z terenów dzisiejszej Hiszpanii - będzie
można wysłuchać wykładu. Nie
zabraknie spotkań z osobowościami żydowskiego środowiska kulturalnego Wrocławia,
historycznych rozważań o roli
Żydów w budowaniu Breslau i
powojennego Wrocławia oraz
idei otwartego dialogu, dzięki
której narodziła się wrocławska
Dzielnica Czterech Wyznań.
Jerzy Kichler opowie także o
skandalach spod Białego Bociana, czyli o smaczkach dawnego
życia codziennego zapamiętanego przez mury synagogi, Vasco
Kretschmann - o żydowskich kolekcjach muzealnych Wrocławia,
a prof. Bożena Muszkalska o kantorach z wrocławskich synagog.
Wisienkę na torcie stanowi
wspomnienie dawnego teatru
żydowskiego we Wrocławiu.
Specjalne spotkanie zostanie
poświęcone także postaci Jakuba Rotbauma, wybitnego
reżysera i malarza żydowskiego
tworzącego, wspólnie z aktorką
Idą Kamińską, życie teatralne powojennego Wrocławia.
Ucztowanie i tańce
Amatorów bardziej sensualnego podejścia do kultury uspokajamy - odbędą się także zawsze
cieszące się ogromną popularnością warsztaty kulinarne z Malką
Kafką, restauratorką, gospodynią
programu „Koszer Macher”. Tym
razem Malka wprowadzi nas w

świat smaków niemieckich Żydów Yekke, wspominając jednocześnie kulinarne tradycje
swoich dziadków. Co będziemy
gotować? Kirschsuppe ze świeżych wiśni z wiejską śmietaną i
domowymi kluseczkami na zimno, pellkartoffeln mit Leinöl und
Kwark, czyli ziemniaki w ziołach
z olejem lnianym tłoczonym na
zimno z twarogiem własnej roboty oraz Königsberger Marzipan,
czyli ciasteczka marcepanowe. Z
kolei, aby odświeżyć umysł i ciało
oraz spalić nadwyżkę kalorii, na
dziedzińcu synagogi codziennie
odbywać się będą warsztaty taneczne.
Późnymi wieczorami Simcha
zaprasza w objęcia dziesiątej
muzy. Organizatorzy przygotowali dla nas filmy z warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Żydowskie Motywy
oraz projekcję filmu “Kosher Friendly” autorstwa Benny Brunner’a i
Joseph Rochlitz’a poświęconego
odrodzeniu społeczności żydowskiej Wrocławia.
Simcha dla młodszych
Dzieci doświadczą magii
żydowskiej kultury poprzez zabawy teatralne z językiem jidysz,
warsztaty muzyczne i taneczne.
Po raz pierwszy w historii festiwalu odbędzie się też Akademia
Simchy dedykowana uczniom
wrocławskich gimnazjów i liceów.
Młodzież wspólnie z prowadzącymi będzie odkrywać historię
dawnej dzielnicy żydowskiej, a
przede wszystkim jej mocno niegdyś bijącego serca - ulicy Włodkowica, repertuar dawnego teatru
żydowskiego, odbudowanego w
pocie czoła po wojnie oraz historie własnych rodzin, tych żydowskich i nie tylko, które przybyły
do Wrocławia z wielu zakątków
Europy. Rezultatem wspólnej
pracy twórczej będzie wystawa
zdjęć, spektakl teatralny oraz
krótki materiał filmowy.
Simcha zakończy się, jak co
roku, wyciszeniem. Rabin David
Besok poprowadzi otwarte nabożeństwo w synagodze oraz
tradycyjną kolację szabatową.
Organizatorzy: Fundacja Pro
Arte 2002, Agencja Artystyczna
Art&Business Direction
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Kulturní program
květen 2016
27. 4. – 13. 5.

8:30 – 16:30

PUTOVNÍ VÝSTAVA

IP!
Náš T

Neděle 8. 5. 14:00

MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ
KONCERT V ALEJCE

Sobota 21. 5. 19:00

VLTAVA

Kulturní program
únor 2014

„Genocida Romů v době
2. světové války“

Výstava je zapůjčena z Muzea romské kultury
v Brně. Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům
dějiny romské národnosti, a to se zaměřením
především na období 1. a 2. republiky a období
Protektorátu Čechy a Morava. Vernisáž výstavy
se uskuteční 27. 4. 2016 od 17 hod.
Výstavní síň na Staré radnici.
Pořádá: ZŠ Hradební ve spolupráci s Městem
MĚSTO BROUMOV
Broumov.

Přijďte strávit příjemné odpoledne s dechovou
hudbou Broumovanka. Park Alejka.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s klubem seniorů a ČSŽ Broumov

Pondělí 9. 5. 17:00

NOVÝ ZÉLAND
Z POHLEDU TRAMPA

Hudební skupina, která existovala v letech
1986–2003 a znovuobnovila svou činnost
v roce 2010. Je považována za jednu
z nejoriginálnějších českých skupin.
Klub Eden Broumov.
Pořádá: Music & Theatre S.G.Pitaš

Sobota 21. 5. 19:00

MÁJOVÁ TANCOVAČKA

Cestovatel Jiří Jůzl a autor knižní publikace
Z Trutnova na Nový Zéland – Deník z vandru
od protinožců se s vámi podělí o své snímky
a dobrodružné zážitky z
druhého
konce světa.
15.
2. 20:00
Konferenční sál IC Broumovska.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Žáci, ale i učitelé naší základní umělecké školy
v Broumově vám zahrají především k tanci.
Představí se vám různá hudební uskupení
s tanečním repertoárem: Taneční orchestr
1. ZA
2. 20:00
POKLADY BROUMOVSKA – BENEFIČNÍ
ZUŠ, pop-beatové a pop-rockové kapely
KONCERT PAVLA ŠPORCLA
s repertoárem především pro tzv. tance volné
Benefiční koncert houslového virtuosa Pavla
a taneční kapela The Teachers sestavená
Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.
Pátek 13. 5. 19:00 Ples pořádaný pod záštitou zfirmy
Šporcla,
jehož výtěžek
bude věnován
podpo-v Podkrkonoší
učitelů ZUŠ, která svým repertoárem
Hraje
hudební
skupina
Geny –naRtyně
hudebního
festivalu
Za Broumov.
poklady Broumovska.
obsáhne jak tance standardní (polka, valčík,
KDruStřelnice.
Pořádá:
ČSŽ
Vstupné: 80,-Kč
VDELLI (AUS) | KBernard
Allison
tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
Předprodej: online na www.klasterbroumov.cz,
waltz, tango, foxtrot), pak tance latinskoA.Davison,
Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Group (USA) | Danny
Bryant
osobně v klášterní kavárně Café Dientzenhofer
americké (jive, cha-cha, rumba, samba ...),
Předprodej
vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
(UK)
|
The
Heavy
Hitters
Broumov.
tak i tance volné s důrazem na český repertoár.
3. Sál
2. Dřevník,
– 21. 2. Klášter
8:00 – 16:00
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Acoustic Project
(AUS/DE)
Pořádá: Za poklady Broumovska a Agentura
Jste srdečně zváni! Vaše ZUŠ Broumov.
pro rozvoj Broumovska
KD Střelnice.
Předkapela: PEPA LÁBUS a spol.
Pořádá: ZUŠ Broumov ve spolupráci s Městem
Klub Eden Broumov. 17. 2. 19:00
z Středa
období
- 1995 | Autor Miroslav Holča
4. 1965
5. 19:00
Broumov.
Pořádá: Music & Theatre S.G.Pitaš
TIP!
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice
Náš

Neděle 1. 5. 18:00

SPOLEČENSKÝ PLES PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
ARTCAFÉ – ALITA MOSES
BAND (USA/CZ)

Neděle 15. 5. 14:00

PEKLO V HOTELU

Úterý 24. 5. 19:00

NIKDY
WESTMINSTER

IP!
Náš T
9. Američanka
2. 14:00
Alita Moses je vycházející hvězdou
mezinárodní jazzové scény. Mladá vítězka
Taneční odpoledne.
BROUMOVANKA
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Tři dospělé
prestižní
vokální soutěže
na jazzovém
festivalu
KD Broumov
Střelnice.
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
Pořádá:
Klub seniorů
sestry se po letech odloučení scházejí v rodve švýcarském Montreux do Broumova zavítá
Pořádá: Klub seniorů Broumov
ném
domě.
Začínají tak bilancovat svůj vztah
Divadelní soubor J. K.
Tyl,
Meziměstí
se svou skupinou složenou z vynikajících
k již mrtvým rodičům, své vzájemné radosti,
hudebníků,
Středa 18. š
5.T19:00
12.
2. 19:00 kterými jsou: skvělý newyorský
!
IP
i vlastní
pokusyvlády,
dospět
a žít. Křehký
Bláznivá komedie o tom, žekřivdy
ani když
jste členem
není
Ná
klavírista a producent Walter Fischbacher,
odehrává vAjedné
místnosti
s rozpajednoduché
si něco začít s příběh
vdanouse
sekretářkou.
vybrat
si k záletům
ARTCAFÉ – JAN
REJŽEK
známý český kontrabasista Petr Dvorský
dajícím
se
dřevěným
sekretářem,
neosobním
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
a rakouský bubeník žijící v USA Andy Winter.
SHOW
světlem
a houstnoucí
atmosférou.
Všude je
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete
spolehlivého
osobního
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
tak
přítomno
nejen
haraburdí,
které
se nechátajemníka, který vám dokáže
vyrobit
takové
alibi,
nad kterým
zůstává
TECHTLE
MECHLE
tel. 734 570 141
Po mnoha letech se známý
hudební
publicista
valo
na
„lepší
příležitost“,
ale
i
spoustu
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a nevySál Kreslírna, Klášter Broumov.
Jan Rejžek rozhodl obnovit
svůj
poslechový
řčených
výčitek
a otázek.
Pročpeklo...
je tak těžké
podváděný manžel, je jasné,
že v hotelu
musí
vypuknout
K mistru
Alexovi
a slečně
Dolores
přišla i zbrusu nová
posila pořad „Kaleidoskop“,
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska.
klubový
který volně navadospět? Jak má člověk překonat pouta vlastní
a hvězda
pražského
kabaretu
slečna
Stacey,
která jezuje
nejlepší
Vstupné:
190,- Kč/150,Kč (pro
členy
ArtCafé)
na programy, kteréMěstské
připravoval
za
minuléminulosti?
A
…co
by
na
to
řekli
naši?
divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné:
60,-Kč
imitátorkou Cher u nás.
ho režimu po celé republice. Kaleidoskop
Městské divadlo Broumov.
6. – 8. 5. 9:30 – 17:00
– to je hudební pořad, v němž se seznámíte
Pořádá: Město Broumov.
Městské divadlo Broumov.
s hudbou, kterou určitě24.
v rádiích
neuslyšíte.
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji na IC Brou2. 19:00
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
mov, na místě 140,- Kč
TIP!
tel. 734 570 141
Náš
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Pátek 27. 5. 17:00 – 22:00
12.
19:00
6. 2.
ročník
mezinárodní klavírní soutěže pro
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
mladé klavíristy doFLEMR
17 let.
Vstupné: 160,- Kč/120,- Kč (pro členy ArtCafé)
MARCEL
- BLUES
Rozpis kategorií:
Již osmý ročník tradičního festivalu kapel stu20.svém
5. 20:00
6.
května
2016:
16-17
let;
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné doběPátek
hraje ve
dentů Gymnázia Broumov. Akce bude umístě7. května
2016:
do Trio.
11 letHudebně
/ 12-13 let;
bandu
Marcel
Flemr
se hlásí k hlubšímu
odkazu -PROHLÍDKA
NOČNÍ
na na Kostelní náměstí, v případě velmi špat8. května
2016: 14-15
let. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
kořenům
elektrického
blues.
ného počasí do sálu Střelnice. Budete si moci
BROUMOVSKÉHO
KLÁŠTERA
Soutěžní
vystoupení
jsou
veřejně
přístupná.
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
hudební
skupiny: Bez Šance,
Informace:
www.broumovskaklavesa.cz
Městské
divadlo Broumov. poslechnout
Pořádá: Město
Broumov.
Brown,
Earl Hooker,
Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B.
King, Albert
Mimořádná
noční prohlídka
broumovského
Kapelu...,
Band, Wajnot?
a Vivian.
Sál Dřevník,
Klášter Broumov.
Vstupné:
160,-Kč v živopředprodeji
na IC Minirambo
Broumov, 200,-Kč
na místě
Collins,
ale i současnějším
přístupem Roberta Craye,kláštera tematicky zaměřena
na momenty
Kostelní
náměstí.
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska;
Buddy Guye a Otise Granda.
ta v klášteře. Přijďte okusit jedinečnou atmosféPořádá: hudebníci Gymnázia Broumov,
Broumovská klávesa. Vstupné: zdarma
ru nočního kláštera za svitu svíček a baterek.
město Broumov.
26. 2. 19:00
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz,
Vstupné: dobrovolné
8. 5. –Agentura
14. 6.
Pořádá:
pro rozvoj Broumovska
tel. 734 443 161
ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Klášter Broumov. Benediktinský klášter v BrouPoutavé vyprávění okořeněné
29.obrazem
5. 19:00 a živými hudebními ukázkami.
mově. Vstupné: dospělí 150,- Kč/děti 85,- Kč
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
15. 2. 15:00
Sobota 21. 5. 15:00 Univerzity Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a
popularizátor české hudby.
Zbyněk Sedlecký (nar. 1976 v Ostravě), patří
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
do silné malířské generace
nastupující
Hudebně-divadelní projekt HRA-NIC-e mapující
sál Kreslírna, benediktinský(nejenom)
klášter v Broumově.
na českou
uměleckou
tisíciletou historii Broumovska vypráDivadlo
D5,
Praha scénu na přelomu
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
tisíciletí. Autor ve své aktuální malířské tvorbě
Divadlo Pohádka. V jednom
království
hledal
víBroumovska
o nutnosti vlastního zakotvení a získání kořeVstupné:
120,-Kč
/
90,-Kč
(pro
členy
klubu
ArtCafé)
tematizuje
komprimovaný
vztah
místa
a
času
král
nevěstu,–pracovitou, pilnou, takovou, ktenů, o hranicích na
mapách i v lidských srdcích.
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů
k povaze, možnostem
a kapacitě
paměrá by
si uměla se vším poradit. A prý si klidně
Předprodej: online na www.klasterbroumov.cz/
dobrosrdečnou
a důvtipnou
Fifinku, lidské
roztržitého
ovšem
geniálního
28.
2.
18:00
ti, která je
schopna mnohdy
rekonstruovat
minulostale
j oddaného
vezmevtipálka
i obyčejnou, neurozenou. Jedna taková
osobně v klášterní kavárně Café Dientzenhofer.
vynálezce
Myšpulína,
ustrašeného,
en do
určité míry. siláka Bobíka. Tato čtveřice sepěkná
panenka
žila s matkou
v prostéTATRY
chalupě
SálOKOLÍ
Dřevník, Klášter Broumov.
Pinďu
a nemotorného
vypraví
do
POLSKÉ
A
7. 5. oda17
hodin
Vernisáž;
a králi se moc zalíbila. Jenže
to králpřednáška
netušil, že
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
pohádky
zažije
tak– opět
jedno ze svých velkých a neopakovatelných
Cestopisná
10. 5. od 16 hodin – komentovaná procházka
je hrozně líná. K tomu, aby se naučila pracoviBroumov
dobrodružství.
po zahradě a Galerii Dům,
tosti, jí pomohou tři tetičky
– kouzelné
přadleny.
na www.klasterbroumov.cz,
Pavel
Bičiště Vám
představíPředprodej:
zábavnou aonline
netradiční
formou kulturu,
Více informací:
www.galeriedum.cz,
Ale nebude to jednoduché...
osobně
v klášterní
Městské
divadlo Broumov.
přírodu, historii a zvyky obyvatel
dané
oblasti. kavárně Café Dientzenhofer
Galerie
Dům,Broumov.
Klášter Broumov.
Městské divadlo Broumov.
v předprodeji:
190,-Kč/150,-Kč
(stuPořádá:
Město
Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá:Vstupné
Město Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
denti); na místě: 240,-Kč/180,-Kč (studenti)

TRAVESTI

BROUMOVANKA

KALEIDOSKOP

BROUMOVSKÁ
KLÁVESA 2016

KAREL
8. GYMPLFEST

TŘI PŘADLENY

HRA-NIC-e

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

GALERIE DŮM
– ZBYNĚK SEDLECKÝ

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

Naše speciální škola má za
sebou letošní školní výlet, a to
rozhodně ne ledajaký. Spolu
se základní školou ze sousedního Kunvaldu totiž naši žáčci
vyrazili do Německa.
Cílem jejich cesty byl Oberschlauerbach a Neuendettelsau
nedaleko Norimberka, kde je
čekaly děti z tamní školy a také
nabitý program. Kreslili ilustrace do česko-německé brožurky
lidových přísloví, vyřádili se ve
velkém aquaparku, v moderním
kravíně se pomazlili s telátky
a v norimberské ZOO nadšeně
sledovali vystoupení delfínů.
Pětidennímu výletu sice nepřálo počasí a část programu

kvůli němu odpadla, ale děti
z naší ani z kunvaldské školy
toho rozhodně nelitovaly. Důležité pro ně bylo, že si vzájemně porozuměly a mohly si
spolu hrát.
Přístup kunvaldských žáků
nás opravdu mile překvapil
a dojal. Hned od začátku přijali děti z naší školy mezi sebe,
brali na ně ohled, pomáhali
jim a zajímali se o ně. Dokonce
si společně zahráli stolní fotbálek, při kterém se naši žáčci
nenechali zahanbit ani stylem
hry, ani veselým vtipkováním.
I děti z naší školy se na výletě seznámily s mnoha novými
věcmi. Mimoděk absolvovaly

i lekci multikulturní výchovy –
to když v německé škole zjistily, jak vypadají děti jiných etnik
a že kůže nemusí být hnědá
jen od špíny.
Navzdory rozmarům počasí
se výlet ohromně vydařil. Zásluhu na tom má hlavně kunvaldská škola, která celou akci
zorganizovala, a také Českoněmecký fond budoucnosti
a firmy ČEZ, Contipro a Assa
Abloy, bez jejichž finanční
podpory by děti do Německa
vyjet nemohly.
Vedle vzpomínek nám z výletu zůstane i zmíněná brožurka přísloví. Tu vám ale představíme až někdy příště.

POZDRAV Z KOREJE, KTERÝ POMÁHÁ

Tentokrát v našem editorialu utečeme z Neratova až do daleké Jižní Koreje, abychom vám představili
projekt, který stojí za pozornost i podporu a přitom je vlastně úplně jednoduchý a založený na posílání
pohlednic. Kdo by totiž neměl radost, když dostane pohled? Znamená to, že na něj někdo myslel
a udělal si čas, aby napsal vzkaz, koupil známku a našel poštovní schránku. Pohlednice prostě dělají
lidem radost. A ty, které v rámci projektu "Kde je Peťa" rozesílá český student Peter ze svého pobytu
v Jižní Koreji, přinášejí radost nejen adresátům, ale i handicapovaným dětem, pro které projekt
zaštítěný Kontem Bariéry sbírá peníze. Za první měsíc už Peter rozeslal více než 150 pohledů a vydělal
tak přes 55 tisíc korun. Malá Eliška už má díky němu své vysněné chodítko a brzy bude dost peněz
i na elektrický vozík pro handicapovanou Zuzanku. Chcete mít doma taky takový pohled přinášející
dvojnásobnou radost? Objednejte si ho na www.kdejepeta.cz – ceny začínají už na 100 korunách.

V sobotu 14. května se prostor
Café Neratov op• t prom• ní
v•promítací sál a nabídne dokument "Nový svět". Začátek je
v 19:30, vstup volný, místo si rezervujte na info@cafeneratov.cz.
--V květnu proběhou první poutní
mše v naší farnosti. Jednu bude
v neděli 15. května od 14 hodin
hostit kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici, druhou
v neděli 29. května od 14 hodin
kaplička Navštívení Panny Marie
na Černé Vodě.
--Naše Obč erstvení u Neratovských v žamberském Albertinu
pro vás chystá novinku – obloženou bagetu – a zve vás k návštěvě denně kromě svátků 1. a 8.
května, kdy budou mít zavřeno.
--Od 11. května můžete v Tesco
v Rychnově n. Kněžnou podpoř it
naše letní tábory pro d• ti s postižením. Stačí žeton, který dostanete za nákup, vhodit za pokladnou do kasičky s naším logem.
Za každý žetonek děkujeme!
--Startuje př edprodej vstupenek
na koncert irských balad v podání Věry Kláskové a Ondřeje
Poura. Koncert se koná 4. června
od 16 hodin v našem kostele,
vstupné činí 150 korun. Předprodej probíhá na tel. 494 530 058
a mailu listky@neratov.cz.
--Obchod v Neratov• má od
1. května novou otvírací dobu:
Po–So: 7:30–12:00 a 12:30–17:30
Ne: zavřeno
--Nechce se vám vybírat z bankomatu? Nevadí! Po našem obchodě
a rekreační chatě př ijímá platbu
kartou nov• i Café Neratov.
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V minulých číslech našeho měsíčníku jsme vám představili
hipoterapie a canisterapie žáků
naší speciální školy. Tentokrát
je na řadě aktivita, v níž hraje

důležitou roli zrcadlo. Právě
to je totiž nepostradatelné při
logopedii, kdy si před ním děti
nacvičují správnou artikulaci
a samy si v něm při řeči kon-

trolují také pozici čelisti, rtů
a jazyka.
Logopedie probíhá jednou
měsíčně přímo v prostorách
naší školy. Nadřou se při ní
nejen děti, ale i pedagogové
a jejich asistenti. Těm paní logopedka ukazuje, jak s žáky
správně pracovat a co s nimi
procvičovat.
Za možnost absolvovat logopedické supervize přímo ve
škole vděčíme a moc děkujeme
žamberskému Albertinu v čele
s panem ředitelem Ing. Bulíčkem a paní supervizorkou
Mgr. Hofmanovou.

V dubnu uspořádali naši sousedé z Orlického Záhoří výlet
do Polska. A protože jaro k výletu přímo láká, vypravili se na
něj i někteří obyvatelé našeho
chráněného bydlení.
Cílů jejich cesty bylo hned
několik: miniatury známých
staveb v Minieurolandu, jeskyně

s kostmi třímetrových jeskynních medvědů a jiných velkých
savců a s krásnými krápníkovými útvary, přírodní pramen,
dinosauří minipark, japonská
zahrada či ukázka knihtisku.
Našim cestovatelům se nabitý výlet moc líbil, i když cestu
autobusem zčásti prospali a ně-

kteří se pořádně probrali prý
až po polední kávě v Kletnu.
Jedna z nich, Evička, o výpravě
nakreslila vtipný jednostránkový komiks – najdete ho na
www.neratov.cz.
Za zorganizování výletu a za
pozvání posíláme do Orlického Záhoří velké poděkování!

Měli jste někdy při pohledu
na náš kostel pocit, že špičaté
stříšky jeho věží k němu tak
docela neladí? Už za rok nebo
za dva by se to mohlo změnit.
Právě totiž ve spolupráci
s Orlickým Záhořím a polskou
Bystrzycí Klodzkou připravujeme projekt, kterému říkáme
"čtyři věže". Díky němu by se
na věže našeho kostela mohly
vrátit původní cibulovité barokní báně, oprav by se dočkaly
i věže kostelů v obou partnerských obcích.
To však není vše, co by mohl
projekt přinést. Opravené věže
by se totiž měly otevřít veřej-

nosti. V těch neratovských by
vznikl vyhlídkový a meditační
prostor a obě by propojil vnitřní balkon s pohledem do
interiéru kostela.

Pokud se vše povede, začnou
práce na opravě v roce 2017
a na podzim 2018 by věže
přivítaly první návštěvníky.
Držte nám k tomu palce!

Foto: Petr Žitný

Vizualizace nových bání. Foto: www.talasakutej.cz

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.

V dubnu jsme uvítali první jarní
dobrovolníky. Pomoct nám přijel
tým z ČSOB, opět k nám zavítali
i naši pravidelní pomocníci z řad
Oblastní charity Hradec Králové.
Všem jim mockrát děkujeme!
--Krásný koncert plný písní o naději a chval nám v našem kostele
nabídly sbory Církve adventistů
sedmého dne z České Třebové
a Hradce Králové. Odcházeli jsme
z něj příjemně naladěni a všem
účinkujícím za to děkujeme!
--Do péče jsme převzali zahradnický areál v žamberském léčebném ústavu Albertinum.
Zatím jsme ho stihli jen zčásti
zorat, do budoucna s ním ale
počítáme na pěstování bylinek,
zeleniny a ovoce. Použijeme ho
třeba do limonád v našem nedalekém občerstvení.
--Celkem 600 mazanců napekla
naše chráněná dílna Kuchyň!
Nabídla je firmám i návštěvníkům
Neratova a velikonočního jarmarku v našich chráněných dílnách
Kopeček. Jen se po nich zaprášilo!
--Dva tábory pro handicapované
i zdravé děti, které chystáme na
léto, už jsou zaplněné. Děkujeme
všem zájemcům a těšíme se
s nimi v létě na viděnou.
--Srdečně děkujeme zaměstnancům Úřadu práce v Rychnově
nad Kněžnou za finanční dar
pro naši speciální školu. Využijeme ho na nákup polohovatelných
lavic pro naše žáčky.
--Článek o Neratově si můžete
přečíst v aktuálním Bulletinu
AVPO ČR (www.avpo.cz)
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

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

16

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

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

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

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

15

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

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

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.

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

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.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

