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Julian Golak

REKORDOWE RATOWANIE

Ogólnopolski XIV Turniej 
Wiedzy „Pierwsza Pomoc”  
za nami. W rywalizacji re-
kordowej ilości szkół wy-
grały szkoły z Marcinowic i 
Bełchatowa.

Podczas turnieju ucznio-
wie szkół gimnazjalnych  
i  ponadgimnazjalnych 
sprawdzali swoje umiejętno-
ści z zakresu ratowania ludz-
kiego życia. Do Nowej Rudy 
przyjechały reprezentacje aż 
68 szkół z całej Polski. Pobity 
został tym samym ubiegło-
roczny frekwencyjny rekord, 
kiedy to w Turnieju wzięło 
udział 67 reprezentacji.

Czteroosobowe druż y-
ny zostały  podzielone na 
dwie kategorie: gimnazjalną  
i ponadgimnazjalną.  Rywaliza-
cja odbywała się w części teore-
tycznej (test pisemny) oraz prak-
tycznej, podczas której Komisja 
Konkursowa sprawdzała umiejęt-
ność ratowania ludzkiego życia.   
W przer wie odbył  s ię po-
kaz ratownictwa drogowe-
g o,  p r z y g o t o w a n y  p r z e z 
Państwową Straż Pożarną  
z Nowej Rudy oraz Pogoto-
wie Ratunkowe z Kłodzka  
i Świdnicy.

W kategori i  szkół gim-
nazjalnych wygrała drużyna  

z Publicznego Gimnazjum  
w Marcinowicach przed Gim-
nazjum nr 12 w Poznaniu  
i Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Rozprzy.  Wśród szkół po-
nadgimnazjalnych  najlepsza 
okazała się reprezentacja III 
Liceum Ogólnokształcącego  
w Bełchatowie. Drugie miejsce 
zajęło ZSP Kleszczów, a trzecie 
ZSP im. Adama Mickiewicza  
w Lubaniu.

Promocja regionu

Po raz kolejny w Tur-
nieju wzięły udział dru-
żyny z całej Polski. Nasze 

wydarzenie to nie tylko 
propagowanie udziela-
nia pierwszej pomocy, 
ale też doskonała promo-
cja Nowej Rudy i regionu. 
Zachęcamy uczestników 
do poznawania nasze-
go pięknego regionu. 
Cieszę się, że uczestnicy 
zwiedzają najciekawsze 
atrakcje. Co ciekawe po-
nad stu z nich wykupiło   
w Nowej Rudzie nocleg.

Najlepszym uczestni-
kiem, „Osobowością Tur-
nieju” jury wybrało Justy-
nę Nieświec z gimnazjum  
z Izbicka.

Reprezentacje szkół podczas rywalizacji w części praktycznej. 

Osobowość Turnieju - Justyna Nieświeć wraz z opiekunem swojej drużyny.Przemawia Julian Golak - główny organizator Turnieju.
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Wyjątkowe nagrody

Główną nagrodą dla 
wszystkich drużyn z podium 
jest dwudniowy kurs pierw-
szej pomocy, który odbędzie 
się w Sokolcu. Jednym z 
prelegentów będzie prof. 
Juliusz Jakubaszko – Prezes 
Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Ratunkowej, a jed-
nocześnie patron meryto-
ryczny Turnieju. Uczestnicy 

wygrali także profesjonalne 
apteczki, literaturę fachową, 
a także rowery ufundowane 
przez Wojewódzkie Ośrodki 
Ruchu Drogowego.

Organizatorzy

Oprócz prof. Jakubaszko 
Turniejowi patronowali m.in. 
prof. Krystyna Pawlas z Uni-
wersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, Wojewoda Dol-

nośląski Paweł Hreniak,  Mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski, 
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnoślą-
skiego dr Paweł Wróblewski 
oraz Burmistrz Nowej Rudy 
Tomasz Kiliński. Głównym 
organizatorem było Stowa-
rzyszenie Komitet Obywatel-
ski Ziemi Kłodzkiej. Wśród 
współorganizatorów znaleźli 
się:  Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Świdnicy, Pol-
skie Towarzystwo Medycyny 
Ratunkowej, Pogotowia Ra-
tunkowe w Kłodzku i Świdni-
cy, Jednostka Ratowniczo–  
Gaśnicza Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Nowej Rudzie 
oraz Centrum Turystyczno – 
Sportowe w Nowej Rudzie, 
na którego terenie 23 maja 
odbył się XIV Turniej Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”.

Przemawia dr Anna Jabłońska - główny ekspert i autor pytań części teoretycznej.Uczestnicy Turnieju podczas ceremonii otwarcia XIV Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Julian Golak wręcza nagrody dla najlepszych drużyn.Dr Jakub Krzeszowiak podczas prelekcji dla nauczycieli.

Jeden z uczestników podczsas części praktycznej.Pokaz ratowniczo-gaśniczy w wykonaniu noworudzkiej straży pożarnej.
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Věra Kopecká

IV. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÝ PLENÉR  
V KŘINICÍCH - JAKÝ BYL?

Už po čtvrté se 14. května 
sjeli do Křinic malíři z Čech: 
Václav Cvejn z Hronova, Mi-
roslav Čivrný z Vrchlabí, Mar-
tina Grafková, Věra Horstová a 
Eva Šinkmanová z Nové Paky, 
Jarmila Maršálová  z Příbrami, 
Milan Sochora z Havlíčkova 
Brodu a Lída Švábenická z Če-
rvené Třemešné; z Polska: Ewa 
Glura z Bielawy, Maria Gostilla-
-Pachucká a Andrzej Hamera z 

Poznaně, Beata Hetmanczyk, 
Oktawia Hetmanczyk, Leon 
Kozok a Mirosław  Ogiński 
z Tarnowskich Gór, Marek 
Kopczyk a Krystyna Leśniew-
ska-Pasionek z Lądku Zdrój,  
Edward Kostka z Wrocławi, 
Barbara Mucha-Brodzińska a 
Barbara Trawińska z Wałbrzy-
chu, Andrzej Niżewski a Lucina 
Wierzbicka z Boguszowa-Gorc, 
Stanisław Pełka z Jugowic a Ta-

deusz Suski a Ireneusz  Szymik 
z Kamiennej Góry; z Ukrajiny: 
Jurij Syčev Hlazun ze Lvova.

Organizátorem plenéru 
byla i letos obec Křinice, ve-
dením plenéru byla pověřena 
Věra Kopecká, účastnice mezi-
národních plenérů v Polsku a 
Německu. Plenér se uskutečnil 
za podpory Agentury pro rozvoj 
Broumovska, byl součástí pro-
jektu Máme rádi Broumovsko.

Hlavní náplní plenéru bylo 
zachytit v obrazech krajinu a 
památky Křinic, Broumova a 
okolí. Kromě toho účastníci 
navštívili farmu pana Mirosla-
va Netíka v Hejtmánkovicích. 
Uskutečnil se již tradiční večer 
poezie v sále Obecního domu 
v Křicích, jehož se zúčastnili 
kromě malířů - básníků i další 
básníci z Polska( Danuta Go-
ralska-Nowak z Wałbrzychu) 
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a z Čech( Iwona a Antoni Ma-
tuszkiewicz z Martínkovic a Ja-
roslav Schnerch z Prahy). Na 
večeru představili autoři své 
nové knihy( Jarmila Maršálo-
vá knihu Láska a leš, Jaroslav 
Schnerch knihu vrásky pod 
kůží a  Věra Kopecká knihu 
Padající hvězdy a knihu Pe-
tra Šulisty Stolovou horou 
mě nestraš, kterou dopro-
vodila svými fotografiemi z 
Policka). Premiéru měla také 
knížka Když Broumovské 
stěny přetékají poezií z dílen 
loňského ročníku Dnů poezie 
v Broumově. První část knihy 
tvoří verše inspirované obra-
zy z plenéru a také fotografie 
těchto obrazů. Nově bylo so-
učástí plenéru také malování 
s dětmi v klášterní zahradě, je-

hož se zúčastnili žáci Hradební 
školy spolu s paní učitelkou 
Vendulou Buchtovou. Pro 
děti i malíře to bylo zajímavé 
a podnětné setkání. Po uko-
nčení  setkání provedla slečna 
Černotová malíře zrekonstru-
ovanými sály kláštera, což byl 
pro všechny velký zážitek.

V sobotu 21. května vyvr-
cholil plenér výstavou obrazů, 
tentokrát konečně pod mo-
drou oblohou kolem barok-
ního sloupu v centru Broumo-
va. Potěšení tak bylo na straně 
procházejících broumováků a 
návštěvníků Broumova i sa-
mých malířů. Odpoledne pak 
byla vernisáž výstavy obrazů 
v Obecním domě v Křinicích, 
které se kromě starostky obce 
Libuše Rosové zúčastnili i 

zástupci Školy řemesel z Biela-
wy - ředitelka školy Katarzyna 
Wierzbicka  a vedoucí cechu 
pan Kazimierz Rachowiecki s 
manželkou, kteří mají zájem 
o navázání spolupráce. Dále 
přijel na výstavu pan Václav 
Smejkal - výtvarník a člen 
Střediska východočeských 
spisovatelů. Občané Křinic 
a Broumova měli možnost 
shlédnout výstavu ještě v ne-
děli odpoledne, po odjezdu 
účastníků.

I přes počáteční chladné 
počasí plenér naplnil cíle a 
očekávání.  Malíři vytvořili 
množství krásných obrazů. 
Mnozí z nich přijíždějí do Kři-
nic opakovaně, rádi se vracejí 
a stále nalézají nové motivy.  
Velké díky za úspěšný plenér 

patří starostce obce paní Li-
buši Rosové i zaměstnancům 
obce za vstřícnost a zajištění 
zázemí. Bývalá škole sice ne-
nabízí tak komfortní ubyto-
vání, jaké bývá na některých 
jiných plenérech, ale učebna 
a tělocvična dávají možnost 
malovat i tehdy, když poča-
sí zrovna nepřeje. Dík patří 
rovněž Agentuře pro rozvoj 
Broumovska za poskytnutý 
grant.

Věříme, že bude i v příštím 
roce možné pozvat malíře do 
Křinicích, aby společně obje-
vovali krásy Broumovska, aby 
se poznávali a jeden od dru-
hého učili a aby  svou tvor-
bou obohatili život tohoto 
překrásného kraje.

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

IRENA ROGOWSKA
Vereidigte Dolmetscherin  

und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

mgr Jarosław Orłowski 
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii 

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

http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
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Bronisław MJ Kamiński

PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Ponad prawem 
jest naród

Rozmowy o prawie, spra-
wiedliwości i odpowiedzial-
ności stały się obecnie czymś 
powszechnym. Nawet w tak 
niewielkim mieście jak Kudo-
wa - Zdrój jest to temat bar-
dzo żywy. Wynikać to może 
stąd, że Kudowa przeszła silną 
transformację po upadku wiel-
kich zakładów bawełnianych 
(KZPB) w 1992 roku. Jest więc 
duża wrażliwość na tematy 
społeczne; stale przebywa tu 
duża ilość kuracjuszy i turystów, 
którzy nie mając co robić, chęt-
nie prowadzą dyskusje na tzw. 
tematy ogólne, z reguły poli-
tyczne. Dzięki temu, przeciętny 
mieszkaniec Kudowy jest nie-
źle zorientowany w polityce i 
kondycji różnych ośrodków 
kraju, być może lepiej aniżeli 
w innych miejscach w Polsce. 
Do tego, miasto leży na granicy 
z Czechami i codzienne kontak-
ty z osobami z innego kraju 
narzucają patrzenie w lustro i 
lepsze postrzeganie siebie. Na 
intelektualnych spotkaniach w 
Saloniku Churchilla zaczęliśmy 
mówić o prawie i odpowiedzial-
ności. Chcemy mieć rękę na 
pulsie w bieżących sprawach 
w Polsce i w świecie, w rozezna-
niu tendencji, w jaką stronę to 
wszystko idzie. W sprawach naj-
bardziej ogólnych, najczęściej 
mówi się o odpowiedzialności 
człowieka(jako człowieka) w 
kontekście broni nuklearnej i 
niszczenia środowiska natural-
nego. Rzadziej słychać o nie-
odpowiedzialnym zadłużaniu 
państw ponad możliwości 
spłaty, a więc z przerzucaniem 
obciążenia na przyszłe pokole-
nia. Może jedno z drugim ma 
jakiś nieuświadamiany związek: 
jeżeli użycie broni nuklearnej 
wydaje się wysoce prawdopo-
dobne lub wręcz nieuniknione, 
albo gdy ktoś zaczyna wierzyć 
w rychły koniec świata, to ogra-
niczanie się w zadłużaniu nie 
ma sensu. Trzeba żyć, jak się 
da najlepiej, skoro po nas tyl-
ko potop. W takich warunkach 
mogą powstawać systemy poli-
tyczne (nawet demokratyczne),  
w których politycy nie będą ha-
mować się przed populizmem 

i osiąganiem sukcesów nieod-
powiedzialnymi, ale miłymi dla 
wyborców sposobami. Wraz z 
I wojną światową upadł tzw. 
stary świat. Runęły dotychcza-
sowe wielkie potęgi wojskowe 
i mocarstwa, runął system ka-
pitalistyczny w Rosji, pojawiły 
się niepodległe państwa, w tym 
Polska, pojawił się nawet nowy 
model kosmologiczny wszech-
świata w odkryciach Alberta 
Einsteina. Filozofowie, naukow-
cy, prawnicy, poeci i duchowni 
wszelkich religii zaczęli zastana-
wiać się, kto odpowiada za to, 
co dzieje się na świecie, czym 
i kim jest człowiek i co to jest 
odpowiedzialność. Chodziło 
przede wszystkim o odpowie-
dzialność moralną i prawną. Re-
fleksja filozoficzna szła głębiej: 
dlaczego takie zło się w ogóle 
wydarza? W zachodnim kręgu 
kulturowym, ukształtowanym 
na tradycji Jerozolimy i Aten, 
przesyconym Biblią oraz filozo-
fią Platona i Arystotelesa, trzeba 
było znaleźć wyjaśnienie: jak to 
co człowiek robi złego odnieść 
do świętego tekstu: „uczyńmy 
człowieka na Nasz obraz i po-
dobieństwo, podobnego Nam”? 
Myśl poszła torami prawnymi, 
uznano dość powszechnie, że 
czyn pod przymusem nie jest 
obciążony odpowiedzialnością, 
że tylko wolny wybór, działanie 
w warunkach wolnej woli rodzi 
odpowiedzialność. Obroniono 
częściowo ludzką godność, od 
odpowiedzialności można było 
wywinąć się prawem, a nade 
wszystko osłonić się obowiąz-
kiem. Obowiązek był już ostat-
nim bastionem starego świata. 
Nadeszła II wojna światowa.  
W obozie koncentracyjnym 
Auschwitz i w innych obozach 
zagłady, każdej doby ginęło w 
okrutnych męczarniach kilka 
tysięcy ludzi. Komory gazowe 
i krematoria przy tych komo-
rach obsługiwali więźniowie. 
Pod czujnym okiem esesmanów 
uspokajali wchodzących do ko-
mory „do kąpieli”. Jaka była od-
powiedzialność takiego więź-
nia z Sonderkommando? Gdy 
prawnicy mówili, że za czyn 
pod przymusem nie ponosi się 
odpowiedzialności, to ocalały 
więzień, członek Sonderkom-
mando w Auschwitz-Birkenau, 

w swoich wyznaniach pisze, że 
nie może uwolnić się od po-
czucia winy. (Szlomo Venezia 
– Sonderkommando, w piekle 
komór gazowych, 2009 r.). Nie 
jest to sprawa jednoznacznie 
prosta i tylko do rozstrzygnięcia 
w kategoriach prawnych. Pa-
trząc z innej strony, z innej per-
spektywy, jakby z innych uwa-
runkowań dowiadujemy się, że 
oficer armii amerykańskiej mjr 
Claude Eatherly, który dał sy-
gnał do wylotu samolotu B-29 z 
bombą atomową na Hiroszimę, 
doznał potem silnego poczucia 
winy, załamania psychicznego, 
ciężkiej depresji, lęków i zama-
chów samobójczych. Wyrok w 
Norymberdze przypieczętował 
koniec tamtego świata. Epoka 
tzw. Filozofii Obowiązku zała-
mała się. Nadeszła epoka Od-
powiedzialności oraz Filozofii 
Odpowiedzialności - i to jest 
teraz. 

Ciągle jednak nie było 
wiadomo do końca, czym jest 
Odpowiedzialność. Stalin był 
zbrodniarzem, zmarł w 1953 
roku. Nie wiemy ilu ludzi oso-
biście zabił, jednego, dziesię-
ciu, stu czy więcej, a zginęło 
wiele milionów. Nie był sam. 
Kto jeszcze, za co i za ilu jest 
odpowiedzialny? Miał poczu-
cie, że wypełnia dziejową spra-
wiedliwość, że nie mordował, 
lecz „likwidował” kapitalistów, 
którzy jego zdaniem zdobyli 
władzę i dobra na drodze nie-
uczciwej, stosując sami lub ich 
przodkowie, grabież, terror, cie-
miężenie, wyzysk i upodlenie 
klasy robotniczej i chłopskiej. 
Teraz doczekali się sprawiedli-
wości, ponieśli odpowiedzial-
ność. Zanim urodził się Stalin, 
to ideologia komunistyczna już 
została sformułowana, a zanim 
wspiął się na szczyty władzy, by 
podejmować decyzje, wszystkie 
narzędzia terroru były gotowe. 
On tylko pociągnął za cyngiel. 
Kto w tym łańcuchu myślenia i 
działania ponosi odpowiedzial-
ność? Ponad 10 lat po śmierci 
Stalina, w 1967 roku, wybitny fi-
lozof odpowiedzialności Georg 
Picht napisał: „Jesteśmy świado-
mi spoczywającej na nas odpo-
wiedzialności, ale nie wiemy, 
czym jest odpowiedzialność 
(…) jest ona ciągle w rozwoju 

i jakby tymczasowa”. (Georg 
Picht, Pojęcie odpowiedzial-
ności, 1967 r. w opr. Filozofia 
Odpowiedzialności XX wieku, 
red. Jacek Filek). Rozwiniemy 
jego myśli w dalszej części ar-
tykułu.

Echo tych poszukiwań zna-
lazło się w wypowiedzi Marszał-
ka Seniora Kornela Morawiec-
kiego, który na otwarcie nowej 
kadencji Sejmu powiedział: 
„Ponad prawem jest naród”. 
Do określenia czym jest od-
powiedzialność, nie wystarcza 
samo prawo, nie jest więc ono 
ostatnią instancją. Słuchający 
go posłowie zwycięskiej par-
tii, mającej w swojej nazwie 
słowo „prawo”, bili brawo i nie 
odbierali tych słów wybitnego 
bojownika wolności jako me-
mento dla swojej prawdziwej 
sytuacji. Wypowiedź sędziwego 
Marszałka Seniora wzbudziła 
potem dyskusję wśród polity-
ków, ale także w towarzystwach 
i w rodzinach. Jedni traktowali 
ją z akceptacją, drudzy kpili, a 
jeszcze inni oburzali się. Wypo-
wiedział więc coś nieobojętne-
go i w sposób niebanalny. Spra-
wa odpowiedzialności rozwija 
się, jest tymczasowa, jak mówi 
Picht.  Jednakże, gdy wznosimy 
się wyżej, poszerza się jak hory-
zont, i to zarówno w przeszłość, 
jak i w przyszłość.

Prawo, to jakby pierwsze 
skrzypce w racjonalnym i od-
powiedzialnym społeczeństwie, 
jeśli potraktować normalne 
życie społeczne jak symfo-
nię. Gdyby jednak partyturę 
napisano tylko dla skrzypiec, 
a wszystkie inne instrumenty 
byłyby głuche, udające granie - 
to takie życie społeczne stałoby 

Bronisław Kamiński
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się nienaturalne, kalekie. Stara 
mądrość głosi, że nadmierny 
rygoryzm prawny tłamsi życie.

Ubóstwianie prawa           
   

W czasach tzw. realnego so-
cjalizmu, w latach 1945 – 1989,  
„przez lat 44”, z głębi życia w 
naszym kraju rozlegało się 
wołanie „niech prawo, prawo 
znaczy”. Nic więc dziwnego, że 
po 1989 roku prawo dostąpi-
ło priorytetów, ma być według 
prawa. W powszechnym języku 
pojawiło się słowo „procedura” 
i zaczęło być zasadą myślenia i 
postępowania; prawo ma być 
nie po to, aby je omijać, lecz 
żeby je przestrzegać. 

W 2001 roku powstaje par-
tia „Prawo i Sprawiedliwość”, 
jako zapowiedź wzmocnie-
nia tego kursu, czyli treningu 
prawnego społeczeństwa. 
Pewna poluzowana rozgrzewka 
prawno-gospodarcza w okre-
sie rządów Lewicy, Platformy 
i Ludowców trwała jakby za 
długo. Polska tradycja chłop-
sko-szlachecka jest sympatycz-
na w życiu rodzinno-towarzy-
skim, ale nie zdaje egzaminu 
na żerowisku gospodarczym, 
gdzie poluzowanie prawa przy 
niedostatku myślenia kupiec-
ko-mieszczańskiego (bardziej 
zbliżonego do prawa), łatwo 
degeneruje życie publiczne. 
Od mieszkanki Kudowy pracu-
jącej w Czechach usłyszałem, że 
nawet za 50 lat nie dogonimy 
Czechów w myśleniu gospodar-
czym. Czesi potrafią się ograni-
czać w doraźnych zyskach na 
rzecz sprawności organizacji 
i wydajności pracy. Nie ma u 
nich aż takich rozpiętości w 
zarobkach, jak w Polsce. Gło-
śne zarobki jakichś dyrektorów 
banków w Polsce w wysokości 
300.000 zł do 400.000 zł mie-
sięcznie i wynagrodzenia w 
radach nadzorczych spółek z 
udziałem środków publicznych 
pokazywały dno systemu, stały 
się wręcz urągowiskiem, gdy 
większość pracujących zarabia 
w pobliżu stawek minimalnych, 
czyli w granicach 1500 zł lub 
nawet mniej. Co to jest i jak to 
nazwać? Niedojrzałość? Nieod-
powiedzialność? 

W początkach lat 70-tych 
reformy i inwestycje wczesnego 
Gierka doprowadziły do oży-
wienia gospodarczego, rozwoju 
i lepszego życia. Tak to wtedy 
odczuwano. Po dziesięciu la-

tach wystąpił głęboki kryzys 
i walka na ulicach. Być może 
pojawienie się zwycięskiego w 
wyborach ruchu pisowskiego 
zapobiega podobnemu kry-
zysowi. 

W warunkach Polski po-
wrót do prawa był już czymś 
oczekiwanym. Nie powinno 
więc dziwić, że po zwycię-
stwie wyborczym partii „Prawo 
i Sprawiedliwość” (PiS) nowy 
Marszałek Sejmu (pisowski) 
od razu zaczął rygorystycznie 
stosować regulaminy i proce-
dury prawne, zaskakując tym 
posłów i społeczeństwo. W ni-
czym nie przypominał poprzed-
niego Marszałka (PO). Podobny 
styl zapanował w Rządzie i w 
Urzędzie Prezydenta. Takie 
traktowanie procedur poja-
wiło się także w samorządach.  
W Kudowie, po wyborach  
w 2014 roku nowy burmistrz 
zwolnił dotychczasowego 
radcę prawnego i w to miejsce 
zatrudnił dwóch radców praw-
nych z Wrocławia. Będziemy się 
trzymać litery prawa, statutów 
i regulaminów - usłyszeli radni 
i podmioty mające kontakty z 
Urzędem Miejskim. W trakcie 
sesji burmistrz zaczął wycho-
dzić z radcą prawnym na krót-
kie narady za drzwiami. Czegoś 
takiego nigdy dotąd nie było. 
Radni zaczęli rozczytywać się w 
przepisach, ustawach, w boga-
tym orzecznictwie, by nie kom-
promitować się nieznajomo-
ścią przepisów, a tym bardziej 
czegokolwiek domagać się lub 
cokolwiek zgłaszać. Pojawiło 
się zjawisko ubóstwiania pra-
wa, ważniejsza stała się znajo-
mość przepisów od rozeznania 
w rzeczywistych problemach 
rzeczowych gminy.

Tym więc dziwniejsze może 
wydać się, że podobne zjawisko 
ubóstwiania prawa ogarnęło 
kraje Europy Zachodniej już w 
latach 80-tych XX wieku, a więc 
trochę szybciej, niż wdrożył to 
w Polsce ruch pisowski. Inne 
warunki życia,inne doświad-
czenia historyczne, ale pew-
ne tendencje są podobne. W 
1996 roku ukazała się wydana 
w Brukseli książka prof. Chantal 
Delsol pt. „Współczesna troska”. 
Autorka jest profesorem filozo-
fii politycznej na uniwersytecie 
we Francji. Książka jej zyskała 
w Polsce pochlebne opinie, w 
tym również ks. prof. Józefa Ti-
schnera w publikacji pt. „Ksiądz 
na manowcach” (2007 r.) 

Profesor Delsol opisała proces 
ubóstwiania prawa i jego skut-
ki. Zachód nie przeżył doświad-
czenia realnego socjalizmu, 
a fakt, że podobne zjawiska 
społeczne występują u nas  
i u nich, może wskazywać, że 
jest jakaś wspólna płaszczyzna, 
w której wszyscy żyjemy i która 
niesie tak różne rzeczywistości, 
jak ustrój zachodniej socjal-
demokracji kapitalistycznej 
i system komunistyczny. Tą 
wspólną płaszczyzną może być 
krąg kulturowo-cywilizacyjny 
ukształtowany na fundamencie 
chrześcijaństwa. Być może dzię-
ki temu, różne strony politycz-
nego świata pozostają ze sobą 
w jakiejś łączności i pomniej-
szają dystanse względem siebie 
Prof. Delsol zwróciła uwagę na 
pewne zmieniające się poglą-
dy odnośnie ludzkiej godności.  
W tradycji europejskiej god-
ność ludzką zdobywało się 
własnym wysiłkiem, przede 
wszystkim honorem osobistym, 
często wyrzeczeniami, czasami 
krwią. Przynamniej to obowią-
zywało w pierwszym pokoleniu, 
zanim godność i tytuły weszły 
w dziedzictwo rodu. Potem, 
takie dziedzictwo zobowiązy-
wało. W II połowie XX wieku o 
godności ludzkiej zaczęło decy-
dować prawo. A więc osiągnąć 
ją można nie przez wysiłek i 
heroizm, ale przez uprawnie-
nie i przepis. Teraz godność 
„należy się”. Można wykorzy-
stywać procedury prawne do 
zdobywania czegoś, co mi się 
w rzeczywistości nie należy, na 
przykład osoby unikające pracy 
mogą korzystać z uprawnień 
do pomocy socjalnej, mimo 
że obciąża to środki publiczne. 
Godność ludzka, która w chrze-
ścijaństwie była zakorzeniona 
w Bogu, teraz zostaje zakorze-
niona w prawie. Świadomość 
tę umacniają różnorakie tzw. 
prawa nabyte. 

Pojawiły się równocze-
śnie nowe formy zachowania.  
W miejsce wyraźnego i rady-
kalnego odróżniania dobra od 
zła, czyli w miejsce moralności i 
etyki, nastała uprzejmość i po-
prawność polityczna. Z punktu 
widzenia warunków życia co-
dziennego, te postawy prezen-
towane na zachodzie mogą być 
atrakcyjne, mogą pociągać 
sympatyczną powierzchowno-
ścią, ogładą, kulturą, łatwością 
kontaktów i codziennego życia, 
mogą być także atrakcyjne dla 

mas imigrantów i uchodźców. 
Jednak w Polsce, ale także 

w innych krajach, ten proces 
deprecjonowania wartości spo-
tkał się z krytyką, szczególnie 
ze strony środowisk konser-
watywnych, nawołujących do 
powrotu do wartości. Ta kryty-
ka nałożyła się na poczucie, że 
dobro wypracowane w okresie 
socjalistycznym wspólnym wy-
siłkiem i wyrzeczeniami zostało 
rozgrabione przez obcy i swój 
kapitał, i to w majestacie prawa, 
a nawet z wykorzystaniem pra-
wa. Zapominano o niedostat-
ku własnego kapitału i rezerw 
do zmiany systemu. Duchowni 
zaczęli coraz częściej mówić o 
liberalizmie psującym obycza-
je, moralność i życie społeczne. 
Politycy dostrzegli, że prawo, 
które pozwala na poluzowanie 
życia społecznego może stać 
się także narzędziem do jego 
naprawienia, przez inne podej-
ście, czyli poprzez zwiększenie 
rygorów. Być może uda się w 
ten sposób zapobiec pogłębia-
jącemu się kryzysowi po rzą-
dach liberalnych, jak niegdyś 
po wczesnym Gierku. 

Doświadczenie historycz-
ne wskazuje, że na dalszą metę 
rygoryzm prawny nie sprzyja 
rozwojowi demokracji i tłam-
si rozwój duchowy. Wystarczy 
wspomnieć koszarowy prusko-
niemiecki dryl pokoleniowy, by 
widzieć, do czego w ten spo-
sób doszli w hitleryzmie. Za 
dzisiejszą wielką dojrzałość i 
liberalizm socjaldemokratyczny 
Niemcy zapłaciły bardzo wy-
soką cenę. Na krótką metę, ry-
goryzm prawny może jednak 
ograniczyć nieodpowiedzial-
ność, pogłębić postawy oby-
watelskie i zapobiegać psuciu 
życia publicznego. W ubóstwia-
niu prawa, o co innego chodzi 
na zachodzie, aniżeli w Polsce. 
Społeczeństwa zachodnie prze-
szły trening prawny i obywa-
telski dużo wcześniej, dlatego 
pod tym względem w Unii Eu-
ropejskiej jedni idą do Lasa, a 
drudzy do Sasa. Aby odczuwać, 
myśleć, rozmawiać i działać w 
tej samej płaszczyźnie, trzeba 
przejść przez trening prawny.

Filozofia 
odpowiedzialności 

Dramatyczne doświadcze-
nia ludzkości w I połowie XX 
wieku znalazły swoje odbicie 
w filozofii człowieka, wszech-
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świata i Boga. Pojawiły się nowe 
kierunki filozoficzne, jak feno-
menologia i filozofia odpowie-
dzialności. Wybitni filozofowie 
jak Jan Paul Sartre, Edmund 
Husserl, Dietriech Bonhoefer, 
Martin Buber, Roman Ingar-
den, Emmanuel Levinas, Georg 
Picht. Hans Jonas, Karol Wojtyła 
i wielu innych, zajęli się zagad-
nieniem odpowiedzialności. Do 
zaprezentowania niektórych 
poglądów wybierzmy prace 
Georga Pichta, mniej znane-
go w Polsce, przedstawiciela 
młodszego pokolenia filozofów, 
Niemca, urodzonego w 1913 
roku i zmarłego w 1982 roku. 

Po 1945 roku trzeba było 
znaleźć jakieś wyjaśnienie tego, 
co się wydarzyło w II wojnie 
światowej. Prawnicy, moraliści, 
filozofowie, pisarze polityczni 
poszukiwali jakiegoś rozumne-
go wyjścia z czasów faszyzmu 
hitlerowskiego i rozliczenia 
tego, co się wydarzyło. Wiązano 
odpowiedzialność z wolnością 
działania, nie chciano uznawać 
kogoś winnym i odpowiedzial-
nym za czyn, który popełnił pod 
przymusem, czy w działaniu na 
rozkaz. Georg Picht uważał,że 
odpowiedzialność to podsta-
wowe pojęcie antropologiczne, 
widział je w tym nurcie filozofii 
europejskiej, w której odpowie-
dzialność jest w sferze etyki, a 
nie tylko prawa. W odniesieniu 
do rozliczenia hitleryzmu, Picht 
powiedział, że Niemcy jeszcze 
przez 100 lat będą ponosić 
winy z powodu Hitlera. To, że 
protestujemy przeciwko winie 

zbiorowej, nie zmienia tego 
faktu. Wypowiedział przy tym 
pogląd ogólniejszy, przekracza-
jący sprawy niemieckie, mający 
uniwersalne znaczenie: „Poko-
lenie, które nie jest gotowe do 
wzięcia na siebie historycznej 
winy swoich przodków i po-
niesienia konsekwencji tych 
win, nie zrozumie nigdy wła-
snej odpowiedzialności za los 
przyszłych generacji”. 

Kim jest człowiek według 
Pichta? Jest podmiotem ro-
zumu moralnego, wyrwanym 
z otoczenia przyrodniczego. 
Ewolucyjne spojrzenie pozwa-
la Pichtowi trzymać się grun-
tu pod nogami i zarazem być 
blisko myśli chrześcijańskiej. 
To dzięki przyrodzie człowiek 
stał się człowiekiem i dzięki 
przyrodzie rozwija się duch 
ludzki. Osiąganie każdego 
nowego stopnia rozwoju, to 
znajdowanie nowych źródeł 
energii, nowych bogactw 
naturalnych i nowej wiedzy 
o przyrodzie. Jako ludzie po-
siadamy wolność i przestrzeń. 
To zostało nam dane, mamy 
możliwości działania zakreślo-
ne czasem, w którym żyjemy, 
ten czas jest otwarty na przy-
szłość i ma kierunek. Historia, 
według Pichta, to nie tylko 
sędzia, to także horyzont, w 
którym każdy z nas ponosi 
odpowiedzialność za swoje 
działania, także swojej grupy, 
swojego narodu i całej ludzko-
ści. W tak szerokim spojrzeniu 
Pichta fundamentem jest dla 
niego chrześcijaństwo. Picht 

mówi, że odpowiadamy za na-
szą przyszłość, ale również za 
naszą przeszłość, w tym za hi-
storię naszego narodu. Dzieje 
zostały nam bowiem powie-
rzone przez minione pokole-
nia jako dobro. Przychodząc 
na świat już zastajemy pewne 
możliwości i pewne ograni-
czenia, jesteśmy dziedzicami 
i za to dziedzictwo odpowia-
damy. Ponosimy więc także 
konsekwencje historycznych 
win, mimo, że to nie my oso-
biście działaliśmy. Według 
Pichta odpowiedzialność to 
nie tylko za siebie samego, ale 
za społeczeństwo, państwo, 
ekonomię i pokój, a także za 
rozpoznawanie nowych za-
dań. Każdy ma swój udział w 
wielkich rozstrzygnięciach 
społecznych i nikt nie może 
uchylić się i izolować się od 
współodpowiedzialności. Za-
niechaniem działań, czy nie-
uczestniczeniem nie uwalnia-
my się od odpowiedzialności. 

Wszystkie te rozważania 
prowadzą Pichta do wniosku, 
że nasza odpowiedzialność 
jest uniwersalna i ostatecznie 
kieruje się w stronę eschato-
logicznego punktu widzenia. 
Zasięg odpowiedzialności jest 
szerszy od wszelkiego prawa 
i wszelkiej moralności. Inny fi-
lozof tego kierunku Johannes 
Schwartlander idzie w tą samą 
stronę pisząc, że człowiek jest 
odpowiedzialny za świat, w 
którym żyje, czy będzie to 
świat rodziny, miejsca pracy, 
lokalnej wspólnoty, polityki 

czy jakikolwiek inny. Świat ów 
obejmuje całość stosunków 
życia ludzkiego i przez nie 
określana jest w swej istocie 
odpowiedzialność człowieka 
(J.Schwartlander, Odpowie-
dzialność jako podstawowe 
pojęcie filozoficzne, 1974 r.). 

 „Gdzie jesteś?”. 
Odwieczne 
biblijne pytanie  

 
Na zakończenie wypada 

sięgnąć do głębi metafory, jak-
by powiedział Tischner i wejść 
do biblijnej legendy raju.  
W książce Martina Bubera 
„Droga człowieka według 
nauczania chasydów” (2004) 
czytamy: że pierwsze słowa 
Boga wypowiedziane do Ada-
ma, pierwszego człowieka, to 
„Gdzie jesteś?”. Adam chciał 
się ukryć po skosztowaniu 
zakazanego owocu, chciał 
uniknąć odpowiedzialności. 
Buber dodaje: każdy czło-
wiek jest Adamem i często 
znajduje się w analogicznej 
sytuacji, chowając się przed 
obliczem Boga. I kończy tę 
myśl: „człowiek nie jest w 
stanie uciec przed wzrokiem 
Boga, ale próbując się przed 
Nim ukryć, chowa się przed 
samym sobą. Pytanie „Gdzie 
jesteś?” ma na celu obudze-
nie człowieka i zburzenie 
tego systemu kryjówek, ma 
pokazać człowiekowi, dokąd 
zaszedł i obudzić w nim wolę 
wydostania się stamtąd”.

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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Julian Golak

PRZYGOTOWANIA DO XXVII POLSKO-CZESKICH 
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

30 maja odbyło się spo-
tkanie organizacyjne XXVII 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskich. Na zapro-
szenie burmistrza Bielawy 
Piotra Łyżwy oraz przewod-
niczącego Komitetu Organi-
zacyjnego Dni Juliana Golaka 
do Bielawy przyjechali przed-
stawiciele polskich i czeskich 
organizacji pozrządowych. 

Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością także burmistrzo-
wie Niemczy i Mieroszowa. W 
tym dniu rozpoczął się w Bie-
lawie pierwszy  polsko- czeski 
plener artystyczny, który zo-
stał zakończony wernisażem 
w sobotę 4 czerwca w Hotelu 
Pod Sową.

Uzgodniono, że w czasie 
XXVII Dni będzie zorgani-

zowanych około 60 różno-
rodnych wydarzeń społecz-
no-kulturalnych, takich jak: 
wystawy, koncerty, konkursy, 
konferencje, wernisaże, ple-
nery artystyczne i spotkania 
integracyjne. Odbędą się 
one w miejscowościach na 
pograniczu polsko- czeskim 
oraz we Wrocławiu. Uroczysta 
inauguracja odbędzie się w 

dniu 10 września 2016 roku 
w Bielawie. Patronat nad te-
goroczną edycją DNI objęli 
między innymi prymasi Polski 
i Czech, ambasadorowie oraz 
ministrowie. Kolejne spotka-
nie Komitetu Organizacyjne-
go odbędzie się w 22 czerwca 
w czeskim Broumovie.

Obrady posiedzenia Komitetu Organizacyjnego XXVII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

30. května se konalo or-
ganizační setkání XXVII Pol-
sko-českých dnů křesťanské 
kultury. Na pozvání primáto-
ra Bielawy Piotra Łyżwy a 
Juliana Golaka - předsedy 
organizačního výboru Dnů, 
se do Bielawy sjeli zástupci 
polských a českých nevlád-
ních organizací. Setkání se 

zúčastnili také starostové 
Niemczy a Mieroszowa. 
Téhož dne byl v Bielawě za-
hájen prvním polsko-český 
umělecký plenér, které byl 
zakončen vernisáží v sobo-
tu 4. června v hotelu Pod 
Sovou.

Bylo dohodnuto, že v 
průběhu XXVII Dnů bude 

zorganizováno kolem 60 
různých společenských a 
kulturních akcí, jako jsou 
výstavy, koncerty, soutěže, 
konference,  vernisáže, 
umělecké plenéry a integra-
čních setkání. Ty se budou 
konat v obcích v česko-pol-
ském pohraničí  a ve Wroc-
lawi. Slavnostní zahájení 

se bude konat dne 10. září 
2016 v Bielawě. Patronát nad 
letošním ročníkem Dnů pře-
vzali mj. primasové Polska a 
České republiky, velvyslan-
ci a ministři. Příští zasedání 
organizačního výboru se 
bude konat dne 22. června 
v českém Broumově.

PŘÍPRAVY XXVII POLSKO-ČESKÝCH  
DNŮ KŘESŤANSKÉ KULTURY
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

CZERMNA  1939. KS. GERHARD HIRSCHFELDER  
I KAPŁAŃSKA „ZMIANA WARTY”

W XIV wieku, to znaczy po 
okresie ustabilizowania się diece-
zjalnej i kłodzkiej sieci parafialnej, 
miało miejsce erygowanie parafii 
św. Bartłomieja Ap w Czermnej. 
Należała ona wówczas do 43(44) 
parafii istniejących na ziemi 
kłodzkiej, w tym do 21 parafii 
o charakterze wielowsiowym. 
W następstwie wojen śląskich 
(1740-1748) Hrabstwo kłodzkie 
wraz z całym Śląskiem przeszło 
w posiadanie pruskie (1741), 
czyli także z późniejszym i de 
facto jedynym na Dolnym Śląsku 
„czeskim zakątkiem” (od XIX/XX 
w.). Nie mniej, tutejszy dekanat 
kłodzki, a po 1920 roku wikariat 
generalny, aż do 1972 roku był 
częścią archidiecezji praskiej. 
Swoistą stolicą „czeskiego za-
kątka”, była siedziba parafii św. 
Bartłomieja Ap. w Czermnej, ale 
najbardziej czeski jego „trzon” sta-
nowiła łańcuchowa wieś Słone, 
silnie powiązana z przygranicz-
nym czeskim miastem Nachod. 
W 1939 r. w Słonem żyło już ok. 
1.000 osób, w tym 98% wyznania 
rzymsko-katolickiego i władają-
cych językiem czeskim.

Malowniczo położona Czerm-
na (na wysokości ok. 400-480 m 
npm  i 1 km od Kudowy), ciągnie 
się na długości ok. 2,5 km wzdłuż 

potoku Czermnicy. Jest najstarszą 
spośród 20-tu wsi w Obniżeniu 
Kudowy oraz jedną z najwięk-
szych, najstarszych i najbardziej 
prestiżowych parafii spośród 55 
istniejących na ziemi kłodzkiej 
w 1 poł. XX wieku. Przy czym 
przeważały tu parafie wiejskie. Po 
powstaniu, w dawnym przysiółku 
Czermnej – Kudowie, kameral-
nego, wiejskiego uzdrowiska, 
w krótkim czasie uznanego za 
pierwsze kardiologiczne sanato-
rium całych Niemiec, Czermna i 
pobliskie Góry Stołowe w natu-
ralny sposób stały się jego kultu-
rowo-turystycznym zapleczem. 

Czermna należała zarazem do 
bardzo uspołecznionych gmin i 
parafii Kotliny Kłodzkiej. Działały 
tu liczne organizacje religijne i 
społeczne. Funkcjonowało tu aż 
sześć stowarzyszeń branżowych, 
a przy kościele parafialnym dzia-
łało kolejnych 10 stowarzyszeń 
religijnych, w tym chór kościelny 
i kapela muzyczna. Na poziomie 
muzycznym Czermna konkuro-
wała z kłodzkim kościołem pa-
rafialnym. Na progu probosz-
czowskiej kadencji ks. Augustina 
Hauffena w parafii Czermna żyło 
4.816 katolików, 684 chrześcijan 
innych wyznań i 10 Żydów (zob. 
Catalogus Cleri 1919, s. 170).

Kotlina Kłodzka, ze względu 
na bogactwo sacrum i piękno 
krajobrazu, jest nazywana „Krainą 
Pana Boga i Maryi”. Bez  żadnej 
przesady można więc mówić, 
że ta malownicza, naznaczona 
gęstą siecią ścieżek i szlaków pąt-
niczych, bogata w zabytki wiel-
kiej i małej architektury sakralnej  
ziemia jest wielką księgą wiary 
naszych przodków. Przyczynili 
się do tego liczni herosi wiary  
i osoby pielęgnujące „wysoką 
miarę życia codziennego” oraz 
duchowni będący pasterzami na 
wzór Dobrego Pasterza. 
W czasach nowożytnych w rzym-
sko-katolickiej parafii Czermna 
posługiwała imponująca liczba 
duchowieństwa: 15 proboszczów 
(w tym aż dla 13. kadencja urzę-
dowania liczyła od 12-52 lat) i 48 
wikariuszy. Przy czym jedynie za 
ok. 20-letniej kadencji ks. Hauffe-
na  (1920-1939) duszpasterzowa-
ło z nim 6 wikariuszy, a w okresie 
niespełna 15-letniego posługiwa-
nia jego następcy w osobie ks. 
Josefa Tokarza (1939-1955), zaan-
gażowanych było aż 7 wikariuszy 
i rezydentów. Ponadto w czasie  
obydwu kadencji miały tu miej-
sce dwa pogrzeby kapłanów, 
które każdorazowo gromadziły 
prawie 1/3 kłodzkiego ducho-

wieństwa diecezjalnego i za-
konnego.

Opisując dzieje tutejszej 
parafii, skupimy się jedynie na 
roku 1939. Bowiem w lutym, z 
bólem serca żegnano tu chary-
zmatycznego i ulubionego nie-
mal przez wszystkich wiernych 
wikariusza ks. Gerharda Hirsch-
feldera (* 17 II 1907 Kłodzko † 1 
VIII 1942 KL Dachau), we wrześniu 
pochowano wielce cenionego 
na ziemi kłodzkiej, zasłużone-
go i szanowanego w Czermnej 
księdza proboszcza Augustina 
Hauffena, a już na kilka dni przed 
Bożym Narodzeniem uroczyście 
witano nowego proboszcza w  
osobie ks. kuratora Josefa Tokarza, 
znanego jako współkustosza i ani-
matora ruchu pielgrzymkowego 
do „Śląskiej Jerozolimy”. Zakoń-
czyła się jedna 20-letnia kadencja 
proboszczowska, a rozpoczynała 
niespełna 15-letnia (XII 1939 – VII 
1955), naznaczona dramatem 
doby nazizmu i stalinizmu.

10. proboszcz Czermnej 
i kolejny przyjaciel 
ks. Gerharda Hirschfeldera  
ks. Augustin Hauffen 

Dziesiątym proboszczem 
Czermnej, licząc od restauracji 

„ A  w r e s z c i e  r z e k ł  B ó g :  U c z y ń m y  c z ł o w i e k a  n a  N a s z  o b r a z ,  p o d o b n e g o  N a m ”. 

 (Rdz 1,26)

Panorama Czermnej, miedzioryt,  Johann Friedrich Rosmäsler  
 (*1775 Leipzig † 1858 Leipzig),  Berlin 1841 r.

Barokowe wnętrze kościoła parafialnego św. Bartłomieja Ap. w Czermnej  
(okres międzywojenny), źródło: zbiory prywatne.
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parafii św. Bartłomieja Ap. w 
Czermnej w 1738 roku, przez 
dziewiętnaście lat (1920- 1939) 
był ks. kan. i arcybiskupi nota-
riusz Augustin Hauffen (* 3 VI 
1885 Nowa Ruda †11 IX 1939 
Czermna). Przez ostatnie siedem 
lat był on zarazem przyjacielem 
tutejszego wikariusza  „Jelonka” - 
ks. Gerharda Hirschfeldera, które-
mu nadał ten ciepły przydomek, 
nawiązując do nazwiska (niem. 
„Hirschla”). Ksiądz proboszcz 
Hauffen był synem noworudz-
kiego rzeźnika, a jego krewny 
Anton Kaufmann mieszkają-
cy także w Nowej Rudzie przy 
Theaterstraße 3, zajmował się 
w latach 40-tych kupiectwem. 
Po studiach teologicznych we 
Wrocławiu w latach 1906-1910 
został wyświęcony przez ks. kard. 
Georga Koppa na kapłana 20 VI 
1910 roku.  W latach 1910-16 
był wikariuszem w Czermnej 
(niem. Tscherbney, czes. Ne-
mecka Cermna), następnie pro-
boszczem w Dusznikach-Zdro-
ju (1916-1920), a od 1920 roku 
do 11 IX 1939, czyli do śmierci 
proboszczem Czermnej. W tym 
czasie jurysdykcja proboszcza 

Czermnej obejmowała zarówno 
wiernych zamieszkujących pięć 
okolicznych wiosek, jak i miesz-
kańców wioskowego kurortu Ku-
dowa. Stąd to w kręgu obsługi 
duszpasterskiej znajdowały się 
także domy zakonne sióstr Elż-
bietanek i Sióstr Służebniczek 
NMP (Diana), niewielki szpital 
oraz kompleks Caritasu.

Ks. Hauffen już jako wikariusz 
promował wczesną komunię 
dzieci. W konsekwencji, za jego 
posługiwania parafia Czermna 
wyróżniała się wśród 55 parafii 
Hrabstwa kłodzkiego najwyższą 
liczbą komunikujących wiernych. 
W 1936 roku ks. kardynał Karel 
Kašpar (1931-1941) przepro-
wadził w parafii bierzmowanie 
młodych ludzi. Przy tej okazji do-
strzegł i docenił wysoki poziom 
duszpasterstwa  prowadzonego 
w Czermnej. W konsekwencji, 
praski kardynał  w 1937 roku 
wyróżnił ks. proboszcza tytułem 
„arcybiskupiego notariusza”.

Od 1937 roku w schematy-
zmach spotykamy jego dwa ho-
norowe tytuły kościelne: kanonik 
honorowy i arcybiskupi notariusz  
oraz wzmiankę o członkostwie 

w kapłańskim stowarzyszeniu 
od Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Podobnie jak pięciu 
jego poprzedników, rezydował 
w prestiżowej, dwukondygnacyj-
nej, murowanej plebanii z 1809 
roku, pokrytej mansardowym da-
chem. Był to jeden z najbardziej 

okazałych obiektów Czermnej 
i Kudowy, obok myśliwskiego 
pałacyku Zameczek, nb. przed 
podpisaniem koalicji antynapole-
ońskiej przez tydzień mieszkał tu 
król pruski Wilhelm III z synami. 
W czerwcu 1935 r. uroczyście 
świętował w Czermnej 25-lecie 

Ks. kan. i arcybiskupi notariusz Augustin Hauffen  
(* 3 VI 1885 Nowa Ruda †11 IX 1939 Czermna);  
źródło: archiwum ks. T. Fitycha

Odręczna nota ks. Augustina HAUFFENA sporządzona w księgach parafialnych z autografem z 1935 r. i łacińską 
wersją tuszowej pieczęci parafialnej; fot. ks. T. Fitych

Ks. prob. A. Hauffen (drugi od prawej) obok o. Scheitza SVD (Redaktora Naczelnego 
polskiej edycji tygodnika „Kath. Sonntagsblatt”), który świętował 25-lecie 
kapłaństwa (postać siedząca trzeci od lewej); źródło: archiwum Zbigniew Kopeć, 
Kudowa-Zdrój.

Od lewej siedzą kolejno: proboszcz Czermnej ks. Augustin Hauffen i ks. kan. 
Hermann Jauschke  (*27 I 1877 Bystrzyca Kł.– proboszcz parafii św. Michała Arch. 
w Lewinie Kł.. Trzej stojący księża, to od lewej: ks. Gerhard Hirschfelder; ks. Emil 
Stenzel (jego nazwisko nie widnieje pośród księży  posługujących w Kotlinie 
Kłodzkiej, zob. Schematyzm Arch. Pragensis 1932!); przyjaciel ks. Hirschfeldera  
- ks. Konrad Leister (*9 II 1908; święc. kapł. 1 II 1931 we Wrocławiu, w 1932  r. 
wikariusz w Altlomniz). źródło: archiwum ks. T. Fitycha
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swych święceń kapłańskich.
Ks. Hauffen był osobą otwar-

tą, pielęgnował liczne kontakty i 
gościnność. W konsekwencji czę-
sto spotykał księży i zakonników, 
ale też chętnie gościł u siebie du-
chownych z okolicznych parafii, 
świętujących swe jubileusze, jak 
też przybywających na leczenie 
do kudowskiego uzdrowiska, o 
czym świadczą zarówno zacho-
wane fotografie, jak też adnota-
cje w księgach metrykalnych. 

 
Chorobowa 
niedyspozycyjność 
ks. proboszcza Hauffena 
i jego dwaj nowi 
współpracownicy 

W ostatnich latach postę-
pująca cukrzyca sprawiała  
ks. Hauffenowi coraz większe 
problemy egzystencjalne i 
duszpasterskie. Jest więc zro-
zumiałym fakt, że po odejściu 
ks. Gerharda Hirschfeldera w 
lutym 1939 roku, rozwinię-
te przez niego odcinki pracy 
duszpasterskiej, pielęgnowało 
aż dwóch wikariuszy (pierwszy 
przypadek w dziejach parafii). 
Pierwszym  z nich był neo-
prezbiter ks. Erich Friemel. Co 
więcej, od śmierci ks. prob. A. 
Hauffena 11 IX 1939 roku aż 
do 19 grudnia 1939 roku, czyli 

do objęcia urzędu proboszcza 
przez następcę, pełnił on także 
funkcję administratora parafii. 
Przez ponad trzy miesiące od 
sierpnia do października był 
wspierany przez drugiego ks. 
Georga Haucka, także neo-
prezbitera.  Ks. Erich Friemel 
urodził się 7 czerwca 1913 r. w 
Nowej Rudzie, podobnie jak i 
tutejszy proboszcz. Na początku 
trzeciego roku pełnienia pracy 
wikariuszowskiej w Czermnej 
(niem. Grenzeck), w styczniu 
1941 roku, ks. Friemel został 
powołany do służby wojskowej 
w Wehrmachcie. Nastąpiło to w 
obliczu planowanej przez Hi-
tlera agresji III Rzeszy na ZSRR.  
W konsekwencji w latach 1941 
- 1945 ks. Friemel służył w armii 
niemieckiej na terenie Rosji jako 
sanitariusz (niem. Sanitätsfeld 
Webel bei der Wehrmacht). Po 
zakończonej wojnie, z nadwy-
rężonym zdrowiem, w latach 
1945 - 1960 był wikariuszem w 
Garmisch (RFN). Był tu wysoko 
cenionym i lubianym prezesem 
Rodziny Kolpinga, jej człon-
kom poświęcał każdy wolny 
czas i zawsze wnosił pogodną 
atmosferę. Natomiast w latach 
1960-1997 pełnił już urząd 
proboszcza parafii św. Jana 
Chrzcziciela w Töging am Inn 
k/ Altötting (6.500 mieszkańców 

w 1945 r.). Za duszpasterski i or-
ganizacyjny wkład w życie tego 
miasta w 1987 r. przyznano mu 
tytuł honorowego obywatela 
Töging. W roku 1989 został mia-
nowany prałatem domowym  
Jego Świętobliwości Św. Jana 
Pawła II. Ziemskie życie za-
kończył 15 kwietnia 1998  r. w 
Garmisch. 

Z kolei drugi czermnieński 
wikariusz w 1939 r. to ks. Georg 
Hauck. Urodził się w Lądku-
-Zdroju. Po objęciu urzędu 
proboszcza w Czermnej przez 
ks. Tokarza, nadal pracował tu 
jako neoprezbiter (święcenia ka-

płańskie w 1939 roku). Od 1940 
r. był już wikariuszem w Ścinaw-
ce Dolnej (niem. Niedersteine; w 
1932 r. żyło tu 2.888 katolików i 
38 osób innego wyznania; zob. 
Kłodzko: Archiwum Wielkiego 
Dekanatu Kłodzkiego, akta per-
sonalne ks. Haucka – sygn. VI C 
18h29 regal 11.03.04).

Pogrzeb ks. Augustina 
Hauffena i postać 
głównego celebransa

Szybko postępująca cu-
krzyca sprawiła, że ks. Hauffen 
po udzieleniu mu sakramentu 

Czermna 1924 r. Tutejsze Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej (KJMV, 
niem. Jünglingsverein „Eintracht”) świętowało srebrny jubileusz swego istnienia. 
W pierwszym rzędzie pośrodku siedzą m.in.: ks. prob. A. Hauffen, po jego stronie 
prawej prawdopodobnie niezidentyfikowany bliżej wiceprezes, a po jego lewej 
prezes, najprawdopodobniej był nim ks. wikariusz Petr Tautz (1916-1925); 
źródło: archiwum ks. T. Fitycha.

Kancelaryjna nota poczyniona w księgach parafialnych o śmierci i pogrzebie ks. prob. Augustina Hauffena kanonika i arcybp. notariusza; fot. ks. T. Fitych. 

Ks. prob. A. Hauffen wraz z wikariuszem ks. G. Hirschfelderem (ostatni po prawej)  
z gratulacjami u czermnieńskiej rodziny; źródło: archiwum ks. T. Fitycha.

Czermna przed gospodą „Zur Braurerai”, w rzędzie pierwszym kolejno od lewej 
siedzą: wiceprezes Willi Hanusch, ks. prob. Augustin Hauffen, (6-ty),  
ks. wik. Gerhard Hirschfelder – prezes (7-my), ks. wik. Alfons Scholz  z Lewina  Kł.  
(*25 III 1898, św. kapł. 1933)?. Ze zbiorów Georga Paulitschka
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chorych przez  wikariusza ks. 
Ericha Friemela (5 września) 
zmarł 11 września 1939 r. o 
północy.  Przeżył jedynie 55 
lat, trzy miesiące i osiem dni. 
Jego proboszczowska kaden-
cja była w Czermnej piątą z 
kolei, wśród 13-tu najdłuż-
szych. Na urzędzie proboszcza 
Czermnej funkcjonował ok. 19 
lat. Ks. kan. Augustin Hauffen 
jako wikariusz i proboszcz 
cieszył się wielkim uznaniem 
parafian i duchowieństwa. Ze 
względu na wyjątkowe zasługi 
i powszechny szacunek zmar-
łego proboszcza Czermnej 
uroczystościom przewodni-

czył sam ks. prałat dr Xaver 
Monse - wikariusz generalny 
(1938–1962). W żałobnej li-
turgii uczestniczyło ponad 
50 kapłanów, czyli aż 1/3 du-
chowieństwa Kotliny Kłodzkiej 
oraz licznie przybyli wierni. W 
gronie kapłanów, oczywiście 
nie zabrakło ks. Gerharda Hir-
schfeldera. Z pewnością w 
ostatnim pożegnaniu udział 
wzięli również i jego przyjacie-
le: ks. Adolf Langer i ks. Konrad 
Lesiter. Można przypuszczać, 
że obecnym był również ks. ku-
rator Josef Tokarz. Ks. Gerhard 
musiał go dobrze znać z orga-
nizowanych trzykrotnie w roku 

pielgrzymek do Wambierzyc 
Śl. Ks. Tokarz był tam nie tylko 
swego rodzaju wicekustoszem, 
moderatorem i ceremonia-
rzem uroczystych liturgii, ale 
propagatorem pielgrzymek 
mężczyzn, autorem szeregu 
przewodników i śpiewników 
pielgrzymkowych oraz ich 
wydawcą.

Po raz pierwszy pochowa-
no miejscowego proboszcza 
bezpośrednio przy południo-
wym murze świątyni. Pogrze-
bowej liturgii przewodniczył 
ks. prałat Franz Xaver Monse. 
W gronie czterech wielkich 
dziekanów kłodzkich pierwszej 

połowy XX w. był jedynym, któ-
ry rezydował w Kłodzku, czyli 
w geograficznym centrum 
Hrabstwa kłodzkiego. Inni 
wikariusze generalni sprawo-
wali ten urząd pozostając na 
dotychczasowych parafiach, 
znacznie oddalonych od Kłodz-
ka i innych parafii. Do dzisiaj 
przy kłodzkim kościele Wnie-
bowzięcia NMP zachowało się 
dekanalne archiwum arcybi-
skupiego wikariatu general-
nego Hrabstwa kłodzkiego.

cdn.

 Powyżej: obrazek pośmiertny ks. prob. Augustina Hauffena kan. i abp. notariusza; 
źródło: archiwum ks. T. Fitycha.

Franz Xaver Monse, źródło: DGGG, s. 14-17
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Bronisław Kamiński

PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU
Choroba, która leczy

Filozofowie i moraliści myślą-
cy nad sensem życia  i cierpienia 
wskazują, że choroba i cierpienie 
powodują u ludzi wzrost empatii, 
czyli  serdecznego wczucia się  w 
czyjeś problemy, chęć niesienia 
pomocy, myślenie  współczu-
jące i działanie pomocne. Cho-
roba dokucza choremu i jego 
bezpośredniemu otoczeniu, ale 
dla stojących z dala jest mniej 
znacząca. Jeśli jednak chory jest 
człowiekiem znanym, a do tego 
szanowanym lub lubianym, to 
jego choroba staje się ważniejsza 
od niego samego. 

Tak jest z ks. Janem Myja-
kiem, który był proboszczem w 
Lewinie i w Czermnej, a który już 
od 1999 r. zmaga się z chorobą 
Parkinsona. Gdy był zdrowy, był 
wzorem pracowitości, punktual-
ności i nie oszczędzania siebie. Po 
zachorowaniu nie mógł żyć bez 
pracy, zaczął pisać, a pisanie to 
wielka praca i odpowiedzialność. 
Znalazł się wśród przyjaciół ce-
niących jego pisarstwo. Napisał 
w sumie znaczną ilość artykułów 
i wydał książkę pt. Drogi Życia. 
Książka ukazała się nawet w 
dwóch wydaniach. Docenili te 
pracę czytelnicy z Kudowy i Le-
wina, dziennikarze, publicyści, 
historycy, a także duchowni, pro-
fesorowie seminariów duchow-
nych i innych wyższych uczelni. 
Książka jest znana i ceniona, 
kiedyś będzie z pewnością sta-
nowić jedno ze źródeł informa-
cji dla badaczy naszych czasów.  
Ks. Jan opisał nas i nasze miasto, 
w jakimś sensie czyniąc nas nie-
śmiertelnymi. Książka właściwie 
nie ginie, mamy przecież książ-
ki wydane setki, a nawet tysią-

ce lat temu. Nie jest to książka 
typowo naukowa. Opowiada o 
codziennym życiu ludzi. Takie 
książki przechowują wiedzę o 
tym, jak żyliśmy dla następnych 
pokoleń. Ks. Jan doczekał się 
sympatycznej oceny książki ze 
strony Kardynała Henryka Gul-
binowicza oraz innych gestów 
wielkiej uprzejmości ze strony 
tego znakomitego hierarchy, jak-
by dla pomniejszenia bolesnego 
przed laty przeniesienia na eme-
ryturę. Niewątpliwie zbyt wcze-
sne przeniesienie na emeryturę 
spowodowało, że ks. Jan poczuł 
się wyrwany z kieratu życia, mu-
siał walczyć z ogarniającym go 
zgorzknieniem, bronić się przed 
utratą kontaktów ze społeczno-
ścią parafialną i swoim następcą 
na probostwie. Najpierw prze-
łamał tę blokadę sam Kardynał, 
potem Biskup Ordynariusz Świd-
nicki Ignacy Dec, odwiedzając ks. 
Jana w jego mieszkaniu, a nawet 
przygotowując ks. Janowi kawę 
w jego własnej kuchni. Kontakt 
z ks. Janem stale utrzymywał ks. 
Jan Szetelnicki, a potem jego 
następca, ks. proboszcz Edward 
Rostkowski. Wreszcie przybył 
do jego mieszkania najbardziej 
oczekiwany gość – proboszcz z 
Czermnej, ks. kan. Romuald Brud-
nowski. Objęli się jak przyjacie-
le, którzy długo się nie widzieli.  
Ks. Romuald wprowadził księdza 
Jana z powrotem do jego para-
fii, zaprosił na nabożeństwo w 
kwietniu tego roku. Wyraził ubo-
lewanie przy ołtarzu, że tak długo 
na siebie czekali. Wziął winę na 
siebie, przeprosił. 

Ks. Jan wybaczył i poprosił o 
wybaczenie. Przyszli duchowni z 
innych parafii. Ks. Jan odprawiał 
nabożeństwo, siedząc na wózku 

inwalidzkim. Zdobył się nawet na 
odrobinę humoru, przepraszając 
wzruszonych parafian, że będzie 
siedział  na wózku, ale taki już 
mam przywilej. W tym wszystkim 
najwięcej szczęścia miał jednak  
ks. Jan, iż żył dostatecznie długo, 
aby bardzo wolno idące dobro, 
mogło doczekać się spełnienia.  
A może to nie było szczęście tylko 
ks. Jana?

Gdzie jest Kościół 
w kościele?

Podobne pytanie zadajemy 
sobie pytając: gdzie jest człowiek 
w człowieku? W odpowiedzi mo-
żemy usłyszeć, że w sercu, albo 
że w sumieniu. Gdzie jest Kościół 
w kościele? Czasem mówimy, że 
Kościół tak a tak uważa lub tak 
postępuje, pomimo że dotyczy 
to tylko jakiejś sprawy lub sta-
nowiska albo czynu, na przykład 
jakiegoś przedstawiciela hierar-
chii kościelnej, a czasami tylko 

jakiejś tendencji, stanowiska w 
kwestiach politycznych czy oby-
czajowych. Historycznie patrząc 
nie zawsze udawało się Kościo-
łowi ustrzec błędów i wydaje się 
niekiedy, że tylko dzięki wielkiej 
masie wyporności Chrystusowa 
Łódź przetrwała wszystkie burze. 
Często mówiąc „Kościół”, ma się 
na myśli duchowieństwo. Sami 
duchowni przestrzegają, że jest 
to błędne rozumienie. Być może 
Kościół to jest tzw. Lud Boży, czyli 
ta zbieranina, która przychodzi 
do świątyni, jedni z pobożności, 
inni tylko dla nabożeństwa. A na-
bożeństwo i pobożność to nie to 
samo. To co wreszcie? Być może 
Ewangelia z jednej strony, a z dru-
giej myśli, intencje i uczynki tej 
Zbieraniny, jakby gdzieś ponad 
ich grzesznymi ciałami i językami, 
gdzieś to jakby unosiło się z dy-
mami kadzideł. To Święta Księga 
i dosłownie Święte Słowa oraz 
odpowiadająca im wiara ludzi 
jest istotą całej sprawy. Teolodzy 

Ks. Romuald Brudnowski w czasie odwiedzin w mieszkaniu ks. Jana Myjaka,   
13 kwietnia 2016 r.
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z pewnością ujęliby to bardziej 
uczenie, ale tak to wygląda w 
spojrzeniu prostego człowieka.

Nikogo światłego nie pora-
żają potknięcia duchownych. 
Duchowni są takimi samymi 
ludźmi, jak wszyscy inni. Ale, 
gdy sami powstają z tych po-
tknięć świadomi swych przewin 
i potrafią to z pokorą wyrazić, to 
poruszają serca ludzi w sposób 
bardzo szczególny. 

Ks. Jan Myjak odprawia 
mszę w kościele 
w Czermnej 
24 kwietnia 2016 r.

Obaj czermneńscy probosz-
czowie, stary i nowy, ks, Jan i ks. 
Romuald wzruszyli ludzi. Obaj 
zyskali uznanie swoją pokorą 
i dali dobry przykład. Obaj są 
bardzo znani w Kudowie i w 
Lewinie,  nie tylko katolikom, 
ale także ludziom innych religii 
i wyznań. Gdzie jest Kościół w 
kościele? Czasami na wózku 
inwalidzkim.

Chylimy czoła i wyrażamy 
Im uznanie za okazaną klasę. To 
pojednanie  przejdzie do historii 
Kudowy, jako jedno z ważnych 
i głęboko ludzkich wydarzeń, 
jako wskazanie jak należy poko-
nywać własne emocje i słabości. 

Końcowa opowieść

Ks.dr Antonio Salas opisuje 
jak to kiedyś, na pustyni arab-
skiej brakowało mieszkańcom 
wody. Jeden z nich, młody Arab, 
który zdobył pewną wiedzę i 
doświadczenie na Zachodzie, 
postanowił wykopać w piasku 
studnię. Wiedział jak i gdzie. 
Wraz z towarzyszami kopał 
w suchym piasku coraz głę-
biej i głębiej. Sucho i sucho. 
Wątpiący jeszcze bardziej po-
wątpiewali, wiara entuzjastów 
słabła. A młody Arab z ufnymi 
towarzyszami dalej cierpliwie 
kopał. Najpierw pokazał się 
wilgotny piasek, potem woda, 
potem dużo wody. Stary Beduin 
podszedł wówczas do młode-
go zapaleńca, położył mu rękę 
na ramieniu i powiedział: jesteś 
naprawdę wielki, osiągnąłeś cel 
w życiu, teraz możesz ze spoko-
jem umrzeć. „Abyście nigdy nie 
zwątpili i nigdy nie znużyli się”  
– dopowiedziałby św. Jan Pa-
weł II.

Ks. Jan odprawia mszę świętą na Boże Ciało w kościele w Czermnej. Jak dawniej obok pan Piotr Stępień, którego 
charakterystyczny głos od wielu lat towarzyszy nabożeństwom w Czermnej.

Wzruszające spotkania i rozmowy z parafianami po nabożeństwie  24 kwietnia 2016 r. Ks. Jan wręczył 27 swoich książek, 
symbolicznie - za 27 lat swojej proboszczowskiej posługi. Na zdjęciu w rozmowie z panią Zofią Gigiel.

Ks.  Jan Myjak w procesji Bożego Ciała w Czermnej 26 maja 2016 roku z Monstrancją na wózku inwalidzkim  
pomiędzy III a IV ołtarzem. W procesji uczestniczy ks. bp. Adam Bałabuch.  
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W święto Zesłania Ducha 
Świętego I Diecezjalna Piel-
grzymka Ludzi Pracy w Henry-
kowie zgromadziła ponad tysiąc 
pielgrzymów, wśród których wy-
różniały się szczególnie bardzo 
liczne delegacje organizacji za-
kładowych NSZZ „Solidarność” 
wraz z pocztami sztandarowymi.

Uroczystości zaczęły się od 
Mszy św. koncelebrowanej przez 
abp Józefa Kupnego. W swojej 
homilii metropolita wrocławski 
przypomniał, że Duch Święty 
stale jest obecny wśród nas  
i  towarzyszy rozwojowi porząd-
ku społecznego świata.

Miejsce pielgrzymki Henry-
ków związane jest z zakonem 
cystersów, który przybył tu 
w 1227 roku. Zakonnicy posta-
wili sobie za cel harmonijne łą-
czenie życia i modlitwy z pracą. 
Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że 
to najlepsze w diecezji miejsce 
do zaakcentowania rangi pracy. 
Cystersi byli przecież mistrzami 

w uprawie i hodowli, a tym sa-
mym byli nauczycielami ludzi, 
krzewiąc rozmaite nowości. 
Dzięki zakonnikom można szu-
kać inspiracji do odbudowy etosu 
pracy. Każdy człowiek powinien 
mieć świadomość, że swoją pracą 
rozwija dzieło Stwórcy, dlatego 
powinniśmy wykonywać swoją 
pracę w sposób rzetelny i odpo-
wiedzialny.

Jednocześnie Arcybiskup 
ukazał drugą stronę medalu, czyli 
to, co jest przyczyną niezadowo-
lenia z pracy. Spowodowane ono 
jest m.in. przedmiotowym trak-
towaniem pracownika, niespra-
wiedliwym systemem wynagra-
dzania za pracę, złą organizacją, 
ciężkimi warunkami pracy, dużą 
wypadkowością spowodowaną 
nieprzestrzeganiem BHP, brakiem 
kultury, złymi stosunkami mię-
dzyludzkimi.

Praca stanowi rdzeń całego 
życia gospodarczego, a poprzez 
nią kształtuje się sprawiedliwość i 

miłość społeczna, lecz tylko wte-
dy, gdy jest właściwy ład moral-
ny. Brak tego ładu pozwala wejść 
krzywdzie i nienawiści, którą 
człowiek musi boleśnie odczuć – 
podkreślał abp Józef Kupny. Na 
koniec Arcybiskup wezwał Ducha 
Świętego, aby odnowił oblicze 
naszej ziemi, i by pomógł nam 
żyć Ewangelią Pracy.

Podczas Mszy św. abp Józef 
Kupny poświęcił dwa związkowe 
sztandary – organizacji związko-
wej MPWiK NSZZ „Solidarność” 
oraz Pracowników Volvo NSZZ 
„Solidarność”.

Za wygłoszone Słowo Boże 
i za przybycie ogromnej rzeszy 
pielgrzymów, podziękowania zło-
żyli wszystkim przewodniczący 
Regionu Dony Śląsk Kazimierz 
Kimso, przedstawiciel pracodaw-
ców Marek Woron oraz wicewoje-
woda dolnośląski Kamil Krzysztof 
Zieliński.

W uroczystościach uczestni-
czył wiceprzewodniczący KK Bog-

dan Biś, który przywiózł  relikwie 
ks. Jerzego Popiełuszki Patrona 
„Solidarności”.

Po zakończonej Mszy św. na 
pątników czekały występy arty-
styczne oraz gorąca grochówka.

Najpierw wielki aplauz zy-
skała orkiestra i soliści ze Szkoły  
w Henrykowie, która brawurowo 
wykonała wiele standardów, a na 
zakończenie wszystkich urzekła 
swoim śpiewem popularna od 
lat wokalista Eleni z zespołem.

Wielkim powodzeniem cie-
szyła się zupa grochowa z bułką. 
Ustawiła się po nią kilkusetmetro-
wa kolejka, ale dla nikogo jej nie 
zabrakło. Mimo dość zmiennej 
aury, zapytywani przez reportera 
uczestnicy pielgrzymki dekla-
rowali, że za rok na pewno tam 
przyjadą.

Źródło: http://solidarnosc.
wroc.pl/trzeba-odbudowac-etos-
-pracy/

 TRZEBA ODBUDOWAĆ ETOS PRACY 

Msza święta podczas I Diecezjalnej Pielgrzymki Ludzi Pracy w Henrykowie, 15.05.2016 r.

Pomnik Księgi Henrykowskiej Wejście do pocysterskiego  kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Henrykowie.
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Ewa Jazienicka, Grażyna Radzik

SZKOŁA POLIGRAFICZNA ZNÓW PEŁNA UCZNIÓW
 11 czerwca 2016 roku o 

godzinie 8.30 byli uczniowie 
Szkoły Poligraficznej otwierają 
drzwi warsztatów szkolnych. 
Pełni wspomnień z dawnych lat. 
Ciekawi są jak teraz wygląda  ich 
szkoła. Niektórzy z nich są po raz 
pierwszy od ukończenia szkoły. 
Najstarsza uczennica skończyła 
naukę w Szkole Poligraficznej w 
1959 roku. Bardzo się ucieszyła 
ze spotkania ze swoim  nauczy-
cielem panem Stanisławem Ja-
zienickim, który jest najstarszym 
absolwentem i nauczycielem 
przybyłym na zjazd Noworudz-
kich Szkół Technicznych. Jest ab-
solwentem pierwszego rocznika 
Rocznej Szkoły Poligraficznej  
1946/1947 r. Wykształcił wielu 
mistrzów czarnej sztuki drukar-
skiej. Był bowiem nauczycielem 
zawodu, uczył przyszłych zece-
rów i linotypistów. Absolwenci 
Szkoły Poligraficznej przyjechali  
z Lublina, Warszawy, Łodzi, 
Szczecina, Rzeszowa, Białej Pod-
laskiej, Koszalina, Kępna, Lubinia, 
Jawora, Dzierżoniowa, Wrocła-
wia i wielu innych miejscowości 
Polski. W czasie roku szkolnego 
mieszkali w internacie. Jak wspo-
minają do domu jeździli trzy razy 
do roku: w Święta Bożego Na-
rodzenia i Święta Wielkanocne 
oraz na wakacje. W internacie 
szkolnym mieszkało często po-
nad 200 osób. Absolwenci Szkoły 
Poligraficznej podkreślali, że była 
ona wysoko ceniona w Polsce,  
o czym świadczy fakt, a dru-
karnie doceniały bardzo dobre 
przygotowanie zawodowe i chęt-
nie zatrudniały absolwentów do 
pracy. 

Absolwenci szkół uczest-

niczyli w uroczystej mszy św. 
odprawionej w kościele św. Mi-
kołaja przez księdza Stanisława 
Kasztelana i ks. prałata Mariana 
Kopko. Ksiądz Kopko ukończył 
szkołę poligraficzną w Nowej Ru-
dzie w 1968 r. jako maszynista 
typograficzny. Zawsze z dumą 
podkreśla, że jest absolwentem 
tej szkoły, co uczynił także pod-
czas mszy świętej.

Następną częścią zjazdu była 
uroczysta akademia z udziałem 
zaproszonych gości, dyrekcji i na-
uczycieli Noworudzkiej Szkoły 
Technicznej, która przejęła 
spuściznę po nieistniejących  
już szkołach - Poligraficznej, 
Górniczej, Samochodowej, 
Ekonomicznej i Włókienniczej. 
Najważniejsi w tej uroczystości 
byli Absolwenci wymienionych 
szkół. To oni chcieli uczyć się w 
tych szkołach. Wzruszającym 
momentem było odznaczenie 
Stanisława Jazienickiego przez 
wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Juliana Golaka złotą odznaką 
„Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego”. Stanisław Jazie-
nicki jako najstarszy absolwent 
oraz nauczyciel szkoły otrzymał 
też podziękowania w formie pa-
miątkowego ryngrafu od byłych 
uczniów Szkoły Poligraficznej, 
za które bardzo serdecznie po-
dziękował. Były wzruszające spo-
tkania z koleżankami i kolegami 
oraz nauczycielami. Absolwenci 
Szkoły Poligraficznej spacerowali 
po ulicach Nowej Rudy, wspomi-
nając lata młodości, które przy-
szło im przeżyć w tym mieście. 
W swoich wędrówkach śladami 
młodości nie ominęli noworudz-

kiego cmentarza, gdzie znajdują 
się groby nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. 

Ostatnim punktem Jubile-
uszu 70-lecia powstania szkół 
było spotkanie towarzyskie 
przy muzyce w Centrum Tury-
stycznoSportowym w Słupcu. 
Wszyscy świetnie się bawili, na 
nowo się poznawali i integrowali.
Wspaniała zabawa nie zagłuszała 
wspomnień i nostalgii za czasem 
minionym. 

Wesołym wspomnieniom 
towarzyszył smutek, związany 
z faktem, że naszego „Poligrafa” 
na ulicy Kopernika już nie ma. 
W licznych rozmowach pojawi-
ła się nadzieja, że może uda się 
wspólnymi siłami utworzyć coś 
na wzór muzeum drukarstwa w 
murach przedwojennej drukarni 
Klambta i powojennej pierwszej 
w Polsce Szkole Poligraficznej. 

Absolwenci deklarowali chęć 
przekazania swoich pamiątek  
z lat szkolnych, a pracujący w 
drukarniach obiecali przeka-
zać już nie używany w poligra-
fii sprzęt. Często są to zabytki 
techniki.

Spotkania i rozmowy z absol-
wentami utwierdziły nas w prze-
konaniu, że warto kontynuować 
prace nad utworzeniem takiego 
muzeum, które może być atrak-
cją naszego miasta i regionu,  
miejscem, gdzie dawni ucznio-
wie szkoły razem ze swoimi ro-
dzinami mogliby się zatrzymać 
i opowiedzieć o jego znaczeniu  
w ich życiu oraz roli jaką speł-
niało nie tylko w mieście, ale w 
całym kraju, dostarczając wysoko 
wykwalifikowaną kadrę dla prze-
mysłu poligraficznego.

Julian Golak wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
odznaczył Stanisława Jazienickiego Złotą Odznaką "Zasłużony dla Województwa  
Dolnośląskiego" .

Absolwenci szkoły poligraficznej  Sylwia Dajczer-Gałczyńska i Konrad Kałwak 
wręczają podziękowanie w postaci pamiątkowego ryngrafu,

 Stanisław Jazienicki  jako najstarszy absolwent wspomina pierwsze lata  
Szkoły Poligraficznej w Nowej Rudzie.
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UHONOROWANIE KSIĘDZA PRAŁATA FRANZA JUNGA
Rozmowa z księdzem prałatem Franzem Jungiem.

„Człowiek rodzi się orygina-
łem, ale większość z nas umiera 
już jako kopia. Dlatego, mimo że 
nie jest to łatwe, próbuję żyć we-
dług wartości, które wyniosłem  
z domu i od moich nauczycieli  
i nie zapominam o wierności mo-
jej ojczyźnie – Ziemi Kłodzkiej”.

W ten barwny sposób ksiądz 
prałat Franz Jung niedawno dzię-
kował za wysokie odznaczenie  
w siedzibie Akademii Katolic-
kiej w Berlinie. W obecności 
osobistości ze świata polityki i 
pani kanclerz Angeli Merkel za 
swoją dochczasową pracę został 
odznaczony Honorowym Meda-
lem Związku Wypędzonych. Od-
znaczenie otrzymał za kapłańską 
posługę w służbie dla wypędzo-
nych z Ziemi Kłodzkiej i zasługi 
w pojednaniu ludzi, których dzi-
siaj ta ziemia łączy. Zwróciło ono 
uwagę na jego dzieło życia, a po 
uroczystości pozwoliło mi z nim 
porozmawiać o powojennych 
losach ludzi, którzy nazywają 
Ziemię Kłodzką swoją ojczyzną.  
Osobiste losy księdza prałata Jun-
ga są do dzisiaj nierozerwalnie 
związane z tragedią tej Ziemi i 
jej mieszkańców, którzy w kon-
sekwencji szaleństwa wojennego 
musieli sobie szukać innej ojczy-
zny. Utracili wszystko, podobnie 
jak i ci, których wypędzono z Kre-
sów Wschodniej Polski. 

Dla nikogo z nich nie było 
proste zaakceptowanie wygna-
nia z domu, w którym rodzina 
mieszkała od pokoleń.  Mając ta-
kie przeżycia,  nie jest tak prosto 
podjąć chrześcijańskie wyzwanie 
do pojednania, do zrozumienia i 
rozmów o przyszłości.  Droga do 
tego nie była łatwa. Jego motto 
z wczesnego okresu  pracy ka-
płańskiej to: człowiek rodzi się 
oryginałem, ale większość umiera 
niestety już jako odbicie świata,  
w którym żył.  W tych słowach za-
warta jest jego cała filozofia życia,  
która potwierdza, w jaki sposób 
losy i świat kształtują człowieka 
aż do jego śmierci. Mój wysiłek  
skierowany był na to, aby pozo-
stać autentycznym i wiernym 
własnym zasadom – mówi. 

Najważniejsze dla niego były 
zawsze doświadczenia,  które wy-
nikały z umiejętności słuchania 
innych i rozwiązywania konflik-
tów, których wśród tych strauma-

tyzowanych ludzi powierzonych 
jego opiece duszpasterskiej, nie 
brakowało. Laudatio podkreśla-
ło jego niezłomną wierność dla 
wiernych z Kotliny Kłodzkiej, gdy 
w swoich kazaniach nieustannie 
podkreślał konieczność znalezie-
nia dróg porozumienia pomiędzy 
ludźmi, ale bez kompromisów 
jeżeli chodzi o podkreślanie wię-
zi ze swoją ojczyzną. Ojczyzna 
jest częścią człowieka i nie pod-
lega dyskusji, czy jest to Ziemia 
Kłodzka czy Kresy Wschodnie.  
I mówił dalej: w moich wielu mi-
sjonarskich podróżach do starej 
ojczyzny nawet jeszcze w trud-
nych czasach wspólnie z polskimi 
sąsiadami ciągle podkreślałem 
prawa człowieka i prawo do oj-
czyzny. Naszym ważnym celem 
było,  aby zakorzeniło się tu pra-
wo europejskie, prawa  człowieka 
i niezbywalne prawo do ojczyzny 
w duchu prawdy historycznej. I 
ta praca przysparzała mi czasem 
wiele bólu. A jak się to wiąże z 
moją posługą kapłańską?  Moż-
naby tu przytoczyć słowa wybit-
nego teologa kard. Josepha Rat-
zingera, późniejszego papieża, 
który podkreślał, że humanizm 
bez Boga jest niehumanitarny. 

Co ksiądz Prałat ceni sobie 
najbardziej w tym 
odznaczeniu?

To, że zwrócona została na 
nas uwaga: na moich ludzi wypę-
dzonych z Ziemi Kłodzkiej, Śląska, 
Warmii i Mazur, Sudetów i to że 
pani Kanclerz tu o nas wspomnia-
ła, że politycy nas doceniła. To 
sprawiło mi szczególną radość. 
Muszę tu wspomieć o naszym 
Związku, którego zadaniem jest 
ochrona naszej historii, troska o 
naszą teraźniejszość i przyszłość. 
Nie jesteśmy już ludźmi patrzą-
cymi wstecz,  lecz jako chrze-
ścijanie naszym zadaniem jest 
budowanie mostów pomiędzy 
nami i tymi, którzy tam teraz 
mieszkają, których także wypę-
dzono z ich domów. To jest hi-
storyczna przestroga, której dziś 
nie można lekceważyć, ale trzeba 
wziąć odpowiedzialność za przy-
szłość. Taka przemiana i zadanie 
wykrystalizowały się dopiero z 
biegiem czasu. Także w mojej 
rodzinie nie było to łatwe, gdyż 
cały rok, aż do 1946 musieliśmy 

żyć w naszym domu wspólnie  
z Polakami. Moj ojciec był wście-
kły, ale trzeba było być cicho. Mie-
liśmy 25 hektarów i gospodarkę,  
a kiedy trzeba było opuścić, to 
bardzo bolało. Gdybyśmy wtedy 
nie mieli w sobie tyle wiary, to 
byśmy tego chyba nie przeżyli. 
Muszę jeszcze oddać cześć ko-
bietom. One były wtedy święte. 
Proszę sobie wyobrazić, jak mia-
ły wyżywić swoje dzieci, a u nas 
było ich dziewięcioro. W Niem-
czech, około dwóch lat trwało za-
nim nas zaakceptowali i przestali 
nazywać Polakami i uchodźcami. 
A my, przecież takimi nie byliśmy, 
nie znałem przecież ani słowa 
po polsku. Moja rodzina żyła 
w Hrabstwie kłodzkim od 700 
lat, nasi przodkowie przybyli tu  
z Frankonii z okolic Norymbergi.  

Jakie tematy są obecnie 
aktualne w pracy 
z dawnymi mieszkańcami 
Ziemi Kłodzkiej? 

Nas jest już coraz mniej. 
Niedawno żyło jeszcze 19200 
wypędzonych, a z tego dzisiaj 
jest aktywnych może jakieś 5000  
i ważne jest,  żeby oni dalej mieli 
miejsca, w których mogliby odna-
leźć emocjonalnie swoją dawną 
ojczyznę. Takie możliwości dają 
pielgrzymki, podczas których  
próbuję znaleźć z nimi porozu-
mienie poprzez emocje, które 
tam się budzą. Nasze spotkania 
na pielgrzymkach łączymy z 
kulturą, wystawami i prezenta-
cją naszej historii, żeby nikt nie 
zapomniał, że ładowano nas po 
35 osób do wagonów bydlęcych 
i nie wiedzieliśmy, w jakim kie-
runku nas wiozą. 

 
Czy ten temat jest 
nadal żywy? 

Coraz mniej, bo czas robi 
swoje. Ale pamięć o ojczyźnie u 
tych ludzi zostaje aż do śmier-
ci. Widzę to, kiedy 80-latkom 
składam życzenia urodzinowe. 
I dlatego próbujemy z Polakami 
znaleźć wspólny język na bazie 
prawdy historycznej. Ale to jest 
w dalszym ciągu trudne, kiedy 
nam się mówi, że Polacy wróci-
li do kraju, który już kiedyś do 
nich należał. A to przecież nie jest 
prawdą. My chcemy prawdy hi-

storycznej, tylko wtedy możemy 
budować pojednanie. Jeżeli tak 
nie będzie, to jest to nieuczciwe. 
Polacy przecież nic za to nie 
mogą, że to alianci zadecydo-
wali o wypędzeniach i drogi od 
wschodu na zachód zapełniły się 
wygnańcami  i uchodźcami. Ten 
temat był bardzo gorący jakieś 30 
lat temu, nawet polski biskup o 
tym mówił, a właśnie od polskich 
biskupów chcielibyśmy słyszeć 
prawdę. Pojednanie jednak nie 
polega na stawianiu warunków. 

 
 W takim razie, co łączy dziś 
tych starych i nowych 
mieszkańców 
Ziemi Kłodzkiej? 

Te problemy, o których mó-
wiłem wcześniej, istnieją na po-
ziomie politycznym. Faktycznie 
powstało wiele przyjaźni. Na piel-
grzymki do Polski jeździmy au-
tobusami, jednym albo dwoma, 
a kiedy przyjeżdżamy, to każdy 
z nas ma tu swego Polaka i są to 
bardzo serdeczne spotkania. Te 
nasze podróże nie idą więc na 
darmo - to są nasze kontakty, bo 
przecież jesteśmy chrześcijanami 
i jeżeli sobie nie wybaczymy, to 
staniemy się niewiarygodni. Ale 
jest jeszcze sporo takich, którzy  
nie potrafią zaakceptować, że 
zostali wypędzeni, musieli zo-
stawić swoje gospodarstwo, 
iść z plecakiem i z tym co moż-
na było unieść. Ci ludzie są do 
dzisiaj straumatyzowani, ale to 
się już powoli zmienia i pomię-
dzy Niemcami i Polakami są już 
lepsze kontakty. 

Nas wypędzili w 1946 roku  
i to było straszne. Z Polakami 
nie było przyjaźni i akceptacji. 
Polacy i Niemcy żyli obok sie-

Ks. prałat Franz Jung
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bie, nawet msze były osobne. 
Nie tak jak dzisiaj. Teraz kiedy 
jesteśmy w ojczyźnie słyszymy, 
jak młodzi ludzie mówią: ja też 
się tutaj urodziłem. Wtedy mówię 
do nich – to podzielmy się naszą 
ojczyzną. 

Pomówmy o tych nowych 
Polakach, którzy teraz 
tutaj mieszkają. 
Jaka jest o nich Wasza 
wiedza? 

Teraz mamy taką sytuację, że 
w Europie żyjemy wspólnie, a je-
żeli ktoś tu wraca, to na innych 
zasadach. Na Ziemi Kłodzkiej 
osiedlają się ludzie z miasta, z 
Wrocławia, stawiają sobie tu 
domki letniskowe, ale w ciągu 
tygodnia ich tu nie ma. Niemcy 
kupują  sobie domek  na starość 
albo próbują swoich sił w turysty-
ce. Z kolei młodzi stąd wyjeżdża-
ją, co jest procesem naturalnym, 
bo gdzie indziej lepiej zarobią. 
Powstaje nowy świat, nowe po-
wiązania z tą Ziemią. 

A  nowa wspólnota 
z Niemcami, tu na Ziemi 
Kłodzkiej?  

 Nie wierzę w to zbytnio,  bo 
mamy już nową generację i na-
wet kiedy ktoś już przyjeżdża tu 
na weekend,  to najpóźniej w śro-
dę jest już z powrotem w domu. 
Dla nas  jest ważne,  żeby młodzi 
z Niemiec nawiązywali tu kon-
takty. Przyjeżdżaliśmy tu z nimi, 
żeby mogli pooglądać sobie go-
spodarstwa swoich dziadków, ale 
oni mówili, że nie mają czasu na 
jeżdżenie do Polski,  bo muszą 
się zajmować rodziną i swoimi 
sprawami w Niemczech. 

Czego życzy Ksiądz 
dzisiejszym mieszkańcom 
Ziemi Kłodzkiej?

Moim życzeniem byłoby, 
żeby te piękne krajobrazy i prze-
mysł, który tu jeszcze istnieje w 
śladowych ilościach,  jakoś lepiej 
zagospodarować. Potencjałem 
jest teraz turystyka dla ludzi 
starszych. Młodzi wolą na urlop 
jechać do Hiszpanii. My jeździmy 
autobusami, a młodzi samocho-
dami, ale już w innym kierunku. 
Jednak takiej szansy na pracę i 
życie dla młodych ludzi jak np. 
we Wrocławiu, Ziemia Kłodzka 
nie będzie miała. Wrocław to jest 
metropolia, a tu jest prowincja. 
Ten przytulny kącik, jakim jest 

Ziemia Kłodzka, to jest inny świat.  
Wrocław to jest miasto światowe, 
kultura. 

Co chciałby Ksiądz 
przekazać redakcji 
i Czytelnikom  
„Ziemi Kłodzkiej”? 

Czasopismo „Ziemia Kłodzka” 
ma zadanie budowanie mostów 
i porozumienia pomiędzy sąsia-
dami. Jest to ważne o tyle, że jest 
to głos, który powinno usłyszeć 
młode pokolenie. Nasi ludzie, to 
osoby starsze, u których zainte-
resowanie budowaniem cze-
goś nowego jest już niewielkie. 
Chciałbym przy okazji pozdrowić 
Golaka, którego podziwiam za 
wytrwałość w robieniu gazety 
wielojęzycznej.  Jesteśmy mu 
za to bardzo wdzięczni. Dzięki  
Julianowi Golakowi, Teresie Ba-
zała, Irenie Rogowskiej wspól-
nie z Elisabeth Kynast mogliśmy 
doprowadzić do beatyfikacji 
księdza Gerharda Hirschfelde-
ra, którego wielu porównuje z 
księdzem Popiełuszką. Gdyby 
nie oni, to nie byłoby to możliwe. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za te 
spotkania i owocną współpracę. 
A  czasopismo powinno się da-
lej  rozwijać w kierunku refleksji  
o przyszłości Europy, co chciał-

bym mocno podkreślić nie jest 
takie proste.

Co powinno się wydarzyć, 
aby nasze kontakty i nasza 
przyszłość były lepsze? 

To, żeby chrześcijaństwo było 
traktowane poważnie. Musi być 
jasno powiedziane, że tu mamy 
naszą chrześcijańską kulturę, na-
szą cywilizację zachodu, chrze-
ścijańską wspólnotę, a tematem 
jest nie tylko wojna i przeszłość 
z jej wypędzeniami, ale również, 
to co nas łączy. Teraz granice są 
otwarte,  a wolność  po obu stro-
nach granicy taka sama (chwila 
milczenia). No tak, ale z tym się 
wiąże też problem, że młodzi lu-
dzie stąd odchodzą i wszystko 
pustoszeje. 

Oczywistych recept nie ma, 
ale ludzie muszą zrozumieć, 
że teraz żyjemy obok siebie w 
pokoju. Przeszłość zostawiamy 
za sobą, ale nie możemy zapo-
mnieć tego, co tu się działo, bo 
w ten sposób nigdy nie poznamy 
naszej historii. Podobnie jest z 
Polakami. A więc jest to długa 
droga i trzeba być wytwałym, a 
podstawą jest miłość bliźniego. 

My ze strony kościoła też 
mamy różne problemy z Waty-
kanem i z kardynałami. Nie ma 
więc gotowych recept, ale czuje-

my naszą odpowiedzialność, po-
nieważ jesteśmy chrześcijanami i 
powinniśmy myśleć o przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Michał Majerski 

Ks. prałat Franz Jung urodził 
się 13.12.1936 roku  we wsi  Neuen-
dorf, dzisiaj Nowa Wieś niedaleko 
Bystrzycy Kłodzkiej. Był jednym  
z dziewięciorga dzieci. W wieku  
9 lat wyjechał z rodzicami do Nie-
miec. Ukończył Seminarium Du-
chowne w Münster i w 1964 roku 
został wyświęcony na kapłana.  
W 1983 roku został wybrany przez 
Konferencję Biskupów Niemieckich  
14  Wielkim Dziekanem Hrabstwa 
Kłodzkiego. Jego posługa to opie-
ka duszpasterska nad rodzinami 
wypędzonych, byłych mieszkań-
ców Ziemi Kłodzkiej. Zainicjował 
ich spotkania w Niemczech i piel-
grzymki na Ziemię Kłodzką, które 
pomimo przejścia na emeryturę, 
prowadzi do dzisiaj.  Spotkania z 
Polakami miały budować porozu-
mienie, chronić  przed nienawiścią 
i odwetem. Był też postulatorem  
procesu beatyfikacyjnego Ks. Ger-
harda Hirschfeldera, zakończone-
go beatyfikacją w 2010 roku.

Julian Golak, Irena Rogowska i ks. prałat Franz Jung podczas uroczystości 50-lecia kapłaństwa księdza prałata w 2014 roku.
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W jednym z wagonów w Hłu-
boczku była umieszczona rodzi-
na Adamarczuków. Byli to Piotr 
z żoną Weroniką oraz ich dzieci: 
Jan, Helena, Władysław, Tadeusz i 
Kazimierz. Z Hłuboczka Wielkiego 
pociąg z deportowanymi na Sybir 
wyjechał po północy 12 lutego 
1940 roku. W wagonach jechały 
też zabrane z Korczunku rodziny 
Szubrów, Bielawskich i innych. 
Pociąg ruszył, a w wagonie Ada-
marczuków trwała narada, jak 
ocalić przynajmniej najstarsze 
rodzeństwo. Ustalono, że Jan 
urodzony w 1919 roku i trzy lata 
młodsza Helena będą próbowali 
uratować się od wywózki na Sy-
bir. Mieli wyskoczyć z wagonu. 
W tym celu oddrutowano okno i 
przygo towano tobołki. Postano-
wili wyskoczyć na stacji kolejowej 
Maksymówka koło Zbaraża, gdyż 
pociągi zawsze zwalniały tam 
bieg. Tak też zrobili. Sprzyjało im 
to, że była noc i wokół leżało dużo 
śniegu. Kiedy pociąg odjechał, 
podnieśli się ze śniegu, pozbierali 
tobołki i poszli do swo jego stryja, 
który mieszkał w Czaharak nieda-
leko Maksymowki. Tam dano im 
posiłek i prze nocowano, chociaż 
stryjowi i stryjence nie podoba-
ło się, że uciekli z transportu. Na 
drugi dzień rano stryjek wyszedł 
z domu. Wrócił po jakimś czasie 
w towarzystwie NKWD. Areszto-
wano ich i zawieziono do aresztu 
w Zbarażu. Okazało się, że stryjek 
był zwolennikiem ideologii ko-
munistycznej. Rodzeństwo po 
paru dniach pobytu w areszcie 
odesłano do Tarnopola, do po-
ciągu zbiorowego wyruszające-
go na Sybir. Oboje znaleźli się w 
zimnym wagonie. Wtedy He lena 
zachorowała, straciła przytomność 
i dostała wysokiej temperatury.

Kierownictwo pociągu po-
stanowiło odesłać ją pod eskortą 
żołnierza do szpitala w Tarnopolu. 
Mój ojciec Stanisław dowiedział 
się przypadkowo o jej pobycie 
w tarnopolskim szpitalu. He lena 
Adamarczuk była kuzynką mojej 
mamy Rozalii, a także kuzynką 
Marii Jagielicz, wspo mnianej już 
niedoszłej Sybiraczki. Ojciec na-
tychmiast pojechał saniami do 
szpitala. Rozmawiał z panią dok-
tor, Polką, która rozumiała sytuację 
pacjentki i wydała zaświadczenie 
dla NKWD,  że Helena Adamarczuk 
jest nieuleczalnie chora na tyfus. 

Pozwoliło to pozbyć się opiekuna 
z NKWD. W następnym dniu ojciec 
z ks. Stanisławem Szczapankiewi-
czem przy byli saniami do szpitala. 
Ksiądz znał tamtejszych lekarzy, 
więc udało mu się uzyskać zgo-
dę na zabranie chorej do domu, 
czyli do nas. W szpitalu nie było 
odpowiednich lekarstw na tak 
ciężką chorobę, ponadto miałaby 
lepszą opiekę i codzienne wizyty 
księdza znanego z tego, że leczył 
ludzi ziołami.

Chorą Helenę owinięto w pie-
rzynę i przywieziono saniami do 
naszego domu. Następnego dnia 
przyjechało z Tarnopola dwóch 
lekarzy, którzy radzili jaką meto-
dą leczyć chorą. Ksiądz Stani sław 
Szczapankiewicz przekonał ich, że 
w warunkach domowych można 
sto sować tylko owijanie chorej 
prześcieradłem, moczonym w zim-
nej wodzie. Tak też postępo wano. 
W pokoju, w którym leżała Helena 
postawiono balię z zimną wodą, w 
niej moczono prześcieradło z su-
rowego płótna i co dwie godziny 
owijano nim chorą. Ojciec co kilka 
dni przywoził z Tarnopola dwóch 
lekarzy i księdza Stanisława. Ob-
serwowali oni, czy są postępy w 
leczeniu. Helena majaczyła w go-
rączce i nic nie pamiętała. Opatrz-
ność czuwała jednak nad chorą i 
powoli temperatura zaczęła się 
obniżać. Przy zmianie prześciera-
deł była tak gęsta para, że ściany 
w pokoju stawały się zupełnie mo-
kre. W czasie przewijania Heleny, 
nas dzieci wy praszano z pokoju, 
gdyż była wówczas zupełnie naga. 
Leczenie taką metodą po około 6 
tygo dniach zaczęło dawać efekty. 
Temperatura ciała obniżała się. Po-
wracała świadomość, chora czuła 
się coraz lepiej.

W naszym domu były dwa po-
koje oraz tzw. wańkisz, czyli mała 
kuchnia. Chora leżała w więk szym 
pokoju. W tym czasie nasza rodzi-
na składała się z 9 osób: 81 - letniej 
babci (mamy ojca), ojca i mamy, 
siostry oraz szwagra Stefana Gra-
basa, ich trzymiesięcznej córeczki 
i nas, trzech braci. Dodatkowo 12 
lutego 1940 r. przywieziono do na-
szego domu ciocię Marię, siostrę 
mamy, z małą jedenastodniową 
córeczką Helą. Udało się je wy-
rwać z pociągu przygotowane-
go do wyjazdu na Sybir. Było nas 
w sumie 12 osób, w tym ciężko 
chora na tyfus. Dodatkowo przez 

około dwa i pół miesiąca Wojciech 
Jagielicz, mąż i ojciec niedoszłych 
Sybiraczek, nocował u nas w sobo-
ty i niektóre niedziele. Jedną lub 
dwie noce. Pracował bowiem w 
Zbarażu jako kie rowca w Urzędzie 
Rejonowym. W pokoju, w którym 
leżała chora Helena, spali rodzice 
i nie pamiętam kto jeszcze. Mimo 
to, nikt z rodziny nie zaraził się, nie 
zachorowała też Maria Jagie licz z 
małą Helą.

Żeby uratować życie cioci 
Heleny, trzeba było pokonać 
ciasnotę, brak wygód, ciężkie 
mrozy, brak podstawowych le-
karstw i opatrunków oraz strach 
przed wywózką na Sybir i przed 
prze śladowaniami. Dla moich 
rodziców była to gehenna. Pod 
koniec kwietnia Wojciech Jagie-
licz zabrał od nas żonę Marię z 
dzieckiem do swojej kwatery w 
Zbarażu. Helena Adamarczuk 
jesz cze przez parę tygodni musia-
ła przechodzić rekonwalescencję. 
Kiedy w kwietniu spacerowała 
po ogrodzie, zaczęła ją śledzić 
ukraińska milicja. Trzeba tu do-
dać, że Polacy nie służyli w mi-
licji, nie piastowali też żadnych 
stanowisk w administracji. Spo-
dziewano się więc, że niedługo 
mogą po nią przyjść. Przeczucia 
były uzasadnione. Pewnej nocy 
w maju przyszła milicja z żoł-
nierzem sowieckim. Stukali do 
drzwi i krzyczeli: otwierać, otwie-
rać. Babcia podeszła do drzwi i 
zapytała czego chcą. Odpowie-
dzieli, że chcą wiedzieć, czy jest 
tu Helena Adamarczuk. Odeszli, 
kiedy usłyszeli, że jej nie ma, gdyż 
wyjechała do rodziny w Zbarażu. 
Okno w pokoju, w którym spała 

Helena było ciągle niedomknięte. 
Znajdowało się od strony stodoły 
i ogrodu. Po pierwszym stukaniu 
do drzwi, poszukiwana szybko 
ubrała się, wyskoczyła przez okno 
i ukryła w ogrodzie.

Dom nasz był obserwowany 
przez milicję i aktyw proletariac-
ki. Helena musiała przez większą 
część dnia ukrywać się w ogro-
dzie lub stodole, tak aby jej nie 
zauważono. Wychodziła z domu, 
gdy miała pewność, że nikt jej nie 
śledzi. Wizyt milicji w nocy było 
jeszcze kilka, a odpowiedzi babci 
były wciąż takie same. Za każdym 
razem Helena wyskakiwała przez 
okno i ukrywała w stodole, bądź 
ogrodzie.

Przez cały maj i czerwiec wy-
wożono ją furmanką i wierzchem 
na koniu do zaufanych Polaków, 
mieszkających na obrzeżach 
lub poza gęstą zabudową wsi. 
Przebywała u nich przez parę 
dni, potem musiała zmieniać 
miejsce, gdyż gospodarze bali 
się ukrywać ją dłużej, z powodu 
cią głego penetrowania niektó-
rych polskich rodzin. W lipcu lub 
sierpniu dostrzeżono ją, kiedy 
ze szwagrem Grabasem wiozła 
do domu drabiniastym wozem 
snopki z pola. Była ukryta pod 
snopkami, ale milicjanci stojący 
w oknie drugiego piętra Domu 
Ludowego (Silrady), zauważyli 
ją. Całe szczęście, że szwagier 
S. Grabas także zwrócił uwagę 
na zainteresowanie milicjan-
tów i szybko zjechał do domu, 
prosto do otwartej stodoły. He-
lena zeskoczyła z wozu i ukryła 
się w ogrodzie. Chwilę potem 
przybyli milicjanci. Na pytanie, 

Władysław Białowąs

SMUTNA ROCZNICA. WYWÓZKA NA SYBIR

Polscy zesłańcy na Syberii.
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gdzie jest Helena Adamarczuk, 
Gra bas odpowiedział im, że jej 
tu w ogóle nie było. Zdener-
wowani milicjanci przeszukali 
stodołę, budynki gospodarcze 
i przeklinając, odeszli. Poszuki-
wana coraz częściej nie nocowała 
w domu, noce spędzała w ogro-
dzie, stodole i innych miejscach 
w gospodarstwie. Wokół nas 
mieszkali Ukraińcy w większości 
wrogo nastawieni do Polaków.  
W takiej sytuacji ojciec po roz-
mowie z Heleną Adamarczuk 
uzgodnił, że zawiadomią Woj-
ciecha Jagielicza w Zbarażu, aby 
przyje chał w pilnej sprawie. Kilka 
dni potem przyjechał Jagielicz 
i dowiedział się, że Helena jest 
w niebezpieczeństwie, że coraz 
częściej poszukuje ją ukraińska 
milicja. Chcą ją pojmać i oddać 
w ręce NKWD, która wysłałaby 
ją na Sybir. Postanowiono, że 
zabierze on Helenę do swoich 
znajomych i niektórych krewnych 
w powiecie zbaraskim. Przez pół 
roku przewoził Helenę od jedne-
go do drugiego znajomego, od 
krewnego do krewnego, z wioski 
do wioski. Było tak do czerwca 
1941 roku, kiedy Niemcy rozpo-
częli wojnę z Sowietami i wkro-
czyli na zajęte przez nich tereny. 
Należy wspomnieć, że Wojciech 
Jagielicz w dalszym ciągu był kie-
rowcą Teodora Reca Naczelnika 
Rejonowego (powiatowego) w 
Zbarażu, miał więc możliwość 
przewożenia Heleny do nowych 
miejsc chwilowego pomieszka-
nia. W tym okupacyjnym czasie 
solidarność Polaków była bardzo 
duża i pomagali sobie nawzajem 
w trudnych sytuacjach.

Zawiłe losy

Helena Adamarczuk po wkro-
czeniu Niemców w czerwcu 1941 
roku na Kresy Wschodnie mogła 
jawnie i oficjalnie zająć swoją oj-
cowiznę, gospodarkę rodziców 
opuszczoną 10 lutego 1940 roku. 
Budynki w jakiś cudowny sposób 
ocalały, chociaż były dość zde-
wastowane. Jeszcze przez wie-
le miesięcy przebywała u nas, a 
ojciec remontował jej dom do 
stanu względnego zamieszkania. 
Skojarzono Helenę z Emilem Fry-
dlem. Już w sierpniu 1943 roku 
odbył się ślub i skromne wesele. 
Wtedy również małżonkowie za-
mieszkali w jej domu. Piotr, ojciec 
Heleny, zmarł w 1943 r. na Sybi-
rze. Pozostali członkowie rodziny 
po wejściu w życie porozumienia 
Sikorski - Majski przez Teheran 

dostali się do Angli, a następnie 
do Kanady i USA. Rodzina Emila 
Frydla razem z innymi rodzinami 
z Korczunku, w ramach przesie-
dlenia ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich, osiedliły się zimą 
w lutym 1945 roku w Parypsach 
koło Chełma. Tylko dwie rodzi-
ny, tj. Władysława Kamińskiego 
i Oleksego Szurchaja pozostały 
na stałe w Parypsach. Pozosta-
li po półtorarocznym pobycie 
wyjechali na zachód i dotarli na 
ziemię niemodlińską. Wspomnę 
jeszcze, że Helena Frydel w 1956 
roku odwiedziła swoją rodzinę 
w Anglii. Spotkała się z matką 
i rodzeństwem. Miesiąc po po-
wrocie z Anglii zmarła. Lekarze 
podejrzewali, że chorowała na 
białaczkę. Wcześniej w 1940 r. 
ciężko chorowała, lecz na pol-
skiej ziemi wyzdrowiała.

Na Sybirze, na nieludzkiej 
ziemi tysiące ludzi umierało na 
inny rodzaj choroby. Nazy wała 
się ona „Czerwona zaraza". Spo-
śród wszystkich „bohaterów" 
tego artykułu, żyje jeszcze nie-
doszła Sybiraczka (niemowlę) 
Helena, która jest zdrowa i zado-
wolona z życia. Żyjemy rów nież 
my, trzej bracia, obserwatorzy 
tych wydarzeń.

Wywózka z Obręczówki
Krótkie wspomnienia 
z wywózki na Sybir 
z kolonii Obręczówka, 
pani Julii Brożyny 
z Wrocławia

Kolonia Obręczówka koło 
Ihrowicy powstała w latach 20 
XX wieku. Moi rodzice Franciszek 
Karcz i Maria z domu Piekarz w 
1923 roku przyjechali do Obrę-
czówki z Poręby Spytkowskiej 
z okolic Tarnowa. Z tej miej-
scowości przyjechały też inne 
rodziny. Państwo dało moim 
rodzi com pożyczkę, której nie 
zdążyli całkowicie spłacić. Za 
te pieniądze kupili ziemię z 
parcelacji i się pobudowali. 
Ojciec był kowalem. Nie wiem 
dokładnie, ile rodzin mieszkało 
na Obręczówce, ale mogło ich 
być 14. Na Sybir wywieziono 13. 
W sumie około 65 osób. Nie 
wy wieziono tylko rodziny Bo-
rzyckich. Kiedy żołnierze NKWD 
weszli do domu Borzyckich, ten 
pokazał jakiś dokument i go zo-
stawili. Należy wspomnieć, że 
Borzycki przed wojną parę lat 
przebywał w Kanadzie. Moich 
dwóch starszych braci nie wy-

wieziono, byli w tym czasie w 
Tarnopolu w internacie (chodzili 
do szkoły), mama nie podała ich 
adresu mimo krzyków i gróźb. 
10 lutego 1940 roku wczesnym 
rankiem weszło do domu dwóch 
umundurowanych sowietów. 
Ojca posadzili na krześle pod 
ścianą. Stało przy nim dwóch z 
karabinami. Nie wolno było mu 
się ruszać. Mamie kazali ubierać 
dzieci, wziąć najpotrzebniejsze 
rzeczy i wyjść z całą rodziną z 
domu, gdzie stały sanie. Kto 
nimi powoził nie wiem. Zostali-
śmy przewiezieni na stację ko-
lejową do Hłuboczka Wielkiego. 
Wywieziono nas 6 osób - rodzice, 
starszy brat Ste fan, młodszy Ka-
zimierz i starsza siostra Wanda. 
Tam przez kilka godzin zwożono 
też inne rodziny. W tym czasie 
córka naszego sąsiada Włady-
sława Pytki poszła z wiadrem po 
wodę, rzuciła wiadro i uciekła. 
Udało się.

Na Syberii trzymaliśmy się 
z rodziną Ćwiorów i rodziną 
Piekarzy. Obie rodziny były na-
szym kuzynowstwem. Pozostałe 
rodziny rozwieziono po różnych 

miejscowościach i straciliśmy z 
nimi kontakt. Na Syberii byliśmy 
2 lata, potem wyjechaliśmy do 
Uzbekistanu na 4 lata. W czasie 
postoju pociągu na stacji przy 
wyjeździe do Uzbekistanu mój 
brat Stefan (ur.1925 r.) poszedł 
kupić chleb, a w tym czasie po-
ciąg odjechał. 16 - letni chłopak 
został sam. Na szczęście, na tej 
samej stacji zatrzymał się pociąg 
wiozący wojsko Andersa. Brat 
usłyszał polską mowę, wojsko 
zabrało go ze sobą. Walczył 
pod Monte Cassino, gdzie zo-
stał ranny. Koniec wojny zastał 
go w Anglii, stamtąd wyjechał do 
Kanady, gdzie mieszka do dziś. 
Na Syberii zmarł mój ojciec Fran-
ciszek Karcz. Sparaliżowało go z 
powodu pracy w przeciągu i po 
kilku miesiącach zmarł w szpitalu. 
Mój dziadek Andrzej Piekarz też 
zmarł nagle na Syberii. Siostra 
mamy Hanna Ćwioro zmarła w 
Uzbekistanie na czerwonkę, a jej 
mąż Walenty nagle w polu. Ich 
dziećmi zaopiekowała się moja 
mama.
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W dniu 10 października 1943 
roku ksiądz Wilhelm Kubsz przy 
solidnie zamaskowanym ołtarzu 
polowym w strefie przyfrontowej 
odprawił uroczystą mszę świętą 
w intencji zwycięstwa i wygłosił 
okolicznościową homilię, którą 
zakończył słowami: „Wobec tego, 
że lada dzień spotkacie się z na-
szym odwiecznym wrogiem w 
walce na śmierć i życie, udzielę 
wam wszystkim rozgrzeszenia in 
articulo mortis”. Nadszedł wresz-
cie dzień, w którym Dywizja ru-
szyła do natarcia. Ks. Kubsz był 
ze wszystkimi na pozycji wyj-
ściowej, z I batalionem I pułku 
piechoty ruszył do ataku. Mo-
menty te wspominał po latach: 
„Nasi żołnierze szli jak huragan, 
raz po raz padając bez sił na zie-
mię. Błogosławiłem walczących, 
koiłem umierających, znakiem 
krzyża wskazywałem jednym 
drogę do Wolności, drugim do 
Zmartwychwstania". Dywizja z 
ogromnymi stratami ludzkimi 
została wycofana z linii frontu. 

Coraz większy napływ ochot-
ników do wojska pozwalał utwo-
rzyć I Korpus Wojska Polskiego. 
Ksiądz Kubsz zostaje dziekanem 
w stopniu podpułkownika. Obok 

codziennej pracy duszpasterskiej 
zaczyna redagować czasopismo 
religijne, zatytułowane „Bóg i Oj-
czyzna”, ukazujące się jako doda-
tek do gazety „Żołnierz Polski". 
Pierwszy numer pisma trafia do 
rąk żołnierzy przed Bożym Naro-
dzeniem, spotykając się z wielką 
aprobatą i poczytnością. Sylwe-
ster spędza ksiądz dziekan wraz 
z oficerami Dywizji w Moskwie, 
gdzie odwiedza rannych i cho-
rych w szpitalach moskiewskich. 
Składa również wizytę Metropo-
licie Moskiewskiemu Mikołajowi, 
najwyższemu dostojnikowi cer-
kwi prawosławnej i nawiązuje z 
nim serdeczną przyaźń. W Nowy 
Rok odwiedza pod Moskwą obo-
zy jeńców wojennych, gdzie 
przebywają wcieleni przymu-
sowo do Wermahtu Polacy ze 
Śląska, Wielkopolski i Pomorza. 
Odprawia tam mszę świętą, a 
następnie w serdecznych sło-
wach przekazuje pozdrowienia 
od żołnierzy Wojska Polskiego, 
zachęcając do ochotniczego 
zaciągu w szeregi Wojska Pol-
skiego. Efektem tej wizyty jest 
zgłoszenie się niemal wszystkich 
byłych jeńców do 3 Dywizji Pie-
choty. Zwiększająca się z każdym 

miesiącem ilośc obowiązków  
ks. Kubsza jako dziekana Korpusu 
powoduje przekazanie funkcji 
kapelana I Dywizji Piechoty księ-
dzu Janowi Śpiewakowi, byłemu 
kapelanowi 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej i byłemu 
więźniowi hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych. Z chwilą oswo-
bodzenia spod okupacji ziem 
wschodniej Polski, ochotniczy 
zaciąg kapelanów szybko wzra-
sta, dzięki przychylnej aprobacie 
księdza biskupa Adolfa Szelążka, 
ordynariusza diecezji łuckiej. 

Na defiladzie polskich od-
działów w zdobytym Lublinie 
 ks. Kubsz jest na trybunie hono-
rowej jedynym przedstawicie-
lem duchowieństwa polskiego.  
21 lipca 1944 roku na mocy 
ustawy Krajowej Rady Narodo-
wej, Armia Polska w ZSRR zo-
staje zespolona z partyzancką 
Armią Ludową, a jej naczelnym 
dowódcą zostaje gen. Michał 
„Rola" Żymierski. W tym samym 
dniu Wilhelm Franciszek Kubsz 
awansuje do stopnia pułkownika 
i zostaje Generalnym Dziekanem 
Wojska Polskiego. Mimo nawału 
zajęć administracyjnych, nadal 
odprawia msze święte, przema-

wia do żołnierzy, obsadza kape-
lanów w nowo tworzących się 
jednostkach.

Nie zaniedbuje też obowiąz-
ków, jakie nakłada na niego pra-
wo kościelne. Załatwia w Lublinie 
jurysdykcję kościelną dla siebie 
i podległych mu kapłanów, ale 
pamiętajmy wojna trwa nadal. 
Ksiądz Kubsz bierze udział w wal-
kach pod Puławami, a od 9 do 16 
sierpnia 1944 roku towarzyszy  
w boju I Brygadzie Pancernej  
im. Bohaterów Westerplatte 
pod Studziankami, w obronie 
przyczółka warecko-magnu-
szewskiego. 

Nadszedł moment uczestni-
czenia w zwycięskiej defiladzie  
w wyzwolonej Warszawie. Nad-
chodzi jednak okres niepowo-
dzeń. Jak to określają w swoich 
definicjach historycy: „w warun-
kach zaostrzającej walki politycz-
nej" Kubsz musi opowiedzieć się 
po jednej z walczących ze sobą 
stron. I czyni to zgodnie ze swoim 
sumieniem, patriotyczną posta-
wą i poczuciem sprawiedliwości. 
Powoduje to konflikty i nieporo-
zumienia z władzami. Jak zwykle 
w takich wypadkach posłużono 
się prowokacją, oskarżając go 

Ryszard Grzelakowski

KSIĄDZ WILHELM KUBSZ KAPELAN I DYWIZJI PIECHOTY  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI GOŚCIEM DUSZNICKIEGO ZDROJU

1. Ks. Wilhelm Kubsz w mundurze polowym w 1943 roku. 2. Ks. Kubsz udziela Komunii dziewczętom z batalionu kobiecego im. Emilii Plater. 3. Ks. Kubsz błogosławi krzyżem 
żołnierzy przeprawiających się przez Wisłę pod Warką w sierpniu 1944 roku. 4. Fragment wieży kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu.
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o podjudzające kazanie, wy-
głoszone jakoby w Przemyślu. 
Zarzucano mu też odrzucenie 
proponowanego mandatu do 
Krajowej Rady Narodowej. Do-
szło też do osobistego konfliktu  
z ówczesnym naczelnym do-
wódcą gen. Michałem Rolą- 
Żymierskim na tle stosunku 
do żołnierzy Armii Krajowej. Te 
wydarzenia spowodowały zwol-
nienie ks. Kubsza 31 stycznia 
1945 roku z funkcji Generalne-
go Dziekana WP oraz z wojska. 
Groził Księdzu sąd wojskowy.  
W takiej sytuacji ukrył się w klasz-
torze Ojców Oblatów na Świętym 
Krzyżu w Góach Śiwętokrzyskich. 
Przebywał tam pod przybranym 
nazwiskiem Franciszka Kupca i 
pełnił służbę zakonną. W na-
stępnych latach przebywał w 
klasztorze w Poznaniu, potem 
w Gdańsku. W 1954 roku objął 
probostwo w Pawłowie w diece-
zji chełmińskiej. W tym okresie 
wielokrotnie pisze podania do 

władz wojskowych o przywróce-
nie go do służby duszpasterskiej 
w wojsku. Starania ten nie przy-
niosły żadnego skutku. Prawie 
po 20 latach, w dniu 21 lipca 
1964 roku otrzymuje w Urzędzie 
Rady Ministrów Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski,  
a od 1 października 1964 roku 
zostaje zatrudniony w Gene-
ralnym Dziekanacie WP jako 
kapelan pomocniczy kościoła 
garnizonowego św. Elżbiety we 
Wrocłaiwu. 

Klimat wokół ks. Kubsza wy-
raźnie zaczął się zmieniać. Został 
uhonorowany licznymi odzna-
czeniami polskimi i francuskimi. 
W 1969 roku uzyskuje oficjalny 
etat roboszcza garnizonowego 
we Wrocławiu, a w 1970 roku 
objął probostwo garnizonu w 
Katowicach. Do Jeleniej Góry 
ks. Kubsz przybył na osobiste 
życzenie przyjaciela rodziny, 
arcbiskupa wrocławskiego 
Bolesława Kominika, a w 1973 

roku objął funkcje proboszcza 
miejscowego garnizonu oraz 
cywilną parafię św. Krzyża.  
W tym samym roku nadano 
księdzu Krzyż Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski. Jednak 
zdrowie nadwyrężone walką w  
partyzance zaczyna wyraźnie 
dokuczać. W 1975 roku pisze 
prośbę o przeniesienie w stan 
spoczynku. Przychylna decyzja 
zapadła w dniu 5 stycznia 1976 
roku. Zaliczenie do wysługi lat 
okresu pobytu w partyzantce i 
w Wojsku Polskim oraz całego 
okresu w Polsce Ludowej stano-
wiło dla księdza Kubsza pełną re-
habilitację. W 1977 roku żegna 
się ostatecznie z ukochanym 
mundurem duszpasterza WP. 
Umiera w Jeleniej Górze 24 lip-
ca 1978 roku.

Pogrzeb księdza pułkowni-
ka WP Kubsza odbył się 27 lip-
ca 1978 roku w Jeleniej Górze. 
Pochowany zostął z honorami 
wojskowymi na Cmentarzu 

Komunalnym. Pośmiertnie od-
znaczono go Krzyżem Virtuti 
Militari IV klasy. 9 maja 1984 
roku w 39 rocznicę zwycięstwa, 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej na domu 
przy ul. 1-go Maja 72, gdzie 
mieści się Probostwo Garnizonu.  
„W tym domu w latach 1972-
1978 mieszkał. prowadząc pra-
cę duszpasterską ks. płk Wilhelm 
Kubsz. Kapelan I Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki. "Towa-
rzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. 
9 maja 1984."

Korzystałem:

Janusz Ptaszyński "Jelenio-
górzanie na frontach II wojny 
światowej" w "Karkonosze", 
miesięcznik poświęcony kulturze  
i turystyce woj. jeleniogórskiego 
nr 6/88 

Profesora K.R. Mazurskiego 
poznałem podczas seminarium 
w Wydziale Architektury Politech-
niki Wrocławskiej w 1999 roku. 
Temat seminarium był związany 
z Sudetami, a po wypowiedziach  
Profesora Mazurskiego zoriento-
wałem się, iż jest to osoba o dużej 
wiedzy, kulturze i zarazem mo-
bilności, co owocowało powsta-
niem wielu cennych publikacji, w 
tym książek, oraz prowadzeniem 
wszechstronnej działalności i 
członkostwem w wielu instytu-
cjach związanych z turystyką. 
Również należy podkreślić Jego 
zdolności organizacyjne i uczest-
nictwo w wielu zagranicznych 
podróżach, z których przywoził 
oryginalne materiały ikonograficz-
ne .Sudety znał bardzo dobrze i te 
po polskiej stronie i po czeskiej, 
co przyczyniło się do opracowania 
interesujących książek , jak mię-
dzy innymi  „Historia Turystyki w 
Sudetach”, czy pozycji dotyczącej 
losów Królewny Marianny Orań-
skiej, która miała bardzo pozytyw-
ny wpływ na charakter i rozwój 
miejscowości na ziemi kłodzkiej, a 
zwłaszcza Międzygórza. Pamiętam 
wiele naszych rozmów o stanie 
obecnej turystyki w Sudetach, 

jej problemach oraz przewidy-
walnych kierunkach rozwoju. 
Rozmowy te inspirowały mnie do 
dalszych badań w tym regionie, 
który w dalszym ciągu zaskakuje 
swymi różnorodnymi walorami, a 
między innymi specyficzną formą 
architektury regionalnej. Leżała 
mu także na sercu sprawa zacho-
wania oraz kontynuacji formy su-
deckiej architektury regionalnej, 
zwłaszcza tej związanej z turysty-
ką. Jakiś czas temu po, powrocie 
z wyjazdu do Niemiec pokazywał 
mi zdjęcia wzgórza Brocken, naj-
wyższego szczytu gór Harzu, który 
obecnie jest zabudowany przez 
różne obiekty nie tylko związa-
ne z turystyką. Jest to przykład 
ukazujący, co może stać się z in-
nymi atrakcyjnymi turystycznie 
wzniesieniami, wzgórzami, czy 
szczytami, jeśli zapadną decyzje 
o ich zagospodarowaniu, o ich 
zabudowie. Wśród ostatnich pu-
blikacji Profesora, ukazała się cie-
kawa monografia schroniska „An-
drzejówka” w Górach Suchych, w 
której autor zawarł nowe, nigdzie 
niepublikowane fakty związane z 
pobytem w schronisku w latach 
trzydziestych XX w. holenderskiej 
księżniczki. 

Mimo upływu lat Profesor 
Mazurski był w dobrej formie i 
wiadomość o jego zgonie spa-
dła jak grom z jasnego nieba.  
Z pewnością miał wiele planów, 
które zamierzał zrealizować w naj-
bliższej przyszłości, a ja liczyłem 

na spotkania i ciekawe rozmowy. 
Niestety los  zadecydował inaczej.                                                       
Żegnaj Krzysztofie, na zawsze 
pozostaniesz w naszych sercach 
i pamięci.

Jacek Suchodolski

WSPOMNIENIE O PROFESORZE  
KRZYSZTOFIE RADOSŁAWIE MAZURSKIM

Autor z profesorem Krzysztofem Mazurskim.
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Henryk Grzybowski

WSPOMNIENIA POLANICZAN. WSPOMNIENIA GEORGA WENZLA
Postać  Georga Wenzla  

(ur. w 1928 r. w Altheide-Bad/Po-
lanicy-Zdroju) na łamach „Ziemi 
Kłodzkiej” pojawiała się kilkukrot-
nie. Jego sylwetkę przedstawiłem 
tu przed trzema laty1 przy okazji 
wspomożenia przez niego tłuma-
czenia na język niemiecki artyku-
łów prof. Jacka Suchodolskiego i 
dr. Andrzeja Prasała o Lasówce2. 

Ten bankowiec, samorządo-
wiec, regionalista jest wnukiem 
Josefa Wenzla, który w 1888 r. 
z Lasówki/Kaiserswalde wywę-
drował do Polanicy, aby zarobić 
na życie w nowo powstającym 
właśnie uzdrowisku. Ożenił się 
z polaniczanką Anną Krause i 
zbudował dom Gasthaus zur 
Weistritz3 z rzeźnią i salą restau-
racyjną. 

Georg Wenzel jako szesnasto-
latek w 1945 r. trafił do Volkstur-
mu4, gdzie najpierw kopał oko-
py na Owczej Górze w Kłodzku, 
następnie, wraz z wycofującą 
się armią, trafił na teren Czech, 
gdzie został wzięty do niewoli 
przez czeskich partyzantów. Po 
przejściu przez kolejne obozy je-
nieckie, m.in. w Świętoszowie, 
we wrześniu 1945 roku został 
zwolniony do domu. 

Gdy aresztowano go w stycz-
niu 1946 roku, było znacznie go-
rzej. Zdarzenia następują według 
dobrze znanej kliszy: podrzuce-
nie pistoletu i zatrzymanie przez 
UB, przesłuchania i bicie, zmusze-
nie do podpisania zeznań, któ-
rych treści w języku polskim nie 
rozumiał. Po tygodniu nocnych 
przesłuchań przewieziono go do 
Kłodzka. Tu nastąpiły kolejne dłu-
gie tygodnie przesłuchań i bicia 
w siedzibie UB przy dzisiejszej 

ul. Łużyckiej. W końcu, po wie-
lu staraniach matki, doszło do 
przesłuchania w sądzie i zwol-
nienia, wielokrotnie pobitego, 
ze złamanym kręgiem, wycień-
czonego. Oto jego wspomnienia 
z tego okresu. Fragment dotyczy 
więzienia UB przy ul. Łużyckiej5.

Przeżycia 
siedemnastoletniego 
mieszkańca Polanicy 
w polskim areszcie 
śledczym w 1946 r.

Na początku stycznia 1946 
roku, po zakończeniu wojny i wyj-
ściu z niewoli rozpocząłem moją 
drugą Odyseję. Przed południem 
zajechał pod dom szybki zaprzęg 
konny z czterema polskimi cywi-
lami. Wyskoczyli, weszli do miesz-
kania i pytali o mnie. Bez przerwy 
pokazywali na mnie i mówili: „Du 
Partisan”. Wygrzebałem rosyjski 
dokument zwolnienia z niewoli 
wojennej i pokazałem im. Nic to 
nie pomogło, mieszkanie zostało 
przeszukane i nie trwało długo, 
a spod kanapy wygrzebali pi-
stolet, który został podrzucony 
tam podczas przeszukania [...]. W 
jaki sposób mogłem przynieść 
pistolet z niewoli rosyjskiej? Oj-
ciec nigdy nie posiadał broni. 
Wszelkie zapewnienia nic nie 
pomagały. Musiałem usiąść na 
tylnym siedzeniu powozu między 
dwoma ubekami i pojechaliśmy 
do Polanicy. do tak zwanej willi 
Peter6 na ulicy Höllentalstrasse 
(Wojska Polskiego). Tam UB urzą-
dziło swoją miejscową komendę.

[...] Przesłuchania trwały 
przez tydzień. Wyróżniał się na 
nich przede wszystkim komen-

dant o imieniu Gustaw. Z regu-
ły nocą byłem wprowadzany 
do byłego pokoju stołowego i 
musiałem stać między ubekami, 
którzy siedzieli za biurkiem lub 
stali wokół niego. Bez przerwy 
ten sam stereotypowy zarzut: „Du 
Partisan” i moja ciągle ta sama 
odpowiedź: „Nie byłem party-
zantem, byłem w oddziałach 
Volkssturmu”. Zarzucano mi, że 
byłem w jednostce tak zwane-
go Wehrwolfu, która operowała 
na tyłach frontu przeciwnika, a 
więc Rosjan. Wszystkie moje za-
pewnienia, że to nieprawda, nie 
pomagały. Zeznałem, że według 
mojej wiedzy taka jednostka była 
w Kłodzku w Schneider-Baude 
(Schronisko Kukułka). O tym 
jednakże tylko słyszałem, poza 
tym nie wiedziałem nic bliższego, 
nie znałem również nikogo z tej 
jednostki. To, że jako jednostka 
Hitlerjugend byliśmy kształce-
ni na potrzeby Volkssturmu na 
kłodzkiej Owczej Górze, nie in-
teresowało przesłuchujących. Co 
noc powtarzała się ta sama pro-
cedura. Ustawiano mnie plecami 
przy drzwiach i bito pięściami. 
Było im obojętne, gdzie trafiały 
ciosy. Gdy traciłem przytom-
ność, wylewano mi na głowę 
wiadro zimnej wody. Czasami 
ciąg dalszy polegał na tym, że 
musiałem położyć się na krześle. 
Wtedy po plecach i po siedzeniu 
bito mnie biczem. Gdy już byłem 
wystarczająco zmasakrowany, a 
moi oprawcy zmęczeni, wołano 
Ukraińca – naszego strażnika. 
Prowadził mnie z powrotem do 
piwnicy. O śnie nie było mowy. 
Byłem zbyt roztrzęsiony i obo-
lały. [...] Te metody przesłuchań 

były stosowane przez tydzień. Za 
dnia bywałem wyprowadzany 
do odgarniania śniegu. Śnieg z 
chodnika przed Willą Peter musiał 
być uprzątnięty. [...]

Po około tygodniu ciągłych 
nocnych przesłuchań pewnej 
nocy byłem tak rozbity, że usłu-
chałem żądania komendanta UB 
Gustawa i podpisałem podsunię-
ty mi papier. Wszystko było tam 
napisane oczywiście po polsku. 
Chciałem mieć w końcu spokój. 
Następnego dnia Gerhard Lerch 
i ja oraz Fritz Annemüller z Po-
lanicy zostaliśmy wsadzeni do 
samochodu i pojechaliśmy do 
Kłodzka. Zostaliśmy dostarczeni 
do kwatery głównej UB powiatu 
Kłodzko na słynnej Zimmerstras-
se (Łużycka)7.

Po przybyciu do opisanego 
w relacjach budynku przy Zim-
merstrasse, zostaliśmy przekazani 
wartownikom w holu. Powita-
nie polegało na rozkazie zejścia 
szerokimi schodami do piwnicy. 
Ledwo doszliśmy do podestu, 
poczułem mocne kopnięcie w 
tyłek, które przetransportowało 
mnie w ciągu kilku sekund do 

Georg Wenzel

Mieszkańcy Lingen przy transporcie pomocy dla domów dziecka na ziemi kłodzkiej 
w 1982 r. .

Okładka rocznika „Altheider 
Weihnachtsbrief” 2006 

Okładka monografii opracowanej  
przez Georga Wenzla



27 Ziemia Kłodzka nr 263/czerwiec 2016

piwnicy. W korytarzu piwnicy 
świeciło się pod sufitem mdła-
we światło, a za stołem siedzieli 
strażnicy więzienni. Powitanie 
polegało na solidnym laniu. 
Potem wprowadzono nas do 
wąskiej piwnicy. [...] Miejsca star-
czało dla wszystkich tylko wtedy, 
gdy siedzieliśmy bezpośrednio 
obok siebie z podciągniętymi 
nogami. Wewnątrz panowały 
całkowite ciemności. Wywoły-
wani byliśmy tylko na wydawanie 
posiłków. […]

Jedzenie rano składało się z 
rzadkiego, bliżej niezdefiniowa-
nego napoju i kromki suchego 
chleba. W południe była wodni-
sta zupa, której smaku nie da-
wało się ustalić. Z piwnicy by-
liśmy do jedzenia dopuszczani 
grupami i używaliśmy naczyń 
grupy, która jadła przed nami. 
Tę niedużą ilość jedzenia trzeba 
było szybko przełknąć. Zresztą 
śpieszyliśmy się sami, ponieważ 
także podczas jedzenia wymie-
rzali nam razy. Dowodził stary 
Czech, w wieku 70-80 lat, który 
chyba dobrze rozumiał się z Pola-
kami. Komendy dla nas wydawał 
w dialekcie kłodzkim. Pochodził 
z okolic Kudowy.

Po około tygodniu zostałem 
przeniesiony do większej piwnicy 
z zakratowanymi oknami. Leże-
liśmy na drewnianych pryczach 
jeden przy drugim. Gdy ktoś 
zostawił sobie kawałek chleba 
i położył pod głową, to zjada-
ły go szczury i myszy. Było też 
mnóstwo pluskiew! Wielokrotnie 
byłem prowadzony na górę na 
przesłuchanie. Drzwi do pokoju 
obok były zawsze otwarte. [...]  
Dla zastraszenia na biurku leżały 
kastety, bicze i inne narzędzia do 
bicia. Jasna tapeta była pokryta 
plamami krwi. Zachowanie prze-
słuchujących było raz uprzejme, 
innym razem znów głośne i pełne 
gróźb. Byłem w stanie podać tyl-
ko takie same informacje jak na 
przesłuchaniach w Polanicy. Po 
przewiezieniu na Zimmerstras-
se ścięto mi znowu włosy, które 
ledwo zdążyły odrosnąć.

Pewnego dnia Gerhardowi 
Lerchowi i mnie przydzielono 
pracę palaczy. Za dnia przeby-
waliśmy odtąd w kotłowni w 
piwnicy. [...] Raz na podwórzu 
domu musieliśmy wykopać 
grób dla martwego współwięź-
nia. Pogrzebany został w nocy 
przez Polaków. We wszystkich 
ogrodach przy Zimmerstrasse 
widać było świeżo wykopaną 
ziemię. Tu muszę opowiedzieć 

o pewnym przeżyciu z czasów 
dużo późniejszych.

Gdy w 1983 roku byłem u 
znajomej polskiej rodziny, mój 
gospodarz opowiedział tej rodzi-
nie, właściwie wbrew mej woli, 
że w 1946 r. byłem w polskim 
areszcie na Zimmerstrasse. Wte-
dy rodzina przypomniała sobie 
o artykule w gazecie z poprzed-
niego roku, według którego przy 
pracach ziemnych w ogrodzie 
budynku przy Zimmerstrasse 
znaleziono dużą ilość ludzkich 
kości, które, według tego artyku-
łu, były szczątkami po „ofiarach 
faszyzmu”. Powiedziałem wtedy 
rodzinie, że w tym domu wielu 
Niemców zostało przez Pola-
ków zakatowanych na śmierć, 
że słyszałem ich krzyki i sam 
uczestniczyłem w ich grzebaniu. 
Zapanowała przykra cisza i pa-
trzono na mnie ze współczuciem 
i zakłopotaniem. Nie chodziło 
mi o rozliczenie, lecz o prawdę 
historyczną. O wydarzeniach  
w tym domu można przeczy-
tać w wielu relacjach. Poza tym 
dostępne są liczne oryginal-
ne relacje o przeżyciach ofiar  
w Dokumentacji Wschodniej  
w Archiwum Federalnym w Ko-
blencji. Szczegóły, o których ja 
opowiadałem, były powtórze-
niem nieludzkich wydarzeń. 
Relacje mówią o 200 ofiarach 
w ogrodzie przy Zimmerstrasse.

Ale powróćmy do 1946 r. Po 
około czterech tygodniach aresz-
tu przy Zimmerstrasse zostaliśmy 
w siedmiu wywołani z piwnicy 
i musieliśmy przemaszerować 
pieszo pod mocną eskortą do 
kłodzkiego więzienia przy Gar-
tenstrasse (Bohaterów Getta). 

Bankowiec i polityk

W listopadzie 1946 r. wysie-
dlono go do Miśni. Za odmowę 
wstąpienia do FDJ skierowany 
został do kopalni uranu, znów 
dzięki matce opuścił strefę ra-
dziecką i i w marcu 1947 r. osiedlił 
się w Lingen w Dolnej Saksonii, 
niedaleko granicy holenderskiej8. 
Tu rozpoczął pracę w małym ban-
ku, gdzie pokonał szczeble ka-
riery, w międzyczasie studiując. 
Został dyrektorem Volksbanku, 
który pod jego kierownictwem 
zwiększył liczbę oddziałów i 
znacznie się rozwinął. Wenzel 
był wieloletnim i wpływowym 
przewodniczącym frakcji CDU w 
radzie miejskiej. Został także dłu-
goletnim przewodniczącym Koła 
Polaniczan w Związku Kłodzczan. 

Georg Wenzel był zasmucony 
tym, że niektórzy „wieczni wczo-
rajsi” zgłaszają wnioski do spółki 
Preussische Treuhand (Pruskie Po-
wiernictwo). Pisał na ten temat: 

Większość wypędzonych 
myśli wprawdzie ze smutkiem 
o stracie starej ojczyzny, jednak 
z ciężkim sercem podkreślają 
przeszłość „grubą kreską’” […] Ale 
jak zawsze: krzykacze, chociaż są 
mniejszością, nadają ton milczącej 
większości. Wielu moich krajan po-
twierdza w rozmowach, że budzi 
to w nich wstręt. Natomiast cieszą 
się, że bolesną przeszłość naszych 
narodów można przezwyciężyć 
poprzez uznanie historii i wzajem-
ne zrozumienie9.

Przykładem jego postawy 
jest dokument Rechtsverfahrung 
(Zastrzeżenie praw), podpisany 
w Castrop-Rauxel 5 maja 1990 r., 
w którym powołując się na kon-
wencję haską, prawa Narodów 
Zjednoczonych i wiele innych 
konwencji międzynarodowych 
odmawia się Polsce jakiejkolwiek 
legitymacji do Hrabstwa kłodz-
kiego. Wśród podpisów 33 przed-
stawicieli wysiedlonych z całej 
ziemi kłodzkiej nie ma podpisu 
przedstawiciela dawnych miesz-
kańców Altheide-Bad/Polanicy, 
którym był wówczas G. Wenzel10. 

Georg Wenzel
jako chrześcijanin 

Jako chrześcijanin-katolik 
uznał, że lekiem na zło jest od-
płacanie dobrem. G. Wenzel od 
wielu lat pomagał mieszkańcom 
ziemi kłodzkiej, jeszcze na długo 
przed stanem wojennym orga-
nizując transporty z żywnością 
i ubraniami dla domów dziecka, 
domów opieki i szpitali. Z uwagi 
na przeżycia w polskim więzie-
niu musiał najpierw pokonać 
wewnętrzny opór, aby podjąć 
akcje pomocy dla Polaków.  
W czasie stanu wojennego w Pol-
sce wystąpił z inicjatywą zbiórek 
pomocy rzeczowej dla polskich 
mieszkańców jego ukochanej 
ziemi kłodzkiej – mówił o tym 
na spotkaniach z mieszkańcami 
Lingen, udzielał wywiadów dla 
lokalnych mediów, występował 
na forum rady miejskiej. Nie było 
to łatwe, spotykał się z niechęcią, 
otrzymywał telefony z krytyką, 
a nawet pogróżkami. Niektórzy 
nie mogli zrozumieć, dlaczego 
właśnie on, „wypędzony” ( jak 
określają to Niemcy) przez Po-
laków i pobity nieomal na śmierć 
przez polskie UB, nie ma w sobie 

niechęci czy nawet nienawiści, 
lecz pragnie pomagać i o tę 
pomoc apeluje do innych. Nie 
mogli tego zrozumieć nawet 
niektórzy Polacy. Gdy w 1982 
roku G. Wenzel przywiózł, dary 
dla domów dziecka w Domasz-
kowie i Polanicy, spotkał się z 
ogromną wdzięcznością zarówno 
dzieci, które go obejmowały, jak 
i sióstr zakonnych, które ze łza-
mi w oczach pytały: „Dlaczego 
pan przywozi to właśnie do nas, 
przecież nasi rodacy was stąd wy-
pędzili? Odpowiedziałem: – Bo 
to mój dom! Kiedy wracaliśmy, 
powiedziałem sobie: Ci ludzie 
nic mi nie zrobili, teraz potrze-
bują pomocy, by przetrwać ten 
straszny okres. Krzywdę zrobili 
inni ludzie, nie ma zbiorowej 
odpowiedzialności.”11

Uczestniczył w wykładach 
i imprezach dla wsparcia akcji. 
Powiedział potem: 

„W tym czasie zniknęły moje 
zastrzeżenia przeciw wszystkie-
mu, co polskie. Stałem się szczę-
śliwym człowiekiem, który ma 
teraz wielu polskich przyjaciół12.” 

Akcja pomocy stała się znana 
jako Polenhilfe. Kazimierz Drew-
niak pisze: „Do Polanicy za spra-
wą G. Wenzla zaczęły przychodzić 
regularne transporty z darami – 
żywnością, odzieżą i lekarstwami. 
Później dostarczono wyposaże-
nie kotłowni dla prowadzone-
go przez siostry zakonne Domu 
Opieki w Szalejowie Górnym. 
Dary otrzymały także szpitale 
w Kłodzku i Lądku-Zdroju, jak 
również indywidualnie, eme-
ryci, renciści i biedne rodziny 
wielodzietne. Dzięki Wenzlowi, 
każdego roku w okresie przed-
świątecznym Bożego Narodzenia 
przychodziły do nas transporty 
z darami”13. Pamiętają ją dobrze 
mieszkańcy Lingen, o czym moż-
na było przekonać się podczas 
wizyty rotarian z tego miasta w 
Rotary Club Polanica-Zdrój w 
2011 roku. Wielu z nich niosło 
pomoc dla ośrodka wychowaw-
czego dla dzieci w Polanicy, po 
raz kolejny w stanie wojennym, 
kiedy to zbierano dary dla spo-
łeczności polanickiej na apel G. 
Wenzla i po wielkiej powodzi w 
1998 roku, gdy miasto Lingen 
pomogło powodzianom14. Gdy 
10 sierpnia 2010 r. na spotkaniu 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej Georg Wenzel w odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego pomagał 
i dlaczego uznaje to za ważne, 
opowiadał o swojej pomocy 
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na rzecz polaniczan, rozległy 
się spontaniczne brawa15. Takie 
same brawa otrzymał na spotka-
niu Klubu Rotary Polanica-Zdrój.

Postać G. Wenzla oraz ofiar-
ność mieszkańców Lingen była 
powodem umieszczenia na ufun-
dowanym przez Rotary Club, a 
odsłoniętym w czerwcu 2015 
roku, z okazji obchodów 70-lecia 
nadania praw miejskich i 25-le-
cia utworzenia gminy samorzą-
dowej, drogowskazie „Polanica 
bliżej Europy” tabliczki z nazwą 
tego miasta. Już w lipcu 2015 r. 
członkowie „de olle Cord”, sekcji 
straży obywatelskiej, która ma w 
Lingen wielowiekową tradycję, 
podczas zwiedzania Pragi i Wro-
cławia, zatrzymali się specjalnie 
po to, by obejrzeć drogowskaz, 
ciekawi też miasta, gdyż byli to 
w większości ci, którzy przed 
wielu laty przywozili, nie szczę-
dząc funduszy i własnego czasu, 
tak potrzebne dary. Kilku z nich 
otrzymało pamiątkowe meda-
le jubileuszowe. Byli zaskocze-
ni przeobrażeniem się Polanicy  
w nowoczesne uzdrowisko, dla-
tego radość im sprawiło zdjęcie 
przy drogowskazie16. 

Także po powodzi w 1998 r. 
ze wsparciem ówczesnej nadbur-
mistrz Lingen Ursuli Ramelow 
zorganizował pomoc rzeczową 
i pieniężną dla poszkodowanych. 
W 1994 r. w uznaniu za działal-
ność charytatywną na terenie 
Kłodzczyzny na wniosek kard. 
Gulbinowicza otrzymał wyso-
kie papieskie odznaczenie Pro 
ecclesia et pontifice; za działania 
na rzecz zbliżenia Niemców i 
Polaków został odznaczony Fe-
deralnym Krzyżem Zasługi RFN, 
jest też honorowym obywatelem 
Lingen i Polanicy, oraz Honoro-
wym Ambasadorem Ziemi Kłodz-
kiej17. Arno Herzig i Małgorzata 
Ruchniewicz jemu, jako jednej z 
trzech osób, zadedykowali wy-
daną w 2011 roku książkę Kleine 
Geschichte des Glatzer Landes18. 

W 2006 roku, gdy po raz trze-
ci kościół p.w. Wniebowzięcia 
NMP wyposażano w dzwony (po-
przednie zostały zarekwirowane 
na potrzeby armii niemieckiej w 
czasie obu wojen światowych), 
ufundował jeden z nich. Na pa-
miątkę tego wydarzenia dzwon 
nosi nazwę „Georg”. 

W maju 2015 r. spotkałem ks. 
prałata Franza Junga, do 2012 r. 
ostatniego wielkiego dziekana 
kłodzkiego, przedstawił się on 
jako polaniczanin i przyjaciel 
Georga Wenzla. „Wenzel, to ten, 

który pojednanie praktykuje w 
życiu” – brzmiały pierwsze sło-
wa i pierwsze skojarzenie prałata 
Junga.

Kronikarz i regionalista. 
Monografia Heimatbuch. 
Altheide Bad

G. Wenzel jest autorem i 
wydawcą w 1991 r. monografii 
Polanicy Heimatbuch. Altheide 
Bad, która była inspiracją i pod-
stawą do opracowania pierwsze-
go tomu książki Polanica-Zdrój 
wczoraj i dziś. 

Od lat 80. zbierał wszystko, 
co mógł znaleźć na temat historii 
miejscowości Altheide Bad, dzi-
siejszej Polanicy. Nawiązał kon-
takty z pochodzącym z Kresów 
Wschodnich mieszkańcem ziemi 
kłodzkiej, Leszkiem Bargiem19, 
który doktoryzował się na pod-
stawie pracy Rys historyczny Pola-
nicy od połowy XIV do połowy XX 
w. (1347–1945). Udzielenie głosu 
polskim autorom miało pomóc 
w budowaniu pomostu między 
narodem polskim i niemieckim.  

W przedmowie do polskiego 
wydania książki Polanica-Zdrój 
wczoraj i dziś, wydanej w 2006 r. 
przez Towarzystwo Miłośników 
Polanicy20, w znacznej mierze 
opartej na Heimatbuch. Altheide 
Bad Georga Wenzla, lecz uzupeł-
nionej o nowsze wiadomości i 
poszerzonej o relacje niemieckie 
z okresu 1945–1946 napisał21: 

„O tym, że ludzie, którzy po 
wojnie przybyli do naszej ro-
dzinnej miejscowości, będą się 
interesować jej historią począt-
kowo nawet nie śmiałem myśleć. 
Moim zamiarem było przeka-
zanie rozproszonym po całym 
świecie dawnym mieszkańcom 
Polanicy czegoś, co będzie im 
przypominać starą ojczyznę i 
co będą mogli dać swoim dzie-
ciom i wnukom, gdy zapytają 
ich: „Skąd pochodzisz? Gdzie 
mieszkałeś, zanim tu przybyłeś? 
Gdzie i jak żyli nasi przodkowie?” 
Dopiero po zakończeniu rządów 
komunistycznych w Polsce i po-
jawieniu się wolności informacji 
i przekonań, poczułem nadzieję, 
że również ludzie dzisiaj żyjący 
w mojej ojczyźnie będą chcieli 
poznać historię miejscowości [...]. 
Niech dla polskiego czytelnika 
książka ta będzie pomostem mię-
dzy przeszłością i przyszłością 
oraz drogowskazem do wspólnej 
Europy bez granic, w której nikt 
nie będzie pytany o narodowość. 
Na fundamencie prawdy histo-

rycznej łatwiej damy sobie radę 
z bolesną przeszłością między 
naszymi narodami.”

Jako kronikarz swego miejsca 
urodzenia, Wenzel pragnie, aby 
Niemcy i Polacy, po przedstawie-
niu drugiej stronie swoich racji, 
co wymaga jednak najpierw 
uświadomienia samym sobie 
skutków własnych działań dla 
drugiej strony, ale i emocji odczu-
wanych przez drugą stronę, przy-
stąpili do wspólnego działania 
dla dobra miejsca pochodzenia 
i zamieszkania oraz, co niemniej 
ważne, dla pokojowej przyszłości 
obu narodów. Sam Wenzel jest 
najlepszym przykładem takiego 
działania.

Racje te Wenzel prezentował 
na spotkaniu, które autor prze-
prowadził 10 sierpnia 2010 r. w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Polanicy-Zdroju z dawnymi 
mieszkańcami miejscowości, 
właśnie Wenzlem i Eberhardem 
Scholzem (obaj są redaktorami 
rocznika „Altheider Weihnachts-
brief”). W spotkaniu, poza kilku-
nastoosobową grupą Niemców, 
przebywających w Polanicy na 
wycieczce organizowanej co dwa 
lata przez Koło Polaniczan, wzię-
ła udział licznie reprezentowana 
społeczność polanicka.

„Altheider 
Weihnachtsbrief” 
(Polanicki List 
na Boże Narodzenie)

„Altheider Weihnachtsbrief” 
to rocznik wydawany od 1990 r. 
przez Georga Wenzla. Zawiera on 
opracowania, relacje i ilustracje 
dotyczące historii Polanicy, a tak-
że relacje dawnych mieszkańców 
z odwiedzin dzisiejszej miejsco-
wości. Przynosi też informacje  
o rocznicach i aktualnych wy-
darzeniach. Artykuły publikują 
również autorzy polaniccy. Linia 
pisma jest wyważona, uznająca 
realizm zmian, które nastąpiły 
po II wojnie światowej, przypo-
minająca jednak o niemieckim 
dziedzictwie historycznym i 
materialnym. Nie waha się ono 
zamieszczać kontrowersyjnych 
artykułów22. Wenzel mówi: 
„Kiedy wydaje się gazetę czy 
czasopismo, należy się liczyć z 
kontrowersyjnymi opiniami, to 
jest cena demokracji. W Weih-
nachtsbrief toczy się rzeczowa 
dyskusja. Zamieszczałem też in-
formacje o dzisiejszej Polanicy, 
chcąc przerzucić most między 
wczoraj a dziś.”23

Licząc z ostatnim wydaniem, 
ukazało się już 25 numerów „We-
ihnachtsbriefu”, który wydawany 
jest corocznie z wyjątkiem lat 
1994–1995. Pismo jest z roku na 
rok coraz obszerniejsze,  ostatnie 
numery roczników z lat 2012–
2015 mają objętość 256 stron. 

Tablica pamięci 
zamęczonych 
na Zimmerstrasse

Dziś Georg Wenzel liczy sobie 
87 lat. Od dawna jego marze-
niem było zachowanie pamięci  
o współwięźniach, z których 
wielu nie doczekało wolności. 
Do 1991 roku tylko najbliższej 
rodzinie i kilku przyjaciołom i 
znajomym opowiedział o tym, 
że w ogrodzie przylegającym 
do Zimmerstrasse i najbliższym 
cmentarzu pochowanych jest 
wielu zamordowanych Niem-
ców. Dla niejednego  wyzwo-
lonego przez śmierć sam kopał 
grób24. Nie wiemy dziś, czy w 
rzeczywistości i  jak wiele osób, 
które były oskarżone przez UB, 
zbrojnie występowało przeciw 
polskiej administracji, czy tak jak 
w przypadku Wenzla pretekstem 
był podrzucony pistolet. Znając 
metody UB, którego największy-
mi liczebnie ofiarami byli jednak 
Polacy walczący z nowym ustro-
jem, lub tylko kwestionujący 
nowe porządki – można sądzić, 
że tak najczęściej było. To bez-
prawie, pamiętać trzeba, że spro-
wokowane brutalną okupacją, 
bo okupanci nawet nie szukali 
pretekstu.  Wkładano im do głów, 
że to niezbędne dla poszerzenia 
niemieckiej przestrzeni życiowej. 

Kiedyś już pisałem, że na 
wojnie ludzie zamieniają się w 
zwierzęta. Po obu stronach. Tak 
z reguły wygląda wojna. Nieza-
leżnie od tego, kto ją zacznie. 
Trzeba jednak, jak mówi Wenzel, 
powiedzieć sobie wszystko. Także 
i to, że w UB na Zimmerstrasse 
torturowano i mordowano. Naj-
pierw byli to Niemcy, potem 
także Polacy, każdą narodowość 
trzymano w innym budynku,  
w końcu Polacy pozostali. 

W piwnicy były cele, powyżej 
biura UB i pokoje przesłuchań. 
Piotr Bednarz, pracownik przed-
szkola, które obecnie zajmuje 
budynek, opowiada, że jeszcze 
do wielkiej powodzi w 1997 r. 
w jednej z piwnicznych sal były 
żelazne obręcze i łańcuchy, do 
których mocowano więźniów, 
których następnie podtapiano. 
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Hanna Franke, dyrektor Zespołu 
Przedszkolno-Żłobkowego nr 1 
przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Kłodz-
ku, mówi, że w ubiegłym roku 
śladów po UB szukali śledczy 

IPN. Przy remoncie po powodzi 
usunięto niechlubne pamiątki 
przeszłości.  

Kilkanaście lat temu na te-
renie przedszkola ustawiono 

obelisk z tablicą pamiątkową w 
języku polskim i angielskim po-
święconą polskim ofiarom UB i 
NKWD. Teraz w myśl prawdy hi-
storycznej stanie obok głaz z na-

pisem upamiętniającym zarówno 
ofiary polskie jak i niemieckie, 
mówiący o pojednaniu i prze-
baczeniu. 
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Przypisy:

Marta Nowicka

XVI ŚWIĘTO PAPIERU: W RYTMIE FLAMENCO!
XVI Święto Papieru to wy-

darzenie poświęcone popula-
ryzowaniu wiedzy o papierze. 
Tegoroczna impreza będzie 
miała charakter polsko-hisz-
pański (ESK 2016 Wrocław-
-San Sebastian). Przewodnim 
motywem XVI edycji będzie 
Hiszpania, ponieważ Muzeum 
Papiernictwa bierze udział w 
działaniach Europejskiej Stoli-
cy Kultury 2016, Wrocław - San 
Sebastian. Przeprowadzone 
zostaną warsztaty czerpania 
papieru z masy papierniczej  
z dodatkiem czerwonej i żółtej 
makulatury - kolorów Hiszpanii 
i Wrocławia. Odbędą się warsz-
taty plastyczne dla dzieci z two-
rzenia wachlarzy i laleczek w 
tradycyjnych sukienkach hisz-
pańskich. Rozegrane zostaną 
konkursy wiedzy o  hiszpań-
skich tradycjach papierniczych. 
W sobotę odbędzie się koncert 
inspirowany muzyką hiszpań-
ską. Planowany jest także po-
kaz tańca flamenco. Zostanie 
otwarta wystawa sztuki papieru 
Agnieszki Staszczyszyn - Nur-
kowskiej, artystki tworzącej 

swoje prace z materiałów, 
które najczęściej trafiają do 
kosza - pustych pudełek po 
zapałkach, kartonikach po 
rolkach papieru toaletowego 
oraz papierowych pojemników 
na jajka. Podczas Święta Papie-
ru zamierzamy zorganizować 
warsztaty czerpania papieru z 
masy z dodatkiem makulatury, 
barwienia papieru historyczny-
mi metodami, pokazy druku, 
prezentacje artystów sztuki 
papieru i wystawców pamiątek 
regionalnych. Ponadto odbędą 
się liczne konkursy wiedzowe i 
sprawnościowe dla wszystkich 
odwiedzających w tych dniach 
Muzeum. 

Podczas Święta Papieru 
planowane są: prezentacja wy-
stawy sztuki papieru Agnieszki 
Staszczyszyn – Nurkowskiej, 
koncert muzyki hiszpańskiej i 
pokaz tańca flamenco, warsz-
taty z udziałem wszystkich 
chętnych, zorganizowane przez 
pracowników Muzeum Papier-
nictwa i zaproszonych gości: 
czerpanie papieru, wg XIII-
-wiecznej technologii – masa 

będzie z dodatkiem makulatury  
w kolorach czerwonym i 
żółtym, pokazy sitodruku, 
prowadzone przez artystę 
z Izraela, pokazy tworzenia 
pieczęci lakowych i druku 
na replice prasy Gutenberga, 
prowadzone przez Tadeusza 
Grajpla, warsztaty tworzenia 
wachlarzy i laleczek w strojach 
hiszpanek dla dzieci, warszta-
ty sztuki origami, prowadzone 
przez przedstawicieli Polskiego 
Towarzystwa Origami pokazy 
historycznych technik drukar-
skich, drukowanie przy wyko-
rzystaniu XIX-wiecznej maszy-
ny typograficznej. Odbędą się 
też warsztaty i pokazy shibori, 
marmoryzowanie papieru, wy-
konywanie suchych pieczęci, 
prezentacje metod badania 
cech i właściwości papieru przy 
użyciu zabytkowej aparatury 
metrologicznej, prezentacje 
zanikających rzemiosł, poka-
zy: quillingu, scrapbookingu, 
iris folding, pergamano, de-
qupage, i wikliny papierowej 
prezentacja stoiska związanego 
z Hiszpanią,

Na muzealnym dziedzińcu 
twórcy regionalnych pamiątek 
z papieru, makulatury, drewna, 
lnu i innych ekologicznych ma-
teriałów wyeksponują swoje sto-
iska. Ta część ma charakter kier-
maszu wyrobów regionalnych i z 
każdym rokiem przyciąga coraz 
więcej twórców oraz wzbudza 
ogromne zainteresowane 
uczestników Święta Papieru.

Przewidziane są też konkur-
sy: sprawnościowy dla rodzin o 
nagrodę prezesa największej w 
Polsce firmy branży papierniczej 
Mondi Świecie, konkurs polega-
jący na podnoszeniu papierowej 
sztangi, rzucie kulą papierową 
na odległość i rzucie do celu 
rolką papieru toaletowego, 
konkurs wiedzy o dusznickim 
młynie papierniczym o nagrodę 
Dyrektora Muzeum Papiernic-
twa, konkurs na najlepszą pa-
miątkę regionalną zaprezento-
waną podczas Święta Papieru 
pod patronatem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, 
konkursy wiedzy o hiszpańskich 
tradycjach papierniczych i Hisz-
panii.
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prof. Konrad Czapliński

ŚWIDNICA NA SZLAKU ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
Około roku 990 obszar 

obecnej Świdnicy został włą-
czony do państwa Polan przez 
księcia Mieszka I. Świdnica od 
1267 roku określana jest jako 
miasto. Inicjatorem lokacji była 
księżna Anna żona Henryka 
Pobożnego albo jej syn Hen-
ryk III. Za rządów książąt wro-
cławskich 1242–1290 Świdnica 
otrzymała szereg przywilejów 
przyśpieszających rozwój mia-
sta. W latach 1290–1392 Świd-
nica była stolicą niezależnego 
księstwa świdnicko-jaworskie-
go, którym rządzili książęta 
piastowscy i które uczynili 
jednym z najpotężniejszych 
na Śląsku. W 1392 po śmierci 
Agnieszki – wdowy po Bolku 
II – Świdnica przeszła w ręce 
królów czeskich.

Świdnica z racji swej historii 
i dynamicznego rozwoju po-
siada wiele cennych zabytków 
architektury sakralnej, miesz-
czańskiej jak i przemysłowej. 
Druga wojna światowa nie 
przyniosła zniszczeń. Katedra 
św. Wacława i Stanisława to 

stary gotycki kościół, jeden z 
głównych zabytków Świdni-
cy. Jest to największy kościół 
na terenie Dolnego Śląska, 

niezwykle bogato wyposażo-
ny w dzieła sztuki sakralnej.  
W Świdnicy znajduje się Kościół 
Pokoju, wzniesiony w systemie 

szachulcowym w 1657 roku, 
wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Kolem roku 990 bylo území 
dnešní Svídnice (pol. Świdnica) 
připojeno knížetem Měškem 
I. ke státu Polanů. Od roku 
1267 je Svídnice uváděna 
jako město. Iniciátorkou lo-
kace byla kněžna Anna, choť 
Jindřicha Pobožného, nebo 
její syn Jindřich III. Za vlády 
vratislavských knížat v letech 

1242–1290 získala Svídnice 
řadu privilegií, která přispěla 
k rychlejšímu rozvoji města. V 
letech 1290–1392 byla Svídni-
ce hlavním městem svídnicko-
-javorského knížectví, kterému 
vládla piastovská knížata, a uči-
nila z něj jedno z nejsilnějších 
slezských měst. V roce 1392 po 
smrti Anežky, vdovy po Bolku 

II., se Svídnice dostala do rukou 
českých králů. Díky své histo-
rii a dynamickému rozvoji má 
Svídnice řadu významných 
památek sakrální, měšťanské 
a také průmyslové architektu-
ry. V době druhé světové vál-
ky nedošlo k významnějším 
škodám. Katedrála sv. Václava 
a Stanislava je starý gotický ko-

stel, jedna z hlavních památek 
Svídnice. Jedná se o největší 
kostel v Dolním Slezsku, vyba-
vený mimořádným bohatstvím 
sakrálních uměleckých děl. Ve 
Svídnici se nachází kostel Míru s 
hrázděnou konstrukcí postave-
ný roku 1657, který je zapsaný 
na seznamu světového dědictví 
UNESCO.

prof. Konrad Czapliński

SVÍDNICE

Fontanna na świdnickim rynku. Gotycki obraz w katedrze. Kościół Pokoju w Świdnicy.
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WAKACYJNY POCIĄG MUZEALNY JUŻ JEŹDZI!

Muzeum Przemysłu i Ko-
lejnictwa na Śląsku wspólnie 
z Przewozami Regionalny-
mi i lokalnymi samorząda-
mi zaprasza na przejażdżki 
pociągami retro, które od 1 
maja kursują pomiędzy Ja-
worzyną Śląską, Świdnicą  
i Dzierżoniowem. To dosko-
nała okazja, aby poczuć kli-
mat dawnej kolei i odwiedzić 
ciekawe miejsca Przedgórza 
Sudeckiego.

W tym roku weekendowe 
pociągi retro kursują już od 
1 maja 2016 r. To doskonała 
propozycja nie tylko dla mi-
łośników kolei, ale także dla 
turystów odwiedzających 
Dolny Śląsk. W podróż za-
bytkowymi wagonami cią-
gniętymi parowozem będzie 
można się wybrać do końca 
wakacji, czyli do 30 września. 
Skład Wakacyjnego Pociągu 
Muzealnego tworzą loko-
motywa parowa TKt48-18 z 
1951 r. i dwa przedwojenne 
wagony osobowe serii Ci28 z 
1928 roku! Pociąg retro będzie 
kursował w relacji Jaworzyna 
Śląska – Dzierżoniów Śląski  
(i z powrotem), zatrzymując 
się po drodze na stacjach 
Świdnica Miasto i Krzyżowa. 

Rozkład jazdy został ułożony w 
taki sposób, aby podróżni mieli 
okazję zwiedzić wszystkie cze-
kające na nich atrakcje. Poza 
Przewozami Regionalnymi 
partnerami przedsięwzięcia są: 
Starostwo Powiatowe w Świd-
nicy, Urząd Miasta w Świdni-
cy, Urząd Gminy w Świdnicy i 
Urząd Miasta w Dzierżoniowie. 

Godziny kursowania Waka-
cyjnego Pociągu Muzealnego 
i cennik biletów można spraw-
dzić na stronie internetowej: 
muzeumtechniki.pl/wakacyj-
ny-pociag-muzealny. Bilety 
można kupić przez internet 
na stronie biletyregionalne.
pl oraz u obsługi pociągu. Do 
Jaworzyny Śląskiej najlepiej 
dojechać pociągiem REGIO 
„Kamieńczyk” relacji Poznań- 
Wrocław - Szklarska Poręba, w 
którego składzie znajdują się 
wygodne, zmodernizowane 
wagony. 

Muzeum Przemysłu i Ko-
lejnictwa na Śląsku posiada 
w swoich zbiorach zabytko-
wy tabor kolejowy z różnych 
epok. Najstarsze eksponaty 
pochodzą z końca XIX wie-
ku, a najnowsze z lat 70. XX 
wieku. Kolekcja składa się  

z 40 lokomotyw parowych 
(produkcji polskiej, niemiec-
kiej, angielskiej oraz amery-
kańskiej), lokomotyw elek-
trycznych i spalinowych oraz 
ponad 50 wagonów i innych 
kolejowych pojazdów specjali-
stycznych, które eksponowane 
są na torach o łącznej długości 
ok. 2 km. W Muzeum znajduje 
się także jedyny sprawny na 
Dolnym Śląsku normalnoto-
rowy parowóz – lokomotywa 
TKt48-18. Ponadto Muzeum 
posiada zbiory urządzeń, na-
rzędzi i dokumentów kolejo-
wych oraz tematyczne zbiory 

ikonograficzne związane z 
terenem Śląska. Na zwiedza-
jących czekają też wystawy 
maszyn i urządzeń przemysło-
wych, w tym… polski kompu-
ter ODRA z 1974 roku! Wyciecz-
ka Wakacyjnym Pociągiem 
Muzealnym to również dosko-
nała okazja do odwiedzenia 
zabytkowej lokomotywowni 
w Dzierżoniowie (z 1907 roku), 
w której znajdują się powo-
jenne parowozy i wagony,  
a niebawem stworzona zo-
stanie wystawa prezentująca 
dzieje fabryki radioodbiorni-
ków DIORA. 
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 Romuald Piela

HISTORYCZNE MAPY W INTERNECIE

Wspólny projekt woje-
wództwa dolnośląskiego i 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go realizowano od 2014 roku. 
Zeskanowano 360 arkuszy 
niemieckich map topogra-
ficznych z obszaru woje-
wództwa dolnośląskiego z 
lat 1880-1945. Dodatkowo 
uwzględniono mapy wyda-
ne po II wojnie światowej. W 
efekcie można prześledzić 

zmiany zabudowy i użytkowa-
nia Dolnego Śląska na prze-
strzeni XX i XXI wieku. Zdigi-
talizowane mapy od kilku dni 
można oglądać na geoportalu 
(www.geoportal.dolnyslask.
pl). Cyfrowe mapy historycz-
ne zostały, po uprzedniej ka-
libracji, naniesione na mapy z 
późniejszych okresów. Dzęki 
temu zabiegowi użytkownicy 
mogą płynnie prześledzić losy 

danego obszaru korzstając z 
linii czasu.

- Udostępnione mapy, to 
gratka nie tylko dla miłośni-
ków historii, ale także użytecz-
ne narzędzie dla inwestorów, 
którzy mogą sprawdzić histo-
rię danego terenu inwestycyj-
nego - ocenia Cezary Przybyl-
ski, marszałek województwa.

Z geoportalu mogą ko-
rzystać samorządy, urzędy 

państwowe, uczelnie, ale 
także przedsiębiorcy i zwy-
kli użytkownicy. Funkcjonuje 
tam 29 warstw map tematycz-
nych dotyczących ukształto-
wania terenu, surowców, stref 
ekonomicznych, ale także 
szlaków turystycznych czy 
obiektów sportowych. Bu-
dowa portalu trwała pięć lat 
i kosztowała prawie 7 mln zł.
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Pociągi z Kudowy-Zdroju 
do Wrocławia przez Kłodzko 
pojadą okrężną trasą. Od 13 
czerwca do 2 września kole-
jarze remontować będą linię 
Kłodzko-Wrocław (pomiędzy 
Strzelinem, a Kamieńcem Ząb-
kowickim). Wymieniane będą 
szyny i podkłady, zlikwidowa-
ne zostaną ograniczenia pręd-
kości. Ponieważ ten fragment 
linii jest jednotorowy, w okre-
sie robót konieczne będzie 
całkowite wstrzymanie ruchu 
pociągów i wprowadzenie au-
tobusowej komunkacji zastęp-
czej, co oczywiście wydłuży 
czas podróży. Wyjątkiem będą 
szynobusy Kolei Dolnośląskich, 
kursujące z Kudowy-Zdroju do 
Wrocławia. Aby zminimalizo-
wać pasażerom uciążliwości 
związane z przesiadkami, te 
składy zostaną skierowane 

do stolicy województwa ob-
jazdem przez Nową Rudę, 
Jedlinę-Zdrój i Wałbrzych. 
Wydłużenie czasu podróży bę-
dzie porównywalne z tym na 
linii z autobusową przesiadką, 
ponieważ na wyremontowa-
nym odcinku z Wałbrzycha do 
Wrocławia szynobusy pomkną 
z prędkością 120 km/h, i będą 
się zatrzymywać tylko w Wał-
brzychu Mieście i Jaworzynie 
Śląskiej. Na takim rozwiązaniu 
skorzystają mieszkańcy Nowej 
Rudy, Ludwikowic i Głuszyscy, 
bo zyskają bezpośrednie po-
łączenie do Wrocławia. Po 
zakońćzenu robót, poiągi na 
trasie Kłodzko-Wrocław przez 
Kamieniec Ząbkowicki i Strze-
lin przyspieszą do 100 km/h. 
Pierwsze składy pojadą po 
nowym torze 3 września.

 Romuald Piela

WYKLIKANE PROJEKTY

Internauci wybrali oby-
watelskie pomysły w ramach 
programu Aktywny Dolny 
Śląsk. W internetowym gło-
sowaniu wzięło udział 125 
projektów. Dolnoślązacy od-
dali na nie ponad 110 tysięcy 
głosów! Do następnego etapu 
przeszło 18 projektów, wśród 
nich cztery z okręgu wałbrzy-
skiego.

Etap głosowania na pro-
jekty zgłoszone do pierwszej, 
pilotażowej edycji regionalne-
go budżetu obywatelskiego 
Aktywny Dolny Śląsk został 
zakończony. Zliczono oddane 
głosy. W ciągu dwóch tygodni 
Dolnoślązacy oddali ponad 
110 tys. głosów. Najczęściej 
klikali internauci popierający 
projekty zgłoszone przez re-

gion jeleniogórski. Najrzadziej 
ci z Wrocławia. 22 projekty 
zgłoszne przez stowarzysze-
nia z okręgu wałbrzyskiego 
zebrały łącznie ponad 18 
tysięcy głosów. Cztery prze-
szły do kolejnego etapu, w 
tym tylko jeden z powiatów 
kłodzkiego i ząbkowickiego 
(Bieg Górski Radków 2016). 
Aktywny Dolny Śląsk, to pi-

lotażowy program budżetu 
obywatelskiego dla inicjatyw 
sportowych i turystycznych. 
Dolnoślązacy współuczestni-
czyli w podejmowaniu decyzji 
o finansowaniu wybranych w 
głosowaniu projektów. Budżet 
wydarzeń sportowych i tury-
stycznych posiada w tym roku 
pulę 600 tys. zł.

 Romuald Piela

SZYNOBUSOWE UTRUDNIENIA
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W dniach 30.05- 04.06.2016 
roku w Bielawie zorganizowa-
ny został polsko- czeski plener 
artystyczny pod hasłem prze-
wodnim „Bielawska architek-
tura i pejzaże”. Głównym or-
ganizatorem była Ewa Glura, 
prezes  Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy. W plenerze wzięli 
udział malarze i fotograficy z 
Polski i Czech.

W programie było także 
spotkanie poetyckie z Vĕrą 
Kopecką z Broumova, wspól-
ne malowanie z dziećmi ze 
szkoły podstawowej nr 10 
oraz z innych szkół. Odbyło 
się również spotkanie i dys-
kusja  z Ireną Wyrzykowską z 
Dobrego Miasta. Uczestnicy 
pleneru zwiedzili ponadto 
wyremontowany zabytkowy 
pałac w Pieszycach. Werni-
saż zorganizowano w sobo-
tę 04.06.2016 r. Uroczystość 
zgromadziła przedstawicieli 
władz województwa dolnoślą-
skiego, Bielawy i trzech  miast 
partnerskich; Lingen, Kostelec 
nad Orlici i Hronova.

 

PLENER W BIELAWIE

Ve dnech 30.5.-4.6.2016 
se konal v Bielawě polsko-če-
ský  umělecký plenér  pod 
heslem "Bielawská architek-
tura a krajiny." Hlavní orga-
nizátorkou byla Eva Glura, 
předsedkyně Spolku přátel 

Bielawy. Setkání se zúčastnili 
malíři a fotografové z Polska 
a České republiky.

Na programu bylo také 
poetické setkání s Věrou 
Kopeckou z Broumova, 
společné malování s dětmi 

ze základní školy číslo 10 a 
z jiných škol. Konalo se také 
setkání a diskuse s Irenou 
Wyrzykowskou z Dobrého 
Miasta. Účastníci plenéru na-
vštívili také zrekonstruovaný 
historický palác v Pieszycích. 

Vernisáž se konala v sobotu 
4.6.2016. Oslav se zúčastnili 
zástupci Dolního Slezska, Bie-
lawy a tří partnerských měst; 
Lingen, Kostelec nad Orlicí a 
Hronov.

Wystawa prac powstałych na plenerze w Hotelu pod Sową w dniu 04.06.2016. W uroczystym wernisażu uczestniczyli m. innym 
(od lewej) Julian Golak , wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Vĕra Kopecká - poetka z Broumova, Lucyna 
Wierzbicka i prof. Konrad Czapliński z Zielonej Góry,( z prawej). Foto T. Łazowski. 
Výstava děl, které vznikly během plenéru, se konala v Hotelu pod Sową dne 4.6.2016. Slavnostní vernisáže se zučastnili mimo 
jiné (zleva) Julian Golak, místopředseda Sejmiku Dolního Slezska, Věra Kopecká- básnířka - z Broumova, Lucyna Wierzbicka a 
prof. Konrad Czaplińský ze Zelené Hory, (vpravo). Foto T. Łazowski.

PLENÉR W BIELAWIE
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ŚWIDNICA – MIASTO, KTÓRE WARTO POZNAĆ BLIŻEJ
Świdnica - perła śląskiego 

baroku, dawna stolica księstwa 
świdnicko-jaworskiego słynąca 
z wyśmienitego piwa, pysznych 
pierników, tradycji kupieckich, 
wojny 7-letniej, konfliktów re-
ligijnych pomiędzy katolikami 
i protestantami, które zaowo-
cowały dwiema imponującymi 
świątyniami Kościołem Poko-
ju i katedrą św. Stanisława i 
Wacława - uważanymi dziś za 
absolutne „must have” wśród 
turystów. Przeplatają się w 
niej dzieje Polaków, Czechów, 
Niemców, Francuzów, Węgrów, 
Austriaków, Greków, Żydów i 
Rosjan. Bogata w wielowąt-
kowe historie i legendy. Jej 
mieszkańcy twierdzą, że to 
właśnie tutaj, a nie jak ogólnie 
się sądzi w Warszawie, na świat 
przyszedł pożerający mieszczan 
bazyliszek… Tutaj też narodzi-
ła się jedna z najstarszych w 
Polsce giełd staroci, nad któ-
rą regularnie w każdą pierw-
szą niedzielę miesiąca czuwa 
bóg handlu i złodziei Hermes 
przypatrując się jej z najwyższej  
w Rynku kamienicy. W tym 
ciekawym i przepięknym mie-
ście odbędzie się jesienią jedno  
z najważniejszych wydarzeń 
dla branży turystycznej w kraju  
- Kongres Turystyki Polskiej. 

Bogactwo 
sławnych mieszkańców

Sześćdziesięciotysięczna 
Świdnica leży na Przedgórzu 
Sudeckim, w dolinie rzeki By-
strzycy, na turystycznej trasie 
pomiędzy Zamkiem Książ a 
Wrocławiem. Ma do zaoferowa-
nia turystom bardzo wiele – im-
ponujące zabytki będące świa-
dectwem przeszło 750-letniej 
wielowątkowej historii, piękne 
krajobrazy z górami i Ślężą w tle, 
ciekawe wydarzenia kulturalno-
-sportowe oraz  mieszkańców, 
o których głośno w świecie. W 
Świdnicy swoje rodzinne domy 
mieli: słynny as myśliwski I 
wojny światowej Manfred von 
Richthofen zwany „Czerwonym 
Baronem”, matematyczka i astro-
nom Maria Kunitz, twórca bramy 
brandenburskiej Carl Gothard 
Langhans, odkrywca rzeżączki, 
wenerolog Albert Ludwik Ne-
isser. Z miastem tym związana 
jest również Anna Świdnicka – 
cesarzowa rzymska z dynastii 

Piastów, mówiący biegle 68-ję-
zykami poliglota Emil Krebs, 
autor piosenki „Rozkwitały 
pąki białych róż” – Mieczysław 
Kozar-Słobódzki i wiele innych 
osób, które znajdują się na liście 
znanych świdniczan i są obecni 
w pamięci.

Barok, renesans, secesja…

Architektura Świdnicy to 
wdzięczny i z chęcią utrwalany 
przez wielu artystów fotografi-
ków jak i amatorów temat. Jest 
tu naprawdę co podziwiać – od 

wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO Kościoła 
Pokoju poczynając, poprzez 
monumentalną dominantę – 
Katedrę Świdnicką z najwyższą 
wieżą na Śląsku, wieżę ratuszo-
wą, z której za darmo można 
oglądać panoramę miasta, 
zabytkowy dworzec PKP, po-
zostałości średniowiecznych 
murów obronnych czy Twier-
dzy Świdnickiej, dawny pałac 
opatów cysterskich, cerkiew św. 
Mikołaja, mosty, fontanny, licz-
ne kamienice i zabytkowe wille, 
rzeźby, detale, czy zieleń. Miasto 

posiada uznawaną za bardzo 
cenną, doskonale zachowaną 
po II wojnie światowej, starów-
kę, która porównywana bywa 
do toruńskiej i krakowskiej. 
Średniowieczny układ Rynku 
i prowadzących do niego ulic 
pozostał nienaruszony do dziś 
i uważany jest za jeden z naj-
lepiej zachowanych zespołów 
urbanistycznych w Polsce. 

Warto przyjechać do Świdni-
cy i samemu poczuć atmosferę 
tego wyjątkowego miasta, które 
zachwyci nie tylko zabytkami, 
ale i smaczną kuchnią.

 Barowe fontanny to tylko nieliczne, cenne architektonicznie detale, obok których nie można przejść obojętnie.
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SVÍDNICE – MĚSTO, KTERÉ STOJÍ ZA TO POZNAT BLÍŽ

Svídnice – perla slezského 
baroka, kdysi hlavní město 
svídnicko-javorského knížec-
tví. Do historie se vepsalo mj. 
výborným pivem, chutnými 
perníky, kupeckou tradicí, 
sedmiletou válkou. Konfliktům 
katolíků s protestanty přinesly 
pozoruhodné plody v podobě 
2 imponujících svatostánků – 
Kostela Míru a Katedrály sv. 
Stanislava a Václava, které jsou 
mezi turisty považovány za na-
prosté „must see“. Po mnoho 
století se zde splétaly osudy 
poláků, čechů, němců, franco-
uzů, maďarů, rakušanů, řeků, 
židů a rusů. Město plné sple-
titých příběhů a pověstí. Její 
obyvatelé tvrdí, že právě zde 
(a ne ve Varšavě, jak se obec-
ně soudí) spatřil světlo světa 
lidožravý bazilišek... Tady také 
vznikla jedna z nejstarších burz 
starožitností v Polsku, nad níž 
každou první neděli v měsíci 
bdí bůh kupců a zlodějů Her-
mes sledující vše z nejvyššího 

domu na náměstí. A právě toto 
zajímavé a krásné město se na 
podzim stane dějištěm jedné 
z nejdůležitějších událostí pro 
turistickou branži v Polsku – 
Kongresu Polské Turistiky.       

Slavní rodáci

Svídnice čítající 60 tis. 
obyvatel leží v Sudetském 
předhůří, v údolí řeky Bystři-
ce na turistické trase mezi 
Zámkem Książ a Vratislaví. 
Návštěvníků může nabídno-
ut mnohé – impozantní pa-
mátky, které se staly svědky 
více než 750-tileté historie 
města, překrásné panorama 
s horami vč. legendární Ślęży, 
zajímavé kulturní a sportovní 
akce a v neposlední řadě také 
celou řadu světově proslulých 
rodáků. Ve Svídnici své rodné 
domy měli: slavné stíhací eso 
I. sv. války Manfred von Rich-
thofen zvaný Rudý baron, ma-
tematička a astronomka Maria 

Kunitz, tvůrce Brandenburské 
brány Carl Gothard Langhans 
a objevitel kapavky venerolog 
Albert Ludwik Neisser. S tímto 
městem je spjata také Anna 
Svídnická – manželka Karla 
IV., římská císařovna z dyna-
stie Piastů, polyglot Emil Krebs 
hovořící plynně 68 jazyky, 
skladatel Mieczysław Kozar-
-Słobódzki a mnoho dalších 
známých osobností, které 
zůstávají v naší paměti.     

Baroko, renesance, 
secese...

Architektura Svídnice před-
stavuje vděčné téma zvěčňo-
vané mnoha profesionálními 
a amatérskými fotografy. Je tu 
opravdu čemu se obdivovat 
– počínaje od Kostela míru 
zapsaného na seznam světo-
vého kulturního dědictví, přes 
monumentální dominantu 
města – Svídnickou katedrálu 
s nejvyšší věží ve Slezsku, 

radniční věž, z níž lze zdarma 
shlédnout panorama města, 
historické vlakové nádraží, 
zbytky středověkých hradeb 
a Svídnické tvrze, dávný palác 
cysterciáckých opatů, pravo-
slavný kostel sv. Mikuláše a 
mosty, fontánami, sochami, 
četnými historickými domy a 
vilami konče. Město se pyšní 
cenným a po 2. sv. válce doko-
nale zachovaným historickým 
centrem srovnávaným často s 
toruňským a krakovským. Stře-
dověké uspořádání náměstí a 
ulic, jež k němu vedou, zůstalo 
dodnes nenarušeno a je po-
važováno za jedno z nejza-
chovalejších urbanistických 
uskupení v Polsku. Stojí za to 
přijet do Svídnice a na vlastní 
kůži pocítit atmosféru toho-
to vyjímečného místa. Krásné 
památky potěší oko a výborná 
kuchyně zase jazyk.

 Svídnická katedrála je monumentální budovou s bohatě zdobeným barokním interiérem, nejvyšší věží ve Slezsku a největším gotickým mozaikovým oknem.
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REICHTUM DER BERÜHMTEN BEWOHNER
Die 60. Tsd. Einwohner zäh-

lende Stadt Świdnica/Schwe-
idnitz liegt im Sudetenvorland 
und im Weistritztal, direkt auf 
der touristischen Route zwi-
schen Schloß Książ (Fürstenste-
in) und Wrocław (Breslau) und 
hat den Reisenden sehr viel zu 
bitten: imposante Denkmäler, 
die Zeugnisse von über 750- 
jährigen außergewöhnlichen 
Vergangenheit sind, wunder-
schöne Berglandschaften mit 
Zobtenberg im Hintergrund, 
interessante Kultur- und Spor-
tereignisse sowie eigene Ein-
wohner selbst, über die man in 
der Welt spricht. In Świdnica/ 
Schweidnitz sein Familienheim 
hatten: Manfred von Richtho-
fen- als Roter Baron bekannt 
- berühmter  Jagdflieger-Ass 
des I. Weltkrieges, Mathema-
tikerin und Astronomin - Maria 
Kunitz, Carl Gotthard Langhans 
- der Schöpfer des Branden-
burger Tores, Albert Ludwik 
Neisser –Venerologe und 
Entdecker des Trippers-Kran-
kheit (Gonorrhö-Krankheit). 
Mit der Stadt blieben auch in 
enger Verbindung: Anna von 
Schweidnitz – Kaiserin des 
Heiligen Römischen Reiches, 
die dem Adelsgeschlecht 
der Piasten entstammte, Po-
lyglotte Emil Krebs, der 68 
Sprachen beherrschte,  Mie-
czysław Kozar-Słobódzki, der 
Autor des Liedes “Wenn die 
Knospen der weißen Rosen 
aufblühen” („Rozkwitały pąki 
białych róż”) und viele andere 
Personen, die sich an der Liste 
der berühmten Schweidnitzer 
befinden und im Gedächtnis 
der Menschen präsent bleiben.  

Barock, Renaissance, 
Jugendstil…

Die Architektur von Świd-
nica/Schweidnitz ist ein dank-
bares und gerne von vielen 
Kunstfotografen/-inen sowie 
Amateurfotografen/-inen 
aufgenommenes Thema. Es 
gibt hier tatsächlich vieles zu 
bewundern - ab der, auf die 
UNESCO-Liste eingetragene 
Friedenskirche angefangen, 
über  die monumentale Do-
minante der Schweidnitzer 
Kathedrale, mit höchstem 
Turm in Niederschlesien, den 
Rathausturm, von dem man 

kostenlos die Panorama der 
Stadt bewundern kann, bis 
zum historischen Bahnhof, 
den Überbleibsel der mitte-
lalterlichen Stadtmauern oder 
Schweidnitzer Festung, frühere 
Abtei der Zisterzienser, ortho-
doxe St. Nicolai-Kirche, Brüc-
ken, Springbrunnen, zahlreiche 

Mietshäuser und denkmalge-
schützten Villen, Skulpturen, 
architektonischen Details oder 
Grünanlagen. Die Stadt besitzt 
den sehr wertvollen und nach 
dem II. Weltkrieg exzellent er-
haltenen Altmarkt, der mit dem 
Ring von Thorn (Toruń) oder 
Krakau (Kraków) verglichen 

wird. Mittelalterliche Markt 
- Ordnung und Straßennetz 
- Ordnung blieb verschont 
und unverändert und gelten 
bis heutige Zeit als eines der 
am besten erhaltenen urbani-
stischen Komplexe in Polen.

Wenn man Świdnica/Schweidnitz besucht, lohnt sich das Kultur-Kalendarium zu beachten. Um jede Jahreszeit finden mehrere 
Konzerte, Ausstellungen, Vorlesungen und Treffen statt. Die Stadt ist u.a. für „Internationales Bach- Festival“, „Schweidnitzer 
Jazz-Nächte“, „Straßentheater-Festival“, „Fotografie-Tagen“, „Tagen der Berge“, Filmfestival – „Mit dem Augen der Jugend“  
und „Spektrum-Festival“, Tanz-Festival sowie der Freilicht- Veranstaltungen, die den breiten Publikum gewidmet sind,  bekannt. 

Friedenskirche ist auf die Weltkulturerbe Liste der UNESCO eingetragen- ein der bedeutsamer Toristik-Objekte der Stadt. 
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.

ODLEGŁY ŚWIAT – WYSTAWA SYLWESTRA AMBROZIAKA
17.06.2016, Wałbrzych

17 czerwca 2016 o godzinie 
18.00 w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
otwarta zostanie wystawa „Od-
legły świat” Sylwestra Ambro-
ziaka.

Artysta urodził się w 1964 
roku w Łowiczu. Studiował na 
Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
dyplom w pracowni prof. Grze-
gorza Kowalskiego (1989 r.). 

Swoje prace prezentował na po-
nad osiemdziesięciu wystawach 
indywidualnych oraz brał udział 
w ponad stu dwudziestu wysta-
wach zbiorowych w Polsce i na 
świecie. Był wielokrotnym sty-
pendystą między innymi Fun-
dacji Notoro i Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, Fundacji 
Kultury czy Kulczyk Foundation. 
Trzykrotnie nominowano go do 
nagrody „Paszporty Polityki” w 
1994, 1999 i 2008 roku.

Ambroziak zajmuje się rzeź-
bą, rysunkiem, a także instala-
cją oraz eksperymentalnym 
filmem animowanym. Jego 
rzeźby to przede wszystkim 
pokaźnych rozmiarów figury 
w drewnie, choć obecnie wy-
korzystuje także silikon, masy 
akrylowe i żywicę epoksydową. 
Debiutował jeszcze jako stu-
dent, kilkakrotnie przed dy-
plomem prezentując w Galerii 
Dziekanka i na ASP swoje ak-
cje i rzeźby. Prace te wpisywa-
ły się w nurt Nowej Ekspresji  
w sztuce młodych. Również  
w późniejszej twórczości artysta 
swój styl opiera na ekspresjo-
nistycznych środkach wyrazu: 
uproszczeniu i zbrutalizowaniu 
kształtów, przerysowaniu pro-
porcji oraz kontrastowej poli-
chromii. Na wyraz jego rzeźb 
oddziałała sztuka prymitywna, 
archaiczna i ludowa, w tym cha-
rakterystyczne cechy formalne 
figur i masek afrykańskich. Role 
współczesnego twórcy porów-
nuje Ambroziak z działaniami 
szamana - artysty, kapłana 
i uzdrowiciela. W swoich dzie-
łach chętnie podejmuje moty-
wy i tematy antyczne, przedsta-

wiając je w zgoła nieklasycznej 
formie. Drugim ulubionym jego 
wątkiem są tematy biblijne i 
chrześcijańskie, często podda-
wane poczynając od drastycz-
nego dyplomu, interpretacji i 
uaktualnieniom dalekim od 
kanonu i doktryny.

Istotną rolę w twórczości 
Ambroziaka odegrała sytuacja 
polityczna w Polsce w latach 
80-tych oraz dominująca rola 
katolicyzmu w polskim spo-
łeczeństwie. Z drugiej strony 
artysta reaguje na współczesną 
kulturę masową, w tym komik-
sy, kreskówki, filmy z gatunku 
science fiction i agresywne 
przekazy medialne. Figura 
lalki służy mu do konfronta-
cji nieskrępowanej dziecięcej 
wyobraźni z nieustannym zma-
ganiem z brutalną rzeczywisto-
ścią. Groteskowo deformowa-
ne, przeskalowane i nieoszli-
fowane postacie Ambroziaka 
są niemalże prowokacyjnie 
brzydkie. Nazywane przez ar-
tystę „Minotaurami” i „Lalecz-
kami”  humanoidalne istoty o 
anonimowych twarzach, dają 
świadectwo i rzucają wyzwanie 
naszej współczesności.

Wystawę można będzie 
obejrzeć w Galerii Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
do 20 sierpnia. Wstęp wolny.

Organizator: 
Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia
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XIX FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
1-3.07.2016, Świdnica

Festiwal Teatru Otwartego to 
świdnickie letnie święto teatru, 
którego przewodnią ideą jest 
budowanie przestrzeni wspól-
nego spotkania i swobodnego, 

sprzyjającego kreatywności, 
klimatu wymiany kulturalnej – 
stąd też impreza ma charakter 
niekonkursowy. Jej ambicją jest 
prezentacja oraz powiązanie w 
sposób otwarty i dynamiczny róż-
nych form teatralnej ekspresji, od 
wiodących prym przedstawień 
ulicznych, przez spektakle sce-
niczne, happeningi plastyczne, 
pokazy warsztatowe, performan-
ce, po dyskusje o teatrze.  
Festiwal organizowany jest w 
Świdnicy, zawsze w lipcu, od 
1998. Od początku jego istotą 
było pokazywanie występów 
najciekawszych zespołów pol-
skich, uzupełnianych o pokazy 
artystów zagranicznych. Z roku 
na rok organizatorzy starają się 

poszerzać i różnicować ofertę w 
taki sposób, by zaskakiwać wi-
dza coraz nowymi pomysłami i 
konwencjami. Impreza stała się 
kulturalno–turystyczną atrak-
cją regionu, co przekłada się 
na rosnącą liczbę widzów, a co 
za tym idzie – zwiększającą się 
stale liczbę przedstawień.  
Zapraszamy na tegoroczną, XIX 
już, edycję festiwalu (Świdnica, 
1–3 lipca 2016), podczas któ-
rej pokażemy wyraziste, pełne 
ekspresji, wigoru teatralnego i 
żywego ognia widowiska. 

Organizator: 
Świdnicki Ośrodek Kultury

KONCERT CHRZEST 966
19.06.2016, Świdnica

Świdnicki Ośrodek Kultury 
i Agencja Artystyczna arte.jazz 
zaprasza na koncert polskiej mu-
zyki średniowiecznej pt. Maciej 
Fortuna – Chrzest 966 – polska 
muzyka średniowieczna na trąb-
kę, organy, z wizualizacjami.

1050-lecie Chrztu Polski sta-
ło się pretekstem do stworzenia 
koncertu multimedialnego na 
trąbkę i organy z wizualizacjami. 
Autorem wszystkich opracowań 
muzycznych jest Maciej Fortuna, 
kompozytor oraz trębacz jazzo-
wy. Na repertuar koncertu skła-
dają się zarówno pierwsze pol-
skie utwory związane z tradycją 
sakralną, jak i autorskie kompozy-
cje Macieja Fortuny tworzone w 
stylistyce silnie nawiązującej do 
okresu polskiego średniowiecza. 
Zestawienie trąbki i organów w 
stylistyce jazzowej, na gruncie 
polskich utworów średniowiecz-
nych stanowi wydarzenie bez 
precedensu.

Programowym rdzeniem 
koncertu są aranżacje średnio-
wiecznych tropów. Pojawiają się 
więc utwory związane z trady-
cją liturgiczną – Bogurodzica, 
Krystus z martwych wstan je, 
Bądź pozdrowion Krzyżu Świę-
ty, a także autorskie kompozy-
cje Macieja Fortuny, tworzone 
w zgodzie ze stylistyką polskich 
średniowiecznych tropów.  

Zorientowanie Macieja Fortuny 
na muzykę średniowiecza trwa 
od wielu lat, co znalazło swoje 
ucieleśnienie w albumie wy-
danym w roku 2013 – Fortuna/
Dys – Tropy. Wydawnictwo to 
zostało uznane za jeden z naj-
lepszych albumów jazzowych 
roku 2013 i zebrało pozytywne 
opinie najważniejszych krytyków 
jazzowych w Polsce. 
W oparciu o warstwę muzyczną 
powstały również wizualizacje, 
które stanowią integralną część 
koncertu, działającą w pełnej 
synchronii z muzyką. Składają 
się na nie obrazy o tematyce li-
turgicznej i poddawane są ani-
macji. Kinetyka przedstawianych 
scen nawiązuje do muzyki, a za-
stosowanie specjalnych urządzeń 
umożliwia pełne zespolenie obu 
warstw audio i wideo, nawet we 
fragmentach improwizowanych. 

Wykonawcy:
Maciej Fortuna – trąbka, 
kompozycje, aranżacje 
Marek Smoczyński – organy
Paweł Wypych – wizualizacje 

Wstęp wolny

Organizator: 
Świdnicki Ośrodek Kultury
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BRAVE FESTIVAL
1-16.07.2016, Wrocław

„Dwunasta edycja Brave Fe-
stival to edycja znacząca i miejmy 
nadzieję symboliczna. Dlaczego 
tak sądzę? Gdyż jest to chyba 
edycja najbardziej ze wszystkich 

dotychczasowych właśnie o „wy-
pędzeniach”. Dzisiejszy świat jest 
planszą, na której setki tysięcy 
ludzi migruje, ucieka, przemiesz-
cza się, szuka nadziei, ocalenia. 
Nie zdecydowaliśmy się mówić o 
emigrantach, gdyż to zbyt świe-
że, wciąż rozgrywające się na na-
szych oczach tu i teraz. Zdecydo-
waliśmy się mówić w szerszym 
kontekście o ludziach, którzy od 

zawsze byli w swoich i obcych 
społecznościach odmienni, inni, 
a przez to byli stygmatyzowani i 
piętnowani. Tegoroczna edycja 
to kilkanaście zjawisk z całego 
świata ukazujących ludzi, których 
codzienność z rożnych przyczyn 
jest bardzo trudna i skompliko-
wana. Pokazujemy ludzi, którzy 
przy pomocy sztuki postanowili 
odmienić swoje wykluczenie.” - 
mówi Grzegorz Bral, dyrektor 
artystyczny Brave Festival.  
W tegorocznym programie po-
jawią się koncerty, spektakle, 
dyskusje, spotkania z artysta-
mi, warsztaty i wystawy, a także 
pokazy filmowe. Oprócz wyda-
rzeń artystycznych nie zabrak-
nie aktywności ekologicznych i 
edukacyjnych. Zadaniem tego 
festiwalu jest uczyć odrębno-
ści, różnorodności i siły, jaka z 
nich płynie. Poprzez Brave Fe-
stival zaczynamy jedynie po-
budzać pewne mechanizmy.  
Brave Festival to jedyny w Polsce 
przegląd kultur, tradycji i rytów z 
całego świata, które są na granicy 
wyginięcia. Festiwal niezmiennie 
nosi znaczący podtytuł „Przeciw 
Wypędzeniom z Kultury”. Naro-
dził się w 2005 roku, a dziś jest 
jednym z najważniejszych em-
blematów kultury Wrocławia. 
Przełamywanie społecznych 
stereotypów nie jest proste, 
ale możliwe – a jak pokazują 
historie grup zaproszonych 
na  Brave Fest iva l ,  nar zę -
dziem może być sztuka.   
Teatr 21 z Warszawy, swą nazwę 
wziął od dodatkowego chromo-
somu 21, którym obdarzeni są 
jego aktorzy – ludzie z zespołem 
Downa. W Teatrze grają również 

osoby z autyzmem, Izraelski Na-
laga’at Theater, którego część 
aktorów cierpi na zespół Ushera 
– schorzenie genetyczne, za spra-
wą którego postępuje dysfunkcja 
wzroku lub słuchu, uświadamia 
publiczności, że niepełnospraw-
ność nie stanowi przeszkody w 
wyrażaniu siebie i byciu kreatyw-
nym. Sztuka ułatwia to w sposób 
szczególny. Spektakle Candoco 
Dance Company z Londynu, to 
odkrycia choreograficzne, które 
wciąż na nowo przesuwają gra-
nice definiujące taniec i prze-
łamują stereotypy myślenia o 
fizycznej sprawności i perfekcji, 
zwłaszcza że solistami są także 
tancerze z niepełnosprawno-
ściami. Niesłyszący muzycy z 
malezyjskiej grupy Deafbeat są 
zdeterminowani, aby „słyszeć” 
swoje bębny, a ich wytrwałość 
oraz ciężka praca otwiera przed 
nimi nowe możliwości. Z kolei 
Blind Ballet Company Fernanda 
Bianchini  z Brazylii to jedyny na 
świecie zawodowy balet niewido-
mych. Jego tancerze rozpoznają 
świat „oczami swoich serc” i dają 
dowód, że można pokonać wszel-
kie bariery i uprzedzenia.  
Przynależność do grupy społecz-
nej uznawanej za gorszą, jak w 
wypadku hinduskich Cyganów i 
joginów z grupy Bakri Ki Mashak, 
czy haitańskich artystów prezen-
tujących rytuał Fet Gede, jest we 
współczesnym świecie jednym 
z motywów, dla których takich 
ludzi się nie akceptuje, lęka się 
ich i stygmatyzuje.

Organizator: 
Teatr Pieśń Kozła

XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
IM. OLGI SAWICKIEJ W LĄDKU-ZDROJU

4 - 9.07.2016, Lądek-Zdrój

Od osiemnastu lat, na kilka 
letnich dni na początku lipca, 
Lądek-Zdrój zmienia się w letnią 
stolicę tańca. Warsztaty tanecz-
no-choreograficzne, wieczorne 
spektakle teatrów tańca, pokazy, 
spotkania z artystami, Noce z 
Tańcem i wystawy, to tylko nie-
które z atrakcji programowych 

Międzynarodowego Festiwa-
lu Tańca im. Olgi Sawickiej w 
Lądku-Zdroju. Od lat przycią-
gają one do Lądka setki osób 
zafascynowanych tańcem, ale 
również poszukujących cze-
goś, co mogą odnaleźć tylko 
w Lądku, czyli pięknych gór-
skich krajobrazów, możliwości 

korzystania z wód leczniczych, 
SPA, niezwykłego klimatu ku-
rortu i relaksu. Nasze warsztaty 
przeznaczone są dla osób już 
tańczących, ale również takich, 
które dopiero chcą rozpocząć 
swoją przygodę z tańcem lub po 
prostu aktywnie spędzić urlop 
w pięknym kurorcie. Oferta 
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SLOT ART. FESTIVAL
5 - 9.07.2016, Lubiąż

5 lipca rusza Slot Art Festi-
val - pięciodniowa impreza gro-
madząca w Lubiążu na Dolnym 
Śląsku kilka tysięcy młodych, 
twórczych osób. Festiwal to 
miejsce spotkania fanów najróż-
niejszych gatunków muzycznych, 
miłośników kuglarstwa, sportów 
ekstremalnych, wszelkich sztuk 
i rzemiosł, oraz ludzi, którzy cel 
swojego życia upatrują w zaan-
gażowaniu społecznym.

Program festiwalu to kolaż 
najróżniejszych elementów: 
prawie sto warsztatów arty-
stycznych, sportowych i języ-
kowych, kilka scen grających 
rozmaitą muzykę, kino fabularne 
i dokumentalne, scena literac-
ka, wykłady i spotkania z gośćmi 
specjalnymi. To właśnie dzięki tej 

różnorodności uczestnicy odkry-
wają nowe przestrzenie, poznają 
ludzi o zainteresowaniach całko-
wicie odmiennych niż ich własne.

W tym roku na dużej sce-
nie festiwalu pojawią się m.in.: 
Marika, Bisz/BOK, Psio Crew, 
Oly, M.O.R.O.N., SEA + AIR, The 
Dumplings. Dziesiątki innych 
koncertów odbędą się też na 
scenach: HC/Punk, klubowej, 
hiphopowej, scenie unplugged 
i scenie doświadczalnej, gdzie - 
pod sklepieniem klasztornej ka-
tedry - w niepowtarzalny świat 
dźwięków zabierze nas Rafał Ru-
dawski i tworzona w trakcie fe-
stiwalu slotowa orkiestra.  

Slot Art Festival posiada wy-
jątkowy program warsztatowy. 
Codziennie, w trzech turach 

odbywa się ponad 100 warszta-
tów. Przez cztery dni festiwalu 
uczestnicy mogą przychodzić na 
te same warsztaty, pogłębiając 
swoje umiejętności, bądź - co-
dziennie próbować czegoś no-
wego. Czego można nauczyć 
się na slotowych warsztatach?  
Wszystkiego, czym chcą podzie-
lić się pasjonaci - wolontariusze, 
którzy je prowadzą. Choćby 
- rysunku architektonicznego, 
kowalstwa, chóru nieśpiewa-
jącego, języka tureckiego, le 
parkour, tańca irlandzkiego, 
czy żonglerki wieloosobowej. 
Możliwości jest naprawdę sporo  
i każdy znajdzie coś dla siebie.

Organizator: Stowarzyszenie 
Lokalnych Ośrodków Twórczości 
SLOT

obejmuje uczestników w każ-
dym wieku, dzięki czemu mogą 
z niej skorzystać całe rodziny. 
Festiwal posiada Klub Malucha, 
w którym pod opieką naszych 

animatorów rodzice uczest-
niczący w warsztatach mogą 
zostawić swoje pociechy.  
Podczas Festiwalu Teatr Mu-
zyczny z Łodzi zaprezentuje 
spektakl baletowy „Mur”, w 

którym poruszany jest temat 
fizycznych i duchowych granic 
między państwami i narodami, 
kulturami i religiami. Mur jest 
symbolem pięciu cywilizacji i 
pięciu murów, które zaistniały 
w historii ludzkości: Wielkiego 
Muru Chińskiego, symbolicz-
nego muru dzielącego Rosjan 
w czasach komunizmu, Muru 
Berlińskiego i muru między 
Palestyną a Izraelem. Piątym 
murem jest mur mentalny, 
kulturowy, związany z dzisiej-
szymi wydarzeniami migracyj-
nymi i nasileniem się terroru. 
Kostiumy zaprojektowała łódzka 
artystka Zuzanna Markiewicz. 
Warstwę muzyczną tworzą 
utwory rozmaitych gatunków, 
wywodzące się z odmiennych 
kultur i różnych epok, dzieła 
m.in. Tana Duna, Igora Strawiń-
skiego, Dymitra Szostakowicza, 
Richarda Wagnera, zespołu Kra-
ftwerk, Petera Gabriela, Hansa 
Zimmera i Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Collage dopełnił 
swoimi utworami łódzki kom-
pozytor Jakub Czech.  
Na festiwalu zobaczymy rów-
nież program Etiud Tanecznych 
„Small Memories” ze spektaklu  
„Spieluhr” grupy Tanzcompa-
gnie Giessen /Niemcy. Teatr tań-
ca z Giessen powstał w 2002 r. 
To niezwykle dynamiczny zespół 
dwanaściorga tancerzy z całego 
świata, pracujących pod arty-

styczną dyrekcją choreografa 
Tareka Assama. Assam zdobył 
wykształcenie jako tancerz kla-
syczny; zaczął pracować jako 
choreograf w 1982 roku. Od 
tego czasu jego choreografie 
zdobyły nagrody na wielu kon-
kursach. Pracował z wieloma 
zespołami, m.in. z Narodowym 
Baletem Salwadoru, Państwową 
Operą i Baletem w bułgarskiej 
Warnie, był dyrektorem baletu 
w Nordharzer Städtebundthe-
ater. W swoich choreografiach 
Assam wykorzystuje fragmen-
ty codziennego życia ludzi 
naszej epoki, które następnie 
przepracowuje, wykorzystując 
doświadczenia współczesnego 
tańca oraz teatru. Zespół pod 
jego kierunkiem reprezen-
tował region Sachen-Anhalt 
na światowej wystawie Expo 
w Hanowerze.   Artyści Tanz-
compagnie Giessen słyną z 
nieustannego poszukiwania 
nowych, eksperymentalnych 
technik tanecznych.  
Nowością na Festiwalu będą 
warsztaty Klasycznego Tańca 
Indyjskiego BHARATANATYAM, 
które poprowadzi Suhasini Mu-
thukrishnan. 

Organizator: 
Centrum Kultury i Rekreacji 
w Lądku-Zdroju.
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V sobotu 4. června se naším
kostelem od 16 hodin ponesou
tóny irských balad v podání
kytar a zpěvu Věry Kláskové
a  Ondřeje Poura. Pokud ještě
nemáte vstupenku, můžete si ji
za 150 korun pořídit přímo před
koncertem u kostela.

- - -
Hned dv• akce chystá na • er-
ven Café Neratov. V sobotu
4. června od 19:30 budou promí-
tat dokument "Hip hop-erace"
o  tančících seniorech, 11. června
od 19 hodin plánují besedu
o bylinkách Orlických hor s paní
Geržovou. Na obojí je vstup
volný, jen je třeba si rezervovat
místo na info@cafeneratov.cz

- - -
Až do 7. června m • žete pod-
po • it náš projekt spole • ných
letních tábor • pro děti s posti-
žením i bez něj, a to v  Tesco
v Rychnově nad Kněžnou. Stačí
žetonek, který tu za nákup do-
stanete, vhodit do tubusu s naším
logem. Za každý žetonek ze
srdce děkujeme!

- - -
S předstihem vás zveme na Den
otev• ených dve • í v • emeslných
chrán• ných dílnách Kope • ek.
Začne už v pátek 1. července ve-
čer, na sobotu 2. července pak
chystáme koncerty, jarmark, atrak-
ce pro děti a mnoho dalšího.

- - -
V naší rekreační Chat• Neratov
se uvolnilo n• kolik pokoj• na
jinak beznadějně obsazené červ-
nové víkendy. Více informací na
chataneratov.cz/rezervace.

- - -
Od konce května jezdí v našem
regionu cyklobusy, které staví
i v Neratově. Svézt se s nimi mů-
žete sobotách, nedělích a svát-
cích. Více na euro-glacensis.cz.

VYHLAŠUJEME SBÍRKU KVĚTINÁČŮ

Chystáte se do Neratova, třeba
na výlet, cyklistickou výpravu
nebo víkendovou dovolenou?
Pak vás bude zajímat, že ná-
kup pohledů a zmrzliny i klid-
ný rodinný oběd si u nás teď
užijete v novém, krásně rekon-
struovaném prostředí!

Nového kabátu se totiž do-
čkala jak naše hospoda, tak
obchod smíšeným zbožím.
Oba podniky nyní sídlí ve
společné budově hospody –
v  jedné části přízemí našel
útočiště náš obchod, v druhé
vznikl prostorný sál moderni-
zované hospody pro 40 stráv-
níků a další hladové návštěv-
níky pojme přilehlá terasa.

Důvodů k rekonstrukci by-
lo hned několik. Přízemí hos-

pody jsme loni na podzim
převzali od původního nájemce
a rozhodli jsme se celý prostor
zvelebit a předělat hospodu na
chráněné pracoviště, kde by
při vaření a obsluze našli práci
lidé s postižením a kam by se
vešlo více hostů než dosud.
Zároveň jsme doufali, že se
nám tak podaří z původních,
už nevyhovujících podmínek
přestěhovat i náš obchod
a dopřát mu větší sklad i více
místa pro nabízené zboží.

A protože obchod vznikl
na místě původního schodiště
do vyšších pater, kde se na-
cházejí pokoje našeho chráně-
ného bydlení, dočkali se
inovace i obyvatelé našeho
Domova. Místo po dřívějším

strmém vnitřním schodišti teď
domů chodí po pohodlných
venkovních schodech.

Vše se podařilo hlavně díky
úsilí a nasazení mnoha našich
kolegů a chytrým nápadům
architekta Radka Podorského,
který stojí za podobou nového
interiéru i vnějšího schodiště.

Budeme mít velkou radost,
když do našeho obchodu
a  hospody zavítáte a  sami
posoudíte, jak se vám líbí.
V  obou podnicích se navíc
snažíme nabízet co nejvíc lo-
kálních produktů a na jídelním
lístku hospody najdete i po-
zapomenutá tradiční česká
jídla a skvělé regionální pivo
z  Potštejna. A  to už přece
stojí za návštěvu, co říkáte?

Naše chráněná zahradnická dílna se obrací na všechny současné i bývalé zahrádkáře a vyhlašuje
velkou sbírku květináčů a květináčků, do kterých by mohla sázet své výpěstky. Vítány jsou květináče
plastové, terakotové i keramické, a to všech velikostí, nové i staré. Pokud vám doma pár takových
zbytečně leží, budeme rádi, když si vzpomenete na naše zahradnictví a květináče nám darujete,
dovezete nebo pošlete. Kdo ví, třeba se vám vrátí zpět, až si u nás příště koupíte sazeničky nebo
nějakou voňavou bylinku. Květináče můžete dovézt či poslat na adresu našeho sdružení (Bartošovice
v Orl.h. 84, 517 61), nebo kontaktovat paní Marii Malíkovou na tel. 494 530 058 či mailu
marie@neratov.cz a domluvit se na osobním předání.

FFoottoo:: MMaarrttaa WWoojjcciieecchhoovvsskkaa
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Léto je už za dveřmi a s ním
i  letošní třetí ročník našeho
divadelního festivalu herců
s  postižením "Menteatrál".
A tak je načase nahlédnout pod
jeho pokličku a prozradit, na
co se můžete o víkendu 29. až
31. července těšit.

Velkou novinkou bude pro-
stor, kde se divadelní předsta-
vení odehrají. Místo slaměné
stavby vyroste letos v Nera-
tově divadlo ze dřeva. Navrhli
ho architekti ze studia H3T
a nákres můžete vidět na při-
pojeném obrázku. Na herce
v  něm bude čekat profesio-
nální divadelní jeviště, na
návštěvníky pak příjemné za-
temněné hlediště.

Své umění vám v tomto
unikátním divadle předvedou
soubory handicapovaných her-

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

Naše farma se rozšířila o novou
oslici Matyldu. Radost z toho
má hlavně náš oslík Tonda, a my
jsme zvědaví, jestli se brzy
dočkáme i malých oslátek.

- - -
Do neratovského kostela při-
byly obětní svíčky, které si tu
mohou návštěvníci vzít a zapálit
za sebe nebo své blízké.

- - -
Na návštěvu k nám zavítal
královéhradecký senátor a dlou-
hodobý podporovatel našich
chráněných dílen Kopeček, pan
Miroslav Antl. Prohlédl si naše
chráněné dílny, speciální školu
i  neratovský kostel. A  protože
k nám přijel zrovna během spor-
tovního dne, mohl se pokochat
i šikovností našich sportovců.

- - -
Společnost ČSOB uspořádala
pro své zaměstnance benefič-
ní prodej lístků na představení
Dejvického divadla a výtěžek nám
věnovala na rozvoj bydlení pro
naše handicapované zaměstnan-
ce. Po vstupenkách se jen zaprá-
šilo a my ČSOB i  jejím zaměst-
nancům mockrát děkujeme!

- - -
Proběhla první poutní mše
v naší farnosti, sešli jsme se při
ní v kapličce na Černé Vodě. Mši
na Vrchní Orlici jsme museli
z organizačních důvodů zrušit.

- - -
Audit našeho hospodaření za
rok 2015 skončil pozitivně, audi-
toři při něm nenašli žádné chyby.
Informace o naší loňské činnosti
vydáme již brzy ve výroční zprávě.

- - -
Naše začínající tiskařská dílna má
za sebou první velkou a úspěšně
realizovanou zakázku na čtyři ti-
síce potištěných propisek.

čkali třpytivé a zároveň sladké
fidorkové medaile.

Odpoledne byl pak připra-
vený další program. Nejprve
nám manželé Šafářovi z cho-
vatelské stanice Fitmin před-
vedli cvičení a hru dogfrisbee
se svými pejsky, pak se dobro-
volní hasiči ze Žamberka pu-
stili do ukázky hašení. Kdo
chtěl, mohl si práci s hasičskou
hadicí i sám zkusit, nebo si
třeba vylézt na hasičské auto
a posadit se za jeho volant.

Na závěr se všichni účast-
níci sešli nad společným ohněm
a při opékání buřtů bylo dost
času na vyprávění zážitků
a odpočinek po náročném dni.

Všem organizátorům, do-
brovolníkům a účinkujícím
moc děkujeme za jejich nasa-
zení a za skvěle vydařený den!

Kdo v sobotu 14. května pro-
jížděl Neratovem, možná za-
hlédl hasičské auto, slyšel zvuk
střelby a viděl pobíhající děti
i  dospělé. Nešlo o žádný po-
plach, jen se u nás konal velmi
vydařený sportovní den pro
obyvatele našeho chráněného
bydlení, žáky naší speciální
školy i místní děti.

Program sportovního dne
byl nabitý. Nejprve na účastní-
ky čekala řada úkolů – střelba
na terč, skákání v pytli, pro-
cvičení paměti při "kimovce",
florbalová dráha zručnosti,
driblování s míčem, zjišťování
informací o místním kostele
nebo skládání věže z krabic.
Na konci se pak všichni do-

Foto: repro H3T architekti

Foto: Miroslav Hofmann

ců z ČR, Polska a snad i ze
Slovenska. Divadlo v progra-
mu doplní také doprovodné
koncerty, ozvěny filmového
festivalu Mentalpower, odpo-
činková "chillout" zóna, po-
jízdný divadelní autobus, ven-
kovní kavárna a spousta dalších
lákadel. V plánu je třeba i spe-
ciální projekt o minulosti
a vysídlení Neratova.

Vstupné na všechny akce
v  rámci festivalu bude i letos
dobrovolné. A ať už máte
chuť na Menteatrál vyrazit
jako diváci, nebo byste rádi
i sami přiložili ruku k dílu při
stavbě dřevěného divadla, vy-
platí se sledovat webové strán-
ky www.menteatral.cz, kde se
o festivalu postupně dozvíte
vše potřebné.
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariä Heimsuchung - Basili-
ka in Wambierzyce (Albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) - das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
- ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

Wambierzyce - bazilika Navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

Uzdrowisko Lądek - Zdrój. 
Leczenie w  Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte 
jest na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w  którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

Kurort Lądek - Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek 
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten 
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termal-
heilquellen. Seine Hauptattraktion 
bildet die 1678 erbaute Naturheilan-
stalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), 
in der sich heute ein Heilbad und 
eine Trinkhalle befinden.

Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v 
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W  osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z  przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i  stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

Bärenhöhle in Kletno (Klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein Labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jed-
na z  nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

Rezerwat „Wodospad  Wilczki” 
w  Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i  płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny 
las dolnoreglowy rosnący wokół 
wodospadu objęty jest ochroną 
i  stanowi krajobrazowy rezerwat 
przyrody. 

Naturschutzgebiet „Wodo-
spad Wiczki” w  Międzygórzu 
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze - vodopád na 
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Uzdrowisko Długopole - Zdrój. 
Urokliwy kurort, znany z wyśmieni-
tej wody mineralnej „Długopolanka” 
rozlewanej w Szczawinie nieopodal 
Długopola Zdroju. 

Kurort Długopole - Zdrój (Bad 
Langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

Długopole - Zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parko-
wy w  Bożkowie. W  centrum wsi 
w  1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w  II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z  pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - Parkanlage in Boż-
ków (Ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

Bożków - zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i  głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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Große Heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

Velká Hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z  vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor - Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a  rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

Ratusz w  Nowej Rudzie. Na 
środku rynku już w  XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w  XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W  płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

Nowa Ruda - radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

Fortyfikacje w Srebrnej Górze. 
Potężna twierdza wznosząca się 
nad miejscowością i przełęczą jest 
jednym z najciekawszych obiektów 
architektury militarnej w  Polsce. 
Wykorzystywano ją jako ciężkie 
więzienie. Podczas ostatniej wojny 
urządzono tu jeniecki obóz karny 
„Oflag VIII B”. 

Befestigungen in Srebrna 
Góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

Srebrna Góra -  pevnost. 
Mohutná pevnost, tyčící se nad 
městečkem Srebrna Góra a  stej-
nojmenným horským sedlem, 
patří k nejzajímavějším objektům 
vojenské architektury na území 
Polska. Později sloužila jako těžké 
vězení a během druhé světové války 
byl v jednom z  jejích fortů zřízen 
zajatecký tábor pro důstojníky 
Oflag VIII B.

Wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie. Sztandarowa wieża wido-
kowa na Dolnym Śląsku - najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego 
typu. Umiejscowiona została 1015 
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę 
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę. 

Aussichtsturm auf der Wielka 
Sowa (Hohen Eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

Rozhledna na Velké Sově. 
Nejznámější rozhledna v Dolním 
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel -
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším 
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie). 
Z rozhledny lze obdivovat panorá-
ma sudetského pohoří od Králic-
kého Sněžníku až po Sněžku.

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był 
w tajemnicy. Do dziś wielu history-
ków spiera się co do przeznaczenia 
tych podziemnych i  naziemnych 
obiektów, które powstały w Górach 
Sowich w czasie II wojny światowej.

Unterirdische Stadt in Osówka 
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

Podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a  nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a  nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

Muzeum prof. J. Wittiga w No-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i  pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i  Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
Nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w  XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 

31

32

33

34

35

27






	Okladka ZK 263 DRUK-1
	Okladka ZK 263 DRUK-2
	internet_263
	Okladka ZK 263 DRUK-3
	Okladka ZK 263 DRUK-4

