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Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Sukces frekwencyjny i wielkie artystyczne emocje, czyli
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 na półmetku
Wielkie widowiska plenerowe i setki lokalnych wydarzeń wykreowanych przez mieszkańców Wrocławia  
i Dolnego Śląska. Pełne sale koncertowe i teatralne, tysiące osób na wernisażach i debatach, wystawach  
i spotkaniach z pisarzami, artystami, czy znakomitymi architektami. Ponad dwa miliony osób z Polski i zagranicy 
wzięło udział w 650 wydarzeniach pierwszego półrocza ESK Wrocław 2016. 

A przed nami kolejne sześć miesięcy 
pełne kultury i wyjątkowych wydarzeń 
artystycznych w Stolicy Dolnego Śląska. 
Już za kilka dni startuje specjalna edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go T-Mobile Nowe Horyzonty, kończą 
się bilety na pierwszą edycję festiwalu 
Capital of Rock i koncerty z cyklu Singing 
Europe, a już za niespełna dwa miesiące 
startuje Olimpiada Teatralna i pierwsze 
przeglądy filmowe poprzedzające gru-
dniowe rozdanie Europejskich Nagród 
Filmowych... Na najbliższe pół roku 
Wrocław, Europejska Stolica Kultury, 
przygotował bogatą ofertę kulturalną 
zarówno dla mieszkańców, jak i naszych 
gości z całego świata.

Wielkie przebudzenie

Od otwarcia Europejskiej Stolicy Kul-
tury Wrocław 2016 minęło dokładnie pół 
roku. W Weekendzie Otwarcia wzięło 
udział ponad 120 tysięcy osób. Hasło 
„Przebudzenie” dobrze oddaje, to co 
dzieje się przez ostatnie sześć miesięcy. 
Z każdym dniem rośnie liczba osób ak-
tywnie korzystająca z kultury i oferty ESK. 
Ponad 100 imprez, które towarzyszyło 

ceremonii otwarcia było tylko namiast-
ką tego co działo się w kolejnych tygo-
dniach i miesiącach. Zimę żegnaliśmy w 
rytmie muzyki wielkiego mistrza Ennio 
Morricone oraz baskijskiej Tamborrady, 
która połączyła dwie Europejskie Sto-
lice Kultury – San Sebastian i Wrocław. 
Wiosna to m.in. czas wystaw, Muzeum 
Architektury prezentowało najlepsze eu-
ropejskie realizacje ostatnich 25 lat, na 
wrocławskim lotnisku witały turystów 
instalacje artystyczne, a w Muzeum 
Miejskim wielkim powodzeniem cieszyła 
się opowieść o „7 cudach Wrocławia i 
Dolnego Śląska”. Z niezwykle ciepłym 
przyjęciem spotkała się miesięczna re-
zydencja artystyczna Lwowa w stolicy 
Dolnego Śląska. Kwiecień i maj były 
czasem wielkich wydarzeń literackich i 
muzycznych, Wrocław kilkudziesięcioma 
imprezami rozpoczął kadencję jako Świa-
towa Stolica Książki UNESCO, a koniec 
miesiąca to wielki sukces Weekend Jazzu 
i Gitary. Ponad osiem tysięcy osób pobiło 
Światowy Rekord Guinnessa, a tysiące 
fanów rocka, jazzu i piosenki aktorskiej 
wybierało pomiędzy licznymi koncertami 
Jazzu nad Odrą, Dnia Jazzu, 3-Majów-
ki czy Przeglądu Piosenki Aktorskiej. 

Wielka kulminacja kulturalnych wyda-
rzeń nastąpiła w czerwcu, kiedy każdy 
weekend obfitował w dziesiątki impre-
zy ze wszystkich dziedzin kuratorskich. 
Życzenia miłośników dobrych książek 
zostały spełnione przez Dogrywkę Euro-
pejskiej Nocy Literatury, a półmetek ESK 
uświetniło widowisko Flow, który wraz 
z innymi imprezami weekendu zebrało 
około 140 tysięcy osób. Na placu Wol-
ności wystąpili z genialnym koncertem 
David Gilmour z Leszkiem Możdżerem, 
Zbigniewem Preisnerem oraz orkiestrą 
NMF, przed 20 tysięczną publicznością. 

Kalendarz wypełniony 
do końca roku

Mimo sukcesu, jakim okazało się 
pierwsze sześć miesięcy, ESK Wrocław 
nie zwalnia tempa. Przed nami kolejne 
pół roku i kalendarz po brzegi wypeł-
niony setkami wydarzeń artystycznych. 
Lato zakończy się mocnym uderzeniem 
- „Capital of Rock” (27 sierpnia) - na 
Stadionie Wrocław z udziałem zespołów 
Rammstein i Limp Bizkit. Jesień to czas 
międzynarodowej Olimpiady Teatralnej 

(14 października - 13 listopada), która 
ściągnie do Wrocławia największych 
twórców światowego teatru. Najbliż-
sze pół roku to również okres wielkich 
wystaw, Wrocław odwiedzi kolekcja 
Ericha Marxa (23 sierpnia 2016 – 22 
stycznia 2017), na co dzień mieszcząca 
się w słynnym Hamburger Bahnhof. W 
ostatnie fazy przygotowań wkracza także 
ekspozycja zatytułowana „Wrocławska 
Europa” (20 września - 31 grudnia), która 
skupi się wokół związanego z naszym 
regionem obrazu Bartolomaeusa Stro-
bla „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana 
Chrzciciela” przechowywanego dzisiaj 
w Muzeum Prado w Madrycie. Swój 
głos zabierze również Architektura XX 
wieku (16 grudnia 2016 - 5 marca 2017), 
wystawa która zaprezentuje dynamizm 
zmian i symbolicznie połączy twórców 
architektury Breslau i Wrocławia. Koniec 
roku to również moment, w którym cała 
filmowa Europa zwróci uwagę na stolicę 
Dolnego Śląska, gdy przyznane zostaną 
Europejskie Nagrody Filmowe (10 grud-
nia 2016). A to tylko kilka przykładowych 
wydarzeń, które nas czekają w ciągu naj-
bliższego półrocza w ESK Wrocław 2016

Evropské hlavní město kultury 2016
Úspěch s publikem a velké umělecké emoce, aneb evropské 
hlavní město kultury Wroclaw 2016 na půli cesty
Velké venkovní akce a stovky místních událostí vytvořených obyvateli Vratislavi a Dolního Slezska.  
Plné koncertní sály a divadla, tisíce lidí na vernisážích, debatách, výstavách a setkání se spisovateli,  
umělci nebo vynikající architekty. Více než dva miliony lidí z Polska a zahraničí se zúčastnilo 650 akcí  
z první poloviny Evropského hlavního města kultury Wrocław 2016.

A před námi je dalších šest měsíců 
plných kultury a jedinečných umělec-
kých akcí v hlavním městě Dolního 
Slezska. Za několik dní začne speciální 
edici koncových lístků pro Mezinárodní 
filmový festival T-Mobile, nové horizon-
ty v prvním ročníku festivalu hlavního 
města Rock a série koncertů Singing 
Evropa, a v během dobu kratší než 
dva měsíce začne Olympic Theatre 
a první film klientů,  před udělením 
evropských ocenění filmu v prosinci... 
a dalších pro příštích šest měsících – ve 
Wroclawi, evropské hlavní městě kul-
tury byl připraven program s bohatou 
kulturní nabídkou, a jak pro obyvate-
le města ale i  hosty z celého světa. 

Velké probuzení

Od zahájení projektu Evropské hlavní 
město kultury Wroclaw 2016, uplynula 
přesně polovina roku. O víkendu se za-
hájení zúčastnilo více než 120 tisíc lidí.  
Heslo „Probuzení” jasně odráží, co se 
dělo za posledních šest měsíců.  Každý 
den se počet lidí využívajících kulturní 
nabídku a program evropského hlavního 

města kultury zvětšuje. Více než 100 
akcí, které doprovázely slavnostní za-
hájení byly jen náhražkou za to, co se 
stalo v následujících týdnech a měsících. 
Se zimou jsme se rozloučili v rytmu hud-
by velkého mistra Ennio Morricone a 
baskické Tamborrady, které sloučily dvě 
evropská hlavní města kultury - San Se-
bastian a Wroclaw. Jaro patřilo době 
expozice Muzeum architektury, kdy se 
představily nejlepší evropské projekty 
za posledních 25 let, na letišti Wroclaw 
se seznámili turisté s instalace umění 
a v Městském muzeu se těší velkém 
úspěchem příběh „7 divů Wroclavi a Dol-
ního Slezska.” S velmi vřelým přivítáním 
se setkal s měsíčním opožděním Lvov 
v uměleckém hlavním městě Dolního 
Slezska. Duben a květen byla doba 
velkých literárních a hudebních akcí, 
Wroclaw měla desítky událostí, začal 
se používat termín jako Hlavni město 
knížky UNESCO, a na konci měsíce byl 
velkým úspěchem Víkend Jazzu a ky-
tary. Více než osm tisíc lidí překonalo 
rekord v Guinnessově knize, a tisíce 
fanoušků rocku, jazzu a písničky si vy-
bralo herce, mezi celou řadu koncertů 

to byl Jazz na Odře, Den Jazz, 3-piknik 
a Song Festival. Velká vyvrcholení kul-
turních akcí se konala v červnu, kdy 
každý víkend byl plný desítek událostí 
ze všech oblastí. Přání milovníků dobré 
knihy byly splněny evropskými Extra noci 
literatury, a také půli cesty Evropského 
hlavního města kultury zdobí brýlovou 
akce Flow, spolu s dalšími víkendovými 
akcemi, kdy se sešlo asi 140 tisíc lidí. 
Na náměstí Svobody přišli s geniálním 
koncertem Davida Gilmoura a Leszka 
Możdżera, Zbigniewa Preisnera a orche-
stru NMF, před 20 tisícovým  publikem. 

Kalendář je naplněn 
do konce roku
 

Přes tento úspěch, což se ukázalo být 
v prvních šesti měsících, evropského 
hlavního města kult Wroclawi nezpo-
maluje. Před námi ještě půl roku a ka-
lendář je až po okraj naplněný stovkami 
uměleckých akcí. Léto končí s ránem 
- „Hlavního města Rock” (27. srpna) - 
Stadion Wroclaw za účasti týmů Ram-
mstein a Limp Bizkit. Podzim je časem 
Mezinárodního olympijského divadlo 

(14. října - 13. listopadu), který stáhne 
do Wroclawi největší umělce světového 
divadla. Následujících šest měsíců je 
také období velkých výstav, Wroclaw 
navštíví sbírky Ericha Marxa (23. srpna 
2016 - 22. ledna 2017), každým dnem se 
budou nacházet v proslulé Hamburger 
Bahnhof. V poslední fázi je příprava pro 
vstup na výstavu s názvem „Wroclawská 
Evropa” (20. září - 31. prosince), která 
se bude soustředit kolem našeho regio-
nu spojeným s obrazem Bartolomaeusa 
Strobla „Svátek u Heroda a Stětí sv. Jana 
Křtitele” uložen dnes v muzeu Prado v 
Madridu.  Věhlas vezme také architektu-
ra dvacátého století (16. prosince 2016 
- 05.3.2017), výstava, která bude prezen-
tovat dynamiku změn a symbolicky spojí 
tvůrci architektury Breslau a Wroclavi. 
Konec roku bude také okamžikem, ve 
kterém bude celý film Europa upozorňo-
vat na hlavním městě Dolního Slezska, 
kdy budou předány Evropské filmové 
ceny (10. prosince 2016). A to je jen 
několik příkladů událostí, které nás čekají 
v příštích šesti měsících v Evropském 
hlavním městě Wrocław 2016.
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Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Sukces frekwencyjny i wielkie artystyczne emocje, czyli
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 na półmetku
Wielkie widowiska plenerowe i setki lokalnych wydarzeń wykreowanych przez mieszkańców Wrocławia  
i Dolnego Śląska. Pełne sale koncertowe i teatralne, tysiące osób na wernisażach i debatach, wystawach  
i spotkaniach z pisarzami, artystami, czy znakomitymi architektami. Ponad dwa miliony osób z Polski i zagranicy 
wzięło udział w 650 wydarzeniach pierwszego półrocza ESK Wrocław 2016. 

A przed nami kolejne sześć miesięcy 
pełne kultury i wyjątkowych wydarzeń 
artystycznych w Stolicy Dolnego Śląska. 
Już za kilka dni startuje specjalna edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go T-Mobile Nowe Horyzonty, kończą 
się bilety na pierwszą edycję festiwalu 
Capital of Rock i koncerty z cyklu Singing 
Europe, a już za niespełna dwa miesiące 
startuje Olimpiada Teatralna i pierwsze 
przeglądy filmowe poprzedzające gru-
dniowe rozdanie Europejskich Nagród 
Filmowych... Na najbliższe pół roku 
Wrocław, Europejska Stolica Kultury, 
przygotował bogatą ofertę kulturalną 
zarówno dla mieszkańców, jak i naszych 
gości z całego świata.

Wielkie przebudzenie

Od otwarcia Europejskiej Stolicy Kul-
tury Wrocław 2016 minęło dokładnie pół 
roku. W Weekendzie Otwarcia wzięło 
udział ponad 120 tysięcy osób. Hasło 
„Przebudzenie” dobrze oddaje, to co 
dzieje się przez ostatnie sześć miesięcy. 
Z każdym dniem rośnie liczba osób ak-
tywnie korzystająca z kultury i oferty ESK. 
Ponad 100 imprez, które towarzyszyło 

ceremonii otwarcia było tylko namiast-
ką tego co działo się w kolejnych tygo-
dniach i miesiącach. Zimę żegnaliśmy w 
rytmie muzyki wielkiego mistrza Ennio 
Morricone oraz baskijskiej Tamborrady, 
która połączyła dwie Europejskie Sto-
lice Kultury – San Sebastian i Wrocław. 
Wiosna to m.in. czas wystaw, Muzeum 
Architektury prezentowało najlepsze eu-
ropejskie realizacje ostatnich 25 lat, na 
wrocławskim lotnisku witały turystów 
instalacje artystyczne, a w Muzeum 
Miejskim wielkim powodzeniem cieszyła 
się opowieść o „7 cudach Wrocławia i 
Dolnego Śląska”. Z niezwykle ciepłym 
przyjęciem spotkała się miesięczna re-
zydencja artystyczna Lwowa w stolicy 
Dolnego Śląska. Kwiecień i maj były 
czasem wielkich wydarzeń literackich i 
muzycznych, Wrocław kilkudziesięcioma 
imprezami rozpoczął kadencję jako Świa-
towa Stolica Książki UNESCO, a koniec 
miesiąca to wielki sukces Weekend Jazzu 
i Gitary. Ponad osiem tysięcy osób pobiło 
Światowy Rekord Guinnessa, a tysiące 
fanów rocka, jazzu i piosenki aktorskiej 
wybierało pomiędzy licznymi koncertami 
Jazzu nad Odrą, Dnia Jazzu, 3-Majów-
ki czy Przeglądu Piosenki Aktorskiej. 

Wielka kulminacja kulturalnych wyda-
rzeń nastąpiła w czerwcu, kiedy każdy 
weekend obfitował w dziesiątki impre-
zy ze wszystkich dziedzin kuratorskich. 
Życzenia miłośników dobrych książek 
zostały spełnione przez Dogrywkę Euro-
pejskiej Nocy Literatury, a półmetek ESK 
uświetniło widowisko Flow, który wraz 
z innymi imprezami weekendu zebrało 
około 140 tysięcy osób. Na placu Wol-
ności wystąpili z genialnym koncertem 
David Gilmour z Leszkiem Możdżerem, 
Zbigniewem Preisnerem oraz orkiestrą 
NMF, przed 20 tysięczną publicznością. 

Kalendarz wypełniony 
do końca roku

Mimo sukcesu, jakim okazało się 
pierwsze sześć miesięcy, ESK Wrocław 
nie zwalnia tempa. Przed nami kolejne 
pół roku i kalendarz po brzegi wypeł-
niony setkami wydarzeń artystycznych. 
Lato zakończy się mocnym uderzeniem 
- „Capital of Rock” (27 sierpnia) - na 
Stadionie Wrocław z udziałem zespołów 
Rammstein i Limp Bizkit. Jesień to czas 
międzynarodowej Olimpiady Teatralnej 

(14 października - 13 listopada), która 
ściągnie do Wrocławia największych 
twórców światowego teatru. Najbliż-
sze pół roku to również okres wielkich 
wystaw, Wrocław odwiedzi kolekcja 
Ericha Marxa (23 sierpnia 2016 – 22 
stycznia 2017), na co dzień mieszcząca 
się w słynnym Hamburger Bahnhof. W 
ostatnie fazy przygotowań wkracza także 
ekspozycja zatytułowana „Wrocławska 
Europa” (20 września - 31 grudnia), która 
skupi się wokół związanego z naszym 
regionem obrazu Bartolomaeusa Stro-
bla „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana 
Chrzciciela” przechowywanego dzisiaj 
w Muzeum Prado w Madrycie. Swój 
głos zabierze również Architektura XX 
wieku (16 grudnia 2016 - 5 marca 2017), 
wystawa która zaprezentuje dynamizm 
zmian i symbolicznie połączy twórców 
architektury Breslau i Wrocławia. Koniec 
roku to również moment, w którym cała 
filmowa Europa zwróci uwagę na stolicę 
Dolnego Śląska, gdy przyznane zostaną 
Europejskie Nagrody Filmowe (10 grud-
nia 2016). A to tylko kilka przykładowych 
wydarzeń, które nas czekają w ciągu naj-
bliższego półrocza w ESK Wrocław 2016

Evropské hlavní město kultury 2016
Úspěch s publikem a velké umělecké emoce, aneb evropské 
hlavní město kultury Wroclaw 2016 na půli cesty
Velké venkovní akce a stovky místních událostí vytvořených obyvateli Vratislavi a Dolního Slezska.  
Plné koncertní sály a divadla, tisíce lidí na vernisážích, debatách, výstavách a setkání se spisovateli,  
umělci nebo vynikající architekty. Více než dva miliony lidí z Polska a zahraničí se zúčastnilo 650 akcí  
z první poloviny Evropského hlavního města kultury Wrocław 2016.

A před námi je dalších šest měsíců 
plných kultury a jedinečných umělec-
kých akcí v hlavním městě Dolního 
Slezska. Za několik dní začne speciální 
edici koncových lístků pro Mezinárodní 
filmový festival T-Mobile, nové horizon-
ty v prvním ročníku festivalu hlavního 
města Rock a série koncertů Singing 
Evropa, a v během dobu kratší než 
dva měsíce začne Olympic Theatre 
a první film klientů,  před udělením 
evropských ocenění filmu v prosinci... 
a dalších pro příštích šest měsících – ve 
Wroclawi, evropské hlavní městě kul-
tury byl připraven program s bohatou 
kulturní nabídkou, a jak pro obyvate-
le města ale i  hosty z celého světa. 

Velké probuzení

Od zahájení projektu Evropské hlavní 
město kultury Wroclaw 2016, uplynula 
přesně polovina roku. O víkendu se za-
hájení zúčastnilo více než 120 tisíc lidí.  
Heslo „Probuzení” jasně odráží, co se 
dělo za posledních šest měsíců.  Každý 
den se počet lidí využívajících kulturní 
nabídku a program evropského hlavního 

města kultury zvětšuje. Více než 100 
akcí, které doprovázely slavnostní za-
hájení byly jen náhražkou za to, co se 
stalo v následujících týdnech a měsících. 
Se zimou jsme se rozloučili v rytmu hud-
by velkého mistra Ennio Morricone a 
baskické Tamborrady, které sloučily dvě 
evropská hlavní města kultury - San Se-
bastian a Wroclaw. Jaro patřilo době 
expozice Muzeum architektury, kdy se 
představily nejlepší evropské projekty 
za posledních 25 let, na letišti Wroclaw 
se seznámili turisté s instalace umění 
a v Městském muzeu se těší velkém 
úspěchem příběh „7 divů Wroclavi a Dol-
ního Slezska.” S velmi vřelým přivítáním 
se setkal s měsíčním opožděním Lvov 
v uměleckém hlavním městě Dolního 
Slezska. Duben a květen byla doba 
velkých literárních a hudebních akcí, 
Wroclaw měla desítky událostí, začal 
se používat termín jako Hlavni město 
knížky UNESCO, a na konci měsíce byl 
velkým úspěchem Víkend Jazzu a ky-
tary. Více než osm tisíc lidí překonalo 
rekord v Guinnessově knize, a tisíce 
fanoušků rocku, jazzu a písničky si vy-
bralo herce, mezi celou řadu koncertů 

to byl Jazz na Odře, Den Jazz, 3-piknik 
a Song Festival. Velká vyvrcholení kul-
turních akcí se konala v červnu, kdy 
každý víkend byl plný desítek událostí 
ze všech oblastí. Přání milovníků dobré 
knihy byly splněny evropskými Extra noci 
literatury, a také půli cesty Evropského 
hlavního města kultury zdobí brýlovou 
akce Flow, spolu s dalšími víkendovými 
akcemi, kdy se sešlo asi 140 tisíc lidí. 
Na náměstí Svobody přišli s geniálním 
koncertem Davida Gilmoura a Leszka 
Możdżera, Zbigniewa Preisnera a orche-
stru NMF, před 20 tisícovým  publikem. 

Kalendář je naplněn 
do konce roku
 

Přes tento úspěch, což se ukázalo být 
v prvních šesti měsících, evropského 
hlavního města kult Wroclawi nezpo-
maluje. Před námi ještě půl roku a ka-
lendář je až po okraj naplněný stovkami 
uměleckých akcí. Léto končí s ránem 
- „Hlavního města Rock” (27. srpna) - 
Stadion Wroclaw za účasti týmů Ram-
mstein a Limp Bizkit. Podzim je časem 
Mezinárodního olympijského divadlo 

(14. října - 13. listopadu), který stáhne 
do Wroclawi největší umělce světového 
divadla. Následujících šest měsíců je 
také období velkých výstav, Wroclaw 
navštíví sbírky Ericha Marxa (23. srpna 
2016 - 22. ledna 2017), každým dnem se 
budou nacházet v proslulé Hamburger 
Bahnhof. V poslední fázi je příprava pro 
vstup na výstavu s názvem „Wroclawská 
Evropa” (20. září - 31. prosince), která 
se bude soustředit kolem našeho regio-
nu spojeným s obrazem Bartolomaeusa 
Strobla „Svátek u Heroda a Stětí sv. Jana 
Křtitele” uložen dnes v muzeu Prado v 
Madridu.  Věhlas vezme také architektu-
ra dvacátého století (16. prosince 2016 
- 05.3.2017), výstava, která bude prezen-
tovat dynamiku změn a symbolicky spojí 
tvůrci architektury Breslau a Wroclavi. 
Konec roku bude také okamžikem, ve 
kterém bude celý film Europa upozorňo-
vat na hlavním městě Dolního Slezska, 
kdy budou předány Evropské filmové 
ceny (10. prosince 2016). A to je jen 
několik příkladů událostí, které nás čekají 
v příštích šesti měsících v Evropském 
hlavním městě Wrocław 2016.
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Ewa Jazienicka

ZWYCIĘZCY XIV TURNIEJU WIEDZY  
"PIERWSZA POMOC" NA KURSIE W SOKOLCU

Zwycięzcy  XIV  Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pierwsza 
Pomoc ponownie przyjechali  na 
Ziemię Noworudzką. W dniach 
6–7 lipca br. odbył się w  „Karcz-
mie pod Sową”  w Sokolcu kurs 
udzielania pierwszej pomocy w 
trudnych warunkach górskich. 
Była to główna nagroda dla sze-
ściu najlepszych drużyn szkol-
nych, które wygrały tegoroczną  
edycję konkursu.

Dwudniowy kurs przygo-
tował Julian Golak, od 14 lat 

główny  organizator  Turniejów 
Wiedzy Pierwsza Pomoc. Na 
jego zaproszenie przyjechał z 
wykładem prof. Juliusz Jaku-
baszko, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Ratunkowej,  
autor kilkunastu podręczników 
nauczania pierwszej pomocy. 
W  prowadzeniu  kursu pomo-
gli także ratownicy Pogotowia 
Ratunkowego w Kłodzku oraz   
Jakub Krzeszowiak, doktorant 
Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu.

Grupa wałbrzysko- kłodzka  
GOPR przygotowała i przeprowa-
dziła w ciągu dwóch dni zestaw 
trudnych ćwiczeń pozorujących 
wypadki w górach. Młodzi ratow-
nicy musieli zaopatrzyć ofiary 
wypadku i prawidłowo udzielić 
pomocy. Transport człowieka 
przy użyciu wózka alpejskiego 
oraz kosza ewakuacyjnego był 
nowym doświadczeniem dla 
młodzieży, która przyjechała z 
Poznania, Bełchatowa, Rozprzy, 
Lubania i Marcinowic. Pierwsze-

go dnia ćwiczenia odbyły się w 
drodze na Wielką Sowę, a w 
drugim pozorowany wypadek 
zdarzył się na stromym zboczu, 
gdzie przed  wojną  znajdowała 
się skocznia narciarska. Młodzi 
ratownicy wykazali się umiejęt-
nościami  ratowniczymi  i  dużym 
zaangażowaniem  w udzielaniu 
pierwszej pomocy  poszkodowa-
nym w trudnym terenie w Górach 
Sowich.

Uczestnicy szkolenia podczas ćwiczeń praktycznych w Górach Sowich wspólnie z ratownkami GOPR - Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej.

Transport poszkodowanego wózkiem alpejskim.Zaopatrzenie turysty, który złamał nogę podczas schodzenia z góry.
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Łańcuch przeżycia.Przemawia Julian Golak - główny organizator Turnieju.

Wystąpienie Zenona Kowalczyka z OSP w Jugowie.Zaopatrzenie poszkodowanego w górach.

Ratownik Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku uczy prawidłowego masażu serca.Uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych.

Ks. dr J. Szela - kapelan Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, ratownik GOPR.Wykład wprowadzajcy prof. Juliusza Jakubaszko na temat nowoczesnego systemu 
ratownictwa medycznego.
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W dniach 19 - 31 lipca 2016 
roku została zorganizowana 
międzynarodowa szkoła letnia 
oraz spotkania integracyjne na 
Dolnym Śląsku, w Czechach oraz 
w Kalwarii Zebrzydowskiej i w  
Krakowie. 

We Wrocławiu z okazji Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury 2016, 
odbyły się szczególne zajęcia 
z kulturą, takie jak: spotkania 
z twórcami niepełnosprawny-
mi ruchowo, spotkanie  z prof.

Adamem Jezierskim (wraz z 
opowiadaniem o działalności 
najstarszej wrocławskiej uczelni). 
W Oratorium Marianum nowy 
rektor Uniwersytetu Wrocław-
skiego wykonał również dla 
młodzieży koncert organowe-
go i fortepianowy. Ciekawe było  
zwiedzanie Wrocławia, Muzeum 
Pana Tadeusza, Panoramy Racła-
wickiej, czeskiego Broumova 
oraz Jawora i Oleśnicy. Odbyła 
się lekcja demokracji lokalnej, 

która została zorganizowana w 
Sali Sejmiku, podobnie jak cały 
program wakacji edukacyjnych, 
przez Juliana Golaka - radnego 
województwa. W tym spotkaniu 
uczestniczyli wszyscy najważniej-
si przedstawiciele władz Dolnego 
Śląska wojewoda Paweł Hreniak, 
marszałek Cezary Przybylski  oraz 
Dolnośląski Kurator Oświaty 
- Roman Kowalczyk. Uczestni-
ków szkoły letniej podejmo-
wali między innymi: prezydent 

Wrocławia - Rafał Dutkiewicz 
oraz burmistrzowie Oleśnicy, 
Żarowa i Jawora.

Młodzież uczestniczyła w 
wielkim koncercie z udziałem 
25. tys. widzów na stadionie 
miejskim (”Singing Europe”)- 
w ramach ESK-Wrocław-2016, 
oraz  w serii wykładów waka-
cyjnej szkoły letniej, w której 
prelekcje wygłosiło 15 wykła-
dowców, m. innymi prof. Lesław 
Koćwin, prof. Jacek Suchodolski,  

Joanna Golak-Cincio

SZKOŁA LETNIA  
DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY Z BIAŁORUSI

Zwiedzanie najstarszej części Wrocławia z przewodnikiem.

Spotkanie z nowym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adamem Jezierskim.Rozmowa o życiu Polaków na Białorusi na antenie Radia Rodzina we Wrocławiu.
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Zajęcia sportowo-rekreacyjne nad Zalewem Mietkowskim. Udział w koncercie Singing Europe na stadionie we Wrocławiu.

Warsztaty artystyczne. Jadwiga Markur, niepełnosprawna artystka ze Szczecina prezentuje 
technikę malowania jedną nogą.

Zwiedzanie największej kolekcji muru berlińskiego w gminie Twardogóra. Prelekcja Janusza 
Marszałka- przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W sali Sejmiku odbyło się spotkanie z władzami Województwa Dolnośląskiego. Przemawia Julian Golak - Wiceprzewodniczący Sejmiku. Od lewej: Paweł Hreniak - wojewoda, Cezary Przybylski - marszałek i Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty.
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prof. Juliusz Jakubaszko i inni. 
Odbyły się warsztaty artystyczne 
oraz wspólna nauka śpiewania 
pod kierunkiem Danuty Gołdon-
-Legler. Zajęcia rekreacyjne na 
Zalewie Mietkowskim, żeglo-
wanie oraz pływanie na moto-
rówkach i rowerach wodnych, z 
udziałem WOPR oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej, przeprowa-
dził osobiście burmistrz Żarowa 
- Leszek Michalak. Bardzo cie-
kawe były spotkania i wspólne 
wędrówki w Górach Sowich, po-
nieważ na Białorusi nie ma żad-
nych gór. Zwiedzanie Broumova 

i spotkanie z bohemistką Joanną 
Cincio oraz starostą czeskiego 
miasta  J. Bytnarem było nowym 
doświadczeniem także z powodu 
braku jakiejkolwiek kontroli na 
granicy polsko-czeskiej. Szcze-
gólnie cenne były spotkania in-
tegracyjne z młodzieżą z Nowej 
Rudy, Szczecina i Czaplinka. W 
spotkaniach uczestniczyły także 
osoby niepełnosprawne poru-
szające się wyłącznie na wózkach 
inwalidzkich.

Ostatnią częścią pobytu 
w Polsce był wspólny wyjazd 
na Światowe Dni Młodzieży w 

dniach 29.07- 31.07 2016 roku. 
Młodzież czterokrotnie uczestni-
czyła w spotkaniach z papieżem 
Franciszkiem; w dniu 29.07 na 
Błoniach Krakowskich, w dniu 
30.07.odbył się wyjazd do sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego 
oraz do miejscowości Brzegi, 
gdzie po blisko półtoragodzinnej 
pieszej wędrówce naszej grupy 
odbyło się  wieczorne spotkanie 
z papieżem. Ponadto młodzież 
odwiedziła słynne sanktuarium 
maryjne w Kalwarii Zebrzydow-
skiej oraz Centrum Jana Pawła II, 
zwiedziła Kraków podczas spo-

tkań  w ramach Światowych Dni 
Młodzieży.

31 lipca 2016 roku odbyło się 
serdeczne pożegnanie  uczest-
ników oraz powrót na Białoruś. 
Polskie grupy rozjechały się do 
Szczecina i Nowej Rudy. Mło-
dzież, która wzięła udział w te-
gorocznej edycji szkoły letniej 
była bardzo zadowolona ze 
wszystkich punktów programu i 
podkreślała niezwykły charakter 
spotkań integracyjnych.

Kraków. Drugi dzień udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Młodzież podczas prezentacji Lidy w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kalwaria Zebrzydowska. Pierwszy dzień udziału w Światowych Dniach Młodzieży.
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Zwiedzanie klasztoru w Broumovie. Prelekcja brata Rudolfa Gedeona. W gabinecie prezydenta Wrocławia wspólne śpiewanie piosenki pt. „Panie Janie...”. Dyryguje 
prezydent Rafał Dutkiewicz.

W Nowym Szpitalu Wojewódzkim prof. Juliusz Jakubaszko zaprezentował działalność systemu 
ratownictwa medycznego.Dla uczestników szkoły letniej prof. Adam Jezierski zagrał koncert w sali Oratorium Marianum.

Błonia Krakowskie. Pierwsze spotkanie z papieżem Franciszkiem.
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W dniach 10-12 czerwca po 
raz drugi w Lewinie Kłodzkim 
odbył się Przystanek Niepod-
ległość. Wśród uczestników 
byli także mieszkańcy Powiatu 
Ząbkowickiego. Mówili nam, 
że przyjeżdżają tu z potrzeby 
serca, z chęci wysłuchania osób 
znających się na meandrach ży-
cia publicznego w Polsce i w 
poszukiwaniu inspiracji do an-
gażowania się w życie społecz-
ne. „Nie ma w naszym powiecie 
tak ambitnych i wartościowych 
wydarzeń, nie zaprasza się tak 
ciekawych osobistości i nie 
ma takich koncertów” – pod-
sumował jeden ze spotkanych 
mieszkańców Powiatu Ząbko-
wickiego.

II Przystanek Niepodległość 
to 3-dniowe spotkanie pełne 
debat, koncertów, wystaw, 
wspólnej modlitwy. Osią napę-
dową ogólnopolskiego zlotu 
środowisk patriotycznych są 
rozmowy skupione wokół 
najnowszej historii oraz biegu 

aktualnych procesów politycz-
nych i społecznych. Wspólnym 
mianownikiem jest nastawienie 
na myślenie o przyszłości Polski. 
Od piątku do niedzieli, przez 
ośrodek wczasowy „Marysieńka” 
w Lewinie Kłodzkim przewinęło 
się kilkudziesięciu naukowców, 
polityków, publicystów i arty-
stów oraz ponad tysiąc osób, 
które przybyły, aby wziąć udział 
w debatach, zwiedzić ekspo-
zycje plenerowe i obejrzeć 
koncerty. Niektóre z punktów 
programu były transmitowane 
w internecie, jak choćby pora-
żający w swojej treści spektakl 
werbalny pt. „Głosy” Bohdana 
Urbankowskiego. Usłyszeliśmy 
w nim opisy przeżyć dzieci i do-
rosłych więźniów niemieckich 
obozów zagłady Buchenwald 
i Auschwitz. Słuchowisko skła-
dało się z nagranych wierszy 
odtwarzanych, a na „scenie” 
znajdował się jedynie krucyfiks 
otoczony płonącymi świecami.

Zupełnie inny przebieg mia-

ła, gorąca chwilami, debata z 
udziałem posła Michała Dwor-
czyka i dziennikarzy: Doroty 
Kani, Ewy Stankiewicz, Witol-
da Gadowskiego, Piotra Semki 
i Wojciecha Korkucia. Nie obyło 
się bez twardych i bardzo kry-
tycznych ocen obecnej ekipy 
rządowej, ale też formułowania 
oczekiwań całego, szeroko ro-
zumianego, obozu patriotycz-
nego utożsamiającego się z ha-
słem „dobrej zmiany”. Odbył się 
także, pod kierunkiem prof. To-
masza Panfila, panel dyskusyjny 
na temat „Żołnierze Wyklęci i 
ich oprawcy”, w trakcie które-
go mówiono między innymi o 
próbach negowania wartości 
poświęcenia osób i środowisk, 
które sprzeciwiały się czynnie 
komunizmowi w Polsce, ale też 
o potrzebie edukacji historycz-
nej. O dosłownym znaczeniu 
„wydobywania z niepamięci” 
naszych narodowych bohate-
rów mówił we wstrząsającym 
świadectwie prof. Krzysztof 

Szwagrzyk z Instytutu Pamięci 
Narodowej. Pracom jego ekipy 
zawdzięczamy odnajdowanie 
szczątków ofiar reżimu komu-
nistycznego „chowanych” w 
bezimiennych dołach. Olbrzy-
mie poruszenie wywołał pokaz 
filmu dokumentalnego „Insha 
Allah” ukazującego prześlado-
wania chrześcijan i zjawisko is-
lamizacji Europy. O filmie, ale 
głównie o faktach w nim ujaw-
nionych mówił twórca obrazu 
redaktor Witold Gadowski.

Wzruszająco wybrzmiały 
songi w wykonaniu Wojcie-
cha Rohatyna Popkiewicza 
opowiadających o przeżywa-
niu miłości do Ojczyzny na 
tle ważnych okoliczności z 
najnowszych dziejów Polski. 
Wiele uwagi goście i uczest-
nicy tegorocznego Przystan-
ku Niepodległość poświęcili 
sprawie Tragedii Smoleńskiej. 
Na ten temat wypowiadali się 
m.in. członkowie rodzin ofiar 
katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.: 

Krzysztof Kotowicz

PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ  
W LEWINIE KŁODZKIM

Poseł Michał Dworczyk z redaktorem Piotrem Semką.
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dr Zuzanna Kurtyka, Piotr Wa-
lentynowicz i poseł Jacek Świat 
oraz redaktor Cezary Gmyz i dr 
Glen Jørgensen. Odsłonięto po-
nadto tablicę upamiętniającą 
poległych pod Smoleńskiem w 
2010 r. i miał miejsce koncert 
„Grupy 44” nawiązujący do tam-
tych dramatycznych zdarzeń.

Bardzo mocnym akcen-
tem, podobnie jak w czasie 
ubiegłorocznego Przystanku 
Niepodległość, był plenerowy 
koncert zespołu rockowego 
„Contra Mundum”. Osnową 
prawie 2-godzinnego występu 
była wydana niedawno nowa 
płyta formacji pt. „W wierszu 
i boju 1914 – 1949”. Norbert 
Smoliński, którego wielu sym-
patyków ostrej muzyki zna pod 
artystycznym pseudonimem 
„Smoła” oraz jego przyjaciele: 
Adam Malczewski „Malczas” 
(gitary), Tomasz Zień (organy 
Hammonda, piano, akorde-
on), Michał Kamiński (gitara 
basowa) i Tomasz Zagórski 
(perkusja) porwali publiczność. 

Sumą genialnych tekstów po-
etów polskich takich, jak m.in.: 
Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil 
Baczyński, Krystyna Krahelska 
oraz urzekających kompozycji 
i aranżacji były fenomenalnie 
brzmiące, niosące ponadcza-
sowe i uniwersalne przesłanie 
songi. Przed sceną, chwilami 
i na scenie, niezwykłej aury 
występowi „Contra Mundum” 
dodawał wspólny śpiew, po-
wiewające biało-czerwone 
flagi, a chwilami niemal ide-
alna cisza, łamana niejako 
szeptanymi najmocniejszymi 
frazami. Każda pieśń była na-
gradzana wielkimi brawami, 
równoległe ze nieukrywanym 
wzruszeniem, czy nawet swe-
go rodzaju uniesieniem, jakie 
udzielało się słuchaczom. Nie 
mogło być inaczej, gdy „Smoła” 
śpiewał na przykład te słowa: 
„Pod tym krzyżem, pod drze-
wem zwalonym, śnią żołnierze 
o Polsce swój sen. Bodaj po to 
być warto żołnierzem, by sen 
cudny przyśnić jak ten: bodaj 

widzieć padając w ataku, Polskę 
wolną i czystą jak łza. Po szwa-
dronie ni śladu, ni znaku, tylko 
diektiar w oddali gdzieś gra…” 
Nie obyło się też – na niemal 
jednomyślną prośbę publicz-
ności – bez wykonania pieśni 
„Przed snem” do słów Tadeusza 
Gajcego. Jest w nich taka mię-
dzy innymi treść: „Zobaczysz 
krwistej łuny źdźbło, co w oko 
nasze patrzy, wyniosły dym, 
zwęglony dom i smutne nasze 
miasto. I zawiruje krągły stół, i 
świeca wstąpi w ciemność, przy 
której ciosam zgrzebny rym i 
kocham cię na przemian.” 

Powyższa relacja jest jedynie 
ułamkiem tego, co w dniach 10 – 
12 czerwca 2016 r. można było 
przeżyć w Lewinie Kłodzkim.  
III Przystanek Niepodległość 
został już zapowiedziany przez 
główną animatorkę tego przed-
sięwzięcia Krystynę Śliwińską 
z Dusznik-Zdroju. To siła woli 
i konsekwencja tej skromnej 
nauczycielki języka polskiego 
zaowocowała wydarzeniem, 

które wpisuje się w kalendarz 
spotkań, na które się czeka,  
w jakich się uczestniczy, i na te-
mat których warto mówić innym. 
Gościnność Lewina Kłodzkiego,  
a szczególnie gospodarz y 
Ośrodka „Marysieńka” przycią-
ga na trzy dni i dwie noce ludzi, 
dla których rozmowa o Polsce  
i wizja jej przyszłości jest naczel-
nym imperatywem codziennej 
pracy. Jest magnesem między 
innymi dla mieszkańców Powiatu 
Ząbkowickiego, którym brakuje 
przestrzeni do dialogu o Polsce w 
naszym lokalnym wymiarze. Ran-
ga osobistości patronujących i 
uczestniczących w tym projekcie 
jest świadectwem żywej troski o 
historię, o współczesność i przy-
szłość naszego kraju i naszego 
narodu. Patriotyzm to nie teoria, 
a przynajmniej nie tylko teoria. 
To również nie ideologia – to 
bezcenna idea.

Więcej informacji: zabkowi-
ce4you.pl

Prezentacja sprzętu wojskowego przez żołnierza 22. Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej.Publiczność podczas koncetu zespołu „Contra Mundum”.

Uczestnicy Przystanku NiepodległośćKrystyna Śliwińska - organizatorka Przystanku NIepodległość.
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 W dniach 21-23.06.2016 
roku na pograniczu polsko- 
czeskim przebywał Jakub 
Karfik, ambasador Republiki 
Czeskiej w Warszawie.

22 czerwca uczestniczył w 
sesji Rady Powiatu Kłodzkie-
go, podczas której wygłosił 
do radnych przemówienie w 
języku polskim oraz podkreślił 
historyczne i obecne znaczenie 
najbardziej transgranicznego 
powiatu na pograniczu. 

Podczas rozmów ze staro-
stą kłodzkim, Maciejem Awiże-
niem, w których uczestniczył 
Petr Janyska - radca Ambasa-
dy Czeskiej w Warszawie oraz  
Julian Golak, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i Szef Solidar-
ności Polsko- Czesko-Słowac-
kiej wskazano na potrzebę 
budowy nowych rozwiązań 
komunikacyjnych na pogra-
niczu Dolnego Śląska i kraju 
kralovohradeckiego. 

Julian Golak przekazał in-
formacje dotyczące planów 
rozpoczęcia przez Samorząd 
Województwa w przyszłym 
roku prac remontowych w celu 
oddania do użytku turystów 
nieczynnych linii kolejowych; 
Kłodzko - Lądek Zdrój - Stro-
nie Śląskie, a także możliwości 
renowacji linii kolejowej Biela-
wa Zachodnia - Srebrna Góra 
- Dzikowiec - Słupiec - Ścinaw-
ka  Średnia z przedłużeniem do 
Radkowa. 

Julian Golak poprosił także  
ambasadora o wsparcie działań  
w celu możliwości ponowne-
go poprowadzenia linii ko-
lejowej ze Ścinawki Średniej 
do Broumova przez przejście 
graniczne Tłumaczów- Otovi-
ce. Po polskiej stronie brakuje 
zaledwie kilkusetmetrowego 
odcinka torów do przejścia 
granicznego, ale jest duży 
problem wśród mieszkańców 
Otovic, którzy nie chcą zgodzić 

się na poprowadzenie torów i 
wznowienie ruchu pociągów. 
Ambasador obiecał zająć się 
tym tematem.

Starosta Kłodzki przekazał 
informacje dotyczącą aktualne-
go stanu budowy obwodnicy 
Kłodzka, która będzie oddana 
do użytku kierowców za dwa 
lata. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania podkreślili potrzebę 
pilnego rozwiązania problemu 
komunikacyjnego na drodze 
krajowej nr 8 z Wrocławia do 
Kłodzka. 

  W drugiej części dnia 
ambasador złożył wieniec na 
nagrobku gotyckim Arnosta 
z Pardubic i spotkał się z pro-
boszczem parafii o. Robertem 
Molem.

Julian Golak poinformował 
o przyznaniu przez Sejmik fun-
duszy na remont gotyckiego 
nagrobka w kościele oo. Je-
zuitów w Kłodzku. Remont 
będzie prowadzony wspólnie 

przez parafię, Polsko- Czeskie 
Towarzystwo Naukowe oraz ka-
tedrę renowacji z Uniwersyte-
tu w Pardubicach. Zwiedzanie 
kościoła z proboszczem ojcem 
Robertem Molem oraz zwie-
dzanie Muzeum Ziemi Kłodz-
kiej w towarzystwie dyrektora 
i pracowników muzeum było 
kolejnym etapem wizyty am-
basadora.

Po południu odbyło się 
spotkanie z uczniami, dyrek-
cją i gronem pedagogicznym 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Chrobrego w 
Kłodzku. Po powitaniu przez 
wicedyrektora szkoły, ambasa-
dor wygłosił przemówienie   do 
uczniów i grona pedagogicz-
nego. Ambasador odpowiadał 
na pytania uczniów i nauczy-
cieli. Zwiedził szkołę - izbę 
pamięci, wpisał się do księgi 
pamiątkowej szkoły. Spotkanie 
zakończyło wykonanie wspól-
nej pamiątkowej fotografii. 

Ewa Jazienicka

JAKUB KARFIK- AMBASADOR REPUBLIKI CZESKIEJ 
NA ZIEMI KŁODZKIEJ ORAZ W BROUMOVIE

Jan Mroczkowski, legendarny kurier SPCz-S w rozmowie z Jakubek Karfikiem, ambasadorem Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Julianem Golakiem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
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Bardzo ważnym punktem wi-
zyty było spotkanie z przedsta-
wicielami organizacji pozarzą-
dowych. Początek spotkania 
miało miejsce w Hotelu Veba 
w Broumovie.  Następnie 
uczestnicy zwiedzili  najstarszy 
drewniany kościół w Czechach.  
W spotkaniu organizacji poza-
rządowych w kompleksie VEBA  
wzięli udział  przedstawiciele i 
organizatorzy polsko-czeskich  
akcji społeczno-kulturalnych,  
Komitetu Organizacyjnego 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej (cyklu wyda-
rzeń, który odbywa się regu-
larnie na polsko-czeskim po-
graniczu od roku 1990 roku), 
a także przedstawiciele Cechu 
Rzemiosł Różnych z Bielawy,  
Solidarności Polsko-Czesko-
-Słowackiej, Fundacji Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej, ośrodków 
kultury i sztuki, a także dwóch 
księży zaangażowanych we 
współpracę polsko - czeską - 
księdza proboszcza Edwarda 
Dzika z Pieszyc oraz księdza 
Mariana Kopko - kustosz słyn-
nej bazyliki w Krzeszowie. Ra-
zem obecnych było kilkudzie-
sięciu działaczy stowarzyszeń i 
Fundacji - organizacji pozarzą-
dowych z Polski i Czech. Am-
basador zapoznał się z dużym 

dorobkiem współpracy oddol-
nej na pograniczu oraz został 
zaproszony na jesienne wyda-
rzenia przez wiceburmistrza  
p. Małgorzatę Greiner do Biela-
wy i starostę Jaroslava Bytnara 
do Broumova.

23 czerwca miało miejsce 
kolejne spotkanie z przedsta-
wicielami organizacji poza-
rządowych w Zakładzie Przy-
rodoleczniczym WOJCIECH. 
Zwiedzanie słynnego Zdro-
ju w towarzystwie prezesa 
Uzdrowiska Zbigniewa Pio-
trowicza oraz Juliana Golaka i 
Warcisława Martynowskiego. 
Poznanie Szlaku Kurierów 
SPCz-S oraz wizyta pod tabli-
cą pamiątkową na Alei Vaclava 
Havla zrobiły duże wrażenie na  
czeskich gościach z Warszawy.

Bardzo ważnym punktem 
wizyty w Lądku były odwiedziny 
w domu słynnego kuriera SPCz-
-S pana Jana Mroczkowskiego, 
który przedstawił historię prze-
rzutów przez granicę nielegal-
nych wydawnictw, sprzętu oraz 
ludzi. Między innymi w czasie 
tej rozmowy ambasador dowie-
dział się o nieznanych losach  S. 
Devatego, którego Jan Mrocz-
kowski przeprowadził przez 
zieloną granicę, a następnie 
ukrywał  w swoim domu.

Ambasador Jakub Karfik wpisuje się do księgi pamiątkowej Liceum Ogólnokształcącego  
im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

Zbigniew Piotrowicz - Prezes Uzdrowiska Lądek-Zdrój oprowadza gości po Zakładzie 
Przyrodoleczniczym „Wojciech”. Pierwszy z prawej Warcisław Martynowski.

Ambasador złożył wiązankę kwiatów w barwach narodowych przy nagrobku Arnošta z Pardubic w kościele o.o. Jezuitów w Kłodzku. Pierwszy z lewej o. Robert Mól, proboszcz parafii opowiada 
historię kościoła oraz przedstawia aktualny stan nagrobka i planowane prace remontowe.
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Ve dnech 21.6.-23.6.2016 
pobýval v polsko-českém po-
hraničí Jakub Karfík, velvysla-
nec České republiky ve Varšavě

Dne 22.6.2016 se zúčastnil 
zasedání rady okresu Kladsko, 
během něhož měl k radním 
proslov v polštině, v  němž 
zdůraznil historický a současný 
význam nejvíce přeshraničního 
okresu v pohraničí.

Během jednání se starostou 
okresu Kladsko, Maciejem Awi-
żeniem, kterých se zúčastnil 
také  Petr Janyska - poradce 
českého velvyslanectví ve 
Varšavě a Julian Golak, místo-
předseda Sejmiku Dolního 
Slezska a předseda Polsko-če-
sko-slovenské solidarity, byla 
zdůrazněna nutnost vybudo-
vat nové komunikační řešení 
na pomezí Dolního Slezska 
a Královéhradeckého kraje. 
Julian Golak informoval o 
plánech regionální samosprávy 
zahájit v příštím roce práce na 
renovaci pro turisty uzavřených 
železničních tratí : Kłodzko - 
Lądek Zdrój- Stronie Śląskie, 
stejně jako možnost obnovy že-
lezniční trati: Bielawa Zachod-
nia – Srebrna Gora – Dzikowiec 
– Słupiec – Ścinawka Średnia 
s prodloužením do Radkowa. 
Julian Golak také požádal pana 
velvyslance o podporu aktivit 
pro opětovného uvedení do 
provozu železniční trati ze Ści-
nawky Średniej do Broumova 
přes hraniční přechod Tłuma-
czów – Otovice. Na polské stra-
ně chybí pouze několikaset me-
trový úsek kolejí k hraničnímu 
přechodu. Velkým problémem 
je dohoda s obyvateli obce 
Otovice, kteří s doplněním chy-
bějícího kousku trati a obnove-
ním vlakové dopravy nesouh-
lasí. Velvyslanec přislíbil, že se 
bude tímto tématem zabývat. 
Starosta okresu Kladska infor-
moval o aktuální stavu výsta-
vby obchvatu Kladska, který 
bude k dispozici řidičům do 
dvou let. Všichni účastníci 
setkání zdůraznili naléha-
vou potřebu vyřešit dopra-
vní problém na státní silnici 
číslo 8 z Vratislavi do Kladska. 
Ve druhé části dne velvysla-

nec položil věnec na gotickém 
náhrobku Arnošta z Pardubic 
a setkal s  farářem farnosti 
otcem Robertem Molem. 
Julian Golak oznámil, že byly 
Sejmikem Dolního Slezska 
uvolněny finanční prostřed-
ky na rekonstrukci gotického 
náhrobku v kostele oo. Jezuitů 
v Kladsku. Opravy budou pro-
bíhat společně ve spolupráci 
farnosti, Polsko-české vědecké 
společnosti a Fakulty restau-
rování Univerzity Pardubice. 
Návštěva kostela s farářem 
otcem Robertem Molem a 
návštěva Muzea Kladska za 
přítomnosti ředitele a zaměst-
nanců muzea, byly další bodem 
programu velvyslance.

V odpoledních hodinách 
se konalo setkání s žáky, ve-
dením a vyučujícími na střed-
ní škole Boleslava Chrabrého 
v Kladsku. Velvyslanec pronesl 
ke studentům a učitelům pro-
slov v polštině a odpovídal na 
dotazy studentů a pedagogů. 
Prohlídkou školy – síně slávy, 
zápisem do školní kroniky a 
společnou fotografií setkání 
ve škole skončilo.

Velmi důležitou součástí 
návštěvy bylo setkání se 
zástupci nevládních organizací. 
Setkání bylo zahájeno v hotelu 
Veba v Broumově, následovala 
prohlídka nejstaršího českého 
dřevěného kostela. Setkání ne-
vládních organizací v komplexu 
VEBA se zúčastnili zástupci a 
organizátoři polsko-českých 
společenských a kulturních 
akcí; výboru Polsko-českých 
dnů křesťanské kultury, kte-
ré se pravidelně konají na 
polsko-českém pohraničí od 
roku 1990, stejně jako zástupci 
Cechu různých řemesel z Bie-
lawy, Česko-polsko-slovenské 
Solidarity, nadace Obnovy 
Noworudzké země, center 
kultury a umění a také dva 
kněží podílející se na rozvoji 
polsko-české spolupráce- kněz 
Edward Dzik z Pieszyc a otec 
Marian Kopko - kurátor slavné 
baziliky v Krzeszowě. Celkem 
se setkání zúčastnilo několik 
desítek osob působících ve 
sdruženích a nadacích - ne-

vládních organizací z Polska a 
České republiky. Velvyslanec se 
seznámil s výsledky mnohaleté 
od základů budované spolu-
práce a byl pozván místosta-
rostkou Bielawy Małgorzatou 
Greiner a starostou Broumova 
Jaroslavem Bytnarem, aby se 
zúčastnil podzimních událostí 
v těchto obcích.

Dne 23.6.2016 proběhlo da-
lší setkání se zástupci nevlád-
ních organizací v Zakładach 
Przyrodoleczniczych Wojciech. 
Návštěva slavných lázní pro-
bíhala v doprovodu jejich ředi-
tele Piotrowicze, Juliana Golaka 
a Warcisława Martynowského. 
Představení Stezky kurýrů 
Po l s k o - č e s k o - s l o ve n s k é 

solidarity a návštěva pa-
mětní desky v Aleji Václava 
Havla udělala na české ho-
sty z Varšavy velký dojem. 
Velmi důležitou součástí 
návštěvy v Lądku byla návštěva 
domova známého kurýra Pol-
sko-česko-slovenské solidarity 
pana Jana Mroczkowského. 
Následovala prezentace hi-
storie pašování nedovole-
ných publikací, zařízení i lidí 
přes hranice.  Mimo jiné se v 
průběhu rozhovoru velvyslanec 
dozvěděl o neznámém osu-
du Standy Devátého, kterého 
propašoval přes hranici a pak 
schovával ve svém domě pan 
Jan Mroczkowský.

Ewa Jazienicka

JAKUB KARFÍK - VELVYSLANEC ČESKÉ REPUBLIKY 
NA KLADSKU A V BROUMOVĚ

Broumov. Julian Golak během rozhovoru  s velvyslancem Jakubem Karfikem  
o věcech česko-polských.
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Ivan Malinski

„CHRZEST POLSKI”
OD PRAGI DO LEWINA KŁODZKIEGO

Tegoroczne obchody rocz-
nicy wielkiego historycznego 
wydarzenia Chrztu Polski były 
także dla mnie bardzo ważne. 
Jestem artystą - malarzem, Po-
lakiem z Ukrainy. Od 2007 roku 
na stałe mieszkam w Kudowie - 
Zdroju. Tematyce historycznej 
poświęcam dużo miejsca w swo-
im życiu artystycznym. Historia 
jest tematem interesującym i cie-
kawym nie tylko dla mnie, nad 
nim pracują historycy i archeolo-
dzy, ten temat inspiruje pisarzy i 
malarzy. Na swoim koncie mam 
dużo takich prac. O namalowaniu 
obrazu  „Chrzest Polski” myślałem 
od mojego przybycia do Polski. 
Zbierałem materiały, czytałem 
prace historyków, odbywałem  
konsultacje z profesorami hi-
storii. Szkice robione przez lata 
odkładałem do teczki, czasami 
wracałem do nich. Tak rodził się w 
moich myślach ten obraz. Moim 
zamiarem było wprowadzenie 
widza w historię X wieku, czasów  
budowy i kształtowania państwa 
pierwszych Piastów poprzez  za-
stosowane epizody i alegorie .  W 
2015 roku razem z moją córką 
Iriną Malinską, też artystką – ma-
larzem  podjęliśmy wspólnie  pra-
cę nad obrazem „Chrzest Polski”. 

Malowaliśmy jesienią i zimą. Na 
wiosnę 2016 roku główna część 
tryptyku była namalowana i 
gotowa do pokazania widzom. 
Obraz ten bowiem jest pierwszą 
częścią tryptyku, wielkiego ma-
larskiego spojrzenia na początki 
historycznego dziedzictwa Pol-
ski. Temat obrazu świetnie wpi-
sał się w rocznicowe obchody. 
Propozycje wystawienia tego 
dzieła rozesłałem do różnych 
instytucji państwowych i kościel-
nych.  Niektórzy odpisali, że nie 
są organizatorami obchodów 
rocznicowych, inni do dziś nie 
odpowiedzieli. Moją propozycję 
przyjął Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Polsko- Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Julian Golak. 23 kwietnia 2016 
roku „Chrzest Polski” odsłonili   
w katedrze św. Vita, Wacława i 
Wojciecha w Pradze J.E.ks.kard.
Dominik  Duka i Julian Golak. 
Jesteśmy dumni, że nasz obraz 
odsłonięty i poświęcony został 
właśnie w tym miejscu. Otrzymu-
jemy gratulacje, a także propozy-
cje  wystawienia w różnych miej-
scach Polski, a także za granicą.  
     Po Pradze sztafetę przejął 
Lewin Kłodzki, jako pierwsza 
miejscowość  po stronie polskiej. 

Krystyna Śliwińska zaprezento-
wała „Chrzest Polski”  na organi-
zowanym przez nią  „Przystanku 
Niepodległość”. Obraz wzbudził 
wielkie zainteresowanie, pytano,  
gdzie dalej powędruje, kiedy po-
jawi się kolejna część tryptyku.  
   Serdecznie dziękujemy Jego 
Eminencji  ks.  Kardynałowi 

Dominikowi Duce Prymasowi 
Czech,  Julianowi Golakowi, An-
drzejowi Makarewiczowi, Graży-
nie Szpili, Krystynie Śliwińskiej, 
Józefowi Bin, Dariuszowi Giemzie, 
a także Wszystkim, którzy nas 
wspierają. Dla nas, to wielkie 
uznanie i nagroda za to, co ro-
bimy dla swojej Ojczyzny.

Praga, 23.04.2016 r. Ivan Malinski z obrazem na dziedzińcu Zamku Praskiego przed oficjalnym odsłonięciem.

Ivan Malinski z córką Iriną i Krzysztofem Wieczorkiem podczas prezentacji obrazu na 
Przystanku Niepodległość w Lewinie Kłodzkim.
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Letošního dubnové oslavy 
velké historické události Křtu 
Polska, jež dala nám Polákům 
směr, kterým kráčíme již 1050 
let, přechází do historie. Jdeme 
dál a každý z nás po svém ana-
lyzuje tuto událost. Toto téma 
stále je a bude vždy pro spole-
čnost aktuální. 

Slavnostní odhalení a požeh-
nání našeho obrazu s názvem 
"Křest Polska" v katedrále v Praze 
jeho Eminencí Kardinálem Do-
minikem Dukou, primasem Če-
ské republiky a organizátorem 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury Julianem Golakem  má 
svůj ohlas na různých místech 
Polska i v zahraničí. Kromě bla-
hopřání a nabídek, dostáváme 
také dotazy, co bude dál s naším 
obrazem a kdy se objeví další 
části plánovaného triptychu. 
Jsme velice potěšeni zájmem 
o náš obraz. Po Praze štafetu 
převzal Levin Kladský. První 
město na polské straně, které 
nás požádalo o možnost vysta-
vení obrazu. Díky organizátor-
ce "Zastávky nezávislosti" paní 
Krystyně Śliwińské byl obraz 
"Křest Polska" představen na 

této akci 10. června 2016 v Le-
vině Kladském. Děkujeme spon-
zorovi panu Dariuszovi Giemzie 

z Duszniků-Zdroje za finanční 
pomoc při přepravě obrazu. 
Svět patří dobrým lidem, kterým 

za všechno srdečně děkujeme.

Preklad: Joanna Golak-Cincio

Ivan a Irina Malińští

KŘEST POLSKA. Z PRAHY DO LEVINA KLADSKÉHO

 23.04.2016 v Praze. Primas Čech a Moravy kardinál Dominik Duka spolu s Julianem Golakiem udělali slavnostní odhalení obrazu "Křest Polska".

 Po oficiálním odhalení obraz byl představen v katedrále sv. Vita, Václava a Vojtěcha v Praze.
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Jubileuszowy festiwal 
rozpoczął się w sobotni wie-
czór 11 czerwca recitalem 
organowym w wykonaniu  
prof. Witolda Zabornego.  
Prof. Zaborny zajmuje się  dzia-
łalnością naukowo-dydaktycz-
ną, pracując na stanowisku 
profesora w Katedrze Organów 
i Muzyki Kościelnej w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. 

Prowadzi samodzielną klasę 
organów, jak również zajęcia 
z basso continuo i kamerali-
styki dla organistów, prowadzi 
także klasę organów w kato-
wickim Liceum Muzycznym. 
Wambierzyckiej publiczności 
zaprezentował program, w któ-
rym znalazły się utwory Felixa 
Mendelssohna-Bartholdy`ego, 
Feliksa Nowowiejskiego, Louisa 

Vierne`a i Césara Francka.  
Wieczorną ucztę muzyczną 

zakończył koncert wszystkich 
zaproszonych na festiwal chó-
rów w ramach Apelu Maryj-
nego na Kalwarii z iluminacją 
Bazyliki.

Drugi dzień festiwalu 12 
czerwca rozpoczął się przed-
południową uroczystą mszą 
świętą w intencji Czechów, 

Niemców i Polaków, której 
oprawę muzyczną zapewniły 
wszystkie zaproszone na festi-
wal chóry.

Niedzielny wieczór i koncert 
finałowy w Bazylice w całości 
należał do jego niezwykłych 
wykonawców (w kolejności 
występów): Singekreis Markers-
dorf e.V.(Görlitz/Niemcy), Kwar-
tet smyczkowy (Wałbrzych), 

Prof. Witold Zaborny przyjmuje gratulacje od burmistrza Jana Bednarczyka.

Joanna Zyzda-Kusiakiewicz

XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
 IM. IGNAZA REIMANNA W WAMBIERZYCACH

Zespół Wokalny RONDO z Wrocławia.

Apel Maryjny na Kalwarii.
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Chór CANTUS (Wambierzyce), 
Chór SLAVOJ (Chrudim/Cze-
chy), Zespół Wokalny RONDO 
(Wrocław), Chór Katedralny 
(Gliwice). Programy poszcze-
gólnych występów zawierały 
utwory niezwykle zróżnico-
wane pod każdym względem 
co niewątpliwie stanowiło o 
niezwykłości koncertu; łączy-
ło je natomiast wykonanie 
co najmniej jednego utworu 
autorstwa Ignaza Reimanna 
podkreślający charakter całego 

festiwalu i miejsca, w którym 
się odbywa już od piętnastu lat. 
Nic więc dziwnego, że wystę-
py chórów przyjmowane były 
bardzo entuzjastycznie - z owa-
cjami na stojąco włącznie. 

Przed i po koncercie odbyła 
się ponadto prezentacja publi-
kacji o życiu i twórczości Ignaza 
Reimanna autorstwa prof. Pio-
tra Barona. 

Jubileuszowy charakter 
festiwalu zaznaczony został 
na koniec poprzez wręcze-

nie przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Radków okolicznościo-
wych podziękowań i gratulacji 
wykonawcom oraz wszystkim 
osobom i instytucjom, które 
festiwal zainicjowały w prze-
szłości i organizują obecnie, 
m.in. Christel Kaven, prapra-
prawnuczka Ignaza Reimanna, 
która rokrocznie przyjeżdża do 
Wambierzyc z Berlina, Zygmun-
towi Pchalkowi, Stanisławowi 
Paluszkowi, czy o. Albertowi 
Krzywańskiemu.

Głównymi organizatora-
mi festiwalu są: Urząd Miasta 
i Gminy Radków, Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Radków 
im. K. Estreichera oraz Sanktu-
arium Matki Bożej Wambierzyc-
kiej Królowej Rodzin -  Patronki 
Ziemi Kłodzkiej przy pomocy 
i wsparciu: Stowarzyszenia 
Radków - Anröchte i Stowarzy-
szenia Twórców Regionalnych 
Gminy Radków, w tym roku we 
współpracy z Funduszem Re-
gionu Wałbrzyskiego.  

Uhonorowani podziękowaniami organizatorzy Festiwalu i dyrygenci chórów.
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Joanna Stoklasek-Michalak

SZTUKA WIDZENIA. SZTUKA POKAZYWANIA.

Kłodzki Klub Fotograficzny 
przygotował wystawę zbiorową, 
w rozmaity sposób nawiązującą 
do bogatej spuścizny Tadeusza 
Jażdżewskiego, którego kilka 
zdjęć ze zbiorów Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej również zostało zapre-
zentowanych. Przyglądając się 
fotografiom Tadeusza Jażdżew-
skiego można dostrzec echa 
szerokiego spektrum twórczości 
Edwarda Hartwiga, przywołane-
go we wstępie. widoczne głów-
nie w graficznym i uproszczonym 
sposobie ilustrowania widziane-
go świata, rzadziej w malarskim 
ujęciu pejzaży. Rozpoznawalne 
są one w zaskakujących kadrach 
– sprawiających czasem wraże-
nie sztucznie zakomponowanych 
lub ożywionych przemyślanym 
sztafażem – ale także w repor-
terskim charakterze zdjęć, jakby 

dokumentujących przemijające 
krajobrazy, także miejskie, i ludz-
ką w nich obecność. 

Zorganizowana przez KKF 
wystawa pt. „Pamięci Tadeusza 
Jażdżewskiego” stała się pretek-
stem do zaprezentowania 26. 
fotografii, które w różnym kon-
tekście, ale rzadko intencjonal-
nie nawiązują do Tadeuszowych 
kompozycji lub Jego sposobu 
pokazywania świata. 

Nie mogąc (i nie chcąc) uwol-
nić się od przytoczonej wypowie-
dzi Hartwiga, spoglądam nie tyle 
na zdjęcia, ile poprzez zdjęcia. 
Ramki passe-partout stanowią 
framugi do świata spostrzeżo-
nego przez każdego z fotogra-
fów, uchwyconego mgnieniem 
migawki i przedstawionego po 
„ichniemu”. Czuję się zaproszona 
do odwiedzenia tych wyalieno-

wanych fragmentów obcych 
światów, które – przefiltrowane 
przez wrażliwość artystów – tak 
ochoczo stają się moimi świata-
mi. Anektują mnie i asymilują. 
Niektóre szczególnie skutecznie.

Tak się dzieje z baśniowym 
pejzażem Tomasza Gmerka, na 
którym wyśmienicie zainsceni-
zowane rozłożyste drzewo, wraz 
ze swoimi bardziej dyskretnymi 
towarzyszami, kusi aurą i mono-
chromatyczną szatą Pani Zimy. 
Ta, przypominająca walorem 
eteryczne mezzotinty ilustracja, 
zdaje się budować ów zimowy 
pejzaż na bieżąco, na oczach wi-
dza. Drobne, białe plamki śniegu, 
miejscami łączące się w większe 
skupiska, subtelnie – ale jedno-
cześnie kategorycznie – wyzna-
czają granicę ciemnym smugom 
dowodzącym istnienia lasu. At-

mosfera rozprzestrzeniającej się 
pustki jako zasłonięcia tego, co 
widoczne, nie smuci jednak, ale 
wzbudza podziw. Scena „stop-
niowego opustoszania świata”, 
sprawiająca wrażenie rozedr-
ganej, rozpościera swój czar na 
oniemiałego widza, czyniąc z 
niego kolejny element procesu 
znikania. Nawet nie uczestnika, 
ale element właśnie – taki sam, 
jakim jest oparta o pień drzewa 
drabina. Zresztą, tak naprawdę 
ona stanowi punkt kulminacyjny 
kompozycji zdjęcia i tego świata, 
który w mojej głowie opowiada 
swoją historię. A właściwie epi-
zod o udziale człowieka, którego 
fizycznie tu nie ma, ale po którym 
zostają ślady. Czasem banalne, 
czasem irracjonalne w swej idei 
– jak ta drabina wykonana z 
martwego drewna i służąca do 

Fot.Janusz Karp

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

 (Edward Hartwig, fotograf, w rozmowie z Anną Beatą Bohdziewicz)
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wchodzenia na wyższe pozio-
my, tu wsparta o żyjące drzewo 
– niczym o protoplastę – pną-
ce się w górę majestatycznie i 
naturalnie, czyli bez ludzkiego 
udziału. W tej fotografii Tomasza 
Gmerka dostrzegam swoistą alu-
zję, widoczną także na  jednym 
ze zdjęć Jażdżewskiego, gdzie 
postawiona w pustym polu i 
zbita z trzech belek prymityw-
na bramka, zdradza obecność 
człowieka („homo futbolens”) 
w zastanym krajobrazie. Gdy 
go jednak nie ma, bramka staje 
się tylko wtórnym elementem 
pejzażu. Do momentu, w którym 
nie rozpozna się w niej trwale 
osadzonej ramy dla wciąż zmien-
nego kadru natury, widzianej z 
różnych perspektyw. Fragment 
świata pokazany tutaj przez Jaż-
dżewskiego zadaje mi pytanie: 
„Kto stoi w bramce?” Odpowiedź 
nie jest jednoznaczna, ani stała…

W eterycznej, zimowej bajce 
zatrzymuje mnie na dłużej foto-
grafia Przemysława Ziemackiego. 
Piękna i zrównoważona, budo-
wana przez pionowe rytmy w 
monochromatycznej przestrzeni, 
nasuwa skojarzenie z japońskim 
malarstwem sumi-e. Jest jak me-
dytacja natury, której człowiek 
nie przeszkadza. Jest czymś wię-
cej – skłania do medytacji nad 
naturą. Obecność szkieletów 
martwych drzew stanowi świa-
dectwo przemijania świata, do 
którego człowiek nie przyłożył 
ręki – jaka to ulga. Choiny wy-
łaniające się z mlecznej mgły 
na drugim planie dyskretnie 
demonstrują swoją zieloną ży-
wotność i niejako gwarantują 
trwanie tego świata. Wszystko 

zdaje się być na swoim miejscu 
– człowiek także. Doprawdy, 
iście tradycyjnie japońska kon-
templacja świata. I tylko nieco 
nachalny, dominujący w kom-
pozycji,  ogołocony pień drzewa 
na pierwszym planie – który za 
sprawą swojej graficzności przy-
wołuje analogicznych bohaterów 
zdjęć Tadeusza Jażdżewskiego 
– dopomina się o uwagę. Czar-
nym wykrzyknikiem kończy moją 
refleksję „Jestem tu. Jeszcze przez 
chwilę.” Czytam to zdjęcie jak bia-
ły wiersz, pełen oksymoronów. 
Albo haiku.

Mogę tu zostać 
i zamarznąć do szpiku 
między wierszami.

…Dusza drzewa Jolanty 
Ubik ilustruje nie tylko ducho-
wy aspekt natury, ale poniekąd 
przywołuje również sposób 
postrzegania przez Tadeusza 
Jażdżewskiego otaczającej go 
rzeczywistości. Wywoływanie du-
chów? Niewykluczone... Wszyst-
ko jest bardziej nienazywalne i 
niewypowiadalne, niż się wydaje. 
Słowa – choć fizyczny aspekt rze-
czy ich nie dotyczy – muszą się 
poddać wobec obecności tego, 
co jest nienamacalne. Myśl musi 
wystarczyć.

Odległa obecność Jażdżew-
skiego daje się rozpoznać także 
w fotografii Bogusława Michnika 
przedstawiającej pęd winorośli 
na tle ( jak sądzę) dachówki z 
łupka. Wtórny, bo zadany ludzką 
ręką, mariaż ożywionego z nie-
ożywionym, u Jażdżewskiego 
tworzy paradoks. Zwiędnięty liść 
spoczywający na studzience ka-

nalizacyjnej jakby szukał tam ży-
ciodajnej wody (sic!), ale prędzej 
zapcha kanalizacyjny układ żył.  
U Michnika niesie większy ła-
dunek napięcia i … obietnicę. 
Świecąca niejako wewnętrz-
nym światłem gałązka – która 
dla mnie siłą rzeczy jawi się 
jako symbol życia i wszelkich 
wartości godnych poświęcenia 
w jego imię – została za sprawą 
zdjęcia uwieczniona i zarazem 
uwieczniona w powierzchni 
skalnej płytki. Zakomponowa-
na neoskamielina, wciąż jakby 
tętniąca życiem, jawi mi się jak 
pocztówka z prehistorii, krążąca 
gdzieś w nieokreślonym czasie, 
będąca jednocześnie we wszyst-
kich jego trzech znanych nam 
wymiarach. Przywołana forma 
skamieliny zapewnia o tym, że 
to winne (sic!) salve było tu wieki 
temu, ale i teraz wciąż emanuje 
serdecznym, ciepłym pozdrowie-
niem, wreszcie przetrwa kolejne 
wieki za sprawą swego nośnika – 
opoki (oraz negatywu...). I gdy 
tak daję się uwieść owemu ma-
riażowi, zastanawiam się nad ko-
lejnością zdarzeń i zależnością 
tych dwojga: które z nich czyni 
to drugie nieśmiertelnym?

Zdjęcie Tomasza Pućkow-
skiego stawia mnie w roli oso-
by zamkniętej przed światem – 
poddaję się tej narracji bezwol-
nie. Jestem bądź co bądź ma-
lowniczo, ale niespodziewanie 
skutecznie, odgrodzona. Przede 
mną okno bez widoku na świat. 
Ono samo jest moim światem, 
zamkniętym sklepieniem łuku, 
jak migdał oka. Mętne szyby, re-
gularny ruszt kraty i niepokorne 
kosmki wszędobylskiego blusz-

czu, zaglądającego zuchwale ku 
mnie, tak głęboko tkwiącej w 
środku… Życie ewidentnie toczy 
się poza mną i nawet wyrwane 
z zawiasów skrzydło okna – jak 
uchylona powieka – nie zaprasza 
mnie do dziennego światła na 
tyle skutecznie, abym zdecydo-
wała się podejść do nęcącego 
świeżym powietrzem lufcika. 
Miejsce nadane widzowi przez 
Pućkowskiego przykuwa mnie i 
nie pozwala się ruszyć, a w posta-
nowieniu odrętwienia upewnia 
mnie majaczący za oknem cień 
kraty, utrzymującej wszystko w 
ryzach.

Do czasu. Fotografia Janusza 
Karpa wyrywa mnie z bezsilności 
i osadza na peronie. Albo na to-
rach – w każdym razie jestem w 
podróży. Za sprawą prostej, ale 
zaskakującej w swym oddzia-
ływaniu kompozycji, podążam 
jednocześnie w dwie niezależnie 
strony, jak elektron w królestwie 
kwantowym. Zmultiplikowany 
szyld obwieszczający z uporem, 
że TU JEST „Kłodzko Główne”, 
tworzy ażurowe quasi bramy 
tryumfalne. Trasę marszu pod-
jętego przez wyobraźnię zamyka 
kategoryczna fasada budynku, 
ukryta za nie mniej kategorycz-
ną, metalową kurtyną wagonów 
towarowych. TO jest „Kłodzko 
Główne”…? Nawet jeżeli Ja-
nusz Karp w istocie sportretował 
pewną siebie i szeroko rozpartą 
na rachitycznych nóżkach toż-
samość miasta, kaskada trzech 
transparentów Kłodzka stanowi 
jednocześnie optyczny dowód 
na to, że mijam ten manifest 
bokiem, a „Kłodzko Główne… 
Główne… Główne” jest główne 

Fot. Anna Toch Fot. Tomasz Pućkowski
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tylko przez moment.
Intrygujący w swojej geome-

trycznej konsekwencji jest kadr 
Andrzeja Lemiesza. Swoista wizu-
alna apoteoza prostokąta, ujęte-
go przewrotnie (!) po dynamicz-
nej diagonali. Dominujący  jasny 
blat stołu tenisowego lewituje 
ponad szarością betonowej kost-
ki brukowej (zamkniętej, jakżeby 
inaczej, w module prostokąta), 
której banalną obecność do rangi 
matematycznego prawa podno-
si proporcja 2:1. Geometrycznej 
układanki nie zakłócają nawet 
padające w przeciwnym kie-
runku cienie, bowiem zdradza-
ją one obecność prostokątów w 
płaszczyźnie Z. Matematyka we 
wszystkich swoich odsłonach w 
istocie jest królową. Dekret o jej 
panowaniu czytałam już w ciem-
nych wersach okien wieżowca, 
którego budowę zarejestrował 
Tadeusz Jażdżewski.

Anna Toch rzuciła na mnie 
czar podwójny. Najpierw foto-
grafia przedstawiająca manekina 
kobiety, elegancko celebrujące-
go swój wolny czas przy filiżance 
herbaty. To ujęcie świetnie kore-
sponduje ze zdjęciem Jażdżew-
skiego, na którym dwa manekiny 
kobiet sprzed kilku dekad (w tym 
jeden niekompletny) starają się 
zaprezentować „nowości sezo-
nu zimowego”. „Kobiety” z tam-
tej epoki wyglądają jednak na 
bezradne, a ich powierzchow-
ność i pozorność jest aż nazbyt 
czytelna. „Modelka” Anny Toch 
doskonale odnalazła się w no-
wym pejzażu społecznym, ba! 
w ogóle mu nie podlega. Kiedy 

spoglądam na nią z perspektywy 
chodnika i ze świadomością, że 
spóźniam się w kolejne miejsce 
w mojej codziennej gonitwie – 
jawi mi się jako ktoś, kto zapa-
nował nad czasem i z rozmysłem 
delektuje się zadaną biernością. 
Z kolei w zdjęciu przedstawia-
jącym kompozycję Chrystusa 
bez przynależnego mu krzyża, 
z drewnianymi elementami o 
różnym przeznaczeniu i kształ-
cie, automatycznie rozpoznaję 
„jażdżewską” proweniencję. Nie 
przeszkadza mi to w kontempla-
cji zilustrowanej tu rzeczywisto-
ści, w której dostrzegam symp-
tomy mistyki i niezrozumiałego 
symbolizmu rodem z płócien 
Pietera Breugla. Rozpoznawalne 
pojedynczo i niezależnie od sie-
bie elementy kompozycji, w tym 
przypadkowym (?) zestawieniu 
tracą swoją tożsamość na rzecz 
abstrakcji, podporządkowanej 
zdecydowanym rytmom i narzu-
cającej się narracji. Rozwija się 
opowieść o Chrystusie, którego 
uniesione ramiona nie wyraża-
ją radości, lecz wskazują brak. 
Optycznie ukrzyżowany, w isto-
cie jest uwolniony od narzędzia 
swojej męki, ale ewidentnie w tej 
męce trwa... Tarcza koła przywo-
łująca na myśl cyferblat zegara 
jest ślepa na czas, a wskazówka 
za sprawą sierpowatej przeciw-
wagi, na moich oczach przemie-
nia się w grożące torturą ramię, 
wahające się nad ostatecznym 
przecięciem. Oba te wątki roz-
grywane równocześnie zostają 
zatrzymane w kadrze na chwilę, 
która jest tak samo abstrakcyjna, 

jak wieczność. Mniemam, że Lech 
Majewski nie wzgardziłby takim 
kadrem w swoim filmie „Młyn i 
krzyż”...

Bardzo dosłowną interpreta-
cję fotografii Tadeusza Jażdżew-
skiego, stanowiącego tytułowe 
zdjęcie wystawy KKF, przedsta-
wił Jacek Halicki. Inaczej, niż w 
autoportrecie Jażdżewskiego, 
schowanego za półprzezroczy-
stym filtrem z wodospadem pra-
sowych słów, Halicki  prezentuje 
swój wizerunek jako stworzony z 
cudzych wypowiedzi i nagłów-
ków w rozmaitych językach. 
Tytuły krzyczące drukowany-
mi literami szczelnie oblepiają 
mężczyznę, zlewają się z nim 
w jedno. Halicki wydaje się być 
tak bardzo zagadany monolo-
gami dochodzącymi do niego, 

że sam jakby wycofuje się z ko-
nieczności wypowiadania się za 
siebie – jego usta zamknięte są 
drobnym maczkiem gazetowych 
półprawd. Cieszyć może fakt, że 
to jedno oko, lewe (dedykowa-
ne obiektywowi? „Obiektywne”?) 
pozostało czujnie otwarte i po-
zwoli sportretowanemu na oso-
bisty ogląd świata.

...Takich podróży w rzeczywi-
stości spostrzeżone i wykadro-
wane przez członków KKF, mogę 
odbyć więcej. Ale nie powinnam. 
Ze względu na widzów, którzy 
powinni mieć szansę na własne 
impresje z podjętych przez siebie 
wycieczek do światów równole-
głych, zarejestrowanych przez 
kłodzkich fotografów i fotogra-
fików. Warto.

Fot. Andrzej Lemiesz

Fot.Bogusław Michnik Fot. Tomasz Gmerek
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

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

 Franz Xaver Monse urodził 
się 11 lipca 1882 r. w Międzyle-
siu, jako syn mistrza kowalskiego. 
Ukończył kłodzkie gimnazjum i 
tam zdobył maturę. Po studiach 
teologicznych odbytych w Uni-
wersytecie Wrocławskim, w dniu 
22 czerwca 1907 r. na Ostrowie 
Tumskim - w katedrze św. Jana 
Chrzciciela - otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk ks. kard. Geor-
ga von Koppa (1887-1914). W 
kościele parafialnym w Między-
lesiu celebrował swoją mszę św. 
prymicyjną. W latach 1907-1910 
był wikariuszem w Domaszkowie 
k/ Bystrzycy Kł., a przez pięć ko-
lejnych w Dusznikach-Zdroju 
(1910-1915). W tym czasie, kon-
kretnie w roku 1914  obronił 
pracę doktorską na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Już w okresie 
posługi wikariuszowskiej zasłynął 
jako utalentowany kaznodzieja 
i ta opinia towarzyszyła mu do 
końca życia. W latach 1915-1919 
był prorektorem i nauczycielem 
religii w kłodzkim gimnazjum.

Z dniem 16 listopada 1921 
roku objął urząd miejskiego 
proboszcza w Kłodzku. Były z 
nim związane trzy urzędy wika-
riuszowskie. W mieście istniały 
obok klasztoru ojców franciszka-
nów, także domy zakonne sióstr 
franciszkanek, elżbietanek i sióstr 
szkolnych. W 1932 r. w Kłodzku 
żyło 18.541 katolików i 4.313 
wyznawców innych wyznań 
chrześcijańskich oraz judaizmu. 
Kłodzka synagoga w l. 1885-1938 
służyła postępowym i ortodok-
syjnym Żydom. W Kłodzku żyło 
i posługiwało kolejnych siedmiu 
katolickich duchownych, m.in. 
czterech kapłanów pracowało w 
tutejszym gimnazjum i w konwik-
cie, na rzecz formacji młodzieży, 
a jeden był kapelanem szpitala. 
W kłodzkiej parafii działało aż 
21 bractw i stowarzyszeń. Co 
ciekawe znacznie więcej funkcjo-
nowało ich, w o połowę mniej-
szej parafii Bystrzycy Kłodzkiej.  
Ks. proboszcz Monse, w krótkim 
czasie zasłużył się pracując sys-

temowo na rzecz całej miejskiej 
wspólnoty liczącej w latach 1933-
1939 22-24-tysiące mieszkańców, 
m.in. poprzez fakt iż utworzył pa-
rafialny „Caritas”, a w latach 1923-
1928 dokonał renowacji kościoła 
Wniebowzięcia NMP, który stał się 
jedną z najpiękniejszych świątyń 
na całej ziemi kłodzkiej. W konse-
kwencji, pomimo iż toczył spór z 
kłodzkimi franciszkanami w kwe-
stii duszpasterstwa, to w 1935 r. 
został kanonikiem honorowym 
Ojca Świętego.

Po śmierci prałata Ditterta 
(18 XII 1937), w dniu 28 sierp-
nia 1938 r. praski arcybiskup  
ks. kard. Karol Kašpar powołał  
ks. dra Monse na urząd wielkie-
go dziekana i wikariusza gene-
ralnego. Jeszcze w tym samym 
roku mianowano go prałatem 
domowym Jego Świątobliwo-
ści, a w roku 1940 protonota-
riuszem apostolskim z prawem 
noszenia infuły, pastorału i krzyża 
pektoralnego. Był on także eg-
zaminatorem diecezjalnym, 
czyli duchownym wyznaczo-
nym przez synod na rzecz eg-
zaminowania kandydatów na 
proboszczów oraz do udziału w 
procesach administracyjnych, 
jak też członkiem kapłańskiego 
stowarzyszenia na rzecz Adoracji 
Najświętszego Sakramentu i Misji.  
Ks. Prałat dr Franz Xaver Monse 
w szeregu periodyków, gazetach 
i książkowych kalendarzach opu-
blikował wiele artykułów religij-
no-naukowych. Na jego zlecenie, 
a dzięki pracy  pierwszego wika-
riusza w Międzylesiu ks. Alojzego 
Bergera (ur. 29 VI 1896 zm. 27 XI 
1961; wyświęcony 19 VI 1921) 
powstało historyczne studium 
nt. dziejów i obsady 55 parafii i 
9 kuracji i ekspozytur czynnych 
na ziemi kłodzkiej (upowszech-
niono je w formie manuskryptu). 
Po przejęciu Kłodzka przez Pol-
skę w 1945 r., jeszcze przez rok 
sprawował funkcję kłodzkiego 
proboszcza. Miasto opuścił w jed-
nym z ostatnich transportów dla 
ludności niemieckiej. Osiedlił się 

początkowo Listrup, a następnie 
niewielkim mieście Telgte  (w kra-
ju związkowym Nadrenia Północ-
na-Westfalia, w rejencji Münster. 

Ks. Gerharda Hirschfeldera 
spotkania z wiernymi 
i wychowankami

Po bolesnym pożegnaniu w 
lutym, w dniu 15 września 1939 
roku (natychmiast po zakończe-
niu uroczystości pogrzebowych 
ks. prob. Augustina Hauffena), 
zaledwie  po wyjściu z zakrystii, 
ulubiony duszpasterz ks. Gerhard 
Hirschfelder (obecnie już młodszy 
wikariusz w Bystrzycy Kł.) został 
otoczony zarówno przez dzieci, 
młodzież, jak i dorosłych pra-
gnących go pozdrowić. Powaga 
uroczystości pogrzebowych, nie 
przeszkodziła, aby moc wyrazić 
radość z ponownego spotkania i 
chociażby krótkiej możliwości by-
cia z sobą. Tę radość zauważamy 
zarówno na twarzy ks. Gerharda, 
jak i towarzyszących mu trzech 
chłopców, byłych wychowanków. 
Na zachowanej fotografii widzimy 
kolejno, od lewej: Georga Tom-
mek (*20 IV 1921 Czermna; był 
najmłodszym z dwojga dzieci 
Joachima i Marthy, a  mieszkał 
na wysokości boiska sportowego 
w Czermnej (niem. Grenzeck) pod 
nr 184); Rudolfa Watzek (ur. 5 I 
1925 Czermna; był najstarszym 
z czwórki dzieci robotnika fa-
brycznego Ulricha i Wilhelminy, a 
mieszkał w Dolnej Czermnej pod 
nr 16, aktualnie w pobliżu ul. T. 
Kościuszki nr 1) oraz Paula Dintera 
(*11 VI 1925 Czermna; był najstar-
szym z dwojga dzieci tutejszego 
cieśli Wilhelma i jego żony Marii; 
którzy mieszkali w Czermnej pod 
nr 132, aktualnie w pobliżu ul. B. 
Chrobrego nr 65, tzn. na wysoko-
ści Szkoły Podstawowej).

Zakończone uroczystości po-
grzebowe były także i dla człon-
ków Rodziny Kolpinga okazją do 
dialogu z ks. G. Hirschfelderem. 
Na zachowanej fotografii po 
prawej stronie Ks. Gerharda stoi 

32 letni mieszkaniec Jakubowic 
Paul Paul (ur. 19 IX 1907 zm. 8 X 
1976; pochowany przy środko-
wej, głównej alejce cmentarza 
parafialnego w Czermnej). Paul 
był synem Johannesa i Zofii (z d. 
Schrutek, urodzonej w Kudowie),  
16 listopada 1936 r. poślubił on 
Rozalię Woiner. Małżeństwo po-
błogosławił o. Hubert Woralla, 
który od czasu do czasu wspoma-
gał czermnieńskich duszpasterzy.

Po stronie lewej charyzma-
tycznego duszpasterza młodzieży 
i partnerem prowadzonego dia-
logu jest  albo starszy brat uprzed-
nio wspomnianego Adolf Paul (*6 
X 1899), albo jego znajomy, bliżej 
niezidentyfikowany mieszkaniec 
Jakubowic.

„ 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)

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

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
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Początek czermnieńskiej 
posługi ks. prob. Josefa 
Tokarza (1939-1955)

Wakat parafii, po śmierci pro-
boszcza  ks. Augustina Hauffena 
(†11 IX 1939  Czermna), w tym 
przypadku trwał wyjątkowo 
krótko, tzn. nieco ponad trzy 
miesiące. Po oficjalnym zapre-
zentowaniu ks. Tokarza jako 
kandydata i typowych kościel-
nych procedurach, nastąpiło 
jego wprowadzenie na urząd 
proboszcza. Oficjalna instalacja 
odbyła się we wtorek 19 grudnia 
1939 r. Był on  ostatnim, w serii 
niemieckich administratorów 
Czermnej. Sam fakt uroczystego 
powitania dokumentuje  zacho-
wana fotografia. Scena powitania 
odbyła się na  zewnątrz kościoła 
parafialnego, przed murem ko-
ścielnym, na tzw. „zdziareckich” 
schodach, tzn. od strony daw-
nej remizy ochotniczej straży 
pożarnej i szkoły podstawowej. 
Na pierwszym planie fotografii 
widzimy mocnej postury ks. prob. 
Josefa Tokarza, który jest uroczy-
ście witany przez przedstawicieli 
lokalnych zarządów z Czermnej i 
Słonego. Są oni w cylindrycznych 
kapeluszach, ubrani w dostojną 
czerń długich płaszczy. Fotografia 
ukazuje licznie zgromadzonych 
wiernych. Natomiast naprzeciw 
proboszcza Tokarza stoi 10-let-
nia dziewczynka z bukietem 
kwiatów. Tą drobnej postury 
dziewczynką, w białej sukience 
jest Ursula Franke. Była ona naj-
młodszym dzieckiem kierownika 
oddziału pobliskiej manufaktury 
tkackiej, Karla Franke (*1 I 1895 
Czermna) i jego żony Sofie (5 XI 
1893 Jakubowice), którzy miesz-
kali w Średniej Czermnej (pod ad-
resem: Grenzeck 120; aktualnie: 
ul. B. Chrobrego 61a, na miejscu 
nie istniejącego budynku, przed 
kilku laty wzniesiono nowy dom 
mieszkalny). Ursula miała star-
szego brata Gerharda (*26 IV 
1922  Czermna) i starszą siostrę  
Gertrud (*8 IX 1929 Czermna). 

W najbliższym otoczeniu 
nowego proboszcza, w gronie 
reprezentantów i witających, wi-
dzimy na wspomnianej fotografii, 
za uczennicą Ursulą Franke, ale 
po stronie proboszcza, dwóch 
przedstawicieli lokalnych ad-
ministracji (w cylindrycznych 
kapeluszach). Z Czermnej – był 
to sołtys (niem. Bürgemeister) 
Anton Sedlak  (*19 III 1880 
Czermna; mieszkał w Grenzeck 
– nr 55; współcześnie Czermna, 

ul. T. Kościuszki nr 13), a ze Słone-
go Wenzel Anton Sammek (*28 IX 
1886 Słone, pracownik tamtejszej 
fabryki tytoniu) .

 
Biogram nowego 
proboszcza

Ks. Josef Tokarz  (*02 VII 1900 
Rozbark -Bytom Śl. † 22 XI 1969 
Polanica-Zdrój; św. kapł. 08 V 
1927 Praga). Josef Tokarz urodził 
się w Rozbark (niem. Rossberg). 
Była to dzielnica Bytomia Śl. 
(najst. wzmianki z 1233 r.). Naj-
szybszy rozwój miejscowości do-
konał się na początku XIX w. i był 
związany z wydobywaniem wę-
gla kamiennego oraz rud cynku i 
ołowiu. Do chwili uruchomienia 
w Bytomiu kolei, ważnym źró-
dłem utrzymania mieszkańców 
Rozbarku była spedycja konna. 
Na początku XX wieku w Rozbar-
ku działały liczne polskie organi-
zacje, m.in. Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” założone 
przez Henryka Wójcika, Związek 
Towarzystw Polek oraz chór Hal-
ka. W 1910 r. w miejscowości żyło 
868 mieszkańców, z czego 834 
deklarowało język polski, a tylko 
34 niemiecki. W wyborach ko-
munalnych jakie odbyły się w 
listopadzie 1919 r. 261 głosów 
oddano na polską listę, uzysku-
jąc 10 z 12 mandatów. Podczas 
plebiscytu na Śląsku większość 
mieszkańców Rozbarku poparła 
przyłączenie do Polski. Za Polską 
głosowało w nim 254 wolantów, 
a za Niemcami 153.

Josef Tokarz urodził się w 
wielodzietnej rodzinie Jana (*14 
XII 1859 † 9 I 1947; pierwszą jego 
żoną była Elżbieta), a drugą o 13 
lat młodsza Jadwiga (*25 IX 1872, 
gospodyni domowa, bez zawo-
du). W pierwszym małżeństwie 
urodził się jedynie Feliks (*25 V 
1893 † 15 IX 1954), w drugim 
związku na świat przyszło sze-
ścioro dzieci: Wincenty (*09 IV 
1897 † 08 X 1945, deportowany 
do ZSRR w ramach przymusowej 
pracy w kopalniach Makiejewka); 
Józef (*03 VII 1900 † 22.11.1969, 
kapłan, pochowany w Bytomiu 
Rozbark, w rodzinnym grobie;  
Antoni (*07 VI 1903 † 06 XI 1962, 
kawaler, bezdzietny, gospodarz 
w Czermnej, pochowany w Byto-
miu w rodzinnym grobie); Teodor 
(*09 XI 1904 † ?, deportowany - 
zmarł w Rosji); Stanisław (*15 XI 
1906 † 31 III1982, motorniczy w 
tramwajach śląskich, żonaty, bez-
dzietny; pochowany w Bytomiu); 
Maria (*19 V 1909 † 25 III 2005, 

sekretarka i gospodyni w Czerm-
nej, niezamężna, bezdzietna, po-
chowana w Bytomiu); Gertruda 
(*07 III 1911 † 03 VII 1997, księ-
gowa, niezamężna, bezdzietna, 

pochowana w rodzinnym grobie 
w Bytomiu).  

Josef Tokarz był więc drugim 
z kolei spośród siedmiorga ro-
dzeństwa. Po zdobyciu matury, 

Ksiądz Gerhard Hirschfelder w otoczeniu swoich wychowanków. Stoją od 
lewej: Georg Tommek, Rudolf Watzek i Paul  Dinter. źródło: archiwum Josef 
Barthonitschek.

Ksiądz Gerhard Hirschfelder z członkami rodziny Kolpinga w Czermnej. 
Po prawej stronie ks. Gerharda Paul Paul, po lewej prawdopodobnie Adolf Paul; 
źródło: archiwum księdza T. Fitycha.

Powitanie księdza Josefa Tokarza w Czermnej. Dziewcznka z kwiatami to Ursula 
Franke; źródło: archiwum ks. T. Fitycha
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rozpoczął studia teologiczne 
we Wrocławiu, które ukończył  
już w Pradze. Nie można wy-
kluczyć, że w grę wchodziły tu 
względy narodowościowe. Ar-
chiwum Wielkiego Kłodzkiego 
Dekanatu zawiera jego akta z lat 
1926-1940 (zob. syn VI C18t15a, 
regal:11.03.04), co świadczy, iż co 
najmniej od 1926 r., być może 
jako diakon był już inkardyno-
wany do archidiecezji praskiej. W 
dniu 8 maja 1927 r., jako jedyny, 
otrzymał święcenia kapłańskie. 
W tym samym roku w archidie-
cezji praskiej były one udzielane 
jeszcze trzykrotnie: 3 VII dla 11 
diakonów; 7 VIII dla dwóch diako-
nów i 26 XII dla jednego diakona. 

Swoje kapłańskie posługi-
wanie rozpoczął jako wikariusz 
parafii miasta Graslitz k/ Neydek, 
obecnie w kraju karlowarskim 
(czes. Kraslice) w parafii Bożego 
Ciała, a następnie już na Ziemi 
Kłodzkiej jako wikariusz we wsi 
Idzików, położonej ok. 6 km na 
płd.-wsch od Bystrzycy Kł., niem. 
Kieslingswalde; w 1933 r. Żyło tu 
2.140 katolików i 46 osób innego 
wyznania. 

Pierwsza poważna i dłu-
gotrwała nominacja  wiązała 
się z posługą w  interegional-
nym sanktuarium maryjnym 
w Wambierzycach Śl. (z k. XIX. 
Przybywało tu rocznie ok. 120-
150 tys. pielgrzymów).  Misję tę 
realizował u boku cenionego 
ks. prob. Roberta Kleina (1926-
1946). W efekcie,  przez dziesięć 
lat (1929-1939) pracował jako wi-
kariusz i kurator w Wambierzy-
cach. Ks. Tokarz ma z tego czasu 
ogromne zasługi. Przyczynił się 
zarówno do starannego utrzy-
mania tutejszej Kalwarii, jak i 
do podniesienia sanktuarium 
do rangi bazyliki. Opracował 
szereg przewodników i modli-
tewników, jego staraniem wyszło 

kilka broszurowych druków roz-
wijających tak kult maryjny, jak i 
ruch pielgrzymkowy. 

W  1934 r. opracował i wydał 
niemieckojęzyczny przewodnik 
po tutejszym sanktuarium (J. To-
karz, Albendorf das Schlesische 
Jerusalem (Eine Beschreibung u. 
Führung), Wünschelburg 1934). 
Kronika wambierzyckiego sank-
tuarium (zredagowana przez 
Hansa  Melchersa i opublikowana 
w 1993 r., daje bardzo pozytyw-
ną oceną jego zaangażowania, 
twierdząc, że ks. Tokarz bardzo 
się zasłużył na rzecz obsługi i roz-
woju ruchu pielgrzymkowego. 

Na koniec posługi ks. Tokarza 
(1929-1939), w dniu 17 grudnia 
1939 r. w wambierzyckim sanktu-
arium celebrowano dziękczynne 
nabożeństwo za dziesięć lat jego 
posługi, po którym miało miejsce 
nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Parafialnej przy filiżance kawy. 
Praska kuria arcybiskupia uho-
norowała go tytułem kanonika.

Po zakończeniu II wojny 
światowej ks. prob. Tokarz, 
który dobrze znał język polski, 
nadal pozostał w Czermnej i do 
1955 r. posługiwał pośród nowo 
osiedlonych Polaków, jak i pozo-
stałych tu Niemców. Ponieważ 
niemieckie dzieci katechizował w 
ich macierzystym  języku, władze 
komunistyczne rozpracowywały 
go poprzez agenturalne służby 
UB i w końcu zmusiły do rezy-
gnacji z urzędu. W 1952 r. został 
mianowany dziekanem, ale już 
w lipcu 1955 r. władze komuni-
styczne zmusiły go do rezygna-
cji z tego urzędu. Ks. Tokarz był 
pierwszym powojennym pro-
boszczem czermnieńskiej parafii.

Po opuszczeniu Czermnej w 
1955 r. aż do dnia śmierci 22 XI 
1969 roku żył w Polanicy-Zdroju. 
Pochowano go jednak w rodzin-
nym Bytomiu na Górnym Śląsku. 

Por. m.in. F. Jung (Hrsg.) Sie ge-
hören zu uns (Totengedenkbuch 
III der Grafschaft Glatz, [Münster 
1989], s. 149; ‘Catalogus Cleri’ ar-
chidiecezji praskiej z 1932 r., s. 
407; Schematyzm Archidiecezji 
Wrocławskiej – 1959, Wrocław 
[b.r.w.] s. 206;  N. Barthonischek, 
Grenzeck vor 70 Jahren, „Gra-
fschafter Bote” 12 (2009), s. 18).

Inicjacja duszpasterstwa 
i administrowania
 sakramentow w Czermnej

Według zestawień z 1935 r. 
sporządzonych przez Gallanta, 
nauczyciela z Czermnej, jedynie 
w największej wsi parafii św. Bar-
tłomieja w 252 rodzinach żyło 
1.812 osób (979 kobiet i 833 
mężczyzn). Z kolei w roku 1941 
r. parafia Czermna liczyła 4.604 
katolików, 668 protestantów i 64 
wyznawców innych kultur. 

Z pewnością pierwszymi 
liturgicznymi świętami, które  
ks. Tokarz celebrował w Czermnej 
było Boże Narodzenie 1939 roku. 
Natomiast jeśli idzie o udzielanie 
sakramentów, to ks. prob. Tokarz 
już w drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 25 grudnia 1939 
r. pobłogosławił w Czermnej 
pierwsze małżeństwo. Natomiast 
niemalże po miesiącu,  dokładnie 
21 stycznia 1940 r. ochrzcił dwoje 
dzieci (w Czermnej i w Słonem). 

Dodajmy w tym miejscu fakt, 
że podobnie jak i poprzednik, ks. 
prob. Tokarz mieszkał w okazałej,  
quasi pałacowej plebanii z 1809 
r. (posiadała ona mansardowy 
dach i pałacowy układ pokoi). 
Plebania wraz z przynależnym 
do niej gospodarstwem mieściła 
się w Średniej Czermnej pod nr 
125, tzn. w pobliżu kościoła i re-
mizy ochotniczej straży pożarnej. 
Z myślą o sprawnej administracji 
parafią oraz efektywnym prowa-

dzeniu parafialnego gospodar-
stwa, ks. prob. Tokarz sprowadził 
tu swych krewnych. Najmłodsza 
z rodzeństwa, siostra Maria (*19 
V 1909 Rozbark - Bytom Śl. †25 III 
2005 Polanica-Zdrój) prowadzi-
ła kancelarię parafialną. Z kolei 
najstarszy brat Anton (* 7 VI 1903 
Rozbark - Bytom Śl.) nadzorował 
hodowlę i wypas bydła. W tych 
pracach, wspomagał go, o rok 
młodszy, brat Theodor (*9 XI 
1904 Rozbark - Bytom Śl.)

Ks. Prob. Tokarz 
przewodniczył ceremonii 
pogrzebu ks. Gerharda 
Hirschfeldera

W przeciągu pierwszych 
dwudziestu miesięcy duszpa-
sterzowania, jedną z najważniej-
szych posług tak pod względem 
kościelnym, jak i politycznym, 
jaką przyszło ks. Tokarzowi spra-
wować była liturgia pogrzebowa 
umiłowanego w Czermnej wika-
riusza „Jelonka” (od lutego wika-
riusza w Bystrzycy Kł. od. 1940 r. 
starszego wikariusza).  

Coraz bardziej wycieńczony 
nadludzką pracą, głodem i obo-
zowymi realiami ks. Gerhard 26 
lipca, już z obozowego lazaretu 
(przebywał tu od 24 VII 1942 r.), 
wysłał swój ostatni list adresowa-
ny do krewnych na Zakrzu (nb. 
wymownym jest fakt, że już w 
sierpniu 1939 r. w Bystrzycy Kł. 
sporządził testament). 35-letni 
Duszpasterz Młodzieży na ziemi 
kłodzkiej zmarł w KL Dachau, w 
sobotę 1 sierpnia 1942 r. 

Komendantura KL Dachau 
jeszcze tego samego dnia  
1 sierpnia 1942 r. poinformowała 
listownie Clemensa Hirschfelde-
ra (prowadził hurtownię piwa, a 
mieszkał na Zakrzu przy Molt-
kestr. 2), że prochy zmarłego 
Gerharda Hirschfeldera nie 

Ksiądz Josef Tokarz. Kadr zdjęcia 
wykonanego w 1967 r. w Wambierzycach 
Śl., źródło: archiwum rodzinne 
Małgorzaty Sprot, z d. Tokarz Rozbark – Bytom 1902 r: Śląska rodzina Tokarzy; źródło: archiwum rodzinne Małgorzaty Sprot, z d. Tokarz.
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mogą być złożone na cmentarzu 
w Dachau i zalecono pochowanie 
go na rodzinnym cmentarzu. W 
kolejnym pismach z 10 sierpnia  
1942 r. podano dopiero wiado-
mość;  że „siostrzeniec Gerhard 
Hirschfelder, urodzony 17.02.07 
w Kłodzku, 24.7.42  zgłosił się 
jako chory i po zbadaniu został 
przyjęty do izby chorych oraz 
poddany leczeniu. Zapewnio-
no możliwe najlepsze leczenie 
i opiekę medyczną. Pomimo sta-
rań nie udało się przezwyciężyć 
choroby […] Pański siostrzeniec 
nie miał żadnego ostatniego 
życzenia […]”. W kolejnym pi-
śmie, już w pierwszym zdaniu 
napisano: „Pana Siostrzeniec 
Gerhard Hirschfelder, urodzo-
ny 17.02.07 w Kłodzku, zmarł 
pierwszego sierpnia 1942 r. w 
tutejszym szpitalu na zapalenie 
opłucnej” (niem. Rippenfellent-
zündung). Należy zauważyć, że 
zapalenie opłucnej (łac. pleuritis 
– stan zapalny opłucnej) rzadko 
występuje samoistnie, na ogół 
towarzyszy innym chorobom.  
W dniu 1 września Komendan-
tura obozu KL wysłała pismo do 
Konsystorza Praskiej Kapituły, 
prosząc o opublikowanie w pe-
riodyku kościelnym wiadomo-
ści o śmierci z wezwaniem do 
modlitwy wstawienniczej. W 
konsekwencji ks. prałat dr Franz 
Monse jako wikariusz generalny 
na ziemi kłodzkiej  (1938–1962), 
w oficjalnym biuletynie, opubli-
kował nekrolog z wiadomością 
o zgonie ks. Gerharda (ale bez 
podania jego przyczyny; zob. 
Monasterien, Roma 2002, s. 
411-412).

Ciało zostało spalone w 
miejscowym piecu krematoryj-
nym w dniu 4 sierpnia 1942 r. 
Prochy Czermnieńskiego Wi-
kariusza otrzymali zakrzańscy 
krewni. Świadkowie pogrzebu 
twierdzili, że przesłano je w pa-
pierowej kopercie. To właśnie 
kuzynka, Maria Hirschfelder z Za-
krza, zadbała o jego pogrzeb na 
cmentarzu parafialnym. W dniu 
15 września ceremonii pogrzebo-
wej na cmentarzu parafii św. Bar-
tłomieja w Czermnej przewodni-
czył ks. prob. Josef  Tokarz (*1900 
†1969), przy czujnej obecności 
funkcjonariuszy gestapo, które 
zabroniło wygłaszania jakich-
kolwiek przemówień. Podczas 
obrzędu urnę z prochami zmar-
łego włożono do niewielkiej bia-
łej trumny, ufundowanej przez 
rodzinę i znajomych.  Wykonał 
ją miejscowy stolarz Franz jun. 

Schmidt (*25 XI 1907 Czermna 
† 23 VI 1968 Lagek/Lippe; czło-
nek Rodziny Kolpinga, a ojciec 
pani Elizabeth Kynast. zob. M. 
Jarosz, GN 38/2015). Ulubione-
go wikariusza pochowano obok 
jego proboszcza i przyjaciela ks. 
Augustina Hauffena († 11 VIII 
1939). W pogrzebie, obok przy-
jaciela i proboszcza Bystrzycy Kł. 
ks. Adolfa Langera (*4 XI 1902 
Słone), uczestniczyło 35 księży 
(czyli jedna czwarta duchowień-
stwa ziemi kłodzkiej), krewni z 
Zakrza (nb. nie żył już chorujący 
na reumatyzm wujek Clemens 
Hirschfelder (*1870  † 24 VIII 1942 
Zakrze), znajomi i liczna rzesza 
wiernych. W tym gronie byli m.in. 
dawni wychowankowie, którzy 
po wojnie osiedli na polsko- 
czeskim pograniczu: Hedwig  
Hauckova, Emalie Koucka i Ger-
trud  Kotysova.

Uroczystości pogrzebowe  
zostały wykorzystane przez 
zwolenników Führera, do za-
manifestowania zadowolenia z 
prowadzonej przez niego poli-
tyki „silnej ręki” . Naziści chcieli 
zademonstrować przeciwnikom 
swastyki i Hitlera, że państwo nie 
ugnie się przed nikim, w tym i 
przed Kościołem katolickim. 
Wódz i Trzecia Rzesza, jest w 
stanie zetrzeć w proch każdego 
przeciwnika.

  
Pierwsi i kolejni 
księża wikariusze 
i współpracownicy  

W latach 1938–1962 urząd 
wikariusza generalnego na 
ziemi kłodzkiej  sprawował  
ks. prałat dr Franz Monse. To 
on do 1945 roku wywierał 
znaczący wpływ na obsadę 
personalną parafii i kuracji. 
W latach 1939 - 1941 urząd 
wikariusza w Czermnej, po 
odejściu ks. Gerharda Hirsch-
feldera, a administratora po 
śmierci ks. Hauffena pełnił ks. 
Erich Friemel.  Przez ponad trzy 
miesiące od sierpnia do paź-
dziernika 1939 roku wspierał 
go jako drugi wikariusz i także 
neoprezbiter ks. Georg Hauck.  

W okresie 1940-1941 ks. 
prob. Tokarza wspomagał na 
polu duszpasterstwa o. Ma-
ternus Brab († 30 I 1944 Luga 
– ZSRR). Należał do Zgroma-
dzenia Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi w Polanicy 
Zdroju – Sokołówce, z którym 
ks. proboszcza łączyły przyja-
zne więzy. Nieco ponad rok, 

w okresie 1941-1942 funkcję 
wikariusza w Czermnej pełnił 
38-letni ksiądz Alfons Drzymalla 
(*27 VIII 1903 Spórok k/Kolo-
nowskie). W latach 1941-1945 o. 
Franz Kowalczyk pełnił funkcję 
proboszczowskiego wikariu-
sza przy kaplicy Najśw. Serca 
Pana Jezusa w Kudowie-Zdroju 
(przy klasztorze SS. Elżbietanek, 
niem. Marienheim). Kolejnym  
czermnieńskim wikariuszem 
w okresie 1942-1946 był ks. 
Arthur Kuhn (* 19 II 1906 
Danzig-Langfuhr † 5 XII 1979 
Betzdorf ). Ostatnim wikariu-
szem Czermnej  w 1955 r.  i to 
zaledwie przez okres dwóch 
miesięcy  (VII-IX 1945) był cze-
ski prezbiter ks. Jan Evangelista 
EYBL. 

Po wojnie, przez pierwsze 
sześć lat (1946-1952) tutejszy 
urząd wikariusza pozostawał 
nieobsadzony. Natomiast ostat-
nim wikariuszem za kadencji 
ks. prob. Josefa Tokarza był ks. 
Antoni PAŁKA (XI 1952-VI 1956) 
pochodzący z diecezji tarnow-
skiej. 

Zamiast zakończenia: 
historia magistra vitae - 
historia nauczycielką 
życia …

Ludowe porzekadło wy-
raża starą, ale nadal aktualną, 
mądrość: „Kto sieje wiatr, zbie-
ra burze”.  W dniu kapitulacji 
Niemiec we wszystkich czerm-
nieńskich oknach wywieszo-
no białe flagi. Na placu przed 
browarem Wintera, Heinrich 
Pischej jako sołtys (Burgeme-
ister) i ks. Josef Tokarz - jako 
katolicki proboszcz, oficjalnie 
witali wyjeżdżających żołnierzy 
rosyjskich, pragnąc im w poko-
jowy sposób przekazać władzę 
nad wsią. Miejscowa ludność 
bardzo się obawiała rosyjskiej 
okupacji (na początku kilku 
oficerów i żołnierzy nadużyło 
alkoholu i w brutalny sposób 
potraktowało niektórych miesz-
kańców, w tym kobiety). Miesz-
kańcy Czermnej odetchnęli z 
ulgą, kiedy rosyjski oddział 
odszedł, a kontrolę nad wsią 
przejęli „polscy” żołnierze.

 Pielgrzymka mężczyzn do Wambierzyc Śl.  w 1937 r. (ks. kurator Josef Tokarz – 
pierwszy z  prawej); źródło: archiwum Karl-Heinz Firlay, : Bohum -RFN.

Pielgrzymka mężczyzn do Wambierzyc Śl. w 1935 r.; źródło: J. Tokarz, druk 
okolicznościowy z 1936 r., s. 17
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Jednym z bolesnych i dra-
matycznych skutków przegra-
nej przez „nowego Lutra” - Hitlera 
(inspirowanego okultyzmem i 
szerzącego neopogaństwo) i 
Niemcy, II wojny Światowej, były 
decyzje jałtańskiej oraz rozlegle 
przesiedlenia Niemców z różnych 
krajów Europy. W konsekwencji, 
na terenie utworzonego DDR 
osiedlonych zostało ok. 4 mln 
Niemców, a w RFN  kolejne 8 mln. 
Europa Środkowa i Wschodnia 
stała się obszarem gigantycz-
nych przesiedleń, transportów 
i przemarszów wielkich rzesz 
ludzi. Dodatkowo podzieliły ją 
nowe, ale i olbrzymich rozmiarów 
„ideologiczne getta” oraz gigan-
tyczne zasieki i mury. 

Tymczasem wiosną 1945 
roku, ostatni niemiecki proboszcz 
Czermnej - ks. Josef Tokarz był 
zmuszony zakomunikować swym 
parafianom decyzję aktualnych 
władz politycznych (o komuni-
stycznym rodowodzie; z niewoli 
hitlerowskiej, wbrew swej woli, 
Polska przechodziła teraz pod 
okupację rosyjską). Dotychcza-
sowi mieszkańcy niemieckiej 
narodowości mieli się przygo-
tować do wyjazdu na obszar 
zachodnich Nieiec, gromadząc 
się w dniu 18 marca o godzinie 
8-ej, przed urzędem gminnym. 
Ze sobą należało zabrać tylko te 
rzeczy, które dało się unieść. 

Jan Paweł II pielgrzymując 
w dniu 7 czerwca 1979 r. do KL 
Auschwitz - Birkenau (Oświęcim) 
jako syn narodu, który obok na-
rodu żydowskiego najwięcej w 
tym miejscu i ogólnie podczas 
wojny wycierpiał, powiedział 
m.in.: „Polaków zginęło w czasie 
ostatniej wojny sześć milionów: 
jedna piąta część narodu" […] 
Nie powiedziałem tego, żeby 
kogokolwiek oskarżać - po-
wiedziałem po to, żeby przy-
pomnieć. (...) Mówię w imieniu 
wszystkich narodów, których 
prawa są gwałcone". 

W dniu 28 maja 2006 r., jako 
kolejny papież pielgrzym, stanął 
na tym samym miejscu jego 
następca Benedykt XVI. Papież 
Ratzinger powiedział wówczas: 
„przychodzę tutaj jako syn na-
rodu niemieckiego […] - syn 
tego narodu, nad którym gru-
pa zbrodniarzy zdobyła wła-
dzę przez zwodnicze obietnice 
wielkości, przywrócenia honoru i 
znaczenia narodowi, roztaczając 
perspektywy dobrobytu, ale też 
stosując terror i zastraszenie, by 
posłużyć się narodem jako narzę-

dziem swojej żądzy zniszczenia 
i panowania”.

Człowieka nie można zrozu-
mieć bez Chrystusa (Jan Paweł 
II). To Jezus Chrystus, Ten sam 
wczoraj, dziś i na wieki (por. 
Hbr 13,8), objawił człowiekowi 
jego godność! I tylko On jest 
najważniejszym gwarantem tej 
godności! Natomiast patroni i 
święci Europy wszczepili w eu-
ropejską kulturę prawdę o Bogu 
i o człowieku. Ów wielki orszak 
świętych misjonarzy, wychowaw-
ców, obrońców i budowniczych 
Europy, których dziś przypomina 
nam również bł. ks. Gerhard Hir-
schfelder, męczennik z bawar-
skiego KL Dachau. Ten młody, 
charyzmatyczny i niezłomny 
kapłan, nie tylko mieszkańcom 
ziemi kłodzkiej, niósł  prawdę o 
miłości bliźniego, miłości nawet 
nieprzyjaciół – orędzie poświad-
czone oddaniem za nich życia. 

„Tą Dobrą Nowiną - Ewange-
lią, żyli w Europie przez kolejne 
stulecia, aż po dzień dzisiejszy, 
nasi bracia i siostry. Na Ewangelii 
kładziono podwaliny duchowej 
jedności Europy. /…/ Bez Chry-
stusa nie można bowiem budo-
wać trwałej jedności. Nie można 
tego robić odcinając się od tych 
korzeni, z których wyrosły [naro-
dy i kultury] Europy i od wielkie-
go bogactwa kultury duchowej 
minionych wieków. Jakże można 
liczyć na zbudowanie wspólnego 
domu dla całej Europy, jeśli za-
braknie cegieł ludzkich sumień 
wypalonych w ogniu Ewangelii, 
połączonych spoiwem solidar-
nej miłości społecznej, będącej 
owocem miłości Boga? O taką 
rzeczywistość ubiegał się św. 
Wojciech [a w XX w. także bł. 
Gerhard Hirschfelder], za taką 
przyszłość [również i on] od-
dał swoje życie. On dzisiaj nam 
przypomina, że nie można zbu-
dować nowego porządku bez 
odnowionego człowieka, tego 
najmocniejszego fundamentu 
społeczeństwa” (zob. Jan Paweł II, 
homilia wygłoszona w Gnieźnie, 
3 VI 1997 r., KAI).

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder, 
otoczony chwałą męczeństwa, i 
wyniesiony  w 2010 r. przez Be-
nedykta XVI do chwały ołtarzy, z 
perspektywy mijającego stulecia 
zdaje się dzisiaj przemawiać do 
nas słowami św. Pawła: Tylko 
sprawujcie się w sposób godny 
Ewangelii Chrystusowej, abym ja  
czy to gdy przybędę i ujrzę was, 
czy też będąc z daleka - mógł 
usłyszeć o was, że trwacie moc-

no w jednym duchu, jednym ser-
cem walcząc wspólnie o wiarę w 
Ewangelię, i w niczym nie dajecie 
się zastraszyć przeciwnikom (Flp 
1,27-28). Tak, w jednym duchu, 
jednym sercem walcząc wspólnie 
o wiarę.

Po bez mała 110 latach od 
urodzin charyzmatycznego 
Kłodzczanina – wiernego świad-
ka Ewangelii, ponownie odczytu-
jemy, ten Pawłowy i Gerhardowy 
testament. Prośmy Trójjedynego 

Boga, aby słowa tego testamentu 
doczekały się spełnienia także i w 
naszym pokoleniu. Nawiązując 
do słów ks. Gerharda Hirschfelde-
ra z medytacji do Drogi Krzyżo-
wej, jesteśmy w pełni świadomi, 
że także i nam, z łaski Boga „bo-
gatego w miłosierdzie” dane jest 
to, aby w Chrystusa wierzyć, ale i 
dla Niego cierpieć, skoro toczymy 
tę samą walkę, jakiej świadectwo 
pozostawił nam bł. Gerhard (por. 
Flp 1,29-30).

Strona księgi mektrykalnej parafii w Czermnej z odręczną adnotacją ks. adm.  
J. Tokarza 31 XII 1939 roku wraz z parafialną pieczęcią tuszową; foto ks. T. Fitych. 

ks. Josef Tokarz w prywatnym mieszkaniu w Polanicy-Zdrou podczas jubileuszu 
czterdziestolecia święceń kapłańskich; źródło: archiwum rodzinne Małgorzaty Sprot, 
z d. Tokarz.

Ks. prob. kan. Josef Tokarz w Czermnej z członkiniami katolickiego stowarzyszenia 
kobiet, po procesji Bożego Ciała w 1954 roku; źródło: archiwum rodzinne Małgorzaty 
Sprot, z d. Tokarz.
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Ryszard Grzelakowski

ANGELIKA MARSCH, DZIENNIKARKA, PISARKA,  
MIŁOŚNICZKA ŚLĄSKA I ZIEMI KŁODZKIEJ

Towarzystwo Miłośników 
Dusznik-Zdroju w bieżącym 
roku obchodzi 35 lat działalno-
ści. Jednym z celów Towarzystwa 
jest przedstawianie  ludzi, którzy 
„malują słowem,  pędzlem, ry-
sikiem, dłutem, dagerotypem, 
rysunkiem, grafiką i fotografią 
uroki Dolnego Śląska. Czynimy 
to od ponad trzydziestu lat na 
łamach „Magazynu Ziemi Kłodz-
kiej „Blik”,  „Tygodnika Prowincjo-
nalnego „Brama”, miesięcznika 
„Ziemia Kłodzka”, dwutygodnika 
„Gazeta Gmin” i dwutygodnika 
„Nowa Gazeta Gmin”. Mamy 
w pamięci słowa Jana Pawła II 
„Znajomość historii daje nam 
poczucie więzi z ludźmi, którzy 
żyli na długo przed nami oraz 
tymi, którzy żyć będą długo po 
nas”. Jest to potrzebne dla nowe-
go pokolenia Duszniczan, które 
dostrzega ukryte pod patyną 
czasu imponujące ślady kultury 
niemieckiej. Niemieckie nazwiska 
można spotkać na epitafiach ka-
mieni nagrobnych, świątyniach, 
figurach wotywnych, krzyżach 
przydrożnych, w dawnej prasie, 
na planach,  mapach i książkach 
wydanych  przed 1945 rokiem na 
Ziemi Kłodzkiej. Młode pokolenie 
Ziemi Kłodzkiej wyrastało w swo-
istej pustce kulturalnej, gdyż ich 
rodzice wyrwani z własnej trady-
cji i zwyczajów,  nie byli w stanie 
z powodów psychologicznych 
zadomowić się w nowym oto-
czeniu. Z jednej strony przerwany 
został przekaz tradycji z Kresów 
Wschodnich, z drugiej zaś starsze 
pokolenie osadników nie mogło 
sobie przyswoić obcej kultury za-
chodnich terenów,  tym bardziej, 
że przez dziesięciolecia była ona 
zamazywana i nie uznawana. 

Urodzone w latach sześć-
dziesiątych,  siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych na Ziemi 
Kłodzkiej pokolenie młodych 
osadników polskich, poczęło 
szukać własnej identyfikacji 
regionalnej, swojskości i odręb-
ności. W ten sposób zaczęła się 
budzić nowa świadomość tego,  

co należy do kultury Czechów, 
Austriaków, Niemców i Polaków. 
Powstawać zaczął pomost mię-
dzy tym co było i tym co tworzy 
nowa rzeczywistość, w której 
przestały dziwić ślady obecno-
ści Niemców.

Tekst ten pisałem w pierw-
szym dniu lata 2016 roku, wcze-
snym rankiem, gdyż  światu 
należy przyglądać się z rana. 
Im wcześniej, tym lepiej. Wtedy 
jest jeszcze bezbronny po śnie, 
nieuczesany i nieogolony. Nie 
ma jeszcze wyrazu twarzy, po 
prostu jest taki, jaki jest. Dzień 
odkrywa  wiele, a wieczór za-
czarowuje i upiększa wszystko. 
Nie ma żadnego miasta, które 
by było brzydkie wieczorem. 
Ale ranek zdradzi je i wyda nagle 
bezlitosnemu spojrzeniu. Dusz-
niki-Zdrój, ale także   Kłodzko 
wytrzymują doskonale próbę 
poranka. Dzień rozkręca się po-
woli jak sprężyna zegarka. Jest 
spokojnie i bezkonfliktowo. 
Kuszą jedynie media podające  
wyniki rozgrywek piłkarskich, ale 
miałem pisać o Angelice Marsch 
i w terminie oddać tekst redakcji 
miesięcznika „Ziemia Kłodzka”.

Moje pierwsze spotkanie z 
Jej osobą  i działalnością miało 
miejsce w dniu 20 czerwca 2002 
roku w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 
Minęło od tej pory 14 długich lat. 
Dowiedziałem się, że Angelika 
Marsch odkryła najstarsze widoki 
z 1625 roku. Było to 50 obrazów 
dokumentujących podróż pala-
tyna Ottheinricha z Neuburga 
do Krakowa na przełomie lat 
1536/1537 , które  rzuciły zupeł-
nie nowe spojrzenie na badania 
historyczno-topograficzne naj-
starszych widoków miast Europy 
Środkowej,  w tym także  Kłodz-
ka. Do odkrycia wykonanych w 
końcu lat 30-tych  XVI w. wedut 
przyczyniła się Angelika Marsch 
– historyk,  ekspert w dziedzinie 
badań topograficznych wizerun-
ków miast. W 1991 roku przeby-
wając w bibliotece Uniwersytetu 
w Wurzburgu, zwróciła szczegól-

ną uwagę na album zawierający 
50 tablic, przedstawiających wy-
konane tuszem widoki 70 miast 
z terenu ówczesnego Księstwa 
Śląskiego oraz Czech i Niemiec. 
Badania, utworzonej specjalnie 
przez Angelikę Marsch, między-
narodowej grupy naukowców 
pozwoliły stwierdzić, że wszystkie 
odnalezione wizerunki stanowiły 
dokumentację  podróży władcy 
Neuburga nad Dunajem Otthein-
richa do Krakowa i Berlina, która 
miała miejsce na przełomie lat 
1536/1537. Pomimo, że żadna 

z biografii palatyna nie wspomi-
nała o takiej podróży, badaczom 
udało się dotrzeć do dokumen-
tów archiwalnych, które potwier-
dziły fakt odbycia takiej podróży.

Praca A. Marsch i całego 
zespołu naukowców zaangażo-
wanych w długotrwałe badania 
zakończyła się znaczącym suk-
cesem. W  2000 roku wydano 
dwuczęściowy album pod tytu-
łem „Obrazy z podróży palatyna 
Ottheinricha 1536/1537”, który 
zawiera  widoki 70 miast i katalog 
opatrzony fachowymi komenta-

„ P r z y j a ź ń  t o  n a j w s p a n i a l s z a  o d m i a n a  c i e n i s t e g o  d r z e w a ,  j a k ą  z n a m ”. 

 (James Russell Lowell)

Angelika Marsch

Panorama Kłodzka z albumu palatyna Ottheinricha, 1538 r. 
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rzami. W dniu 20 czerwca 2002 
roku w Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
odbyła się prezentacja, na której 
po raz pierwszy w Polsce wyeks-
ponowano tę publikację,  łącznie 
z wyborem widoków związanych 
z Kłodzkiem i najbliższą okolicą. 
W obecności władz miasta Kłodz-
ka ,delegacji władz Nachodu oraz 
licznie zgromadzonych  miłośni-
ków Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 
przedstawiciel Niemieckiego Fo-
rum Kultury Europy Wschodniej  
i Środkowej w Poczdamie,  Tho-
mas Schulz przekazał  Dyrektor 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej Lucy-
nie Świst egzemplarz unikalnego 
albumu, zawierający bezcenne 
dla miasta Kłodzka, XVI-wieczne 
wizerunki. Po okolicznościowym 
toaście, Thomas Schulz przekazał 
zainteresowanym swój tekst pt. 
„Podróż przez centrum Europy”. 
Właśnie dotarła do mnie wieść, 
że pani Angelika Marsch nie żyje. 
Postanowiłem zamieścić ten 
tekst na łamach miesięcznika 
„Ziemia Kłodzka”.

Thomas Schulz
Podróż przez centrum 
Europy

Sensacyjne, odnalezione 
obrazy z podróży palatyna Ot-
theinricha z lat 1536-1537 zostały 
po raz pierwszy zaprezentowane 
w Polsce. Ta sensacyjna historia 
ma dwoje bohaterów Angelikę 
Marsch, mieszkankę Hamburga 
oraz urodzonego przed pięciu-
set laty księcia Ottheinricha, 
ówczesnego władcę Neuburga 
nad Dunajem, których połączył  
przypadek. W 1991 roku Ange-
lika Marsch odkryła w jednym 
z hamburskich antykwaria-
tów muzealny przewodnik po 
bibliotece uniwersyteckiej w 

Wurzburgu w 1983 roku. Uwa-
gę jej zwróciła jedna z ilustracji. 
Na zawsze zapamiętała podpis 
pod obrazkiem „rysunek tuszem,  
lawowany, pierwsza połowa XVI 
wieku. Jeden rzut oka pozwolił 
jej stwierdzić, że ma przed sobą 
nieznany, prawdopodobnie je-
den z najstarszych wizerunków 
czeskiej stolicy Pragi. Nadmienić 
w tym miejscu należy, że Angeli-
ka Marsch jest wybitnym znawcą 
wedut-historycznych obrazów  
z widokami miast oraz eksper-
tem specjalizującym się w historii 
Śląska.

W Wurzburgu czekała na nią  
kolejna niespodzianka. Okazało 
się, że praska weduta jest jedy-
nie elementem większej całości 
oprawionego w skórę kodeksu. 
„Kiedy go zobaczyłem, oniemia-
łem. Tworzyło go pięćdziesiąt 
kart z wizerunkami siedemdzie-
sięciu miejscowości, większych 
i mniejszych miast oraz zamków. 
To były absolutnie cudowne, 
kolorowane rysunki tuszem ze 
złotymi akcentami. Album z 
rysunkami trafił do Wurzburga 
jako majątek posekularyzacyjny 
z klasztoru cystersów w Ebrach 
we Frankonii w roku 1803. Nie ma 
on strony tytułowej, obrazy nie 
są sygnowane, ani opisane. Nie 
ma na nich żadnych wskazówek 
dotyczących ich autora, czy też 
czasu ich powstania. Na czarnych 
proporcach zapisane są jednie 
nazwy miejscowości. Sprawiło 
to, że przez prawie dwieście lat 
obrazy te były nauce zupełnie 
nieznane.  W ten sposób zaczę-
ła się przygoda życia Angeliki 
Marsch.

„Już obraz przedstawiający 
Pragę był sensacyjny. Kiedy zoba-
czyłem obraz z widokiem Berlina, 
osłupiałem zupełnie. Wiedziałem, 

że najstarszy dotychczas wizeru-
nek Berlina, autorstwa Meriana 
pochodzi z 1650 roku. Przed sobą 
miałem jednak panoramę miasta, 
starszą o dobre sto lat. I do tej 
pory nikt jej nie znał”. Podczas 
dalszych badań stwierdzono, że 
jedynie pięć z siedemdziesięciu 
przedstawionych miejscowości 
zostało wcześniej uwidocznio-
nych na obrazach oraz że mamy 
do czynienia z pierwszą w historii 
artystyczną dokumentacją pew-
nej podróży, najprawdopodob-
niej książęcej.

Kiedy i z jakiej okazji powsta-
ły te obrazy? Żeby odpowiedzieć 
na to pytanie naniesiono naj-
pierw nazwy miejscowości na 
mapę. Okazało się, że najbardziej 
wysuniętym na zachód punktem 
był Neuburg nad Dunajem, na 
wschód  Kraków,  a na północ 
Berlin. Poszczególne pokazane 
na obrazach miejscowości odda-
lone były od siebie o dzień jazdy 
konnej. Następnym krokiem w 
kierunku identyfikacji wedut było 
określenie czasu ich powstania 
na podstawie przedstawionych, 
albo jeszcze nieistniejących 
budowli, bądź ruin. Znaczącą 
wskazówką okazały się panora-
my Pragi i Krakowa oraz widok 

Wrocławia. Na obrazie Krako-
wa widoczne są ruiny mocno 
uszkodzonego 18 październi-
ka1536 roku wskutek pożaru,  
wschodniego skrzydła Wawelu. 
Wrocławska wieża kościoła św. 
Elżbiety pokazana jest już z jej 
renesansowym zwieńczeniem 
z 1535 roku, pojedyncza w tym 
czasie wieża katedry przedsta-
wiona jest z jej gotyckim szczy-
tem, który padł ofiarą pożaru w 
1540 roku. Podróż  musiała odbyć 
się zatem między rokiem 1536, a 
1540. Dalsze badania pozwoliły 
ograniczyć ten czas do okresu 
między październikiem 1536 
roku a kwietniem 1538 roku. 
Oznaczało to, że zbiór obrazów 
z Wurzburga jest pierwszą tego 
rodzaju ponadregionalną serią 
wedut po wydanej z 1493 roku 
„Kronice Świata” Hartmanna 
Schedela z Norymbergi, zawie-
rającej 32 uznane za autentycz-
ne wizerunki miast, wśród nich 
weduty Krakowa, Wrocławia, 
Nysy, Pragi i Eichstattu”.  Dla in-
nych uwiecznionych w  kodeksie  
miast, obrazy te są także najstar-
szymi ich wizerunkami. Zanosiło 
się na sensację o europejskim 
wymiarze.

c.d.n.

Ottheinrich von der Pfalz. Portret wykonany przez Georga Pencza. Panorama Pragi z albumu palatyna Ottheinricha, 1538 r. 

Panorama Wrocławia z albumu palatyna Ottheinricha, 1538 r. 
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W Pracowni Artystycz-
nej Jarosława Radomskiego 
będzie realizowany projekt 
pod nazwą Tryptyk Kłodzki, 
którego celem jest popu-
laryzowanie historii Ziemi 
Kłodzkiej poprzez związa-
nych z regionem świętych i 
błogosławionych. W siedmiu 
kwaterach, wykonanych z 
włókna szklanego pokryte-

go płatkami złota, planowane 
jest przedstawienie postaci 
św. Franciszka Ksawerego,  
Patrona Kłodzka (central-
nie) św. Jerzego, św. Jana 
Nepomucena, św. Wacława, 
św. Melchiora Grodzickiego, 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
i Arnošta z Pardubic. Figury o 
wysokości 60 cm, wykonane 
zostaną  z lanego marmuru i 

pokryte polichromią z  epoki. 
Przebieg prac będzie 

można śledzić na facebo-
oku. Tryptyk będzie można 
wypożyczyć na uroczystości 
w kraju i zagranicą. Będzie 
eksponowany w muzeach i 
kościołach. Inicjatorzy dzie-
ła zapraszają do zamawiania 
rzeźby wybranej postaci. 
Fundator wybiera kwaterę z 

rzeźbą, za wykonanie której 
chciałby zapłacić.

Zainteresowani proszeni 
są o kontakt: tel. 696 157 
407, e-mail pracownia93@
op.pl, www.pracownia 
93.republika.pl  

Teresa Bazała

TRYPTYK KŁODZKI

Projekt Tryptyku Kłodzkiego

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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We wrześniu w Kłodzku i 
Nowej Rudzie prezentowana 
będzie interesująca  „Wystawa 
Biblii. Kocham Boże Słowo, całe 
Słowo, Słowo w Słowo.”

Interaktywna wystawa ob-
razuje 1500 lat powstania Biblii 
i 2000-letnią historię przekła-
dów Pisma Świętego na języki 
narodowe. Zbiory pochodzą  
z całego świata od fundatorów 
prywatnych, którzy dostarczyli 
swoje faksymile i reprinty dla 
celów edukacyjnych.

Idea wystawy zrodziła się 
w Szkole Biblijnej „Berea”, która 
działa w Świętochłowicach pod 
egidą Towarzystwa Upowszech-
niania Myśli Reformowanej. Na 
potrzeby wykładanej tu historii 
Pisma Świętego pozyskiwane 
były kopie i faksymile znanych 
manuskryptów, egzemplarze 
współcześnie wydawanych 
reprintów. Zebranie całego 
zbioru zajęło 36 miesięcy z 
przerwami na poszukiwanie, 
dostawę i ręczne wykonanie 
rzadkich kopii.

Prezentacja materiałów za-
mieszczonych na wystawie jest 
autorstwa Dariusza Czyszczonia 
i przedstawia w jaki sposób i 
w jakiej formie Pismo Święte 
dotarło do naszych czasów. Jest 
to swoista opowieść o tym, jak 
zmieniało ono umysły ludzi i 
budowało nową świadomość 
opartą na wierze w moc Boże-
go Słowa, gdyż Bóg dał swoje 
słowo i na pewno, go dotrzyma.

Pomysłodawcy kierowali 
się też chęcią uzupełnienia 
luki w programach szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, 
w których Biblię poznaje się 
w sposób fragmentaryczny i 
niekompletny. Zgromadzone w 
jednym miejscu 3500 lat historii 
Biblii stulecie  po stuleciu moż-
liwe jest bez podróżowania po 
wielu muzeach Europy. Kiero-
wali się też słowami z 2 Listu do 
Tymoteusza „Całe Pismo przez 
Boga natchnione i pożyteczne 
do nauki do wykrywania błę-
dów, do poprawy, do wycho-
wania w sprawiedliwości, aby 
człowiek Boży był doskonały, 
do wszelkiego dobrego dzieła 
przygotowany”.

    Zwiedzanie wystawy trwa 
45 minut. Przeczytanie wszyst-
kich treści zamieszczonych na 
tablicach wymaga ok. 2 godz. 
Można dotykać wszystkie książ-
ki, pergaminy i papirusy, wziąć 
do ręki 13 kg wolumin oraz 
zwoje w języku hebrajskim. 
Jedynie oryginały zamknięte 
są w szklanych szafkach. Zwie-
dzający 30 razy zatrzyma się, by 
przyjrzeć się słowom zapisanym 
na kamiennych tablicach, na 
skórach zwierzęcych, papiru-
sie i pergaminach.

Zobaczy pierwszą czcionkę, 
ręcznie zapisane karty Biblii w 
różnych językach, faksymile i 
reprinty pierwszych wydań w 
języku niemieckim, polskim, 
po grecku, łacinie i hebrajsku.

Można tez uczestniczyć w 
prelekcji, pokazie multimedial-
nym i kursie kaligrafii prowa-
dzonym przez specjalistę.

Wystawę będzie moż-
na zwiedzać w grupach 15 
osobowych w Kłodzku w dn.  
28-30.09.2016 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bole-

sława Chrobrego w godz. od 
8.00 – 14.00, w Nowej Rudzie 
01.10.2016 r. Miejskim Ośrod-
ku Kultury w godz. 16.00-18.00 
oraz w Ząbkowicach Śląskich.

Więcej informacji: 
www.wystabiblii.pl

Teresa Bazała

WYSTAWA BIBLII

Fragment „Wystawy Biblii”

Fragment „Wystawy Biblii”.
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Wszystkim Członkom Towarzystwa Miłośników Dusznik-Zdroju

                 z  okazji 35-lecia działalności

serdecznie gratulujemy i  składamy najlepsze życzenia na dalsze lata  działalności.

     Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa Towarzystwa Ryszarda Grzelakowskiego,  Członka naszej redak-

cji za długoletnią, niezwykle owocną współpracę z czasopismem „Ziemia Kłodzka”, która zaowocowała wieloma  

interesującymi publikacjami o historii i teraźniejszości Dusznik-Zdroju i Ziemi Kłodzkiej.

Wszystkiego najlepszego!

Redakcja

„Ziemi Kłodzkiej”

Z okazji XV Festiwalu im. 
Ignaza Reimana w Wambie-
rzycach ukazała się książka 
Piotra Barona pt. „ Ignaz Reiman 
(1820-1885) wielki syn ziemi 
radkowskiej” sfinansowana 
przez Urząd Miasta w Radko-
wie.  Publikacja jest zwiastunem 
większej publikacji w języku 
polskim o tej postaci, niezwy-
kle ważnej dla rozwoju muzyki 
kościelnej na Śląsku i w Europie.

Piotr Baron jest nauczycie-
lem akademickim, dyrygen-
tem, wykłada historię muzyki 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nysie, dyrygu-
je chórem akademickim oraz 
Nysa Gospel Chor. Od wielu lat 
prowadzi intensywne działania 
artystyczne i naukowe zmie-
rzające do odkrywania dzieł 
kompozytorów śląskich, gdyż 
uważa, że ich muzyka przez lata 
była niesłusznie skazywana na 
zapomnienie i powinna powró-
cić zarówno na estrady jak i do 
kościołów.

Książkę potraktował bardzo 
osobiście, co wynika jak napisał 
we wstępie, z jego osobistych 
przekonań zarówno religijnych 
jak i artystyczno – naukowych.
Od 35 lat posługuje też jako or-
ganista. Publikacja, jak pisze 
autor, jest próbą komplekso-
wego przedstawienia twórczo-
ści wielkiego syna małej ziemi, 
która polskiemu czytelnikowi 
przybliża niezwykłego czło-

wieka, który całe swoje życie, 
czasami trudne, poświęcił Bogu 
i muzyce. Nigdy nie zabiegał 
o zaszczyty i sławę, choć jego 
muzyka towarzyszyła większo-
ści sprawowanych Eucharystii, 
nabożeństw majowych, różań-
cowych, Wielkiego Postu , pro-
cesjom Bożego Ciała, roratom, 
pielgrzymom nawiedzającym 
Wambierzyce, zbliżając ludzi 
do Boga.

W rozdziale pierwszym au-
tor przybliżył historię Hrabstwa 
Kłodzkiego w XVIII i XIX wieku 
ze szczególnym uwzględnie-
niem rozwoju życia muzycz-
nego. Pod tym względem 
Hrabstwo Kłodzkie cechowała, 
podobnie jak większe ośrodki 
na Śląsku , wielka miłość do mu-
zyki religijnej. O bogatym życiu 
muzycznym tego regionu do-
wiadujemy się z pamiętników 
Emanuela Simona, młynarza 
pochodzącego z Krosnowic.  
Ignaz Reyman wychowywał 
się w środowisku bardzo bo-
gatym w tradycje wykonawcze i 
kompozytorskie, co miało wielki 
wpływ na jego działalność jako 
kompozytora i animatora życia 
muzycznego na Śląsku.

W rozdziale drugim pozna-
jemy przodków,  biografię i  do-
robek twórczy, który obejmuje 
ok. 800 utworów, co czyni z nie-
go bardzo płodnego i wszech-
stronnego kompozytora.  Część 
jego utworów zaginęła, gdyż 

chętnie je udostępniał i wypo-
życzał, a często do niego nie 
wracały. Dziś podstawowym 
źródłem wiedzy o jego działach 
są katalogi, które sporządzono 
po śmierci kompozytora.

W rozdziale „Ignaz Reiman 
współcześnie” zebrane zostały 
publikacje poświęcone życiu 
Reimana, nagrania dzieł, festi-
wale i koncerty, podczas któ-

rych prezentowana była jego 
muzyka.

 Publikację uzupełnia bi-
bliografia prac o Reimanie. 
Ta  pierwsza w języku polskim 
większa publikacja o tym wy-
bitnym kompozytorze ziemi 
kłodzkiej pozwala bliżej poznać 
jego wielkość i lepiej docenić 
dorobek twórczy.

Teresa Bazała

NOWA PUBLIKACJA O IGNAZU REIMANIE

Okładka ksiązki Ignaz Reimann (1820-1885). Wielki syn ziemi radkowskiej.
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prof. Konrad Czapliński

LUBIĄŻ
W miejscu tym już w IX wie-

ku istniał gród i znajdowała się 
przeprawa na prastarym szla-
ku handlowym prowadzącym 
z zachodu na wschód. Łączyła 
ona Legnicę z Wielkopolską 
przez Wołów i Żmigród. Jednej 
z najstarszych przepraw rzecz-
nych przez Odrę strzegł gród 
obronny. Powstał on w okresie 
wczesnośredniowiecznym. Przy-
puszczalnie na jego miejscu oko-
ło roku 1150 założono klasztor 
benedyktyński. Kilkanaście lat 
później miejsce benedyktynów 
zajęli cystersi. Opactwo cyster-
skie w Lubiążu zaliczane jest do 
największych barokowych zało-
żeń klasztornych Europy. Jest to 
jedna z najstarszych i zarazem 
najbogatszych fundacji zakon-
nych Śląska – dom macierzysty 
większości śląskich klasztorów 
cysterskich. Inicjatorem fundacji 
klasztornej w Lubiążu był książę 
Bolesław I Wysoki, który po od-
zyskaniu w 1163 roku ojcowizny 
śląskiej postanowił upamiętnić 
swój powrót darowizną na rzecz 
kościoła, spłacając w ten sposób 
dług wdzięczności cystersom tu-
ryngskiej Pforty (skąd przybyli 
mnisi do Lubiąża) za życzliwy 
stosunek do wygnanej rodziny 
swego ojca księcia Władysława II. 
Cystersi, którzy przybyli do 
Lubiąża, zajęli klasztor po be-
nedyktynach, a dokument lo-
kacyjny klasztoru lubiąskiego 
wystawiony został w 1175 roku 
w Grodźcu dla pierwszego opata 
Florentego. W dokumencie tym 
wylicza się uposażenia nowo-
powstającego klasztoru, którym 
Bolesław I Wysoki obdarował 
cystersów. Była to wieś Lubiąż, 
kościół św. Jana Ewangelisty i 
przeprawa przez Odrę. Michał 
Willmann, czołowy malarz ślą-
skiego baroku, osiadły tu na stałe 
artysta przez ponad czterdzieści 
lat tworzył na rzecz nie tylko Lu-
biąża, ale także filialnych klasz-
torów w Trzebnicy, Kamieńcu, 
Henrykowie i Krzeszowie. Dzięki 
Willmannowi w II połowie XVII 
wieku Lubiąż stał się głównym 
ośrodkiem malarskim Śląska. 
W 1681 roku przystąpiono do 
budowy nowego komplek-
su klasztornego, integralnie 
związanego z kościołem. Prace 
budowlane części klauzurowej 
zakończono ostatecznie w roku 

1715. Około roku 1700 w starej 
bramie wjazdowej umieszczono 
dwa posągi świętych Benedykta 
i Bernarda. Ostatnim etapem bu-
dowy kompleksu klasztornego 
w Lubiążu było wykonanie wy-
stroju najważniejszych pomiesz-
czeń klasztornych. Niechętna 
katolikom polityka Fryderyka II 
objawiła się nałożeniem na 
klasztor w 1741 roku horen-
dalnie wysokiej kontrybucji, 
która w efekcie doprowadziła 
do jego upadku. W listopadzie 
1810 roku, po 650 latach istnie-
nia, na mocy rozporządzenia 
władz pruskich nastąpiła seku-
laryzacja opactwa lubiąskiego. 
Klasztor posiadał ogromne zbio-
ry malarstwa, przede wszystkim 
Willmanna, Schefflera i Bentuma. 
W 1811 roku urzędnik pruski, dr 
J. Buesching wywiózł z Lubiąża 
471 najbardziej wartościowych 
płócien, z przeznaczeniem ich 
do projektowanej galerii malar-
stwa we Wrocławiu. Z claustrum 
zabrano 88 obrazów (w tym 31 
Willmanna), a z kościoła klasztor-
nego 98 (32 Willmanna). Podob-
ny los spotkał inne dobra, w tym 
olbrzymią bibliotekę klasztorną 
i archiwum. Dewastację klaszto-
ru dokończyli w 1945 Rosjanie, 
szukając skarbów zniszczyli w 
krypcie trumny Piastów Śląskich, 
prawdopodobnie skradli insy-
gnia władzy Piastów – jabłka, 
berła, miecze. Mumie poroz-
rzucali po posadzce. Wojsko ra-
dzieckie stacjonowało w Lubiążu 
do 1948, później urządzono w 
klasztorze szpital psychiatryczny 
dla czerwonoarmistów. Od 1950 
w pomieszczeniach klasztornych 
składowano książki i zbiory mu-
zealne. Od 1989 prowadzone są 
intensywne prace renowacyjne 
lubiąskiego zespołu klasztorne-
go, głównie dzięki staraniom 
wrocławskiej Fundacji Lubiąż.  
W roku 2000 zakończono wy-
mianę dachów nad całym 
kompleksem. W podziemiach 
opactwa cystersów zostali po-
chowani następujący władcy z 
dynastii Piastów: 1201 Bolesław 
Wysoki, 1231 Władysław Lasko-
nogi (mówi o tym jedna z kilku 
wersji), 1309 Henryk III Głogow-
ski, 1352 Bolesław III Rozrzutny, 
1361/65 Jan Ścinawski, 1427 
Konrad VI Dziekan.

Budynek bramny z mostem nad fosą, wybudowany około 1600 roku.

Widok Sali Książęcej

Refektarz letni
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Nowa książka „List Boga”  
- nie tylko z myślą 
o młodzieży

W ubiegłym roku, śledząc 
media Kościoła katolickiego w 
Niemczech, przeczytałem wia-
domość, że młodzież diecezji 
świdnickiej przygotowująca się 
do 31. ŚDM w Krakowie (26-31 
VII 2016) za swój wzór i orędow-
nika wybrała charyzmatycznego 
duszpasterza młodzieży bł. ks. 
Gerharda Hirschfeldera. Po-
mimo, że od pięciu lat jest on 
pierwszym błogosławionym 
tej diecezji, to de facto nadal 
pozostaje praktycznie wielkim 
nieznanym. Postanowiłem temu 
stanowi rzeczy przeciwdziałać i 
spowodować, aby ten tak ważny 
„List Boga do nas adresowany” 
został z uwagą i bez pośpie-
chu przeczytany dogłębnie i z 
wdzięcznością.

Jest więc w pełni zrozumia-
łe, że na kilka tygodni przed 
ogólnoświatowym spotka-
niem młodzieży z papieżem 
Franciszkiem w Krakowie, jako 
Autor przywołanego dzieła, 
przeżywam autentyczną radość. 
Płynie ona z faktu przekazania 
do rąk mieszkańców Dolnego 
Śląska i Czytelników miesięcz-
nika „Ziemia Kłodzka”, swo-
istego kompendium e-książki  
pt.: „List Boga”. Błogosławiony 
ksiądz Gerhard Hirschfelder 
heros ducha Ziemi Kłodzkiej, 
Kudowa Zdrój - Czermna 2015. 
Traktuję ją jako wspólnotowy 
wyraz wdzięczności, wyrażanej 
Trójjedynemu Bogu za podaro-
wanych nam świętych, którzy 
przemawiają do naszego serca, 
umacniają naszą wiarę i dają 
nam do naśladowania świetla-
ne przykłady chrześcijańskie-
go życia. W tym konkretnym 
przypadku jest to wdzięczność 
za dar w pełni zrealizowanego 
kapłańskiego życia w osobie bł. 
księdza Gerharda Hirschfeldera 
i jego egzemplarycznego apo-
stolatu. Książka – kompendium 

stwarza kolejną, dogodną moż-
liwość pogłębienia znajomości 
bł. ks. Hirschfeldera tak wśród 
duchowieństwa, katechetów, 
nauczycieli, wychowawców i 
rodziców, jak i samej młodzieży.

W sytuacji, kiedy Niemcy co-
raz bardziej zatruwała toksycz-
na ideologia nazizmu, toczono 
tam otwartą walkę swastyki z 
krzyżem i sacrum. Niszczono nie 
tylko synagogi, ale po 1935 roku 
coraz częściej i w różnych regio-
nach tego kraju, także krzyże i 
kapliczki przydrożne oraz chrze-
ścijańskie świątynie. W jeszcze 
większym stopniu dewastowano 
żywe świątynie Ducha, jakimi są 
ochrzczeni. Były to oznaki wo-
jującego ateizmu, strasznego 
grzechu XX w. Charyzmatyczny 
Wikariusz głęboko w sercu nosił 
Chrystusową naukę: „Jeżeli bę-
dziesz trwać w nauce mojej, (...) 
poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli” (J 8,31a, 32). Szybko i 
precyzyjnie rozpoznał tę walkę 
i zagrożenia ks. Gerhard diece-
zjalny duszpasterz młodzieży. 
Nie mógł milczeć, bo kto mil-
czy ten akceptuje zakłamanie i 
narzucane ideologie. Pamiętał 
o nakazie Jezusa: „Będziecie 
moimi świadkami” (Dz 1,8). W 
Bystrzycy Kł., w okresie swego 
życiowego „Wielkiego Piątku”, z 
troski zarówno o sacrum obecne 
w kłodzkim krajobrazie (wznie-
siono tu ponad 5000 kamien-
nych pomników wiary i poboż-
ności), ale zwłaszcza o obronę 
godności osoby, w prorockim 
duchu, wypowiedział ważne 
zdanie oceniające nazizm, jego 
funkcjonariuszy i propagatorów: 
„Kto z duszy młodzieży wyry-
wa Boga jest zbrodniarzem”. 
Podobnie, jak i w odniesieniu 
do świadectwa złożonego przez  
św. o. Maksymiliana Marię Kol-
bego OFMCon, także i o świa-
dectwie i życiowym przesłaniu 
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera 
można z mocą powiedzieć, iż 
miłość zwycięża każdą ideolo-
gię.

Pracując nad prezentowa-
ną książką  starałem się, aby 
do głosu doszła fundamental-
na prawda, że „ważniejsze jest 
to, co czyni we mnie Chrystus, 
niż to, co ja sam robię”. W ten 
sposób pragnąłem przybliżyć 
owoce „pracy” Boga w życiu  
ks. Gerharda Hirschfeldera. Książ-
ka jest zarazem próbą uratowa-
nia przed zapomnieniem jed-
nego ze świadectw należących 
do wielkiej rzeszy męczenników 
XX i XXI wieku, które stanowią 
cenne wspólne dziedzictwo Ko-
ścioła i rodziny ludzkiej (zob. św. 
Jan Paweł II, Tertio Millennio Ad-
veniente, nr 37). Bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder mówi do nas nadal, 
dobitnie i jednoznacznie, że, 
życie osobiste, rodzinne i spo-
łeczne (w tym polityka – będącą 
roztropną i odpowiedzialną tro-
ską o dobro wspólne i kulturę) 
trzeba budować na solidnym 
fundamencie – na wierze w Je-
zusa Chrystusa. Wiara bowiem 
nadaje głęboki sens wszystkim 
naszym wysiłkom. Pomaga od-
krywać prawdziwe dobro, ustala 
prawidłową hierarchię wartości, 
przenika całe życie. Jak trafnie 
wyrażają to słowa z Listu św. 
Jana Apostoła: „Wszystko, co z 
Boga zrodzone, zwycięża świat; 
tym właśnie zwycięstwem, któ-
re zwyciężyło świat, jest nasza 
wiara” (por. 1 J 5, 4).

Geneza i wymowa bogatej 
i zróżnicowanej 
zawartości e-książki 

Poszczególne publikacje, 
syntezy, obrazy, filmy i prace 
multimedialne, wchodzące  
w skład „Listu Boga”, u swej 
genezy miały pytanie o du-
chowość, priorytety i „strategię” 
kapłańskiego życia oraz posłu-
giwania wybitnego Kłodzcza-
nina jako Młodego Wikariusza.  
W autentyczny sposób głosił on 
to, czym sam żył. Przez co naj-
pełniej  umacniał wiarę szeregu 
stowarzyszeń i dwóch wspólnot 
parafialnych. W konsekwencji, 
nawet w tak ciemnych czasach, 
wpłynął na rozwój powołań aż 
czterech księży diecezjalnych, 
dwóch sióstr zakonnych i wielu 
zaangażowanych chrześcijan 
świeckich. W efekcie, światło 
płynące z życiowego przesłania 
bł. ks. Gerharda i dla nas może 
stanowić współczesną wersję 
Księgi Mądrości, cenny moralny 
drogowskaz. 

Książka jest też wyrazem 
pragnienia, aby poprzez od-
krywanie dojrzałej osobowości  
ks. Gerharda w pełni zaakcento-
wana została zarówno wysoka 
miara Jego codziennego życia 
i miłości pasterskiej na miarę 
oddania życia. Usiłowałem, aby 
w pełniejszy sposób przybliżyć 

ks. prof. Tadeusz Fitych

NOWOŚĆ!  E-KSIĄŻKA „LIST  BOGA”
BŁ.  KS.  GERHARD  HIRSCHFELDER

Okładka e-książki „List Boga” ks. prof. Tadeusza FItycha.

„ W y  j e s t e ś c i e  ( … )  l i s t e m  C h r y s t u s o w y m  ( . . ) ,   l i s t e m  n a p i s a n y m  n i e  a t r a m e n t e m ,   l e c z  D u c h e m 
B o g a  ż y w e g o ;  n i e  n a  k a m i e n n y c h  t a b l i c a c h ,   l e c z  n a  ż y w y c h  t a b l i c a c h  s e r c ”
 (św. Paweł Ap. 2 Kor 3,2-3)
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ówczesne uwarunkowania i za-
grożenia, jak też heroiczny trud 
obrony wiary, chrześcijańskiego 
stylu życia i ludzkiej godności, a 
zarazem tytaniczny wysiłek na 
rzecz formowania nowych lu-
dzi, silnych osobową przyjaźnią 
z Bogiem. Bowiem, jak naucza 
Benedykt XVI: „naturę człowieka 
stanowi relacja z Nieskończo-
nym” (Castel Gandolfo 10 VIII 
2012 r.). W jednoznaczny, choć 
poetycki sposób, o tej wielkiej 
rzeczywistości - „człowiek jest 
ojczyzną Boga”, pisał w swym 
krótkim wierszu ”Przypowieść 
o Ojczyźnie”, oddychający całą 
Biblią konwertyta z judaizmu 
- Roman Brandstaetter (*1906 
+1987). 

Mam nadzieję, że szybko 
stanie się dla Czytelników oczy-
wistym, iż w poszczególnych 
częściach książki „List Boga” 
nie mówimy o sprawach z 
przeszłości, czy jedynie o tzw. 
historycznych, ale że życie bł. 
ks. Gerharda Hirschfeldera jest i 
nadal pozostanie cenną szkołą 
autentycznego życia chrześci-
jańskiego. Ono ukazuje nam 

dobitnie, że fundamentem 
życia szczęśliwego i prawdzi-
wego jest przyjaźń z Jezusem 
Panem. Tej przyjaźni uczy nas 
zarówno rozmiłowanie ks. Ger-
harda w Piśmie Świętym, jak i 
aktywnie przeżywana liturgia, 
kościelna i regionalna kultura 
muzyczna oraz głęboka wiara 
i miłość na wzór Maryi i świę-
tych. Są to dialogi zbawienia i 
życiodajne kręgi wymiany da-
rów, dzięki którym rzeczywiście 
poznajemy Trójjedynego Boga 
- prawdziwe szczęście oraz cel 
naszego życia.

Spodziewam się, iż książ-
ka – szczególnego typu „lek-
cja” mądrości, głoszona przez 
Charyzmatycznego Duszpaste-
rza Ziemi Kłodzkiej, przyczyni 
się do tego, co najważniejsze. 
To znaczy, z jednej strony do 
umocnienia naszej osobowej 
przyjaźni z Jezusem, a z dru-
giejdo tego, aby nasze człowie-
czeństwo zostało w nowy spo-
sób uwrażliwione na potrzeby 
człowieka, jego samotność, 
zagubienie, niedolę i cierpie-
nia. W konsekwencji, aby było 

gotowe świadczyć sobą, apo-
stołować „gołymi rękami”, ale 
pełnym sercem. Życzmy sobie 
z całego serca, aby wedle świe-
tlanego wzoru bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera - na przykazaniu 
miłości opierało się nasze życie 
osobiste, rodzinne i społeczne. 
Jest to zarazem najgłębsze 
źródło kultury moralnej ludzi 
i narodów. To od duchowej i 
moralnej kultury zależy ich inte-
gralny rozwój i postęp, zgodnie  

z chrześcijańskim adagiem- „du-
szą kultury jest kultura duszy”. 
Człowiek jest istotą stworzoną 
na obraz i podobieństwo Boga. 
Stąd też istotny jego rozwój 
oraz autentyczna i ożywcza 
kultura wynika z rozpoznania 
tego obrazu i podobieństwa 
i z wytrwałego kształtowania 
własnego człowieczeństwa na 
tę ludzką i Boską zarazem – ale 
zawsze wysoką miarę.

Ks. prof. Tadeusz Fitych poddczas sympozjum poświęconego  
bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderow w Kudowie-Zdroju w 2010 roku.

Publikacje poświęcone bł. Gerhardowi Hirschfelderowi.
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Konstrukcja 
i cel „Listu Boga”

Niniejsza pozycja stanowi 
jedynie niewielki wybór spo-
śród moich prac opublikowa-
nych w różnych czasopismach, 
a poświęconych odkrywaniu 
i prezentowaniu życia, jak 
też charyzmatu i życiowego 
przesłania Drugiego Męczen-
nika Ziemi Kłodzkiej. W sumie 
zawartość e-książki stanowi 
wybór kilkudziesięciu autor-
skich artykułów popularnych i 
naukowych opublikowanych w 
języku polskim (jak też niektóre 
ich przekłady na język czeski i 
niemiecki). Zebrane i udostęp-
nione zostały bogate materiały 
pomocne przy przygotowywa-
niu wieczornic, pielgrzymek, 
wycieczek i rajdów szlakiem 
bł. księdza Gerharda, jak też 
przy opracowywaniu quizów, 
konkursów i warsztatów nt. bł. 
ks. Gerharda. Temu celowi służy 
m.in. zestaw filmów oraz ponad 
20 prezentacji multimedialnych 
zawartych aż w kilku  spośród 
15-tu aneksów  e-książki (do 
tego zapisanych na płycie DVD 
w kilku dogodnych formatach). 

Sam tytuł książki, jak i jej 
podtytuły nawiązują do kluczo-
wych pojęć i treści biblijnych, 
bądź też są ich repliką i w ten 
sposób korespondują z tożsa-
mością i życiowym przesłaniem 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. 
Na konstrukcję omawianej 
antologii tekstów biograficz-
nych składa się osiem części. 
Książkę otwiera blok wstępnych 
tekstów umieszczonych pod 
wspólnym podtytułem  „Na 
początku było Słowo”. Stano-
wią je: moja przedmowa oraz 
prolog Świdnickiego Biskupa  
ks. prof. Ignacego Deca. Kolejne 
cztery rozdziały książki stanowi 
po pierwsze zbiór swego rodza-
ju biograficznych zwiastunów 
przygotowywanych dla różne-
go grona adresatów i redakcji w 
rdz. 1: „Bóg stworzył człowieka 
na swój obraz”. Następne partie 
tej książki – w rdz. – 2: „Ci którzy 
je zachowują są moją matką, 
bratem i siostrą” mają na celu 
przybliżenie zarówno jego 
matki, krewnych i przyjaciół, jak 
też duchowego środowiska, w 
którym dorastał do młodzień-
czej dojrzałości, a zwłaszcza do 
odkrycia bogactwa Kościoła ka-
tolickiego, jego istoty i misji, a 
wreszcie do zaakceptowania 
faktu bycia powołanym do 

misji kapłańskiej. W publiko-
wanych przyczynkach próbo-
wałem opisać Jego duchowość 
i dojrzałą kulturę kapłańskiego 
życia, nacechowaną dążeniem 
do świętości, pojmowanej jako 
prostota i normalność kultury 
bycia i dawania – rdz. 3: „I Bo-
giem było Słowo i w Nim było 
życie”. To powoduje, że zawsze 
należy Go postrzegać jako czło-
wieka pięknego, mocnego Bo-
żym Duchem i zrealizowanego 
w pełni (i to pomimo wyjątko-
wo trudnych czasów. Co więcej, 
bł. ks. Gerharda należy zaliczyć 
do charyzmatycznych i wielce 
zasłużonych duszpasterzy zie-
mi kłodzkiej. W konsekwencji 
warto i trzeba Go nadal pozna-
wać, także przemierzając Jego 
małą ojczyznę i wędrując po 
turystyczno-pielgrzymkowym 
szlaku Jego imienia) – rdz. 4: 
„Bez Niego nic się nie stało, co 
się stało”. 

Książkę wieńczy swego 
rodzaju zakończenie „Ziarno, 
które nie obumrze, zostaje 
samo - owocobranie Słowa i 
Krzyża”. Czytelnik otrzymuje 
w tym miejscu lapidarną syn-
tezę życia i osobowości bł. ks. 
Gerharda zawartą tak w homilii 
ks. kard. Joachima Meisnera, jak 
i w moich posympozjalnych re-
fleksjach. Na końcu książki „List 
Boga” Czytelnik znajdzie dwa 
przesłania końcowe, umiesz-
czone pod wspólnym podty-
tułem – „Żyć jak Bóg i mieć 
Go w sobie”. Ich mądrość jest 
niezwykle aktualna także dla 
współczesnych chrześcijan. Sta-
nowiła ona treść życia, światło 
i moc oraz kulturę duszy bło-
gosławionego ks. Gerharda Hir-
schfeldera bowiem jak nauczał 
Jezus „mądrość usprawiedliwio-
na jest przez swoje czyny” (Mt 
11,18-19). Dopełnieniem pre-
zentowanej książki są bardzo 
użyteczne aneksy (łącznie jest 
ich aż piętnaście).

Cel książki jest prosty i jed-
noznaczny: poprzez atrakcyjną, 
estetyczną i prostą formę, przy 
użyciu współczesnych środków 
technicznych pogłębiać pozna-
nie charyzmatu, świadectwa 
heroicznej wiary i cnót, byłe-
go absolwenta wrocławskiego 
Wydziału Teologicznego wy-
niesionego do chwały ołtarzy 
podobnie jak bł. ks. Bernard 
Lichtenberg, umiłowanego i 
niezapomnianego „Jelonka” - 
 wikariusza Czermnej (1932-
1939), charyzmatycznego 

duszpasterza kłodzkiej mło-
dzieży (1939-1941), propaga-
tora pielgrzymek i maryjnych 
sanktuariów Hrabstwa Kłodz-
kiego, członka kapłańskiego 
ruchu księży szensztackich, 
męczennika KL Dachau, wybit-
nego Kłodzczanina, a pierwsze-
go błogosławionego diecezji 
świdnickiej. 

Dostępność e-książki 
„List Boga”

 Osobom pytającym o dys-
trybucję i sprzedaż książki „List 
Boga” odpowiadam zwięźle. W 
Polsce, wkrótce wejdzie ona 
w skład szeregu bibliotek od 
Biblioteki Narodowej poczy-
nając, a nabyć będzie można 
ją m.in. w: Księgarni Diece-
zjalnej  „STANISLAUS” ( 58-100 
Świdnica, pl. Jana Pawła II  tel. 
(74) 852 30 33); w parafiach i w 

klasztorach m.in. w: Kudowie- 
Zdroju, Kłodzku i Bystrzycy Kł.; 
przy sanktuariach maryjnych: 
Wambierzyce Śl., Bardo Śl., St. 
Wielisław i Krzeszów, a wreszcie  
w formie  sprzedaży wysyłko-
wej, zgłaszając zamówienie pod 
adresem: list_boga_sprzedaz@
op.pl

Z kolei za granicą istnieją 
dwie możliwości. W RFN – 
poprzez sprzedaż wysyłkową 
- adres: list-boga-verkauf@
gmx.de, a w Republice Czeskiej 
przy sanktuarium maryjnym i 
w domu prowincjalnym sióstr 
szensztackich w Rokole k/ No-
wego Gradku i Nové Město nad 
Metují (dokładny adres: Seku-
lární institut Schönstattských 
sester Mariiných - Bohdašín 
70 (Rokole) * Cz- 549 01 Nové 
Město nad Metují * tel.: (494) 
665 189).

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
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Wielki Odpust
Krzeszowski

12 - 15 sierpnia 
2016

piątek 12 sierpnia
• godz. 10.00 – Procesja z rozważaniami pasyjnymi 

po kalwarii krzeszowskiej
• godz. 16.00 – Msza św. na Górze św. Anny

sobota 13 sierpnia
• Msze św. w Bazylice godz. 7.00; 12.00 i 18.00
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

niedziela 14 sierpnia
• Msze św. w Bazylice godz. 7.30, 10.00 12.00 i 17.00
• od godz. 13.30 – Festyn krzeszowski
• godz. 20.00 – Koncert Papieski „Świętość  

dla każdego” w wykonaniu Julii i Grzegorza Kopała  
z Poznania; prowadzenie Paweł Chustak

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski i Procesja Maryjna 
po kalwarii krzeszowskiej

• godz. 24.00 – Pasterska Maryjna w bazylice

Poniedziałek 15 sierpnia 
Uroczystość Wniebowięcia NMP

• Msze św. w Bazylice: 7.30, 10.00, 12.00, 17.00
• godz. 12.00 – Główna suma odpustowa z procesją 

maryjną po placu klasztornym
• od godz. 14.00 – Festyn odpustowy
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„ Der Mensch wird als Origi-
nal geboren, aber die meisten 
von uns sterben als Kopie. Da-
her versuche ich, obwohl das 
nicht leicht ist, die Werte zu 
leben, die ich aus dem Eltern-
haus und von meinen Lehrern 
erhalten habe und vergesse 
nicht die Treue zu meiner He-
imat – dem Glatzer Land.“

Auf diese blumige Art be-
dankte sich der Priester und 
Prälat Franz Jung vor kurzem 
für die hohe Auszeichnung am 
Sitz der Katholischen Akade-
mie in Berlin. In Anwesenheit 
von Persönlichkeiten aus der 
Welt der Politik und der Kan-
zlerin Merkel wurde er mit der 
Ehrenmedaille des Bundes der 
Vertriebenen ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung erhielt er für 
seinen priesterlichen Dienst für 
die Vertriebenen aus dem Glat-
zer Land und seine Verdienste 
um die Versöhnung der Men-
schen, die dieses Land heute 
verbindet. Sie machte auf sein 
Lebenswerk aufmerksam und 
nach der Feier hatte ich die 
Möglichkeit, mit ihm über 
die Nachkriegsschicksale der 
Menschen zu sprechen, die das 
Glatzer Land ihre Heimat nen-
nen. Das persönliche Schicksal 
von Prälat Jung ist bis heute 
unzertrennlich verbunden mit 
der Tragödie dieses Landes 
und ihrer Bewohner, die sich 
in Konsequenz dieses wahn-
sinnigen Krieges eine andere 
Heimat suchen mussten. Ähn-
lich wie die, die aus Ostpolen 
vertrieben wurden.

Für keinen von ihnen war 
es einfach, aus dem Haus ver-
trieben zu werden, in dem 
die Familie seit Generationen 
wohnte. Wenn man solche 
Erlebnisse hat, ist es nicht so 
einfach, die christliche Heraus-
forderung zur Versöhnung, Ver-
ständigung und das Gespräch 
über die Zukunft  anzuneh-
men. Der Weg dahin ist nicht 
leicht. Sein Motto aus seiner 
frühen priesterlichen Tätigkeit 
ist: Der Mensch wird als Origi-
nal geboren, aber die Mehrzahl 
stirbt leider als Kopie der Welt, 
in der er lebte. In diesen Wor-
ten ist die ganze Philosophie 

des Lebens enthalten, die be-
stätigt, in welcher Weise das 
Schicksal und die Umwelt den 
Menschen bis zu seinem Tode 
formen. 

„Meine Bemühungen wa-
ren darauf ausgerichtet, au-
thentisch und glaubwürdig 
zu den eigenen Grundsätzen 
zu bleiben“ - sagt er.

Am wichtigsten waren für 
ihn immer die Erfahrungen, 
die aus der Fähigkeit des 
Zuhörens bei Anderen und 
der Konfliktlösungen für die 
traumatisierten seelsorglich 
anvertrauten Menschen ka-
men. Die Laudatio unterstrich 
seine unverbrüchliche Treue zu 
den Gläubigen aus dem Glat-
zer Kessel. In seinen Predigten 
betonte er immer wieder die 
Notwendigkeit, Wege zu fin-
den zwischen den Menschen. 
Aber auch ohne Kompromisse, 
wenn es um die Bindung zu 
seiner Heimat ging.

Heimat ist ein Teil des 
Menschen und steht nicht zur 
Diskussion, ob es das Glatzer 
Land ist oder die Ostgebiete 
sind. Und er sagt weiter: „Bei 
meinen vielen missionarischen 
Reisen in die alte Heimat  - so-
gar schon zu schwierigeren 
Zeiten gemeinsam mit den 
polnischen Nachbarn -  habe 
ich immer auf die Rechte des 
Menschen und das Recht auf 
Heimat hingewiesen. Dass 
sich hier europäisches Recht 
verwurzelt, das Recht des 
Menschen auf unveräußerli-
ches Recht auf Heimat im Sinne 
der historischen Wahrheit. war 
unser wichtiges Ziel. Und diese 
Arbeit bereitete mir zeitweise 
viel Schmerzen. Und wie ver-
bindet sich das mit meinem 
priesterlichen Dienst? Man 
könnte hier die Worte des 
verdienten Theologen Kardinal 
Josef Ratzinger, dem späteren 
Papst, anführen. Er unterstrich, 
dass Humanismus ohne Gott 
inhuman ist. 

Was schätzen Sie Herr 
Prälat am meisten an dieser 
Auszeichnung?

Ich schätze sehr, dass  uns 
Aufmerksamkeit zukam: auf  

meine Vertriebenen aus der 
Grafschaft Glatz, Schlesien, 
dem Ermland und Masu-
ren, den Sudeten und auch 
darüber, dass sich die Kan-
zlerin an uns erinnerte, dass 
die Politiker uns schätzen. 
Das hat mir besondere Freu-
de bereitet. Ich muss daran 
erinnern, dass unsere Vere-
inigung als Aufgabe unsere 
Vergangenheit schützt, mit 
Betreuung der Gegenwart 
und Sorge um die Zukunft. 
Wir sind keine Menschen, 
die nur rückwärts schauen, 
denn als Christen ist unsere 
Aufgabe der Bau von Brücken 
zwischen uns und denen, 
die auch aus ihren Häusern 
vertrieben wurden und jetzt 
dort wohnen. Das ist eine hi-
storische Warnung, die man 
heute nicht vernachlässigen 
darf, denn man muss auch Ve-
rantwortung für die Zukunft 
übernehmen. Dieser Wechsel 
und diese Aufgabe haben sich 
erst im Laufe der Zeit herau-
skristallisiert. Es war auch in-
nerhalb meiner Familie nicht 
leicht, denn ein ganzes Jahr, 
bis zu unserer Vertreibung  
mussten wir in unserem Haus 
gemeinsam mit Polen leben. 
Mein Vater war wütend, aber 
wir mussten still bleiben. Wir 
hatten 25 Hektar Land und 
die Landwirtschaft und es 
hat sehr weh getan, als wir 
sie verlassen mussten. Wenn 
wir damals unseren Glauben 
nicht gehabt hätten, hätten 
wir das wohl nicht überlebt. 
Ich muss noch den Frauen die 
Ehre erweisen. Sie waren da-
mals heilig. Bitte stellen Sie 
sich vor, wie sie ihre Kinder 
ernähren sollten, bei uns wa-
ren es neun. In Deutschland 
dauerte es etwa zwei Jahre, 
bis man uns akzeptierte und 
aufhörte, uns als Polen und 
Flüchtlinge zu beschimpfen. 
Und wir waren doch keine 
Polen, ich konnte doch kein 
Wort polnisch. Meine Fami-
lie lebte sei 700 Jahren in 
der Grafschaft Glatz, unsere 
Vorfahren kamen aus Fran-
ken, aus der Umgebung von 
Nürnberg. 

Welche Themen sind in der 
Arbeit mit den damaligen Be-
wohnern des Glatzer Landes  
derzeit aktuell?

Wir werden immer we-
niger. Vor kurzem waren wir 
noch 19.200 Vertriebene, da-
von sind es heute wohl etwa 
5.000, und es ist wichtig, dass 
sie weiterhin einen Ort haben, 
wo sie emotional ihre alte He-
imat wiederfinden. Solche 
Möglichkeiten ergeben sich 
bei Wallfahrten, bei denen ich 
eine Verständigung über die 
entstehenden Emotionen zu 
finden versuche. Unsere Tref-
fen verbinden wir bei den 
Pilgerfahrten mit der Kultur, 
Ausstellungen und der Präsen-
tation unserer Geschichte. Da-
mit niemand vergisst,dass man 
uns mit 35 Personen in einem 
Viehwagen verladen hat und 
wir nicht wussten, in welche 
Richtung man uns fährt.

Ist dieses Thema weiter-
hin lebendig?

Immer weniger, denn die 
Zeit tut das Ihrige. Aber die 
Erinnerung an die Heimat 
und die Menschen bleibt 
bis zum Tode. Ich sehe das, 
wenn ich den 80jährigen 
meine Geburtstagsglüc-
kwünsche überbringe. Und 
deswegen versuchen wir 
mit den Polen eine gemein-
same Sprache auf der Basis 
der historischen Wahrheit zu 
finden. Aber das ist weiterhin 
sehr schwer, wenn man uns 
sagt, dass die Polen in ein 
Land zurückgekehrt sind, das 
irgendwann einmal zu  ihnen 

Ks. prałat Franz Jung

Michał Majerski

EHRUNG VON PRÄLAT FRANZ JUNG
Ein Gespräch mit Prälat Franz Jung
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gehörte. Und das ist schlie-
ßlich nicht die Wahrheit. Wir 
möchten die historische 
Wahrheit, nur dann können 
wir Versöhnung aufbauen. 
Wenn das so nicht geht, dann 
ist das unehrlich. Die Polen 
können schließlich nichts da-
für, dass die Alliierten über 
Vertreibungen entschieden 
und die Wege vom Osten 
in den Westen sich mit Ver-
triebenen und Flüchtlingen 
überfüllten. Das war ein sehr 
heißes Thema vor 30 Jahren, 
sogar ein polnischer Bischof 
sprach darüber, gerade von 
den polnischen Bischöfen 
wollten wir die Wahrheit 
hören. Eine Versöhnung al-
lerdings unterliegt nicht dem 
Stellen von Bedingungen.

Was also verbindet heute 
die alten und die neuen Be-
wohner des Glatzer Landes?

Die Probleme, von denen 
ich vorher sprach, existieren 
auf der politischen Ebene. 
Tatsächlich entstanden viele 
Freundschaften. Zu den Wall-
fahrten nach Polen fahren wir 
mit einem oder zwei Bussen. 
Wenn wir ankommen, hat je-
der von uns seinen Polen und 
es gibt sehr herzliche Bege-
gnungen. Diese Reisen sind 
also nicht umsonst – das sind 
unsere Kontakte, schließlich 
sind wir Christen und wenn 
wir uns nicht vergeben, sind 
wir unglaubwürdig. Aber es 
gibt noch einige von denen, 
die nicht akzeptieren können, 
dass sie vertrieben wurden, 
Haus und Hof verlassen mus-
sten mit einem Rucksack und 
dem, was man tragen konn-
te. Diese Menschen sind bis 
heute traumatisiert, aber das 
ändert sich langsam und zwi-
schen Deutschen und Polen 
gibt es immer bessere Kon-
takte.

Wir wurden 1946 vertrie-
ben und das war schlimm. 
Mit den Polen gab es keine 
Freundschaften und gegen-
seitige Akzeptanz. Polen und 
Deutsche lebten nebene-
inander her, sogar die Got-
tesdienste waren getrennt. 
Heute ist das nicht mehr so. 
Wenn wir jetzt in der Heimat 
sind, hören wir, wie junge 
Menschen sagen: „Ich bin 
auch hier geboren.“ Dann 
sage ich zu ihnen: „Teilen wir 
uns unsere Heimat.“

Wir sprechen über die neu-
en Polen, die jetzt hier woh-
nen. Was wissen Sie über sie?

Zur Zeit haben wir die 
Situation, dass wir in Europa 
gemeinsam leben, und wenn 
jemand hierher zurückkehrt, 
dann unter anderen Bedingun-
gen. Im Glatzer Land siedeln 
Menschen aus der Stadt, aus 
Breslau, bauen ein Ferienhaus, 
aber während der Woche sind 
sie nicht hier. Die Deutschen 
kaufen ein Häuschen für das 
Alter oder sie versuchen sich in 
der Touristik. Weiterhin ziehen 
junge Leute weg, weil sie an-
derswo besser verdienen, das 
ist ein natürlichen Prozess. Es 
entsteht eine neue Welt, neue 
Bindungen zu dieser Gegend.

Und eine neue Gemein-
schaft mit den Deutschen, 
hier im Glatzer Land?

Ich glaube daran nicht 
so recht, weil wir eine neue 
Generation haben. Selbst 
wenn jemand hierher kommt, 
dann zum Wochenende und 
ist spätestens am Mittwoch 
wieder auf dem Heimweg. 
Für uns ist wichtig, dass die 
Jugend aus Deutschland Kon-
takte knüpft. Wir sind mit ih-
nen hierher gefahren, damit 
sie den Hof ihrer Großeltern 
besichtigen konnten, aber sie 
sagten, sie hätten keine Lust 
nach Polen zu fahren. Sie müs-
sten sich mit der Familie und 
ihren Sachen in Deutschland 
befassen. 

Was wünschen Sie Herr 
Pfarrer den heutigen Be-
wohnern des Glatzer Landes?

Mein Wunsch wäre, dass 
sie diese wunderbare Land-
schaft und die Industrie, die 
es noch in   geringer Anzahl 
gibt, irgendwie besser bewirt-
schaften würden. Ein Poten-
tial ist jetzt die Touristik für 
ältere Menschen. Die Jugend 
möchte in den Urlaub nach 
Spanien. Wir fahren mit Bus-
sen, die Jugend mit  Autos, 
aber schon in verschiedene 
Richtung. Eine solche Chance 
für Arbeit und Leben gibt es 
für junge Leute z.B. in Breslau, 
das Glatzer Land wird diese 
nicht haben. Breslau ist eine 
Metropole, hier ist Provinz. 
Diese gemütliche Ecke, das 
Glatzer Land, ist eine andere 
Welt. Breslau ist eine Welt-
stadt, ist Kultur.

Was möchten Sie Herr 
Pfarrer der Redaktion und 
den Lesern der „Ziemia Kłodz-
ka” vermitteln?

Die Zeitschrift „Ziemia 
Kłodzka“ hat die Aufgabe, 
Brücken zu bauen und die 
Verständigung zwischen 
Nachbarn. Das ist deshalb 
wichtig, weil es sich um eine 
Stimme handelt, die die jun-
ge Generation  hören sollte. 
Unsere Menschen, das sind 
ältere Personen, bei denen 
das Interesse für den Aufbau 
von etwas Neuem eher nicht 
so groß ist. Ich möchte bei 
der Gelegenheit Herrn Golak 
begrüßen, den ich für seine 
Ausdauer beim Herstellen 
einer mehrsprachigen Zeitung 
bewundere. Wir sind ihm da-
für sehr dankbar. Dank Julian 
Golak, Teresa Bazała, Irena 
Rogowska gemeinsam mit 
Elisabeth Kynast konnten wir 
die Seligsprechung von Ka-
plan Gerhard Hirschfelder 
herbeiführen, den viele mit 
Kaplan Popiełuszko vergle-
ichen. Ohne sie wäre das 
nicht möglich gewesen. Wir 
sind sehr dankbar für diese 
Treffen und die fruchtbare Zu-
sammenarbeit. Die Zeitschrift 
sollte sich weiter entwickeln 
in Richtung Reflexion über 
die Zukunft Europas, und ich 
möchte unterstreichen, das 
dies nicht so einfach zu be-
werkstelligen ist.

Was muss passieren, 
damit unsere Kontakte und 
unsere Zukunft besser wer-
den?

Das Christentum sollte 
ernst genommen werden. 
Es muss einmal klar gesagt 
werden, dass wir hier unsere 
christliche Kultur haben, unse-
re Zivilisation des Westens, 
christliche Gemeinsamkeiten. 
Und Thema ist nicht nur der 
Krieg und Vergangenheit mit 
ihren Vertreibungen,  sondern 
auch das, was uns verbindet. 
Jetzt sind die Grenzen offen 
und die Freiheit auf beiden Se-
iten der Grenze ist die gleiche 
(ein Moment  Schweigen). Nun 
ja, aber damit verbindet sich 
das Problem, dass die jungen 
Menschen von hier weggehen 
und alles sich leert. 

Sicher gibt es kein Rezept, 
aber die Menschen müssen 
verstehen, dass wir jetzt ne-
beneinander in Frieden leben. 

Die Vergangenheit lassen wir 
hinter uns, aber wir können 
das nicht vergessen, was 
passiert ist, sonst verstehen 
wir unsere Geschichte nicht. 
Ähnlich geht es den Polen. 
Es ist also ein langer Weg und 
man muss Ausdauer haben, 
die Liebe zum Nächsten muss 
Grundlage sein.

Wir als Kirchenleute ha-
ben auch unsere Probleme 
mit dem Vatikan und den 
Kardinälen. Es gibt kein Re-
zept, aber wir spüren unsere 
Verantwortung, da wir Chri-
sten sind,  sollten wir an die 
Zukunft denken.

Ich danke für das Ge-
spräch.  

Das Gespräch führte 
Michał Majerski

Prälat Franz Jung wurde 
am 03.12.1936 in Neuendorf, 
heute Nowa Wieś, unweit von 
Habelschwerdt geboren. Er 
war eines von neun Kindern. 
Mit 9 Jahren fuhr er mit seinen 
Eltern nach Deutschland. Er 
beendet das Priesterseminar 
in Münster und wurde 1964 
zum Priester geweiht. 1983 
wurde er von der Deutschen 
Bischofskonferenz zum 14. 
Großdechanten der Grafschaft 
Glatz gewählt. Sein Dienst be-
stand in der Betreuung der 
vertriebenen Familien, den 
damaligen Bewohnern des 
Glatzer Landes. Er initiierte 
ihre Treffen in Deutschland 
und die Pilgerreisen in das 
Glatzer Land, die er als Eme-
ritus trotz hohen Alter noch 
heute betreibt. Seine Treffen 
mit Polen sollten Verständi-
gung aufbauen, vor Hass und 
Vergeltung schützen. Er war 
auch Förderer des Seligspre-
chungsprozesses für Kaplan 
Gerhard Hirschfelder, der 2010 
selig gesprochen wurde.

Bildunterschriften:

Seite 20   - der Priester Prälat 
Franz Jung -
Seite 21 – Julian Golak, Irena 
Rogowska und Pfr. Prälat Franz 
Jung während der Feier zu 
seinem 50.  Priesterjubiläum 
2014
- übersetzt von: Horst Wolf  
Bad Hersfeld Juli 2016 
Quelle: Ziemia Kłodzka Nr. 
263 Juni 2016  Seite 20/21
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Se sestrou M. Václavou - 
představenou Schönstattských 
sester Mariiných v Čechách ho-
voří v provinčním domě v Rokoli 
(u Nového Hrádku, diecéze Hra-
dec Králové) mons. prof. Tadeusz 
Fitych.

Bohužel už dosud jen několik 
obyvatel Kudowy Zdrój a Klad-
ska ví, kolik "živých pout" spo-
juje Zakrze (část města Kudowa 
Zdrój) s okouzlujícím a blízkým 
mariánským poutním místem Ro-
kole. To je vzdáleno necelých 20 
km, půl hodiny jízdy autem (přes 
Brzozowie, Českou Čermnou, Bo-
rovou a Nový Hrádek). Těmi po-
uty jsou za prvé charizmatický 
duchovní pastýř, blahoslavený 
P. Gerhard Hirschfelder (*1907 
†1942 v koncentračním táboře 
Dachau). Pravděpodobně v pen-
zionu „Marienfried” (rekreačním 
objektu pro mladá děvčata vra-
tislavské arcidiecéze), vedeném 
schönstattskými sestrami (1932-
1935), poznal nejen schönstatt-
skou spiritualitu, ale i samotného 
zakladatele tohoto hnutí, a v kon-
centračním táboře Dachau patřil 
do 1. kruhu schönstattských kněží 
(vedl jej P. J. Fischer).

Druhým a nejdůležitějším z 
těchto pout je sám zakladatel 
schönstattského hnutí, P. Josef 
Kentenich (*16. XI. 1885; vysvěcen 
na kněze 8. VII 1910), který po-
dobně jako P. Gerhard byl nema-
nželským dítětem. Zvláště v 30. 
letech 20. století byl P. Kentenich 
pro mnoho kněží, vychovatelů 
a lidí v Německu oporou a uka-
zatelem cesty; dodával odvahu 
ke kritické diskuzi s tehdejšími 
duchovními a politickými pro-
udy. Není proto překvapením, 
že národní socializmus usiloval 
o zničení Schönstattu a jeho za-
kladatele považoval za nepřítele 
státu číslo jedna. 20. září 1941 byl 
P. Kentenich gestapem zatčen a 
uvězněn v Koblenci a odtud byl 
11. března 1942 deportován do 
koncentračního tábora v Dachau 
(cf. O. J. Kentenich, Nasze Maryjne 
Posłannictwo, Ząbki – Otwock – 

Świder 2014, s.7). Je třeba ještě 
zdůraznit, že jestli ve 30. letech 
20. století byly 2/3 Němců hlu-
boce zasaženy nacistickým pro-
gramem Hitlera o nadřazenosti 
árijské rasy a likvidací židů, cikánů 
a slovanů, byl P. Kentenich tím 
charizmatickým Němcem, který 
jednoznačně tvrdil, že slovanské 
národy jsou zvláště uschopněny 
přijmout poselství Matky Boží 
Třikrát podivuhodné. V důsled-
ku toho on sám navštívil (až 18x) 
území dnešního Polska, v Kudowę 
– Zakrze byl 14.-15. října 1933. 
Ve východní Evropě apoštolsky 
působili s velkým nasazením 
jeho nejbližší spolupracovníci 
kněží, mimo jiné P. F. Kastner a 
P. J. Fischer.

Třetím živým poutem je abso-
lvent královehradeckého boho-
sloveckého semináře, kněz Petr 
Štěpánek (rodem z Náchoda), 
který se v semináři seznámil s 
myšlenkami schönstatské hnu-
tí, účastnil se schönstattských 
setkání v Zakrze (jako jeden z 
desítek českých absolventů), 
poté navštívil Schönstatt a od 7. 
září 1934 se stal členem hnutí. 
Po vysvěcení na kněze sehrál P. 
P. Štěpánek značnou roli v rozvoji 
schönstatské spirituality i "oázy 
sch. hnutí" na poutním místě v 
Rokoli.

Sestro představená, můžete, 
prosím, stručně popsat umístění 
a kompozici objektů tvořících 
poutní místo?

Poutní místo Rokole se na-
chází ve vzdálenosti asi 1 km 
od křižovatky cest Nový Hrádek 
– Dobruška a Nové Město n/Me-
tují. Leží uprostřed nevelkého lesa 
(před vjezdem na malé parkoviště 
je velká modrá tabule s nápisem 
Rokole a po jeho pravé straně 
poutní dům). Komplex poutního 
místa tvoří zděná kaplička u vod-
ního pramene, kam chodí čerpat 
vodu poutníci i lidé z širokého 
okolí. Je z roku 1859. O něco výše 
se nachází kostel Panny Marie Ro-
kolské (z r. 1930) a dřevěný objekt 

ks. prof. Tadeusz Fitych

ČECHY: ROKOLE – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
A SCHÖNSTATTSKÁ „KOVÁRNA” NOVÝCH LIDÍ

Poutní dům, Rokole.

„ J e s t l i  n e p o z n á t e  B o h a ,
n e p o z n á t e  t a k é  d ů s t o j n o s t  č l o v ě k a ”

(P. J. Kentenich, Ennabeuren 12 V 1945 r.)

Kaplička u vodního pramene, Rokole.

Kněz Petr Štěpánek (rodem z Náchoda). P. Josef Kentenich (*16. XI. 1885; vysvěcen na 
kněze 8. VII 1910).
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poutníky nazývaný „loreta”. Vedou 
k němu kamenné schody, tzv. Ma-
riiny, na nevelkém prostranství 
před ním stojí mariánský sloup. 
V loterě jsou v řadě do půlkruhu 
umístěny obrazy sedmi bolestí 
Panny Marie. V blízkém lese na 
protisvahu je křížová cesta z r. 
1874 a od poutního domu vede 
lesem ke hřbitovu sester medita-
ční „cesta manželů”. Na malebné 
louce nad lesem byla v r. 1997 
vystavěna schönstattská kaplička 
Betlém (základní kámen posvětil 
papež Jan Pavel II.). Nedaleko ka-
pličky byl v roce 2000 vybudován 
provinční dům schönstattských 
sester (žije v něm kolem 15 se-
ster). V lesíku pod kapličkou je 
možno najít obrázek sv. Jana 
Pavla II.

Sestro Václavo, připome-
ňte, prosím, vznik, události a 
význam tohoto poutního místa.

Rokole je vlastně takové dvojí 
poutní místo. Podle legendy se 
tu zjevila Matka Boží malému 
děvčátku, které tu v „rokli” za-
bloudilo. V místě zjevení vytryskl 
pramen, jehož vodou se uzdravil 
slepý synek hajného. Postupně 
byla v místě zjevení postavena 
nejprve dřevěná kaple a později, 
jako poděkování za zázrak, ka-
ple zděná. Místo zažilo velké 
poutě i doby, kdy se na místo 
pozapomnělo. Byl tu postaven 
kostel, zřízena křížová cesta, 
zájezdní hospoda, loreta. V roce 
1939 sem připutovala skupina 
bohoslovců a kněží, kteří znali 
schönstattské hnutí a jeho spi-
ritualitu a protože už vzhledem 

k politické situaci nemohli jezdit 
do Německa, uzavřeli v této malé 
kapličce, plné různých sošek a 
zbožných předmětů - po vzoru 
P. Kentenicha úmluvu lásky s P. 
Marií. Od té doby se stala Rokole 
kolébkou a centrem schönstatt-
ského hnutí v naší zemi. Teprve 
po pádu komunismu se podařilo 
vybudovat kopii originální sva-
tyňky ze Schönstattu, provinční 
dům, zrekonstruovat bývalou 
hospodu na poutní dům atd.

Rokole je na pohled malé a 
nepatrné poutní místo. Je pře-
devším místem ticha a ztišení, 
místem osobní modlitby. Lidé tu 
nalézají znovu Boha a tím i sebe 
samé. Kdysi se tu dály zázraky 
tělesného uzdravení, dnes jsme 
někdy svědky zázraků ducho-
vního uzdravení, návratu ke 
Kristu a jeho požehnané Matce.

Je něco více známo o pout-
nících? Přicházeli na toto místo 
poutníci z Kladska a pohrani-
čních míst (obcí)?

Do Rokole přicházejí lidé z 
různých koutů naší vlasti, ale 
i ze zahraničí. Především však 
členové schönstattského hnutí 
tu mají svůj domov – svatyňku 
Betlém. Zabloudí sem i občas 
poutníci z Polska.

Od kdy a jak vyrůstalo zrno 
schönstattského ideálu v če-
ských zemích?

V královéhradeckém semi-
náři studovali nejen čeští, ale i 
němečtí bohoslovci. Právě s jed-
ním z nich, s Albínem Pachlem se 
seznámil při svých studiích Petr 

Štěpánek. Jak bylo zmíněno, po-
zději sám navštívil Schönstatt, 
vykonal zde exercicie u zaklada-
tele P. Kentenicha a 8. září 1934 
uzavřel úmluvu lásky s P. Marií. 
Myšlenky apoštolského hnutí 
ho tak nadchly, že je předával 
dál, nejprve mezi bohoslovci v 
semináři. Když 11. srpna 1939 
byla uzavřena úmluva lásky v 
rokolské kapličce a bohoslovci 
se stali kněžími, začali organi-
zovat tzv. kurzy pro děvčata i 
chlapce, začali práci s rodinami. 
Tak se šířily ideály Schönstattu 
dál. Většinou, a během totality 
zvlášť, od srdce k srdci.

Jedním z průkopníků a 
kněžských pilířů tohoto hnutí 
ve vaší vlasti se stal vzpomínaný 
P. Petr Štěpánek, můžete nám 
jej, prosím, trochu přiblížit?

P. Petr Štěpánek se narodil 
29.6. 1912 v Náchodě. Když 
mu byly 2 roky, tak mu zemřel 
tatínek. Maminka zůstala sama 
se třemi dětmi. Malý Petr byl 
zbožný, každoročně putovával 
s maminkou pěšky přes Českou 
Čermnou a Nový Hrádek do Ro-
kole. Po biřmování v něm zesílila 
touha po kněžství. Po absolvo-
vání gymnázia v Náchodě a v 
Praze-Bubenči vstoupil do semi-
náře v Hradci Králové. Na kněze 
byl vysvěcen 29.6. 1936. Působil 
jako kaplan v Náchodě, Pardubi-
cích, České Skalici a Kuklenách 
u Hradce Králové. V únoru 1945 
se stal P. Petr děkanem v Novém 
Městě nad Metují. Jako vždy, tak 
i po nástupu komunismu, se řídil 

svým svědomím. Četl např. i přes 
výhružky STB v kostele při bo-
hoslužbách biskupské listy, které 
upozorňovaly věřící na skutečné 
poměry ve státě. Dne  23.4. 1954 
byl státní tajnou bezpečností za-
tčen a odsouzen za „vlastizradu” 
na 15 let. Po šesti letech byl na 
amnestii v roce 1960 propuštěn 
na svobodu. Pracoval jako dělník 
v cihelně v Děčíně a později ze 
zdravotních důvodů jako vrátný 
v nemocnici. K duchovní službě 
jako novoměstský děkan se mohl 
vrátit až v roce 1969. Svým otco-
vským přístupem a apoštolským 
působením skrze úmluvu lásky 
probudil mnoho povolání ke 
kněžství. Svědomitě plnil své 
kněžské poslání ve službě všem. V 
roce 1990 byl jmenován sídelním 
kanovníkem Katedrální kapitu-
ly v Hradci Králové. Zemřel 12.1. 
2000 po dlouhé těžké nemoci a 
je pochován na novoměstském 
hřbitově. 

Od uvěznění P. Kentenicha v 
roce 1941 v Koblenci a následně 
v Dachau, trvala doba jeho zko-
ušky, ale také schönstattského 
díla (počátky v r. 1914). V období 
1933-1945 v koncentračním tábo-
ře Dachau bylo uvězněno 2.720 
duchovních osob (2.597 katolíků 
– 90 %, z toho až 1.780 polských a 
400 německých kneží). V prostře-
dí tábora tvořily schönstattské 
duchovní osoby 2,3 % katolických 
duchovních (60 osob). Z mnoha 
polských kněží se P. Kentenich 
setkal m.j. s P. Ignácem Jeżem 
(v období 1972-1992 v diec. ko-
szalińsko-kołobrzeskiej, od r. 1972 
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protektor Sch. hnutí v Polsku a 
kardinál in pectore) i P. Konradem 
Szwedęm. Můžete nám říci něco 
více o českých kněžích a bisku-
pech vězněných v koncentračním 
táboře Dachau? Byli tam i čeští 
bohoslovci a kněží náležící k Sch. 
hnutí?

Koncentračním táborem Da-
chau prošlo několik desítek če-
ských i moravských kněží. Mezi 
nimi i budoucí kardinálové P. 
Josef Beran a P. Štěpán Trocha. 
Ze schönstattských je známý pře-
devším P. Václav Soukup, který 
pocházel z Prahy a byl také zapo-
jen v táboře do jednoho z kruhů 
schönstattských kněží. P. Kente-
nich mu říkával „náš Benjamín”, 
pro jeho mládí, jinak byl známý 
jako „malá čistá ruka”. Jeden kruh 
kněží se totiž nazýval kruhem ru-
kou a druhý kruhem srdcí.

Byly jednotlivé složky schön-
stattu ve vaší zemi zasaženy 
pronásledováním ze strany 
komunistického režimu?

Ano, především kněží a se-
stry. Mnozí z nich prošli vězením 
a pracovními tábory. Mnoho z 
nich ale bylo také sledováno a 
pronásledováno na svobodě. 
Následovaly perzekuce, domo-
vní prohlídky, výslechy. Např. po 
uvěznění 7 sester v roce 1957, 
se musely ostatní sestry vrátit 
většinou ke svým rodičům, byly 
vyhozeny z práce, nemohly práci 
najít nebo mohly být zaměstnané 
jen v určitých oborech. Spolu s 
nimi byli většinou také postiženi 
i jejich příbuzní.

Sestro Václavo, kdy a kde 
jste poznala sch. spiritualitu? 
A od kdy je možné hovořit v 
Čechách o přítomnosti schön-
stattských sester?

Možná mohu říci, že schön-

stattskou spiritualitu jsem „dýcha-
la” od malička, vyrůstala jsem 
ve „stínu Rokole”. Moji rodiče 
pocházeli z Nového Města nad 
Metují, oba měli vřelý vztah k P. 
Marii, 3 sestry mého otce byly 
Mariinými sestrami a prarodiče 
patřili k prvním schönstattským 
rodinám. Do novoměstského 
mlýna, kde byl dědeček mly-
nářem, přicházeli kněží, sestry i 
všichni, kdo putovali do Rokole.

První Mariinou sestrou byla 
sestra Marie, která odešla do 
Schönstattu za války, později 
ji následovala sestra Jana, da-
lších 7 kandidátek odjelo podle 
přání zakladatele do noviciátu 
do Švýcarska, kam se obě české 
sestry mezitím přesunuly. Když 
převzali moc v zemi v únoru 
1948 komunisté, sestry se vrátily 
domů a začaly působit v Jižních 
Čechách. Bylo to 9. března 1948.

Jaké jsou základní rysy sch. 
spirituality?

Naše spiritualita je především 
mariánská – osobní vztah k P. Ma-
rii je zakotven v úmluvě lásky s ní, 
ve vztahu k její svatyňce.

Je moderní – usiluje o pru-
žnou reakci na výzvy, které kla-
de současný svět, vyznačuje se 
úsilím o svatost všedního dne a 
praktickou vírou v Boží prozře-
telnost.

Je organická – snaží se o 
propojení přirozena s nadpřiro-
zenem, o zdravé vztahy a harmo-
nický růst.

Je konkrétní a praktická – 
snaží se pravdy víry prožívat kon-
krétním způsobem v praktickém 
všedním životě.

P. Kentenich rád popisoval 
schönstattskou spiritualitu jako 
„trojrozměrnou”. Myslel na tři 
aspekty, které odrážejí bohatství 
jejího života: spiritualita úmluvy, 

spiritualita nástroje a spiritualita 
svatosti všedního dne.

Jaké je poslání sch. díla? A 
na co klade důraz (v čem spo-
čívá) jeho apoštolát?

Základním posláním Schön-
stattu je nábožensko-mravní ob-
nova světa. Toto poslání můžeme 
rozdělit na tři konkrétní cíle: 

1. Utváření nového člověka 
v novém společenství – člověka, 
který je jako Maria cele zakotven 
v Bohu a je protipólem ke kolek-
tivistickému obrazu člověka. Ve 
svobodě a velkodušnosti působí 
pro Boží království, vytváří pevné 
vazby a je si vědom hluboké od-
povědnosti za sebe i za druhé.

2. Záchrana křesťanského po-
slání Západu v dějinách spásy – 
možná bychom dnes mohli říci 
„nová evangelizace” Evropy.

3. Světový apoštolský svaz 
– tuto myšlenku převzal P. Ken-
tenich od sv. Vincence Pallottiho 
a znamená to mobilizaci, organi-
zaci, inspiraci a koordinaci všech 
apoštolských sil v církvi v závislo-
sti na hierarchii, na Svatém otci.

V r. 1997 byla v Rokoli 
zbudována sch. kaplička PM – 
„Betlém” (je 143. v řadě ze 197 
dnešních takových kapliček v 60 
zemích světa); jaké nábožensko-
-apoštolské podmínky dává sch. 
dílo budování takového typu 
církevních objektů?

Kdysi byla jen jedna schön-
stattská svatyňka, ta, které 
dnes říkáme původní svatyňka 
v Schönstattě - v té 18.10.1914 
uzavřel zakladatel první úmlu-
vu lásky s P. Marií. Postupně se 
ukázalo, že pro šíření naší spiritu-
ality svatyňka je nezastupitelná. 
Když odcházely v roce 1933 první 
sestry na misie, vzaly si s sebou 
„pro jistotu” stavební plány do 

Jižní Ameriky. První kopie origi-
nální svatyňky byla postavena v 
roce 1943 v Uruquay. P. Kentenich 
byl tehdy v Dachau a již věděl i 
o naší rokolské kapličce. Vždy se 
snažil hledat, co chce Bůh. Jeho 
heslem bylo: „Ucho na srdci Bo-
žím, ruku na tepu doby.” Dnes 
je na světě okolo 200 svatyněk. 
Všude tam, kde je schönstat-
tské hnutí, snaží se postavit P. 
Marii svatyňku. Ona je naším 
duchovním domovem, místem, 
kde je nám Maria blízko, kam jí 
přinášíme své modlitby a vše, co 
přináší den, aby ona odtud mohla 
působit. Jinými slovy přinášíme 
tam „vodu svých příspěvků”, aby 
ji na Mariinu přímluvu proměnil 
Ježíš ve „víno” milostí pro všechny, 
kteří sem přicházejí čerpat.

V charizmatické inspiraci 
zakladatele P. J. Kentenicha sch. 
kapličky nejsou jen místa, ve 
kterých se Marii dostává zvláštní 
úcty, ale kde „táhne svůj trium-
fální vůz” (P. J. K.), neboli jsou 
místem, ze kterých PM jako 
Vychovatelka vytváří nového 
člověka a novou společnost v 
době velkého boje a civilizací 
smrti. Řekněte nám, prosím, o 
prorockém programu P. Ken-
tenicha pro utváření a obranu 
nového člověka.

Myšlenka nového člověka 
v nové společnosti nebo spo-
lečenství žila v P. Kentenichovi 
od samého počátku. Již jako 
mladý spirituál řekl ve své první 
přednášce svým svěřencům: 
„Chceme vychovávat sebe samé 
pod ochranou P. Marie v pevné, 
svobodné, kněžské charaktery.” 
Uvědomoval si důležitost výcho-
vy i sebevýchovy. Viděl proto P. 
Marii nejen jako naší Matku, ale 
také jako Vychovatelku a Králo-
vnu. Právě ta, která vychovala Je-
žíše, má ze své svatyňky pomoci 
vychovávat i nás. Měl s P. Marií své 
životní zkušenosti. Byla to ona, 
která mu již od ranného dětství 
pomáhala, která ho vedla. Když 
mu bylo 9 let, musela ho jeho 
maminka z existenčních důvodů 
dát do sirotčince, tehdy ho před 
mariánskou sochou předala Mat-
ce Boží. Od té chvíle cítil Mariinu 
mateřskou péči a ochranu. Byla 
to ona, která ho provedla všemi 
bouřemi a úskalími života, přes 
vězení, koncentrační tábor, exil 
v Americe až k jeho odchodu na 
věčnost. Jeho myšlenka o novém 
člověku vyzrála v jeho životě v 
tzv. nový obraz Otce, dítěte a 
společnosti. Otce, který je mi-
losrdný a bezmezně nás miluje, Kaplička PM  „Betlém”v Rokoli Kaplička PM  „Betlém”v Rokoli - interiér
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dítěte, které ví o své maličkosti a 
chybách, ale i o své důstojnosti 
Božího dítěte a společnosti, která 
žije jako rodina, jeden s druhým, 
pro druhé a v druhých.

Už více než 100 let schön-
stattská rodina nese dílo zakla-
datele do světa. Sv. Jan Pavel II. 
16. září 1994 řekl poutníkům z 
sch. hnutí: „Neste do budouc-
nosti dílo vašeho zakladatele a 
obohacujte svým charizmatem 
život cirkve na cestě do nového 
tisíciletí”. Jak usilujete realizovat 
schönstattskou misi v Čechách, 
na základech slovanské tradice 
a zdejší církve, přes půl století 
nazývané „církví mlčící”?

Jako Slované jsme dostali 
lásku k P. Marii téměř „do vínku”. 
O tom svědčí nesčetná marián-
ská poutní místa v našich zemích. 
Schönstattská spiritualita je nám 
proto blízká. Také dějiny úmluvy 
se jako červená nit táhnou celými 
dějinami spásy. Úmluva lásky s P. 
Marií je potvrzením, zajištěním a 
prohloubením naší křestní úm-
luvy s Trojjediným Bohem. Kdo 
se „chytne” Mariiny ruky, toho 
vede Maria za Kristem a v Du-
chu Svatém k Otci. Toho vyvádí 
z „roklí” dnešních zmatků, dává 
mu „prohlédnout” a ukazuje 
správnou stupnici hodnot. Jde 
o to, žít jako křesťané evange-
lium, žít svůj křesťanský život na-
plno. Jedná se o vztahy, vztah s 
živým Bohem. Proto se snažíme 
vést lidi ke svatyňce, nechat je 
tam zažívat domov, ukrytí, půso-
bení P. Marie. Jednou z iniciativ 
schönstattského hnutí je např. 
Projekt putovní svatyňka, který 
pochází z Brazílie. Obraz P. Ma-
rie s Ježíškem v náručí ve formě 
kapličky navštěvuje pravidelně 
rodiny a domácnosti. Tento „do-
tyk” se svatyňkou přináší mnoho 
milostí a požehnání, mnohdy i 
tam, kde už cesta víry zarostla, 

nastává oživení. P. Maria působí, 
jak o tom svědčí různá vyprávění 
z putovních okruhů. Tatáž sva-
tyňka je např. i v hospici, kde 
pomáhá Maria mnohým přejít 
x„na druhý břeh”.

Víte, jak je v dnešní době 
ohrožena rodina. Schönstatt 
má propracovanou spiritualitu 
rodin. Už léta pořádá exercicie 
pro rodiny i s dětmi – mnohým 
manželstvím tak pomohl k har-
monizaci manželství, k obnovení 
rovnováhy v rodinném životě. Za 
stejným účelem byla v Rokoli 
vybudována meditativní cesta 
manželů, která nabízí možnost 
k zastavení se a zamyšlení. Pro 
rodiny, které chtějí apoštolsky 
pomáhat dalším, existuje tzv. 
akademie rodin – dvouletý 
vzdělávací kurz pro manželské 
páry. Oblíbené jsou tiché víken-
dy vycházející ze schönstattské 
pedagogiky, jejichž program je 
zaměřený na sebepoznání a cestu 
vnitřního růstu i schönstattské 
letní tábory – „šelety” pro děvčata 
a pro chlapce a další.

Sestro Václavo, jaké složky 
sch. díla se dnes v Čechách a na 
Moravě rozvinuly? Jaký je Váš 
typický rys apoštolátu?

V naší zemi máme kněze, kteří 
patří do společnosti Schönstatt-
-Patres, institutu diecézních kněží, 
svazu a ligy kněží. Rodiny zapoje-
né v institutu rodin, svazu a lize 
rodin, ligu maminek a ligu žen, 
ligu mužů, svaz žen, dále jsou to 
nemocní, dívčá a mužská mládež, 
Paní ze Schönstattu, Mariiny se-
stry. Doufám, že jsem na nikoho 
nezapomněla. Instituty, svazy a 
liga tvoří „oficiální” strukturu sch. 
hnutí, ale patří sem samozřejmě 
i okruhy putovních svatyněk a 
poutní hnutí – všichni, kteří žijí 
z úmluvy lásky s P. Marií a chtějí 
ji pomáhat na obnově světa v 
Kristu.

Jak probíhá život Schönstat-
tu zde v centru, tzn. ve svatyňce 
„Betlém”, ve vašem provinčním 
domě a zdejším poutním domě?

V Rokoli máme v květnu vždy 
celodenní „schönstattskou pouť”, 
která je samozřejmě otevřená pro 
všechny, kdo přijdou. Program 
je různý, většinou dopoledne 
modlitba růžence a mše sv. před 
svatyňkou, odpoledne přednášky, 
program pro děti, mládež, set-
kání putovních okruhů, možnosti 
osobních rozhovorů, křížové ce-
sty, modlitby, občerstvení... Pro-
gram je zakončen společnou ad-
orací se svátostným požehnáním. 
Různé složky sch. hnutí tu mají v 
poutním domě svá setkání, du-
chovní obnovy, exercicie.

V říjnu bývá pravidelné set-
kání zástupců sch. hnutí, tzv. Říj-
nouvý týden. Svatyňku Betlém 
využívají ke mší sv., adoraci a 
modlitbě. Každého 18. v měsíci 
(mimo neděle) je sloužena v po-
ledne ve svatyňce mše sv. Máme 
tu i letní tábory pro děvčata, 
kněžské exercicie. Bývají tu také 
už po mnoho let exercicie konvik-
tu z Olomouce a setkání našich 
královéhradeckých bohoslovců 
s biskupy. V Rokoli se také mo-
dlíme každou poslední sobotu 
v měsíci za duchovní povolání. 
Většina akcí se převážně odbývá 
už v poutní domě, protože pro-
vinční dům slouží hlavně jako 
domov našich starších sester, o 
které se staráme. Občas k nám 
do domu přijíždějí na osobní re-
kolekce a odpočinek jednotliví 
kněží a biskupové.

Členové hnutí usilují svatost 
života a posvěcování všedního 
dne, kdo z členů byl již povýšen 
ke cti oltáře a jaké kanonizační 
procesy jsou ještě v běhu?

Schönstatt počítá mezi své 
první blahoslavené Karla Leisnera 

(1915-1945), který patřil k schön-
stattským diecézním kněžím a byl 
jediným knězem vysvěceným v 
koncentračním táboře Dachau. 
Blahoslavil ho Jan Pavel II. v roce 
1996. Do skupiny sch. kněží Da-
chau patřil i bl. Gerhard Hirsch-
felder a Alois Andricki.

Mezi kandidáty oltáře pa-
tří kromě P. Josefa Kentenicha 
(1885-1968) např. člen zakládací 
generace, který padl v 1. světové 
válce Josef Engling (1898-1918), 
první žena, která se zapojila do 
sch. hnutí Gertraud von Bul-
lion (1891-1930), jáhen Joao 
Pozzobon (1904-1985) – jehož 
přispěním vznikla iniciativa pu-
tovních svatyněk, první člen Ma-
riiných bratří z Chile Mario Hiriart 
(1931-1964), členka zakládací ge-
nerace Mariiných sester sr. Emilie 
Engel (1893-1955) a další.

Co by jste chtěla vzkázat čte-
nářům našeho měsíčníku a so-
usedům - obyvatelům Kladska?

Snad, aby byli Bohu vděční 
za ten krásný kraj, který obývají 
a vážili si prostých věcí. V naši 
svatyňce je okolo obrazu P. Marie 
napsáno: „Služebník Mariin nikdy 
nezahyne!” Ať láska k Madoně, 
která spojuje naše národy, je ne-
jen v našich modlitbách a písních, 
ale především v našich srdcích! 
Ať je P. Maria nejen naší dobrou 
Matkou, ale také našim vzorem, 
kterým se budeme řídit, naší Vy-
chovatelkou, která nás povede 
a naší Královnou, které chceme 
sloužit. Ať křesťanské kořeny, ze 
kterých vyrůstáme, jsou živé a 
plné síly, aby Evropa zůstala věrná 
Kristu a jeho požehnané Matce.

Rozhovor vedl a grafická úprava: 
Mons. Prof. T. Fitych
Jazyková úprava: Ing. Tomáš Mi-
čaník

RozcestníkPoštovní znamka - Karl Leisner (1915-1945).
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

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

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

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

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

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

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

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

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

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

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

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

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

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befindet 

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

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

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

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

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Miło nam poinformować, 
że decyzją polsko-niemiec-
kiego jury Nagrody Kultural-
nej Śląska, w 2016 roku tym 
prestiżowym tytułem zostanie 
nagrodzona instytucja z Ziemi 
Kłodzkiej – Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju.

Po raz pierwszy Nagrodę 
Kulturalną Śląska ustanowił 
Rząd Dolnej Saksonii 40 lat 
temu. Od 1993 r. na mocy 
międzyregionalnych poro-
zumień, Nagroda Kulturalna 
stała się wspólnym przedsię-
wzięciem dolnośląsko-dolno-
saksońskim. Każdego roku 
przyznawane są dwie nagrody 
indywidualne za osiągnięcia 
zawodowe (odnoszące się do 
Śląska) oraz nagroda spe-
cjalna za działania w sferze 
dialogu pomiędzy Polską a 
Niemcami oraz za wspólne 
przedsięwzięcia w dziedzinie 
kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego.

Muzeum Papiernictwa w 
2016 r. przyznano nagrodę 
specjalną za ochronę histo-
rycznego młyna papierni-
czego, będącego jednym z 
najcenniejszych zabytków 
na Dolnym Śląsku, jak też za 

liczne przedsięwzięcia reali-
zowane przez tę instytucję na 
rzecz upowszechniania kultu-
ry polskiej w Niemczech oraz 
przybliżania kultury niemiec-

kiej w Polsce. Podczas uroczy-
stej gali, która odbędzie się 
w Operze Wrocławskiej 24 
września 2016 r., nagrodę w 
imieniu Muzeum Papiernic-

twa odbierze dyrektor insty-
tucji prof. Maciej Szymczyk.

Julian Golak

NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA  
DLA MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU

W historycznym młynie atrakcyjne muzeum
Dzieje papiernictwa na Ślą-

sku sięgają schyłku średniowie-
cza, a pierwsze młyny papierni-
cze powstały tu niemal 530 lat 
temu. Duże zapotrzebowanie 
na materiał przydatny do pi-
sani i drukowania było powo-
dem dynamicznego rozwoju 
papiernictwa na naszych te-
renach; od XV na całym Śląsku 
założono niemal 100 młynów 
papierniczych. W XIX stuleciu, 
w skutek rozwoju przemysło-
wej produkcji papieru nastąpił 
upadek dawnego papiernictwa 
opartego na rękodzielniczej 
produkcji. Do dnia dzisiejsze-
go zachował się jedynie młyn 
w Dusznikach-Zdroju jako relikt 
dawnej świetności śląskiego pa-
piernictwa.

Szczyt świetności dusznic-
kiej papierni przypada na XVII-
-XVIII wiek. Produkcja papieru 
przynosiła wówczas właścicie-
lom młyna duże zyski, które 

inwestowali w udoskonalanie 
techniki produkcji, oraz w upięk-
szanie papierni. Szczyt dachu od 
strony zachodniej ozdobiono 
oryginalnymi osłonami w kształ-
cie ślimacznic, okna od strony 
zachodniej i północnej upięk-
szono rozetami i półrozetami. W 
XVIII wieku powstał stylizowani 
na kształt wieży ozdobny pawi-
lon wejściowy łączący dwoma 
mostkami młyn z drogą. Dzięki 
poczuciu estetyki dawnych pa-
pierników z trzech rodów: Kret-
schmerów, Hellerów i Wiehrów 
dziś przy wjeździe do Dusznik-
-Zdroju stoi jeden z najpiękniej-
szych zabytków techniki w skali 
świata, który od 2011 r. zyskał 
status pomnika historii, dzięki 
czemu został zaliczony do grona 
obiektów najważniejszych dla 
kultury polskiej. 

W młynie od 1968 r. pro-
wadzi działalność Muzeum 
Papiernictwa, które jest jedną 

z największych atrakcji tury-
stycznych Dolnego Śląska. 
Niewątpliwym magnesem dla 
zwiedzających jest przepiękny 
młyn papierniczy oraz ciekawe 
ekspozycje. Każdy turysta może 
na chwilę stać się papiernikiem 
i zaczerpnąć własny arkusz pa-
pieru. Oprócz przedsięwzięć tu-
rystycznych, muzeum prowadzi 
badania naukowe dziejów pa-
piernictwa, upowszechnia wie-
dzę na temat historii młynów 
i fabryk papieru na ziemiach 
polskich, organizuje wystawy, 
prelekcje i konferencje.

Historia wyrobu papieru w 
Dusznikach-Zdroju trwa ponad 
450 lat. Muzeum już w krótce 
będzie święciło swe 50-lecie 
działalności. Poniższe kalenda-
rium pozwoli Czytelnikom Ziemi 
Kłodzkiej poznać najważniejsze 
wydarzenia dziejące się w dusz-
nickim młynie na przestrzeni 
wieków.

 Kalendarium młyna pa-
pierniczego i Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju

Przed 1560 r. – budowa mły-
na papierniczego w Dusznikach 
nad rzeką Bystrzycą Dusznicką.

1562 – Ambrosius Tepper 
sprzedał udziały w młynie Ni-
colausowi Kretschmerowi.

1562-1706 – papiernia na-
leżała do rodziny Kretschmer.

1601 – powódź zniszczyła 
część młyna papierniczego.

1605 – ówczesny właściciel 
Gregor Kretschmer odbudował 
papiernię i wznowił wyrób pa-
pieru.

1607 – właściciel młyna – 
Gregor Kretschmer otrzymał 
od cesarza Rudolfa II tytuł 
szlachecki za produkcję papieru 
wysokiej jakości.

1706-1806 – papiernia na-
leżała do rodziny Heller.

Ok. 1737 – zainstalowano w 

Święto Papieru 2016 r. Fot. K. Jankowski
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dusznickiej papierni nowator-
skie urządzenie do przetwarza-
nia szmat na masę papierniczą 
– tzw. holender.

Lata 40. XVIII w. rozbudowa 
papierni – obok młyna powstał 
obszerny budynek suszarni. 
Holender i nowa suszarnia 
pozwoliły znacząco zwiększyć 
ilość wytwarzanego papieru.

Połowa XVIII w. – od strony 
północnej dobudowano pa-
wilon i mostki umożliwiające 
wygodne wejście do papierni z 
głównej drogi łączącej Wrocław 
z Pragą.

ok. 1750 – ówczesny właści-
ciel papierni Anton Benedykt 
Heller uzyskał tytuł nadworne-
go papiernika króla Prus.

XVIII w. – ściany i sufity 
dwóch pomieszczeń na pod-
daszu młyna ozdobiono orygi-
nalnymi polichromiami; jedna 
ze ścian przedstawia biblijną 
scenę z Józefem i żoną Putyfara.

1806-1822 – papiernia na-
leżała do Jana Leo Königera.

1822-1939 – papiernia 
należała do rodziny Wiehr; w 
związku z rozwojem maszy-
nowej produkcji papieru, Wi-
rehrowie napotykali na coraz 
większe problemy finansowe. 

1905 – zainstalowano ma-
szynę do produkcji papieru, któ-
rą dostarczyła firma H. Füllner z 
Cieplic (Bad Warmbrunn).

Początek lat 30. XX w. – za-
trzymano produkcję papieru; 
stan techniczny młyna coraz 
bardziej się pogarszał, a za-
dłużenie właściciela wzrastało.

1939 – Karl Wiehr sprze-
dał młyn papierniczy miastu 
Duszniki-Zdrój, dzięki czemu 
spłacono zadłużenie papiernika.

1945 – po zakończeniu II 
wojny światowej niszczejący 
młyn papierniczy został przejęty 
przez władze polskie i znacjo-
nalizowany.

1947 – nadzór nad młynem 
przejęła Fabryka Papieru w Mły-
nowie, która przeprowadziła 
prace zabezpieczające starą 
papiernię. Podjęto starania uru-
chomienia produkcji papieru 
czerpanego.

1952 – zakłady papiernicze 
z Młynowa wycofały się z zarza-
dzania starą papiernią, przeka-

zując ją miastu Duszniki-Zdrój.
1956 – młyn został wpisany 

do rejestru zabytków.
1961 – Miejska Rada Na-

rodowa w Dusznikach-Zdroju 
podjęła uchwałę o utworzeniu 
w młynie muzeum, a Woje-
wódzki Konserwator Zabytków 
we Wrocławiu przekazał środki 
na dalsze remonty budynku.

1966 – młyn papierniczy zo-
stał przekazany Zjednoczeniu 
Przemysłu Celulozowo-Papier-
niczego w Łodzi (organizacja ta 
zarządzała wówczas wszystkimi 
państwowymi fabrykami papie-
ru w Polsce), a bezpośredni za-
rząd nad obiektem przekazano 
Bardeckim Zakładom Celulozo-
wo-Papierniczym. Kierownikiem 
tworzonego muzeum został 
Michał Kowalski.

1968 – po dokończeniu 
remontów urządzono pierw-
sze wystawy i 26 lipca otwar-
to Muzeum Papiernictwa dla 
zwiedzających.

1969-1981 – muzeum kie-
rował Władysław Kazimierczak.

1971 – uruchomiono poka-
zową produkcję papieru czer-
panego, która stała się wielką 
atrakcją dla zwiedzających; pod 
koniec lat 70. Muzeum zwiedza-
ło rocznie blisko 80 tys. osób 
rocznie.

Lata 80. XX w. – z powodu 
kryzysu gospodarczego spadło 
zainteresowanie branży papier-
niczej swoim muzeum, które 
faktycznie stało się zakładowym 
muzeum Bardeckich Zakładów 
Papierniczych.

1982-1984 – muzeum kiero-
wał Zbigniew Strzygocki.

1984-2005 – muzeum kiero-
wała Bożena Makowska.

1992 – w wyniku starań ów-
czesnej dyrektor placówki Bo-
żeny Makowskiej, Muzeum Pa-
piernictwa stało się samodziel-
ną instytucją kultury podległą 
bezpośrednio pod Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu. Dzięki temu 
muzeum zyskało stabilne źródło 
finansowania działalności kul-
turalnej oraz mogło przystąpić 
do remontów młyna.

1996 – muzeum zaprezen-
towało pierwszą wystawę w 
Niemczech, na terenie Freilicht-
museum w Hagen, pod tytu-

łem Papiery ręcznie czerpane 
z Dusznik-Zdroju.

1997 – otwarto nową eks-
pozycję stałą prezentujące 
dzieje dawnego papiernictwa 
na świecie, w Polsce, na Śląsku 
i w Dusznikach-Zdroju.

1998 – otwarto nową ekspo-
zycję stałą poświęconą historii 
przemysłowej produkcji papie-
ru; wystawa otrzymała główną 
nagrodę w konkursie Ministra 
Kultury i Sztuki na najciekaw-
sze wydarzenie muzealne roku 
1998.

1998 – w Muzeum Papier-
nictwa otwarto pierwszą wy-
stawę czasową promującą nie-
mieckich artystów papieru pt. 
Trzy wymiary papieru autorstwa 
Helene i Joahima Tschacher.

1998 – 22/23 lica powódź 
zalała dolną kondygnację mły-
na, niszcząc czerpalnię, drukar-
nię i pomieszczenia gospodar-
cze oraz podmywając budynek 
suszarni.

1999 – wraz z reformą ad-
ministracyjną Polski, Muzeum 
Papiernictwa stało się instytucją 
kultury Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

1999 – dzięki środkom 
rządowym oraz staraniom pra-
cowników pod kierownictwem 
Bożeny Makowskiej usunięto 
większość zniszczeń powodzio-
wych, jednak zakończenie prac 
na muzealnej posesji nastąpiło 
dopiero w 2003 r.

2000 – muzeum wydało 
drukiem pierwsze naukowe 
opracowanie poświęcone dzie-
jom przemysłu papierniczego 
na Śląsku.

2001 – muzeum zorganizo-
wało Międzynarodowy Kongres 
Artystów Papieru IAPMA.

2001 – odbyło się pierwsze 
Święto Papieru – impreza plene-
rowa promująca młyn papierni-
czy w Dusznikach Zdroju i dzie-
je papiernictwa (odtąd każdego 
roku w lipcu organizowane jest 
Święto Papieru).

2004 – muzeum zorganizo-
wało Międzynarodowy Kongres 
Historyków Papiernictwa.

2006 – dyrektorem muzeum 
został Maciej Szymczyk.

2007 – muzeum rozpoczęło 
wydawanie własnego pisma na-

ukowego, upowszechniającego 
wiedzę o młynie papierniczym 
i dziejach wyrobu papieru pr. 
„Rocznik Muzeum Papiernic-
twa”.

2007-2008 – dzięki środ-
kom rządowym przebudowa-
no strych na nową salę wysta-
wienniczą oraz przystosowano 
muzeum do zwiedzania przez 
osoby niepełnosprawne; nadzór 
nad inwestycjami sprawowała 
Joanna Seredyńska.

2009 – Polska Organizacja 
Turystyczna zaliczyła Muzeum 
Papiernictwa do największych 
atrakcji turystycznych w skali 
kraju.

2009-2011 – ze środków 
rządowych wyremontowano 
więźbę dachu nad budynkami 
papierni i wymieniono pokrycie 
gontowe; nadzór nad inwesty-
cjami sprawowała wicedyrektor 
Joanna Seredyńska.

2011 – 1 lipca muzeum zor-
ganizowało dolnośląską inau-
gurację polskiego przewodnic-
twa w Radzie Unii Europejskiej; 
otwarto wystawę Paszporty kra-
jów Unii Europejskiej autorstwa 
Jana Bałchana.

2011 – młyn papierniczy 
decyzją Prezydenta Rzeczypo-
spolitej uzyskał status Pomni-
ka Historii, dzięki czemu został 
zaliczony do grupy obiektów 
szczególnie wartościowych dla 
kultury.

2014 – muzeum pozyskało 
środki z funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Me-
chanizmu Norweskiego na za-
bezpieczenie młyna systemem 
gaszenia mgłą oraz na adapta-
cję pomieszczeń w suszarni na 
nowe sale ekspozycyjne, maga-
zyny zbiorów i pomieszczenia 
edukacyjne. Projekt realizowany 
jest pod kierownictwem wice-
dyrektor Joanny Seredyńskiej.

2016 – w maju ukończono 
instalowanie systemu gaszenia 
budynków młyna mgłą. 

Oprac. Prof. WSH dr hab. 
Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papier-
nictwa
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Es ist für uns ein Vergnügen 
bekannt zu geben, dass infol-
ge der Entscheidung der po-
lnisch-deutschen Jury, welche 
den Kulturpreis Schlesien ver-
leiht, dieser angesehene Titel 
im Jahr 2016 dem Institut des 
Glatzer Berglandes– dem Pa-
piermuseum in Duszniki Zdrój 
verliehen wird.

Der Kulturpreis Schlesien 
ist zum ersten Mal vor 40 
Jahren von der Regierung 
Niedersachsens beschlossen 
worden. Seit 1993 ist der Kul-
turpreis, Kraft internationaler 
Vereinbarungen, zu einem ge-
meinsamen Niederschlesien-
-Niedersachsen-Unterfangen 
geworden. Es werden jedes 
Jahr zwei individuelle Preise 
für berufliche Leistungen 
verliehen (welche sich auf 
Schlesien beziehen), sowie ein 

Sonderpreis für die Tätigkeiten 
im Dialograum zwischen Polen 
und Deutschland, wie auch für 
gemeinsame Unterfangen im 
Bereich von Kultur und Schutz 
des Kulturerbes. 

Es ist dem Papiermuseum 
im Jahr 2016 der Sonderpreis 
für den Schutz der historischen 
Papiermühle zuerkannt wor-
den, welche zu den wertvoll-
sten Denkmälern Niederschle-
siens gehört, wie auch für die 
zahlreichen Unterfangen, die 
von diesem Institut zugunsten 
der Verbreitung der polni-
schen Kultur in Deutschland 
und der Näherbringung der 
deutschen Kultur in Polen 
realisiert worden sind. Wäh-
rend der feierlichen Galla, die 
am 24. September 2016 in 
der Oper Breslau stattfinden 
wird, wird der Preis von dem 

Direktor des Institutes Prof. 
Maciej Szymczyk im Namen 
des Papiermuseums entge-

gengenommen werden. 

Julian Golak

KULTURPREIS SCHLESIEN FÜR DAS PAPIERMUSEUM

Das attraktive Museum in der historischen Mühle
Die Geschichte der Papierma-

cherei reicht bis zum Ende des 
Mittelatlers, und die ersten Papier-
mühlen entstanden hier fast vor 
530 Jahren. Der grosse Bedarf an 
zum Schreiben und Drucken be-
nötigten Material war die Ursache 
für die dynamische Entwicklung 
der Papiermacherei auf unseren 
Gebieten; seit dem 15. Jh. sind 
in ganz Schlesien beinahe 100 
Papiermühlen entstanden. In 
dem 19. Jh. kam es, infolge der 
Entwicklung von der industriellen 
Papiermacherei, zum Niedergang 
der ehemaligen Papiermacherei, 
die an der Handwerksherstellung 
angelehnt war. Bis zum heutigen 
Tag an ist lediglich die Mühle in 
Duszniki-Zdrój als ein Relikt der 
damaligen Pracht der schlesi-
schen Papiermacherei erhalten 
geblieben.

Der Höhepunkt der Herr-
lichkeit von der Papiermacherei 
in Duszniki-Zdrój fällt auf das 
17-18. Jh. Die Herstellung von 
Papier brachte den Eigentümern 
der Mühle sehr hohe Einnahmen, 
welche sie in die Weiterentwic-
klung der Produktionstechniken, 
sowie in die Verschönerung des 
Papierwerkes investierten. Der 
Dachgipfel ist von der westlichen 
Seite mit einmaligen Volutengie-
beln geschmückt, die Fenster von 
der westlichen und nördlichen 
Seite sind mit Rosetten und Hal-

brosetten verschönert. Im 18. Jh. 
entstand ein in Form eines Turmes 
stilisierter Eingangspavillon, der 
dank zwei Stegen die Mühle mit 
dem Weg verband. Dank dem 
Gefühl für Ästhetik der ehema-
ligen Papiermacher dreier Fami-
lien: der Kretschmer, Heller und 
Wiehr befindet sich heute an der 
Duszniki-Zdrój-Einfahrt eines der 
schönsten Technik-Denkmäler auf 
der Welt, das im Jahr 2011 den 
Geschichtsdenkmal-Status er-
hielt. Dadurch es zu der Gruppe 
der wichtigsten Objekte der po-
lnischen Kultur aufgenommen 
geworden ist.

Die Tätigkeit des Papiermu-
seums wird seit dem Jahr 1968 
in der Mühle geführt, das eines 
der grössten Touristen-Attrak-
tionen von Niederschlesien ist. 
Ein zweifelloser Magnet für die 
Besichtigenden ist die wunder-
schöne Papiermühle, wie auch 
die interessanten Ausstellun-
gen. Jeder Tourist kann für einen 
Augenblick zum Papiermacher 
werden und sein eigenes Blatt 
Papier schöpfen. Ausser den to-
uristischen Unternehmen betreibt 
das Museum wissenschaftliche 
Forschungen an der Geschichte 
der Papiermacherei, es verbre-
itet das Wissen zum Thema der 
Mühlengeschichte und der Ge-
schichte von Papierfabriken auf 
der polnischen Erde. Es veranstal-

tet Ausstellungen, Vorträge und 
Konferenzen.

Die Geschichte über die 
Erzeugung von Papier in Dusz-
niki-Zdrój zählt über 450 Jahre. 
Das Museum wird in Kürze das 50. 
Jubiläum seiner Tätigkeit feiern. 
Die Zeittafel weiter erlaubt es den 
Lesern des Glatzer Berglandes die 
wichtigsten Ereignisse kennen zu 
lernen, welche in der Mühle Dusz-
niki im Laufe der Jahrhunderte 
erfolgten.

Zeittafel der Papiermühle 
und des Papiermuseums in 
Duszniki-Zdrój

Vor dem Jahr 1560  – wurde 
die Papiermühle in Duszniki an 
dem Fluss Bystrzyca Dusznicka 
gebaut.

1562 – Ambrosius Tepper ver-
kaufte seine Anteile an Nicolaus 
Kretschmer.

1562-1706 – die Papierma-
cherei gehörte zu der Familie 
Kretschmer.

1601 – eine Überflutung ze-
störte einen Teil der Papiermühle. 

1605 – der damalige Eigen-
tümer Gregor Kretschmer baute 
die Papiermacherei neu auf und 
nahm die Papierherstellung wie-
der auf.  

1607 – der Eigentümer der 
Mühle– Gregor Kretschmer erhielt 
von dem Kaiser Rudolf II einen 

Adelstitel für die Herstellung von 
Papier hoher Qualität. 

1706-1806 – die Papiermache-
rei gehörte zu der Familie Heller.

Um das Jahr 1737 – installierte 
man in der Papiermacherei Dusz-
niki eine neuartige Einrichtung 
zur Verarbeitung von Lappen in 
eine Papiermasse – s.g. Holänder.

In den 40-er Jahren des 15. 
Jhs erfolgte der Ausbau der Pa-
piermacherei – neben der Mühle 
entstand ein grosses Trocknere-
igebäude. Der Holänder und die 
neue Trocknerei erlaubten es er-
heblich die Menge an erzeugtem 
Papier zu steigern. 

In der Hälfte des 18. Jhs – 
baute man von der nördlichen 
Seite einen Pavillon und Stege, 
die einen bequemen Eingang in 
die Papiermacherei vom Haup-
tweg aus, der Breslau und Prag 
verband, ermöglichte.

Um das Jahr 1750 – erhielt der 
damalige Eigentümer der Papier-
macherei Anton Benedikt Heller 
den Titel des Hofpapiermachers 
des Königs von Preussen. 

Im 18. Jh. – wurden die Wän-
de und die Decken zweier Räume 
im Dachgeschoss der Mühle mit 
einmaliger Polychromie verziert; 
eine Wand stellt die biblische Sze-
ne von Josef und seiner Ehefrau 
Potifar dar.

1806-1822 – gehörte die Pa-
piermacherei zu Jan Leo Königer.
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1822-1939 – gehörte die 
Papiermacherei zu der Familie 
Wiehr; aufgrund der Entwic-
klung von Maschinen zur Pa-
pierherstellung, hatte die Familie 
Wiehr immer grössere finanzielle 
Probleme.

1905 – installierte man eine 
Maschine zur Papierhestellung, 
welche die Firma H. Füllner aus 
Bad Warmbrunn lieferte.

Zu Beginn der 30-er Jahre 
des 20. Jhs – stellte man die 
Herstellung von Papier ein; der 
technische Zustand der Mühle 
verschlechterte sich, und die 
Schulden der Eigentümer stiegen.

1939 – Karl Wiehr verkaufte 
die Mühle an die Stadt Duszniki-
-Zdrój, dank dessen die Schulden 
des Papiermachers abbezahlt 
wurden.

1945 – nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges ist die zu 
Grunde gehende Mühle von der 
polnischen Regierung übernom-
men und verstaatlicht worden.

1947 –  die Überwachung der 
Mühle übernahm die Papierfa-
brik in Mühldorf, welche Absi-
cherungsarbeiten an der alten 
Papiermacherei durchführte. Es 
wurden Bemühungen unternom-
men die Papierproduktion wieder 
zu betätigen. 

1952 – das Papierwerk Mühl-
dorf zog sich aus der Verwaltung 
der alten Papiermacherei zurück, 
indem es diese an die Stadt Dusz-
niki-Zdrój übergab. 

1956 – ist die Mühle in das 
Denkmalregister eingetragen 
worden.

1961 – verabschiedeten die 
polnischen Behörden in Duszni-
ki-Zdrój den Beschluss über die 
Entstehung eines Museums in der 
Mühle, und der Woiwodschaftli-
che Denkmalpfleger in Breslau 
übermittelte finanzielle Mittel 
für die weitere Renovierung des 
Gebäudes.

1966 – ist die Papiermühle an 
den Verein der Zellulose-Papierin-
dustrie in Łódź [PL: Zjednoczony 
Przemysłu Celulozowo-Papierni-
czy]  (diese Organisation verwal-
tete damals alle Staatspapierfa-
briken in Polen), und die direkte 
Geschäftsführung des Objektes ist 
an das Werk der  Cellulose-Fabrik, 
Wartha-Frankenberg [„Bardecki 

Zakład Celulozowo-Papierniczy”] 
übermittelt worden. Michał Ko-
walski ist zum Leiter des gebilde-
ten Museums geworden.

1968 – Nach dem Beenden 
der Ranovierungsarbeiten veran-
staltete man die ersten Austel-
lungen und am 26. Juli eröffnete 
man das Papiermuseum für die 
Besucher.

1969-1981 – leitete Włady-
sław Kazimierczak das Museum.

1971 – ist die erste Vorführ-
-Papierherstellung des handge-
schöpften Papiers betätigt wor-
den, die zu einer grossen Attrak-
tion für die Besucher geworden 
ist; Ende der 70-er Jahre ist das 
Museum von fast 80. Tausend Per-
sonen jährlich besucht worden. 

Seit den 80-er Jahren des 
20. Jhs – fiel das Interesse der 
Papierbranche, aufgrund der 
wirtschaftlichen Krise, an dem 
eigenen Museum, was tatsächlich 
zu einem Werksmuseum der Cel-
lulose-Fabrik Wartha-Frankenberg 
geworden ist.

1982-1984 – ist das Museum 
von Zbigniew Strzygocki geleitet 
worden.

1984-2005 – ist das Museum 
von Bożena Makowska geleitet 
worden.

1992 – ist das Papiermuseum, 
dank den Bemühungen der Direk-
torin dieser Einrichtung Bożena 
Makowska, zu einer selbstständi-
gen Kulturinstitution geworden, 
welche direkt dem Minster für In-
dustrie und Handel untersteht. 
Dank dessen hat das Museum 
eine stabile Finanzierungsquelle 
der kulturellen Tätigkeit gewon-
nen und man konnte mit der Re-
novierung der Mühle beginnen.

1996 – hat das Museum die 
erste Ausstellung in Deutschland, 
auf dem Gebiet des Freilichtmu-
seums in Hagen, unter dem Titel 
Papiery ręcznie czerpane z Dusznik-
-Zdroju präsentiert.

1997 – ist die neue Daueraus-
stellung eröffnet worden, welche 
die Geschichte der einstigen 
Papiermacherei auf der Welt, in 
Polen, Schlesien und in Duszniki-
-Zdrój präsentiert.

1998 – ist die neue Daueraus-
stellung eröffnet worden, welche 
der Geschichte der industriellen 
Papierherstellung gewidmet 

ist; die Ausstellung erhielt den 
Hauptpreis in dem Wettbewerb 
des Ministers für Kultur und Kunst 
für das interessanteste museale 
Ereignis im Jahr 1998.

1998 – ist in dem Papiermu-
seum die erste Zeitausstellung 
eröffnet worden, welche die 
deutschen Papierkünstler unter 
dem Titel Trzy wymiary papieru 
der Autoren Helene und Joahim 
Tschacher fördert.

1998 – ist es am 22/23 Juli zu 
einer Überflutung des unteren 
Stockwerkes des Mühle gekom-
men, indem die Papierschöpferei, 
Drukerei und die Wirschaftsräu-
me, sowie das Gebäude der Trock-
nerei überflutet worden sind.

1999 – samt der Verwaltung-
sreform Polens ist das Papiermu-
seum zu einer Kulturinstitution 
der Woiwodschaftsverwaltung 
von Niederschlesien geworden.

1999 – dank den finanziellen 
Regierungsmitteln und den Be-
mühungen der Arbeiter unter der 
Leitung von Bożena Makowska 
beseitigte man die Mehrheit der 
Zerstörungen, welche durch die 
Überflutung verursacht worden 
sind, doch die Beendung der Ar-
beiten auf dem Gebiet des Mu-
seums erfolgte erst im Jahr 2003.

2000 – gab das Museum die 
erste wissenschaftliche Bearbe-
itung in Druck heraus, welche der 
Geschichte der Papierindustrie in 
Schlesien gewidmet ist.

2001 – organisierte das Mu-
seum den Internationalen Kon-
gress der Vereinigung der Hand-
-Papiermacher und Papierkünstler 
IAPMA.

2001 – fand das erste Papier-
fest statt – eine Freilichtveranstal-
tung, welche der Papiermühle in 
Duszniki-Zdrój und der Geschich-
te der Papiermacherei Reklame 
machte (seidem wird das Papier-
fest jedes Jahr veranstaltet).

2004 – hat das Museum den 
Internationalen Historikerkon-
gress der Papiermacherei ve-
ranstaltet.

2006 – ist Maciej Szymczyk 
zum Direktor des Museums ge-
worden. 

2007 – begann das Museum 
mit der Veröffentlichung der eige-
nen wissenschaftlichen Schrift, 
welche das Wissen über die Pa-

piermühle und die Geschichte 
der Papiererzeugung - „Rocznik 
Muzeum Papiernictwa” [Jahre-
sausgabe des Papiermuseums] 
- verbreiten soll.

2007-2008 – dank den finan-
ziellen Regierungsmitteln hat 
man den Dachboden zu einem 
neuen Ausstellungssaal umge-
baut und das Museum zur Besich-
tigung durch Behinderte ange-
passt; die Aufsicht der Investition 
übernahm Joanna Seredyńska.

2009 – die Polnische Organi-
sation für Tourismus zählte das 
Papiermuseum zu den grössten 
Touristen-Attraktionen in der 
Landesskala.

2009-2011 – renovierte man 
dank den finanziellen Regierung-
smitteln den Dachstuhl über den 
Gebäuden der Papiermacherei 
und man tauschte die Schinde-
labdeckung aus; die Aufsicht der 
Investition übernahm die Vicedi-
rektorin Joanna Seredyńska.

2011 – veranstaltete das Mu-
seum am 1. Juli die niederschlesi-
sche feierliche Eröffnung der po-
lnischen EU-Ratspräsidentschaft; 
es ist die Ausstellung Paszporty 
krajów Unii Europejskiej des Autors 
Jan Bałchan eröffnet worden.

2011 – erhielt die Papier-
mühle infolge des Beschlusses 
des Präsidenten Polens den Sta-
tus eines Geschichtsdenkmals, 
dank dessen sie zu der Gruppe 
an Objekten mit besonderem 
Kulturwert gehört.

2014 – erwarb das Museum 
Mittel aus dem Fonds des Euro-
päischen Wirschaftsgebietes und 
dem Norwegischen Staatsfond 
zur Absicherung der Mühle mit 
einem Nebel-Löschsystem und 
zur Anpassung der Räume in der 
Trocknerei an die neuen Ausstel-
lungsräume, Sammlungslager 
und Bildungsräume. Das Pro-
jekt wird unter der Leitung der 
Vicedirektorin Joanna Seredyńska 
realisiert.

2016 – beendete man im Mai 
die Installierung des Nebellösch-
systems in den Mühlengebäuden.

Verfasst von dem Prof. der 
Handelshochschule in Wrocław 
Dr. habil. Maciej Szymczyk

Direktor des Papiermuseums 
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Jsme rádi, že Vás můžeme 
informovat o tom, že díky 
rozhodnutí polsko-německé 
poroty Kulturní ceny Slezska, 
bude v roce 2016 tímto presti-
žním titulem odměněna insti-
tuce z Kladska - Muzeum pa-
pírenství v Dusznikách Zdroji.

Poprvé o udělení Kulturní 
ceny Slezska rozhodla vláda 
Dolního Saska před 40 lety. 

Od roku 1993 v rámci mezire-
gionálních dohod se Kulturní 
cena stala společnou akcí Dol-
ního Slezska a Dolního Saska. 
Každý rok jsou uděleny dvě 
individuální ocenění za pro-
fesionální úspěchy (týkající se 
Slezska) a speciální ocenění 
za aktivity v oblasti dialogu 
mezi Polskem a Německem a 
také za společné úsilí v oblasti 

kultury a ochrany kulturního 
dědictví.

Muzeum papírenství v 
roce 2016 získalo zvláštní 
cenu za záchranu historické 
papírny, která je jednou z 
nejcennějších památek na 
Dolním Slezsku, stejně jako 
za řadu dalších projektů re-
alizovaných touto institucí 
na podporu polské kultury 

v Německu a za přiblížení 
německé kultury v Polsku. 
Během slavnostního pře-
dání, které  se bude konat 
ve Wroclawské opeře dne 
24.září 2016, cenu jménem 
Muzea papírenství přijme 
ředitel instituce prof. Maciej 
Szymczyk.

Julian Golak

KULTURNÍ CENA SLEZSKA 
PRO MUZEUM PAPÍRENSTVÍ

Historický mlýn se proměnil v atraktivní muzeum
Historie papírenského průmy-

slu ve Slezsku se datuje do pozd-
ního středověku, a první papírny 
zde vznikly již téměř před 530 
lety. Velký zájem o materiál vhod-
ný pro psaní a tisk byl důvodem 
dynamického rozvoje papírenství 
na našem území; od patnáctého 
století bylo ve Slezsku založeno 
téměř 100 papírenských mlynů. 
V devatenáctém století, jako 
důsledek vývoje průmyslové 
výroby papíru, došlo k úpadku 
bývalé řemeslné výroby papíru. 
Do dnešního dne se zachoval 
pouze mlýn v Dusznikách-
-Zdroji jako pozůstatek bývalé 
slávy Slezského papírenství. 
Vrchol rozvoje Dusznické papírny 
připadá na sedmnácté a osmnác-
té století. Výroba papíru tehdy 
přinášela majitelům papírny 
vysoké zisky, které investovali 
do zlepšení výrobních postupů 
a zkrášlování papírny. Štít stře-
chy na západní straně byl zdoben 
originálními krytinami ve tvaru 
spirály, okna směřující na západ 
a na sever zkrášlily rozety a po-
lorozety. V osmnáctém století 
byl postaven zdobený vstupní 
pavilon, stylizovaný na tvar věže, 
spojující dvěma mosty papíren-
ský mlýn s cestou.  Díky velkému 
estetickému cítění dávných pa-
pírníků ze tří rodů: Kretschmerů, 
Hellerů a Wiehrů, dnes u vjezdu 
do Duszniků-Zdroje stojí jedna 
z nejkrásnějších technických 
památek na světě, která v roce 
2011 získala status historické 
památky, a proto byla zařazena 
mezi nejvýznamnější objekty 
polské kultury.

Ve mlýně od roku 1968 pro-
vozuje svou činnost Muzeum 
papírenství, které je jednou z 
největších turistických atrakcí 
Dolního Slezska. Nepochybným 

magnetem pro návštěvníky je 
krásný papírenský mlýn a za-
jímavé výstavy. Každý turista se 
může alespoň na krátkou chvíli 
stát papírníkem a udělat si svůj 
vlastní list papíru. Kromě projektů 
v oblasti cestovního ruchu, mu-

zeum provádí vědecký výzkum 
dějin papírenství, šíří znalosti o 
historii mlýnů a papíren na polské 
půdě, pořádá výstavy, přednášky 
a konference.

Historie výroby papíru v 
Dusznikách-Zdroji trvá více než 

450 let. Muzeum již brzy oslaví 
50. výročí. Následující časová osa 
umožní čtenáři „Od Kladského 
pomezí“ poznat nejdůležitější 
události, které nastaly v dusz-
nickém mlýně v průběhu staletí. 
 

Zajęcia w czerpalni, fot. T. Szewczyk
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Kalendárium papíren-
ského mlýna a Muzea papíren-
ství v Dusznikách-Zdroji

Před 1560 rokem - výstavba 
papírny v Dusznikách na řece 
Bystrzyca Dusznicka.

1562 - Ambrosius Tepper 
prodal své podíly na mlýně Ni-
colausu Kretschmerovi.

1562-1706 - mlýn patřil ro-
dině Kretschmerů.

1 6 0 1  -  p o v o d e ň 
z n i č i l a  č á s t  p a p í r n y . 
1605 - tehdejší majitel papírny 
Gregor Kretschmer opravil mlýn 
a obnovil výrobu papíru.

1607 - majitel mlýna Gregor 
Kretschmer dostal od císaře Ru-
dolfa II šlechtický titul za výrobu 
vysoce kvalitního papíru.

1 7 0 6 - 1 8 0 6  -  m l ý n 
p a t ř i l  r o d i n ě  H e l l e r ů . 
Kolem roku 1737 – bylo v dusz-
nické papírně instalováno nové 
zařízení pro zpracování hadrů 
na papírovinu - tzv. holanďan. 
40. léta 18. století  - expan-
ze mlýna - vedle mlýna byla 
postavena rozsáhlá budova 
sušičky. Holanďan a nová su-
šička pomohly výrazně zvýšit 
množství vyrobeného papíru. 
Polovina 18. století - na severní 
straně byl postaven pavilon a 
mosty umožňující pohodlný 
přístup ke mlýnu od hlavní sil-
nice spojující Wroclav a Prahu. 
cca 

1 7 5 0  -  te h d e j š í  m a j i -
tel mlýna Anton Benedikt 
Heller získal titul dvorního 
papírníka pruského krále. 
18. století - stěny a stropy ve 
dvou podkrovních místnostech 
mlýna byly ozdobeny originál-
ními polychromiemi; jedna ze 
stěn představuje biblické scény 
Josefa a Potifarovy manželky.

1806-1822 - papírna patřila 
Janu Leo Königerovi.

1822-1939 - mlýn patřil ro-
dině Wiehrů; v souvislosti s roz-
vojem strojové výroby papíru 
se Wiehrové potýkali s narůsta-
jícími finanční problémy.

1905 – byl nainstalován 
papírenský stroj, který byl do-
dán firmou H. Fullner ze Slez-
ských Teplic (Bad Warmbrunn). 
Na počátku 30. let 20. století – 
byla zastavena výroba papíru; 

technický stav mlýna se stále 
zhoršoval, a zadlužení majitelů 
se zvyšovalo.

1939 - Karl Wiehr prodal pa-
pírnu městu Duszniki Zdrój, díky 
čemuž vyrovnal dluhy.

1945 - po skončení druhé 
světové války převzali rozpa-
dající se papírnu polské úřady 
a papírna byla znárodněna.

1947 - dohled nad mlýnem 
převzala papírna Fabryka Papie-
ru w Młynowie, která provedla 
záchranné práce na papírně. Pro-
běhly snahy o zahájení výroby 
ručního papíru.

1952 - Papírny z Młynowa se 
staré papírny vzdaly a papírnu 
převzalo město Duszniki-Zdrój.

1956 - Mlýn byl zapsán do 
rejstříku památek.

1961 – Městská národní rada 
v Dusznikách-Zdroji rozhodla 
o vytvořeni ve mlýně muzea 
a regionální úřad pro ochranu 
památek ve Wroclawi věnoval 
finanční prostředky na další 
rekonstrukci budovy.

1966 - byla papírna převe-
dena pod Svaz papírenského a 
celulózového průmyslu v Lodži 
(Zjednoczenie Przemysłu Celu-
lozowo-Papierniczego w Łodzi), 
organizací řídící tehdy všechny 
státní papírny v Polsku, a přímé 
řízení objektu bylo předáno Bar-
deckému papírenskému podni-
ku (Bardeckie Zakłady Celulo-
zowo-Papiernicze). Ředitelem 
muzea se stal Michal Kowalski. 
1968 - po dokončení oprav byly 
uspořádány první výstavy a 26. 
července bylo otevřeno Muzeum 
papírenství pro návštěvníky.

1969-1981 – muzeum vedl 
Wladyslaw Kazimierczak.

1971 – byla zahájena expo-
zice výroby ručního papíru, 
která se stala velkým lákadlem 
pro návštěvníky; na konci 70. 
let muzeum navštěvovalo ka-
ždoročně téměř 80.000. lidí. 
80. léta 20. století - vzhledem 
k ekonomické krizi se snížil 
zájem papírenské branže o své 
muzeum, které se ve skutečnosti 
stalo podnikovým muzeem Bar-
deckého papírenského podniku.

1982-1984 – muzeum vedl 
Zbigniew Strzygocki.

1984-2005 – muzeum řídila 
Bożena Makowska.

1992 - díky úsilí tehdejší 
ředitelky zařízení Bożeny Ma-
kowské se Muzeum papírenství 
stalo nezávislou kulturní institucí 
podléhající přímo Ministerstvu 
průmyslu a obchodu. Díky tomu 
muzeum získalo stabilní zdroj 
finančních prostředků pro kul-
turní aktivity a mohlo začít re-
konstrukci mlýna.

1996 – muzeum představilo 
první muzejní expozici v Němec-
ku, ve Freilichtmuseum v Hage-
nu, s názvem Ručně vyráběný 
papír z Duszniků-Zdroje.

1997 – byla otevřena nová 
stálá expozice představující 
historii papírnictví na světě, v 
Polsku, ve Slezsku a Dusznikách-
-Zdroji.

1998 - byla otevřena nová 
stálá expozice věnovaná histo-
rii průmyslové výroby papíru; 
výstava získala hlavní cenu v so-
utěži vyhlášené Ministerstvem 
kultury a umění za nejzajíma-
vější muzejní událost roku 1998.

1998 – v muzeum papíren-
ství byla otevřena první dočasná 
výstava představující německé 
umělce papíru s názvem Tři roz-
měry papíru autorů Helene a 
Joahima Tschacherových.

1998 – 22-23. července po-
vodeň zaplavila spodní patro 
mlýna, zničila výrobnu, tiskárnu 
a hospodářské místnosti a zalila 
také budovu sušárny.

1999 – v souvislosti s admi-
nistrativní reformami v Polsku 
se muzeum papírenství stalo 
kulturní institucí samosprávy 
Dolního Slezska.

1999 - díky  vládním pro-
středkům a úsilí zaměstnanců 
pod vedením Bożeny Makowské 
byla odstraněna většina popovo-
dňových škod, ale k dokončení 
všech prací na muzeu došlo až 
v roce 2003.

2000 - muzeum vydalo první 
vědeckou publikaci věnovanou 
historii papírenského průmyslu 
ve Slezsku.

2001 - muzeum uspořádalo 
Mezinárodní kongres umělců 
papíru IAPMA.

2001 – konal se první Svátek 
papíru - venkovní akce propagu-
jící papírnu v Dusznikách Zdroji 
a historii papírnictví (od té doby 
se každoročně v červenci koná 

Svátek papíru).
2004 - muzeum uspořádalo 

Mezinárodní kongres historiků 
papírnictví.

2006 – se ředitelem muzea 
stal Maciej Szymczyk.

2007 - muzeum začalo vy-
dávat svůj vlastní vědecký ča-
sopis, rozšiřující vědomosti o 
papírně a historii výroby papíru 
"Ročenka muzea papírenství."

2007-2008 - díky vládním 
prostředkům bylo podkroví 
přestavěno na novou výstavní 
místnost a muzeum bylo přiz-
působeno zdravotně postiže-
ným návštěvníkům; investiční 
dohled vykonávala Joanna Se-
redyńská.

2009 - Polská turistická or-
ganizace zařadila Muzeum pa-
pírenství mezi největší turistické 
atrakce v zemi.

2009-2011 – díky vládním 
prostředkům byly opraveny kro-
vy a vyměněna střešní krytina 
na budovách papírny; investiční 
dohled zajišťovala zástupkyně 
ředitele Joanna Seredyńská.

2011 - 1. července Muzeum 
uspořádalo dolnoslezskou inau-
guraci polského předsednictví 
v Radě Evropské unie; byla za-
hájena výstava Jana Bałchana 
Cestovní pasy zemí Evropské 
unie.

2011 - papírna získala z roz-
hodnutí prezidenta republiky 
status Památníku dějin, a byla 
tak zařazena do skupiny objektů 
zvláště cenných pro kulturu.

2014 - získalo muzeum pro-
středky z fondů Evropského 
hospodářského prostoru a Nor-
ského mechanismu na zabezpe-
čení papírny mlhovým hasicím 
systémem a adaptaci prostor 
sušárny na nové expoziční pro-
story, sklady sbírek a vzdělávací 
místnosti. Projekt je realizován 
pod vedením zástupkyně ředi-
tele Joanny Seredyńské.

2016 - v květnu byla do-
končena instalace požárního 
hasícího systému papírny. 
 
Z p r a c o v a l  P r o f .  W S H  d r 
h a b .  M a c i e j  S z y m c z y k 
Ředitel Muzea papírenství

Preklad: Joanna Golak-Cincio
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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.

VÁCLAV HAVEL. OBYWATEL-PREZYDENT
14 lipca – 27 sierpnia 2016, Wrocław

W lipcu i sierpniu gościć 
będziemy wystawę autor-
stwa Alana Pajera, Oldřicha 
Śkáchy, Bohdana Holomíčka 
i Přemysla Fialky, upamięt-
niającą Václava Havla, jedną z 
najważniejszych postaci w hi-
storii Czech i całego Regionu 
Europy Środkowej.   

Kurator wystawy – Mirosław Le-
wandowski  o ekspozycji:  
    
Głównym celem wystawy „Oby-
watel-Prezydent” jest przedsta-
wienie osoby Václava Havla, 
jako człowieka walczącego za 
wszelką cenę o ideały demo-
kracji, nawet kosztem utraty 
własnej wolności. To zadziwia-
jąca postać o drobnej sylwetce i 
nadludzkiej sile, nigdy nie pod-
dająca się zwątpieniu i nawet 

w sytuacjach beznadziejnych 
i trudnych, nie dopuszczająca 
do siebie żadnego lęku.  
Wystawa przedstawia czeskie-
go prezydenta jako przyjaciela 
i zwolennika polskiej „Solidar-
ności”, orędownika wolności, 
szanowanego i podziwianego 
przez niemal wszystkich przy-

wódców państw i wielkich 
mocarstw, członków królew-
skich rodzin, najznamienitsze 
osobistości oraz czołowych 
światowych polityków, którzy 
podkreślali wielokrotnie jego 
zaangażowanie i niekwestio-
nowany wkład w integrację eu-
ropejską oraz wspieranie drogi 
państw postkomunistycznych 
do zjednoczonej Europy. Kanc-
lerz Angela Merkel nazwała 
Václava Havla „wielkim Europej-

czykiem”, zaś brytyjski premier 
David Cameron powiedział, że 
Europa ma wobec niego „wielki 
dług”.

Fotografik Alan Pajer o 
współpracy z Václavem  Ha-
vlem: 

Były to wspaniałe, niezwy-
kłe chwile, choć samo fotogra-
fowanie było bardzo trudne. 
Václav Havel był skromny i nie-
śmiały, nie lubił, kiedy robiono 
mu zdjęcia. O wymyślaniu czy 
ustawianiu specjalnych ujęć, 
nie mogło być mowy.  
Najtrudniejsze zdjęcia powsta-
wały poza protokołem. Václav 
Havel lubił zaskakiwać gości ja-
kimś żartem czy niespodzianką. 
Ale nie chciał, żeby robiono w 
takich sytuacjach zdjęcia, nie 
chciał być posądzony o efek-
ciarstwo. Traktował te spo-
tkania zawsze jako jeden ze 
swoich obowiązków!  
Sam najbardziej lubił swoje 
zdjęcie z Waszyngtonu, nie to, 
na którym tańczy rock’n’rol-
la w Białym Domu, ale to, na 
którym Sekretarz Generalny 
Javier Solana i prezydent Bill 
Clinton gratulują mu podczas 
szczytu NATO z okazji przyję-
cia Czech do NATO.  
Václav Havel (1936-2011) – wy-
bitny literat, dramatopisarz i 
eseista, ale przede wszystkim 
niezłomny obrońca demokra-
cji i praw człowieka. Pierwszy 
prezydent Czech w latach 1993-
2003.

Organizator: Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Dolnośląskie Centrum Fotogra-
fii „Domek Romański”
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XVII FESTIWAL BACHOWSKI W ŚWIDNICY
29 lipca – 15 sierpnia 2016, Świdnica

Gwiazdy światowego for-
matu, oszałamiająco piękne 
wnętrze Kościoła Pokoju, mi-
strzowskie wykonania na in-
strumentach historycznych, 
ponad dwa tygodnie arcydzieł 
muzyki osadzonej w niezwy-
kłym kontekście estetycznym 
– dolnośląska Świdnica zapra-
sza na XVII Festiwal Bachowski, 
jeden z najstarszych i najbar-
dziej kreatywnych festiwali w 
Polsce.    
W tym roku wystąpi prawdzi-
wa plejada gwiazd światowego 
formatu: Akademie für Alte Mu-
sik Berlin, Le Poème Harmoni-
que i Vincent Dumestre, Café 
Zimmermann, La Venexiana, 
Capella Cracoviensis i Matteo 
Messori oraz Akademia Ba-
chowska pod kierunkiem Fabia 
Bonizzoniego. Wśród solistów 
skrzypkowie Robert Bachara i 
Jorge Jimenez, grający na hi-
storycznym fortepianie pianista 
Mariusz Klimsiak, flecista Peter 
Holtslag, lutnista Edin Karama-
zov, a także organista wszech 
czasów Cameron Carpenter, 
który zagra na specjalnie dla 
niego zbudowanych organach, 
tzw. international touring or-
gan, ale przede wszystkim na 
nowo odrestaurowanych wiel-
kich organach Kościoła Pokoju. 
Gwiazdą jednego z koncer-

tów będzie również aktorka 
Magdalena Cielecka.   
Ciekawostką, a równocześnie 
bezcennym elementem kul-
turotwórczym tegorocznego 
festiwalu będzie amatorski 
chór społeczny, który weźmie 
udział w wykonaniu chorałów 
w Pasji Mateuszowej Bacha, a 
także „scena otwarta” – forte-
pianowy maraton w wykonaniu 
uczniów szkół muzycznych oraz 
pianistów amatorów. Koncerty 
festiwalowe odbędą się także 
poza Świdnicą: w Dzierżoniowie 
wystąpi Orkiestra Historyczna 
z programem obejmującym 
dzieła francuskiego baroku. 
Okoliczne wsie: Pożarzysko, 
Strzelce Świdnickie, Siedlimo-
wice, Makowice gościć będą 
pikniki romantyczne oraz śnia-
dania na trawie, które odbędą 
się również w Bielawie.  
Tegoroczne motto festiwalu 
brzmi: „ciekawość świata - cie-
kawość człowieka”. Jak mówi 
Jan Tomasz Adamus, dyrek-
tor artystyczny Festiwalu: „W 
praktyce motto to oznacza 
prostą zachętę do rozejrzenia 
się wokół siebie. Piękno, nieza-
pomniane doznania i zdarzenia 
mogące zmienić życie są na wy-
ciągnięcie ręki”.

Organizator: Świdnicki 
Ośrodek Kultury

LATO W SYNAGODZE POD BIAŁYM BOCIANEM
31 lipca - 3 września 2016, Wrocław

Lato w Synagodze Pod 
Białym Bocianem to festiwal 
złożony z cyklu muzycznych 
spotkań z artystami, którzy 
zaprezentują bogactwo euro-
pejskiej muzyki żydowskiej. W 
tym roku tematem przewod-
nim są pieśni w językach jidysz 
i ladino.    
Podczas koncertu inauguru-
jącego zagrają Karsten Troyke 
& Daniel Weltlinger (Niemcy 
& Australia). Karsten Troyke o 
utworach, jakie będzie można 
usłyszeć 31 lipca w Synagodze 
Pod Białym Bocianem: To pio-
senki, które od dawna chciałem 
wydać. Od lat 80. wykonuje je 
sam i razem ze swoim akom-
paniatorem. Teraz, kiedy Da-

niel Weltlinger dołączył do nich 
dźwięki skrzypiec, zrozumiałem 
jak naprawdę powinny brzmieć. 
Chociaż ja i Daniel dorastaliśmy 
w zupełnie innych miejscach na 
świecie – ja w Berlinie, a Daniel 
w Sydney – gramy i śpiewamy 
zupełnie tak, jakbyśmy robili to 
od najmłodszych lat. Łączy nas 
europejska kultura i tradycja, 
łączy nas poczucie straty i tę-
sknota za naszymi żydowskimi 
rodzinami, które albo uciekły 
do Australii, albo, tak jak moja, 
zostały w Berlinie i zginęły. Dru-
ga wojna światowa i Holokaust 
wciąż wpływają na nasze my-
śli… i na nasze uczucia!  
Obaj poszukujemy tego, co w 
tej historii jest dla nas najcen-
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niejsze – staramy się rzucić na 
nią nowe światło. Odkrywa-
my ją w starych, folkowych 
utworach w języku jidysz, w 
piosenkach napisanych przez 
Georga Kreislera, w pięknych 
hebrajskich utworach pocho-
dzących z pierwszych lat Izra-
ela, ale także w prostych utwo-
rach o miłości – zarówno tych 
wybrzmiewających w języku 
niemieckim, jak i w jidysz.  
Po koncercie (o godzinie 20:00) 
odbędzie się wernisaż wysta-
wy Szkoccy Żydzi: tożsamość, 
przynależność i przyszłość. 
Zdjęcia, pokazujące codzien-
ne życie Żydów w Szkocji, 
wykonał Judah Passow, czte-
rokrotny laureat World Press 
Photo za dokumentację kon-
fliktu na Bliskim Wschodzie. 

Te klimatyczne fotografie po-
kazane zostaną w znajdującej 
się w budynku sąsiadującym z 
synagogą mykwie. To miejsce, 
które od początku XX-wieku do 
1968 roku (z przerwą w latach 
wojennych) służyło Żydom z 
Breslau i Wrocławia jako łaźnia 
rytualna. Mykwa jest kolejnym 
pomieszczeniem, które po bu-
dynku synagogi i szulu (małej 
sali modlitewnej) chcemy od-
restaurować. Na razie jednak 
zapraszamy do obejrzenia po-
mieszczenia, które zachowało 
swój historyczny wygląd, i za-
aranżowanej w tej przestrzeni 
wystawy o szkockich Żydach.  
Gościem specjalnym Lata w 
Synagodze pod Białym Bocia-
nem będzie Sława Przybylska. 
Artystka zaprezentuje polskie i 

żydowskie tanga przedwojen-
nej Warszawy. Tanga po polsku, 
jidisz, hebrajsku i hiszpańsku. 
„Rebeka”, „Bal na gnojnej”, „Yid-
dish Tango”, „El Ultimo Cafe”. 
Nowe aranżacje tang w trady-
cyjnym składzie argentyńskim 
z kultowym bandoneonem, po-
zostają w delikatnym balansie 
między współczesnym brzmie-
niem a unikalnym stylem tan-
ga. Koncert ukazuje fenomen 
przedwojennego tanga jako 
owocu splotu pierwiastków 
słowiańskich i żydowskich. 
Warszawa lat 30-tych z jej re-
wiami, teatrami i kawiarniami 
była stolicą tanga. 

Organizator: Fundacja Ben-
te Kahan

71 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI
5-13 sierpnia 2016, Duszniki-Zdrój

Szczęściem Fryderyka Cho-
pina jest między innymi to, że 

za jego czasów nie wynalezio-
no maszyny do zapisywania 
dźwięków. Gdybyśmy dzisiaj 
mieli możność wysłuchania 
jego gry, mogłoby się okazać, iż 
nie jest on najlepszym interpre-
tatorem swoich dzieł, jak to ma 
miejsce w przypadku Ryszarda 
Straussa, Igora Strawińskiego 
czy Karola Szymanowskiego. 
Chopin mógłby wówczas 
stracić którąś ze swoich ta-
jemnic…   
    
Dociekanie więc jak grał i ja-
kim był pianistą, co jest za-
jęciem szalenie frapującym, 
szczególnie w kontekście 
jego własnej, skomplikowa-
nej i jednocześnie prostej 
muzyki, z konieczności musi 
opierać się na analizie dzieł i 
wypowiedzi wielkiego Polaka, 
opinii słuchaczy, oświadczeń 
uczniów i krytyków muzycz-
nych, zapisów pamiętnikar-
skich i epistolarnych.  
Literatura dotycząca wyżej 
zarysowanej tematyki, two-
rzona już za życia Chopina, 
skażona jest myśleniem – 
przyjmowanym mniej lub 
bardziej świadomie, ale naj-
częściej podświadomie – że 
skoro Chopin jest geniuszem, 
przeto ex definitione genial-
na była jego gra. Tymczasem 
Chopin wykonawca zestawiony 

z cokołu jawi się jako całkiem 
normalny przedstawiciel tego 
rzemiosła, mający – jak wszy-
scy inni – braki warsztatowe i 
ograniczenia fizyczne, wyni-
kające z określonej budowy 
rąk, niedoskonałości mecha-
niki instrumentu, itp.  
Jak grał Chopin? Tego nie wie-
my! Z pewnością jednak inter-
pretacje jego odznaczały się 
wyjątkową duchowością. Uczeń 
mistrza z Żelazowej Woli Henry 
Peru napisał, że „[Chopin] mógł 
grać dwadzieścia razy ten sam 
utwór i słuchano go zawsze z 
tym samym zachwytem”. Praw-
dopodobnie przesłanie zawarte 
w przedstawianych utworach 
było tak silne, przekonujące i 
jednoznaczne, że słuchacze 
mimowolnie poddawali się 
jego oddziaływaniu. Zjawisko 
to można sobie uzmysłowić 
czytając opisy koncertów 
Ignacego Jana Paderewskiego, 
który całego siebie oddawał 
we władanie muzyki, tworząc 
wraz z nią jedność.  
Chopin obdarzony był chary-
zmatem proroctwa muzyczne-
go, co widoczne jest w każdej 
jego kompozycji, i co zapewne 
znamionowało jego wykonaw-
stwo. Wysoki poziom intelek-
tualny zaś powodował, że 
sens, przesłanie, ideę każdego 
utworu widział on wielopłasz-
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czyznowo. Stąd mógł grać dane 
dzieło za każdym razem inaczej, 
a mimo to, przekazywać je od-
biorcy w kształcie doskonałym. 
Podobną cechę miał wielki pia-
nista polski Józef Hofmann: po-
trafił on tę samą kompozycję 
wykonać wiele razy w diame-
tralnie różny sposób, a jednak 
za każdym razem twórczo i 
fascynująco, w każdym wa-
riancie wykonawczym dając in-
terpretację jedynie właściwą… 
Chopina spowija mgła tajem-
nicy we wszystkich przeja-
wach jego działalności. Mimo 
dociekań kilkunastu pokoleń 

uczonych, mimo analitycznego 
rozbioru każdej nuty przezeń 
postawionej, mimo egzegezy 
najmniejszej informacji na te-
mat jego gry, wciąż nie udaje 
się nam wydrzeć mu tajemni-
cy ani aktu twórczego, ani aktu 
wykonawczego. Niejednokrot-
nie odnosimy wrażenie, że już 
prawie bliscy jesteśmy jej ujaw-
nienia, gdy tymczasem obiekt 
naszego poznania oddala się, 
tworząc ten sam dystans, jaki 
mieliśmy na początku.

Chopin wciąż nie po-
zwala nikomu na wgląd do 
jego tajemnic. I zapewne tak 

już pozostanie: kolejne po-
kolenia będą pragnęły doń 
się zbliżyć, a on wciąż bę-
dzie się oddalał…  
Czy zatem mamy rezygnować 
z wydarcia bodaj skrawka któ-
rejś z tajemnic Chopina? Wprost 
przeciwnie! Między innymi 
temu celowi służyć mają dusz-
nickie święta.

Organizator: Fundacja 
Międzynarodowych Festiwali 
Chopinowskich w Dusznikach - 
Zdroju

NEW YORK JAZZ MASTERS - 
INTERNATIONAL WORKSHOP IN TRZEBNICA

9-16 sierpnia 2016, Trzebnica

Międzynarodowe warsztaty 
jazzowe „New York Jazz Masters 
International Jazz Workshops 
in Trzebnica” to projekt kultu-
ralno edukacyjny, którego ideą 

jest szeroko pojęta promocja 
Polski oraz Dolnego Śląska 
na gruncie europejskim oraz 
pogłębianie polsko-amerykań-
skiej współpracy kulturalnej. 
Służy on również nawiązaniu 
bezpośrednich relacji europej-
skich studentów z najlepszymi 
na świecie przedstawicielami 
gatunku muzyki jazzowej. 
Warsztaty mają na celu integra-
cję środowisk artystycznych z 
Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy, 
Słowacji, Austrii, Francji, Szwaj-
carii i Holandii.    
„New York Jazz Masters – In-
ternational Jazz Workshops in 
Trzebnica” to  pierwsze cyklicz-
ne warsztaty w Polsce, których 
celem jest umożliwienie stu-
dentom z tego regionu Europy 
nauki pod okiem mistrzów bez 
odbywania kosztownej podró-
ży za ocean. Wśród kadry na-
uczycielskiej znajdują się pro-
fesorowie najlepszych uczelni 
w Stanach Zjednoczonych, 
takich jak Manhattan Scho-
ol of Music w Nowym Jorku, 
Columbia College w Chicago 
czy The New School for Jazz 
and Contemporary Music w 
Nowym Jorku. Oprócz wspa-
niałych kwalifikacji jako pro-
fesorowie, każdy muzyk ma za 
sobą wieloletnią karierę, która 
obejmuje występy na najlep-
szych festiwalach jazzowych 
na świecie, jak również dzie-
siątki nagranych płyt.   
Jednym z wykładowców będzie 

Dave Douglas, jeden z najcie-
kawszych trębaczy jazzowych 
obecnych czasów. Dysponuje 
błyskotliwą techniką i charak-
terystycznym, łatwo rozpozna-
walnym brzmieniem. Jego bły-
skotliwa kariera oraz bogactwo 
innowacyjne, które wniósł do 
muzyki improwizowanej zdo-
były mu uznanie w postaci Sty-
pendium Guggenheima, Nagro-
dy Aarona Coplanda i dwóch 
nominacji do Nagrody Gram-
my.  Był kilkakrotnie wybiera-
ny na trębacza, kompozytora i 
jazzowego artystę roku przez 
takie instytucje i czasopisma jak 
New York Jazz Awards, Down 
Beat, JazzTimes, Jazziz oraz 
Italian Jazz Critics’ Society.  
Warsztaty poprowadzi również 
Greg Hutchinson (perkusja). 
Artysta rozpoczął karierę mu-
zyczną od profesjonalnego de-
biutu jako nastoletni sideman 
dla trębacza Reda Rodney'a. W 
krótkim czasie rozpoczął współ-
pracę z legendami jazzu takimi 
jak Betty Carter i Joe Hender-
son. To pianista Stephen Scott 
zarekomendował Hutchinsona 
legendarnej liderce i wokalist-
ce Betty Carter. Po dwuletniej 
trasie koncertowej z Carter, Hut-
chinson rozpoczął współpracę 
z kwintetem Roya Hargrove'a, 
z którym koncertuje do dziś.

Organizator: ECHOMUSIC 
Art Management, www.nyjazz-
masters.com
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V FESTIVAL DELL'ARTE  
 

W DOLINIE PAŁACÓW I OGRODÓW
13-21 sierpnia 2016 

Mysłakowice, Siedlęcin, Bukowiec, Wojanów, Karpniki, Jelenia Góra-Cieplice

Po raz piaty mam przyjem-
ność zaprosić miłośników sztuki 
na Festival dell’Arte do Doliny 
Pałaców i Ogrodów. V edycja 
festiwalu to już mały jubileusz. 
Jeszcze bardzo skromny, można 
by powiedzieć „przedszkolny” 
ale nawet najstarsze i najbar-
dziej uznane wydarzenia kul-
turalne musiały taki jubileusz 
w swojej historii odnotować. 
Każde artystyczne wydarze-
nie cykliczne ma sens tylko 
wówczas, gdy  znajduje gości, 
widzów, odbiorców, a gdy ich 
ilość z roku na rok się powięk-
sza, gdy do tych stałych gości 
festiwalowych dołączają nowi, 
to dla organizatorów najwięk-
sza satysfakcja i motywacja, 
aby organizować kolejne edy-
cje. Tak się rodzą najważniejsze 
festiwale artystyczne. Mamy 
nadzieję, że i my podążamy w 

kierunku zbudowania wydarze-
nia, które zagości na wiele lat 
u podnóża Karkonoszy.  
Ideą przewodnią festiwalu jest 
łączenie różnych gatunków 
sztuki i ich prezentacja w histo-
rycznych obiektach niezwykłe-
go regionu, który dziś nazywa-
my Doliną Pałaców i Ogrodów. 
Szczególnie w okresie romanty-
zmu obszar ten zyskał uznanie 
i sławę wśród podróżników i ar-
tystów. Malownicze krajobrazy, 
wspaniałe budowle wznoszone 
w minionych stuleciach, otoczo-
ne często rozległymi parkami i 
ogrodami stanowiły inspirację 
dla malarzy, poetów, muzyków. 
Przybywali licznie na zaprosze-
nie znakomitych mieszkańców 
i rezydentów. Najświetniejsze 
arystokratyczne rody Europy 
miały tu bowiem swoje sie-
dziby. Pałace i dwory Kotliny 

Jeleniogórskiej, zniszczone i 
zdegradowane o okresie po-
wojennym od kilkunastu lat 
są troskliwie przywracane do 
stanu dawnej świetności. Ten 
materialny kostium dawnych 
królewskich i książęcych re-
zydencji chcemy ubogacić 
dodatkowym wrażeniami ar-
tystycznymi: koncertami, spek-
taklami teatralnymi, wystawami 
malarskimi i rzeźbiarskimi, spo-
tkaniami z artystami, uczestnic-
twem w dyskusjach o sztuce i 
zabytkach. Znakomici muzycy, 
malarze, rzeźbiarze, fotograficy, 
poeci, pisarze reprezentujący 
najwyższy kunszt artystyczny  
i różnorodne dziedziny sztuki 
będą z nami w tym wyjątko-
wym czasie w  sierpniu.”

Piotr Napierała
Prezes Zarządu Fundacji

PROGRAM
13.08 sobota
godz. 16.00 Koncert otwarcia 
- Concertino Chamber  Orchestra
Miejsce: Kościół pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Mysłakowicach
godz. 19.00 koncert średniowiecznego minnesaen-
gera - Holgera Schaefera
Miejsce: Wieża Książęca w Siedlęcinie
godz. 19.00   Koncert jazzowy Dave Douglas  
z zespołem
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Bukowcu, Park 
Bukowiec- Ornamental Farm

14.08 niedziela
godz. 15.00 Otwarcie wystaw - Andrzej Poniedzielski
Wystawy: Stasys Eidrigevičius, Manfred Bator, Jacek 
Opała, Tomasz Urbanowicz, Przemysław Lasak, Gra-
żyna Deryng, Tomasz Terlecki, Grażyna Jaskiernia-
-Albrzykowska, Ryszard Zarycki, Stanisław Cukier, 
Grzegorz Niemyjski,  Andrzej Renes, Jan Zamorski   
Miejsce: Pałac Wojanów
godz. 19.30 Koncert Anna Maria Jopek  Kwartet
Miejsce: Park Bukowiec- Ornamental Farm

15.08 poniedziałek
godz. 17.00 Spektakl teatru Pantomimy
Miejsce: Pałac Wojanów
godz. 19.30 Koncert Rainhart Trio  
Miejsce: Pałac Wojanów
16.08 wtorek
godz. 19.30 Koncert Kwartetu Polskiego Deutsche 
Oper Berlin
Miejsce: Zamek Karpniki
17.08 środa
godz. 19.30 " Życie jest piosenką " - wieczór piosenek 
Jacka Cygana przy stole w Bukowcu.  Jackowi Cyga-
nowi towarzyszyć będą: Natalia Klimczak, Natalia 

Capelik- Muianga,  Mariusz Patyra, Mariusz Szaban, 
Kameleon Quintet pod dyrekcją Radosława Laba-
khury, Artur Sekura
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Bukowcu, Park 
Bukowiec- Ornamental Farm

18.08 czwartek
godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem 
, autorowi towarzyszyć będzie pianistka Kathrin Bu-
czak oraz Leszek Mądzik wraz z pokazem fotografii
Miejsce: Pałac Wojanów
godz. 19.30 Koncert Leszka Możdżera – Artystyczna 
Stodoła w Bukowcu
Miejsce: Park Bukowiec- Ornamental Farm

19.08 piątek

godz. 19.30 Koncert Jadwigi Rappe
Miejsce: Pałac Wojanów

20.08 sobota
godz. 17.00 Koncert Krzyżowa Music
Miejsce: Pałac Pakoszów
godz. 19.30 Koncert Marka Prestona  z zespołem 
Mirek Sitkowski "BIG GANG"
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Bukowcu, Park 
Bukowiec- Ornamental Farm

21.08 niedziela
godz. 16.00 Koncert Cafe Tango
Miejsce: Muszla w Parku Zdrojowym w Jeleniej 
Górze-Cieplicach
godz. 19.00 Gala Wiener Belvedere Orchester,
Miejsce: Pałac Wojanów/ Bukowiec

Organizator: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów 
Kotliny Jeleniogórskiej
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Kulturní program
únor 2014

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

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

1. 2. 20:00

SPOLEČENSKÝ PLES 
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
z období 1965 - 1995 |  Autor Miroslav Holča
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

9. 2. 14:00  

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

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila 
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší 
imitátorkou Cher u nás.

Městské divadlo Broumov. 
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.

12. 2.  19:00

MARCEL FLEMR - BLUES
 
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém 
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu - 
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické 
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“ 
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert 
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye, 
Buddy Guye a Otise Granda.

sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

15. 2. 15:00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5, Praha
 
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – 
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního 
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka 
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do 
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných 
dobrodružství. 

Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

15. 2.  20:00

PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee 
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč

17. 2.  19:00

PEKLO V HOTELU 
WESTMINSTER
 
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není 
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům 
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí, 
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního 
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává 
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a 
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč

24. 2. 19:00 

KAREL 
PLÍHAL
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě

26. 2.  19:00 

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami. 
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog 
Univerzity Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a 
popularizátor české hudby.

sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu, 
přírodu, historii a zvyky obyvatel dané oblasti.
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
srpen 2016

2. 7. – 3. 9. 18:00 každou sobotu

ZA POKLADY 
BROUMOVSKA
Letní hudební festival každoročně láká  
na deset výjimečných podvečerních koncertů 
českých i zahraničních umělců v unikátní atmo-
sféře barokních kostelů. Vstupné na koncerty  
je dobrovolné a výtěžek z něj je určen na péči  
o kostely. Více na www.zapoklady.cz
Kostely na Broumovsku

2. 7. – 30. 8.  červenec, srpen – vždy úterý, 
čtvrtek, sobota a neděle    15:00

HUDeBní PROHLíDKY
Prohlídkový okruh kláštera bude při těchto  
prohlídkách doplněn o půlhodinový varhanní 
koncert v klášterním kostele sv. Vojtěcha, které-
ho se zhostí mladí studenti hudby z Polska. 
Vstupné: 130,- Kč / 70,- Kč děti. Možno absolvovat 
pouze varhanní koncert od 15:00 hodin (40,- Kč)

1. 8. – 5. 8  9:00 – 15:00

PRÁZDNINOVÝ KLUB V ULITĚ
Po roce opět v Bradavicích
Více informací najdete na www.ulita.org  
nebo na facebooku Ulita Broumov nebo volejte 
491 521 381. DDM Ulita. 
Pořádá: DDM Ulita Broumov

1. 8. 18:00 
KřesT KNIhy O DIVaDeLNím 
PROjeKtU HRA-nIC-e 
Křest knihy o divadelním projektu HRA-NIC-e 
proběhne za přítomnosti autorky knihy Renaty 
Putzlacher, režiséra hry Radovana Lipuse  
a herců, v jejichž podání zazní pasáže z nové 
publikace, ale také scénky z divadelní inscena-
ce a písně, které jsou nedílnou součástí hry.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter 
Broumov. 
Vstupné na místě:  20,- Kč

1. 8. – 5. 8.  8:00 – 15:00

SKRIPtORIUM
Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let
Celý týden se budeme věnovat knihám, písmu, 
ilustracím. Vyzkoušíme si psát husím brkem, 
vyrobíme si vlastní barvy na ilustrace dle stře-
dověkých technik. Budeme se zabývat starými 
herbáři a tvorbou ilustrovaných naučných knih. 
Rezervace: +420 734 443 165, martina.junko-
va@broumovsko.cz. Klášter Broumov, Mezipatro. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

2. 8.  9:00 – 10:30

FLÓRA
Prázdninový workshop
Program je zaměřen na upevňování poznatků 
o rostlinné přírodě, vnímání jejích krás a vyu-
žití pro člověka. Cena: 60,- Kč/dítě. Rezervace: 
+420 734 443 165, martina.junkova@broumov-
sko.cz. Doporučený věk: 6-12 let, přihlášení nej-
později den předem do 15:00. Klášter Broumov, 
Mezipatro. Agentura pro rozvoj Broumovska

2. 8. 19:00 

HRA-nIC-e
Hudebně-divadelní projekt HRA-NIC-e mapující 
(nejenom) tisíciletou historii Broumovska vypráví  
o nutnosti vlastního zakotvení a získání kořenů,  
o hranicích na mapách i v lidských srdcích. 
Sál Dřevník, Klášter Broumov. Pořádá: Vzděláva-
cí a kulturní centrum Klášter Broumov
Předprodej: online na www.klasterbroumov.cz / 
osobně v klášterní kavárně Café Dientzenhofer
Vstupné v předprodeji: 190,- Kč / 150,- Kč (stu-
denti); na místě: 240,- Kč / 180,- Kč (studenti)
 

3 . 8. – 31. 8.  8:30 – 16:30

KLADSKÉ HRABStVí  
nA FOtOGRAFII
Výstava fotografií Tomasza Gmerka a Lubomíra 
Imlaufa představuje krásy přírody a památek 
Kladského hrabství.
Výstavní síň na Staré radnici. 
Pořádá: Město Broumov. 

5. 8., 19. 8. a 2. 9. ve 20:00 a 21:30

NOčNí PROhLíDKy 
BROUMOVSKÉHO KLášteRA
Prohlídka tematicky zaměřena na momenty  
života v klášteře při jedinečné atmosféře  
nočního kláštera. Prohlídku můžete objednat 
na: prohlidky@broumovsko.cz, 734 443 161.
Benediktinský klášter v Broumově. 
Vstupné: 150,- Kč / děti 85,- Kč 
Více na www.klasterbroumov.cz

7. 8.  10.00 – 13:00

VečeRNíčKOVé PUTOVÁNí 
BROUMOVSKýM KLášteReM
Přijďte s dětmi do zahrady broumovského  
kláštera a užijte si oblíbené pohádkové putová-
ní pro malé i velké. Vyzkoušíte si kuželník  
a na hledače čeká odměna.
Vstupné: 35,- Kč

8. 8. – 12. 8  9:00 – 15:00

PRÁZDNINOVÝ KLUB V ULITĚ
Detektiv Kuliočko pátrá a stopuje v broumov-
ských pověstech. Více informací najdete  
na www.ulita.org nebo na facebooku  
Ulita Broumov nebo volejte 491 521 381.

9. 8.  9:00 – 10:30

BROUMOVSKO  
SKRYtOU KAMeROU
Prázdninový workshop 
Děti se promění v přírodovědce, kteří umí po-
zorovat dalekohledem nebo sledovat živou pří-
rodu pomocí fotopastí. Cena: 60,- Kč / dítě.  
Přihlášení nejpozději den předem do 15:00 hod.
Doporučený věk: 6-12 let. 
Rezervace: +420 734 443 165, martina.junko-
va@broumovsko.cz. 
Klášter Broumov, Mezipatro. Agentura pro  
rozvoj Broumovska

10. 8. v 10:00 a 24. 8. v 13:00

InteRAKtIVní 
PROHLíDKY SKRIPtORIA
Mimořádné interaktivní prohlídky středověké 
klášterní písárny pro veřejnost.
Přeneste se s námi do středověku a vyzkoušej-
te si psaní husím brkem, broušení pergamenu, 
výrobu přírodních barev či vázání knih v naší 
unikátní klášterní písárně, která je běžně pří-
stupná pouze školním kolektivům. 
Rezervace: +420 734 443 165,  
martina.junkova@broumovsko.cz
Klášter Broumov, Mezipatro. 
Agentura pro rozvoj Broumovska

12. 8. a 26. 8.  20:00 a 21:30

NOčNí hRaNé PROhLíDKy 
BROUMOVSKÉHO KLášteRA 
Noční hraná prohlídka bude tematicky zaměře-
ná na pohádky, pověsti a filmy spojené s brou-
movským klášterem. 
Prohlídku můžete objednat na prohlidky@brou-
movsko.cz, +420 734 443 161. Více na www.
klasterbroumov.cz
Benediktinský klášter v Broumově. 
Vstupné: 170,- Kč / děti 110,- Kč G
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15. 8. – 19. 8.  9:00 – 15:00

PRÁZDNINOVÝ KLUB V ULITĚ
V lese Řáholci
Více informací najdete na www.ulita.org  
nebo na facebooku Ulita Broumov nebo volejte 
491 521 381. DDM Ulita. 
Pořádá: DDM Ulita Broumov

15. 8. – 19. 8.  8:00 – 15:00

mŮJ PRVNí DOKUmeNT
Příměstský tábor pro děti  7 – 12 let
Děti se po celý týden budou věnovat filmovému 
umění. Za přítomnosti zkušeného lektora  
– režiséra si vyzkouší práci s kamerou, jedno-
duchou animaci a střih. 
Rezervace: +420 734 443 165, martina.junko-
va@broumovsko.cz
Klášter Broumov, Mezipatro. Agentura pro roz-
voj Broumovska

18. 8.  9:00 – 11:00

PříBĚh OBILí 
Prázdninový workshop
Jak sklízeli obilí naši předkové? Co jsou snopy, 
panáci a hrabla? Jak probíhaly žně? 
Cena: 60 Kč / dítě. Rezervace: +420 734 443 
165, martina.junkova@broumovsko.cz
Přihlášení nejpozději den předem do 15:00 
Klášter Broumov, Mezipatro. Agentura pro roz-
voj Broumovska

20. 8.  18:00

ROCKStOCK
Koncert rockových kapel. 
Vystoupí: Wajnot?, BIG DOG, PanTau, Sufit  
a další …
Areál Dětského hřiště. 
Pořádá: Město Broumov

22. 8. – 26. 8.  9:00 – 15:00

PRÁZDNINOVÝ KLUB V ULITĚ
Turistický týden
Více informací najdete na www.ulita.org  
nebo na facebooku Ulita Broumov nebo volejte 
491 521 381. DDM Ulita. 
Pořádá: DDM Ulita Broumov

23. 8.  19:00

GeISSLeRS 
HOFCOMOeDIAnten
Magdaléna lascivní a kajícná
Jak získat lásku krásné operní divy? Co takhle 
napsat jí oratorium na míru? Dílo jako odraz 
autorovy duše. Výprava do hlubin proudů in-
spirace. Činoherně-operně-taneční inscenace 
na vodě v nově-barokním stylu podle vrcholně 
barokního oratoria Giambattisty Andreiniho  
o nejznámější kurtizáně všech dob.
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter 
Broumov
Předprodej: online na www.klasterbroumov.cz / 
osobně v klášterní kavárně Café Dientzenhofer
Vstupné v předprodeji: 190,- Kč / studenti 150,- Kč; 
na místě: 240,- Kč / studenti 180,- Kč

náš tIP!

PřIPRaVUJeme:  
13. 9. 19:00

SVAtá RODInA
Divadlo U Váňů, Poděbrady. Svatá rodina  
je černá komedie o vyprázdněnosti  
mezilidských vztahů, režisér pro ni vymyslel 
označení tragigroteska.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
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Od 12. do 15. srpna vás zveme
na naše Neratovské poutní
slavnosti! Na všechny akce je
vstupné dobrovolné.

Pátek 12.8.
17:30 Růženec
18:00 Mše svatá
20:30 Oboroh
Sobota 13.8.

7:30 Pěší procesí z Rokytnice
do Neratova (odjezd autobusem
v 7:00 z Neratova, rezervace na
sdruzeni@neratov.cz, zdarma)

10:00–12:00 Hry pro děti
a malování na obličej

11:00 Divadlo "Špalíček pohádek"
12:00 Anděl Páně
13:00 Mše svatá
14:00 Běh naděje
15:00 Sbor z hor

15:00–17:00 Hry pro děti
a malování na obličej

18:00 Filharmonie Hradec Králové
(W.A.Mozart, A.Dvořák)

20:00 Grilování s hudebním
doprovodem kapely Smile Back

22:00 Adorace
+ po celý den řemeslný jarmark,

oslík pro děti, občerstvení
Ned• le 14.8.

10:00 Mše svatá a posvěcení
nové výzdoby presbytáře

13:30 Loutkové divadlo Maminy
("O draku bazilíškovi")
15:00 Spirituál Kvintet

17:30 Růženec
22:00 Adorace

+ po celý den oslík pro děti,
prodej výrobků chráněných

dílen, občerstvení
Pond• lí 15.8.

10:00 Mše svatá a závěrečné
požehnání

- - -
V sobotu 20. srpna u nás od
16 hodin po roce opět vystoupí
D• tský p• vecký sbor Radost
Praha se svým zbrusu novým re-
pertoárem. Vstupné dobrovolné.

JAK SE MAJÍ "NAŠE" DĚTI V INDII?

Měsíc srpen není jen druhým
prázdninovým měsícem, ale
pro nás v Neratově také dobou,
kdy náš kostel slaví svůj svátek,
tedy Nanebevzetí Panny Marie,
které připadá na 15. srpna.
I  letos si ho připomeneme
poutními slavnostmi s bohatým
programem – ten najdete po-
psaný v pozvánkách napravo.

Letošní svátek ale bude pro
náš kostel jen v něčem nový.
Poprvé po mnoha desetiletích
při něm totiž v presbytáři
bude opět viset výtvarné dílo
zpodobňující Pannu Marii
a její nanebevzetí!

Původní oltář byl v padesá-
tých letech zničen, po revoluci

jsme pak mezi zachráněné ko-
stelní zdi pověsili kříž s vyříz-
nutým obrysem Ježíše Krista,
jenž se stal jedním ze symbolů
Neratova. Panna Maria Nane-
bevzatá se tak na své čestné
místo vrací po dlouhých více
než 60 letech.

Silueta nové Panny Marie
vychází z nákresu původní so-
šky, které byly připisovány zá-
zraky a jež se z našeho kostela
po válce ztratila. Okolní vitráže
znázorňují křídla andělů, kteří
Marii nesou směrem k nebi.

Novou výzdobu jsme do
kostela nainstalovali sice už
v  červenci, její posvěcení ale
proběhne až během našich

spoutních slavností, a to v ne-
děli 14. srpna při mši svaté od
10  hodin. Během pouti bude
nová Panna Maria shlížet tře-
ba i na koncert Filharmonie
Hradec Králové, Oborohu
nebo Spirituál Kvintetu.

Výzdoba presbytáře je sou-
částí návrhu nového liturgické-
ho vybavení, jehož jednotlivé
části do našeho kostela insta-
lujeme postupně již od roku
2013. Navrhl ho pro nás
Dr. Karel Rechlík a my dou-
fáme, že až k nám příště zaví-
táte, bude kostelní střechou
zrovna svítit slunce a vy si
vychutnáte hru světel a stínů
na vitrážích a stěně kostela.

V červenci nám do Neratova přišly až z Indie čtyři dopisy, ručně psané na pastelkami nazdobených
papírech. Napsaly je pro nás děti, kterým přispíváme na studium v rámci projektu "Adopce na dálku"
královéhradecké diecézní charity. Peníze mezi sebou vybírají obyvatelé našeho chráněného bydlení
a zaměstnanci našeho sdružení. A dopisy, které nám děti poslaly, jsou krásným svědectvím toho, že
naše společná sbírka rozhodně není zbytečná!

Chlapci Robin a Kliptan a holčičky Reshma a Mahima nám píšou, že úspěšně ukončili svůj školní
rok, Reshma byla dokonce v závěrečném testování třetí nejlepší ze své třídy. Všichni se také zapojují do
dalších aktivit, Robin třeba hrál ve vánočním školním představení. Teď mají děti v Indii prázdniny –
Mahima nám napsala, že během nich bude chodit sbírat manga a kešu oříšky.

Jak vidíte, dopisy a úspěchy dětí nám udělaly velkou radost. Pokud chcete příští rok dostat podobný
dopis, zapojte se do adopce na dálku stejně jako my! Více informací najdete na adopce.dchhk.cz.

FFoottoo:: MMaarrttaa WWoojjcciieecchhoowwsskkaa
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Neratov má za sebou svůj
první workcamp, tedy dobro-
volnickou akci, při které k nám
na dva týdny přijeli pomáhat
dobrovolníci z různých zemí.

Konkrétně nám svou prací
přispěli Marta a Marina ze
Španělska, Heidi z Finska,
Hans z Nizozemí, Justin z USA

a Češi Markéta, Martina a Jirka.
Uplatnění našli při stavbě dře-
věné scény pro festival Men-
teatrál, čekalo na ně i sekání
trávy nebo úklid dřeva.
Čas si našli i na poznávání

kultury a zvyků ostatních účast-
níků a na seznámení s naším
regionem během cyklovýletu.

Po světě se ročně konají
stovky workcampů. Ten náš
uspořádala organizace Tam-
jdem, se kterou spolupracuje-
me už delší dobu. Organizuje
u  nás i kratší dobrovolnické
akce a pomáhá nám tak rozví-
jet a zkrášlovat Neratov. A za
to jí patří naše poděkování.

a Polska zůstanou vzpomínky
na krásný program, originální
představení, skvělé počasí a vý-
bornou náladu, která Neratov
během festivalu naplnila.

Kromě vzpomínek si mů-
žeme pouštět i videodeníky
z  festivalu na menteatral.cz,
prohlížet fotky na našem webu
a na mentallica.bandcamp.com
poslouchat originální singl
"Hoří les" nové neratovské
kapely Mentallica.

Připomeňte si festival s ná-
mi, a do diáře už si pozname-
nejte i datum toho dalšího –
28. až 30. července 2017.

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

V červenci proběhly hned tři
poutní mše ke svátku sv. Anny.
Moc nás potěšilo, že si na ně na-
šli cestu i lidé z okolí a turisté.
Někteří výšlap na Anenský vrch
nebo cestu na Hadinec a Novou
Ves spojili i se sběrem borůvek.

- - -
V našem chráněném bydlení
založili fotokroužek. Naši nad-
šení amatérští fotografové mají
za sebou první setkání a vedoucí
kroužku, naše kolegyně Marta,
nám prozradila, že příště budou
fotit třeba tekoucí vodu.

- - -
Na popud mladého dobrovolníka
Matthewa z USA, který u nás
strávil červenec, se obyvatelé
našeho Domova začali učit
anglicky. Po Matthewově odjezdu
se výuky ujala asistentka Marta.
Jsme zvědaví, jak našim kamará-
dům učení nového jazyka půjde!

- - -
Účastníci dobrovolnického work-
campu vyrazili spolu s několika
našimi kolegy na dvoudenní cy-
klovýlet. Navštívili pastvinskou
přehradu a Králíky, zpět se vydali
přes Polsko. Celou takřka stokilo-
metrovou trasu zvládl i Lukáš F.
z  našeho chráněného bydlení.
Ostatní z Domova dojeli na pře-
hradu v  Pastvinách alespoň au-
tem, aby naše cyklisty podpořili.

- - -
V Hospodářských novinách vy-
šel velký článek o Neratově.
Pokud vám utekl, najdete ho také
na archiv.ihned.cz.

- - -
Velké poděkování posíláme naší
dobrovolnici Lence Štraubové, dí-
ky níž nám Nadace České spoři-
telny velkoryse přispěla na pracov-
ní pomůcky a oblečení pro naše
handicapované zaměstnance.

Třetí ročník divadelního festi-
valu herců s postižením Men-
teatrál, který se v Neratově
konal na konci července, je už
za námi a speciálně pro něj po-

stavená dřevěná divadelní scéna
rozebrána na jednotlivé latě.

Přesto ale nesmutníme. Nám
a snad i všem návštěvníkům
a účinkujícím z ČR, Slovenska

pan zvonař Šeda vyndal své
dílo z formy a poprvé jsme si
na něj mohli zazvonit. Zvon
dostal jméno Magdaléna, které
odkazuje k místnímu bartošo-
vickému kostelu sv. Máří Mag-
dalény a také k patronce tkalců.

Do zvoničky Magdalénu po-
věsíme na podzim. A vydáte-li
se na Kopeček 10. prosince na
vánoční jarmark, budete svědky
jejího slavnostního posvěcení.

Za úspěch celého Dne chrá-
něných dílen moc děkujeme
všem pomocníkům a sponzo-
rům, zejména Královéhradec-
kému kraji, Agrární komoře ČR
a společnosti Servisbal.

Den chráněných dílen, který se
v sídle našich řemeslných dílen
Kopeček konal na začátku čer-
vence, nabídl svým návštěvní-
kům řemeslný jarmark, koncer-
ty a  skvělou atmosféru. Pre-
zentovaly se tu i regionální

potraviny a o mošty, sýry, pa-
štiky či cukrářské výrobky
z našeho okolí byl velký zájem.

Návštěvníci akce navíc byli
u zrodu nového zvonu pro Ko-
pečkovou zvoničku. Odlévání
proběhlo v pátek, v sobotu pak

FFoottoo:: RRiicchhaarrdd NNeevvššíímmaall//BBaarrbboorraa SSllaaddkkoovvsskkáá

FFoottoo:: MMaarrttaa WWoojjcciieecchhoowwsskkaa
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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 
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www.domwittiga.ng.pl
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autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
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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 
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Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
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Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.
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Obok znajduje się  baro ko wa figura 
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r. stanowi jeden z nielicznych przy-
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Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož 
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ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
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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. 
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Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016

Erfolg mit der Besucherzahl und große künstlerische Emotionen, das heißt  
die erste Hälfte der Europäischen Kulturhauptstadt Breslau 2016 ist vorbei.
Große Veranstaltungen im Freien und Hunderte von lokalen Veranstaltungen wurden  von den Einwoh-
nern von Breslau und Niederschlesien gestaltet. Volle Konzert- und Theatersäle, Tausende von Menschen 
auf Vernissagen und Debatten, Ausstellungen und Treffen mit Schriftstellern, Künstlern, oder ausgezeich-
neten Architekten. Mehr als zwei Millionen Menschen aus Polen und dem Ausland nahmen an 650 Veran-
staltungen des ersten Halbjahrs der Europäischen Kulturhauptstadt Breslau 2016 teil. 

Und vor uns die nächsten sechs 
Monate voller Kultur und einzigarti-
ger künstlerischer Veranstaltungen 
in der Hauptstadt von Niederschle-
sien. Schon in wenigen Tagen star-
tet die Sonderausgabe des Inter-
nationalen Filmfestivals T-Mobile 
Neue Horizonte. Es gibt noch die 
letzten Karten für die erste Aus-
gabe des Festivals Capital of Rock 
und für dir Konzerte aus der Reihe 
Singing Europe, und in weniger als 
zwei Monaten beginnt die Theate-
rolympiade  und die ersten Film-
schaus vor der Dezembervergabe 
der Europäischen Filmpreise… Für 
das nächste halbe Jahr hat Breslau, 
die Kulturhauptstadt Europas, ein 
reiches kulturelles Angebot sowohl 
für die Bewohner als auch die Gäste 
aus der ganzen Welt vorbereitet.

Großes Erwachen

Seit der Eröffnung der Europäi-
schen Kulturhauptstadt Breslau 
2016 ist genau ein halbes Jahr 
vergangen. Das Wochenende der 
Eröffnung wurde von über 120.000 
Menschen besucht. Das  Kennwort 
„Erwachen” zeigt deutlich, was in 
den letzten sechs Monaten geschie-
ht. Jeden Tag steigt die Zahl der 
Menschen, die aktiv die Kultur und 
das Angebot der Europäischen Kul-
turhauptstadt wahrnehmen. Mehr 
als 100 Veranstaltungen, welche 
die Eröffnungsfeier begleiteten, wa-
ren nur ein Ersatz dafür, was in den 
folgenden Wochen und Monaten 
passiert ist. Den Winter verabschie-
deten wir im Rhythmus der Musik 
des großen Meisters Ennio Morrico-
ne und der baskischen Tamborrada, 
welche die zwei Kulturhauptstädte 
Europas verbunden hat - San Se-
bastian und Breslau. Der Frühling 
ist die Zeit der Ausstellungen. Das 
Museum für Architektur präsentier-
te die besten europäischen Projek-
te der vergangenen 25 Jahre, auf 
dem Breslauer Flughafen wurden 
die Touristen von Kunstinstallatio-
nen begrüßt, und im Städtischen 
Museum genoss die Geschichte 
über die „7 Wunder von Breslau 
und Niederschlesien einen großen 

Erfolg.” Sehr herzlichen wurde die 
monatige, künstlerische Residenz 
von Lemberg in der Hauptstadt 
von Niederschlesien empfangen. 
Der April und Mai waren eine 
Zeit der großen literarischen und 
musikalischen Veranstaltungen. 
Breslau begann mit Dutzenden 
von Ereignissen die Amtszeit als 
Welthauptstadt des Buches von der 
UNESCO und das Ende des Monats 
ist ein großer Erfolg des Wochenen-
des von Jazz und Gitarre. Mehr als 
achttausend Menschen schlugen 
den Guinness-Weltrekord, und Tau-
sende von Fans von Rock, Jazz und 
Schauspielerlied wählten zwischen 
zahlreichen Konzerten: Jazz an der 
Oder, Tag des Jazz, 3-Mai-Picknick 
und Festival des Schauspielerlie-
des. Der Höhepunkt der kulture-
llen Veranstaltungen fand im Juni 
statt, als jedes Wochenende reich 
an Dutzenden von Veranstaltun-
gen aus allen Bereichen war. Die 
Wünsche der Liebhaber der guten 
Bücher wurden von der Play-off der 
Europäischen Literaturnacht erfüllt, 
und der Halbzeit der Europäischen 
Kulturstadt verlieh die Darbietung 
Flow Glanz, welche zusammen 

mit anderen Veranstaltungen des 
Wochenendes etwa 140 Tausend 
Menschen versammelten. Am Plac 
Wolności traten mit einem genialen 
Konzert David Gilmour mit Leszek 
Możdżer, Zbigniew Preisner und 
dem Orchester NMF vor einem 
20-tausenden Publikum auf.  

Kalender bis zum Ende 
des Jahres gefüllt
 

Trotz des Erfolges der ersten sechs 
Monate verlangsamt die Europäi-
sche Kulturhautstadt das Tempo 
nicht. Vor uns das nächste Halbjahr 
und der Kalender ist bis zum Rand 
mit Hunderten von künstlerischen 
Veranstaltungen gefüllt. Der Som-
mer endet mit einem starken Schlag 
- „Capital of Rock” (27. August) – im 
Stadion Breslau mit der Teilnahme 
der Bands  Rammstein und Limp 
Bizkit. Der Herbst ist die Zeit der 
Internationalen Theaterolympiade 
(14. Oktober - 13. November), die 
nach Breslau die größten Künstler 
der Welttheaters anlockt. Die näch-
sten sechs Monate sind auch eine 
Zeit großer Ausstellungen. Nach 
Breslau kommt die Sammlung von 

Erich Marx (23. August 2016 - 22. 
Januar 2017), die sich im berühm-
ten Hamburger Bahnhof befindet. 
In die letzten Phasen der Vorbere-
itungen tritt auch die Ausstellung 
unter dem Titel „Breslauer Euro-
pa” (20. September - 31. Dezem-
ber, die sich auf das mit unserer 
Region verbundene Bild von Bar-
tolomaeus Strobel „Gastmahl des 
Herodes und Enthauptung Johan-
nes des Täufers“ konzentriert, das 
heute im Prado-Museum in Madrid 
aufbewahrt wird. Ihr Wort ergreift 
auch die Architektur des 20. Jah-
rhunderts (16. Dezember 2016 - 5. 
März 2017), eine Ausstellung, die 
die Dynamik des Wandels präsen-
tiert und symbolisch die Schöpfer 
der Architektur von Breslau und 
Wroclaw verbindet. Ende des Jah-
res ist auch der Moment, in dem 
das gesamte Filmeuropa seine Au-
fmerksamkeit der Hauptstadt von 
Niederschlesien schenkt, wenn die 
Europäischen Filmpreise vergeben 
werden (10. Dezember 2016). Und 
das sind nur ein paar Beispiele von 
Ereignissen, die uns in den nächsten 
sechs Monaten in der europäischen 
Kulturhauptstadt Breslau erwarten.
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Wakacyjna Szkoła Letnia
Spotkania integracyjne  
młodzieży z Białorusi i Polski
Wrocław - Kraków (19.07-31.07.2016 r.)

Zwiedzanie najstarszej części Wrocławia z przewodnikiem.

W gabinecie prezydenta Wrocławia wspólne śpiewanie piosenki 
pt. „Panie Janie...”. Dyryguje prezydent Rafał Dutkiewicz.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne nad Zalewem Mietkowskim. 

Błonia Krakowskie. Pierwsze spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Zwiedzanie klasztoru w Broumovie. Prelekcja brata Rudolfa Gedeona.

W sali Sejmiku odbyło się spotkanie z władzami Województwa Dolnośląskiego. 
Przemawia Julian Golak - Wiceprzewodniczący Sejmiku. Od lewej: Paweł Hreniak - 
wojewoda, Cezary Przybylski - marszałek i Roman Kowalczyk -  Dolnośląski Kurator 
Oświaty.

Kraków. Drugi dzień udziału w spotkaniach  
z Ojcem Świętym Franciszkiem.


