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Ewa Glura

INAUGURACJA XXVII POLSKO-CZESKICH DNI KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BĄDŹMY RODZINĄ”

Po raz pierwszy w Bielawie 
odbyła się Inauguracja Polsko – 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej pod hasłem „Bądźmy 
Rodziną”. 10 września w Kościele 
pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w Bielawie została odprawiona 
uroczysta Msza Święta, która za-
inaugurowała to ważne wydarze-
nie. Mszę celebrował w intencji 
narodów polskiego i czeskiego 
biskup świdnicki Ignacy Dec, 
który wygłosił homilię przybli-
żając tło historyczne i religijne 
od początków chrześcijaństwa 
na ziemiach polskich. 

Nadmienił, że bardzo waż-
nym wydarzeniem było przyję-
cie chrztu od narodu czeskiego. 
Przyjęcie chrztu miało na celu 
połączenie obydwu narodów, 
szerzenie religii i zjednoczenie 
całej chrześcijańskiej Europy. Ks. 
Biskup Ignacy Dec przybliżył po-
stać Św. Wojciecha, który wędro-
wał przez polskie ziemie szerząc 
chrześcijaństwo. W Mszy Świętej 
oprócz proboszcza parafii ks. dr 
Stanisława Chomiaka uczestni-
czyli również: proboszcz parafii 
Chrystusa Króla w Głuszycy ks. 
dr Sławomir Augustynowic , ku-
stosz Sanktuarium w Krzeszowie 
a zarazem dawny wikary parafii 

pw WNMP w Bielawie ks. Marian 
Kopko oraz duchowni z Bielawy: 
proboszcz parafii Miłosierdzia Bo-
żego ks. dr Robert Begierski oraz 
proboszcz parafii Bożego Ciała 
ks. Cezary Ciupiak. 

Mszę Świętą uświetnił chór 
pod kierunkiem ks. Łukasza Kop-
czyńskiego. Pieczę nad sprawną 
organizacją uroczystości spra-
wowali ks. Łukasz Bankowski i 
ks. dr Daniel Marcinkiewicz. W 
uroczystości wzięli także udział: 
Konsul Honorowy Republiki Cze-
skiej Arkadiusz Ignasiak, były 
Starosta z Cervenego Kostelca 
wraz z małżonką Jiri Kabrt, prze-
wodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej Julian 
Golak wraz z zastępcą Teresą 
Bazałą, burmistrz Oleśnicy Mi-
chał Kołaciński wraz z małżonką, 
Mirosław Klouda z Hradec Kralo-
ve, burmistrz Niemczy Grzegorz 
Kosowski, radna powiatu dzier-
żoniowskiego Irena Skibniewska-
-Kozak, Ryszard Grzelakowski z 
Dusznik-Zdroju, Stanisław Gro-
chociński z Ząbkowic, Małgorzata 
Sycz z Boguszowa Gorc, Henryk 
Koch z Wrocławia, Halina Tyrawa 
z Lewina Kłodzkiego oraz władze 
Bielawy: burmistrz miasta Piotr 
Łyżwa, zastępca burmistrza 

Małgorzata Greiner oraz wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Władysław Kroczak.

Po nabożeństwie uczestni-
cy udali się na plac ks. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, gdzie 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
tablicy przedstawiającej szlak św. 
Wojciecha, opracowany przez 
prof. Konrada Czaplińskiego. 
Odsłonięcia tablicy dokonali: 
Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy, 
Julian Golak – przewodniczący 
Komitetu Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej i prof. 
Konrad Czapliński. Odsłonięcie 
odbyło się w obecności biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca oraz 
zgromadzonych gości z Polski i 
Czech. 

Następnym punktem progra-
mu było spotkanie w Teatrze Ro-
botniczym. Uroczystość uświet-
nił występ dzieci i młodzieży ze 
Spółdzielczego Centrum Kultury 
w Bielawie. Po występie można 
było wysłuchać wykładu prof. 
Przemysława Wiszewskiego pt.: 
„Chrystianizacja Polski na tle kul-
tury europejskiej”.

Urocz ystość zakończ y-
ła się spotkaniem organiza-
torów, którzy zapraszali do 
udziału w wydarzeniach kul-
turalnych odbywających się w 

miastach czeskich i polskich 
wzdłuż całego pogranicza.  
 
W ramach Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskich odbędą 
się w Bielawie następujące wy-
darzenia:

18 września 
Święto Piernika – piknik w Parku 
Miejskim, 
25 września 
koncert organowo-skrzypcowy  
w kościele pw. Bożego Ciała,
  
28 września
wystawa rysunku Romana Gar-
gasa, 
 
16 października
koncert gitarowy Krzysztofa 
Pełecha, 

27 października 
Polsko-czeska przygoda z nitką –  
wystawa rękodzieła
  
30 października 
Zakończenie Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej - 
uroczysta Msza Święta – parafia 
Miłosierdzia Bożego. 

Uroczystości uświetniły występy dzieci ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie.
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INAUGURACE XXVII POLSKO – ČESKÝCH DNŮ  
KŘESŤANSKÉ KULTURY „BUĎME RODINA“

V Bielawie se poprvé konala 
Inaugurace Polsko – českých dnů 
křesťanské kultury pod heslem 
„Buďme rodina“. 10. září v kostele 
Nanebevzení Nejsvětější Panny 
Marie proběhla slavnostní Mše 
svátá, která započala tuto vážnou 
událost. Mši v intenci českého a 
polského národa sloužil svídnic-
ký biskup Ignacy Dec, který vyh-
lásil kázání přibližující historické 
a náboženské reália od počátku 
křesťanství v polské zemi.   

Zdůraznil, jak důležitým 
milníkem bylo přijetí křtu od če-
ského národa. Přijetí křtu mělo 
oba národy spojit, rozšířit víru a 
směřovat ke sjednocení celé kře-
sťanské Evropy. Biskup Ignacy Dec 
přiblížil postavu Sv Vojtěcha, který 
putoval územím dnešního Polska, 
šířícího křesťanství. Mše svaté se 
krom probošta farnosti dr 

Stanisława Chomiaka zúčast-
nili rovněž jiní duchovní: kněz dr. 
Sławomir Augustynowicz – pro-
bošt farnosti Krále Krista v Gluszy-
ci, kněz Marian Kopko – kustod 
Sanktuaria v Krzeszowie a bývalý 
vikář farnosti NNPM v Bielawie, 
kněží z Bielawy: kněz dr Robert 

Begierski – probošt farnosti Mi-
losrdenství Božího a kněz Cezary 
Ciupiak – probošt farnosti Božího 
těla.

Mši svatou doprovázel sbor 
pod vedením kněze Łukasze 
Kopczyńskiego. O organizaci celé 
události pečoval kněz Łukasz Ban-
kowski a kněz dr Daniel Marcin-
kiewicz. Události se mj. zúčastnili 
i Arkadiusz Ignasiak – honorární 
konzul ČR, Jiří Kábrt – Starosta 
Červeného Kostelce spolu s ma-
nželkou, Julian Golak – předseda 
Organizačního Komitétu Polsko-
-českých dnů křesťanské kultury 
spolu se svou zástupkyní Teresou 
Bazałou, starosta Oleśnice - Michał 
Kołaciński spolu s chotí, Mirosłav 
Klouda z Hradce Králové, starosta 
Niemczy – Grzegorz Kosowski, 
radní dzierżoniowskieho okresu 
Irena Skibniewska-Kozak, Ryszard 
Grzelakowski z Dusznik Zdroju, 
Stanisław Grochociński ze Ząbko-
wic, Małgorzata Sycz z Boguszowa 
Gorc, Henryk Koch z Wroclawi, 
Halina Tyrawa z Lewina Kłodzkie-
go a vůdčí činitelé Bielawy: Piotr 
Łyżwa – starosta města, Małgo-
rzata Greiner – místostarostka a 

Władysław Kroczak – zástupce 
předsedy městské rady.

Po mši se účastníci wydali na 
nám. Kardinála Stefana Wyszyń-
skiego, kde následovalo slavnost-
ní odhalení tabule představující 
trasu Sv Vojtěcha zpracovanou 
profesorem Konradem Czapliń-
skim. Tabuli odhalili: Piotr Łyż-
wa – starosta města, Julian Go-
lak – předseda Organizačního 
Komitétu Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury a prof. Konrad 
Czapliński. Odhalení byl přítomen 
i svídnický biskup Ignacy Dec a 
shromáždění hosté z Polska a ČR.

Dalším bodem programu 
bylo setkání v Dělnickém divadle. 
Událost přikrášlilo i vystoupení 
dětí a mládeže z Družstevního 
kulturního centra v Bielawie. Po 
vystoupení bylo možno vyslech-
nout přednášku prof. Przemysła-
wa Wiszewskiego pod názvem: 
„Christianizace Polska na pozadí 
evropské kultury”.

Událost zakončilo setkání 
organizátorů, kteří zvali k účasti 
v kulturních akcích konajících se 
v českých a polských městech 
podél celého pohraničí.  

V rámci Polsko–českých dnů 
křesťanské kultury se konaly v 
Bielawie budou konat následu-
jící události: 
 
18. září 
Svátek perníku – piknik v Měst-
ském parku, 

25. září
koncert pro varhany a ho-
u s l e  k o s t e l e  B ož í h o  t ě l a ,  

28. září 
Výstava kreseb Romana Gargase, 

16. října
kytarový koncert Krzysztofa Pe-
łecha, 

27. října
Polsko-český příběh s nit-
k o u  –  r u k o d ě l n á  v ý s t a v a  

30. října
 Zakončení Polsko–českých dnů 
křesťanské kultury – slavnostní 
Mše svatá – farnost Milosrdenství 
Božího. 

Slavnostní odhalení desky stezky svatého Vojtěcha / náměstí Kardinála Štefana Wyszyńského.



6  Ziemia Kłodzka nr 266-267/wrzesień-październik 2016

Ewa Glura

EINWEIHUNG DER XXVII POLNISCH-TSCHECHISCHE  
CHRISTLICHE KULTURTAGEN "SEIEN WIR EINE FAMILIE"

Zum ersten Mal fand in Bie-
lawa eine Einweihung der Po-
lnisch-Tschechische Christliche 
Kulturtagen unter dem Motto 
"Seien wir eine Familie" statt. Am 
10 September hat in der Kirche 
Himmelfahrt  der seligen Jung-
frau Maria eine feierliche Messe 
stattgefunden, die dieses wichti-
ge Ereignis eingeweiht hat.  Der 
Gottesdienst in  Intention des 
polnischen und tschechischen 
Volkes wurde vom Bischoff von 
Swidnica, Ignacy Dec getragen, 
der die Homilie geliefert hat und 
damit den historischen und reli-
gioesen Hintergrund des Anfangs 
des Christentums auf dem polni-
schen Boden erklaert hat.  

Er erwaehnte, dass die Tau-
fe vom tschechischem Volk ein 
sehr wichtiges Erreignis war. Die 
Annahme der Taufe sollte beide 
Voelker vereinigen, die Religion 
erweitern sowie zur Vereinigung 
des gesamten christlichen Europas 
fuehren. Pfarrer Bischoff Ignacy 
Dec brachte die Person des he-
iligen Wojciechs, der durch das 
jetzige Polen wanderte und das 
Christentum verbreitetete. An 

dem Gottesdienst nahmen neben 
dem Rektor Dr Stanislaw Chomiak, 
die Geistigen: Dr Slawomir Augu-
stynowicz, Rektor der Gemeinde 
unter dem Namen Christus der 
Koenig in Gluszyca, Pfarrer Marian 
Kopko- Kustos des Santuariums in 
Krzeszow und ehemaliger Pfarrer 
der Kirche Himmelfahrt  der seli-
gen Jungfrau Maria in Bielawa, die 
Pfarrer Dr Robert Begierski- Rektor 
der Gemeinde der Göttliche Barm-
herzigkeit sowie der Pfarrer Cezary 
Ciupak- Rektor der Gemeinde des 
Fronleichnams.

Der Gottestdienst wurde 
durch den Chor unter der Leitung 
von Pfarrer Lukasz Kopczynski 
bereichert. Die Organisation der 
Feierlichkeit uebernahm Pfarrer 
Lukasz Bankowski und Pfarrer 
Dr Daniel Marcinkiewicz. An der 
Feierlichkeit nahm auch unter 
anderen Arkadiusz Ignasiak- der 
Ehrenkonsul der Tschechischen 
Republik, Jiri Kabrt - Kreisrat von 
Cerveny Kostelec mit seiner Ehe-
frau sowie Julian Golak- der Vor-
sitzende des Organisatorischen 
Komitees der polnisch-tschechi-
schen Tage der christlichen Kultur 

mit der seiner Vertreterin, Teresa 
Bazala, der Buergermeister von 
Olesnica - Michal Kolacinski mit 
seiner Ehefrau, Miroslaw Klouda 
aus Hradec Kralove, Buerger-
meister von Niemcza- Grzegorz 
Kosowski, Kreisstadtraetin von 
Dzierzoniow Irena Skibniewska-
-Kozak, Rzszard Grzelakowski aus 
Duszniki Zdroj,  Stanisław Grocho-
ciński aus Ząbkowice, Małgorzata 
Sycz aus Boguszow Gorce, Henryk 
Koch aus Wrocław, Halina Tyrawa 
aus Lewin Kłodzki, Stadtverwal-
ter : Piotr Łyżwa – Buergermeister 
von Bielawa, Małgorzata Greiner 
– stellvertretender Bürgermeister 
sowie Władysław Kroczak – stel-
lvertretender Vorsitzender des 
Stadtrates teil. 

Nach dem Gottesdienst gin-
gen die Teilnehmer zum Platz des 
Kardinals Stefan Wyszynski, wo die 
feierliche Enthuellung der Tafel 
mit Aufzeichnung des Wander-
wegs des heiligen Wojciechs, 
bearbeitet vom Prof.Konrad Cza-
plinski, stattfand. Die Enthuellung 
der Tafel uebernahmen:   Łyżwa 
– Buergermeister von Bielawa, Ju-
lian Golak – der Vorsitzende des 

Organisatorischen Komitees der 
polnisch-tschechischen Tage der 
christlichen Kultur, Prof. Konrad 
Czapliński. Die Enthuellung fand 
in Anwesenheit des Bischoffs von 
Swidnica Ignacy Dec sowie der 
versammelten Gaeste aus Polen 
und Tschechien.

Der naechste Punkt des Pro-
gramms war ein Treffen im Teatr 
Robotniczy. Waehrend der Feier-
lichkeit traten Kinder und Jugen-
tliche vom genossenschaftlichen 
Kulturzentrum in Bielawa auf. 
Nach dem Auftritt konnte man 
die Vorlesung von Prof. Przemy-
slaw Wiszewski unter dem Namen 
"Christianisierung von Polen mit 
Hintergrund der europäischen 
Kultur" hoeren.

Die Feierlichkeit wurde mit 
dem Treffen der Veranstalter, die 
zur Teilnahme an Kulturveranstal-
tungen in polnischen und tsche-
chischen Staedten der Grenze 
entlang, eingeladen haben, ab-
geschlossen.

Im Rahmen der polnisch-
-tschechischen Tage der christli-
chen Kultur wurden inBielawa 
folgende Veranstaltungen stadt: 

Vortrag Prof.Dr. Przemysław Wiszniewski zum Thema "Die Christianizirung Polens vor dem Hintergrund der Europeischen Kultur" 
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18 September – Fest des Leb-
kuchens – Piknik im Stadtpark,  
2 5  S e p t e m b e r  –  O r g e l -
-Violin- Konzert in der Kir-
c h e  d e s  F r o n l e i c h n a m s ,  

28 September – Ausstellung der 
Zeichnungen von Roman Gargas,  
16 Oktober – Gitarrenkon-
zer t von Krz ysztof Pełech,  
27 Oktober – Polnisch-Tsche-

chische Abenteuer mit dem 
Faden-  przygoda z nitką – Aus-
stellung des Kunsthandwerks, 
30 Oktober – Abschluss der po-
lnisch-tschechischen Tage der 

christlichen Kultur – feierlicher 
Gottesdienst – Gemeinde der 
Göttliche Barmherzigkeit. 
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Ks. prałat Romuald Brudnowski

BŁOGOSŁAWIONY KS. GERHARD HIRSCHFELDER - ŚWIADECTWO
Był koniec czerwca 1999 r. Z 

dekretem nominacyjnym od Ks. 
Kardynała Henryka Gulbinowicza, 
Metropolity Wrocławskiego, przy-
byłem do Czermnej jako nowy 
proboszcz. Podczas pierwszego 
rekonesansu zauważyłem na ze-
wnętrznej ścianie przedsionka 
kościoła aluminiową gablotę z 
informacją o jakimś niemieckim 
księdzu. Dopiero po kilku dniach 
odczytałem z daleka: Hirschfel-
der. Około 5 m, patrząc w prawo, 
przy głównej ścianie świątyni do-
strzegłem lastrykowy nagrobek z 
tym samym nazwiskiem. Lastryko 
musiało być postawione dawno, 
bo wyraźnie nosiło już na sobie 
ślady erozji. Ale uwagę przykuły 
świeże kwiaty i znicze. Znak, że 
dla kogoś ten grób jest ważny. 
Potem widziałem też, jak co rusz 
pojawiały się grupy i grupki z 
Niemiec. Czasem słyszałem, że 
się modlą.

Zaczęło docierać do mnie, 
że chyba mamy na cmentarzu 
kogoś nietuzinkowego. Wnet 
pojawiła się na plebanii Pani 
Elizabeth Kynast, zd. Schmidt, 
która tu się urodziła i wychowała. 
Od połowy lat 60-tych mieszka 
w Niemczech. Od niej zaczerp-
nąłem pierwsze informacje o 
Ks. Gerhardzie Hirschfelderze. 
Że to dawny wikariusz w naszej 
parafii i że kandydat na ołtarze. 
Jako Polak, obciążony bagażem 
trudnej historii mojego narodu z  
Niemcami, odniosłem się do ca-
łej sprawy nieufnie. Nawet sobie 
pomyślałem: „że też to musiało 
przyjść na mnie…”

Wkrótce poznałem Ks. pra-
łata Franza Junga. Pełnił funkcję 
opiekuna duchowego Niemców, 
którzy urodzili się na ziemi kłodz-
kiej. Słowo „poznałem” nie jest 
najbardziej adekwatne. Raczej: 
„odnowiłem znajomość”. Pierw-
szy raz zetknęliśmy się w latach 
1993 – 95 w Nowej Rudzie, gdzie 
pełniłem funkcję proboszcza i 
dziekana. Ks. prałat Jung, z ty-
tułem „Wielki Dziekan Hrabstwa 
Kłodzkiego” odegrał ogromną 
rolę w procesie beatyfikacyjnym 
Ks. Hirschfeldera.

Czas płynął, a życie przyna-
glało do zainteresowania się Ks. 
Gerhardem. Wciąż przybywali 
pielgrzymi z Czech  i Niemiec. Nie 
były to tłumy, ale jednak ciągle 
coś się działo. Całkiem poważnie 

mówiło się o procesie beatyfika-
cyjnym w Rzymie. Żyjący jeszcze 
wtedy świadkowie, Pani Róża Ro-
kitensky, parafianka z Czermnej, 
oraz Pan Jerzy Pauliczek zza mie-
dzy, ale już po czeskiej stronie, 
opowiadali o pogrzebie prochów 
Ks. Hirschfeldera przysłanych z 
Dachau. Na plebanii natrafiłem 
na autentyczny dokument pod-
pisany przez szefa krematorium 
i opieczętowany hitlerowską 
pieczęcią. Coś w rodzaju listu 
przewozowego popiołów skre-
mowanego ciała.

Przełomem stały się spo-
tkania z jedną naszą starszą 
parafianką, stateczną, trzeźwo 
myślącą i jak się okazało, szcze-
rze przekonaną czcicielką Ks. 
Gerharda. Zastanawiało mnie, 
dlaczego ciągle przychodzi na 
jego grób. Gdyby była Niemką, 
jak Pani Róża Rokitensky, nie dzi-
wiłoby to mnie. Ale ona, Polka, 
do tego siłą przesiedlona tu ze 
swoich rodzinnych stron. Czego 
szuka u grobu niemieckiego księ-
dza? Okazało się, że wierząc w 
tajemnicę „świętych  obcowania”, 
jest z Ks. Gerhardem w swego 
rodzaju „mistycznym” kontakcie. 
Przekazane przez nią informacje  
w znacznym stopniu dotyczyły 
mnie osobiście. Czułem, że należy 
potraktować je z należytym sza-
cunkiem i powagą. Już po latach 
mogę zaświadczyć, że wszystko 
się sprawdziło i sprawdza. Ponie-
waż także wierzę w prawdę na-
szej wiary o tajemnicy świętych 
obcowania, więc od wielu lat i ja 
jestem w modlitewnym dialogu 
z Ks. Gerhardem.

Przejęła mnie myśl, że dzisiej-
szy Błogosławiony, wtedy jeszcze 
Sługa Boży Ks. Hirschfelder, co 
do więzów krwi – owszem – jest 
Niemcem. Wpisanie w poczet 
błogosławionych uczyni Go jed-
nak „własnością” nas wszystkich. 
Całego Kościoła. Coś jak z Janem 
Pawłem II: był Polakiem, ale urząd 
św. Piotra uczynił zeń Papieża 
całego świata, a nie tylko Polski. 
Teraz jeszcze, gdy został kanoni-
zowany, można powiedzieć, że 
jest własnością całego nieba  i 
całej ziemi… Całego kosmosu!

Kiedy zapoznałem się z pra-
cą zbiorową o ziemi kłodzkiej 
pt. „W krainie Pana Boga”, gdzie 
natrafiłem na fragmenty listów 
Ks. Hirschfeldera, potwierdziło 

się, że to KTOŚ WIELKI! Naszym 
Błogosławionym zajął się Ks. prof. 
Fitych. Odkrył wiele jego wypo-
wiedzi, listów, a przede wszyst-
kim wnikliwie przeanalizował 
teksty słynnej „Drogi Krzyżowej” 
napisanej w kłodzkim więzieniu. 
Z tych tekstów nieustannie w 
Czermnej korzystamy każdego 
19 dnia miesiąca, bo tego dnia 
był beatyfikowany.   

Wierność Ewangelii i Kościo-
łowi, bezgraniczna wierność 
chrześcijańskiej wierze, zaan-
gażowanie w szeroko rozumia-
ne duszpasterstwo, a przede 
wszystkim charyzmatyczna 
troska o młodzież zawiodła go 
do obozu koncentracyjnego    
w Dachau, gdzie oddał życie 1 
sierpnia 1942 r.

Sługa Boży Ks. Gerhard od 
początku kojarzył mi się z bło-
gosławionym Ks. Jerzym Popie-
łuszką. Mieli mniej więcej tyle 
samo lat. Obaj są męczennikami 
straszliwych totalitaryzmów XX 
wieku: jeden przypłacił życiem 
sprzeciwiając się totalitaryzmowi 
hitlerowskiemu, drugi padł ofiarą 
totalitaryzmu komunistyczne-
go. By przybliżyć postać Sługi 
Bożego z Czermnej, więcej – by 
go ocieplić w duszy Polaka, na-
zwałem kiedyś Ks. Hirschfeldera 
„niemieckim Popiełuszką”. Nie 
przypuszczałem, że to nowe imię 
tak bardzo spodoba się nawet 
Niemcom. Po konsultacji z Panią 
konserwator obaj Błogosławieni 
znaleźli swoje miejsce w czerm-
nieńskim kościele. 

Ks. Gerhard urodził się 17 
lutego 1907 roku w Kłodzku. 
Był nieślubnym dzieckiem Ma-
rii Hirschfelder i Oswalda Wolfa, 
z żydowskim rodowodem. Już 
19 lutego został ochrzczony w 
kościele jezuitów w Kłodzku. 
W tamtych czasach graniczyło 
z cudem dostanie się nieślub-
nego  dziecka do seminarium. 
Zatem w poczet cudów należy 
wpisać przyjęcie Gerharda do 
wrocławskiego seminarium. Na 
kapłana został wyświęcony 31 
stycznia 1932 roku przez wro-
cławskiego kardynała Adolfa 
Bertrama. Na obrazku prymi-
cyjnym wypisał: „Chrystus, nasz 
Baranek paschalny, został zabity. 
Alleluja!” Nie przypuszczał nowo 
wyświęcony kapłan, że już za 10 
lat podzieli los swojego Mistrza. 

Nie przypuszczał też, że za 68 lat 
także zwycięskie „Alleluja” stanie 
się jego udziałem -- Kościół wy-
niesie go na ołtarze.

Zaraz po święceniach przy-
szedł do Czermnej. Służył tu 7 lat. 
Piesze pielgrzymki, zwłaszcza do 
Wambierzyc,  w góry, wędrówki 
z młodzieżą, formacja duchowa i 
intelektualna, spotkania konspi-
racyjne za plebanijną stodołą, to 
tylko mała część tego, co robił 
nasz Błogosławiony. Kto wie? 
Może wcale nie jest dziełem przy-
padku, że dzisiaj  w Czermnej ro-
bimy to samo. Na szczęście nie w 
konspiracji. To nie przypadek, że 
właśnie w Czermnej znajduje się 
Centrum Pielgrzymkowe i Głów-
ny Sztab Dowodzenia Pieszej 
Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej. 
Tu zaczynają się Szlaki  Papieskie 
Gór Stołowych, tu rokrocznie 
ma miejsce inauguracja sezonu 
pielgrzymkowo-turystycznego 
diecezji świdnickiej. Tutaj odby-
wają się spotkania formacyjne i 
rekreacyjne dla przeróżnych grup 
z diecezji i metropolii. Kto wie? 
A może Błogosławiony Ks. Jerzy 
Popiełuszko też tu kiedyś był? Po 
wyniesieniu na ołtarze dołączył 
jeszcze trzeci – a właściwie pierw-
szy – Jan Paweł II. Stąd w 1955 
roku wyruszył z krakowską mło-
dzieżą na 8-dniową wędrówkę po 
ziemi kłodzkiej. Dlatego mamy 
tu Szlaki Papieskie.

Sługa Boży Ks. Gerhard Hir-
schfelder został beatyfikowany 
19 września 2010 r. w Münster 
w Niemczech. Niespełna mie-
siąc po beatyfikacji, w niedzielę 
10 października, uroczystości 
przeniosły się do Kudowy. Po 
uroczystej mszy św. w Parku 
Zdrojowym udała się procesja 
do grobu Błogosławionego w 

Ks. prałat Romuald Brudnowski
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Czermnej.  
Cytowany już wyżej Ks. prof. 

Tadeusz Fitych, który mieszka 
na tej samej plebanii, na której 
mieszkał nasz Błogosławiony, na 
tyle przejął się Wielkim Gerhar-
dem, że poświęcił mu bez reszty 
kilka lat naukowego życia i od-
dał sprawie całe serce. W podziw 
wprawia determinacja poszuki-
wacza i odkrywcy „hirschfeldero-
wych skarbów”, wnikliwość analiz 
i trafność wniosków. Ks. Profesor 
wprowadził nas w szeroki kon-
tekst. Niemcy powiedzieliby: 
„Sitzt in Leben”– co w wolnym 
tłumaczeniu oznaczałoby „osa-
dzenie w życiu..., osadzenie bł. 
ks. Gerharda w czasach jego 
krótkiego życia, oraz osadzenie 
tamtych czasów w jego życiu!” 
Bardzo dobrze, że taka książka 
powstała!

* * *

Es war Ende Juni 1999. Mit 
dem Ernennungsdekret von 
Kardinal Henryk Gulbinowicz, 
dem Erzbischof von Breslau, kam 
ich nach Tscherbeney als neuer 
Pfarrer. Während der ersten Er-
kundung bemerkte ich an der 
Außenwand der Kirchenvorhalle 
einen Aluminiumschaukasten 
mit Informationen über einen 
deutschen Priester. Erst nach 
ein paar Tagen las ich aus der 
Ferne: Hirschfelder. Etwa 5 m 
weiter nach rechts, direkt an 
der Hauptwand der Kirche, sah 
ich einen Terrazzo-Grabstein mit 
demselben Namen. Der Grabste-
in musste vor einer langen Zeit 
aufgestellt worden sein, denn er 
hatte deutliche Spuren der Ero-
sion. Aber meine Aufmerksam-
keit zogen frische Blumen und 
Grablichter an. Ein Zeichen da-
für, dass für jemanden das Grab 
wichtig ist. Dann sah ich auch 
immer wieder, wie größere und 
kleinere Gruppen aus Deutsch-
land kamen. Manchmal hörte ich, 
dass sie beteten.

Ich fing an, zu begreifen, dass 
wir auf dem Friedhof jemanden 
Ungewöhnlichen haben. Bald 
erschien im Pfarrhaus Frau Eli-
sabeth Kynast geb. Schmidt, die 
hier geboren wurde und aufge-
wachsen ist. Seit Mitte der 60er 
Jahre wohnt sie in Deutschland. 
Von ihr holte ich die ersten In-
formationen über den Priester 
Gerhard Hirschfelder ein. Dass 
er ein ehemaliger Kaplan in der 
Pfarrei und Kandidat für die Se-
lig/Heiliggsprechung ist. Mich 

als Polen, mit dem Gepäck der 
schwierigen Geschichte meiner 
Nation mit den Deutschen be-
lastet, machte die ganze Sache 
misstrauisch. Ich dachte mir so-
gar: „Dass das auf mich kommen 
musste ..." 

Bald lernte ich Herrn Prälat 
Franz Jung kennen. Er übte 
die Funktion des Seelsorgers 
der Deutschen aus, die hier im 
Glatzer Land geboren waren. Das 
Wort „lernte kennen" ist nicht am 
besten geeignet. Eher: „Ich er-
neuerte die Bekanntschaft." Das 
erste Mal trafen wir uns nämlich 
in den Jahren 1993-1995 in Neu-
rode, wo ich damals Pfarrer und 
Dechant war. Herr Prälat Jung, 
mit dem Titel „Großdechant", 
spielte eine große Rolle im Pro-
zess der Seligsprechung von 
Kaplan  Hirschfelder.

Die Zeit verging, und das 
Leben drängte, mich für Ka-
plan Gerhard zu interessieren. 
Es kamen dauernd Pilger aus 
Tschechien und Deutschland. 
Ja, es waren keine Mengen, 
aber es war immer etwas los. 
Ganz ernsthaft wurde über den 
Prozess der Seligsprechung in 
Rom gesprochen. Die damals 
noch lebenden Zeugen, Frau 
Rosa Rokitensky, Mitglied der 
Pfarrgemeinde Tscherbeney, 
und Herr Georg Pauliczek -- ein 
Nachbar, aber auf der tschechi-
schen Seite, erzählten über die 
Beisetzung der Asche von Kaplan 
Hirschfelder, die aus Dachau zu-
schickt worden war. Im Pfarrhaus 
fand ich ein echtes Dokument, 
das vom Leiter des Krematoriums 
unterschrieben und mit einem 
NSDAP-Siegel versehen war. Eine 
Art von Frachtbrief für die Asche 

der verbrannten Leiche. 
Der Durchbruch kam dann 

hier bei einem Treffen mit einer 
älteren Frau, die Mitglied unse-
rer Pfarrgemeinde ist, stattlich, 
klar denkend und -- wie es sich 
herausstellte – eine ehrlich übe-
rzeugte Verehrerin von Kaplan 
Gerhard. Ich fragte mich, wa-
rum sie immer zu seinem Grab 
kommt. Wenn sie eine Deutsche 
wäre, wie Frau Rosa Rokitensky, 
da würde es mich nicht wundern. 
Aber sie, eine Polin, die aus ih-
rer Heimat hierher gewaltsam 
umgesiedelt wurde... Was sucht 
sie am Grab eines deutschen 
Priesters? Es stellte sich heraus, 
dass sie -- an das Geheimnis der 
„Gemeinschaft der Heiligen" 
glaubend – mit Kaplan Gerhard 
in einer Art des „mystischen Kon-
takts“ ist. Die von ihr erhaltenen 
Informationen galten zum gro-
ßen Teil mir persönlich. Ich fühlte, 
dass ich mit Respekt und Würde 
damit umgehen sollte. Nach Jah-
ren kann ich jetzt bezeugen, dass 
alles sich bestätigte und weiter 
bestätigt. Weil ich an die Wahr-
heit unseres Glaubens über das 
Geheimnis der „Gemeinschaft der 
Heiligen“ glaube, so bin ich auch 
seit vielen Jahren im Gebetsdia-
log mit Kaplan Gerhard.

Mich ergriff der Gedanke, 
dass der heutige Selige, damals 
noch „Diener Gottes“ Kaplan Hir-
schfelder, über die Blutsbande 
-- ja -- ein Deutscher ist. Das 
Einschreiben seines Namens in 
die Reihe der Seligen macht ihn 
„zum Eigentum" von uns allen. 
Der ganzen Kirche. Ähnlich wie 
mit Johannes Paul II.: Er war Pole, 
aber das Petrus-Amt machte ihn 
zum Papst der ganzen Welt und 

nicht nur Polens. Jetzt, als er he-
iliggesprochen wurde, können 
wir sagen, dass er Eigentum 
des ganzen Himmels und der 
ganzen Erde ist ... Des ganzen 
Universums! ...

 Als mir die Gemeinschaft-
sarbeit über das Glatzer Land 
„Im Herrgottsländchen“ in die 
Hände fiel, wo ich Fragmente von 
Briefen von Kaplan Hirschfelder 
fand, bestätigte es sich, dass das 
ein GROSSER ist! In der letzten 
Zeit vor der Seligsprechung 
beschäftigte sich mit unserem 
Seligen Herr Prof. T. Fitych. Er ent-
deckte viele seiner Reden, Briefe; 
vor allem analysierte er gründlich 
die Texte des berühmten „Kreu-
zwegs", den Kaplan Hirschfelder 
in Glatz im Gefängnis geschrie-
ben hat. Diese Texte verwenden 
wir ständig in Tscherbeney je-
den 19. Tag des Monats, weil er 
an einem 19. seliggesprochen 
wurde.

Die Treue zum Evangelium 
und zur Kirche, die grenzenlose 
Treue zum christlichen Glauben, 
das Engagement für die breit 
verstandene Seelsorge und vor 
allem die charismatische Betreu-
ung der Jugend führte ihn ins 
Konzentrationslager in Dachau, 
wo er am 1. August 1942 sein 
Leben hingab.

Von Anfang an erinnerte 
mich der Diener Gottes Kaplan 
Gerhard an den seligen Priester 
Jerzy Popiełuszko. Sie waren 
mehr oder weniger im gleichen 
Alter. Beide sind Märtyrer schrec-
klicher Totalitarismen des 20. 
Jahrhunderts: den einen kostete 
es das Leben, weil er sich dem 
Nazi-Totalitarismus widersetz-
te, der zweite fiel als Opfer des 
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kommunistischen Totalitarismus.
Um die Gestalt des Dieners 

Gottes aus Tscherbeney nähe-
rzubringen, mehr – um ihn in der 
Seele des Polen zu beheimaten, 
nannte ich einmal Kaplan Hirsch-
felder „den deutschen Popiełusz-
ko". Ich ahnte nicht, dass dieser 
neue Name den Deutschen so 
gefallen würde.

Nach Rücksprache mit der 
Denkmalpflegerin fanden beide 
Selige ihren Platz in der Tscher-
beneyer Kirche.

Kaplan Gerhard wurde am 
17. Februar 1907 in Glatz ge-
boren. Er war ein uneheliches 
Kind von Maria Hirschfelder 
und Oswald Wolf mit jüdischer 
Herkunft. Bereits am 19. Februar 
wurde er in der Jesuitenkirche in 
Glatz getauft.

In den damaligen Zeiten 
grenzte die Aufnahme eines 
unehelichen Kindes ins Priester-
seminar fast an ein Wunder. Also 
sollte in die Reihe der Wunder 
auch die Aufnahme von Gerhard 
ins Breslauer Priesterseminar ein-
getragen werden. Zum Priester 
wurde er am 31. Januar 1932 

vom Breslauer Kardinal Adolf 
Bertram geweiht. Auf seinem 
Primizbild standen die Worte: 
„Christus, unser Osterlamm 
ist geschlachtet, Alleluja. „Der 
Neupriester ahnte nicht, dass er 
schon in 10 Jahren das Schicksal 
seines Meisters teilen würde. Er 
ahnte ebenfalls nicht, dass in 68 
Jahren das siegreiche „Alleluja" 
sich auf ihn auswirken würde: 
Die Kirche wird ihn zur Ehre der 
Altäre erheben.

Gleich nach seiner We-
ihe zum Priester kam er nach 
Tscherbeney. Er diente hier 7 
Jahre. Fußwallfahrten -- vor al-
lem nach Albendorf, in die Berge, 
Wanderungen mit Jugendlichen, 
geistige und intellektuelle Bil-
dung, geheime Treffen hinter 
der Pfarrhausscheune ... Das ist 
nur ein kleiner Teil dessen, was 
unser Seliger tat. Wer weiß? Viel-
leicht ist es kein Zufall, dass wir 
heute in Tscherbeney das gleiche 
tun. Glücklicherweise ohne Kon-
spiration ... Dass sich gerade in 
Tscherbeney das Pilgerzentrum 
und der Hauptführungsstab der 
Fußwallfahrt der Diözese Schwe-

idnitz befindet. Dass hier die päp-
stlichen Routen des Heuscheu-
ergebirges beginnen. Dass hier 
jedes Jahr die Eröffnung der Pil-
ger-Touristen-Saison der Diözese 
Schweidnitz stattfindet! Dass hier 
Bildungs- und Freizeitaktivitäten 
für verschiedene Gruppen der 
Diözese und der Metropole ve-
ranstaltet werden! Wer weiß? 
Und vielleicht beide? Der selige 
Priester Jerzy Popieluszko war 
auch einmal hier. Nach der Se-
ligsprechung schloss sich noch 
der dritte an, eigentlich der erste: 
Johannes Paul II. Hier begann er 
1955 mit einer Jugendgruppe 
aus Krakau eine 8-tägige Wan-
derung durch das Glatzer Land. 
Aus diesem Grund haben wir hier 
Papst-Routen ... 

Der Diener Gottes Kaplan 
Gerhard Hirschfelder wurde am 
19. September 2010 in Münster 
in Deutschland seliggesprochen. 
Knapp einen Monat nach der Se-
ligsprechung fanden am Sonn-
tag, den 10. Oktober die Feier-
lichkeiten in Bad Kudowa statt. 
Nach der feierlichen Messe im 
Kurpark zog die Prozession zum 

Grab des Seligen in Tscherbeney.
 Der bereits oben angeführte 

Priester Prof. Tadeusz Fitych, der 
in demselben Pfarrhaus wohnt, 
wo unser Seliger lebte, nahm 
sich den großen GERHARD so 
zu Herzen, dass er ihm ein paar 
ganze Jahre des wissenschaftli-
chen Lebens geopfert hat und 
an ihn fast sein ganzes Herz 
hängte. Bewundernswert ist 
die Entschlossenheit des Suchers 
und Entdeckers der „Hirschfel-
der-Schätze", die Gründlichkeit 
der Analysen und die Richtigke-
it der Schlussfolgerungen. Herr 
Professor Fitych hat uns in einen 
breiten Kontext eingeführt – die 
Deutschen würden sagen: „Sitz 
im Leben", was erläutert werden 
könnte als „Ansiedlung im Leben 
..., die Ansiedlung des seligen Ka-
plan Gerhard in der Zeit seines 
kurzen Lebens und Ansiedlung 
jener Zeiten in sein Leben!“ Es 
ist mehr als sehr gut, dass so ein 
Buch entstanden ist!

Übersetzung: Irena Rogowska
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NOWA KSIĄŻKA KS. PROF. TADEUSZA FITYCHA 
O BŁ. KS. GERHARDZIE HIRSCHFELDERZE

Z okazji 6. rocznicy beatyfika-
cji bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
ukazała się nowa książka ks. prof. 
Tadeusza Fitycha pt. Błogosła-
wiony ks. Gerhard Hirschfelder. 
„Rubin ziemi kłodzkiej”. Dzieje 
życia i posługiwania w obrazach".  
O pracy Księdza Profesora mówią: 

Ks. bp. Ignacy Dec
ordynariusz świdnicki

Wyrażam wielką radość z 
faktu, że bł. ks. Gerhard Hirsch-
felder żyje w naszej pamięci, którą 
ogniskuje zwłaszcza eklezjalne 
communio sanctorum, że jest on 
obecny w naszych modlitwach, 
w miejscach będących celem 
pielgrzymek i na kulturowych 
szlakach jemu dedykowanych, że 
wśród duchowieństwa i wiernych 
diecezji świdnickiej pogłębia się 
znajomość jego życiowej misji, 
heroicznego świadectwa oraz 
wieloaspektowy kult.  

Cieszę się, że pojawiają się 
ciągle nowe prace źródłowe 
na jego temat. Prym na tym 
polu wiedzie ks. prof. dr hab. 
Tadeusz Fitych, od dziesięciu 
lat kapłan diecezji świdnickiej, 
wielki miłośnik ziemi kłodzkiej. 
Jako historyk, przebywający 
w prestiżowych środowiskach 
naukowych, zdobył wspaniały 
warsztat naukowy, uzdalniający 
go do benedyktyńskiego wręcz 
prowadzenia badań historycz-
nych. Jestem mu niezmiernie 
wdzięczny za wszystkie artykuły 
opublikowane dotąd w periodyku 
„Ziemia Kłodzka" oraz w innych 
czasopismach historycznych i 
teologicznych.  

Sądzę, że sam Błogosławiony 
inspiruje go z niebios. Bowiem 
ks. Gerhard jako kapłan aż sie-

dem lat posługiwał   w Kudowie 
Czermnej. Co więcej, mieszkał w 
tej samej monumentalnej pleba-
nii, i prawdopodobnie w tym sa-
mym miejscu, gdzie obecnie żyje 
i pracuje twórczo ks. profesor Ta-
deusz. To tutaj, nasz Błogosławio-
ny, wśród wielkich przeciwności 
wzrastał w świętości. Na koniec 
jego „Wielkiego Tygodnia”, a po 
męczeńskiej śmierci w KL Dachau, 
także tutaj, w tej ziemi, a w pobli-
żu parafialnego kościoła p.w. św. 
Bartłomieja, obok wybitnego pro-
boszcza    i przyjaciela Augustina 
Hauffena spoczęły jego doczesne 
prochy. W tym samym roku, w KL 
Auschwitz-Birkenau II i zaledwie 
tylko o tydzień później, ziemską 
pielgrzymkę ukończyła Ślązaczka 
urodzona we Wrocławiu, karme-
litanka bosa Edyta Stein, znana 
jako św. Teresa Benedykta od 
Krzyża OCD, od 1 października 
1999 r. Patronka Europy.

Wiemy, że bł. ks. Gerhard 
swym kapłaństwem i święto-
ścią łączy trzy sąsiednie narody: 
polski, czeski i niemiecki.  Co do 
krwi, to ks. Gerhard Hirschfelder 
był Niemcem. We wrocławskim 
seminarium, jak każdy ówczesny 
kleryk, uczył się zapewne także i 
języka polskiego w celu głoszenia 
dwujęzycznych kazań. W dawnym 
Hrabstwie Kłodzkim przyszło mu 
posługiwać reprezentantom daw-
nego „czeskiego zakątka”. Z myślą 
o spowiedziach sakramentalnych 
i ulubionych pieśniach miejsco-
wej ludności, wyjątkowo uzdol-
nionej muzycznie, może chociaż 
po części przyswoił sobie nawet  
i język czeski w miejscowym dia-
lekcie.

Wyniesienie charyzmatyczne-
go Duszpasterza Kłodzkiego De-
kanatu do chwały ołtarzy rzuciło 
nowy blask na naród niemiecki, 
który w latach narodowego so-
cjalizmu był paraliżowany i znie-
walany przez ideologię rządzącej 
partii oraz gigantyczny kult wo-
dza Trzeciej Rzeszy mający okul-
tystyczne korzenie. Beatyfikacja 
ks. Hirschfeldera była jednym z 
dowodów na to, że nie cały na-
ród uległ nazistowskiej ideologii 
zawartej w programowej książ-
ce Adolfa Hitlera „Mein Kampf” z 
1925 r., że w narodzie niemieckim 
byli jednak tacy, którzy w jedności 
z papieżem oraz odważniejszymi 

biskupami wiernie stali po stronie 
prawdy, wiary katolickiej, miłości 
i godności człowieka. 

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
złączony jest także z narodem 
czeskim. Trzeba tu przypomnieć, 
że ówczesne Hrabstwo Kłodzkie, 
zamieszkałe przez Niemców i co-
raz mniej licznych, a w dodatku 
zgermanizowanych Czechów, ko-
ścielnie aż do 1972 r. należało do 
arcybiskupstwa praskiego. Stąd 
też ks. Gerhard jako Niemiec był 
kapłanem archidiecezji praskiej, i 
to wyróżnionym listem pochwal-
nym, po solidnym przygotowaniu 
prawie 700 osobowego grona 
młodzieży do sakramentu bierz-
mowania, jakiego w ciągu jedne-
go dnia udzielił kard. Karel Kašpar. 
Zatem także i Kościół czeski może 
się chlubić  jego wyniesieniem 
do chwały ołtarzy. 

Z bł. ks. Gerhardem Hirsch-
felderem czujemy się związani 
także my, Polacy. Bowiem  ziemia, 
na której się urodził, i na której 
posługiwał ks. Gerhard, dzisiaj 
jest zamieszkała przez Polaków. 
Stąd też także Polacy przyjęli go 
jako swojego błogosławionego. 
Zresztą przez akt beatyfikacji 
ów kapłan stał się własnością 
i ozdobą całego Kościoła. Kar-
dynał Meisner przypomniał w 
homilii beatyfikacyjnej w Mün-
ster, w niedzielę, 19 września 
2010 r., że w Kościele jesteśmy 
zawsze najpierw dziećmi Boży-
mi, siostrami i braćmi Chrystusa, 
a dopiero potem obywatelami 
poszczególnych narodów. Mo-
żemy przeto powiedzieć, że wy-
bitny Kłodzczanin -- ks. Gerhard 
Hirchfelder jest błogosławionym 
danym naszym trzem narodom, 
abyśmy w pokoju i zgodzie oraz 
na glebie Ewangelii Chrystusa, 
budowali naszą wzajemną jed-
ność, dobre sąsiedztwo i cywi-
lizację chrześcijańską. Wszyscy 
cieszymy się, że możemy mieć w 
niebie tak niezłomnego i wspól-
nego orędownika.  

Podczas Mszy św. dziękczyn-
nej za beatyfikację Męczennika 
KL Dachau, sprawowanej 10 
października 2010 roku w Kudo-
wie-Zdroju, zwróciłem uwagę na 
trzy główne cnoty, które zdobiły 
naszego Błogosławionego i które 
winny być przedmiotem naszych 
starań, naszej pracy ascetycznej. 

Są to: miłość, odwaga, i męstwo. 
Ksiądz Gerhard, podobnie jak 
tak bardzo przezeń ulubiony 
patron chrztu świętego -- wielki 
mistyk zgromadzenia redemp-
torystów św. Gerard Majella, był 
autentycznie zakochany w Bogu 
i uzewnętrzniał to także poprzez 
pogodę ducha i niespotykaną 
radość. 

W efekcie wiele czasu spędzał 
na modlitwie, przed Chrystusem 
Eucharystycznym, w odwiedzi-
nach u osób starszych i chorych 
oraz na pielgrzymkach. Ta miłość 
do Boga miała swoje przedłuże-
nie w miłości do ludzi, zwłasz-
cza do młodzieży, do chorych i 
osób starszych. Konsekwentnie 
pielęgnował szereg przyjaźni z 
kapłanami, siostrami zakonny-
mi i rodzinami. Jako duszpasterz 
młodzieżowy ks. Gerhard widział i 
reagował na zagrożenia młodzie-
ży ze strony wrogich Kościołowi 
organizacji. Bronił młodzież przed 
kłamstwem, przemocą oraz nie-
wiarą. To dzięki niemu w tak krót-
kim czasie i w dekadzie rozszala-
łego nazizmu zdołał wśród swych 
wychowanków obronić aż cztery 
powołania do stanu kapłańskie-
go, a u dwóch dziewcząt do życia 
zakonnego. Wzywał wiernych do 
wierności Bogu, do życia  w praw-
dzie i miłości. 

Błogosławiony Gerhard był 
kapłanem o wielkiej odwadze. 
Gdy widział szalejące zło, zbez-
czeszczenie krzyży  i innych 
znaków świętych, nie wahał się 
powiedzieć publicznie z ambo-
ny: „Każdy kto wyrywa wiarę w 
Chrystusa z serc młodzieży jest 
zbrodniarzem”. Ten kapłan nigdy 
nie szedł na układy i nie szukał 
wygodnego, bezpiecznego życia.  
Dodatkowo ubogacony chary-
zmatami napotkanych ruchów 
religijnych: Quickborn, Szensztat i 
Rodzina Kolpinga – szedł po prąd. 
Nie stosował się do narzucanej 
poprawności wobec panującego 
systemu. Stał zawsze po stronie 
prawdy, Ewangelii i katolickie-
go Kościoła. Błogosławiony 
Gerhard był także kapłanem o 
wielkim męstwie. Przetrzymał 
wiele cierpienia. O wytrwałość i 
obronę kapłańskiej tożsamości 
modlił się w więzieniu w Kłodzku. 
Dowiadujemy się o tym zarów-
no z napisanych tam rozważań 
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do stacji Drogi Krzyżowej, jak i z 
jego korespondencji oraz relacji 
świadków. 

W obecnym czasie są nam 
tak bardzo potrzebne owe 
przymioty ducha, które zdobiły 
naszego Błogosławionego. Jest 
nam potrzebna miłość do Pana 
Boga i do człowieka. Jak gaśnie 
miłość do Pana Boga, to zanika 
też miłość  i szacunek do człowie-
ka. Jest nam potrzebna odwaga, 
by przeciwstawiać się kłamstwu, 
złu, by nie ulegać poprawności 
politycznej, by nie iść na układy. 
Jest nam potrzebna czytelna po-
prawność ewangeliczna. Jest 
nam potrzebne męstwo. Kościół, 
chrześcijanie są dziś tak często 
napiętnowani. Każdego dnia 
w przerażającej liczbie giną na 
Bliskim Wschodzie, giną w Afry-
ce... Giną i doznają cierpień na 
wszystkich kontynentach świata. 
Raz po raz doznają także znie-
sławiania w naszej Ojczyźnie. 
Jest nam potrzebne męstwo 
ks. Gerharda, byśmy wytrwali i 
nie zniechęcali się do składania 
świadectwa Chrystusowi, szli pod 
prąd i podobnie jak św. Jan Paweł 
II konsekwentnie byli darem dla 
drugich i budowali cywilizację 
miłości.

Z biogramu życia naszego 
Błogosławionego dowiadujemy 
się, że niemal całe jego życie było 
usłane trudnościami i krzyżami. 
Był dzieckiem nieślubnym, a więc 
nie miał ojca, a jednak nie został 
przysłowiowym „maminsynkiem”. 
Już jedynie z tego powodu miał 
kłopoty z wstąpieniem do semi-
narium, a potem ze święceniami 
i prymicjami, który nie mogły być 
uroczyście odprawione w kłodz-
kiej parafii. Niczym się jednak 
nie zrażał. Był bardzo wytrwały 
na drodze swego powołania. 
Szedł wytrwale do celu. Na serio 
potraktował studia teologiczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Niedługo po święceniach, gdy 
został wikariuszem w parafii św. 
Bartłomieja w Kudowie Czermnej, 
został mianowany duszpasterzem 
młodzieży w całym ówczesnym 
Hrabstwie Kłodzkim, czyli w całej 
Kotlinie Kłodzkiej. Zawsze miał 
czas dla młodzieży. U sióstr za-
konnych i w domach rodzinnych, 
osobno dla chłopców, dziewcząt 
i ministrantów prowadził solidnie 
nauczanie katechetyczne w for-
mie tzw. „godzin wiary”. Dla mło-
dzieży i dla dorosłych urządzał 
kilka razy  w roku pielgrzymki do 
sanktuariów maryjnych, zwłasz-
cza do Wambierzyc. 

Bł. Gerhard Hirschfelder za-
słynął jako odważny głosiciel 
prawdy ewangelicznej i chary-
zmatyczny kaznodzieja. Liczni 
świadkowie procesu kanoniza-
cyjnego wyznawali, że do dzisiaj 
pamiętają jego homilie. Jego 
przepowiadanie nie było słod-
kie, nie mówił pod publiczkę. 
Nie stosował się do poprawności 
politycznej. Potrafił się otwarcie 
sprzeciwiać polityce nazistów, 
którzy chcieli ateizować młodzież. 
Niemieccy naziści wiedzieli, że 
nie potrafią odciągnąć od wiary 
ludzi dorosłych, starszych, dla-
tego akcję propagandową i ate-
istyczną skierowali na młodzież. 
Ks. Hirschfelder jako duszpasterz 
młodzieży, nie udawał, że tego 
nie rozumie i dostrzega. W tej 
postawie był bardzo podobny 
do o. Josefa Kentenicha, zało-
życiela Szensztackiego Dzieła i 
wielkiego ewangelizatora w KL 
Dachau. Wielokrotnie ks. Gerhar-
da upominano, inwigilowano 
oraz zastraszano psychicznie i 
fizycznie, żeby przestał sprzeci-
wiać się polityce Trzeciej Rzeszy, 
grożono mu. Prawdopodobnie 
w lutym 1941 r. przyczyniono 
się do tragicznej śmierci jego 
mamy Marii, którą znaleziono 
utopioną w Nysie. Kapłan po-
chował ukochaną mamę, ale nie 
przestał głosić prawdy i wytykać 
błędów przeciwnikom Pana Boga 
i Kościoła.  Przed nami kolejna 
szósta już rocznica beatyfikacji 
niezłomnego obrońcy młodzieży 
i formatora nowego   ewangelicz-
nego człowieka. Przy tej okazji raz 
jeszcze wyrażam wielką radość i 
wdzięczność z nowej, kolejnej, 
dwujęzycznej i starannie ilustro-
wanej publikacji, poświęconej 
naszemu Błogosławionemu. Z 
serca księdzu Profesorowi Ta-
deuszowi Fitychowi gratuluję 
oraz składam wyrazy głębokiej 
wdzięczności. Równocześnie 
dziękuję także wszystkim tym, 
którzy konsekwentnie wspierają 
go w tym szlachetnym trudzie 
i dziele ciągłego odkrywania 
naszego Błogosławionego oraz 
szerzenia jego kultu.   

* * *

Ich bringe meine große 
Freude zum Ausdruck für die 
Tatsache, dass der selige Ka-
plan Gerhard Hirschfelder in 
unserer Erinnerung lebt, die 
vor allem auf die „Communio 
Sanctorum“ (Gemeinschaft der 
Heiligen) ausgerichtet wird, dass 

er in unseren Gebeten anwesend 
ist, an Orten unserer Pilgerziele 
und auf Kulturrouten, die ihm 
gewidmet sind, dass sich unter 
dem Klerus und den Gläubigen 
der Diözese Schweidnitz das Wis-
sen über seine Lebensmission, 
sein heroisches Zeugnis und die 
vielseitige Verehrung vertiefen.

Ich bin froh, dass über ihn 
immer neue Quellenarbeiten 
erscheinen. Die Spitze bildet 
in diesem Bereich Prof. Dr. hab. 
Tadeusz Fitych, seit zehn Jahren 
Priester in der Diözese Schweid-
nitz, ein großer Liebhaber des 
Glatzer Landes. Als Historiker, 
der sich in renommierten wis-
senschaftlichen Kreisen aufhält, 
gewann er eine hervorragende 
wissenschaftliche Technik, die 
ihn zu einer einfach akribischen, 
historischen Forschung befähigt. 
Ich bin ihm außerordentlich 
dankbar für alle Artikel, die je-
mals in der Zeitschrift „Ziemia 
Kłodzka" und in anderen histo-
rischen und theologischen Zeit-
schriften veröffentlicht wurden.

Ich denke, dass ihn der Seli-
ge selbst vom Himmel inspiriert. 
Kaplan Gerhard diente nämlich 
7 Jahre lang  als Priester in Bad 
Kudowa-Tscherbeney. Er lebte 
sogar in demselben historischen, 
unter Denkmalschutz stehenden  
Pfarrhaus und vermutlich an der 
gleichen Stelle, wo zur  Zeit Pro-
fessor Tadeusz lebt und kreativ 
arbeitet. Genau hier entwickelte 
sich unser Seliger unter großen 
Widrigkeiten in der Heiligkeit. 
Am Ende seiner „Karwoche" 
und nach dem Martyrium im 
KZ Dachau fanden auch hier, in 
diesem Land, in der Nähe der 
St.-Bartholomäus-Pfarrkirche, 
neben dem prominenten Pfarrer 
und Freund Augustinus Hauffen, 
seine sterblichen Überreste die 
ewige Ruhe. Im selben Jahr im KZ 
Auschwitz-Birkenau II, nur eine 
Woche später, beendete ihren ir-
dischen Pilgerweg die in Breslau 
geborene Schlesierin, die Kar-
melitin Edith Stein, bekannt als 
hl. Teresia Benedikta vom Kreuz 
OCD, seit dem 1. Oktober 1999 
Patronin Europas.

Wir wissen, dass der selige 
Kaplan Gerhard mit seinem Prie-
stertum und seiner Heiligkeit die 
drei Nachbarnationen vereint: 
Polen, Tschechen und Deutsche. 
Kaplan Gerhard Hirschfelder 
war ein gebürtiger Deutscher. 
Im Breslauer Priesterseminar 
lernte er wie jeder damalige 
Seminarist wahrscheinlich auch 

die polnische Sprache, um zwe-
isprachig predigen zu können. 
In der ehemaligen Grafschaft 
Glatz diente er als Priester den 
Einwohnern des früheren „Böh-
mischen Winkels". Im Hinblick auf 
die sakramentale Beichte und 
die Lieblingslieder der lokalen, 
außergewöhnlich musikalisch 
begabten Bevölkerung konnte 
er sich vielleicht wenigstens zum 
Teil die tschechische Sprache im 
lokalen Dialekt aneignen.

Die Erhebung des begnade-
ten Priesters des Glatzer Deka-
nats zur Ehre der Altäre hat ein 
neues Licht auf das deutsche 
Volk geworfen, das im Natio-
nalsozialismus von der Ideologie 
der Regierungspartei und dem 
riesigen Führerkult des Dritten 
Reiches mit okkulten Wurzeln 
gelähmt und versklavt wurde. 
Die Seligsprechung von Kaplan 
Hirschfelder war einer der Bewe-
ise dafür, dass nicht die ganze 
deutsche Nation der Nazi-Ide-
ologie erlag, die im Programm-
buch Adolf Hitlers „Mein Kampf" 
von 1925 enthalten war, dass es 
im deutschen Volk auch solche 
Menschen gab, die in Einigkeit 
mit dem Papst und mit mutigen 
Bischöfen treu an der Seite der 
Wahrheit, des katholischen Glau-
bens, der Liebe und der Würde 
des Menschen standen.

Der selige Gerhard Hirsch-
felder ist auch mit dem tsche-
chischen Volk verbunden. Es sei 
daran erinnert, dass die damalige 
Grafschaft Glatz, die von Deut-
schen und von immer weniger 
und zusätzlich germanisierten 
Tschechen bewohnt war, kir-
chlich bis 1972 zum Erzbistum 
Prag gehörte. Daher war Kaplan 
Gerhard als deutscher Priester 
der Erzdiözese Prag sogar mit 
einem Lobesbrief ausgezeich-
net, und zwar nach der soliden 
Vorbereitung einer Gruppe von 
fast 700 jungen Menschen für 
das Sakrament der Firmung, das 
an einem Tag Kardinal Karel Ka-
špar (1931-1941) erteilt hat. De-
shalb kann auch die tschechische 
Kirche auf seine Erhebung zur 
Ehre der Altäre stolz sein.

Mit dem seligen Gerhard 
Hirschfelder fühlen auch wir 
Polen uns verbunden, weil das 
Land, wo Kaplan Gerhard gebo-
ren wurde und wo er gedient 
hat, heute zu Polen gehört. So 
haben ihn auch die Polen als ih-
ren Seligen angenommen. Im 
Übrigen wurde dieser Priester 
durch den Akt der Seligspre-
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chung Eigentum und Zierde 
der ganzen Kirche. Kardinal 
Meisner erinnerte in seiner Pre-
digt bei der Seligsprechung in 
Münster, am Sonntag, dem 19. 
September 2010, dass wir in 
der Kirche immer zuerst Kinder 
Gottes, Brüder und Schwestern 
Christi und erst dann Bürger der 
einzelnen Nationen sind. Wir 
können also sagen, dass der 
hervorragende Glatzer Kaplan 
Gerhard Hirschfelder als Seliger 
unseren drei Nationen gegeben 
wurde, damit wir in Frieden und 
Eintracht sowie auf dem Boden 
des Evangeliums Christi unsere 
gegenseitige Einheit, die gute 
Nachbarschaft und die christli-
che Zivilisation bauen. Wir alle 
sind froh, dass wir im Himmel 
einen so unbeugsamen und ge-
meinsamen Fürsprecher haben 
können.

Während der Danksagung-
smesse für die Seligsprechung 
des Märtyrers des KZ Dachau, die 
am Sonntag, dem 10. Oktober 
2010 in Bad Kudowa gefeiert 
wurde, lenkte ich meine Auf-
merksamkeit auf die drei wich-
tigsten Tugenden, die unseren 
Seligen schmückten und die im 
Mittelpunkt unserer Bemühun-
gen, unserer aszetischen Arbeit 
stehen sollten. Das sind: Liebe, 
Mut und Tapferkeit. Kaplan Ger-
hard war so, wie sein Liebling-
spatron der Taufe - der große 
Mystiker der Redemptoristen-
-Gemeinschaft, der hl. Gerhard 
Majella, wirklich in Gott verliebt 
und brachte das durch Heiter-
keit und eine unvergleichliche 
Freude zum Ausdruck. Viel Zeit 
verbrachte er  in Gebet vor dem 
eucharistischen Herrn, bei Alten- 
und Krankenbesuchen und auf 
Wallfahrten. Diese Liebe zu Gott 
hatte ihre Widerspiegelung in 
der Liebe zu den Menschen, vor 
allem zu den Jugendlichen, zu 
den Kranken und älteren Men-
schen. Konsequent bewahrte er 
Freundschaften mit einer Reihe 
von Priestern, Ordensschwestern 
und Familien. Als Jugendseel-
sorger sah und reagierte Kaplan 
Gerhard auf die Bedrohung, die 
auf die Jugend von seiten der 
kirchenfeindlichen Organisatio-
nen kam. Er beschützte sie vor 
Lügen, Gewalt und Unglauben. 
Er war derjenige, dem es gelun-
gen ist, in so kurzer Zeit und in 
der Dekade des tobenden Na-
zismus unter seinen Schülern 
vier Berufungen zum Priester-
tum und bei zwei Mädchen zum 

Ordensleben zu beschützen. Er 
rief die Gläubigen auf, Gott treu 
zu sein, in Wahrheit und Liebe 
zu leben.

Der selige Gerhard war ein 
Priester von großem Mut. Als er 
das rasende Übel sah, die Schän-
dung der Kreuze und anderer 
heiliger Zeichen, zögerte er 
nicht, von der Kanzel öffentlich 
zu sagen: „Wer der Jugend den 
Glauben an Christus aus dem 
Herzen reißt, ist ein Verbrecher" 
Dieser Priester ging nie auf Se-
ilschaften ein und suchte kein 
bequemes, sicheres Leben. Zu-
sätzlich von Charismen der reli-
giösen Bewegungen Quickborn, 
Schönstatt und Kolpingsfami-
lie bereichert – ging er gegen 
den Strom. Er richtete sich nicht 
nach der auferlegten Korrektheit 
gegenüber dem herrschenden 
System. Immer stand er auf 
der Seite der Wahrheit, auf der 
Seite des Evangeliums und der 
katholischen Kirche. Der selige 
Gerhard war auch ein Priester 
von großer Tapferkeit. Er erlitt 
viel Leid. Um die Ausdauer und 
den Schutz der priesterlichen 
Identität betete er im Gefängnis 
in Glatz. Wir erfahren davon so-
wohl aus seinen Betrachtungen 
zu den Kreuzwegstationen als 
auch aus seinem Briefwechsel 
und den Berichten der Zeugen. 

In der heutigen Zeit benöti-
gen wir so sehr diese Qualitäten 
des Geistes, die unseren Seligen 
schmückten. Wir brauchen die 
Liebe zu Gott und zu den Men-
schen. Wenn die Liebe zu Gott 
erlischt, schwindet auch die 
Liebe und der Respekt zum 
Menschen. Wir brauchen den 
Mut, um der Lüge, dem Bösen 
zu trotzen, um der politischen 
Korrektheit nicht zu unterliegen, 
um auf die Seilschaften nicht 
einzugehen.

Wir brauchen eine klare 
evangeliumsgemäße Korrek-
theit. Wir brauchen Mut. Die 
Kirche, die Christen sind heute 
so oft gebrandmarkt. Jeden Tag 
kommen sie in einer erschrec-
kenden Zahl im Nahen Osten 
um, sie kommen in Afrika um 
... Sie kommen um und erleben 
Leid auf allen Kontinenten der 
Welt. Immer wieder erleben sie 
auch Verleumdung im eigenen 
Vaterland. Wir brauchen den Mut 
des Kaplans Gerhard, damit wir 
ausharren und uns nicht entmu-
tigen lassen, Christus zu bezeu-
gen, so wie auch St. Johannes 
Paul II. und alle Heiligen, die stets 

ein Geschenk für andere waren 
und eine Zivilisation der Liebe 
aufbauten.

Aus dem Lebenslauf unseres 
Seligen erfahren wir, dass sein 
Leben auf Schwierigkeiten und 
Kreuzen gebettet war. Er war 
ein uneheliches Kind. Schon aus 
diesem Grund hatte er Schwie-
rigkeiten mit dem Eintritt ins 
Priesterseminar, und später mit 
der Zulassung zur Priesterweihe 
und der Primiz, die in der Glatzer 
Pfarrei nicht gefeiert werden dur-
fte. Nichts aber konnte ihn ent-
mutigen. Er war sehr beharrlich 
auf dem Wege seiner Berufung. 
Er absolvierte das Theologiestu-
dium an der Universität Breslau. 
Kurz nach seiner Priesterweihe, 
als er in der St.-Bartholomäus-
-Pfarrei in Bad Kudowa-Tscher-
beney eine Anstellung als Kaplan 
bekam, wurde er zum Jugend-
seelsorger der Grafschaft Glatz, 
d.h. des ganzen Glatzer Landes 
ernannt. Er hatte immer Zeit für 
junge Menschen. Bei Ordens-
schwestern und in Familien-
häusern, getrennt für Jungen, 
Mädchen und Ministranten, hielt 
er solide Katechesen in Form von 
sogenannten „Glaubensstunden." 
Für Jugendliche und Erwachsene 
organisierte er Pilgerfahrten zu 
Marienwallfahrtsorten, vor allem 
nach Albendorf.

Der selige Gerhard Hirsch-
felder wurde als mutiger und 
begnadeter Prediger der evan-
geliumsgemäßen Wahrheit be-
rühmt. Zahlreiche Zeugen des 
kanonischen Prozesses gestan-
den, dass sie sich nach wie vor an 
seine Predigten erinnern. Seine 
Predigten waren nicht kitschig, er 
fügte sich nicht der politischen 
Korrektheit. Er konnte sich der 
Politik der Nazis, welche die Ju-
gendlichen zu Atheisten machen 
wollten, offen entgegenstellen. 
Die deutschen Nazis wussten, 
dass sie nicht imstande waren, 
die Erwachsenen, ältere Men-
schen, vom Glauben wegzu-
ziehen, deshalb haben sie ihre 
Propaganda- und atheistische 
Aktion an die Jugend gerichtet. 
Kaplan Hirschfelder als Jugend-
seelsorger hat nicht vorgetäu-
scht, dass er das nicht versteht 
und nicht sieht. In dieser Haltung 
war er Josef Kentenich, dem 
Gründer des Schönstattwerkes 
und großen Evangeliumsverkün-
diger in Dachau, sehr ähnlich. Ka-
plan Gerhard wurde mehrmals 
gewarnt, überwacht und geistig 
und körperlich eingeschüchtert, 

damit er die Opposition gegen 
die Politik des Dritten Reiches 
einstellt. Vermutlich im Februar 
1941 hatte man zum tragischen 
Tod seiner Mutter beigetragen, 
die in den Tiefen der Glatzer Ne-
iße gefunden wurde. Der Priester 
hatte seine geliebte Mutter be-
graben, aber er hörte nicht auf, 
die Wahrheit zu predigen und die 
Feinde Gottes und der Kirche auf 
ihre Fehler hinzuweisen.

Vor uns ist der nächste, 
sechste Jahrestag der Seligspre-
chung des unerschütterlichen 
Verteidigers der Jugend und des 
Gestalters eines neuen – evan-
geliumsgemäßen Menschen. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich 
noch einmal meine große Freu-
de ausdrücken, dass die nächste 
zweisprachige, sorgfältig bebil-
derte Publikation veröffentlicht 
wird, die dem Seligen gewidmet 
ist. Von Herzen gratuliere ich 
Herrn Professor Tadeusz Fitych 
und bringe meine tiefe Dank-
barkeit zum Ausdruck. Zugleich 
danke ich allen, die ihn in dieser 
edlen Mühe, bei der Arbeit der 
ständigen Erkundung unseres 
Seligen und bei der Verbreitung 
seiner Verehrung unterstützen.
Übersetzung: Irena Rogowska

Ks. prof. dr hab.
Włodzimierz Wołyniec

Jeśli ktoś zostaje ogłoszony 
przez Kościół błogosławionym, 
to nie tylko dlatego, że osiągnął 
najwyższy poziom życia moral-
nego i zdobył cnoty chrześcijań-
skie w stopniu heroicznym, ale 
także dlatego, że stał się w pełni 
człowiekiem, osiągnął prawdzi-
we człowieczeństwo (humani-
tas). Takiego stanu życia, które 
można nazwać życiem błogosła-
wionym, nie można jednak osią-
gnąć o własnych siłach i jedynie 
ludzkim staraniem. Wszelkie 
błogosławieństwo płynie od 
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Boga. Od początku stworze-
nia i historii świata opisanej 
na kartach Pisma Świętego 
Bóg błogosławi człowieko-
wi, aby uczestniczył w Jego 
stwórczej mocy, rozwijał się i 
dojrzewał. Z chwilą przyjścia 
Syna Bożego na ziemię, Boże 
błogosławieństwo intensyfi-
kuje się i pomnaża. Pan Jezus 
błogosławi wszystkim ludziom 
dobrej woli i wskazuje drogę 
życia błogosławionego. „Bło-
gosławieni ubodzy w duchu” 
– rozpoczyna swoje progra-
mowe Kazanie na Górze. 

Droga życia błogosławio-
nego i szczęśliwego jest moż-
liwa dla wszystkich ludzi, cho-
ciaż jest niełatwa. Pan Jezus 
porównuje ją do wąskiej drogi 
i ciasnej bramy. Na tej drodze 
człowiek nigdy nie jest sam. 
Jest z nim Ten, który mówi  o 
sobie, że jest drogą, prawdą 
i życiem, nasz Pan i Zbawi-
ciel, Jezus Chrystus, a także 
są z nim ci, którzy już przeszli 
drogę życia błogosławionego.

Książka pod tytułem Błogo-
sławiony Ksiądz Gerhard Hir-
schfelder. „Rubin ziemi kłodz-
kiej” – dzieje życia  i posługiwa-
nia w obrazach, Kudowa-Zdrój, 
Czermna 2016, ukazuje kon-
kretny przykład prawdziwie 
ludzkiego i chrześcijańskiego 
życia. Droga błogosławionego 
Gerharda Hirschfeldera wiodła 
od Kłodzka, gdzie się urodził i 
wychowywał, przez Wrocław, 
gdzie studiował teologię na 
Wydziale Teologicznym i przy-
gotowywał się do kapłaństwa, 
przez Kudowę-Zdrój, Czerm-
ną, Bystrzycę Kłodzką, gdzie 
posługiwał jako duszpasterz, 
aż do miejsca męczeństwa w 
kłodzkim więzieniu i obozie 
Dachau. Koncepcję książki 
stworzył i opracował ksiądz 
Profesor Tadeusz Fitych, były 
sekretarz generalny Papieskie-
go Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu, który obecnie 
prowadzi szeroką działalność 
naukową i popularyzującą  w 
dziedzinie historii ziemi kłodz-
kiej. Autor książki postawił so-
bie za cel nie tylko uratowanie 
i zbadanie rozproszonych źró-
deł historycznych i materiałów 
fotograficznych tego regionu 
Polski, ale także przekazanie 
ludziom dzisiejszych czasów, 
szczególnie ludziom młodym, 
świadectwa heroicznej wiary 
i cnót. Trzeba nadmienić, że 
prezentowana publikacja w 

opracowaniu księdza Tadeusza 
Fitycha przy udziale Fundacji 
Ziemi Noworudzkiej jest kon-
tynuacją ubiegłorocznej pu-
blikacji tego samego Autora 
pod tytułem List Boga. Bło-
gosławiony ksiądz Gerhard 
Hirschfelder heros ducha zie-
mi kłodzkiej (Kudowa-Zdrój, 
Czermna 2015). Lektura obu 
książek stanie się niewątpli-
wie zachętą do zobaczenia 
miejsc związanych z życiem i 
działalnością błogosławionego 
Gerharda. Może stać się rów-
nież inspiracją do podjęcia 
pielgrzymkowego trudu do 
jego grobu w Kudowie-Zdroju, 
Czermnej.

* * *

Wenn jemand von der 
Kirche seliggesprochen wird, 
dann nicht nur deswegen, weil 
er das höchste Niveau des mo-
ralischen Lebens erreicht und 
die christlichen Tugenden in 
einem heroischen Grad ge-
wonnen hat, sondern auch 
deswegen, weil er vollkom-
men Mensch geworden ist, die 
wahre Menschlichkeit erreicht 
hat (humanitas). Ein solcher 
Zustand des Lebens, das als 
gesegnetes Leben bezeich-
net werden darf, kann nicht 
auf eigene Faust und nur mit 
menschlichen Bemühungen 
erreicht werden. Jeder Segen 
fließt von Gott. Vom Anfang 
der Schöpfung und der Ge-
schichte der Welt, die auf den 
Seiten der Heiligen Schrift be-
schrieben ist, segnet Gott den 
Menschen, damit er sich an Se-
iner Schaffenskraft beteiligt, 
sich entwickelt und heranreift. 
Mit dem Kommen des Sohnes 
Gottes auf Erden verstärkt und 
vervielfacht sich Gottes Segen. 
Jesus segnet alle Menschen 
guten Willens und zeigt den 
Lebensweg eines Seligen. „Se-
lig sind die Armen im Geiste." 
So beginnt Er seine Bergpre-
digt. Der Weg des gesegneten 
und glücklichen Lebens ist für 
alle Menschen möglich, auch 
wenn er nicht einfach ist. Je-
sus vergleicht ihn mit einem 
schmalen Weg und mit einer 
engen Pforte. Auf diesem Weg 
ist der Mensch nie allein. Mit 
ihm ist Derjenige, der von sich 
selbst spricht, dass Er der Weg, 
die Wahrheit und das Leben 
ist, unser Herr und Erlöser Je-
sus Christus, und mit ihm sind 

diejenigen, die bereits den 
Weg des gesegneten Lebens 
gegangen sind.

Das Buch mit dem Titel 
Seliger Kaplan Gerhard Hir-
schfelder.„Rubin des Glatzer 
Landes”-- Geschichte seines 
Lebens und seines Dienstes in 
Bildern, Bad Kudowa-Tscher-
beney 2016, zeigt das kon-
krete Beispiel eines wahrhaft 
menschlichen und christlichen 
Lebens. Der Weg des seligen 
Kaplans Gerhard Hirschfelders 
führte von Glatz, wo er gebo-
ren wurde und aufgewachsen 
ist, über Breslau, wo er an der 
Theologischen Fakultät The-
ologie studierte und sich auf 
das Priestertum vorbereitete, 
über Bad Kudowa-Tscherbe-
ney und Habelschwerdt, wo er 
als Priester tätig war, bis zum 
Martyrium im Glatzer Gefän-
gnis und im KZ Dachau. Das 
Konzept des Buches schuf 
und entwickelte Professor 
Tadeusz Fitych, ehemaliger 
Generalsekretär der Päpstli-
chen Theologischen Fakultät 
in Breslau, der jetzt eine breite 
wissenschaftliche und allge-
meinverständliche Beschäfti-
gung mit der Geschichte des 
Glatzer Landes ausübt.  Der 
Autor des Buches setzte sich 
zum Ziel, nicht nur die ver-
streuten historischen Quellen 
und das fotografische Mate-
rial über diese Region Polens 
zu retten und zu erkunden, 
sondern auch den Menschen 
von heute, vor allem jungen 
Menschen, das Zeugnis des 
heroischen Glaubens und 
der Tugenden weiterzugeben. 
Es ist zu erwähnen, dass die 
präsentierte Veröffentlichung 
in Bearbeitung von Prof. Tade-
usz Fitych mit Beteiligung der 
Stiftung zur Erneuerung der 
Region Nowa Ruda eine Fort-
setzung ist der letztjährigen 
Publikation desselben Autors 
unter dem Titel Brief Gottes. 
Seliger Kaplan Gerhard Hir-
schfelder -- Geistesheros des 
Glatzer Landes (Bad Kudowa-
-Tscherbeney 2015).

Die Lektüre beider Bücher 
wird zweifellos ein Anreiz zum 
Besuch der Orte sein, die mit 
dem Leben und Wirken des 
seligen Gerhard verbunden 
sind. Sie kann auch eine Inspi-
ration sein, um die Mühe der 
Wallfahrt zu seiner Grabstelle 
in Bad Kudowa-Tscherbeney 
auf sich zu nehmen.

Ks. prałat Franz Jung

Dnia 19. 09. 2010 r. ksiądz 
Gerhard Hirschfelder urodzo-
ny w Kłodzku został beatyfiko-
wany w katedrze w Münster i 
tym samym wszedł do grona 
Błogosławionych i Świętych 
Kościoła katolickiego. „Ksiądz 
Gerhard Hirschfelder walczył 
o żywą wiarę młodych ludzi, 
których mu powierzono. On nie 
walczył z ideologią, lecz starał 
się przekazać wartości, który-
mi powinniśmy kierować się 
w życiu. Walka ze złem kieruje 
na to, co zwalczamy. Wymaga 
to wiele energii i uwagi. Walka 
o dobro zabiera złu energię i 
kieruje wszystko ku światłości.” 
Są to słowa przeoryszy Ancilli 
Röttger z klasztoru klarysek 
przy katedrze w Münster.

Błogosławiony ks. Gerhard 
Hirschfelder był i pozostanie 
wzorem dla wszystkich ro-
dziców i wychowawców jak 
prowadzić młodych ludzi do 
Chrystusa. Jest On również 
przykładem na to, że wiara w 
Chrystusa daje człowiekowi głę-
boką pobożność, serdeczność i 
pogodę ducha. Błogosławiony 
jest również budowniczym mo-
stów między Polakami, Niem-
cami i Czechami.

Dziękuję ks. biskupowi prof. 
Ignacemu Decowi i ks. prałatowi 
Romualdowi Brudnowskiemu, 
proboszczowi parafii w Kudo-
wie – Zdroju Czermnej za sze-
rzenie kultu błogosławionego 
ks. Gerharda Hirschfeldera w 
diecezji świdnickiej, jak i w ca-
łym kraju

Szczególne podziękowania 
należą się ks. prof. Tadeuszowi 
Fitychowi za wydanie tej książ-
ki. Ksiądz profesor opublikował 
wiele tekstów o ks. Gerhardzie 
Hirschfelderze, opartych na 
dogłębnej analizie źródłowej, 
odkrywając tym samym nowe 
aspekty życia i posługi Błogosła-
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wionego. Zebrał też dużą ilość 
innych zdjęć, które pozwalają 
lepiej poznać ludzi i czasy, w 
których żył.

* * *

  Mit dem 19.09.2010 ist im 
Dom zu Münster Kaplan Ger-
hard Hirschfelder aus Glatz/
Klodzko seliggesprochen wor-
den und damit im Buch der Se-
ligen und Heiligen der Kirche 
eingeschrieben. „Kaplan Ger-
hard Hirschfelder kämpfte für 
einen lebendigen Glauben der 
Jugendlichen, die ihm anver-
traut waren. Er kämpfte nicht 
gegen eine Ideologie, sondern 
versuchte, Werte zu vermitteln, 
die Orientierung geben. Gegen 
das Dunkle, das Böse kämpfen 
gibt dem, was wir bekämpfen, 
zuviel Aufmerksamkeit und 
stellt es in die Mitte. Für das 
Helle, das Gute kämpfen nimmt 
dem Dunkel die Energie und 
lenkt alle Kräfte ins Licht.“ 

Das ist die Aussage der Äb-
tissin Ancilla Röttger aus dem 
Klarissenkloster am Dom zu 
Münster. So ist und bleibt der 
Selige Gerhard Hirschfelder ein 
Vorbild für alle Eltern und Erzie-
her und führt die Jugend immer 
mehr zu Christus. Der Selige ist 
auch ein Vorbild dafür, dass der 
Glaube an Christus eine tiefe 
Frömmigkeit, Herzlichkeit und 
Fröhlichkeit schenkt. Und der 
Selige ist ein Brückenbauer 
zwischen Polen, Deutschen 
und Tschechen. 

Ich danke Herrn Bischof Dr. 
Ignacy Dec und dem Pfarrer von 
Tscherbeney/Kudowa Czermna, 
Herrn Prälat Romuald Brudnow-
ski, dass die Verehrung des Se-
ligen Gerhard Hirschfelder im 
Bistum Schweidnitz/Świdnica 
und darüber hinaus so wirksam 
ist und bleibt. 

Ein besonderer Dank gilt 
Herrn Prof. Dr. Fitych für die He-
rausgabe dieses Buches. Er hat 
ungezählte Texte über Gerhard 
Hirschfelder veröffentlicht, für 
die viele Informationen zusam-
mengetragen hat, die auf einem 
gründlichen Quellenstudium 
beruhen und oft neue Aspek-
te bringen. Dazu hat er eine 
Unmenge historische Bilder 
hervorragend aufbereitet und 
dazu aktuelle Fotos beigefügt. 
Auf diese Weise wird das Leben 
des Seligen für den Leser an-
schaulich.

Michał Dworczyk
poseł na Sejm RP

„Światu (…) potrzeba Bo-
żych szaleńców, którzy będą 
szli przez ziemię, jak Chrystus, 
jak Wojciech, Stanisław czy Mak-
symilian Maria Kolbe (…), któ-
rzy będą mieli odwagę miłować 
i nie cofną się przed żadną ofiarą.        
św. Jan Paweł II

Błogosławiony ksiądz Ger-
hard Hirschfelder jest mi nie-
zwykle bliski jako człowiekowi, 
politykowi, a także, w przeszłości, 
wychowawcy młodzieży w har-
cerstwie. Uważam, że pierwszy 
Błogosławiony diecezji świdnic-
kiej został nam podarowany jako 
Patron i wzór do naśladowania. 
Przemawia do mnie i ujmuje 
tym, że jako kapłan i duszpasterz 
młodzieży głosił prawdy, którymi 
sam żył, bronił wartości, na któ-
rych został wychowany, i w tak 
straszliwych i trudnych czasach 
potrafił zachować godność ludz-
ką. W piękny sposób realizował 
swoją posługę kapłańską i miał 
odwagę przeciwstawić się tota-
litarnej ideologii faszystowskiej.

Jest także moralnym drogo-
wskazem dla polityków, gdyż 
uczy, jak być wrażliwym na 
potrzeby drugiego człowieka, 
troszczyć się o dobro wspólne i 
kulturę chrześcijańską. Wszak od 
tego zależy rozwój społeczny i 
polityczny państw  oraz narodów. 
Jego postawa to dzisiaj także 
antidotum na życie bez warto-
ści, nihilizm, kryzys europejski. 
Przykład Jego życia potwierdza, 
że wszystko trzeba budować na 
fundamencie, jakim jest wiara w 
Boga, co jest niezwykle cenne w 
czasach walki z Krzyżem i odcina-
nia się od wartości chrześcijań-
skich, na których wyrosła Europa.

Jako Patron Niemców, Po-
laków i Czechów unaocznia i 
uświadamia, że bez Chrystusa 
nie można zbudować trwałej 
jedności Europy. Uczy nie tylko 

autentycznego życia chrześcijań-
skiego, ale obrony wspólnego 
dziedzictwa, na którym ukształ-
towały się nasze narody.

Płynące z Jego życia prze-
słanie, które pozostawił nam w 
ostatnim wygłoszonym kazaniu, 
że kto z serc młodzieży wyrywa 
wiarę w Chrystusa, jest zbrodnia-
rzem, pozostaje niezwykle aktu-
alne i wzywa nas, współczesnych, 
do troski   o młode pokolenie 
zagrożone bezbożnymi ideolo-
giami.

Wyrażam nadzieję, że ta 
publikacja przybliży wszystkim 
postać bł. ks. Gerharda jako Pa-
trona i duchowego przewodnika 
Mieszkańców ziemi kłodzkiej, 
diecezji świdnickiej i każdego 
z nas.

Jestem zaszczycony zapro-
szeniem do współudziału w 
powstaniu tej publikacji.

* * *

„Die Welt (...) braucht Gottes 
Wahnsinnige, die durch das Land 
gehen werden wie Christus ... wie 
Christus, wie Adalbert,  Stanislaus 
oder Maximilian Maria Kolbe (...), 
die den Mut haben werden, zu 
lieben und vor keinem  Opfer 
zurückzuschrecken.   Hl. Johan-
nes Paul II.

Der selige Kaplan Gerhard 
Hirschfelder ist mir sehr nah, 
mir als Mensch und Politiker, als 
früherem Erzieher der Jugend 
in der Pfadfinderbewegung. 
Ich finde, dass der erste Selige 
der Diözese Schweidnitz uns 
als Schirmherr und Vorbild ge-
schenkt wurde. Es spricht mich 
an und gewinnt mein Herz damit, 
dass er als Priester und Jugendse-
elsorger auf eine authentischen 
Art und Weise die Wahrheit ge-
predigt hat, die er selbst gelebt 
hat, Werte verteidigt hat, mit 
denen er aufgewachsen ist, 
und in solch schändlichen und 
schwierigen Zeiten die menschli-
che Würde bewahren konnte. Auf 
eine schöne Weise verwirklichte 
er seinen priesterlichen Dienst 
und hatte den Mut, sich der to-
talitären faschistischen Ideologie 
zu widersetzen. 

Er ist auch ein moralischer 
Wegweiser für Politiker, weil 
er lehrt, wie man auf die Be-
dürfnisse anderer empfindsam 
reagieren und für das Gemein-
wohl und die christliche Kultur 
sorgen sollte. Schließlich hängt 
davon die soziale und politische 
Entwicklung der Staaten und 

Nationen ab. Seine Haltung ist 
heute auch ein Gegenmittel 
gegen das Leben ohne Werte, 
gegen Nihilismus und gegen 
die Krise Europas. Das Beispiel 
seines Lebens bestätigt, dass 
alles auf dem Fundament des 
Glaubens an Gott gebaut wer-
den soll, was in den Zeiten des 
Kampfes gegen das Kreuz und 
in der Zeit der Distanzierung von 
christlichen Werten, auf denen 
Europa gewachsen ist, äußerst 
wertvoll ist. Als Schirmherr der 
Deutschen, Polen und Tsche-
chen veranschaulicht er und 
macht er bewusst, dass man 
ohne Christus keine dauerhafte 
Einheit Europas bauen kann. Er 
lehrt nicht nur das authentische 
christliche Leben, sondern die 
Verteidigung des gemeinsamen 
Erbes, auf dem unsere Nationen 
gewachsen sind.

Die aus seinem Leben aus-
gehende Botschaft, die er uns 
in seiner letzten Predigt hinter-
lassen hat, dass jeder, welcher 
der Jugend den Glauben an 
Christus aus dem Herzen reißt, 
ein Verbrecher ist, ist sehr aktuell 
und ruft uns heute auf, für die 
junge Generation, die von got-
tlosen Ideologien bedroht ist, 
zu sorgen.  Ich hoffe, dass die-
se Veröffentlichung die Gestalt 
des seligen Kaplan Gerhard als 
Schirmherrn und geistlichen Füh-
rer für die Bewohner des Glatzer 
Landes, der Diözese Schweidnitz 
und für jeden von uns näherbrin-
gen wird.

Ich fühle mich geehrt, an der 
Erstellung dieser Publikation te-
ilnehmen zu können.

Julian Golak
Prezes Wydawnictwa 
Ziemia Kłodzka

O niemieckim księdzu Ger-
hardzie Hirschfelderze dowie-
działem się w 1989 roku. Jego 
historię opowiedział mi  ś.p. 
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Książka ks. prof. Tadeusza 
Fitycha to dwujęzyczne wy-
danie albumowe poświęcone 
życiu i posłudze kapłańskiej 
pierwszego Błogosławionego 
dieceji świdnickiej, nazwanego 
przez Autora „rubinem ziemi 
kłodziej”. Książka jest próbą uka-
zania Duszpasterza Młodzieży 
Ziemi Kłodzkiej jako człowieka 
sumienia, jego dróg do święto-
ści, do źródła siły i mądrości. W 
biografii przedstawione zostały 
kolejne etapy życia Błogosła-
wionego, uzupełnione jeszcze 
przez kalendarium. Fotografie 
Księdza ułożone zostały chro-
nologicznie według następu-
jących rozdziałów: Kłodzko - tu 
się wszystko zaczęło, Wrocław - 
dojrzewanie do życia w ka-
płaństwie, Czermna - wiosna 
ofiarnej miłości pasterskiej, 
Bystrzyca Kłodzka - ziarno 
wpadło w ziemię, aby obumar-
ło, Kłodzko - cela więzienna 
Ogrodem Oliwnym, KL Dachau - 
życiowy Wielki Piątek, Droga 
na ołtarze. Zaprezentowano 
też archiwalne fotografie miast 

i miejsc, z którymi związany był 
Błogosławiony. Rozdział „Bł. ks. 
Gerhard Hirschfelder patronem 
uczelni i honorowym obywa-
telem miast” napisali pod kie-
runkiem księdza profesora jego 
uczniowie Jarosław Buczyński i 
Przemysław Farun. W ostatnim 
rozdziale Autor przedstawił 
propozycje tras pielgrzymko-
wych do grobu i miejsca kaźni 
Błogosławionego. Zamieścił 
też obszerną bibliografię prac 
poświęconych ks. Gerhardowi. 
Wstęp do książki napisał ks. bp. 
Ignacy Dec, a przedmowę ks. 
prof. Włodzimierz Wołyniec. W 
posłowiu głos zabrali ks. pra-
łat Romuald Brudnowski, ks. 
prałat Franz Jung i Julian Golak 
- prezes Wydawnictwa Ziemia 
Kłodzka. Swoje słowo zamieścił 
także Michał Dworczyk - poseł 
na Sejm RP. 

Zainteresowani kupnem 
książki proszeni są o kontakt 
z wydawcą: Fundacja Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej, tel. 509 
100 183

Daniel Udod, mieszkaniec Ku-
dowy-Zdroju, który mając 17 lat 
był więźniem obozu koncentra-
cyjnego w Dachau. Szczęśliwie 
przeżył i po drugiej wojnie świa-
towej przyjechał na Dolny Śląsk.

Jego opowiadanie mocno 
utkwiło mi w pamięci. Nakłonił  
mnie też do publikacji swojego 
artykułu o ks. Gerhardzie. Pomimo 
doznanych od Niemców krzywd, 
wspierał promocję mało znanej 
historii niemieckiego księdza, 
który został zamęczony w Da-
chau. Kolejnymi osobami, które 
opowiedziały mi o życiu niezna-
nego bohatera z ziemi kłodzkiej 
były przedwojenne mieszkanki 
Kudowy-Czermnej Elisbeth Kynast 
i ś.p. Róża Rokitenski. Ksiądz prałat 
Franz Jung, na każdej pielgrzymce 
na ziemię kłodzką, przypominał 
znaczenie czynów młodego księ-
dza, który mężnie przeciwstawiał 
się nazistom.

Na łamach polsko-czesko- 
niemieckiego miesięcznika „Zie-
mia Kłodzka” publikowaliśmy 
coraz więcej faktów  z życia księ-
dza Hirschfeldera. Przed Świętami 
Wielkanocnymi drukowaliśmy w 
trzech językach Drogę Krzyżową, 
którą napisał w kłodzkim więzie-
niu. Od sześciu lat w „Ziemi Kłodz-
kiej” publikujemy niezwykle cenne 
artykuły ks. prof. Tadeusza Fitycha, 

będące wynikiem jego badań na-
ukowych nad życiem i posługą 
kapłańską Błogosławionego.

Dużym wydarzeniem było zor-
ganizowanie w pierwszą rocznicę 
beatyfikacji spektaklu teatralnego 
o życiu bł. ks. G. Hirschfeldera w 
wykonaniu więźniów. Przedsta-
wienie zostało kilkakrotnie wy-
stawione w kłodzkim zakładzie 
karnym, w którym w czasie II woj-
ny światowej Ksiądz był więziony.

Wydawnictwo „Ziemia Kłodz-
ka” wydało pierwszą w języku pol-
skim biografię Błogosławionego, 
autorstwa Waldemara Wieji, a z 
okazji Beatyfikacji specjalny nu-
mer czasopisma „Ziemia Kłodz-
ka”, w całości poświęcony życiu 
i dokonaniom bł. ks. Gerharda. 
Wspieraliśmy też wydanie książki 
Zdzisława Szczepaniaka „Duszpa-
sterz młodzieży ks. Gerhard Hir-
schfelder”

Błogosławiony ks. Gerhard jest 
dla nas przewodnikiem ducho-
wym i protektorem pojednania 
polsko-czesko-niemieckiego.

* * *

Von dem deutschen Priester 
Gerhard Hirschfelder habe ich im 
Jahre 1989 erfahren. Seine Ge-
schichte hat mir der immer unver-
gessene Daniel Udod erzählt, ein 

Bewohner von Bad Kudowa, der 
im Alter von 17 Jahren Häftling 
des Konzentrationslagers in Da-
chau war. Zum Glück hat er über-
lebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
kam er nach Niederschlesien.

Seine Erzählung ist mir fest 
in Erinnerung geblieben. Er 
überzeugte mich auch, seinen 
Artikel über Kaplan Gerhard 
zu veröffentlichen. Trotz des 
Unrechts, das er von den Deut-
schen erlitten hat, unterstützte 
er stark die Popularisierung  der 
wenig bekannten Geschichte des 
deutschen Priesters, der in Dachau 
gemartert wurde. Die nächsten 
Personen, die mir über das Leben 
des unbekannten Helden des 
Glatzer Landes erzählten, waren 
die Vorkriegsbewohnerinnen von 
Bad Kudowa-Tscherbeney, Frau 
Elisabeth Kynast und die immer 
unvergessene Rosa Rokitensky. 
Großdechant Franz Jung erinnerte 
auf jeder Pilgerfahrt ins Glatzer 
Land an die Bedeutung der Taten 
des jungen Priesters, der sich tap-
fer den Nazis widersetzte.

Auf den Seiten der polnisch-
-tschechisch-deutschen Zeitschrift 
„Ziemia Kłodzka“ veröffentlichten 
wir immer mehr Fakten über das 
Leben von Kaplan Hirschfelder. 
Vor Ostern wurde in drei Sprachen 
der Kreuzweg gedruckt, den er 

im Glatzer Gefängnis geschrieben 
hat. Seit sechs Jahren publizieren 
wir in der „Ziemia Kłodzka" äu-
ßerst wertvolle Artikel von Prof. 
Tadeusz Fitych, die Ergebnis se-
iner Forschungen über das Leben 
und den priesterlichen Dienst des  
Seligen sind.

Ein wichtiges Ereignis zum 
ersten Jahrestag der Seligspre-
chung war die Organisation eines 
Theaterstücks über das Leben 
von Kaplan G. Hirschfelder in der 
Vorführung bei Gefangenen. Das 
Stück wurde mehrmals im Glatzer 
Gefängnis aufgeführt, wo wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges 
dieser Priester gefangengehal-
ten wurde.

Der Verlag „Ziemia Kłodzka" 
gab die erste Biographie des 
Seligen von Waldemar Wieja in 
polnischer Sprache heraus, und 
anlässlich der Seligsprechung eine 
Sonderausgabe der Zeitschrift 
„Ziemia Kłodzka", im Ganzen dem 
Leben und den Leistungen von 
Kaplan Gerhard gewidmet. Wir 
unterstützten auch die Ausgabe 
des Buches von Zdzislaw Szcze-
paniak: „Jugendseelsorger Kaplan 
Gerhard Hirschfelder."

Der selige Kaplan Gerhard ist 
für uns ein geistiger Führer und 
Schirmherr der polnisch-tsche-
chisch-deutschen Versöhnung.

Ks. prof. Tadeusz Fitych. Fot. Reinhard Schindler 
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dr Ryszard Gładkiewicz

I KONGRES CZECHOZNAWSTWA POLSKIEGO 2016
Idea Kongresu dojrzewała 

od kilku lat w środowiskach 
zainteresowanych współpracą 
polsko-czeską, w tym zwłaszcza 
w  Polsko-Czeskim Towarzystwie 
Naukowym (PCzTN). 

W tytule  akcentuje się nie 
bohemistykę, ale szersze pojęcie 
czechoznawstwa jako interdyscy-
plinarnej wiedzy o przeszłości, 
współczesności i drogach przy-
szłego rozwoju ziem czeskich w 
kontekście środkowoeuropejskim 
lub szerszym. W zamysłach ini-
cjatorów kongres miałby  konty-
nuować tradycję wrocławskich 
spotkań „czeskich”, zwłaszcza  
konferencji „Europa Środkowa. 
Kultura na rozdrożu” z listopada 
1989 r.  Kongres inaugurowałby 
cykl –  odbywałby się  np. co 4 
lata.

Prace prz ygotowawcze 
programowane były tak, aby 
aktywizować środowiska cze-
choznawcze i pobudzać zainte-
resowanie sprawami czeskimi; 
przykładem jest konferencja na 
temat obrazu sąsiada w polskich 

i czeskich podręcznikach szkol-
nych (Ostrawa, maj 2013), która 
zaowocowała ważną publikacją 
i uruchomieniem długofalowe-
go programu wzajemnych ana-
liz podręczników, wspartego 
już przez czynniki oficjalne obu 
krajów. 

Oryginalnym pomysłem jest 
„sieciowa” organizacja Kongresu. 
Program będzie realizowany od 
połowy września do połowy listo-
pada 2016 r. w postaci segmentu 
„centralnego” we Wrocławiu (24-
26 X) i segmentów zlokalizowa-
nych poza Wrocławiem, głównie 
na pograniczu polsko-czeskim, 
ale także np. w Poznaniu i Szcze-
cinie. Segment wrocławski wpi-
suje się w program Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016.   

Celem Kongresu jest zbilan-
sowanie polskich badań proble-
matyki związanej z Czechami 
i relacjami polsko-czeskimi, 
opracowanie „mapy” zakresu, 
form i oddziaływań zaintereso-
wania tą problematyką w Polsce. 
Przedyskutowane zostaną per-

spektywy polskich badań cze-
choznawczych, sformułowane  
propozycje ich intensyfikacji,  
stworzenie płaszczyzny wy-
miany informacji, sposobności 
integracji zainteresowanych 
środowisk, wytworzenia efektów 
synergetycznych. Ważne będzie 
też podkreślenie znaczenia tema-
tyki czechoznawczej dla rozwoju 
relacji polsko-czeskich na  wielu 
poziomach – lokalnym, regional-
nym, krajowym, europejskim, a 
także ukazanie roli przygranicz-
nych regionów Dolnego Śląska, 
(w tym zwłaszcza Wrocławia), 
Opolszczyzny i Górnego Śląska 
w relacjach  polsko-czeskich i 
aspektów „czeskich” w  dziedzic-
twie kulturowym tych regionów,

Krąg adresatów i uczestników 
będzie miał zasięg międzyna-
rodowy. Program będzie miał 
charakter naukowo-ekspercki, 
ale otwarty dla jak najszerszego 
grona zainteresowanych niespe-
cjalistów. Liczbę uczestników 
wszystkich form programowych 
szacuje się na ponad 200 osób, 

w tym zagranicznych, zwłaszcza 
czeskich.

Kongres będzie stymulować 
„lustrzane” przedsięwzięcia po 
stronie czeskiej, chociaż tamtej-
sze badania i zainteresowania 
polonoznawcze podsumowała 
w udany sposób konferencja we 
wrześniu 2013 r. w Pradze i nie-
dawna niezwykle wartościowa 
publikacja jej materiałów.   Celo-
we byłoby cykliczne ponawianie 
takich bilansów.   

Program przewiduje otwarte 
sesje plenarne z zamówionymi u 
uznanych autorytetów głównymi 
referatami oraz inne formy prac 
grupujące uczestników według 
zainteresowań, takie jak otwarte 
sekcje lub panele tematyczne, 
otwarte warsztaty, zamknięte 
spotkania ekspertów,wydarzenia 
towarzyszące, organizowane przy 
współudziale instytucji kultury 
w otwartej przestrzeni miejskiej 
lub jako imprezy z płatnym wej-
ściem. Odbędzie się też Walne 
Zgromadzenie PCzTN. 

Wrocław, 23-26 X 2016 

23 X (niedziela), godz. 17.00
Uroczyste posiedzenie Komitetu Hono-
rowego, Komitetu Organizacyjno-Progra-
mowego z udziałem gości honorowych, 
władz miejskich Wrocławia i władz Woje-
wództwa Dolnośląskiego 

24 X (poniedziałek) 
godz. 10.00 – 13.00 uroczyste otwarcie  
- UWr. Aula Leopoldina
Wystąpienia inauguracyjne 

26 X (środa)
godz. 12.00 uroczyste zamknięcie – Ratusz 
 Podsumowanie kongresu 
 Sekcje/panele/warsztaty/inne formy prac  
24 X (godz. 14.30 – 18.30),  25 X (godz. 
9.00 -18.30), 26 X (godz. 9.00 -11.00) 
 
- filologia czeska (bohemistyka) w Polsce   
- polsko-czeskie relacje kulturalne
- historyczne uwarunkowania relacji 

polsko-czeskich
- Czechy w polskiej publicystyce 

i tłumaczeniach
- współpraca transgraniczna samorządów 

 euroregiony, ewent. EUWT Novum
- współpraca polityczna i gospodarcza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzyna/
rodowej przy Kolegium Europy Wschod-
niej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego  
we Wrocławiu

-  seminarium Zespołu ds. Polskich 
i Czeskich Podręczników Szkolnych 

- Polska-Czechy-Kościoły
„Civitas Christiana”

- Czechy i Czesi w działalności bibliotek
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 
T. Mikulskiego we Wrocławiu, ewent. 
Konferencja Rektorów Uniwersytetów 
Śląskich (grupa robocza ds. bibliotek  
i muzeów)

-  Prawo a relacje polsko-czeskie                                                                                                   
Uniwersytet Masaryka w Brnie, Wydział 
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Wernisaż wystawy archiwaliów czeskich 
ze zbiorów AP Wrocław                                              
Archiwum Państwowe we Wroclawiu.

    
Wydarzenia towarzyszące 
Organizowane będą od połowy wrze-
śnia do połowy października 2016 przy 
współudziale instytucji kultury w otwartej 
przestrzeni miejskiej lub jako imprezy z 
płatnym wejściem.

Walne Zgromadzenie PCzTN
Wrocław, wtorek 25.X

Poł. IX – poł. XI 2016

Program „sieciowy” realizowany poza 
Wrocławiem 
Składa się z przedsięwzięć, realizowanych 
od połowy września do połowy listopada 

2016 r. w 3 segmentach pogranicza pol-
sko-czeskiego oraz w innych ośrodkach 
polskich.
                                         
 I Pogranicze „górnośląskie” 

(Cieszyn, Czeski Cieszyn, Racibórz)
Partnerzy: Solidarność P-Cz-S, Kongres 
Polaków w RCz, ewent. Komisja ds. Stosun-
ków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich 
Oddziału PAN w Katowicach, Euroregion 
„Śląsk Cieszyński”, PWSZ w Raciborzu, 
ewent. Euroregion „Silesia”  

II Pogranicze „opolskie” 

Ośrodek prudnicki, konferencja „Polska 
szkoła wobec czeskiego sąsiada”
Partnerzy: Samorząd Powiatu Prudnickie-
go, Euroregion „Pradziad”

III  Pogranicze „dolnośląskie”  

(Ziemia Kłodzka, Wałbrzych, ewent. 
Broumov, ewent. Jelenia Góra)                                                                                                                                            
      
Partnerzy: Konsulat Honorowy RCz we 
Wrocławiu, Stowarzyszenie Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka, Komitet Orga-
nizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, PWSZ w Wałbrzychu, 
ewent. Miasto Wałbrzych, ewent. Stowa-
rzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, ewent. 
Euroregion „Nysa”

Program I-go Kongresu Czechoznawstwa Polskiego 2016
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Krzysztof Jankowski

PAPIERNIE W POLSKICH DUSZNIKACH I CZESKICH VELKÝCH 
LOSINÁCH POŁĄCZYŁ JEDEN CEL RAZEM DO UNESCO
„Na szlaku wspólnego dziedzic-
twa” – to tytuł projektu realizowa-
nego przez Europejskie Ugrupo-
wanie Współpracy Terytorialnej 
NOVUM, Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju oraz papier-
nię w czeskich Velkých Losinách. 
W jego ramach planowana jest 
konferencja w Dusznikach, wizyta 
studyjna w Velkých Losinách oraz 
opracowanie i wydanie folderu. 
Działania te mają promować 
wspólne wpisanie obu zabyt-
kowych młynów papierniczych 
na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Byłby to pierwszy 
polsko-czzabeski wpis transgra-
niczny.
Polsko-czeskie pogranicze jest 
jedynym na świecie miejscem, 
gdzie w odległości tylko niespeł-
na 100 km zachowały się dwa 
niezwykłe zabytki papiernictwa – 
manufaktury papiernicze . Fakt 
ten stał się podstawą nawiązania 
współpracy pomiędzy Ruční pa-
pírna Velké Losiny a.s. a Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach-Zdro-
ju, gospodarzami obiektów.

Pierwsza dusznicka papiernia 
powstała przed 1562 r. Młyn zo-
stał częściowo zniszczony przez 
powódź na początku XVII w. W 
jego miejscu w 1605 r. wzniesiono 
dzisiejszą papiernię. Wyróżniają 
ją wyjątkowej urody zdobienia 
zewnętrzne oraz polichromie 
wewnątrz budynku. W obiekcie 
funkcjonuje Muzeum Papiernic-
twa i wciąż ręcznie czerpie się 
tam papier metodą znaną od 
średniowiecza. Również zwiedza-
jący mają możliwość wykonania 
własnej kartki papieru. Muzeum 
jest jednostką kultury samorządu 
województwa dolnośląskiego.
Początki papierni w Velkých Lo-
sinách datuje się na koniec XVI 
wieku. Kompleks tworzy głów-
ny budynek (jego podstawowe 
części pochodzą prawdopodob-

nie z początku XVII wieku, front 
z 1825 roku) i następnych siedem 
obiektów, przeważnie baroko-
wych i klasycystycznych z XVIII i 
XIX wieku. Już ponad cztery stu-
lecia nieprzerwanie wytwarza się 
tu papier ręcznie czerpany, zaś 
obok manufaktury w obiekcie 
funkcjonuje Muzeum Papieru. 
Zwiedzający mają możliwość 
udziału w warsztatach. Zabytek 
należy do prywatnej spółki.
Celem pilotowanego przez EUWT 
NOVUM projektu „Na szlaku 
wspólnego dziedzictwa” jest za-
cieśnienie współpracy pomiędzy 
Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach-Zdroju a Ruční papírna 
Velké Losiny w celu uzyskania 
transgranicznego wpisu na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Wpis taki byłby pierwszym 
wspólnym wpisem podmiotów z 
Polski i Republiki Czeskiej. 

Lista światowego dziedzic-
twa obejmuje obiekty otoczone 
szczególną ochroną międzyna-
rodowej organizacji UNESCO ze 
względu na ich unikatową war-
tość kulturową bądź przyrodni-
czą. O objęciu danego obiektu 
ochroną UNESCO w ramach listy 
światowego dziedzictwa decydu-
je szereg kryteriów, a proces uzy-
skiwania wpisu jest skompliko-
wany i wymaga wielu lat starań. 
Polska posiada 14 wpisów na listę 
UNESCO, z których trzy to wpisy 
transgraniczne we współpracy 
z partnerami z Niemiec, Ukrainy 
oraz Białorusi. Republikę Czeską 
na liście UNESCO reprezentuje 
12 obiektów, brak wśród nich 
wpisów transgranicznych.

W ramach projektu „Na szlaku 
wspólnego dziedzictwa” zorgani-
zowana zostanie konferencja w 
Dusznikach-Zdroju oraz wizyta 
studyjna w Velkých Losinách. 
Opracowany i wydany będzie 
folder promujący obydwie pa-

piernie oraz ideę uzyskania przez 
nie wpisu na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Folder 
przygotowany zostanie w trzech 
językach: polskim, czeskim oraz 
angielskim. 

Uczestnikami wydarzenia, 
oprócz jego realizatorów, będą 
przedstawiciele ministerstw 
kultury oraz ministerstw spraw 
zagranicznych Polski i Republiki 
Czeskiej, reprezentanci władz re-
gionalnych i lokalnych, przedsta-
wiciele mediów oraz świata nauki.

Środki na przeprowadzenie 
projektu „Na szlaku wspólnego 
dziedzictwa” EUWT NOVUM 
pozyskało w ramach konkur-
su dotacyjnego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych „Forum 
Polsko-Czeskie na rzecz zbliże-
nia społeczeństw, pogłębionej 
współpracy i dobrego sąsiedz-
twa 2016“. Projekt przyczyni się 
do realizacji priorytetu „Sąsiedzi 
od 1050 lat. Badanie i populary-
zacja historii, przenikanie kultur 
oraz współpracy polsko-czeskiej 
na przestrzeni wieków”.

Europejskie Ugrupowanie 
Współpracy terytorialnej NOVUM 
zostało utworzone w 2015 r. w 
celu intensyfikacji, ułatwiania i 

upowszechniania polsko-czeskiej 
współpracy transgranicznej na 
rzecz wzmocnienia spójności eko-
nomicznej i społecznej obszaru 
działania Ugrupowania – w RP 
jest to województwo dolnoślą-
skie, w Republice Czeskiej – kraje 
liberecki, kralowohradecki, par-
dubicki oraz ołomuniecki.

Europejskie ugrupowania 
współpracy terytorialnej to utwo-
rzony w r. 2006 wspólnie przez 
Parlament Europejski i Radę Eu-
ropejską instrument, który umoż-
liwia tworzenie bi- oraz multi-la-
teralnych podmiotów prawnych, 
obejmujących swoją aktywnością 
obszar przekraczający granice 
państw. Działania takich ugru-
powań mogą dotyczyć jednej 
wybranej dziedziny (np. wspólny 
system transportu publicznego, 
wspólny szpital...), ale także mogą 
mieć szerszy profil, zorientowany 
np. na wspólne dynamizowanie 
rozwoju danego regionu granicz-
nego. Taki charakter ma właśnie 
E.U.W.T. „NOVUM”.

„Projekt współfinansowany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej”

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
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Małgorzata Bednarek

OBECNY FOTOGRAFIĄ
Jedną z imprez towa-

rzyszących tegorocznej, 18. 
edycji Lądeckiego Festiwalu 
Tańca była prezentacja fo-
tografii Radosława Pietragi 
„Lądek miastem tancerzy”. 
Podczas wernisażu wystawy, 
którą określono w folderze 
jako „preludium festiwalowe”, 
w holu pensjonatu CK „Kalina” 
w Lądku-Zdroju w dniu 3 lipca 
goście mogli obejrzeć około 56 
fotogramów wielkości 70 x 50 
centymetrów. Ekspozycja mia-
ła miejsce do połowy sierpnia, 
aczkolwiek jeszcze w trakcie jej 
trwania część fotografii została 
sprzedana. Kilka znajduje się 
aż za oceanem w USA.  

To druga wystawa zdjęć 
Radosława Pietragi. Również 
pierwsza, rok temu, związana 
była tematycznie z tanecznym 
festiwalem lądeckim. Autor, 
który w rozmowie jaką prze-
prowadziliśmy już po wernisa-
żu, przyznaje, że fotografią za-
interesował się dopiero cztery 
lata temu. Jednak przez część 
mieszkańców Lądka-Zdroju 
jest kojarzony głównie z utrwa-
laniem lądeckich motywów - 
pejzaży, charakterystycznych 
obiektów, imprez - poprzez 
obiektyw. Ta popularność 
(przede wszystkim) wynika z 
założenia i  administrowania 
grupą „Lądecko-strońskie ar-
chiwum” na portalu facebook.
com. Grupa jest otwarta, ma 
już 2604 członków, a w jej opi-
sie czytamy: „W szafie, w albu-
mach, w pudełku po butach, w 
piwnicy, na strychu ?? Na pew-
no gdzieś znajdziecie „archiwa-
lia" na których widać miejsca, 

w których teraz mieszkamy, 
a których już nie ma. Zachę-
camy Was do poszperania w 
różnych zakamarkach i podzie-
lenia się znaleziskami”. Spośród 
rozlicznych ujęć archiwalnych 
zamieszczanych na tym por-
talu, wyróżniają się zabawy 
pana Radosława przeszłością 
i teraźniejszością lądeckich 
obiektów - nakładanie na sie-
bie obrazów, porównywanie 
ich, co odświeża spojrzenie 
odbiorców na miejsca, które 
nam, mieszkańcom i miłośni-
kom uzdrowiska są dobrze 
znane.

Z wykształcenia filozof, 
Radosław Pietraga twierdzi, 
że studia a szczególnie nauki 
Fryderyka Nietzschego miały 
duży wpływ na kształtowanie 
się jego postawy życiowej. Od 
kilkunastu lat pracuje jako gra-
fik, wykonując wiele projektów 
na rzecz regionu i lokalnych 
instytucji. Znane nie tylko 
Lądczanom są plakaty  jegoa 
autorstwa obchodów Dnia 
św. Jerzego, Festiwalu Tańca, 
ale też foldery uzdrowisko-
we, gminne. Można określić, 
że poprzez jego wrażliwość 
estetyczną kształtowany jest 
wizerunek regionu.

Sam przyznaje, że na zain-
teresowanie fotografią wpły-
nęły doświadczenia grafika i 
projektanta. Eksperymentował 
z różnymi tematami - z foto-
grafią makro, nocną, nieba, z 
modelami. Najbardziej upodo-
bał jednak sobie krajobrazy, 
zwłaszcza przestrzeń miejską 
Lądka-Zdroju, aczkolwiek po-
siada wiele ujęć innych miejsc 

w Polsce i Europie. Uważa, że 
ważna jest wartość dokumen-
tacyjna fotografii. Często żału-
jemy, że nikt nie sfotografował 
jakiegoś miejsca 30 lat wcze-
śniej, a uległo już ono całko-
witej zmianie. Dlatego należy 
również teraz utrwalać obrazy 
miejskie, by pokazać je kolej-
nym pokoleniom. Drugi temat, 
z którym Radosław Pietraga się 
utożsamia, to portrety ludzi. 
Wykonane czasem przypadko-
wo, jako fotografie ulicy, lecz 
również podczas zaplanowa-
nych sesji. Te drugie mają czę-
sto dodatkowy walor. Zdarza 
się, że nieśmiała osoba po ta-
kiej sesji bardziej wierzy w sie-
bie, otwiera się i to daje radość 
fotografowi. Taniec natomiast 
to zarazem łatwy i trudny te-
mat. Względna łatwość wynika 
z malowniczości scen – często 
na tle scenografii występują 
tancerze o wyćwiczonych, 

pięknych ciałach w malowni-
czych, barwnych kostiumach. 
Trudność jest kwestią technicz-
ną. Niekiedy niedobór światła, 
kolorowe reflektory, szybkość 
akcji, dynamiczne ruchy tan-
cerzy to wyzwanie, któremu 
musi sprostać doświadczenie 
i warsztat osoby fotografującej.

Coraz częściej – mówi 
Radosław Pietraga - uświa-
damiam sobie, że należy się 
skupić tylko na Lądku. Jego 
marzeniem jest zrobienie 
portretów Lądczan przy pracy, 
którą wykonują. A kolejnym, 
zaprezentowanie lądeckich 
krajobrazów miejskich na 
wystawie w Lądku-Zdroju. To 
miasto ma potencjał, nie tylko 
uzdrowiskowy, lecz ogromny 
zasób zabytkowej zabudowy. 
Historyczność i kurortowa 
ekskluzywność to przyszłość 
miasta.    
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Prof. zw. dr hab. Lesław Koćwin

WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTUROWE EUROPY 
„NASZE I WASZE ”

Kultura

Kultura jest terminem wie-
loznacznym, co potwierdza róż-
norodność definicji tego pojęcia. 
„Nie ma nic bardziej nieokreślone-
go niż słowo kultura”, co w równej 
mierze można odnieść do pojęcia 
„cywilizacja", które definiowane 
jest na kilka różnych sposobów. W 
zależności od okresu badań kul-
tura utożsamiana jest również z 
cywilizacją.

Kulturę definiować można 
w trzech ujęciach, tj. opisowym, 
historycznym i socjologicznym, 
które wyróżniają jej charaktery-
styczne aspekty. Ujęcie opisowe 
kultury, skupia się na jej społecz-
nym rozumieniu. utożsamianym 
bardzo często z pojęciem cywi-
lizacji. Edward Tylor w pracy, pt. 
Primitive culture z 1871 r. pisze 
„Kultura lub cywilizacja jest to 
złożona całość obejmująca wie-
dzę, wierzenia, sztukę, prawo, 
moralność, obyczaje i wszystkie 
inne zdolności i nawyki nabyte 
przez człowieka jako członka 
społeczeństwa”. 

Najprościej kulturę można 
określić jako ogół wytworów ludz-
kich, zarówno materialnych, jak i 
niematerialnych, czyli duchowych 
- symbolicznych takich, jak wzory 
myślenia i zachowania - obejmują-
cych charakterystyczne dla dane-
go społeczeństwa normy, zasady 
postępowania, jak również to, co 
w zachowaniu ludzkim jest wy-
uczone, w odróżnieniu od tego, co 
jest biologicznie odziedziczone. 

Kultura w dzisiejszych czasach 
najczęściej rozumiana jest, jako 
całokształt duchowego i material-
nego dorobku społeczeństwa, w 
którym wyróżniamy kulturę ma-
terialna, duchową, społeczną, ję-
zyka, polityczną i kulturę fizyczną. 
Ujęcie historyczne kultury, kła-
dzie nacisk na czynnik tradycji, 
jako mechanizm przekazywania 
dziedzictwa kulturowego. W tym 
rozumieniu „Kultura jest dobrem 
zbiorowym i zbiorowym dorob-
kiem, owocem twórczego i prze-
twórczego wysiłku niezliczonych 
pokoleń (...) Jest nią całokształt 
zobiektywizowanych elementów 
dorobku społecznego, wspólnych 
szeregowi grup i z racji swej 
obiektywności ustalonych i zdol-

nych rozszerzać się przestrzennie”. 
(Stefan Czarnowski)

Wyróżnia się cztery elementy 
składowe kultury lub cywilizacji:
materialno-techniczne, społeczne, 
ideologiczne, psychiczne (doty-
czące uczuć i postaw). 

Socjologiczne ujęcie kultu-
ry, wg Stanisława Ossowskiego 
(1967): kultura stanowi „zespół 
dyspozycji psychicznych prze-
kazywanych w łonie danej zbio-
rowości przez kontakt społeczny i 
uzależnionych od całego systemu 
stosunków międzyludzkich". Takie 
ujęcie można uznać za najbardziej 
istotne z punktu widzenia kwestii 
jaką jest „cywilizacja europejska".

Socjologiczny wpływ od-
działywania kultury na życie 
społeczne:
[1] Tworzy podstawy procesu so-
cjalizacji, czyli wpływu środowi-
ska, które wprowadza jednostkę w 
życie społeczne, uczy ją wzorów, 
rozumienia kultury i pełnienia ról 
społecznych.
[2] Ustanawia systemy wartości i 
kryteria określające wartości. War-
tościami są te przedmioty lub sta-
ny rzeczy, które jednostkom oraz 
grupom zapewniają równowagę 
psychiczną, i dają zadowolenie.
[3] Ustala wzory zachowań, tj. 
określa jak jednostka powinna 
reagować na sytuacje uważane 
za ważne dla niej i dla grupy, i by-
łyby zgodne z jej oczekiwaniami.
[4] Formułuje pewne wzory, czyli 
ideały do naśladowania, zawiera-
jące pożądane wartości, które są 
wysoko cenione w grupie.

Jednostki ludzkie, które wpły-
wają na kulturę i tworzą nową kul-
turę, są same przez nią ukształ-
towane (przez oddziaływanie na 
nich innych ludzi, którzy są pro-
duktami poprzednich kultur). Stąd 
też odbiór aktualnej kultury i jej 
zrozumienie wymaga zapoznania 
się najpierw z jej poprzednikami 
kulturowymi.

Zderzenie kultur – następuje 
w okolicznościach zetknięcia się w 
sposób bezpośredni lub pośred-
ni dwóch odmiennych kultur, z 
których jedna przejawia charak-
ter agresywny i dominujący. Do 
takich interakcji dochodzi w ob-
szarach stykowych na pograniczu 
dwóch kultur, bądź na skutek mi-
gracji przedstawicieli danej kultu-

ry. Zderzenie dwóch odmiennych 
kultur może wywołać, tzw. szok 
kulturowy, a sprzeczne wartości 
reprezentowanych przez obie 
grupy mogą doprowadzić do 
konfliktu między nimi.

Granice Europy - Kulturowy
obszar przestrzeni 
europejskiej

Kwestie dotyczące obszaru 
europejskiego obszaru kulturo-
wego, czyli jego granic, skłaniają 
do myślenia o relacjach pomiędzy 
Europą a przestrzenią. Pojęcie 
„Europa” dotyczyć może wiele 
różnych kwestii, które zawierają 
się w pytaniu o jej granice teore-
tyczne, polityczne, geograficzne, 
narodowe, mentalne, historyczne.

W wierszu Krzysztofa Pomiana 
pojęcie Europa opisane jest nastę-
pująco: Jedna Europa – kilkadzie-
siąt państw. Mnogość narodowości 
i swoisty targ kultur.
Tak de facto przedstawia się obraz 
naszego kontynentu. Wspólna hi-
storia i tradycja pozwala – nazwać 
Europejczyków rodziną, aczkolwiek: 
„co kraj to obyczaj”!

„Człowiek, spotkał się z bar-
barzyńcą, a kultura z naturą”. 
Alegoria ta odnosi się do dale-
kiej historii – historii kreowania 
się Europy, czasów mieszania się 
różnorodnych tradycji, które na 
przestrzeni wieków – zmieniając 
swoje oblicze, tworzyły kulturę 
lub kultury Europy.

Europa oraz jej cywilizacja są 
„produktem” historii, wyrazem 
procesu, który trwa od wieków 
na „przylądku” kontynentu okre-
ślanego Euro-Azją. Zmienność 
historii powoduje, że granice 
Europy są „płynne” oraz wywołuje 
następne pytania: Gdzie leży Eu-
ropa? Dokąd rozpościerają się jej 
granice? Gdzie zaczyna i kończy 
się europejskość? 

Na tak sformułowane pytania 
nie ma prostych odpowiedzi. 
Określenie Europy w przestrze-
ni terytorialnej kontynentu eu-
roazjatyckiego jest zadaniem w 
praktyce niewykonalnym, gdyż jak 
pisał Tony Judt Eseju o Europie: 
„Istnieje [...] wiele <<Europ>>; 
każda z nich może słusznie do-
magać się prawa do tego tytułu, 
żadna do monopolu”. 

Wytyczając granice Europy 
należy uwzględniać, zarówno 
roszczenia wszystkich „prawdzi-
wych Europejczyków”, jak i tych, 
którzy chcą dopiero nimi zostać, 
a więc świadomych swojej przy-
należności cywilizacyjnej.

Określenie granic Europy jest 
przedmiotem licznych sporów i 
kontrowersji. Uczeni i publicyści 
określając granice Europy uży-
wają na ogół różnych kryteriów 
ich określenia, tj. geograficznych, 
politycznych, kulturowych, eko-
nomicznych, itd. Każde z nich 
w różny sposób lokalizuje ją na 
mapie świata. Jednak na ogół 
granice geograficzne Europy nie 
pokrywają się z cywilizacyjnymi, 
a te z kolei z politycznymi. 

Określenie granic Europy wy-
nika przede wszystkim z przesła-
nek subiektywnych przyjmują-
cych za podstawę ich ustalenia 
kryteria kulturowe lub geograficz-
ne, albo oba łącznie, co przedsta-
wia następująca anegdota:

Dla Francuzów Azja zaczyna 
się na Renie. Dla wschodnich 
Niemców na Odrze i Nysie ale dla 
zachodnich na Łabie. Białoruś i 
Ukraina twierdzi, że na granicy z 
Rosją. Dla Rosjan na granicy z Ka-
zachstanem. Kazachstan twierdzi, 
że należy do Europy, a granica z 
Azją zaczyna się od jego granicy 
z Chinami. Tylko Chińczycy nie 
protestują, że są Azją.

Jedynymi granicami Europy, 
co do których nie ma sporów, są 
naturalne granice morskie na 
północy, zachodzie i południu. 
Wyznaczenie umownej granicy 
z Azją na w`schodzie i południo-
wym wschodzie wzbudza kontro-
wersje. Problemem jest określenie 
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wschodniej granicy kontynentu, 
tj. czy przebiega ona podnóżami 
Uralu, czy szczytami gór Kaukazu, 
czy też wzdłuż graniczy perskiej i 
tureckiej. Kontrowersje dotyczą 
przede wszystkim granic geogra-
ficznych, a jeszcze w większym 
stopniu politycznych, gdyż kul-
turowe pozostają względnie 
najtrwalsze.

Dziedzictwo kulturowe 
4 filary kultury 
europejskiej

W nauce przyjęła się hipote-
za, że fundamentami Europy są: 
greckie pojęcie prawdy jako ist-
niejącej obiektywnie (Arystoteles), 
prawo rzymskie stanowiące wzór 
dla kodeksów większości krajów z 
kręgu cywilizacji europejskiej oraz 
Judeo-chrześcijaństwo. Przyjęcie 
wymienionych wartości, stano-
wiących fundament współczesnej 
Europy, zawdzięczamy starożyt-
nym Rzymianom, którzy tworząc 
Cesarstwo Rzymskie, przyczynili 
się do tego, że rozpowszechniły 
się one w całej Europie.

Mianem kultury europejskiej 
możemy określić przenikanie się 
różnych kultur: rzymskiej, jude-
ochrześcijańskiej, helleńskiej, cel-
tyckiej, germańskiej i słowiańskiej. 
Połączenie tych kultur w jedną ca-
łość, przyczyniło się do powstania 
cywilizacji europejskiej, w której 
kultura każdego narodu Europy 
jest silnie związana z kulturą eu-
ropejską.

Kultura europejska rozwinę-
ła się czerpiąc z wielowiekowej 
tradycji, której początek dały sta-
rożytne cywilizacje. Szczególny 
wpływ na rozwój kultury Europy 
wywarły cywilizacje: grecka, rzym-
ska i judeo-chrześcijańska, które 
określić można jako główne filary 
cywilizacji Europy.

Starożytne - antyczne 
dwa filary cywilizacji 
europejskiej

Starożytną Grecję oraz sta-
rożytny Rzym można uznać za 
podstawowe i najwcześniejsze 
filary cywilizacji europejskiej, 
gdyż ich dokonania kulturowe, 
historyczne i cywilizacyjne wpły-
nęły na rozwój całej Europy. Wiele 
kolejnych epok sięgało po wypró-
bowane wzory nazywane później 
klasycznymi.

Bogactwo kultury materialnej, 
jak również niematerialnej wykre-
owała starożytna Grecja. Tam bo-
wiem tworzyli pierwsi filozofowie, 

tam powstał teatr, poezja epicka 
oraz komedia; tam tez rozwijała 
się sztuka: rzeźba i architektura. 

Ważną dziedziną, w której 
kultura grecka ma wielki udział 
jest architektura. Dzieła takie jak 
Akropol z posagiem Ateny czy też 
olbrzymia świątynia Artemidy w 
Efezie, są tego świadectwem. Po-
nadto, warto wspomnieć także o 
dziełach malarskich owego czasu 
zachowanych na ceramice. 

Kulturze greckiej zawdzięcza-
my również język. Około 750 r. 
p.n.e. w wyniku kontaktów Gre-
ków z Fenicjanami cywilizacja 
grecka osiągnęła nowy wymiar. 
Powstał precyzyjny alfabet, który 
z niewielkimi zmianami funkcjo-
nuje do dzisiejszych czasów. Ze 
starożytnej Grecji przejęto także 
koncepcje nauczania w postaci 
organizacji szkoły, tj. gimnazjum 
czy liceum, jak również ideę 
igrzysk olimpijskich, która konty-
nuowana jest po dzień dzisiejszy.

W czasach antycznych w 
Helladzie ukształtowała się idea 
humanizmu oraz podstawy 
współczesnego ustroju demokra-
tycznego, w którym najbardziej 
cenioną wartością była wolność, 
podobnie jak we współczesnym 
świecie.

 Obok starożytnej Grecji w 
tworzeniu podstaw cywilizacji 
europejskiej, bardzo istotną rolę 
odegrał także starożytny Rzym. 
Cesarstwu Rzymskiemu cywiliza-
cja europejska zawdzięcza bardzo 
wiele, gdyż Rzym często nawią-
zywał do greckiego dziedzictwa 
kulturowego, które rozwijał i prze-
twarzał na swoje potrzeby.

Przykładowo, Rzymianom 
zawdzięczamy filozofię grecką, 
albowiem starożytni Rzymianie 
zafascynowani byli Arystotele-
sem, Platonem czy Talesem z 
Miletu. Starożytna filozofia grecka 
przetrwała dla przyszłych pokoleń 
i wywarła wpływ na kulturę euro-
pejską dzięki rzymskim kopistom 
i jej kontynuatorom.

Do historii Cesarstwo przeszło 
jako wzór organizacji państwowej, 
która oparta jest na prawie stano-
wionym. Prawo Rzymian uważa-
ne jest przez wielu ekspertów za 
najdoskonalsze osiągnięcie tego 
społeczeństwa.

Starożytni Rzymianie byli 
doskonałymi budowniczymi i 
inżynierami, a z ich pomysłów 
czerpała przez wieki architektu-
ra oraz inżynieria sanitarna. Dzi-
siejsza cywilizacja zawdzięcza 
im kanalizację oraz wodociągi, 
jak również pierwsze budowle 

z cegły.
Do osiągnięć Rzymu w bu-

downictwie należy system dróg 
obejmujących Cesarstwo, budo-
wa mostów (niektóre istnieją do 
dnia dzisiejszego), wynalezienie 
cementu – wynalazku tak często 
dziś używanego, wznoszenie 
akweduktów dostarczających 
wodę do miast, budowa łaźni, a 
także wielu innych wynalazków, 
które są dla nas codziennością, a 
które zawdzięczamy starożytnym 
Rzymianom.

Judeo-chrześcijańskie 
dwa filary cywilizacji 
europejskiej

„Podstawą jedności Europy jest 
idea wspólnoty chrześcijańskiej, 
kultura i cywilizacja europejska” 
- Konrad Adenauer 

Judaizm i chrześcijaństwo 
wniosło duży wkład w rozwój idei 
praw jednostki – podstawowych 
wartości europejskich. Obie reli-
gie podkreślają szczególną pozy-
cję człowieka. Talmud, Tora, Stary i 
Nowy Testament zawierają prawa, 
których podstawą jest godność 
człowieka, a także normy etyczne 
i moralne.

Judaizm

Wpływ Żydów na rozwój cy-
wilizacji Europy jest dużo większy 
niż mogłaby na to wskazywać 
liczebność tego narodu. Religia 
ich miała ogromny wpływ na 
europejską filozofię, teologię i 
kulturę. Cywilizacja żydowska jest 
jedną z kultur leżących u podstaw 
cywilizacji łacińskiej, czyli naszej 
europejskiej.

 Stwierdzić można, ze stanowi 
ona drugi nurt wpływu cywiliza-
cji antycznej na kształtowanie się 
kultury i cywilizacji europejskiej, 
szczególnie ważny w okresach 
jej zagrożeń, tj. zderzeń kultur 
wskutek konfrontacji z innymi 
obcymi cywilizacjami podbija-
jącymi Europę.

Wpływ judaizmu na cywiliza-
cję Europy, czy ogólniej Zacho-
du miał szczególne znaczenie, 
w tzw. wiekach ciemnych, które 
poprzedziły średniowiecze. Od-
działywanie diaspory żydowskiej 
w procesie historycznego formo-
wania się Europy przejawia się w 
trzech elementach kulturowych. 

Pierwszy element to monote-
izm, w którym wierzy się w jedne-
go Boga. Drugim przełomowym 
elementem było oddzielenie 
Boga od sił natury i pojmowanie 

go jako osoby, a więc personali-
stycznie. Trzeci element stanowi 
etyka, radykalnie oddzielająca do-
bro od zła i jednoznacznie usta-
lająca kryteria ładu moralnego.

Wpływ judaizmu na kulturę 
europejską powszechnie wiąże się 
z zainteresowaniem Biblią i pierw-
szymi przekładami tej Księgi. Pod 
koniec III wieku przetłumaczono 
Stary Testament na język grecki. 
Wielość tłumaczeń na języki naro-
dowe miała związek z reformacją. 
Jednym z najważniejszych pojęć 
Judaizmu jest Tora. 

Znaczący rozwój żydowskiej 
nauki i szkolnictwa rozpoczął się 
w III wieku w Mezopotamii. Od IX 
wieku Żydzi osiedli na Półwyspie 
Iberyjskim, będący tam od czasów 
arabskich, tworzyli silny ośrodek 
judaistyczny w Hiszpanii. Od IX 
wieku zaczął się kształtować dru-
gi ośrodek judaizmu w Europie 
- Niemcy, Włochy i Francja. 

Należy podkreślić wpływ Ży-
dów na formowanie się prądów 
modernistycznych w kulturze eu-
ropejskiej, które ujawniły nowe, 
nieznane wcześniej formy rozwo-
ju. Do wybitnych twórców zliczyć 
należy, np. muzyków Mahlera i 
Schönberga, Rubinsteina, podob-
nie jak malarza Chagalla, którzy 
nadali nowe kierunki sztuce. 

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo, które na-
rodziło się w I wieku w Palesty-
nie bardzo szybko zyskiwało 
popularność. Już na początku 
II wieku jego zwolennicy żyli w 
całym cesarstwie. Chrześcijanie 
często spotykali się z wrogością 
pozostałych mieszkańców im-
perium. Zarzucano im ateizm, 
gdyż nie wierzyli w pogańskich 
bogów. Poza nielicznymi wyjąt-
kami władze cesarstwa na ogół 
ich nie prześladowały.

Europejskie znaczenie i wpły-
wy kulturowe chrześcijaństwo za-
częło uzyskiwać od III wieku. W 
niepewnych czasach nowa religia 
zyskiwała na popularności. Cesarz 
Konstantyn i w 313 roku wydał 
edykt tolerancyjny, a dwadzieścia 
cztery lata później, będąc już na 
łożu śmierci, przyjął chrześcijań-
stwo. Wszyscy kolejni cesarze byli 
już chrześcijanami.

W 395 roku cesarstwo defi-
nitywnie rozpadło się na część 
zachodnią i wschodnią. Rozpad 
cesarstwa wpłynął na podział kul-
turowy Europy utrzymujący się 
do dzisiaj. W wyniku problemów 
wewnętrznych oraz wędrówki lu-
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dów państwo zachodnie  upadło 
w 476 roku. 

Główną przyczyną upadku 
państwa rzymskiego było przy-
bycie Hunów do Europy w 376 
roku, co uruchomiło olbrzymią 
falę wędrówek ludów, w tym 
spowodowało przekroczenie 
rzymskich granic przez Wizy-
gotów, a następnie Wandalów, 
Burgundów, Franków, czy Alanów. 
Równie zabójczy dla Rzymu był 
upadek imperium Hunów, który 
umożliwił kolejnej grupie ludów 
germańskich zajęcie ziem rzym-
skich.

Chrześcijaństwo przesiąknięte 
jest antyczną cywilizacją grecką 
i rzymską, z których odrzuciło 
wszystko, co było niezgodne z 
jego etyką, a ocaliło ze starożytnej 
Grecji do naszych czasów pozo-
stałe elementy, tj.: filozofię, naukę, 
literaturę, prawo itp. Od Rzymian 
przejęło trzy ważne cechy: odręb-
ność prawa publicznego od pry-
watnego, odrębność organizacji 
społecznej od państwowej i po-
czucie przynależności narodowej 
(ale ściśle w powiązaniu z religią).

Dzięki chrześcijanom staro-
żytny Rzym stał się sukcesorem 
i kontynuatorem antycznej cywi-
lizacji klasycznej, z której przez 
wieloletnią pracę wychowawczą 
katolickiego Kościoła wytworzyła 
się w okresie późniejszym (no-
wożytnym) cywilizacja łacińska 
(chrześcijańsko – klasyczna).

Aby odpowiedzieć na pytanie, 
jaką rolę odegrało chrześcijań-
stwo w procesie adopcji kultury 
grecko – rzymskiej, należy wziąć 
pod uwagę dwie bardzo istotne 
czynniki, tj. wkład chrześcijaństwa 
w cywilizację antyczną, dziedzic-
two chrześcijańskie w cywilizacji 
łacińskiej, a następnie europej-
skiej, kształtowane w okresie 
nowożytnym.

Przykładowo, w klasztorach 
zakonnicy mieli obowiązek stu-
diowania i przepisywania dzieł 
o świeckiej treści, a tym samym 
pielęgnowania i zdobywania 
wiedzy o piśmiennictwie rzym-
skim. Władze Kościoła zakładały, 
że znajomość schedy rzymskiej 
literatury jest niezbędna dla in-
teligencji katolickiej.

Duże zmiany zaszły też pod 
wpływem chrześcijaństwa w 
sztuce – odtąd była ona wypeł-
niona głównie religijną treścią. 
Uwidaczniało się to głównie w 
architekturze. I tak np. rzymskie 
bazyliki (będące wcześniej miej-
scami obrad sądowych, umów 
handlowych i zebrań obywate-

li) adaptowano i przeobrażano, 
tak aby spełniały rolę kościołów. 
Zachowano przy tym m. in. rzym-
ski styl arkad, spoczywających na 
kapitelach kolumn.

Sztuka chrześcijańska miała 
charakter symboliczny. Dlatego 
dawne symbole grecko – rzym-
skie zostały świadomie lub też nie 
zapożyczone i nabrały nowego 
znaczenia. Przykładem dla tej 
tezy jest: biel w architekturze i 
malarstwie. Dla chrześcijan kolor 
ten nie bez powodu oznaczał (i 
oznacza nadal) świąteczny nastrój, 
doskonałą czystość, zwycięstwo, 
chwałę, niewinność – ta bowiem 
barwa była powszechnie stoso-
wana w świątyniach greckich i 
rzymskich, jak również u kapła-
nów pogańskich (szaty!) i sym-
bolizowała dokładnie to samo.

Upadek państwa rzymskiego 
nie przerwał procesu chrystiani-
zacji ludów Europy. W IV i V wie-
ku schrystianizowano plemiona 
germańskie, które znalazły się w 
jego granicach. W V i VI w. chrze-
ścijaństwo rozpowszechniło się 
na Wyspy Brytyjskie, w VI - VIII w. 
na tereny późniejszych Niemiec, 
a IX i X w. na Słowiańszczyznę i 
Skandynawię. Akcje chrystianiza-
cyjne prowadził Rzym, jak i Bizan-
cjum. Przyjęcie chrztu oznaczał 
wówczas przynależność do kręgu 
państw europejskich.

Kształtowania się granic 
Europy oraz cywilizacji 
europejskiej

Za praojca kształtowania 
się współczesnej Europy można 
uznać Karola Wielkiego (742- 814), 
z dynastii Karolingów, króla fran-
ków od 768 roku, cesarza od 800 
roku koronowanego w Rzymie. 

W licznych wojnach podbił 
(772-804) i zmusił do przyjęcia 
chrześcijaństwa Sasów, podbił 
(774) państwa Longobardów we 
Włoszech i wzmocnił swój autory-
tet w Rzymie, przyłączył (788) Ba-
warię, prowadził walki z Arabami 
w Hiszpanii (788-801), rozszerzył 
posiadłości frankijskie po rzekę 
Ebro, narzucił swoje zwierzchnic-
two Słowianom połabskim, tak że 
granice jego państwa sięgały po 
Łabę i Dunaj. 

W swojej polityce nawiązywał 
do idei cesarstwa Rzymskiego. W 
chwili śmierci Karola Wielkiego 
jedność religii była przywrócona 
już od dawna. Herezja ariańska 
przezwyciężona. Biskup Rzymu 
rozciągnął swój patriarchat na 
cały Zachód.

Jednak granica Europy ka-
rolińskiej nie stała się tożsama z 
historyczną granicą Europy. Stało 
się tak za sprawą narodzin Polski. 
Książę Mieszko zjednoczył ple-
miona słowiańskie między Odrą 
a Wisłą, chcąc oprzeć się niemiec-
kiej krucjacie przyjął chrześcijań-
stwo. Ożenił się z chrześcijanką, 
czeską księżniczką, przyjmując 
chrzest oraz uzyskał od papieża 
zgodę na erygowanie własnych 
biskupstw i ochrzcił zbiorowo 
swych poddanych w roku 966. 

Analizując rozwój cywilizacji 
europejskiej w okresie drugiego 
tysiąclecia możemy precyzyjniej 
określić etapy jej rozwoju, tj.:
Średniowiecze - Feudalizm; Od-
rodzenie (Renesans); Oświecenie, 
wiek XIX - nazywany wiekiem 
pary, elektryczności i ideologii, 
wiek XX - określany jako wiek 
technologii, motoryzacji, elek-
troniki i nacjonalizmów.

Średniowiecze - Feudalizm

Począwszy od XI wieku, tery-
torium Europy staje się obszarem 
rozlicznych przemian, których nie 
obserwujemy poza jego granica-
mi. Innowacje są czynnikami we-
wnętrznie unifikującymi Europę, 
natomiast zewnętrznie wyróżnia-
ją i różnicują Europę od innych 
kontynentów. Ze względu na swą 
europejską specyfikę stanowią o 
jedności, jak i o odrębności cywi-
lizacji europejskiej. 

W okresie średniowiecza 
następuje szybki rozwój go-
spodarczy, zwłaszcza rolnictwa, 
dzięki wprowadzeniu ciężkich 
żelaznych pługów, w miejsce 
dotychczasowych drewnianych 
soch, oraz przerobu zboża w 
młynach wodnych i wiatrakach. 
Wywołał on rozbudowę oraz 
powstawanie nowych miast i 
licznych wsi, czemu towarzyszył 
znaczny wzrost demograficzny.

Kultura średniowieczna ce-
chowała się uniwersalnym cha-
rakterem, o który zadecydowała 
powszechnie obowiązująca religia 
katolicka oraz dominująca rola 
Kościoła. W okresie tym nie wy-
kształciły się  jeszcze odrębne 
kultury, będące wyróżnikiem 
poszczególnych narodów.

Uniwersalność kultury euro-
pejskiej tego okresu przejawia-
ła się w tym, że w całej Europie 
panował jeden język urzędowy 
(łacina), a także od XIII wieku jed-
na filozofia, tzw. tomizm, której 
kreatorem był św. Tomasz Akwi-
nu. Wspólne były także gatunki 

literackie, jak utwory religijne, 
literatura świecka: eposy rycer-
skie, kroniki, roczniki, hagiografie, 
liryka miłosna.

Nauczanie w szkolnictwie 
dzieliło się na dwa stopnie, tj. 
podstawowy - trivium, na który 
składały się dialektyka, gramatyka 
i retoryka oraz średni – quadri-
vium obejmujący takie przedmio-
ty, jak: geometria, arytmetyka, 
astronomia i muzyka. Stanowił 
on przygotowanie do studiów 
wyższych. Nauczane przedmioty 
określane były mianem siedmiu 
sztuk wyzwolonych.

W średniowieczu powstawa-
ły pierwsze uniwersytety. Każdy 
składał się z czterech wydziałów: 
teologii, prawa, medycyny oraz 
siedmiu sztuk wyzwolonych. 
Pierwszy uniwersytet powstał 
w Bolonii w 1088 roku (najstarsza 
uczelnia łacińska w Europie), na-
tomiast Uniwersytet Jagielloński 
został założony w 1364 roku.

Podstawową metoda na-
uczania w trym okresie była 
scholastyka oparta na systemie 
filozoficznym logiki Arystotelesa, 
tj. przyjmowania i weryfikowania 
tez odnośnie, których zakładano 
„z góry”, że są prawdziwe.

W średniowieczu następuje 
stopniowy rozwój piśmiennic-
twa i czytelnictwa. Początkowo 
umiejętność pisania i czytania 
zastrzeżona była dla wąskiego 
grona elit, do XIII w. przeważali 
wśród nich przede wszystkim 
duchowni. Rozwój oświaty i ad-
ministracji spowodował, że w XIV i 
XV w. upowszechniło się piśmien-
nictwo i czytelnictwo wśród elit 
świeckich, szczególnie w takich 
zawodach jak: nauczyciel, praw-
nik. notariusz, lekarz, kupiec.  
W kulturze średniowiecza zaczęła 
wyodrębniać się literatura, rzeź-
ba i malarstwo nawiązujące do 
natury.

Zmiany gospodarcze w Eu-
ropie spowodowały powstanie 
nowego feudalnego systemu 
społecznego, którego modelem 
ustrojowym była początkowo 
monarchia patrymonialna, któ-
ra z biegiem czasu została prze-
kształcona w monarchię stano-
wą. W ustroju tym wiodącą rolę 
odgrywał pan feudalny, zwany 
seniorem, do którego należała 
ziemia, władza i sądownictwo. 

Początki sztuki i architektu-
ry europejskiej wyznaczył styl 
romański (XI – XIII wiek). Jednak 
najbardziej charakterystycznym 
wyrazem jedności europejskiej 
stał się gotyk (XII – XVI wiek). Pod-
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stawy jego tworzyły rozpoczęte 
pod koniec XII wieku fundamen-
talne zmiany w technice budo-
wania, które umożliwiały nowe 
wynalazki, tj. wykorzystanie w 
budownictwie cegły, możliwości 
tworzenia żebrowego sklepienia, 
a także stosowanie łuku ostrego.

Budownictwo gotyckie naj-
bardziej wyraźnie określa wschod-
nią granicę Europy. Wykreślić ją 
można, np. łącząc w jedną linią 
najdalej wysunięte w tym kierun-
ku wieże kościołów gotyckich.

Kultura okresu średniowiecza 
ukształtowała się dzięki mieszaniu 
się idei antycznych, chrześcijań-
stwa oraz wpływów germańskich.

W średniowieczu utrwalał się 
dalszy podział kulturowy Europy 
na część zachodnią i wschodnią. 
Do jego utrwalania przyczyniły 
się dwa wydarzenia, tj. schizma – 
rozłam w chrześcijaństwie na 
Kościół wschodni i zachodni. Za 
symboliczną datę tego wyda-
rzenia przyjmuje się rok 1054. 
Drugim był ostateczny upadek 
cesarstwa wschodnio-rzymskiego 
w 1453 roku pod naporem Tur-
ków Osmańskich.

 Zwycięstwo Turków dało 
im panowanie nad wschodnim 
basenem Morza Śródziemnego i 
otworzyło drogę do podboju Eu-
ropy, który powstrzymany został 
dopiero przez Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem w 1683 roku.

Upadek cesarstwa wschod-
nio-rzymskiego przyczynił się do 
powstania na przełomie XV/XVI 
wieku interesującej teorii Trze-
ciego Rzymu – koncepcji stwo-
rzonej przez mnicha Fileteusza 
z Pskowa pod koniec XV wieku, 
głoszącej ideę Moskwy jako 
Trzeciego Rzymu, który uratuje 
chrześcijaństwo i Europę. W liście 
z początku XVI w. do wielkiego 
księcia moskiewskiego Wasyla III 
zapowiadał: „Dwa Rzymy upadły, 
Trzeci stoi, Czwartego nie będzie, 
gdyż twoje królestwo chrześcijań-
skie przez żadne inne nie zostanie 
zastąpione”.1 

Odrodzenie (Renesans)

Renesans kultury europej-
skiej, jaki nastąpił w XV wieku sta-
nowił specyficzny okres kształto-
wania się cywilizacji europejskiej 
poprzez nawiązanie do kultury i 
sztuki czasów starożytnych Hel-
lady, Rzymu i Bliskiego Wschodu. 
Początki jego rozwoju związane 
są z Włochami, w których naro-
dził się wśród mieszczan „mece-
nat kultury”, przyczyniający się 

do rozwoju kultury nowego typu.
 Ideą renesansu stał się huma-

nizm, prąd umysłowy i kulturalny 
stawiający w centrum zaintereso-
wań człowieka, głoszący troskę o 
jego pełny rozwój oraz szczęście 
i godność. Podstawą tej idei był 
antropocentryzm, czyli pogląd, że 
w centrum zainteresowań filozo-
fów, uczonych winien znajdować 
się człowiek. Epoka odrodzenia 
zdecydowanie odbiegała od 
cech charakterystycznych dla 
średniowiecza. Antropocentryzm 
był całkowitym przeciwieństwem 
teocentryzmu panującego w śre-
dniowieczu, gdyż był nastawiony 
na ziemskie życie i indywidualizm 
człowieka. 

Ten nowy światopogląd 
spowodował, że kultura okresu 
odrodzenia podporządkowana 
została potrzebom człowieka. 
Oświata - szkolnictwo, stając się 
bardziej dostępne przeżywały 
swój rozkwit. Powstało wiele 
nowych uniwersytetów, które 
prowadziły szeroką działalność 
edukacyjno-badawczą. Powró-
cono do łaciny, klasycznej greki 
oraz zainteresowano się językiem 
hebrajskim. W renesansie doszło 
do awansu języków narodowych. 

Nową instytucją wspierającą 
oświatę stały się mecenaty, czyli 
domy opieki nad biednymi, ale 
zdolnymi twórcami. Mecenasami 
byli bogaci przedstawiciele za-
możnych rodów, w tym szczegól-
nie z nowej warstwy społecznej 
kupców.

Rozwojowi cywilizacji sprzy-
jało korzystanie ze wzorów i 
doświadczeń przeszłości, które 
adaptowane były do nowej rze-
czywistości. Czynnikiem sprzyja-
jącym temu było powszechne za-
stosowanie ruchomych czcionek 
w drukarstwie, wynalezionych 
przez Gutenberga w połowie 
XV wieku. Nauka i wiedza stały 
się bardziej dostępne.

Powstały inne liczne wyna-
lazki oraz nastąpiły postępowe 
zmiany techniczne, dokonane w 
tkactwie, metalurgii, nawigacji, 
astronomii, sztuce wojennej, itp. 
Symbolem tej wynalazczości w 
XV w. może być wszechstronny 
uczony i wynalazca Leonardo 
da Vinci, działający na dworze 
mediolańskim. Najbardziej zna-
mienitym osiągnięciem epoki 
było odkrycie Ameryki, nowego 
kontynentu, przez genueńskiego 
podróżnika Krzysztofa Kolumba.

Niezwykłą konkurencyjność 
cywilizacji europejskiej zapew-
niała nauka. Większość badaczy 

rozwoju cywilizacji świata pod-
kreśla rolę rewolucji naukowej w 
Europie, którą zapoczątkowało 
opublikowanie w 1543 r. dwóch 
dzieł. Autorem pierwszego pt. 
„O obrotach ciał niebieskich”, 
był astronom i lekarz ks. kano-
nik Mikołaj Kopernik. Autorem 
drugiego, pt. „O budowie ciała 
ludzkiego”, był również lekarz - 
Andreas Vesalius z Brukseli.

Kultura odrodzenia w Europie 
przejawiała się w takich dziedzi-
nach życia, jak: literatura, nauka, 
malarstwo, sztuka, architektura. 
Każda z tych dziedzin w sposób 
bardzo wymowny i dokładny 
zwracała uwagę na teraźniejsze 
życie człowieka, jego potrzeby, 
funkcjonowanie, pragnienia, war-
tości, postawy człowieka, marze-
nia i ich realizację. Do wybitnych 
twórców tego okresu należy m.in. 
zaliczyć: Dantego Alghieri - au-
tora „Boskiej komedii”; Williama 
Szekspira - autora takich dzieł, jak: 
Hamlet, Makbet, Romeo i Julia; 
Erazma z Rotterdamu, - filologa i 
filozofa; Galileusza, - astronoma, 
fizyka, matematyka i filozofa; Mi-
chała Anioła - malarza, rzeźbiarza, 
architekta, poetę. Zauważyć nale-
ży, ze wszyscy oni byli wybitnymi 
humanistami, ludźmi o wszech-
stronnych zainteresowaniach.

Architektura renesansu na-
wiązywała bezpośrednio do sztuki 
starożytnej. Charakterystyczną 
cechą kościołów stały się kopuły. 
Architekturę tego okresu cecho-
wało uproszczenie konstrukcyj-
ne, zwartość oraz zastosowanie 
elementów dekoracyjnych, np. 
balustrad, kolumn ornamentów 
roślinnych. Ostre gotyckie łuki za-
stąpiono łukami łagodniejszymi, 
półkolistymi. Wiele budowli sta-
wiano na planie krzyża o równych 
ramionach (tzw. krzyż grecki). Na-
tomiast malarstwo renesansowe 
cechowało się dużym realizmem 
w przedstawianiu postaci, mala-
rze stosowali również perspekty-
wę – powodującą bardziej trójwy-
miarowe przedstawianie postaci.

Oświecenie

Epoka Oświecenia, następują-
ca po okresie Odrodzenia, (które 
skończyło się w drugiej połowie 
XVII wieku), nazywana jest często 
„wiekiem rozumu” lub „wiekiem 
filozofów. Stanowi ona szczególny 
czasokres kształtowania się kultu-
ry europejskiej, charakteryzującej 
się specyficznymi cechami ide-
ologii, myśli filozoficznej, sztuki 
oraz formami rozpowszechniania 

i obiegu piśmiennictwa. Główny-
mi ideami oświecenia były: kryty-
cyzm, utylitaryzm (użyteczność), 
natura

Centrum kulturowym epoki 
Oświecenia stał się Paryż. Upo-
wszechnianiu się kultury euro-
pejskiej sprzyjało przenikanie 
kultur pomiędzy poszczególnymi 
krajami, co tworzyło jej europej-
ską różnorodność. Komunikacji 
międzynarodowej sprzyjał język 
francuski, który stał się językiem 
kontaktowym elit intelektualnych 
i towarzyskich całej Europy.

Okres ten cechuje się wielo-
ścią różnorodnych odkryć i wy-
nalazków oraz pojawieniem się 
nowych dyscyplin naukowych, 
a także różnych doktryn społecz-
nych wśród, których na uwagę 
zasługuje teoria merkantylizmu 
gospodarczego, którą przyspie-
szyła rozwój europejskiej cywi-
lizacji.

Oświecenie stanowi czas wiel-
kich filozofów, encyklopedystów 
i uczonych dokonujących prze-
łomowych odkryć w rozmaitych 
dziedzinach nauki, okres znaczą-
cego zainteresowania sztuką, 
muzyką, literaturą, wiek bardzo 
dynamicznego wzrostu słowa 
pisanego i jednocześnie rozsze-
rzania się jego zasięgu. 

Do wybitnych filozofów tego 
okresu, tworzących podstawy ra-
cjonalnego myślenia, zalicza się 
m.in. Kartezjusza, Kanta ,Pascala, 
Rousseau, Woltera, którzy jako 
pierwsi uznali rozum za najważ-
niejszą wartość. Ideę tę odnaleźć 
można np. w pracy Kartezjusza’ 
pt. „Rozprawa o metodzie” lub  
I. Kanta „Co to jest Oświecenie?”. 
dzięki rozumowi i nauce człowiek 
jest w stanie do końca zrozumieć 
wszechświat, może nim rządzić.

Powstały pierwsze opraco-
wania encyklopedyczne, liczne 
podręczniki i czasopisma tech-
niczne, nowe fakultety na uniwer-
sytetach, nastąpiła specjalizacja 
we wszystkich dziedzinach nauki, 
oświaty i techniki oraz ich dalszy 
szybki rozwój. 

W twórczości literackiej okre-
su oświecenia występowały trzy 
prądy, w których przejawiały się 
główne idee tej epoki, tj. kry-
tycyzm, utylitaryzm i natura. 
Pierwszym dominującym nur-
tem był klasycyzm zawierający 
przekaz uniwersalnych prawd 
w nieskomplikowanej formie, 
zgodnie z kartezjańskim założe-
niem, że to co chce uchodzić za 
prawdziwe, powinno być jasne i 
proste. Kolejnym nurtem literac-
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kim opozycyjnym do klasycyzmu 
był sentymentalizm. Twórcy jego 
gloryfikowali świat ludzkich uczuć 
dotyczących wewnętrzne przeżyć 
oraz natury. Pochwałę dobro-
dziejstw kultury zastępowali za-
chwytem nad pięknem przyrody. 
Ostatnim nurtem cieszącym się 
mniejszą popularnością, pełnią-
cym jedynie funkcję rozrywkową, 
a nie utylitarną było rokoko. Twór-
cy tego nurtu w swoich utworach 
podejmowali tematykę miłości 
namiętnej i zmysłowej, preferu-
jąc przy tym hedonizm, lekkość, 
delikatność, elegancję i wdzięk, 
stroniąc natomiast od heroizmu, 
patosu, moralistyki

Wiek XVII i XVIII charaktery-
zuje dynamiczny rozwój nauk 
ścisłych oraz wiele odkryć na-
ukowych technicznych, dokonano 
także wielkiej ilości wynalazków 
technicznych. Do najważniejszych 
z nich zaliczyć można zbudowa-
nie pierwszej maszyny parowej 
przez Anglika J. Watt'a oraz zasto-
sowanie mechanicznego krosna 
tkackiego. Wynalezienie maszyny 
parowej pozwoliło na mechaniza-
cję produkcji, na co Europa miała 
początkowo monopol. W okresie 
tym przeżyła ogromny szok cywi-
lizacyjny, stała się kontynentem 
bogatym i ludnym, pod wieloma 
względami prześcigającym wie-
le innych cywilizacji. Dokonane 
zmiany określa się mianem rewo-
lucji technicznej.

W XVIII wieku nastąpiła eks-
pansja budownictwa w stylu 
klasycznym, zainspirowanych 
antykiem. Wznoszone budynki w 
stylu klasycznym są przestrzenne 
o prostych fasadach bez wygięć i 
skrętów, malowane na biało, ce-
chują się dużymi oknami, dając 
naturalne oświetlenie. Kościoły 
wznoszone na planie zwartym, 
koła lub prostokąta są najczęściej 
okrągłe z kopułą znajdującą się 
w centralnym miejscu. Podobnie 
budowane są teatry w stylu sy-
metrycznym i prostym.

Inspiracją dla twórców Oświe-
cenia były rzeźby antyczne. Dzieła 
ich z tego okresu przestawiają na 
ogół nagie lub tylko lekko okryte 
postacie ludzi o twarzach wyra-
żających błogi spokój, przypomi-
nających postaci z mitologii. W 
malarstwie dominują miniatury 
dekoracyjne, pejzaże, pozowa-
ne portrety cechujące się har-
monijną, spójną kompozycją, 
nieskomplikowanymi scenami 
zbiorowymi. Tematyka prezen-
towanych prac malarskich nawią-
zuje do epizodów z mitologii, jak 

i wydarzeń historycznych.
Rewolucja francuska z 1789 

roku głosiła niezbywalne prawa 
człowieka: wolność, własność, 
równość wobec prawa, wolność 
słowa i sumienia. Idee te znala-
zły wielu zwolenników w Euro-
pie, przyczyniając się do kryzysu 
absolutystycznych monarchii na 
rzecz idei rządów republikańskich.

W wielu państwach w wyniku 
wojen napoleońskich likwidacji 
uległy instytucje feudalne, a w ich 
miejsce wprowadzono nowe, de-
mokratyczne, stanowiące podsta-
wę nowoczesnego ustawodaw-
stwa, co sprzyjało kształtowaniu 
się świadomości narodowej. 

W dziedzinach społeczno- 
politycznych okres Oświecenia 
charakteryzował się negacją teo-
kratycznych idei Średniowiecza 
oraz wzrastającą tolerancją re-
ligijną. Jej podstawę tworzyły 
dwie doktryny filozoficzne, ate-
izm oraz libertynizm. Pierwszy z 
nich negował istnienie Boga oraz 
świata pozagrobowego, drugi zaś 
kwestionował autorytet Kościoła, 
jak i propagował nieskrępowany 
stosunek wobec zasad etycznych. 
Oba kierunki myślowe epoki kwe-
stionowały tradycyjne wartości 
kulturowe cywilizacji łacińskiej 
– europejskiej, co w wiekach 
późniejszych przyczyni się do 
jej zmierzchu, wskutek przyj-
mowania obcych jej wzorów 
kulturowych. 

Wiek XIX - zwany wiekiem 
pary, elektryczności 
i ideologii 

Wiek XIX określany jest czę-
sto „pięknym wiekiem”, gdyż 
uznawany jest za jeden z naj-
bardziej pomyślnych okresów 
w dziejach Europy. Był wiekiem 
nauki, rewolucji przemysłowej, 
industrializacji, urbanizacji oraz 
postępu, a także zwiększonego 
przyrostu naturalnego oraz zmian 
w tradycyjnej strukturze społecz-
nej, budowy wielkich imperiów 
kolonialnych. Postępowe zmiany, 
społeczne, gospodarcze i cywiliza-
cyjne w Europie doprowadziły w 
tym okresie do dominacji kultury 
europejskiej nad całym światem.

W początkowym okresie XIX 
wieku zaczął kształtować się nowy 
system społeczny określany kapi-
talizmem. Nastąpiły duże zmiany 
w technicznych i społecznych me-
todach działalności produkcyjnej 
ludzi. Wiązały się one z rewolu-
cją przemysłową w gospodarce, 
z upowszechnieniem oświaty, 

rozwojem szkolnictwa i opieki 
społecznej. 

W XIX w. dokonanych zostało 
bardzo wiele nowych odkryć na-
ukowych i wynalazków technicz-
nych. Powstały innowacyjne spo-
soby produkcji, które wyróżniały 
dwie podstawowe cechy: podział 
i specjalizacja pracy oraz zasto-
sowanie maszyn mechanicznych 
w produkcji. Budowane zakłady 
przemysłowe były rozwinięciem 
średniowiecznych manufaktur, 
a zastosowanie maszyn stało się 
możliwe dzięki znacznemu roz-
wojowi nauki i techniki. 

Za symbol XIX stulecia, i roz-
poczynającej się nowej epoki 
przemysłowej w Europie i na świe-
cie, uznać można maszynę paro-
wą oraz jej szerokie zastosowanie, 
jak i początki elektryczności, czy 
też pierwszy powóz parowy.

Industrializacja zmieniła struk-
tury własnościowe oraz spowo-
dowała koncentrację kapitału 
finansowego, stąd określenie 
ustrój kapitalistyczny. Stworzyła 
także podstawy rozwoju nowych 
ideologii: socjalizmu, komunizmu 
i nacjonalizmu.

W kulturze europejskiej w 
pierwszej połowie XIX w. rozwi-
nął się nurt intelektualny, zwany 
romantyzmem, będący buntem 
przeciwko racjonalizmowi XVIII 
wieku. Przejawiał się w literaturze 
i sztuce, także w sposobie życia 
i obyczajach. Głosił wyższość 
uczucia nad rozumem, natury 
nad cywilizacją ludzką, wolno-
ści jednostki nad zorganizowaną 
zbiorowością.

Drugą połowę XIX w. cecho-
wał w Europie odwrót od idei ro-
mantyzmu w kierunku tzw. pozy-
tywizmu, tj. twórczości, opartej o 
realną rzeczywistość i dokonania 
naukowe. Przeobrażenia te doty-
czyły głównie: filozofii, literatury, 
a także muzyki. Pod koniec wieku 
pojawia się w literaturze kierunek 
zwany dekadentyzmem, prezen-
tujący postawy pesymistyczne, 
a nawet mistyczne, tworząc na 
przełomowi XIX i XX wieku pe-
symistyczną, posępną i pasywną 
atmosferę.

Cechą wyróżniającą XIX wiek 
jest rozwój kultury masowej, któ-
rej treści docierają do rozproszo-
nej publiczności dzięki środkom 
masowego przekazu, takim jak 
prasa, radio, kinematografia. 
Mas media umożliwiają przekaz 
wielkiej liczbie odbiorców iden-
tycznych lub analogicznych treści 
pochodzących z różnych źródeł, 
a także zapewnić jednolite formy 

działalności edukacyjno-rozryw-
kowej wielkich mas.

W architekturze w XIX wieku 
dominował pluralizm stylowy 
określany eklektyzmem, prze-
jawiający się w braku jakichkol-
wiek cech, które wyróżniałyby go 
od minionych epok. Stał się tylko 
naśladowcą stylów poprzednich, 
które traktowane były na równi. 
Największe powodzenie miały 
motywy zaczerpnięte ze średnio-
wiecza, neogotyku i neoromani-
zmu; renesansowe czy barokowe. 

Pod koniec XIX wieki kierun-
kiem dominującym w architektu-
rze europejskiej stałą się secesja, 
zaliczana do modernizmu, rozwi-
jająca się na przełomie XIX i XX 
wieku. Przejawiała się w dążeniu 
do stylowej jedności sztuki, inte-
grując różne jej dziedziny, tj. rze-
miosło artystyczne, architekturę 
wnętrz, rzeźby i grafiki.

Specyficznymi cechami stylu 
secesyjnego są: dekoracyjność, 
stylizacja, asymetria, płynne, fali-
ste linie, swobodne układy kom-
pozycyjne, roślinna ornamentyka, 
pastelowa kolorystyka. Elewacje 
budynków posiadają ciągłą i płyn-
nie przechodzącą powierzchnię. 
Ornament obejmuje także detale 
wykończenia zewnętrznego i we-
wnętrznego budynku.

W sztukach plastycznych na 
początku wieku dominował kieru-
nek zwany akademizmem, mający 
swe źródło w ówczesnych akade-
miach sztuk pięknych. Uważano 
wówczas, że malarze i rzeźbiarze 
powinni korzystać z ustalonych 
wzorców. W latach siedemdziesią-
tych XIX w. powstał impresjonizm, 
będący zaprzeczeniem sztuki aka-
demickiej.

Wiek XX - określany 
wiekiem technologii, 
motoryzacji, elektroniki 
i nacjonalizmów

Wiek XX charakteryzowały 
wielkie, epokowe wynalazki i 
ich szybkie praktyczne zastoso-
wanie w masowej skali, co stało 
się nowym elementem cywilizacji 
europejskiej. Przyczyniły się one 
w drugiej połowie XX do wzrostu 
poziomu życia w wielu krajach 
europejskich, a co za tym idzie 
do rozwoju kultury masowej oraz 
podniesienia poziomu wiedzy 
społeczeństwa. 

Wymienione czynniki wpłynę-
ły na zmiany we wszystkich dzie-
dzinach życia człowieka. Przykła-
dowo dotyczyły one szczególnie 
wielkiego postępu w dziedzinie: 
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medycyny, transportu. komuni-
kacji i nauki.

W dynamicznym rozwoju na-
uki, techniki i technologii prze-
mysłowych XX wieku wielką rolę 
odegrały obie wojny światowe 
lat 1914/18 i 1939/45, oraz ide-
ologiczna rywalizacja po II wojnie 
światowej pomiędzy dwoma su-
permocarstwami Stanami Zjed-
noczonymi i Związkiem Radziec-
kim, reprezentującymi odmienne 
ustroje polityczne: kapitalizm i 
socjalizm. 

Penetracja i podbój kosmosu 
stały się najbardziej spektaku-
larnym osiągnięciem cywilizacji 
ludzkiej w XX wieku.

Wzrost poziomu wykształ-
cenia i zamożności społeczności 
europejskiej, a także zwiększanie 
wymiaru czasu wolnego miało 
wpływ na zmiany w kulturze w 
XX wieku. Rewolucja naukowo- 
techniczna w drugiej połowie XX 
wieku, a szczególnie wynalazki 
w dziedzinie technik komunika-
cyjnych umożliwiły szybki rozwój 
kultury masowej. 

Telewizja i Internet stały się 
głównymi źródłami wiedzy i roz-
rywki dla szerokiej rzeszy społe-
czeństw. Ułatwienia w dziedzinie 
komunikacji sprzyjają pod koniec 
wieku narzucaniu kulturze eu-
ropejskiej obcych jej wartości i 
kodów kulturowych. Nowym zja-
wiskiem jest tworzenie się kultury 
elitarnej obok kultury masowej, 
której elementami jest zrozumie-
nie świata i siebie samego.

Procesy globalizacji gospo-
darki światowej i towarzyszące 
im wielkie migracje ludności po-
wodują, że zmieniają się struktury 
etniczne Europy, a wraz nimi na-
stępują zmiany kulturowe i religij-
ne. Upadek przeżywa religijność 
chrześcijańska, a z nią samo chrze-
ścijaństwo. W większości krajów 
autochtoniczna chrześcijańska 
społeczność europejska staje się 
mniejszością religijną, konkuru-
jącą z ateizmem lub islamem. 
Europa staje się jednym z wielu 
centrów świata, ale już nie tym 
najważniejszym. Europa powoli 
wymiera i odchodzi w przeszłość.

 Kultura europejska w XX 
wieku weszła w okres kryzysu 
i upadku własnych ideałów, co 
spowodowało, że na przełomie 
XX i XXI wieku kształtować za-
częła się świadomość własnej 
schyłkowości. Jedną z głównych 
przyczyn był prąd myślowy de-
kadentyzmu, jaki pojawił się 
pod koniec XIX wieku w myśli 
europejskiej, Który zaczął się 

przejawiać głównie w literatu-
rze i sztuce. W drugiej połowie 
XX wieku rozpoczął się szybko 
postępujący proces laicyzacji w 
społeczeństwach krajów zachod-
nich. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku wielu wyznaw-
ców chrześcijaństwa zwracało już 
uwagę, że rozwój cywilizacyjny 
stanowi zagrożenie dla podstaw 
kultury europejskiej. 

W okresie tym w kulturze eu-
ropejskiej pojawia się nowa dok-
tryna filozoficzna określana, jako 
postmodernizm (ponowocze-
sność), głosząca kreowanie nowej 
epoki w stosunku do poprzed-
nich, tj. Odrodzenia i Oświecenia, 
których tradycyjne, racjonalne i 
intelektualne dziedzictwo kultu-
rowe wywodzącą się od Sokra-
tesa, Platona i Arystotelesa staję 
się przeżytkiem. Dotychczasowe 
tradycyjne hierarchie wartości i 
wzory zachowań ulegają rozpa-
dowi i przedefiniowaniu. 

Idee głoszone przez postmo-
dernistów, oparte na tzw. „po-
prawności politycznej” ,sprowa-
dzają się do negacji dotychcza-
sowych uniwersalnych i podsta-
wowych wartości, tj. odrzucenia 
starych kategorii prawdy, dobra, 
natury, istoty, obiektywizmu, co 
ma uczynić świat lepszym. Nie-
poprawną politycznie jest teoria, 
„iż to wiara chrześcijańska współ-
tworzyła nowożytną Europę, że 
Kościół katolicki przyczynił się 
poważnie do jej potęgi, jedno-
ści oraz trwałości, tak w wymia-
rze polityczno-militarnym jak 
kulturowym”. Ten „lepszy świat” 
według postmodernistów stwo-
rzony zostanie kiedy nastąpi 
zastąpienie wielokulturowości i 
różnorodności europejskiej mało 
krytyczną akceptacją wszystkich 
fenomenów kultury, obojętnie, 
skąd pochodzą oraz jaki jest ich 
kontekst polityczny, społeczny, 
duchowy, czy religijny. Świat ma 
być monokulturowy.

Pod koniec XX wieku w 
kulturze europejskiej pojawia 
się nowa doktryna filozoficzna 
określana, jako postmodernizm 
(ponowoczesność), głosząca kre-
owanie nowej epoki w stosunku 
do poprzednich, tj. Odrodzenia 
i Oświecenia, których tradycyj-
ne, racjonalne i intelektualne 
dziedzictwo kulturowe wywo-
dzące się od Sokratesa, Platona 
i Arystotelesa staję się przeżyt-
kiem. Dotychczasowe tradycyj-
ne hierarchie wartości i wzory 
zachowań ulegają rozpadowi i 
przedefiniowaniu. 

Idee głoszone przez post-
modernistów, oparte na tzw. 
„poprawności politycznej”, spro-
wadzają się do negacji dotychcza-
sowych uniwersalnych i podsta-
wowych wartości, tj. odrzucenia 
starych kategorii prawdy, dobra, 
natury, istoty, obiektywizmu, co 
ma uczynić świat lepszym. Nie-
poprawną politycznie jest teoria, 
„iż to wiara chrześcijańska współ-
tworzyła nowożytną Europę, że 
Kościół katolicki przyczynił się 
poważnie do jej potęgi, jedno-
ści oraz trwałości, tak w wymia-
rze polityczno-militarnym jak 
kulturowym”. Ten „lepszy świat” 
według postmodernistów stwo-
rzony zostanie, kiedy nastąpi 
zastąpienie wielokulturowości i 
różnorodności europejskiej mało 
krytyczną akceptacją wszystkich 
fenomenów kultury, obojętnie, 
skąd pochodzą oraz jaki jest ich 
kontekst polityczny, społeczny, 
duchowy, czy religijny. Świat ma 
być monokulturowy

Reasumując - Cywilizacja 
łacińska Europy

Cywilizacja łacińska - euro-
pejska do niedawna była siłą 
napędową rozwoju ludzkości. W 
dziejowej konkurencji z innymi 
cywilizacjami. Sukces cywilizacji 
chrześcijańskiej wynikał wprost z 
poszanowania osoby ludzkiej, nie-
zależnie od jej cech. Gwarantowa-
ny był on przez chrześcijaństwo, 
naukę i wolności osoby ludzkiej.

Według Feliksa Konecznego 
cywilizacja łacińska opiera się na 
greckiej filozofii, rzymskim pra-
wie i etyce chrześcijańskiej. Jako 
jedyna łączy wszechstronny roz-
wój kategorii prawdy, rozumiany 
jako metodyczne dochodzenie 
do poznania obiektywnej praw-
dy, z kategorią dobra opartą na 
etycznych zasadach życia społecz-
nego, będących zbiorem norm 
postępowania uznanych przez 
społeczeństwo.2

Tak rozumiana cywilizacja ła-
cińska w pewnym stopniu utoż-
samia się z szerszym pojęciem - 
z kulturą chrześcijańską, która 
jest syntezą filozofii greckiej oraz 
kultury Żydów i chrześcijaństwa.

Kultura europejska, 
a procesy globalizacji 
w XX wieku

Procesy globalizacji przyspie-
szyły i zintensyfikowały w niespo-
tykanej dotąd skali wzajemne 
oddziaływanie kultur. Zmiany 

zachodzące w otaczającym czło-
wieka świecie, tj. w polityce i go-
spodarce, w środowisku lokalnym 
i najbliższym otoczeniu prowadzą 
często do bolesnej utraty własnej 
tożsamości opartej na kulturze 
lokalnej, krajowej i regionalnej. 
Globalizacja wymusza zmiany 
w kierunku upodabniania się 
materialnych i niematerialnych 
elementów kultury.

Ludzie zaczynają szukać 
punktu orientacyjnego, z którego 
w czasach gwałtownych przemian 
mogliby czerpać pozytywne war-
tości, którymi są pamięć historycz-
na i własna kultura.

Współczesny rozwój świata 
globalnego zagraża kulturze eu-
ropejskiej, której postawy tworzy 
jedność i różnorodność coraz bar-
dziej ograniczana przez procesy 
narzucające uniwersalną kulturę 
masową, wywołującą sprzeczno-
ści między kulturami kontynental-
nymi, jak i zagrożenie dla kultur 
grup narodowych i etnicznych. 

Cechą rozwoju cywilizacji eu-
ropejskiej (coraz bardziej zagrożo-
nej) jest jedność i różnorodność 
kulturowa, wynikająca z ich wza-
jemnej inspiracji, przenikania oraz 
przejmowania nowych, wyższych 
wartości, dzięki czemu istnieją i 
rozwijają się. 

Przyjęte określenie „cywiliza-
cja łacińska”, jest przeciwstawne 
terminowi „cywilizacja europej-
ska”, albowiem współcześnie 
przez cywilizację europejską ro-
zumie się metodę ustroju życia 
zbiorowego, sprzeczną z war-
tościami cywilizacji łacińskiej.3 
Jeszcze bardziej sprzeczna jest 
z określeniem „cywilizacja zachod-
nia”, której pochodny europejski 
kod kulturowy uległ zatarciu w 
mieszance kulturowej przestrzeni 
Ameryki.

Wzorcem cywilizacji za-
chodniej, tj. uniwersalnej cy-
wilizacji technologicznej, są 
niewątpliwie Stany Zjedno-
czone, w których zachowały 
się części składowe cywilizacji                                                                                                       
europejskiej, a jednocześnie na-
stąpiła westernizacja wszystkich 
kultur lokalnych.4

„Wartościami” cywilizacji 
uniwersalnej są totalność i kate-
goryczność, a zarazem niechęć 
do twardych fundamentów kul-
turowych. Uznanymi wartościa-
mi tak rozumianej cywilizacji są 
jednorodność i jednolitość dla 
wszystkich, totalna unifikacja, 
uniformizacja, standaryzacja i 
homogenizacja. Cechuje ją pro-
gramowa multikulturowość i 
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nihilizm połączony z etycznym 
relatywizmem, w którym „polity-
ka państwowa siłą rzeczy musi 
być oderwana od zasad moral-
nych, od dobra człowieka, sam 
człowiek musi doświadczać wielu 
przeszkód w realizowaniu swej 
wolności w życiu publicznym”.5

Szukając punktu orientacyj-
nego, z którego w czasach inten-
sywnych przemian społecznych 
można zachować pozytywny wi-
zerunek Europy, należy zwrócić 
szczególną uwagę na historię i 
kulturę. Kwestia tożsamości i kul-
tury europejskiej staje się jednym 
z podstawowych zagadnień dia-
logu między kulturami Europy. 
Kultury mogą być nastawione na 
przeszłość lub przyszłość, jednak 
najważniejsze jest przetrwanie.

W procesie jednoczenia 
Europy zbyt łatwo pomija się 
różnorodność kulturową oraz 
wielość uznawanych wartości, 
gdyż uznajemy je za analogicz-
ne - z natury europejskie, tak 
oczywiste, aby uznać je za coś 
szczególnego. 

Zastępowana jest ona uni-
wersalną zachodnią kulturą 
masową, posiadającą co prawda 
korzenie europejskie, ale ukształ-
towaną na bazie odmiennej 
tradycji i doświadczeń, której 
podstawą przyjęcia jest, tzw. 
„poprawność polityczna”.

Na te procesy nakłada się 
jeszcze dodatkowo obserwowa-
ne w skali globalnej zderzenie 
kultur potwierdzające głoszone 
przez Oswalda Spenglera, Feliksa 
Konecznego, Floriana Zanieckie-
go6, czy Samuela Phillipsa Hun-
tingtona7 prognozy o zmierzchu 
cywilizacji Zachodu.

Wpływy zewnętrzne bowiem 
nie zawsze stanowią wzbogaca-
nie miejscowego dziedzictwa, 
gdyż często zastępowane zostaję 
zwyczajami obcymi lub w wyniku 
konfliktu kultur ulega ono de-
gradacji. Zderzenie kultur nadało 
konfliktom społecznym w skali 
globalnej charakter etniczny, 
ideologiczny i ekonomiczny.

Praca Spenglera (1880-1936) 
„Zmierzch Zachodu”, zapowiada-
jąca upadek kultury europejskiej 
jest niewątpliwie pierwowzorem, 
a zarazem chyba najbardziej pe-
symistyczną w swej wymowie 
wizją końca Europy. Stanowi ona 
jedną z najwybitniejszych prób 
przedstawienia przyczyn kryzysu 
kultury europejskiej datującego 
się od czasu wybuchu Rewolucji 
Francuskiej.

Uważał, on że każda kultura 
przechodzi te same fazy rozwo-
jowe, każda jest takim samym 
organizmem, tyle, że opartym na 
innych wyobrażeniach. Organizm 
zaś, bez względu na swoje cechy 
indywidualne, ulega temu same-
mu rytmowi biologicznemu: na-
rodziny, rozkwit, schyłek i śmierć.

Autor prognozuje, że cywi-
lizacja europejska chyli się ku 
upadkowi i nie ma dla niej żad-
nego ratunku, widząc analogię 
z historią cywilizacji grecko- 
rzymskiej (inaczej apollińskiej), 
która przechodziła te same fazy 
rozwojowe, co kultura Zachodu. 

Uważa, że podobnie jak w 
czasach jemu współczesnych, 
tak i w Helladzie filozofowie znisz-
czyli religię i tradycyjne pojęcia, 
co w konsekwencji doprowa-
dziło świat antyczny do upadku. 
Spengler przedstawia porażają-
cy opis społeczeństw Zachodu, 
aby stwierdzić, że historia się 
powtarza - wszystko to już było, 
te same procesy obserwujemy 
w starożytności. Społeczeństwa 
przestały stanowić zwarte ciało, 
rozdzieliły się na miliony indywi-
dualnych jednostek, stanowią-
cych antyhierarchiczną, popu-
listyczną, egalitarną, plebejską, 
kolektywistyczną, roszczeniową 
z ducha masę.9

Czynnikami, które przyśpie-
szają proces zaniku specyficz-
nego dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego Europy, często 
uniemożliwiającymi jego przekaz 
kolejnym pokoleniom są: 

1) postępujące procesy glo-
balizacji, charakteryzujące się 

m.in. wzrastającą urbanizacją 
i industrializacją oraz wielkimi 
międzykontynentalnymi migra-
cjami ludności;

2) stopniowym pogarszaniem 
się warunków społeczno-ekono-
micznych, rodzących wykluczenie 
i uniemożliwiających kultywowa-
nie dziedzictwa kulturowego.

Jednym z istotnych proble-
mów społecznych w tych oko-
licznościach staje się ochrona 
oraz zaspokojenie takich potrzeb 
cywilizacyjnych, jak istnienie, 
przetrwanie, ciągłość, tożsamość, 
niezależność, spokój, posiadanie 
i pewność rozwoju w integrują-
cej się Europie, które zależne są 
od zachowania jej dziedzictwa 
kulturowego.

Zjawisko globalizacji powo-
duje, że pod jej wpływem zacho-
dzą zmiany w kulturze, co ma 
coraz większe konsekwencje dla 
kultury Europy i kultur pomniej-
szych, narodowych, regionalnych 
i lokalnych. Ponadto, istotną ce-
chą globalizacji jest ograniczenie 
przestrzeni, co sprzyja możliwo-
ści szybkich zmian we własnym 
środowisku kulturowym, jak i 
przeobrażeń innych środowisk 
kulturowych.

Efektem tego coraz bardziej 
nasilającego się zjawiska jest 
zubożenie kultury oraz zanik 
treści, które dawały grupom i 
pojedynczym osobom oparcie 
w postaci jasno określonej toż-
samości i wspólnych wartości, 
a także twórcze przekształcenie 
dziedzictwa kulturowego oraz 
jego przetrwanie.

Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego Europy staje się ważnym, 
politycznym wyznacznikiem jej 
tożsamości, którą tworzy histo-
ryczna przestrzeń kulturowa z 
rozpoznawalnymi symbolami, 
tj. budowlami, wyobrażeniami, 
postaciami świętych i bohaterów, 
jak i z systemem wartości opar-
tym na chrześcijaństwie.

W skutek procesu gwałtow-
nych przemian kulturowych 
rozpoczętych na początku XX 

wieku, zrywających z tradycją 
oraz stawiających ją w opozycji 
do nowoczesności, dziedzictwo 
kulturowe stało się elementem za-
grożonym, a w końcu zanikowym.

Proces ten dodatkowo przy-
spieszyły zmiany ustrojowe i spo-
łeczno-ekonomiczne oraz idące 
za nimi zewnętrzne i wewnętrzne 
przeobrażenia w polityce państw 
europejskich.

Zagrożenia wynikające z ob-
serwowanego zjawiska dotyczą 
szczególnie struktur lokalnych, 
regionalnych i krajowych, bo-
wiem wpływają negatywnie na 
poczucie tożsamości wspólnoto-
wej i narodowej, które dodatkowo 
osłabiane są przez globalny zalew 
kosmopolityzmu treści, formy i 
funkcji.

Europa z upływem czasu, 
poddana obcym wzorom kultu-
rowym traci świadomość funda-
mentów swego dziedzictwa oraz 
ukształtowany przez wieki kod 
kulturowy. Czy zaistniała sytuacja 
oznacza zatem koniec starej Eu-
ropy? W czym należy szukać dla 
niej ratunku? Na pytania te jest 
jedna prosta odpowiedź. Odwo-
łując się do Karola Gustawa Jun-
ga, który m.in. pisał: „My, ludzie 
współcześni powinniśmy przeżyć 
ducha na nowo, tj. doznać pier-
wotnego, podstawowego prze-
życia. Jest to jedyna możliwość 
wyjścia z zaczarowanego kręgu 
procesów biologicznych”. Należy 
zatem powrócić do korzeni (czte-
rech filarów) kultury europejskiej 
oraz szanować wielokulturowość 
(jedność i różnorodność kultury 
europejskiej), gdyż stanowiła ona 
wyraz zróżnicowanych „tożsamo-
ści” rozmaitych grup społecznych, 
przede wszystkim narodowych i 
etnicznych, jak też obyczajowych, 
czy pokoleniowych. Z doświad-
czeń płynących z historii wynika 
zawsze, że każdy koniec, jak do-
tychczas, oznaczał zawsze nowy 
początek. „Ci, co nie szanują swojej 
przeszłości, nie zasługują na szacu-
nek teraźniejszości i nie mają prawa 
do przyszłości!!!” (Józef Piłsudski)

1.  BAK - Bundesamt für Kultur - Europäisches Kulturerbe, www.bak.admin.ch/kulturer-
be/04328/index.html, Zuletzt aktualisiert am: 01.12.2013, [6.01.2014].
2.  Pierwszy Rzym upadł przez swoją herezję (czyli katolicyzm), Drugi Rzym - Konstan-
tynopol upadł na skutek przyłączenia się do herezji (w 1439 r. cesarz oraz patriarcha 
bizantyjski podpisali na Soborze we Florencji unię z Kościołem katolickim, lat później 
Konstantynopol upadł pod naporem Turków Osmańskich), Trzecim Rzymem stała się 
Moskwa - jedyne na świecie państwo pielęgnujące prawdziwą, nieskażoną herezjami wiarę. 
Pogląd ten stał się z czasem reprezentatywny dla rosyjskiego prawosławia. Sukcesję Rosji 
potwierdzać miało przejęcie od upadłego Konstantynopola herbu z dwugłowym orłem 
oraz ślub Iwana III Srogiego z bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego Zofią Paleolog.
3.  Por. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Warszawa 2002, s. 183.
4.  Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Warszawa-Komorów 2001.
5.  Por. R. Krawczyk, Podstawy cywilizacji europejskiej, Warszawa 2004, s. 166.
6.  P. Skrzydlewski, Polityka w cywilizacji łacińskiej, Lublin 2002, s. 60.

7.  Por. F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej; szkic z pogranicza filozofii kultury i 
socjologii, Poznań 1921. W pracy wyraził poważną obawę, że cywilizacji Zachodu zagraża 
w najbliższym czasie zniszczenie. Jednocześnie przyznawał, że pomimo wielu zagrożeń 
Zachód znajduje się w fazie ogromnej żywotności przejawiającej się rozwojem gospodar-
czym, wykrystalizowaniem się demokratycznego ideału narodowego oraz polepszeniem 
się warunków bytowych ludności. Jednak zagrożenia cywilizacyjne przybierają realną 
postać. Wśród najważniejszych destrukcyjnych prądów Znaniecki wymieniał materializm, 
ochlokrację, rasowy imperializm oraz bolszewizm.
8.  Por .S. Huntington, Cywilizacja uniwersalna: modernizacja i westernizacja [w:] S. Hun-
tington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2005, s. 77-118.
9. Por. L. Koćwin, Joseph Wittig a kwestia „zmierzchu Zachodu”. Człowiek – dzieło – prze-
słanie, [w:] Niemieckie dziedzictwo kulturowe. Bariera, czy pomost w stosunkach Polaków 
i Niemców, Nowa Ruda 2012, s.49-72.

Przypisy:
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Anna  Chlebicka-Gałczyńska, Maja Dzierżyńska

LISTY Z KŁODZKĄ RÓŻĄ W TLE

Maju!
Pogodny początek lata 

uspasabia do kontemplacji, 
skłania do refleksji, uwalnia 
marzenia. Lubię czerwcowe  
wschody słońca, kiedy pierw-
sze promienie  kładą się na  
śpiące dachy domów. Otwie-
ram okna, wścibskie  gałązki 
jaśminu zaglądają  do domu. To 
najlepszy czas na list od Ciebie. 
Chłód poranka dodaje lekkości 
słowom, pozwala  nie pamię-
tać jeszcze o nadchodzącym 
upale. W  letnie zmierzchy,  
po  burzy, kiedy w powietrzu 
nasyconym zapachem ozonu 
unoszą się  drobniutkie krople 
deszczu,  podróżuję  na  „wy-
spy szczęśliwe”. Puszczając na 
chwilę wodze fantazji, rzucam 
grosik do   fontanny di Trevi, 
zapewniając sobie zapobie-
gliwie powrót do wiecznego 
miasta, płynę gondolą pod mo-
stem Ponte  Rialto, oglądam 
Paryż ze szczytu wieży Eiffla, i 
jestem przyjaźnie  nastawiona 
do świata. Szkoda, że takich 
momentów jest  niewiele, bo 
zaraz powracam do rzeczywi-
stości, powtarzając sobie, że 
nie powinno się pragnąć nie-
możliwego. Tymczasem czeka 
mnie  bardziej realny  wyjazd 
do Wrocławia. Chcę koniecz-
nie zobaczyć wystawę: „Marc 
Chagall i artyści europejskiej 
awangardy” w Pałacu Królew-
skim, choć to nie główny cel 
mojej podróży. Oprócz Cha-
galla wystawiono tam   prace 
Georgesa Braque, Aleksandra 
Caldera, Joana Miro, Henri Ma-
tisse`a, Pabla Picassa innych. 
Przywieziono ją z Witebska, 
rodzinnego miasta artysty. 
Znając  Twoją słabość do Pi-

cassa sądzę, że miałabyś na jej 
temat wiele do powiedzenia. 
U Chagalla  powtarzający się 
motyw skrzypiec, grające na 
nich kozy, fruwające w powie-
trzu postacie ludzi i zwierząt 
działają mocno na  wyobraź-
nię. Warto przypomnieć, że  to 
malarstwo głęboko osadzone 
w kulturze chasydzkiej, łączą 
krytycy z twórczością Brunona 
Schulza, o którym znowu zro-
biło się głośno za sprawą książ-
ki Agaty Tuszyńskiej „Narzeczo-
na Schulza”, opublikowanej rok 
temu przez Wydawnictwo Lite-
rackie. A na rodzimym podwór-
ku warto odnotować kolejną 
szalenie pomysłową wystawę 
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej za-
tytułowaną „Sportretowani” . 
Byłaś na jej wernisażu, ja oglą-
dałam ją wirtualnie, to zasad-
nicza różnica. Mimo że od 13 
maja, kiedy miała miejsce Noc 
Muzeów minęło już trochę cza-
su, trudno o niej zapomnieć. 
15 pracowników tej instytucji 
wcieliło się w portrety znanych 
malarzy: Rafaela i między in-
nymi Twojego ulubionego 
Vermeera. Panią Krystyna 
Oniszczuk - Awiżeń  sportreto-
wano jako Kobietę w kapeluszu 
Jadwigi Matawowskiej, a sam 
autor zdjęć Tomasz Gmerek 
sportretował siebie jako Van 
Gogha z fajką i zabandażowa-
nym uchem. Jeżeli z założenia 
celem każdej wystawy jest nie 
tylko wymiana myśli, ale także  
zaskoczenie odbiorcy swą ory-
ginalnością, w tym wypadku 
twórcom tego projektu to się 
doskonale udało. W galerii Par-
ter, 19 czerwca byłaś obecna 
na jeszcze jednym wernisażu 
poświęconym „Pamięci Tade-
usza Jażdżewskiego”. Myślę, 
że była ona inspiracją do wie-
lu pięknych wspomnień o tak 
zasłużonym dla miasta artyście 
fotografiku i dokumentaliście.

Lektury, na które chciała-
bym zwrócić Twoją uwagę to: 
„Czarny Anioł. Opowieść o Ewie 
Demarczyk”, napisana przez 
Angelikę Kuźniak i Ewelinę 
Karpacz - Oboładze i „Dymny” 
autorstwa Moniki Wąs. Obie 
postaci mocno związane z 
Piwnicą pod Baranami. Obie 
epatujące kontrowersyjną 
osobowością. Obie wpisane 

na zawsze do kanonu indywi-
dualności bez, których kultura 
byłaby dużo uboższa.  A może 
nie będę  już nic opowiadać i 
cierpliwie  zaczekam na Twoje 
przemyślenia?  Przede mną  do 
przeczytania  „Cmentarz nie-
śmiertelnych”. Jest to zbiór ese-
jów poświęconych artystom, 
pisarzom i filozofom skupio-
nym wokół braci Hauptman-
nów mieszkających w Szklar-
skiej Porębie  na przełomie  XIX 
i XX wieku. Wiele sobie po tej  
najnowszej publikacji Henryka 
Wańka obiecuję. 

Pozdrawiam!
Ania

Aniu! 
Masz rację, książki o Ewie 

Demarczyk i Dymnym są pa-
sjonujące. Miałam szczęście w 
l. 60-tych być dwukrotnie w 
Piwnicy pod Baranami na ich 
programie, głównie improwi-
zowanym. To są osobowości, 
czasem trudne, ale jaki tworzą 
świat – znika wszystko, choćby 
na chwilę. Dziś, w XXI w. kiedy 
o naturze człowieka wiemy co-
raz więcej, czasem dziwi mnie 
obecne, rozpaczliwe  poszuki-
wanie emocji, za wszelką cenę. 
To świadectwo pewnego para-
doksu – im więcej mamy, tym 
więcej oczekujemy. Obrazy dziś 
atakują nas zewsząd, najczę-
ściej obrazy cyfrowe, ale do nas 
należy wybór. Nie wpadłam w 
sieć cyfrową, nie cieszą mnie 
obrazy, które czasem daje się 
odszukać lub natrafić na nie, 
także w Kłodzku. A wydawa-
ło się, że to już koniec sztuki. 
Pewna część świata, ta ustabi-
lizowana (której zazdrościmy) 

jest znudzona i takie sygnały 
wysyła. Awangarda chętnie 
podchwytuje je i powtarza. 
Przez kilka sezonów modna 
była „pustka” (może jako od-
poczynek po zbyt skompliko-
wanych powiązaniach sztuki 
z życiem zatłoczonym nagro-
madzonymi faktami). Więc 
pustką ziały sale wystawowe, 
kuratorzy wydobywali relikty 
przeszłości, stare zdjęcia… 
obozowe lub wojenne, choć 
nie było rocznic. To na oficjal-
nych dalekich salonach. A u 
nas, tuż za miedzą Czesi sobie 
spokojnie malują. Przyjechali 
na otwarcie do Centrum Kultu-
ry Chrześcijańskiej, także ci nie 
najmłodsi – pełni entuzjazmu 
do uprawianych dyscyplin: ma-
larstwa, rysunku, tkanin, grafi-
ki, rzeźby, fotografii. Odnaleźć 
można było typowy czeski hu-
mor w grafikach, ilustracjach 
książkowych, rzeźbie a także 
prawie ludowy podziw dla 
dzieł natury, bo okolice Hradec 
Kralove są przepiękne. Ekspo-
nowana w tym miejscu następ-
na wystawa pt. „Dariusz Koźlik 
i przyjaciele” potwierdza, że w 
naszym środowisku duch także 
nie ginie. Wielka ilość osób naj-
częściej związanych z „dużym” 
studiem KCKSiR maluje, rysuje i 
czyni to wytrwale. Znalazło się 
tam także kilka dobrych zdjęć 
kolegów z Kłodzkiego Klubu 
Fotograficznego. Cieszy fakt, 
że klub powrócił z emigracji 
w Polanicy i spotykamy się 
w dawnej siedzibie. Wystawa 
„W hołdzie Tadziowi” ekspono-
wana w KCKSiR dowiodła, że 
dorobek Tadeusza jest nie tylko 
doceniony - bo wiele prac kole-
gów klimatem swoich zdjęć na-
wiązało  do jego bardzo ważnej 
dla historii tej ziemi twórczości. 
I wierzę, że będzie ten wątek 
kontynuowany.

Wystawa Mariana Pan-
ka z Częstochowy otwarta 
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
potwierdziła, jak można być 
przywiązanym do malarstwa, 
mimo rozlicznych zajęć związ-
kowych i akademickich, jak 
można ciągle próbować nama-
lować własny świat w oparciu 
o XX-wieczne doświadczenie 
– a było ono niebagatelne. 
Widać, że autor jest znawcą i 
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smakoszem sztuki, że nawią-
zuje do ważnych, europejskich 
nurtów II połowy XX wieku, 
stara się odczuć ten nastrój i 
wyłania własną wersję. A jest 
ona mieniąca się, drgająca, 
żywiołowa i optymistyczna, 
bo samo zestawienie barw 
tworzy powierzchnię jakby 
lodowiska, pełnego radosnych 
zabaw dziecięcych. Obraz jest 
najczęściej natchnionym wyra-
zem intuicji i takie lubię.

Noce w Muzeum to nowa 
formuła przeżyć, to także 
przykład jak tworzy się współ-
czesne legendy. Wiele miast 
wyremontowało gmachy, prze-
znaczyło nowe przestrzenie, 
by zaprosić publiczność na 
te tajemnicze spotkania ze 
sztuką. W Warszawie w tę noc, 
odwiedzić można było około 
250 przybytków, reklamowano 
nawet koncert na 6 czołgów 
bojowych z czasów II wojny 
światowej. Amatorów przeżyć 
nie zabrakło.

W Kłodzku wypadła ona 13 
maja i gwoździem programu 
był „portret”, a raczej „Sportre-
towani. Historie kostiumem 
opowiedziane” i opracowane 
przez Joannę Stoklasek-Mi-
chalak w pięknie wydanym 
– erudycyjnie i poligraficznie 
– katalogu, który wyjaśnił wiele 
zagadek tej kolekcji. Jak miło 
mi było zobaczyć znów sta-
re portrety, z którymi kiedyś 
obchodzić się musieliśmy tak 
ostrożnie, gdyż kruszyły się 
warstwy farby, a część ram 

była uszkodzona. Teraz, po 
konserwacji stanowią cenny 
zbiór. Najbardziej podobał mi 
się Rudolf II Habsburg (1552 – 
1612) – wówczas niezidentyfi-
kowany – z uwagi na wytworny 
strój: kapelusz mediolański i 
kołnierz z bardzo piękną ko-
ronką. Nie wiedziałam, że był 
wielbicielem kabały i okulty-
zmu. Gdyby pojawił się współ-
cześnie, np. na naszym zebra-
niu fotograficznym, rozbawiłby 
nas zapewne. Czas zmienia 
mody i obyczaje. A obok przy-
kład jak przy pomocy cytatów 
z innych epok zmienić można 
rzeczywistość. Znajome twa-
rze pracowników Muzeum w 
przebraniach z innych obra-
zów i czasów. To dowód, jak 
wszechstronnym medium jest 
dziś fotografia, jeśli umie się 
wykorzystać po mistrzowsku 
jej możliwości, jak to zrobił 
Tomek Gmerek.

Były też prezentacje towa-
rzyszące, lecz rozgwar wernisa-
żu, znajomi… Nie udało mi się 
dotrzeć wszędzie. Obiecałam, 
że wrócę, jednak wyjazd nad 
morze przekreślił ten plan, a 
po powrocie już wszystko się 
zmieniło. Ale nie sądź, że pust-
ka zagościła w Kłodzku. Otóż 
nie, wciągnął mnie wartki nurt 
dalszych wydarzeń.

24 czerwca otwarcie „Sezo-
nu 16” w KCKSiR, gdzie pokaza-
no dorobek uczestników zajęć 
„dużego” studia plastycznego z 
pracowni Bogdana Wieczorka. 
Entuzjazm znajomych odbie-

rających tę twórczość jako bli-
ską ich sercu nastroił autorów 
radośnie. Pomyślałam, że trud 
nasz, upowszechniający sztuki, 
nie poszedł na marne. Że przez 
wiele lat spotykają się ludzie i 
kultywują ten rodzaj pasji, by 
dodać do niej własną cząstkę.

Lubię np. mgiełki Anny 
Szczesiak. W mglistej prze-
strzeni złożonej z zestrojonych 
barw, coś błyska. Jest to pięk-
na gra z widzem, którego nie 
trzeba prowokować, bo daje 
się wciągnąć i śledzi te drgnie-
nia uczuć. A spektakl barw jak 
u dobrych kolorystów, także 
kilka tonów naszego pejza-
żu. Obiecałam nie operować 
nazwiskami, bo wielu uczest-
ników i wiele prac zasługuje 
na uwagę, ale chciałam wy-
jaśnić Ci coś na przykładzie. 
1 sierpnia razem z kolegami z 
KKF udaliśmy się do Nowego 
Miasta nad Metują, gdzie od 
kilkunastu lat wystawiamy w 
salach tamtejszego zamku. A 
Czesi zrewanżują się nam za 
miesiąc.

Tego lata prowincja była 
pełna snów. Muzeum zapro-
ponowało „nocne zwiedzanie 
miasta z dreszczykiem” wg sce-
nariusza Joanny Jakubowicz. 
Razem z autorką pomysłu 
mogliśmy przejść się ścieżką 
literacką (proza i poezja w l. 60 
XX w.) od dawnego budynku 
Muzeum (Pl. Chrobrego 22) 
skręcić obok fontanny (BWA i 
Biblioteka) i wzdłuż ul. Wodną 
dojść do mostku, by spojrzeć 

na dom przy ul. Stryjeńskiej, 
gdzie  mieszkał wówczas Jan 
Kulka. Dalej, piękną trasą na 
skwer pod mostem  Św. Jana. I 
znajdujemy się natychmiast w 
przestrzeni artystycznej. To już 
nie garażownia bagażówek, a 
rany po powodzi obeschły i nie 
straszą. Wysprzątane, żadnych 
śmieci. Kiedy słońce wyzłaca 
stare kamienie, odbijają się 
one tysięcznymi iskierkami 
w Młynówce. Widziałam ko-
lejkę rodziców z dziećmi do 
gondoli i kolejkę do kotletów 
ziemniaczanych, bo przez bli-
sko 3 dni trwał ten Piknik, tak 
programowo urozmaicony, że 
nie potrafię już wymienić kolej-
nych numerów. Młodzi ludzie 
na estradzie czytali wiersze 
poetów z lat 60-tych. Grały i 
śpiewały zespoły ludowe z ca-
łej ziemi kłodzkiej, smakowano 
specjały kulinarne, a wszyst-
ko przeplatane konkursami, 
zgadywankami, itd. Wzdłuż ul. 
Daszyńskiego kramy; można 
kupić miód od szczęśliwych 
pszczół i zbroję rycerską (na 
Grunwald) a nawet nakrycie 
głowy dla średniowiecznej 
wybranki rycerza. Żałuję, że 
nie mogłaś uczestniczyć, bo 
tak malowniczego teatrum 
może nam zazdrościć niejedno 
miasto europejskie. A figury 
święte na moście z aprobatą 
kiwają głowami.

Życzę powrotu do zdrowia, 
żebyśmy mogły biwakować 
razem.
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Ryszard Grzelakowski

DZIEWIĘĆDZIESIĄT LAT KLASZTORU  
I KOŚCIOŁA PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU  
I ŚW. LEONARDA W DUSZNIKACH - ZDROJU

Do opisu tego wydarzenia 
sposobiłem się od trzech lat.  Kil-
ka lat temu napisałem dwa eseje 
na ten temat. Za każdym razem 
uzupełniałem wiedzę, dodając 
nowe ilustracje. Mam na wzglę-
dzie młode pokolenie duszniczan, 
które mało wie o swoim mie-
ście, świątyniach i historii ziemi 
kłodzkiej, a trzeba powiedzieć, 
że była ona wyjątkowo burzliwa. 
Jako ziemia przygraniczna, często 
zmieniała swoich właścicieli. Od 
przełomu w X i XI wieku władali 
nią najczęściej królowie czescy, 
sporadycznie książęta śląscy. Po 
ustanowieniu Hrabstwa Kłodz-
kiego w 1459 roku przez króla 
Jerzego z Podiebradu, jego ob-
szar wszedł w skład Czech (do 
1526 roku),  a następnie całe 
Czechy weszły w skład monar-
chii austriackiej Habsburgów.  
Po wojnach śląskich (1740-1742) 
Hrabstwo Kłodzkie przejęły Prusy, 

a następnie państwo niemieckie. 
W 1945 roku ziemia Kłodzka zo-
stała włączona do Polski. Decy-
zją wielkich mocarstw ludność 
niemiecką wysiedlono, a na jej 
miejsce przybyła duża grupa 
repatriantów z dawnych ziem 
wschodnich Rzeczypospolitej. Te 
przemiany demograficzne istot-
nie zaważyły na współczesnym 
stanie obiektów budo wlanych 
na tym terenie.

Pragnę zaznaczyć, że śledze-
nie, odszukiwanie i odczytywanie 
ukrytych w krajobrazie śladów 
minionej aktywności człowieka 
może być wielką przygodą dla 
tych, którzy pomimo starogrec-
kiego ideału „kalos kagatos”, 
mówiącego o potrzebie rów-
noczesnego kształcenia ciała i 
ducha, piękna i dobra, zechcą 
w swych turystycznych wędrów-
kach połączyć wysiłek mięśni z 
pracą umysłu, wyposażonego 

w wiedzę i metodę poznawczą. 
Dzięki temu staną się adeptami 
tajemnej sztuki archeologii krajo-
brazu, dostąpią wtajemniczenia i 
nawet zaśmiecona, zabałaganio-
na, zdegradowana (oczywiście 
przez człowieka) przestrzeń od-
słoni przed nimi swe intrygujące 
zagadki, powabne tajemnice, a 
nawet olśniewające piękno. Wie-
dza, która jest do tego nieodzow-
na, sprawdza się do umiejętności 
odnajdywania śladów minionej 
aktywności człowieka w prze-
strzeni krajobrazu, odczytywa-
nia niejasnych na ogół znaków 
przeszłości, wpisanych w kształt 
teraźniejszości. Aby uprawiać 
archeologię krajobrazu, trzeba 
rzadkich w naszych czasach przy-
miotów, takich jak umiejętność  
obserwacji, skłonność do zdzi-
wień i tak zwanych dziecięcych 
pytań, a także wspomagania 
się wyobraźnią ujętą jednak w 

zasady rzeczowego prawdopo-
dobieństwa.

Do rocznicowego tekstu 
potrzebna mi była fotografia pa-
noramiczna doliny usytuowanej 
pomiędzy stokami Gór Bystrzyc-
kich i Orlickich, zwanej potocznie 
Zdrojem. Wspiąłem się więc na 
wierzchowinę Krzywego Zbocza, 
aby uzyskać efektowne ujęcie 
panoramy  dającej wyobrażenie 
usytuowania w dolinie kościoła i 
klasztoru, położonych w morzu, 
ba oceanie zachwycającej zieleni. 
Byłem tam 15 sierpnia w Święto 
Matki Bożej Zielnej, w samo połu-
dnie. O tej porze roku sierpniowe 
pola pokrywają się srebrzystym 
nalotem. Lśniące w oranżowym 
słońcu przeorane skiby upodob-
niają się do rozrzuconych krysz-
tałków szkła. To właśnie owa 
świet listość wydobywa nostal-
giczne wrażenie przemijalności 
czasu i obecności bytowania.

„ Z a p i s y  p r z e s z ł o ś c i  i  p r z y s z ł o ś c i  b e z  k o ń c a  i  b e z  p o c z ą t k u  t o  w i e c z n e  i s t n i e n i e ”. 

 (Marcel Proust)

Widok ogólny miasta i zdroju .Akwarela z 1935 roku, malował Miller - Hartau.
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Wszystko, co widziałem z 
oddali spowite było leciutką 
mgiełką, otaczającą dachy do-
mów i korony drzew w dolinie. 
Ten widok nadaje miejscowości 
bajkowy charakter, pozwa lający 
zapomnieć o wszelkich troskach 
i kłopotach codzienności. Co 
kryje się za istotą tego zjawi-
ska? Przyczyn należy szukać w 
potrzebie natury ludzkiej, dążącej 
do objęcia wzrokiem rozległych 
przestrzeni, ogarnięcia ich rozu-
mem, poznaniem barw, bogac-
twa kształtów i form architektury, 
jakie widok miasta może zaofe-
rować. Panorama zachwyca czło-
wieka i intryguje. Jeśli spojrzymy 
na rzecz dokładniej, zobaczymy, 
ale to już w Parku Zdrojowym, 
wyniosłą architekturę kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa zbudowanego na stoku 
Gór Bystrzyckich. Jego czerwona 
cegła eksponuje  budowlę na tle 
rozległej zieleni . Opodal z lewej 
strony, tuż przy ogrodzie na stoku 
widzimy okazałą szarą bryłę klasz-
toru i kościoła pw. Św. Franciszka 
z Asyżu, powstałego w sierpniu 
1926 roku. Oba te obiekty wi-
dziane z oddali czynią wrażenie 
zawieszonych ponad Parkiem 
Zdrojowym i są jedynymi zna-
czącymi elementami architektury 
wyróżnia jącymi Zdrój, pomijam 

tu sanatorium „Jan Kazimierz” i 
pijalnię z muszlą koncertową. 
Każdy gość kuracyjny, turysta i 
zwykły spacerowicz jest olśniony 
tymi obiektami sakralnymi. Już 
starożytni myśliciele (Platon, Ary-
stoteles), głosili tezę, że piękno i 
harmonia dzieła artystycznego i 
architektury kształtuje życie we-
wnętrzne człowieka w kierunku 
takiego samego piękna, harmo-
nii i ładu. My, ludzie współcześni, 
mający różne zainteresowania, 
różne uzdolnienia, poglądy i ma-
rzenia, żyjemy dziś w szerokim 
kręgu sztuki, pracy, zabawy i ra-
dości. Pragnę przypomnieć w tym 
miejscu, że postać Św. Franciszka 
jest najbardziej znana na świecie. 
Czczą Go nie tylko katolicy, ale 
wyznawcy innych religii, nawet 
Ci co nie wie wierzą! Biedaczyna 
z Asyżu - bo tak nazwała Go hi-
storia - stał się bliski człowiekowi 
przez to, że kochał Boga i cały 
świat. Żył prawie 800 lat temu, 
ale wciąż pociąga za sobą rzesze 
wiernych, tych którzy Go naśladu-
ją. Miłował Boga w całym stwo-
rzeniu: „Panie, bądź pochwalony 
przez naszą Siostrę Ziemię, któ-
ra nas żywi i chowa, rodzi różne 
owoce, barwne kwiaty i zioła”. O 
Jego wielkiej miłości do wszelkie-
go stworzenia świadczy ułożony 
przez Niego, urzekający „Hymn 

Słoneczny” dotykający najistot-
niejszych problemów życia czło-
wieka. Wielkość Św. Franciszka 
trwa do dziś. Dnia 10 kwietnia 
1926 roku z okazji jubileuszu 
franciszkańskiego, papież Pius 
XI napisał o św. Franciszku takie 
słowa: „Wydaje się, że dotychczas 
nikt na sobie nie odbił tak do-
kładnie obrazu Chrystusa Pana 
oraz ideału życia ewangeliczne-
go jak Św. Franciszek... To właśnie 
sprawiło, że jego postać w oczach 
współczesnych ludzi jest żywa i 
żyć będzie przez wszystkie wieki”. 

Dlatego można go nazwać przy-
jacielem całego świata. Tych kil-
ka drobnych informacji na temat 
patrona kościoła i klasztoru Św. 
Franciszka w Dusznikach - Zdroju, 
przedstawiłem w związku z 90 
rocznicą zbudowania w sierpniu 
1926 roku świątyni i obecności 
ojców Franciszkanów w naszym 
mieście.

Dokończenie 
w następnym numerze.

Fragment miasta z kościołem parafialnym i Krzywym Zboczem. Rys. J. Symindejew, 1998 r.

Kościół św. Franciszka w Dusznikach-Zdroju.
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 W ramach współpracy Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie 
z czeskimi Křinicami, na zapro-
szenie władz tej miejscowości w 
uroczystościach dożynkowych 
uczestniczyła delegacja w skła-
dzie: Starszy Cechu Kazimierz 
Rachowiecki z małżonką, Dy-
rektor Biura Cechu Katarzyna 
Wierzbicka, pracownik admini-
stracyjny Paulina Pawlak oraz 
prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy Ewa Glura.

Rano,  27.08.2016 r. wyruszy-
liśmy do Křinic - pięknie położo-
nej miejscowości koło Broumova, 
gdzie znajduje się między innymi 
Kaplica Matki Boskiej Śnieżnej.

Wyprawa była wspaniała. 
Na tę okoliczność, piekarze z 
Bielawy i Pieszyc upiekli chleby 
z cudowną, misterną dekoracją, 
rogale, bułki, chałki oraz ludziki i 
zwierzaczki. Było co podziwiać. 
Wszystkie wypieki zostały wyeks-
ponowane na pięknie udekoro-
wanych stołach. Swoje wyroby 
prezentowali także Czesi, między 
innymi ze słomy i wosku oraz rę-
kodzieła mieszkańców. 

Dożynki odbyły się w uroczej 
scenerii. Rozpoczęły się pięknym 
korowodem. Na przodzie pano-
wie nieśli wieniec dożynkowy z 
upieczonym w Křinicach chle-
bem. W barwnym korowodzie 

uczestniczyli myśliwi ze swoimi 
czworonożnymi pupilami, rolnicy, 
dzieci  i młodzież z Křinic  i oko-
licznych miejscowości, jechały 
dorożki, furmanki i wozy ciągnio-
ne przez konie. Podziwiać można 
było również ciężki sprzęt rolni-
czy: ciągniki, traktory i kombajny. 
Wieniec dożynkowy ustawiony 
był w centralnym punkcie uro-
czystości, to jest przed starostką  
Křinic Libuše Rosová i księdzem 
dziekanem z Broumova. Po po-
witaniu wszystkich gości, ksiądz 
poświęcił wieniec dożynkowy, 
chleb, snopy zboża i życzył 
wszystkim rolnikom obfitych 
plonów w roku następnym, a 
piekarzom smacznych wypieków.

Chleb upieczony  przez pol-
skich piekarzy został pokrojo-
ny, posmarowany smalcem ze 
skwarkami i rozdany wszystkim 
uczestnikom dożynek. Cech 
Rzemiosł Różnych przeprowa-
dził konkurs na najładniejszy 
wypiek  zaprezentowany przez 
polskie piekarnie. Wybór był 
niezwykle trudny. Pucharem Sta-
rostki Křinic została wyróżniona 
piekarnia Teresy Jankowskiej z 
Pieszyc. Wyróżnienie Starszego 
Cechu otrzymał wypiek z piekar-
ni Jacka Mikołajczaka z Bielawy. 
Przedstawiciele Cechu Rzemiosł 
Różnych i Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy przekazali zwycięskie 

chleby Starostce i Księdzu Dzie-
kanowi jako dar serca. Następnie 
odbyło się losowanie chlebów 
wśród wszystkich uczestników 
tego pięknego święta. Wszystkim 
piekarniom, które wzięły udział 
w konkursie należą się wielkie 
gratulacje. Piekarniom: Adama 
Bobera, Ryszarda Nawrota, Mi-
rosława Kwiatkowskiego, Marii 
Sobczak z Bielawy oraz państwu 
Pawłowskim z Pieszyc przyznano 
dyplomy z podziękowaniami za 
udział.

Należy dodać, że temu wy-
darzeniu towarzyszyła zorga-
nizowana w szkole wystawa 
poplenerowa, nad którą pieczę 

sprawowała Věra Kopecka – kie-
rownik organizacyjny pleneru w 
Křinicach.

Bardzo żałujemy, że z uwa-
gi na warunki pogodowe, nie 
udało się wyświetlić filmu o 
chlebie przygotowanego przez 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości. Pomimo wiel-
kiego upału czas spędziliśmy w 
miłej i przyjemnej atmosferze 
przy dźwiękach polskich i cze-
skich melodii. Organizatorom 
dożynek należą się duże słowa 
uznania za tak pięknie zorgani-
zowaną imprezę.

Święcenie wieńca dożynkowego.

Ewa Glura

DOŻYNKI W KŘINICACH

Katarzyna Wierzbicka, dyrektor biura cechu.
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W Neratovie 14 sierpnia, jak 
co roku Polacy, Czesi i Niemcy 
spotkali się w odbudowanej 
świątyni Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, aby mo-
dlić się o jak najlepsze wzajemne 
relacje. Dzieje tego położonego 
na pograniczu polsko-czeskim 
kościoła bardzo dobrze poka-
zują skomplikowaną historię 
naszych wzajemnych stosun-
ków na przestrzeni ostatniego 
stulecia. Od wojen światowych, 
inwazji Układu Warszawskiego 
na Czechosłowację po współ-

pracę przy odbudowie świątyni. 
Od 27 lat współpraca pomiędzy 
narodami rozwija się m.in. dzięki 
Polsko-Czeskim Dniom Kultury 
Chrześcijańskiej, które odbywa-
ją się pod hasłem „Bądźmy Ro-
dziną”. Hasło to jest celem, do 
którego dążymy jako organiza-
torzy DNI. W dzisiejszym Świecie 
ogarniętym walką i nienawiścią, 
właśnie z Neratova płynie wy-
raźny sygnał do całego świata 
o potrzebie miłości, szczerej 
współpracy i wzajemnej soli-
darności.

Ta mała czeska miejscowość, 
stała się poprzez solidarne i 
niemal rodzinne działania w 
minionych kilkunastu latach   
symbolem radości i pojednania.

Pamiętam ten kościół, gdy 
był jeszcze miejscem zniszcze-
nia  dokonanego przez złych 
ludzi, był też symbolem minio-
nego systemu i smutku.

Pragnę dzisiaj podziękować 
ks. Josefowi Sucharovi, panu inż. 
Ludvikovi Klimeszovi oraz ks.bi-
skupowi Dominikowi Duce za 
zaproszenie mnie  - przed wielu 

laty - do wspólnych działań na 
rzecz odbudowy tego kościo-
ła. Tutaj- wspólnie witaliśmy 
wejście Polski i Czech do Unii 
Europejskiej.

Dla mnie kościół WNPM w 
Neratovie jest jednym z naj-
ważniejszych miejsc na świecie. 
Mam nadzieję na dalszy rozwój 
naszej   współpracy i prawdziwą 
solidarność międzynarodową, 
która z tego miejsca będzie 
przekazywana jako  wzorcowa 
dla Europy i całego świata.

Po latach odbudowy kościół Wn. NMP w Neratovie otrzymał częściowo szklany dach, a mieszkańcy często mówią o nim Kościół pod niebieskim obłokiem.

Julian Golak

POJEDNANIE  MIĘDZY NARODAMI

Pan Ludwik Klimes ( pierwszy z prawej) jest jednym z inicjatorów odbudowy kościoła 
WNMP w Neratowie. Od 1993 roku inspiruje i wspiera odbudowę kościoła.

Ks. prałat Josef Suchar, proboszcz parafii pw. WNMP w Neratovie zapowiedział 
odbudowę zniszczonych wież kościoła.
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26  WRZEŚNIA  2016  -  PONIEDZIAŁEK

P  r  o  g  r  a  m

• 17.00     UROCZYSTA  MSZA  ŚWIĘTA 
z okazji XXVII edycji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „BĄDŹMY RODZINĄ”. 
Kościół Św. Wojciecha, Plac Dominikański 2.

• 18.00    POLSKO – CZESKIE  FORUM  nt.  „WSPÓLNE  DZIEDZICTWO  I  DROGA  KU PRZYSZŁOŚCI” 
Wrocław, Plac Dominikański 2  -  Klasztor OO. Dominikanów (refektarz).  
Arkadiusz Ignasiak, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu. 
Henryk Koch, Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” 
we Wrocławiu – wprowadzenie, słowo wstępne.  

WYKŁAD – Ks. Prof. Józef Pater, PWT – WROCŁAW, „1050 Rocznica Chrztu Polski 
– małżeństwo Dobrawy i Mieszka I – początek drogi ku przyszłości narodu polskiego”. 

DEBATA -  nt. „WSPÓLNE DZIEDZICTWO I DROGA KU PRZYSZŁOŚCI” - w 1050. rocznicę Chrztu Polski 
– panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości  Czech i Polski:
 moderator:  Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „BĄDŹMY RODZINĄ”.  
uczestnicy:   ks. prof. Józef Pater, PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY – WROCŁAW, 
ks. dr Edward Walczyk, PRAGA – REPUBLIKA CZESKA,  
Janusz Cholewa, BUČOVICE - REPUBLIKA CZESKA,  
Teresa Bazała, REGIONALNY MIESIĘCZNIK TRANSGRANICZNY „ZIEMIA KŁODZKA”- NOWA RUDA, 
dr Wojciech Kucharski, OŚRODEK  „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” - WROCŁAW, 
dr Ryszard Gładkiewicz, POLSKO - CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE - WROCŁAW.  
                               

• 20.00  Podsumowanie dyskusji, wspólna „agapa” i zakończenie spotkania.

POLSKO - CZESKIE  FORUM  
oo. Dominikanie  -  Wrocław,  Plac  Dominikański  2

POLSKO – CZESKIE   FORUM
WROCŁAW  2016

POD PATRONATEM KONSULA  HONOROWEGO   
REPUBLIKI CZESKIEJ  WE WROCŁAWIU

A R K A D I U S Z A     I G N A S I A K A
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26 ZÁŘÍ 2016 - PONDĔLI

P  r  o  g  r  a  m

• 17.00 hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ při příležitosti XXVII Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury 
„ZŮSTAŇME RODINOU”. Kostel svatého Vojtĕcha, Dominikánské námĕstí 2.

• 18.00 hod. POLSKO – ČESKÉ FÓRUM „SPOLEČNÉ DĔDICTVÍ A CESTA DO BUDOUCNOSTI” 
- VRATISLAV, Dominikánské námĕstí 2 - Klášter dominikánů (refektář). 
Arkadiusz Ignasiak, Honorární konzul České republiky ve Vratislavi. Henryk Koch, 
Předseda Představenstva – Oblastní zastoupení „Civitas Christiana” ve Vratislavi – úvodní slovo.

PŘEDNÁŠKA – Ks. Prof. Józef Pater, PWT – VRATISLAV, „1050 Výročí Křtu Polska 
– manželství Doubravky a Mieszka I – počátek cesty k budoucnosti polského národa”.

DEBATA na téma „SPOLEČNÉ DĔDICTVÍ A CESTA DO BUDOUCNOSTI” - ve 1050. Výročí Křtu Polska 
– diskusní panel spolu s hosty z Čech a Polska.
 moderátor: Julian Golak, předseda Organizačního Výboru 
Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury  „ZŮSTAŇME RODINOU”.
Ůčastníci diskusi: Ks. Prof. Józef Pater, PAPEŽSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA – VRATISLAV, 
Ks. dr Edward Walczyk, PRAHA – Česká republika, Janusz Cholewa, BUČOVICE – Česká republika, 
Teresa Bazała, REGIONÁLNÍ MAGAZÍN HRANIČNÍ „ZEMĔ KLADSKÁ”- NOVÁ RUDA, 
dr Wojciech Kucharski, STŘEDISKO „PAMĔŤ A BUDOUCNOST” - Vratislav, 
dr Ryszard Gładkiewicz, POLSKO-ČESKÁ VĔDECKÁ SPOLEČNOST – VRATISLAV, 
prof. Konrad Czapliński, ZELENÁ HORA (Polsko).

                               
• 20.00 hod. Rekapitulace diskuzí – pohoštĕní a závĕr setkání.

POLSKO - ČESKÉ FÓRUM
Dominikáni - Vratislav, Dominikánské Námĕstí 2.

POLSKO ČESKÉ FORUM
VRATISLAV  2016

POD ZÁŠTITOU KONSULA HONORÁRNÍHO 
KONZULA ČESKÉ REPUBLIKY

A R K A D I U S Z A     I G N A S I A K A



35 Ziemia Kłodzka nr 266-267/wrzesień-październik 2016

Věra Kopecká

IV. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÝ PLENÉR  
V KŘINICÍCH - JAKÝ BYL?

Už po čtvrté se 14. května 
sjeli do Křinic malíři z Čech: 
Václav Cvejn z Hronova, Miro-
slav Čivrný z Vrchlabí, Martina 
Grafková, Věra Horstová a Eva 
Šinkmanová z Nové Paky, Jarmila 
Maršálová  z Příbrami, Milan So-
chora z Havlíčkova Brodu a Lída 
Švábenická z Červené Třemešné; 
z Polska: Ewa Glura z Bielawy, Ma-
ria Gostilla-Pachucká a Andrzej 
Hamera z Poznaně, Beata Het-

manczyk, Oktawia Hetmanczyk, 
Leon Kozok a Mirosław  Ogiński z 
Tarnowskich Gór, Marek Kopczyk 
a Krystyna Leśniewska-Pasionek 
z Lądku Zdrój,  Edward Kostka z 
Wrocławi, Barbara Mucha-Bro-
dzińska a Barbara Trawińska z 
Wałbrzychu, Andrzej Niżewski a 
Lucina Wierzbicka z Boguszowa-
-Gorc, Stanisław Pełka z Jugowic 
a Tadeusz Suski a Ireneusz  Szy-
mik z Kamiennej Góry; z Ukrajiny: 

Jurij Syčev Hlazun ze Lvova.
Organizátorem plenéru byla 

i letos obec Křinice, vedením 
plenéru byla pověřena Věra Ko-
pecká, účastnice mezinárodních 
plenérů v Polsku a Německu. 
Plenér se uskutečnil za podpory 
Agentury pro rozvoj Broumovska, 
byl součástí projektu Máme rádi 
Broumovsko.

Hlavní náplní plenéru bylo 
zachytit v obrazech krajinu a pa-

mátky Křinic, Broumova a okolí. 
Kromě toho účastníci navštívili 
farmu pana Miroslava Netíka v 
Hejtmánkovicích. Uskutečnil se 
již tradiční večer poezie v sále 
Obecního domu v Křicích, je-
hož se zúčastnili kromě malířů 
- básníků i další básníci z Polska( 
Danuta Goralska-Nowak z Wał-
brzychu) a z Čech( Iwona a Anto-
ni Matuszkiewicz z Martínkovic 
a Jaroslav Schnerch z Prahy). Na 
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večeru představili autoři své nové 
knihy( Jarmila Maršálová knihu 
Láska a leš, Jaroslav Schnerch 
knihu vrásky pod kůží a  Věra 
Kopecká knihu Padající hvězdy 
a knihu Petra Šulisty Stolovou 
horou mě nestraš, kterou do-
provodila svými fotografiemi 
z Policka). Premiéru měla také 
knížka Když Broumovské stěny 
přetékají poezií z dílen loňského 
ročníku Dnů poezie v Broumo-
vě. První část knihy tvoří verše 
inspirované obrazy z plenéru 
a také fotografie těchto obra-
zů. Nově bylo součástí plenéru 
také malování s dětmi v klášterní 
zahradě, jehož se zúčastnili žáci 
Hradební školy spolu s paní uči-
telkou Vendulou Buchtovou. Pro 
děti i malíře to bylo zajímavé a 
podnětné setkání. Po ukončení  
setkání provedla slečna Černo-
tová malíře zrekonstruovanými 
sály kláštera, což byl pro všechny 
velký zážitek.

V sobotu 21. května vyvr-
cholil plenér výstavou obrazů, 
tentokrát konečně pod modrou 
oblohou kolem barokního slo-
upu v centru Broumova. Potěšení 
tak bylo na straně procházejících 
broumováků a návštěvníků Bro-
umova i samých malířů. Odpo-
ledne pak byla vernisáž výstavy 
obrazů v Obecním domě v Kři-
nicích, které se kromě starostky 
obce Libuše Rosové zúčastnili i 
zástupci Školy řemesel z Biela-

wy - ředitelka školy Katarzyna 
Wierzbicka  a vedoucí cechu pan 
Kazimierz Rachowiecki s manžel-
kou, kteří mají zájem o navázání 
spolupráce. Dále přijel na výstavu 
pan Václav Smejkal - výtvarník a 
člen Střediska východočeských 
spisovatelů. Občané Křinic a Bro-
umova měli možnost shlédnout 
výstavu ještě v neděli odpoledne, 
po odjezdu účastníků.

I přes počáteční chlad-
né počasí plenér naplnil cíle 
a očekávání.  Malíři vytvořili 
množství krásných obrazů. 
Mnozí z nich přijíždějí do Kři-
nic opakovaně, rádi se vracejí 
a stále nalézají nové motivy.  
Velké díky za úspěšný plenér 
patří starostce obce paní Libuši 
Rosové i zaměstnancům obce 
za vstřícnost a zajištění zázemí. 
Bývalá škole sice nenabízí tak 
komfortní ubytování, jaké bývá 
na některých jiných plenérech, 
ale učebna a tělocvična dávají 
možnost malovat i tehdy, když 
počasí zrovna nepřeje. Dík patří 
rovněž Agentuře pro rozvoj Bro-
umovska za poskytnutý grant.

Věříme, že bude i v příštím 
roce možné pozvat malíře do 
Křinicích, aby společně objevo-
vali krásy Broumovska, aby se 
poznávali a jeden od druhého 
učili a aby  svou tvorbou obohati-
li život tohoto překrásného kraje.
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und Übersetzerin der deutschen Sprache
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Bielawa to kraina ciszy, spo-
koju i malowniczych krajobra-
zów. Jako miasto budzi emocje 
zarówno wśród tych, którzy tu 
mieszkają, pracują lub uczą się, 
jak również tych, którzy ją odwie-
dzają. Matka natura postanowiła 
połączyć tu dwa żywioły - góry i 
wodę. Miasto położone jest bo-
wiem na wysokości od 280 do 345 
m.n.p.m., a jego podstawowym 
atutem jest usytuowanie u pod-
nóża najstarszych gór Europy –  
Gór Sowich. Cztery główne 
szlaki turystyczne przebiegają 
m.in. po ośmiu tysiącach hek-
tarów Parku Krajobrazowego 
Gór Sowich. Oprócz tego, w 
Bielawie znajduje się prawdo-
podobnie najpiękniej położony 
w Polsce akwen wodny o po-
wierzchni blisko 24 hektarów - 
jezioro bielawskie. Na terenie je-
ziora znajdują się między innymi: 
strzeżona piaszczysta plaża, molo, 
wyspa, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, otwarty basen z wod-
nym placem zabaw i zjeżdżalnią, 
boiska do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki oraz siłownia plene-
rowa czy piaszczysty plac zabaw. 
W pobliżu dostępna jest baza ho-
telowo-gastronomiczna. 

Bielawa to atrakcje wodne, ale 
także miejsce do aktywnego wy-

poczynku w Górach Sowich. Tutaj 
czeka blisko 500 kilometrów tras 
MTB, ścieżki piesze i do nordic 
walking. Góry Sowie to również 
raj dla biegaczy oraz narciarzy 
zjazdowych i biegowych. 

Będąc w Bielawie zaprasza-
my do skorzystania z traktu lino-
wego i trasy kajakowej w Parku 
Miejskim oraz do zdobycia wież 
widokowych - kościoła pod we-
zwaniem Najświętszej Maryi Pan-
ny (101 metrów wysokości) oraz 
na Górze Parkowej. Po aktywnym 
zwiedzaniu zachęcamy do krytej 
pływalni „Aquarius”.

Atrakcje architektury oraz 
szlaki turystyczne, trasy biego-
we, basen i wyciągi narciarskie 
w samym mieście oraz w Górach 
Sowich stwarzają możliwość ro-
dzinnego wypoczynku przez cały 
rok. 

Pierwsza udokumentowana 
wzmianka o Bielawie pochodzi 
z roku 1288. Przyjmuje się, że 
nazwa Bielawa wywodzi się od 
słowiańskiej nazwy potoku (biela, 
bila – biała). 

Jezioro Bielawskie

Jezioro Bielawskie - malow-
niczo położony akwen wodny 
z piaszczystą i strzeżoną plażą, 

wyspą, molem, boiskami spor-
towymi oraz siłownią plenerową. 
To tutaj wypożyczysz kajak, rower 
wodny lub łódkę i popływasz po-
dziwiając widok najstarszych gór 
Europy - Gór Sowich. Zapraszamy 
do Bielawy - 50 km od Wrocławia. 

Największą atrakcją jeziora 
bielawskiego jest piaszczysta 
plaża, która w sezonie letnim 
strzeżona jest przez ratowni-
ków Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wyznaczone miejsce do kąpieli 
jest idealne dla dzieci, młodzieży 
i osób starszych. 

Obok kąpieliska znajduje 
się przystań, z której wyruszyć 
można na jezioro kajakiem lub 
rowerem wodnym. Latem wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego 
czynna jest codziennie w godzi-
nach od 11.00 do 19.00. Cena za 
wypożyczenie kajaków i rowerów 
wodnych wynosi 10 zł/godzinę i 
6 zł/pół godziny. Oprócz wypo-
życzalni na jeziorze funkcjonuje 
Klub Żeglarski „Wielka Sowa”.

Będąc nad jeziorem bielaw-
skim nie sposób nie przespace-
rować się po molo prowadzącym 
na wyspę. Warto podkreślić, że 
tego typu molo znajdujące się tak 
naprawdę w sąsiedztwie Parku 
Krajobrazowego Gór Sowich, 
jest rzadko spotykaną atrakcją. 

Na wyspie wypocząć można na 
trawie, w domkach turystycznych 
lub posiedzieć na pomostach. Za-
chęca ona również do grillowania 
na specjalnie przygotowanych 
paleniskach.

Tuż obok jeziora bielawskie-
go znajdują się fontanna i basen 
odkryty wraz z wodnym placem 
zabaw i zjeżdżalnią. Obiekt ten 
został w 2016 roku całkowicie 
zmodernizowany. Otwarcie ba-
senu planowane jest w pierwszej 
połowie sierpnia.

Na miłośników ćwiczeń pod 
chmurką czeka bogato wyposa-
żona siłownia plenerowa. W jej 
pobliżu najmłodsi mogą bawić 
się na placu zabaw z atrakcja-
mi nawiązującymi do wodnych 
przygód.

Góry Sowie 
i Strefa MTB Sudety

Bielawa leży u podnóża naj-
starszych gór Europy, czyli Gór 
Sowich. Jest to wspaniałe miejsce 
dla turystów lubiących piesze wę-
drówki. Jedno z niewielu, gdzie 
rozpościera się widok na całe 
Sudety od Pasma Jeseników na 
wschodzie do Gór Izerskich na 
zachodzie.

Osówka, Włodarz oraz Sztol-

Bielawa z lotu ptaka

BIELAWA – BRAMA GÓR SOWICH
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nie Walimskie to prawdziwa grat-
ka dla pasjonatów historii drugiej 
wojny światowej. Na miłośników 
aktywnego wypoczynku czekają 
tu stoki narciarskie i doskonałe 
trasy rowerowe. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się tra-
sy rowerowe w ramach Strefy 
MTB Sudety. Jest to najwięk-
szy i pierwszy w Polsce system 
górskich tras rowerowych bu-
dowanych z rozmachem, który 
ma na celu wpływać na rozwój 
regionu oraz zbudować trwałe 
skojarzenia z produktem jako 
„Najlepsze Miejsce dla Fanów 
Kolarstwa Górskiego w Polsce”. 
W Górach Sowich oznakowanych 
i przygotowanych jest blisko 500 
km tras. 

Wieża widokowa kościoła

Wieża znajduje się w czo-
łówce najwyższych wież ko-
ścielnych w Polsce i liczy 101 
m. Żeby zdobyć jej szczyt, trze-
ba pokonać ponad 300 schodów 
wachlarzowych. Warto podjąć 
wyzwanie, ponieważ na górze 
czekają przepiękne widoki, które 
podziwiać można z czterech tara-
sów widokowych, wyposażonych 
w urządzenia teleoptyczne oraz 
tablice informacyjne na temat 
historii wieży oraz kościoła.

Z wieży można dostrzec pa-
noramę Gór Sowich, Wzgórz Bie-
lawskich, a nawet Masywu Ślęży. 
W 2007 roku dzięki pozyskanym 
środkom unijnym, wieża została 
zmodernizowana i przystosowa-
na do celów turystycznych. Prace 
modernizacyjne docenione zo-
stały przez jurorów Ogólnopol-
skiego Konkursu „MODERENIZA-
CJA ROKU 2007”, którzy przyznali 
bielawskiej wieży kościelnej na-
grodę główną w kategorii „Obiek-
ty Sakralne”. Bilety wejściowe na 
wieżę są dostępne w Centrum 
Informacji Turystycznej. 

Kościół pod wezwaniem
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

O samym kościele, w którym 
znajduje się wieża widokowa, 
pierwsze informacje pochodzą 
z roku 1288. Kościół był budowlą 
jednonawową, w swej przedniej 
części sklepioną. Pierwotnie po-
siadał trzy ołtarze, ale do XVII 
wieku zachował się tylko główny 
z figurą Matki Boskiej. Ponieważ 
kościół groził zawaleniem, w roku 
1866 został rozebrany. Uroczyste 
położenie kamienia węgielnego 

pod nowy kościół, zaprojektowa-
ny przez A. Langera z Wrocławia, 
nastąpiło 14 kwietnia 1868 roku, 
a budowę zakończono 15 listo-
pada 1876. Kościół posiada trzy 
dzwony, którym nadano imiona: 
Jan Paweł II, Henryk i Franciszek 
oraz zegar upamiętniający Rok 
Wielkiego Jubileuszu Chrześci-
jaństwa. We wrześniu w kościele 
odbywają się koncerty w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu 
Vratislavia Cantans. 

Park pełen atrakcji
Trasa kajakowa

Park Miejski jest jedną z wielu 
atrakcji turystycznych Bielawy. 
Tutaj w otoczeniu przyrody, pięk-
nych mostów i urokliwej fontan-
ny, można popływać kajakiem 
lub rowerem wodnym. Wypoży-
czalnię sprzętu, podobnie jak na 
jeziorze bielawskim, prowadzi 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zapraszamy nie tylko do spa-
cerowania, ale także do pływa-
nia po jedynej w regionie trasie 
kajakowej w miejskim parku. Na 
trasie spotkać można między in-
nymi „Most Zakochanych”. Wypo-
życzenie sprzętu wodnego jest 
bezpłatne! W sezonie letnim trasa 
kajakowa czynna jest codziennie 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Trakt linowy

Park Miejski przyciąga miesz-
kańców i turystów wieloma 
atrakcjami. Jedną z nich jest bez 
wątpienia trakt linowy. To propo-
zycja dla osób, które chciałyby 
spróbować swoich sił pokonując 
przeszkody na kilkumetrowej wy-
sokości. Ponad dwustumetrowy 
trakt linowy jest rajem nie tylko 
dla dorosłych, ale również dla 
dzieci i młodzieży. Wstęp na trakt 
linowy jest bezpłatny. 

Żeby go przejść trzeba poko-
nać wiele urozmaiconych prze-
szkód, w tym między innymi: 
tyrolkę, bujany most, huśtawkę, 
siatkę czy ściankę wspinaczkową. 
Oprócz wysokiego traktu linowe-
go, w parku miejskim znajdują się 
dwa niskie trakty linowe. Cieszą 
się one niesamowitą popularno-
ścią wśród najmłodszych.

Wszystko odbywa się w 
sposób bezpieczny pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W se-
zonie letnim trakt linowy czynny 
jest codziennie w godzinach od 
10.00 do 18.00.

Punkt widokowy 
„Koci Grzbiet”

Na urwistym zboczu "Ko-
ciego Grzbietu" (651 m.n.p.m.) 
w 2011 roku powstała platfor-
ma widokowa. Zobaczyć z niej 
można piękną panoramę Kotliny 
Dzierżoniowskiej ze Ślężą w tle 
oraz z przeciwnej strony Ciemny 
Jar i Kalenicę. Na trasie podziwiać 
można bogaty świat flory i fauny.

Żeby zdobyć Koci Grzbiet nie 
trzeba być wytrawnym górskim 
turystą. Najkrótsza trasa, wyno-
sząca około 1 kilometra, prowadzi 
od parkingu przy Leśnym Dwor-
ku (ul. Nowobielawska). Tam też 
znajduje się tablica informacyjna 
prezentująca drogę dotarcia na 
punkt widokowy. Piękne panora-
my dostarcza nie tylko sam "Koci 
Grzbiet", ale także sama trasa wio-
dąca po malowniczych ścieżkach 
Gór Sowich.

Wieża widokowa 
na Górze Parkowej

Góra Parkowa znajduje się 
w samym sercu miasta. Jej naj-

większymi atrakcjami są: wieża 
widokowa oraz wyciąg narciarski. 
Z wieży widokowej można podzi-
wiać panoramę miasta i okolic. 
Natomiast 200-metrowy wyciąg 
narciarski "Krasnal" jest bardzo 
popularny podczas śnieżnej zimy, 
szczególnie wśród najmłodszych 
amatorów białego szaleństwa. 

Na sam szczyt Góry Parkowej 
prowadzą 3 szlaki spacerowe o 
zróżnicowanym stopniu trudno-
ści oraz ścieżka przyrodniczo- 
edukacyjna „Góra Parkowa”. Po 
drodze jest także kilka miejsc 
do grillowania i odpoczynku. 
Teren został przystosowany do 
turystyki rowerowej i pieszej.  
Na pozostałym obszarze Góry 
Parkowej znajduje się sieć ście-
żek spacerowych i rowerowych, 
które przebiegają przez teren 
porośnięty lasem mieszanym z 
przewagą świerku, lipy i dębu. 
Góra Parkowa jest jedną z ulu-
bionych tras biegaczy górskich 
oraz miłośników nordic walking. 
To także idealne miejsce dla tu-
rystów, którzy chcą zasmakować 
górskich spacerów bez długiej 
wyprawy. 

Park Miejski - trasa kajakowa.

Klub Żeglarski „Wielka Sowa”.
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Bielawa ist ein Ort der Ruhe, 
Erholung und malerischer 
Landschaft. Als Stadt weckt 
sie Gefühle nicht nur bei de-
nen, die dort leben oder ihre 
Ausbildung machen sondern 
auch bei denen, die diese Stadt 
besuchen. Die Mutter Natur hat 
entschieden hier zwei Elemente 
zu verbinden- die Bergen und 
Wasser. Die Stadt liegt nähmlich 
auf  280 bis 345 ü. d. M.  und 
ihr größter Vorteil ist die Lage  
an den ältesten Bergen Euro-
pas – dem Eulengebirge. Vier 
Hauptwanderwege verlaufen 
unter anderen über das über 
achttausend  Hektar große 
Landschaftsschutzgebiet des 
Eulengebirges.  Außerdem be-
findet sich in Bielawa wahrsche-
inlich die in Polen am schönsten 
gelegene Wasserfläche in Größe 
von fast 24 Hektar - Der Biela-
wa See. An dem Sees befinden 
sich unter anderen: bewachter 
Sandstrand, ein Pier, eine Insel, 
Bootsverleih, ein Freibad mit 
einem Wasserspielplatz und 
einer Wasserrutsche, Fussbal-
lplatz, Volleyballplatz, Basket-
ballplatz sowie  Outdoor-Fitness 
und ein Sandspielplatz. In der 
Nähe gibt es ein Hotel und eine 
Gaststätte. 

Bielawa bietet nicht nur Was-
serattraktionen sondern ist auch 
ein Ort für eine aktive Erholung 
im Eulengebirge. Hier erwarten 
Sie um die 500 km MTB-Routen, 
Wanderwege sowie Nordic Wal-
king Strecken. Das Eulengebirge 
ist stets ein Paradies für Läufer, 
Skifahrer und Langläufer. 

Während des Aufenthaltes 
in Bielawa laden wir Sie ein, 
den Hochseilgarten sowie die 
Kanuroute zu nutzen und Aus-
sichtstürme- der Seligen-Jung-
frau-Maria-Kirche (101 Meter 
hoch) sowie des Parkberges zu 
besteigen. Nach der aktiven Be-
sichtigung laden wir Sie in unser 
Hallenbad "Aquarius" ein.

Architektonische Sehen-
swürdigkeiten sowie Wander-
wege, Laufwege, Schwimmbad 
und Skilifte mitten in der Stadt 
und dem Eulengebirge bieten 
die Möglichkeit für Familiener-
holung über das ganze Jahr. 
 
* Die erste urkundliche Erwäh-
nung der Stadt Bielawa kommt 
aus dem Jahr 1288. Es wird an-
genommen, dass der Name 
Bielawa von dem slawischen 
Namen des Flusses (biela, bila 
– biała) herkommt. 

Der Bielawa See

Der Bielawa See – malerisch 
gelegener See mit einem be-
wachten Sandstrand, Insel, Pier, 
Sportplätzen sowie einem Outdo-
or-Fitness. Hier kannst Du einen 
Kajak, einTretboot oder einfaches 
Boot und die schöne Aussicht auf 
das älteste Gebirge Europas – das 
Eulengebirge geniessen. Wir la-
den Sie nach Bielawa ein- 50 km 
von Wroclaw entfernt. 

Die größte Atraktion des Bie-
lawa Sees ist der Sandstrand, der 
in der Sommersaison von den Ret-
tern des Sport & Freizeitzentrums 
betreut wird. Der gekennzeichne-
te Platz zum Schwimmen ist ideal 
für Kinder, Jugendliche wie auch 
ältere Menschen.

Neben dem See befindet sich 
eine Anlagestelle, von der man 
mit einem Kajak oder Tretboot 
starten kann. Im Sommer ist der 
Bootsverleih täglich von 11.00 
bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Au-
sleihpreis für einen Kajak oder 
Tretboot beträgt 10 zł/Stunde i 
6 zł/30 Minuten. Ausser des Bo-
otsverleihs befindet sich am See 
der Segelverein "Wielka Sowa".

Wenn mann am Bielawa See 
ist,  führt kein Weg daran vorbei, 
über den Pier der zur Insel bringt, 

zu spazieren. Mann muss beto-
nen, dass diese Art von Pier, der 
sich gleich in der Nachbarrschaft 
des Landschaftsschutzgebiets des 
Eulengebirges befindet, eine ganz 
seltene Atraktion darstellt. Auf der 
Insel kann man sich auf der Wiese 
oder in den Bungalows erholen 
sowie  auf den Plattformen sitzen. 
Die Insel spornt an vorbereiteten 
Feuerstellen ebenfalls zum Gril-
len an.

Gleich neben dem Bielawa 
See befinden sich ein Wasserbrun-
nen und ein Freibad mit einem 
Wasserspielplatz und einer Was-
serrutsche. Dieses Obiekt wurde 
im Jahre 2016 komplett saniert. 
Die Eröffnung des Schwimmbads 
ist für die erste Hälfte August ge-
plant. 

Auf die Liebhaber der Sports 
unter freiem Himmel wartet eine 
reich ausgestattete Outdoor-
-Fitness. In ihrer Nähe können 
die kleinsten auf dem Spielplatz 
mit wasserabenteuerlichen At-
traktionen spielen. 

Eulengebirge 
und MTB Zone Sudety 

Bielawa liegt am Fuß des 
ältesten Gebirges Europas also 
dem Eulengebirges. Es ist ein 

Bielauer See.

BIELAWA – TOR ZUM EULENGEBIRGE
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wunderbarer Ort für Touristen, 
die Wanderungen mögen. Einer 
der wenigen, wo sich die Aussicht 
auf die Gesamtheit des Sudeten-
bandes Jaseników im Osten bis 
Isergebirge im Westen austreckt.

Osówka, Włodarz sowie die 
Schächte in Walim sind eine 
richtige Herausforderung für 
die Liebhaber der Geschichte 
des zweiten Weltkrieges. Auf 
die Liebhaber der aktiven Erho-
lung warten hier  Skipisten und 
hervorragende Radwege. Beson-
ders beliebte Radwege sind die 
Routen der Zone MTB Sudety. Es 
ist das größte und das erste in 
Polen System von Mountainbi-
ke-Strecken, die im großen Stil 
gebaut wurden um die Entwic-
klung der Region zu beeinflussen 
und eine feste Assoziation mit 
dem Produkt als „ Der beste Ort 
für Mountainbiker in Polen“ zu 
schaffen. Im Eulengebirge gibt es 
nahezu 500 km gekennzeichnete 
und vorbereitete Fahrstrecken.

Der Aussichtsturm 
der Kirche

Der Aussichtsturm steht an 
der Spitze der höchsten Kirchtür-
me Polens und ist 101 m hoch. 
Um die Spitze zu erreichen, muss 
man über 300 Rundtreppen be-
steigen. Es lohnt sich diese He-
reusforderung anzunehmen, da 
uns oben wunderschöne Aussich-
ten erwarten, die man von vier 
Aussichtsterassen, ausgestattet 
in teleoptische Geräte und Info-
tafel zum Thema Geschichte der 
Aussichtsturms und der Kirche, 
bewundern kann.

Von dem Aussichtsturm 
sieht man das Panorama des 
Eulengebirges, den Hügel von 
Bielawa und sogar den Massiv 
von Sleza. Im Jahre 2007, dank 
der erhaltenen Finanzmittel der 
EU, wurde der Aussichtsturm der 
Kirche modernisiert und für den 
touristischen Zweck angepasst. 
Die Modernisierungsarbeiten 
wurden von der Jury des polni-
schen nationaler Wettbewerbs 
„Modernisierung des Jahres 2007“ 
geschätzt und mit dem Haupt-
preis in der Kategorie „Religiöse 
Gebäude“ belohnt. Die Eintritt-
stickets für den Aussichtsturm 
sind im Touristeninformation-
szentrum zu erwerben.

Die Selige-Jungfrau
-Maria-Kirche:
 

Die ersten Informationen über die 

Kirche selbst, auf der sich der Aus-
sichtsturm befindet, kommen aus 
dem Jahr 1288. Die Kirche hatte 
die Struktur eines Kirchenschiffes,  
gewölbt in ihrem vordenen Teil. 
Ursprünglich besaß sie drei Altare, 
jedoch bis zum XVII Jh. bewahrte 
sich grundsätzlich nur der eine 
mit der Figur der Jungfrau Maria. 
Da die Kirche durch einen Zusam-
menbruch bedroht war, wurde  
sie im Jahre 1866 abgerissen. 
Der feierliche Grundstein für die 
neue Kirche, die vom A. Langer 
aus Wroclaw entworfen wurde, 
wurde am 14 April 1868 gelegt 
und der Bau der Kirche wurde am 
15 November 1876 beendet. Die 
Kirche besitzt drei Glocken, die 
die Namen  Jan Paweł II, Henryk 
und Franciszek tragen sowie eine 
Uhr als Gedenken an das Jahr des 
Großen Jubiläums des Christen-
tums. Im September finden in der 
Kirche Konzerte im Ramen des 
Internationalen Festivals  Vrati-
slavia Cantans statt.

Der Park mit zahlreichen 
Atraktionen

Der Statpark ist eine der vie-
len touristischen Atraktionen von 
Bielawa. Hier, umgeben von der 
Natur, schönen Brücken und 
einem charmanten Wasserbrun-
nen, kann man mit dem Kajak 
oder Tretboot schwimmen. Den 
Bootsverleih, ähnlich wie am 
Bielawa See betreibt das Sport 
& Freizeitzentrum.

Wir laden nicht nur zum 
spazieren sondern auch zum 
schwimmen auf der einzigen in 
der Region Kajakstrecke in dem 
Stadtpark ein. Auf der Strecke 
kann man unter anderen der 
„Brücke der verliebten” begegnen. 
Der Ausleih der Wasserausrüstung 
ist kostenfrei. In der Sommer-
saison ist die Kajakstrecke von 
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Hochseilgarten

Der Stadtpark zieht die Be-
wohner und Touristen mit vielen 
Atraktionen an. Eine von denen 
ist ohne Zweifel der Hochseil-
garten. Es ist ein Angebot für 
Menschen, die ihre Kräfte ver-
suchen und  Hindernisse in der 
Höhe bewältigen möchten. Der 
über zweihundert Meter lange 
Hochseilgarten ist ein Paradies 
nicht nur für Erwachsene sondern 
auch für Kinder und Jugendliche. 
Der Eintritt ist kostenlos. 

Um den Hochseilgarten zu 

passieren, muss man zahlreiche 
abwechlusngsreiche Hindernis-
se überwinden, unter anderen: 
den Tiroler, die Schaukelbrücke, 
Schaukel, Netz und Kletterwand. 
Ausser dem hohen Hochseilgar-
ten befinden sich im Stadtpark 
zwei niedrige Hochseilgarten. 
Sie werden besonders von den 
Kleinsten gefeiert.

Alles findet sehr gefahrlos 
unter der Aufsicht von qualifizier-
ten Lehrern des Sport & Freizeit-
zentrum statt. In der Sommersa-
ison ist der Hochseilgarten täglich 
von 10.00 bis 18.00 geöffnet. 

Die Aussichtsplattform  
„Katzenrücken”

Auf dem steilen Hang des 
"Katzenrückens" (651 m.ü.M) 
enstand im Jahre 2011 eine Aus-
sichtsplattform. Von ihr aus kann 
man das wunderschöne Panora-
ma des Tals Dzierzoniow mit dem 
Berg Ślęża im Hintergrund und 
gegenüber  Ciemny Jar und Kale-
nica. Auf dem Weg kann man die 
reiche Welt der Flora und Fauna 
bewundern.

Um den  Katzenrücken zu er-
reichen, muss man kein Bergste-
iger sein. Die kürzeste Strecke, die 
über 1 KM lang ist, beginnt vom 
Parkplatz am Leśny Dworek (ul. 
Nowobielawska). Dort befindet 
sich auch die Informationstafel, 
die den Weg zur Aussichtsplatt-

form aufzeigt. Die schönen Pano-
rama bietet nicht nur der Katzen-
rücken selbst sondern auch die 
führenden malerischen Wege im 
Eulengebirge.

Der Aussichtsturm 
auf dem Parkberg 

Der Parkberg befindet sich im 
Herzen der Stadt. Seine größte 
Atraktionen sind: der Aussicht-
sturm und Skilift . Von dem  Aus-
sichtsturm kann man das Pano-
rama der Stadt und Umgebung 
bewundern. Der 200 m langer Ski-
lift „Zwerg” ist im schneereichen 
Winter sehr beliebt, besonders 
bei kleinsten Liebhabern der 
Wintersports.

Zum Gipfel des Parkberges 
führen drei unterschiedliche 
Wanderwege sowie ein Natu-
rerlebnispfad "Góra Parkowa." 
Unterwegs befinden sich einige 
Grill- und Erholungsplätze. Das 
Gebiet wurde für Radfahren und 
Wandern angepasst. Auf der übri-
gen Fläche des Parkberges befin-
den sich Radwege, Wanderwege, 
die den gemischt, überwiegend 
mit Fichte, Linde und Eiche be-
wachsenen Wald überqueren. Der 
Parkberg ist eine der beliebtesten 
Strecken unter den Läufern und 
Nordic Walkern. Es ist ein idealer 
Ort für Touristen, die eine Ber-
gwanderung ohne langer Reise 
ausprobieren möchten.

Der Aufsiehtsturm auf dem Gartenberg



41 Ziemia Kłodzka nr 266-267/wrzesień-październik 2016

Bielawa je místem tichým, 
klidným a malebným. Město 
vzbuzuje pozitivní emoce v těch, 
kteří zde bydlí, pracují nebo se 
učí, stejně jako v přijíždějících 
návštěvnících. Matka příroda 
se rozhodla zde umně spojit 
hory a vodu. Město se nachází v 
nadmořské výšce od 280 do 345 
m.n.m., na úpatí nejstarších hor 
Evropy – Sovích hor. Čtyři hlavní 
turistické stezky vedou mj. osmi 
tisíci hektarů Chráněné krajinné 
oblasti Sovích hor. Krom toho v 
Bielawie najdete i možná nejlépe 
esteticky usituovanou vodní plo-
chu v celém Polsku – Bielawské 
jezero (cca 24 ha). V areálu jeze-
ra se mj. nachází: hlídaná písčitá 
pláž, molo, ostrůvek, půjčovna 
vybavení pro vodní sporty, ne-
krytý bazén s vodním dětským 
hřištěm a skluzavkou, fotbalové, 
volejbalové a basketbalové hřiště 
a venkovní posilovna. V blízko-
sti areálu jsou také ubytovací a 
stravovací zařízení.

Krom vodních atrakcí Bielawa 
nabízí také aktivní odpočinek v 
Sovích horách. Čeká zde více 
téměř 500 km MTB tras, turistické 
stezky pro pěší a pro nordic wal-
king. Soví hory představují také 
ráj pro běžce, a lžaře (sjezdové 
i běžkaře).

Všechny návštěvníky pře-
bývající v Bielawie bychom také 
chtěli pozvat do lanovou opičí 
dráhu a na kajakovou trasu v 
Městském parku, jakož i na míst-
ní vyhlídkové věže – věž kostela 
Nanebevzetí Nejsvětější Marie 
Panny (101 m) a rozhlednu na 
Parkové hoře. Po aktivní proh-
lídce města se lze osvěžit mj. i 
na krytém bazénu ve sportovním 
komplexu Aquarius.

Architektonické atrakce, 
turistické stezky, běžecké tra-
sy, bazény a lyžařské vleky po 
celý rok skýtají možnosti pro 
strávení rodinné dovolené.  
 
* První písemná zmínka o městě 
Bielawa pochází z roku 1288. Je 
zřejmé, že název Bielawa pochází 
od staroslovanského názvu míst-
ního potoku (biela, bila – bílá). 

Bielawské jezero

Bielawské jezero – malebně 
situovaná vodní plocha s hlída-
nou písčitou pláží, ostrůvkem, 
molem, sportovními hřišti a 
venkovní posilovnou. Tady si 
můžete vypůjčit kajak, šlapadlo 
nebo loďku a z nich seobdivo-
vat pohledu na nejstarší hory 
Evropy – Soví hory. Srdečně Vás 

zveme do Bielawy – jen 50 km 
od Wroclawi.

Největší atrakci Bielawského 
jezera představuje bezpochyby 
písčitá pláž, kterou v letním ob-
dobí hlídají plavčíci ze Střediska 
Sportu a Rekreace. Místo vyme-
zené ke koupání je ideální pro 
děti, mládež i starší osoby. 

Vedle prostoru ke koupání se 
nachází malý přístav, z něhož se 
na jezero můžete vydat kajakem 
nebo šlapadlem. V létě je půjčo-
vna vybavení pro bodní sporty 
otevřená denně od 11.00 do 
19.00 hod. Cena za vypůjčení ka-
jaků a šlapadel činí 10 PLN/hod. 
nebo 6 PLN/ půl hodiny. Krom 
půjčovny zde funguje také Klub 
plachetnic „Velká Sova“.

Přebýváte-li u Bielawského 
jezera, nemůžete se neprojít 
po molu spojujícím břeh jezera 
s ostrůvkem. Stojí za zdůraznění, 
že molo tohoto typu nacházející 
se navíc těsné blízkosti Chráněné 
krajinné oblasti Sovích hor před-
stavuje výjimečnou atrakci. Na 
ostrůvku si můžete odpočinout 
na trávě, na sezeních pod pergo-
lami, nebo posedět na můstcích. 
Nabízí také možnost grilování na 
speciálně připravených roštech. 

Hned vedle Bielawského 
jezera se nachází fontána a ne-

krytý bazén s vodním hřištěm a 
skluzavkou. Tento objekt prošel 
v roce 2016 celkovou moderni-
zací. Otevření bazénu se konalo 
v první polovině srpna.

Na příznivce cvičení pod ši-
rým nebem zde čeká venkovní 
posilovna. V její blízkosti se nejm-
ladší mohou bavit na dětském 
hřišti s atrakcemi bezprostředně 
navazujícími na vodní radovánky.

Soví hory 
a Zóna MTB Sudety

Bielawa leží na úpatí nejsta-
rších hor Evropy, tj. Sovích hor. Je 
to úžasné místo pro turisty libu-
jící si v pěších výletech. Jedno z 
mála, kde se rozprostírá výhled 
na celé Sudety od pásma Jese-
níků na východe až po Jizerské 
hory na západě. 

Osówka, Włodarz a Walim-
ské štoly představují ohromné 
lákadlo pro milovníky historie a 
zvláště 2. sv. války. Na příznivce 
aktivního trávení volného času 
zde čekají lyžařské sjezdovky a 
skvělé cyklostezky. Zvláštnímu 
uznání a oblibě se těší trasy 
vybudované v rámci Zóny MTB 
Sudety. Je to v Polsku první a 
největší síť tras pro horská kola 
budovaná s rozmachem, který si 

Soví hory v zimě

BIELAWA – BRÁNA SOVÍCH HOR
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kladl za cíl ovlivnit rozvoj regio-
nu a trvale z něj učinit „nejlepší 
místo pro milovníky horské cy-
klistiky v Polsku“. V Sovích horách 
naleznete téměř 500 km přiz-
působených a označených tras.

Kostelní věž

Věž se svou výškou 101m 
patří k nejvyšším kostelním 
věžím v Polsku. Na její vrchol 
musí návštěvník vystoupat po 
více než 300 točitých schodech. 
Tuto výzvu stojí za to přijmout. 
Na vytrvalé na věži čeká pře-
krásný výhled, kterému se lze 
obdivovat na čtyřech terasách 
vybavených teleoptickými za-
řízeními a informačními tabu-
lemi přibližujícími historii věže 
a kostela.

Z věže lze zhlédnout pa-
norama Sovích hor, Bielawské 
pahorkatiny a dokonce i Masivu 
Ślęży. V roce 2007 se díky pro-
středkům získaným z EU podařilo 
věž zmodernizovat a přizpůsobit 
pro turistické účely. Tyto mo-
dernizační práce nezůstaly bez 
povšimnutí. Porota celostátní 
soutěžě „MODERNIZACE ROKU 
2007“ udělila bielawské kostel-
ní věži první místo v kategorii 
„Sakrální objekty“. Vstupenky 
na věž zakoupíte v Turistickém 
informačním centru.

Kostel Nanebevzetí 
Nejsvětější Panny Marie

První zprávy o samotném 
kostele, jehož součástí je dnes 
tato věž pocházejí z roku 1288. 
Kostel byl jednolodní stavbou s 
klenbou v přední části. Na po-
čátku se pyšnil 3 oltáři, ale do 17. 
stol. se zachoval pouze hlavní se 
sochou Matky Boží. S ohledem 
na špatnou statiku musel být 
roku 1866 rozebrán. Slavnostní 
položení základního kamene no-
vého kostela navrženého archi-
tektem A. Langerem z Wroclawi 
se konalo 14. dubna 1868 a sta-
vba byla ukončena 15. listopadu 
1876. Kostel má tři zvony pojme-
nované Jan Pavel II, Jindřich a 
František a hodiny připomínající 
Rok Velkého Křesťanského Ju-
bilea. V září se v kostele konají 
koncerty koncerty organizované 
v rámci Mezinárodního Festivalu 
Vratislavia Cantans.   

Park plný lákadel
Kajaková trasa

Městský park je jednou z 

mnoha turistických atrakcí Bie-
lawy. Tady obklopeni přírodou, 
krásnými mosty a kouzelnou 
fontánou, mohou návštěvníci 
plout kajakem nebo vodním 
šlapadlem. Půjčovnu vybavení 
stejně jako na Bielawském jeze-
ře provozuje Středisko sportu a 
rekreace.

Zveme Vás tedy nejen k 
procházce, ale také k plavbě 
jedinou kajakovou trasou v 
městském parku. Na trase 
mimo jiné projedete i pod 
„Mostem zamilovaných“. Plavi-
dla jsou zapůjčována bezplatně! 
V letní sezóně je trasa otevřena 
denně od 10.00 do 18.00 hod. 

Opičí dráha

Městský park přitahuje 
obyvatele města i turisty mno-
ha atrakcemi. Jednou z nich je 
bezesporu i lanová opičí dráha. 
Nabízí skvělou zábavu všem, kte-
ří by chtěli vyzkoušet svou zdat-
nost při překonávání překážek ve 
výšce několika metrů. Více než 
dvousetmetrová dráha je rájem 
nejen pro dospělé ale i pro děti a 
mládež. Vstup na atrakci je zcela 
zdarma.

K absolvování dráhy je nut-
né čelit mnoha různorodým 
překážkám, mj.: lanový skluz, 
houpací most, houpačku, síť, 
lezeckou stěnu. Kromě vysoké 
drahy se v parku nacházejí i dvě 
nižší. Těší se ohromné oblibě 
nejmladších návštěvníků parku.

Vše na lanové opičí dráze 
je zcela bezpečné a děje se 
pod dohledem kvalifikova-
ných instruktorů ze Střediska 
sportu a rekreace. V letní se-
zóně je dráha otevřena den-
ně od 10.00 do 18.00 hod.  

Vyhlídka „Kočičí Hřbet”

Na příkrém úbočí hůrky "Koci 
Grzbiet" (651 m.n.m.) vznilka v 
roce 2011 vyhlídková plošina. 
Lze z ní zhlédnout krásné pa-
noráma Dzierżoniowské kotli-
ny s horou Ślęża na pozadí. Na 
protější straně skýtá výhled na 
Temnou rokli a Kalenici. Cestou 
můžete obdivovat bohatou flóru 
i faunu. 

K dosažení vrcholu Kočičího 
hřbetu není nutno být zkušeným 
horským turistou. Nejkratší trasa 
o délce cca 1 km vede od par-
koviště u Lesního dvorku (ulice 
Nowobielawska). Informační 
tabule ukazující trasu vedoucí 
k vyhlídkové plošině se nachází 

tamtéž. Krásný výhled nabízí ne-
jen samotná vyhlídka ale také 
trasa vedoucí malebnými stez-
kami Sovích hor.  

Rozhledna na Parkové hoře
Parková hora se nachází v 

samém srdci města. Jejími ne-
jvětšími lákadly jsou: rozhledna 
a lyžařský vlek. Z rozhledny se 
lze kochat výhledem na město a 
jeho okolí. Bílé zimy přidávají na 
populáritě dvousetmetrovému 
lyžařskému vleku „Trpaslík“, a to 
obzvlášť mezi nejmladšími milo-
vníky bláznění na sněhu.  

Na sám vrchol Parkové 
hory vedou tři pěší stezky lišící 

se stupněm náročnosti a také 
přírodní vzdělávací trasa „Parko-
vá hora“. Cestou naleznete také 
několik míst k odpočinku a grilo-
vání. Terén byl přizpůsoben pěší 
i cyklistické turistice. Zbývající 
území Parkové hory je protkáno 
sítí pěších a cyklistických stezek 
procházejících smíšeným lesem s 
převahou smrků, lip a dubů. Par-
ková hora je jedním z oblíbených 
míst horských běžců a milovníků 
nordic walking. Představuje také 
ideální místo pro turisty, kteří to-
uží po procházce v horách bez 
nutnosti vydávat se na dalekou 
výpravu. 

Pláž u Bielawského jezera

Plovoucí most na Bielawském jezeře

Zóna MTB Sudety – 500 km cyklistických tras
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prof. Konrad Czapliński

KUDOWA-ZDRÓJ

Czermna przez długi czas 
podlegała Nachodowi. W 1477 
roku książę ziębicki Henryk 
Starszy, syn czeskiego króla 
Jerzego z Podiebradów przy-
łączył ją do Ziemi kłodzkiej. 
Kościół św. Bartłomieja mają-
cy swe początki w XIV wieku, 
zniszczony podczas wojen 
husyckich, odbudowany w 
XVI wieku. Obecny wystrój 
barokowy otrzymał w 2 poło-
wie XVIII wieku. Pomiędzy ko-

ściołem a dzwonnicą znajduje 
się Kaplica Czaszek. Jedyne w 
Polsce ossuarium zbudowane 
zostało w latach 1776–1804 
przez miejscowego probosz-
cza Wacława Tomaszka. Ściany 
i sufit kaplicy pokrywa ok. 3 
tys. czaszek i kości ludzkich. 
Dalsze 20–30 tys. szczątków 
leży w krypcie pod kaplicą. Są 
to pozostałości ofiar wojen ślą-
skich oraz chorób zakaźnych. 
Udostępniona jest tu do zwie-

dzania szopka zbudowana w 
latach 1904–1924 składająca 
się z ok. 250 ruchomych figu-
rek lipowych.

Na obrzeżach Czermnej 
zaczęła wyrastać miejsco-
wość Kudowa, która z czasem 
wchłonęła Czermną. Pierwsze 
wzmianki o miejscowości po-
chodzą z 1354 roku. Wieś nazy-
wała się Lipolitov, a następnie 
Chudoba. W XVII wieku odkry-
to źródła leczniczych wód. W 

1636 roku powstały pierwsze 
urządzenia kąpielowe. Kudo-
wa-Zdrój to piękna uzdrowi-
skowa miejscowość w Kotli-
nie Kłodzkiej. Poza pięknym 
Parkiem Zdrojowym można tu 
zobaczyć Muzeum Zabawek, 
Skansen czy Szlak Ginących 
Zawodów. Kudowa to także 
punkt wypadowy do Błędnych 
Skał oraz Szczelińca Wielkiego 
w Górach Stołowych.

Kaplica Czaszek w Kudowie-Czermnej
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prof. Konrad Czapliński

LÁZNĚ CHUDOBA

Čermná (pol. Czermna) 
patřila dlouhá léta k Nácho-
du. V roce 1477 ji ziębický 
kníže Jindřich Starší, syn če-
ského krále Jiřího z Poděbrad, 
připojil ke Kladsku. Kostel sv. 
Bartoloměje datovaný do 14. 
století byl zničen v době hu-
sitských válek, a pak obnoven 
v 16. století. Současná barokní 
výzdoba pochází z 2. polovi-
ny 18. století. Mezi kostelem a 

zvonicí se nachází Kaple lebek. 
Jediné osuárium v Polsku bylo 
postaveno v letech 1776–1804 
místním farářem Václavem To-
maszkem. Na zdech a stropu 
kaple se nachází cca 3 tisíce 
lidských lebek a kostí. Dalších 
20–30 tisíc kosterních pozůstat-
ků je v kryptě pod kaplí. Jedná 
se o pozůstatky obětí slezských 
válek a epidemií. Návštěvníkům 
je zde dále zpřístupněn betlém 

postavený v letech 1904–1924 
s cca 250 pohyblivými fi gurka-
mi z lipového dřeva. Na okraji 
Čermné začala vyrůstat osada 
Chudoba (pol. Kudowa), ke ktré 
byla postupem času přičleněna 
i Čermná. První zmínky o místě 
pocházejí z roku 1354. Vesnice 
se jmenovala Lipolitov, poté 
Chudoba. V 17. století zde 
byly objeveny prameny léči-
vé vody – v roce 1636 vznikly 

první lázeňské budovy. Lázně 
Chudoba (pol. Kudowa-Zdrój) 
jsou krásným lázeňským měste-
čkem v Kladské kotlině. Kromě 
krásného Lázeňského parku je 
zde Muzeum hraček, Skanzen 
nebo Stezka hynoucích profe-
sí. Chudoba je také výchozím 
místem do Bludných skal a na 
Velkou Hejšovinu ve Stolových 
horách.



45 Ziemia Kłodzka nr 266-267/wrzesień-październik 2016

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 35 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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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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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.

SUMMER RENTAL / LETNIA REZYDENCJA
23 sierpnia 2016 – 22 stycznia 2017, Wrocław

Dz i e ł a  Wa r h o l a ,  R a u-
schenberga, Beuysa, Kiefera i 
wielu innych wybitnych arty-
stów współczesnych można 
będzie oglądać od sierpnia 
we wrocławskim Pawilonie 
Czterech Kopuł. To jedna z 
najważniejszych wystaw or-
ganizowanych w ramach pro-
gramu Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016.  
Berliński Hamburger Bahn-
hof, oddział tamtejszej Natio-
nalgalerie, należy do grupy 
najbardziej opiniotwórczych 
na świecie muzeów sztuki 
współczesnej. Prezentowane 
są w nim na stałe zbiory nie-
mieckiego kolekcjonera Ericha 
Marxa. Dzieła te opuszczają sale 
Galerii Narodowej niezwykle 

rzadko. Rok  2016 – jubileuszo-
wy dla otwartego 20 lat temu 
Hamburger Bahnhof – stano-
wi jedną z takich wyjątkowych 
okazji: w tym roku część kolek-
cji Marxa zostanie udostęp-
niona w Pawilonie Czterech 
Kopuł – Oddziale Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. 
Pokazanych zostanie około 
50 prac, wśród nich dzieła tak 
znanych artystów jak Joseph 
Beuys, Anselm Kiefer, Robert 
Rauschenberg, Cy Twombly i 
Andy Warhol. Z obrazów War-
hola można będzie zobaczyć 
uchodzące za ikony współ-
czesnej sztuki: Multicolored 
Marlin, Diamond Dust Shoes, 
Camouflage oraz portrety 
Josepha Beuysa i samego 

Ericha Marxa. Nie zabraknie 
również prac polskich twór-
ców Zbigniewa Rogalskiego 
i Wilhelma Sasnala.  
Wystawa Letnia rezydencja. 
Kolekcja Marxa gościnnie we 
Wrocławiu jest organizowana 
przez Nationalgalerie i jej od-
dział Hamburger Bahnhof – Mu-
seum für Gegenwart należące 
do grupy muzeów Staatliche 
Museen zu Berlin we współpra-
cy z Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu. Wystawa jest poka-
zywana w ramach programu 
Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016.

Organizator: 
Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

XIX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
16-21 września 2016, Wrocław 
22-24 września 2016, Legnica 

29-30 września 2016, Lubin 
29-30 września 2016, Zgorzelec 

6-7 października 2016, Jelenia Góra 
6-7 października 2016, Bystrzyca Kłodzka 

6-7 października 2016, Dzierżoniów 
13-28 października 2016, Wałbrzych 

19-21 października 2016, Ząbkowice Śląskie 
19-21 października 2016, Głogów

Dolnośląski Festiwal Nauki 
jest imprezą popularnonauko-
wą organizowaną co roku we 
wrześniu (edycja stacjonarna) i 
październiku (sesje wyjazdowe 
w Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, 

Dzierżoniowie, Głogowie, Jele-
niej Górze, Wałbrzychu, Ząbko-
wicach Śląskich oraz Bystrzycy 
Kłodzkiej) przez wyższe uczel-
nie Wrocławia, instytuty Polskiej 
Akademii Nauk oraz środowiska 

pozauczelniane. Jest adreso-
wany do wszystkich intere-
sujących się nauką, kulturą, 
sztuką, ciekawymi zjawiskami 
otaczającego nas świata.  
Chcielibyśmy, aby nauka nie 
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była postrzegana jako herme-
tyczna, niedostępna i niezro-
zumiała. Chcemy przybliżyć jej 
tematy, problemy, które rozwią-
zuje, korzyści, jakie z niej płyną, 
pokazać jej postęp w różnych 
dyscyplinach oraz nowe kie-
runki, jak biotechnologia, na-
notechnika i nanotechnologia. 
Nie unikamy spraw trudnych 
i drażliwych, a podejmowane 
tematy są odpowiedzią na 
ważne dylematy społeczne. 
W atrakcyjnej, zrozumiałej dla 
przeciętnego odbiorcy for-
mie staramy się prezentować 
osiągnięcia nauki we wszyst-
kich dziedzinach wiedzy. 
W naszych zamierzeniach Fe-
stiwal Nauki ma być wielką "pi-
gułką edukacyjną" - w krótkim 

czasie można wysłuchać cie-
kawych wykładów, brać udział 
w dyskusjach z uczonymi, 
zwiedzać na co dzień niedo-
stępne laboratoria i warszta-
ty badawcze przyrodników, 
lekarzy, inżynierów, huma-
nistów i artystów.  
Chcemy uczestniczyć w proce-
sie kształtowania społeczeń-
stwa dysponującego coraz 
większym zasobem i poziomem 
wiedzy, przekonać, że wiedza 
stoi w centrum najważniejszych 
procesów cywilizacyjnych i że 
od sposobu i wielkości finan-
sowania nauki zależy poziom i 
wykształcenie społeczeństwa, 
a więc nasze miejsce w Unii 
Europejskiej i na świecie.  
Festiwal Nauki to także sposób 

na integrację środowiska na-
ukowego wokół promowania 
nauki, kształtowanie postaw 
odpowiedzialności uczonych 
za wykorzystywanie odkryć na-
ukowych, promocja regional-
nych inicjatyw edukacyjnych, 
uzdolnionej młodzieży oraz 
pomoc w wyborze kierunku 
studiów wyższych. To sposób 
na zainteresowanie przemysłu 
i firm potencjalnymi możliwo-
ściami zastosowań badań i od-
kryć naukowych.

Organizator: 
Uczelnie wrocławskie

FESTIWAL LITERACKO-ARTYSTYCZNY PRETEXTY
16-17.09.2016 WAŁBRZYCH 

23-24.09.2016 KOWARY 
30.09.-01.10.2016 BIELAWA 

07-09.10.2016 STRZELIN 
27-29.10.2016 ŚWIDNICA

W ramach rekompen-
saty za lato w kratkę i  z 
k rz yżówk ą,  prz ygotowa-
liśmy całą moc atrakcji na 
najbliższe dwa miesiące.  
Pomoże nam w tym m.in.: Pa-
blo Garcia Casado odwiedza-
jąc Wałbrzych, Jakub Żulczyk 
spotykając się z publicznością 
w Bielawie i Wojciech Chmie-
larz, odpowiadając na wszystkie 
pytania dociekliwych Kowar. 

Jak pięknie łączy się literatura 
z muzyką udowodni Marcin 
Świetlicki z zespołem Najprzy-
jemniejsi oraz Kormorany - a to 
nie jedyne muzyczne emocje, 
kołysać nas będzie cała plejada 
artystów. W Świdnicy pozna-
my Ukryte Zalety Systemu. W 
Strzelinie natkniemy się na 
laureatów VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego o  „Gra-
nitową strzałę”. A to tylko część 
ze wszystkich atrakcji przygo-
towanych dla mieszkańców 
(z)Dolnego Śląska.  
I tak, uprzedzamy pytanie, wra-
cają festiwalowe klasyki. Będą 
kolejne okazje do zmierzenia 
się w Bitwie na Siedem Słów 
(Battle of 7 Words) czy odwie-
dzenia literackiego PIT-STO-
Pu. Dzieciaki, po raz kolejny 
uzbrojone w papier, nożyczki, 
plastelinę i własną wyobraźnię, 
zmierzą się ze współczesną 
poezją podczas warsztatów 
literacko-filmowych i wybiorą 
się w niesamowitą podróż pod-
czas warsztatów filozoficznych 
dla najmłodszych.   
Skrzydeł dodaje nam Europej-
ska Stolica Kultury Wrocław 
2016, to dzięki niej w tym roku 
udaje nam się dotrzeć aż do 
dziesięciu miast na całym Dol-

nym Śląsku i wciągamy odbior-
ców w żywy i twórczy kontakt 
z młodą literaturą, wciągając ją 
we współpracę z innymi dzia-
łalnościami artystycznymi. A to 
wszystko dzięki wam, najcu-
downiejszej publiczności.   
Partnerami tegorocznej odsło-
ny festiwalu są: Klub A Propos, 
Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
warach, Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Bielawie, Bielawska 
Agencja Rozwoju Lokalnego, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie, Klub Pozytywka, 
Miejski Ośrodek Kultury w 
Nowej Rudzie, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Nowej Rudzie, 
Towarzystwo Aktywności Kul-
turalnej w Jaworze i Zamek Na-
daje, Świdnicki Ośrodek Kultury, 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy, Strzeliński Ośrodek 
Kultury, Klub Spiżarnia oraz Le-
gnickie Centrum Kultury. Cały 
festiwal odbywa się w ramach 
obchodów Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016.

Organizator: 
Fundacja na Rzecz Rozwoju 
i Edukacji im. Tadeusza
 Karpowicza
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3.FESTIWAL FILMOWY KINO DZIECI
17-25 września 2016, Wrocław

Ogólnopolski Festiwal Fil-
mowy Kino Dzieci rusza we 
wrześniu. Już po raz trzeci 
Stowarzyszenie Nowe Hory-
zonty zaprasza młodych i naj-
młodszych (od 4 do 12 lat) do 

udziału w filmowej przygodzie, 
tym razem pod hasłem „Małe 
i duże filmowe podróże”.  
Projekcje, spotkania, filmowe 
śniadania, premiery - Kino Dzie-
ci szykuje moc atrakcji w całej 
Polsce. Już dziś jest pewne, że 
festiwal zawita do 27 miast i po-
nad 30 kin, a do września wiele 
się jeszcze może wydarzyć. W 
konkursie o tytuł najlepszego 
filmu rywalizować będzie osiem 
filmów pełnometrażowych, w 
tym dwa prosto z tegoroczne-
go Berlinale. Konkursowe se-
anse zobaczyć będzie można 
we wszystkich festiwalowych 
miastach. Rywalizować będą 
również bohaterowie filmów 
krótkometrażowych - młodzi 
widzowie w kilku kinach będą 
mogli wybrać swojego ulubio-
nego bohatera. Nie zabraknie 
też prezentacji tych filmów, 
które podczas zeszłorocznej 
edycji Kina Dzieci spodoba-
ły się najbardziej. Ale to nie 
wszystko.   
W ubiegłych latach prezento-
waliśmy filmy w ramach sekcji 
narodowych: w 2014 - norwe-

skich, 2015 - niemieckich. Pod-
czas trzeciej edycji wspólnie z 
Instytutem Francuskim szy-
kujemy wyprawę w świat kina 
francuskiego. Na ekranie zoba-
czymy krótkie metraże ze stu-
dia Folimage, takie jak „Leon i 
cztery pory roku”, czy wspaniały 
„Obraz” w reżyserii Jeana-Fran-
coisa Laguionie. Na zwykłych 
projekcjach się nie skończy. 
Będą też wydarzenia malarskie 
i seanse z muzyką na żywo - za-
grają dzieci pod okiem profe-
sjonalistów z Instytutu Chopina. 
To nie jedyna podróż w naszym 
programie. Do Japonii zabiorą 
nas filmy ze Studia Ghibli, tego 
samego, w którym powstały 
kultowe produkcje, takie jak 
„Mój sąsiad Totoro”, czy „Spirited 
Away: w krainie bogów”. Poza 
filmami szykujemy specjalne 
wydarzenia związane z krajem 
kwitnącej wiśni.

Organizator:
Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty

KONCERT MIREILLE MATHIEU
18 października 2016, Wrocław

Legendarna francuska 
piosenkarka Mireil le Ma-
thieu już w październiku 
tego roku wystąpi w Polsce! 
Mireille Mathieu, legendarna 
francuska piosenkarka, jedna z 
największych artystek w historii 
piosenki  francuskiej wystąpi w 
Polsce w październiku tego roku 
na trzech koncertach: we Wro-
cławiu, Warszawie i Gdyni. Pod-
czas koncertów piosenkarka za-
śpiewa swoje najnowsze utwory 
takie jak Mon Credo, Qu`elle est 
belle czy Mon bel amour d`été. 
Piosenkarce towarzyszyć będzie 
zespół złożony z 12 muzyków. 
Johny Stark, manager i wielki 
przyjaciel Mireille Mathieu, 
mówił, że scena to jej dom. Od 
ponad 50 lat to wciąż jest aktu-
alne. Polska publiczność miała 
okazję oglądać ją dwukrotnie, 
w 1969 roku na czterech kon-
certach i w 2010 roku. Wszyst-
kie koncerty odbyły się w Sali 

Kongresowej. Tym razem nie 
tylko warszawska publiczność 
będzie miała okazję podziwiać 
jej niezwykły talent.  Mireille, 
poza Warszawą, zaśpiewa rów-
nież we Wrocławiu i w Gdyni. 
Historię życia Mireille Mathieu 
czyta się prawie jak bajkę. To 
opowieść o dziewczynie z połu-
dnia Francji, która dzięki talen-
towi, ciężkiej pracy i wytrwało-
ści – osiągnęła pozycję jednej z 
najpopularniejszych i najwyżej 
ocenianych piosenkarek świata. 
Mireille Mathieu urodziła się 
w Awinionie, w Prowansji, 22 
lipca 1946 roku jako najstarsza 
z czternaściorga dzieci Marcelle 
i Rogera Mathieu. Już we wcze-
snym dzieciństwie uwielbiała 
śpiewać, a jej idolkami były 
Edith Piaf i Maria Callas. W 
wieku niespełna 14 lat rozpo-
częła pracę w fabryce kopert 
w rodzinnym mieście. Kilka lat 
później postanowiła spróbo-
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wać swych sił w regionalnym 
konkursie piosenki „On chantait 
dans mon quartier” („Śpiewa-
my w naszej dzielnicy”). Wy-
grała za trzecim razem. Dzięki 
staraniom burmistrza Avinion 
udało się jej zakwalifikować do 
finału popularnego programu 
telewizyjnego „Tele Dimanche”. 
Był 21 listopada 1965 roku. Mi-
reille zaśpiewała piosenkę „Je-
zebel” z repertuaru Edith Piaf i 
głosami publiczności zdobyła 
pierwsze miejsce. Młodą, śpie-
wającą z niezwykłą siłą i ekspre-
sją w głosie, piosenkarką zain-
teresował się znany impresario, 
Johnny Stark. Postanowił za-
opiekować się Mireille i uczynić 
z niej wielka gwiazdę piosenki. 
Takie były początki kariery ar-
tystki, która z czasem stała się 
symbolem kultury francuskiej 
na całym świecie. Już w 1966 

roku po raz pierwszy wystąpiła 
jako gwiazda na legendarnej 
scenie paryskiej „Olympii”, a 
także odbyła podróże koncer-
towe m.in. do Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Związ-
ku Radzieckiego. W kwietniu 
1969 roku Mireille dała cztery 
koncerty w warszawskiej Sali 
Kongresowej. Mireille Mathieu 
śpiewała na najbardziej pre-
stiżowych scenach świata: w 
Carnegie Hall w Nowym Jorku, 
Friedriechstadt Palast w Berli-
nie, Universal Amphitheatre 
w Los Angeles, Elysee Arena 
w Turku czy w Teatro Ariston 
w San Remo to tylko niektóre. 
Była pierwszą piosenkarką zza 
„żelaznej kurtyny”, która wystą-
piła w Chinach (1986) i jedyną 
artystką muzyki popularnej, 
która miała możliwość występo-
wania w moskiewskim Teatrze 

Wielkim (1976). Podczas swoich 
tourne po Europie, Azji, Amery-
ce Północnej i Południowej czy 
Australii, występowała w licz-
nych programach telewizyjnych 
i koncertach galowych z najbar-
dziej znanymi wykonawcami 
światowego show-businessu: 
Placido Domingo, Andy William-
sem, Charlesem Aznavourem, 
Petulą Clark, Barry Mannilo-
wem, Deanem Martinem czy 
Tomem Jonesem, Joshem 
Grobanem.Prezentowała swoje 
piosenki przed osobistościami 
świata polityki: Ronaldem Re-
aganem, Francois Miterrandem, 
Jacquesem Chirakiem, Leoni-
dem Kuczmą i Wladimirem Puti-
nem, brytyjską królową Elżbietą 
II, królem Maroka Hassanem II, 
parą królewską Tajlandii i księ-
ciem Rainierem z Monkao. 

TOKYO SYMPHONY ORCHESTRA 
W NARODOWYM FORUM MUZYKI

20 października 2016, Wrocław

Od czasu otwarcia nowego 
budynku Narodowego Forum 
Muzyki Wrocław odwiedził już 
szereg słynnych zespołów, ta-
kich jak m.in. Budapest Festival 
Orchestra, National Sympho-
ny  Orchestra z Waszyngtonu, 
Filharmonicy Wiedeńscy czy 
London Symphony Orchestra. 
Teraz czas na muzyków ze stoli-
cy Japonii – obchodząca w tym 
roku jubileusz 70-lecia powsta-
nia Tokyo Symphony Orchestra 

to kolejny światowej sławy 
zespół, który przybywa do 
stolicy Dolnego Śląska.   
Goście, którzy wystąpią w Sali 
Głównej KGHM, zdecydowanie 
wyróżniają się na tle japońskich 
orkiestr, a to nie lada wyzwa-
nie – w Kraju Kwitnącej Wiśni 
działa dwadzieścia czołowych 
zespołów symfonicznych 
związanych z filharmoniami i 
teatrami operowymi, a łącznie 
około 1600 amatorskich i profe-

sjonalnych orkiestr. Co za tym 
idzie, na każdą z nich przypada-
ją zaledwie nieco ponad 2 ary 
z terytorium całego państwa. 
Spośród pozostałych japoń-
skich zespołów Tokyo Sym-
phony Orchestra wyróżnia się 
między innymi propagowaniem 
twórczości najnowszej, a tak-
że wykonywaniem muzyki do 
filmów i gier komputerowych.  
W czwartkowy wieczór muzy-
cy wykonają nie tylko dobrze 
znane melomanom Morze De-
bussy’ego i I Symfonię c-moll 
Brahmsa, ale również kom-
pozycję jednego z czołowych 
twórców japońskich ubiegłe-
go stulecia – tokijczyka Toru 
Takemitsu. Kompozytor ten, a 
zarazem teoretyk muzyki i es-
tetyk,  łączył w swych dziełach 
elementy kultury orientalnej i 
zachodniej. Zanim poznał Joh-
na Cage’a, jego największymi 
idolami byli Claude Debussy i 
Olivier Messiaen. Szczególne 
znaczenie w twórczości Take-
mitsu ma właśnie skompono-
wane w 1957 roku dzieło Requ-
iem na smyczki, dzięki któremu 
zyskał międzynarodową sławę.

Organizator: Narodowe Fo-
rum Muzyki
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GUITAR MASTERS 2016 
(znany wcześniej pod nazwą Gitara+)

21 października – 16 listopada 2016, Wrocław
Międzynarodowy festiwal 

Guitar Masters 2016 (znany 
wcześniej pod nazwą Gitara+), 
odbywający się we Wrocławiu, 
stanowi wyjątkowe wydarze-
nie muzyczne w skali euro-
pejskiej, a nawet światowej. W 
tym roku festiwal będzie gościł 
tak znakomitych artystów, jak 
Anoushka Shankar, Tommy 
Emmanuel, Renaud Garcia- 
Fons Trio, Falk Zenker, Marco 
Tamayo, Vicente Amigo oraz 
Richard Galliano&Sylvain Luc. 
Międzynarodowy festiwal Gu-
itar Masters 2016 prezentuje 
swojej publiczności zarówno 
klasyczną muzykę gitarową, 
jak i fingerstyle, jazz, flamen-
co czy muzykę folkową. Nasi 
artyści udowadniają, że gi-
tara zachwyca zarówno jako 
instrument solowy, jak i w 
zestawieniach z innymi, po-
zwalając na wręcz nieskoń-
czoną liczbę aranżacji.  
Dzięki 19 latom doświadczenia, 
dziesiątkom artystów z całego 
świata oraz 6 strunom gitary, 
co roku od blisko dwóch dekad 
nie tylko dostarczamy niezapo-
mnianych muzycznych wrażeń, 
ale również ukazujemy wszyst-
kie oblicza gitary z jej niezmie-
rzonym bogactwem brzmień i 
zastosowań. Dlatego właśnie 
festiwal Guitar Masters 2016, 
odbywający się od połowy paź-

dziernika do połowy listopada, 
uznawany jest powszechnie za 
prawdziwe święto gitary.  
Międzynarodowy festiwal Gu-
itar Masters 2016 jest organi-
zowany przez Wrocławskie To-
warzystwo Gitarowe, założoną 
w 2001 roku organizację poza-
rządową, której celem jest pro-
mocja muzyki gitarowej. Pomy-
słodawcą i współzałożycielem 
WTG jest wybitny polski gita-
rzysta Krzysztof Pełech – dyrek-
tor artystyczny Guitar Masters 
2016 International Competition 
& Festival. Tegoroczna edycja fe-
stiwalu Guitar Masters stanowi 
wydarzenie organizowane w 
ramach programu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016.  
Wszystkie przesłuchania i kon-
certy Guitar Masters 2016 od-
będą się w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu.  
Anoushka Shankar to jedno z 
najgłośniejszych nazwisk sce-
ny World Music. Pięciokrotnie 
nominowana do Grammy cór-
ka słynnego instrumentalisty 
Ravi Shankara oraz przyrodnia 
siostra amerykańskiej piosen-
karki Norah Jones, gra na gi-
tarze oraz komponuje. Swoją 
muzyczną karierę rozpoczęła 
bardzo wcześnie. Już w wieku 
szesnastu lat podpisała pierw-
szy kontrakt płytowy. Jako 
najmłodsza artystka w historii 

Grammy została nominowana 
do nagrody w kategorii Muzyka 
świata. 21 października 2016 
roku we Wrocławiu podczas 
festiwalu Guitar Masters ar-
tystka zaprezentuje materiał 
ze swojego najnowszego albu-
mu Land of Gold. Będzie to jej 
pierwszy występ we Wrocławiu 
i jeden z dwóch planowanych 
koncertów w Polsce podczas 
trasy promującej płytę. Land 
of Gold to osobista wypowiedź 
artystki, znanej ze swojej spo-
łecznej wrażliwości.  
Vicente Amigo Girol to tempe-
ramentny Hiszpan, kompozytor 
flamenco oraz wirtuoz gitary. 
Uczestniczył w nagraniach do 
podkładu popularnych śpie-
waków flamenco El Pele, Ca-
marón de la Isla, Vicente Soto, 
Luis de Córdoba, zespołu Ro-
ciero Salmarina. Sam również 
działał jako producent artystów 
takich, jak Remedios Amaya i 
José Merce. Jego album „Ciudad 
de las Ideas” został nagrodzony 
w  2001 roku prestiżową nagro-
dą Latin Grammy dla najlepsze-
go albumu flamenco, a rok póź-
niej otrzymał nagrodę Ondas 
za najlepszy utwór Flamenco.

Organizator: 
Wrocławskie Towarzystwo 
Gitarowe
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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
září 2016

sobota  3. 9.  18:00
ZA POKLADY BROUMOVSKA: 
Celebration Mass – Karel 
Růžička a Kühnův smíšený sbor
Více na www.zapoklady.cz.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov. 
Pořádá: Za poklady Broumovska a Agentura 
pro rozvoj Broumovska. Vstupné na koncert  
je dobrovolné a výtěžek z něj je určen  
na péči o kostely.

3. 9. a 24. 9.    9:30, 10:30, 11:00, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:30

OPATSKÉ PROHLÍDKY
Mimořádné prohlídky zaměřené na opaty 
broumovského kláštera. Kromě klášterní 
knihovny uvidíte Opatskou galerii, výstavu 
Poklady z depozitářů a Opatskou pracovnu, 
místa běžně nepřístupná.
Prohlídky se konají v těchto časech: 9:30, 
10:30, 11:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Délka 30 minut
Klášter Broumov. vstupné: 60,- Kč

Středa  7. 9.  19:00
ARTCAFÉ – Viktorie Dugranpere 
& František Tomášek
Duo Viktorie a František se věnuje především 
šansonu, swingu a starým muzikálovým pís-
ním, a to jak v originálních jazycích (francouz-
ština a angličtina), tak s vynikajícími českými 
překlady písničkáře a básníka Jiřího Dědečka. 
S velkým úspěchem odehrálo duo již stovky 
koncertů po celé republice. Viktorie Dugranpe-
re/ zpěv; František Tomášek/ akordeon
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumov-
sko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy ArtCafé)

8. 9. – 9. 9.
SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ A 
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
Seminář nabízí zdokonalení v komunikačních 
dovednostech v oblasti verbální i neverbální. 
Seznámení se specifickými komunikačními 
technikami pro zvládnutí problémových situací.  
Více informací: pavla.semerakova@broumov-
sko.cz, tel. 603 271 426
Klášter Broumov

Sobota  10. 9.  13:00 – 20:00

BROUMOVSKÉ VINOBRANÍ 
– Odpoledne s burčákem 
Ochutnávka burčáku od moravských vinařů  
a dalších vinoték v prostředí kláštera. Odpoled-
ne hudebně doprovodí Lidová muzika z Chrás-
tu - mladý folklórní soubor s repertoárem, který 
tvoří lidové písně z jižních a západních Čech. 
Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Úterý  13. 9.  19:00

SVATÁ RODINA
Divadlo U Váňů, Poděbrady. Svatá rodina  
je černá komedie o vyprázdněnosti mezilid-
ských vztahů. Na modelu jedné rodiny jsou 
zobrazeny všechny problémy soudobé lidské 
společnosti. Jak to vypadá, když ze života  
vymizí skutečný lidský cit a vévodí  
mu vyhrocený pragmatismus? ...

... Hlavní hrdinka spáchá trestný čin v zoufalé 
naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami 
mentality svých bližních. Naplní se její naděje?
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek  15. 9.  18:00

SCIENCECAFÉ – Mgr. Jiří 
Rejl: Netopýři Broumovska
Mgr. Jiří Rejl již několik let zkoumá život fauny 
na Broumovsku. Jeho velkou zálibou jsou pře-
devším netopýři. Z 27 druhů netopýrů žijících  
v ČR je na Broumovsku dosud zjištěno 18  
druhů. Rezervace vstupenek: martina.junko-
va@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (pro studenty a U3V)
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Sobota  17. 9.  8:30 – 13:00

TRHY V KLÁŠTEŘE
Tradiční trh v broumovském klášteře spojený  
s prodejem kvalitních regionálních produktů  
a bohatým občerstvením.
Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstup zdarma.

Neděle  18. 9.  14:00

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

Středa  21. 9.  19:00

ARTCAFÉ CLASSIC  
– Tomáš Jamník
Tomáš Jamník (*1985, Praha) je přední  
český violoncellista v současnosti žijící  
v Berlíně. Jako jedenadvacetiletý zvítězil v roce 
2006 na mezinárodní soutěži Pražské Jaro.  
Stal se též finalistou a držitelem zvláštní ceny na 
soutěži Pierre Fourniere Award 2011 v Londýně. 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, 
tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy ArtCafé)

21. – 22. 9. 
SEMINÁŘ TIME MANAGEMENT 
TROCHU JINAK
Co je pro nás čas v pojetí chronos a kairos? 
Jaké jsou způsoby plánování, systémy  
a pomůcky? Jak stanovit priority a cíle, důle-
žitost a naléhavost? Co je to prokrastinace, 
osobní motivace, jakou máte denní výkonnostní 
křivku, význam delegování, paretův a eisenho-
werův princip, prevence vyhoření atd. 
To vše poznáte a prožijete na kurzu vedeném 
lektorem Ivem Krejčířem.
Více informací: pavla.semerakova@broumovsko.cz, 
tel. 603 271 426
Klášter Broumov

Čtvrtek  22. 9.  18:00

TANEČNÍ CENTRUM 
PRAHA – Vítej na světě
Celovečerní rodinný balet v interpretaci  
souboru Baby Balet Praha, nejmladších kon-
zervatoristů Tanečního centra Praha. Autorský 
tým zkušených tvůrců dětských choreografií 

G
ra

fic
ká

 ú
pr

av
a 

a 
tis

k:
 C

en
tru

m
 s

lu
že

b 
B

ro
um

ov
 s

.r.
o.

 –
 T

is
ká

rn
a

mapuje pět životních etap: narození, dětství, 
školu, pubertu a dospělost. Dramaturgie využi-
la mimořádně chytré a poetické texty 24 písní 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně 
jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce. 
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter 
Broumov ve spolupráci s TCP o. p. s.

Neděle 25. 9.  19:00 

HRA-NIC-e
Hudebně-divadelní projekt HRA-NIC-e mapu-
jící (nejenom) tisíciletou historii Broumovska. 
Režie: Radovan Lipus; scéna: Šimon Caban; 
scénář: Renata Putzlacher
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/150,- Kč (stu-
denti); na místě: 240,- Kč/180,- Kč (studenti) 

Středa  28. 9. 

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI
8:30  SVATOVÁCLAVSKÉ MŠE
 Kostel sv. Václava

9:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
 Mírové náměstí

9:30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD 
 Sv. Václav se svou družinou započne   
 svou cestu na Mírovém náměstí 
 u kostela sv. Václava v Broumově

10:00 ZUŠ BROUMOV
 V rámci bloku ZUŠ Broumov se vám   
 představí žáci a jejich práce

14:00 PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
 Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý   
 život. Výraznou jihočeskou osobností  
 se  stala především jako zpěvačka 
 folkové hudby a příbuzných žánrů. 
 Její hlas je možné slyšet na více než   
 sedmdesáti albech. 
 Mírové náměstí Broumov

15:00 O BUDULÍNKOVI
 Kdo by neznal Budulínka? A kdo by 
 nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo,  
 že dědeček s babičkou Budulínka z liščí  
 nory zachránili. Ale jak to vlastně 
 všechno začalo? 
 Městské divadlo Broumov

16:00 IVO JAHELKA
 „Zpívající právník“, který se věnuje 
 zhudebňování  soudních případů 
 a příběhů ze života. Mírové náměstí
 Pořádá: Město Broumov, ZUŠ Broumov  
 a Římskokatolická farnost Broumov. 
 Vstupné: zdarma

Náš TIP!

PŘIPRAVUJEME:  
18. 10. 18:00

KDO SE BOJÍ POSTELE?
Divadlo Artur. Herecký koncert se strhující energií. 
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V neděli 25. září se rozlou• íme
s letošní sezonou poutních mší
svatých. Na tu poslední, v  pod-
zimních barvách, se vypravíme ke
kapličce sv. Václava na Bedři-
chovce. Mše začne ve 14 hodin –
připojte se k nám!

- - -
Od pátku 23. září až do středy
28. září bude v kostele na Vrchní
Orlici probíhat zajímavá akce
s• názvem "Sv• týlka". Kostel
sv. Jana Nepomuckého při ní za-
plní nejrůznější svítilny z kera-
miky, kovu i dalších materiálů.
Výstavu doplní také koncerty
a  další zajímavé akce. Podrobný
program najdete již brzy na
www.neratov.cz.

- - -
Zveme vás také na koncert
• esko-n• meckého swingového
orchestru posíleného o hráče
z  Ruska. Proběhne v sobotu
1.  října od 15 hodin v našem
kostele v Neratově, vstupné
dobrovolné.

- - -
Pokud dáváte před kulturou
přednost práci, p• ije • te nám
pomoct s natíráním a úpravami
v naší speciální škole. Ozvěte se
našemu kolegovi panu Hynkovi
na tel. 494 530 058 nebo mail
alexej@neratov.cz. Děkujeme!

- - -
Protože letní sezona byla nabitá,
potřebuje si personál neratovské
kavárny Café Neratov odpoči-
nout. Kavárna proto bude od
31. srpna do 9. září uzavřena.
Znovu se do ní můžete vypravit
v sobotu 10. září, v dalších týd-
nech pakbude otevřena denně
od čtvrtka do neděle a také o stát-
ním svátku 28. září. Na říjen naši
kavárníci chystají další filmový
večer. Na ten vás ale pozveme až
příště.

NAŠE POUTNÍ SLAVNOSTI PODPOŘILI:

V polovině srpna vyvrcholil
neratovský "kulturní rok" na-
šimi poutními slavnostmi.
Oslavili jsme při nich svátek
Nanebevzetí Panny Marie,
oficiálního přivítání se dočkala
nová výzdoba presbytáře na-
šeho kostela a na návštěvníky
slavností čekal také dopro-
vodný kulturní program.

Snad to nebude znít jako
vychloubání, když řekneme,
že se poutní slavnosti letos
opravdu vydařily a že v progra-
mu si každý, ať už dítě nebo
dospělý, člověk veřící i nevěřící
a mlsoun stejně jako sportovec,
našel něco podle svého zájmu.

Největší úspěch měl doza-
jista koncert skupiny Spirituál
Kvintet. Její členové k nám
přivezli pohodu a hudbu, která
jako by byla napsaná přímo
pro atmosféru našeho kostela.
O další krásné hudební zážit-

ky se návštěvníkům pouti po-
staraly Filharmonie Hradec
Králové či kapela Oboroh.

V našem kostele se to lidmi
jen hemžilo, a to nejen během
poutních mší a po příchodu
poutníků z pěšího procesí, ale
i v době, kdy tu žádný program
neprobíhal. Chodili sem obdi-
vovat novou výzdobu presbytá-
ře a výstavu dřevěných intarzií.

Velkému zájmu se těšily
i  ostatní body programu. Na
jarmarku byly k mání krásné
řemeslné výrobky i švestky
a jablka z nedalekého Synkova,
k vidění tu byla také slečna
v  původním orlickohorském
kroji. Pohádková představení
přilákala většinu přítomných
dětí a příznivci veselé hudby
Sboru z hor zaplnili celý velký
altán. Koncert kapely Smile
Back mnoho návštěvníků do-
konce i roztančil.

Radost nám udělal úspěch
charitativního Běhu naděje,
který se u nás běžel letos již
podeváté a s cílem udělat něco
pro své zdraví a podpořit léč-
bu rakoviny se na jeho star-
tovní čáru postavilo celkem
133 běžců a chodců. Letošní
výtěžek předčil naše očeká-
vání a i díky příspěvku Sboru
z hor, který do kasičky přispěl
vším, co mu posluchači nahá-
zeli do klobouku, dosáhl re-
kordních 11 550 korun.

Rádi bychom srdečně po-
děkovali všem, kdo se na hlad-
kém průběhu našich slavností
podíleli – především sponzo-
rům, bez nichž bychom ne-
mohli ponechat vstupné na
dobrovolné úrovni, dále všem
účinkujícím a našim kolegům
a dobrovolníkům, kteří se sta-
rali o  to, aby u nás návštěv-
níkům bylo co nejpříjemněji.

FFoottoo:: MMaarrttaa WWoojjcciieecchhoowwsskkaa
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Od 1. září probíhá u nás v Ne-
ratově nový projekt s názvem
"Finanční stabilita, zodpověd-
né vztahy a život bez závis-
losti pro OZP" (registrační
číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/
15_022/0001305). Jeho cílem
je pomoci našim handicapo-
vaným zaměstnancům v roz-
voji jejich finanční gramot-
nosti a sociálních dovedností
a v obraně před návykovými
látkami.

Díky sérii kurzů a worksho-
pů by účastníci měli z projektu
vyjít sebevědomější a kompe-
tentnější na poli hospodaření
i mezilidských vztahů. Projekt
se zaměří i na prevenci závis-
losti například na alkoholu,
cigaretách, ale také na hracích
automatech.

Projekt je financován z Ev-
ropského sociálního fondu
z  operačního programu "Za-
městnanost" a ze státního roz-
počtu České republiky. Probí-
hat bude až do 31. srpna 2019,
aby měli jeho účastníci dost
času osvojit a procvičit si
všechny nové poznatky.

s novými kamarády, protože
deset dětí bylo na našich tábo-
rech letos úplně poprvé.

Upršené dny zaplnili tábor-
níci tancem a vyráběním z nej-
různějších materiálů. Když se
vyčasilo, vyrazili třeba na hou-
by. Našli, usušili a rozdali jich
opravdu hodně. Na milou ná-
vštěvu za dětmi zavítal i rych-
novský pan starosta Skořepa.

Za úspěch táborů děkujeme
sponzorům, společnosti Tesco
a Nadaci Jedličkova ústavu.
Poděkování za úžasné nasazení
pak patří všem táborovým
pomocníkům a asistentům.

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 srpnu nás navštívil meziná-
rodní štáb, aby u nás natočil vi-
deo o Neratově pro Českou
spořitelnu. Děkujeme za milou
spolupráci a těšíme se na výsledek
natáčení, o který se s vámi sa-
mozřejmě rádi podělíme!

- - -
Po roce jsme u nás opět uvítali
dětský pěvecký sbor Radost
Praha. Jeho členové už jsou
u  nás skoro jako doma, protože
své soustředění tu koncertem
zakončují už řadu let. Jsme rádi,
že se s námi o nově nacvičené
písně podělili i letos!

- - -
Velkými úpravami prošla v let-
ních měsících naše speciální
škola. Práce bylo opravdu hodně,
a tak mockrát děkujeme všem,
kdo nám s přípravou školy na
začátek nového školního roku
pomohli. Ruku k dílu přiložili
rodiče dětí, naši kamarádi a do-
brovolníci, finančně nám přispěla
společnost Lego. Na novinky
z naší školy a informace o novém
školním roce se těšte v říjnovém
"Nově v Neratově".

- - -
Srdečně děkujeme všem, kdo
nám během letních měsíců přivezli
do Neratova květináčky pro naše
zahradnictví, hračky pro naši
speciální školu a další dary. Ne-
stíhali jsme si v letním spěchu
zaznamenávat jména, a  tak všem
moc děkujeme alespoň tímto
způsobem!

- - -
Za štědrý dar v podobě čtyř po-
čítačů mnohokrát děkujeme spo-
lečnosti Alza.cz a jejímu panu
řediteli Zavoralovi. Velmi nám
tím pomohli ve chvíli, kdy se po-
čítačů v naší kanceláři najednou
nedostávalo.

Hned dva tábory pro handica-
pované i zdravé děti jsme
uspořádali během letošního
léta. Počasí jim sice moc ne-

přálo a většina táborových dní
propršela, děti ale i přesto
odjížděly z Neratova nadšené
a plné nových zážitků – a také

tu Bariéry a charitativní sbírce
společnosti Globus nové vozy
pro svou práci.

Jedno z aut jsme si odvezli
i my. Dojely si pro něj s námi
dvě děti z naší speciální školy.
Právě jim a také našim chrá-
něným dílnám a chráněnému
bydlení bude nový vůz sloužit.
První jízda z Prahy do Ne-
ratova dopadla na výbornou,
v  autě se prý jezdí opravdu
příjemně. Moc za něj Kontu
Bariéry i Globusu děkujeme!

Řada krásných nových aut,
zpěvačka Lucie Bílá a také milí
organizátoři a skvělý raut – to

vše čekalo na zástupce dobro-
činných organizací, které na
konci srpna dostaly díky Kon-

FFoottoo:: PPeettrr ŽŽiittnnýý

FFoottoo:: PPeettrr ŽŽiittnnýý
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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