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Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Sukces Wrocławia, jako Europejskiej Stolicy Kultury
Sto tysięcy ludzi uczestniczyło kilka dni temu w
ponad stu wydarzeniach
artystycznych kończących
program Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
W sumie w 2000 imprez
wrocławskiego ESK wzięło
udział ponad 5 milionów
osób. Ale ostatni rok pełen
kultury był dla Wrocławia
nie tylko sukcesem frekwencyjnym. W grudniu,
podczas gali wręczania
Europejskich Nagród Filmowych, słynny reżyser
Wim Wenders stwierdził,
że Wrocław powinien pozostać Europejską Stolicą
Kultury już na zawsze, a on
nie wyklucza, że nakręci
tu swój film. Podczas tej
samej imprezy podobne

odczucia miał też sam...
James Bond. Iralndzki aktor
Pierce Brosnan, na ulicach
stolicy Dolnego Śląska śpiewał nawet wrocławianom
kolędy.
Wśród tysięcy spektakli,
projekcji, wystaw czy happeningów były tak spektakularne jak niezwykły
koncert Davida Gilmoura
z Leszkiem Możdżerem i
Zbigniewem Preisnerem
w samym centrum miasta,
występy grupy Rammstein
i Limp Bizkit dla 45 tysięcy słuchaczy na Stadionie
Wrocław czy koncert Ennio
Morricone z 200 osobowym chórem i orkiestrą w
Hali Stulecia (kilka dni później słynnego kompozytora
uhonorowano Oscarem).

Podczas Weekendu inaugurującego Światową
Stolicę Książki UNESCO
(Wrocław pełni także ten
tytuł) po sam tylko autograf Jo Nesbo ustawiło się
1500 miłośników literatury. W całym Wrocławiu
gwiazdy polskich scen
(od Roberta Więckiewicza
przez Magdalenę Cielecką
po Danutę Stenkę) czytały
książki podczas dwóch Europejskich Nocy Literatury,
w Rynku ponad 7000 osób
z gitarami pobiło Rekord
Guinnessa we wspólnym
wykonaniu „Hey Joe” Hendrixa. Na trwającej ponad
miesiąc Olimpiadzie Teatralnej zaprezentowano
ponad 80 spektakli z całego świata (przyjechali m.in.

Peter Brook i Eugenio Barba), a na Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty 100
tysięcy fanów kina oglądało
kilkaset najlepszych obrazów z całego świata. Poza
tym Wrocław przygotował
specjalne edycje kilkunastu
festiwali, wielkie wystawy
i gościł najwybitniejszych
światowych twórców architektury. Ponadto 140
swoich projektów-marzeń
kulturalnych wymyśliło i
dzięki mikroGRANTOM
ESK, zrealizowało tysiące
wrocławian. Prezydent Rafał Dutkiewicz zapowiada,
że Wrocław, jest miastem
wolności i kultury i naprawdę już zawsze pozostanie
Europejską Stolicą Kultury.
(aj)

Evropské hlavní město kultury 2016

Úspěch Wroclawi, jako Evropského hlavního města kultury
Sto tisíc lidí se před několika dny zúčastnilo více než
sta uměleckých akcí, které
ukončují program Evropského hlavního města kultury Wroclaw 2016. Celkově se 2000 událostí wroclawského hlavního města
kultury zúčastnilo přes pět
milionů lidí. Ale uplynulý rok
plný kultury byl pro Wroclaw
úspěšný nejen díky návštěvnosti. V prosinci, během
obřadu udílení Evropských
filmových cen, slavný filmový
režisér Wim Wenders konstatoval, že Wroclaw by měla
zůstat Evropským hlavním
městem kultury navždy, a
sám nevylučuje, že by zde
natočil film. Během stejné
události měl podobné poci-

ty také sám ... James Bond.
Irský herec Pierce Brosnan
dokonce na ulicích dolnoslezského hlavního města
Wroclawi zpíval pro jeho
obyvatele koledy.
Mezi tisíci představeními, projekcemi, výstavami
a happeningy byly také
mimořádný koncert Davida Gilmoura s Leszkem
Możdżerem a Zbigniewem
Preisnerem v centru města,
výstupy skupin Rammstein
a Limp Bizkit pro 45 tisíc
posluchačů na stadionu ve
Wroclavi a koncert Ennia
Morriconeho s 200 členným
sborem a orchestrem v Hale
století (o několik dní později
byl slavný skladatel oceněn
Oscarem).

Během zahajovacího
víkendu Světového hlavního
města knihy UNESCO (Wroclaw je také držitelem toho titulu) se jen pro vlastnoruční
podpis Jo Nesba seřadilo
1500 milovníku literatury.
V celé Wroclawi osobnosti
polské scény (od Roberta
Więckiewicze, Magdaleny
Cielecké po Danutu Stenku) četli knihy během dvou
Evropských nocí literatury,
na hlavním náměstí více než
7000 lidí s kytarami porazilo rekord v Guinnessově
knize rekordů společným
odehráním „Hey Joe” Jimiho Hendrixe. Během trvající
déle než měsíc Divadelní
olympiády bylo představeno více než 80 inscenací z

celého světa (přijeli mimo
jiné Peter Brook a Eugenio
Barba), a na festivalu T-Mobile Nové horizonty 100 tisíc
filmových fanoušku sledovalo stovky nejlepších snímků
z celého světa. Kromě toho
Wroclaw připravila zvláštní
vydání několika festivalů, velkých výstav a hostila největší
umělce ze světa architektury. Mimo to 140 svých kulturních projektů-snů mohli
zrealizovat díky mikroGRANTŮM Evropského hlavního
města kultury Wroclaw tisíce
obyvatel Wroclawi. Primátor
Rafal Dutkiewicz oznámil, že
Wroclaw je městem svobody a kultury, a opravdu již
navždy zůstane Evropským
hlavním městem kultury. (aj)
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Pałac Sarny w Ścinawce Górnej
Fot. Julian Golak
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Wszystkim Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej”
życzymy błogosławionych, pogodnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych ludzi.
A Nowy 2017 rok niech obfituje
w łaski Boże i wszelką pomyślność.
Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
po coście tak skrzydełkami trzepocąc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą?
Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili?
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,
na mogiłach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginęli i głodu?
Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnymi
nasze serce w ciemność się zmieniło.
Aniołowie, aniołowie biali,
O! poświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.
K. K. Baczyński

Weihnachtswunder
von Theodor Strom
Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”
wünschen wir zum Weihnachtsfest nur das
Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes Fest im
Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2017 wünschen wir Gottes Segen und Wohlergehen.
Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí – Glatzer Bergland”

Von Himmel in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht.
Vom Tannenwalde steigen Düfte
und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenshelle is die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken.
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder.
Anbetend, staunend muss ich stehen.
Es sinkt auf meine Augenlieder
ein goldener Kindertraum hernieder.
Ich fühl’s: Ein Wunder ist geschehen.
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Vánoční
Karel Kryl
Dříve, než ze stromečku opadá jehličí,
lůžko ti jmelím ozdobím, dám fotku do rámečku,
olovo zasyčí,
tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím.
Za tebe sfouknu svíčku, jablko rozkrojím,
bude to hvězda, či snad kříž, či snad kříž,
tvé jméno na balíčku k ostatním připojím,
to abys nemyslel, že už k nám nepatříš.
Za okny spadla vločka a zvonek cinká,
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká,
Josef mu ustlal měkce v krabici od kolekce,
spí, tichounce spí.
Kus loje pro sýkory, na stole cukroví,
od zítřka noci ubývá, ubývá,
mráz cukrem pokryl hory, panáček hadrový
a jedna židle, jedna židle přebývá,
a jedna židle, jedna židle přebývá ...

U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu „Ziemia
Kłodzka” vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších a milovaných
lidí.
A do nového roku 2017 přejeme spoustu boží
laskavosti a osobních úspěchů.
Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016

6
Bp. Ignacy Dec

PRZEZ JEDNOŚĆ POLSKO-CZESKĄ
DO JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ
Drodz y Uczestnic y tej
świętej liturgii sprawowanej
na rozpoczęcie kolejnej edycji
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej!
W homilii obecnej poruszymy trzy wątki: wątek historyczny, wątek liturgiczny i wątek
futurologiczny.
Wątek historyczny
Obecny rok upływa w Polsce
pod znakiem obchodów 1050.
rocznicy przyjęcia chrztu przez
Mieszka I, pierwszego historycznego władcę Polski. Na wielu
uczelniach odbyły się już różne
sympozja i konferencje naukowe
poświęcone temu wydarzeniu.
Przypomnę, że w dniach 14-16
kwietnia br. miały także miejsce
centralne obchody tego jubileuszu w Gnieźnie i Poznaniu z
udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz najwyższych
władz państwowych: polskiego parlamentu i rządu. Wiemy,
że chrześcijaństwo przyszło do
nas od południowych sąsiadów z Czech. Szczególną rolę odegrała tu księżniczka Dobrawa,
małżonka Mieszka I. Poprzez
chrzest Mieszka i jego podwładnych weszliśmy do rodziny narodów chrześcijańskich w
Europie, po dziesięciu wiekach
istnienia chrześcijaństwa. Była to
wspaniałomyślna decyzja księcia
Mieszka I, gdyż równocześnie
z przyjęciem chrztu zaistniała
Polska na mapie Europy. Nasza
narodowość państwowa zaczęła się właśnie od chrztu. Polska
nie ma historii przedchrześcijańskiej, ale od samego początku
zaistniała jako państwo chrześcijańskie. Jesteśmy wdzięczni
naszym sąsiadom z południa,
którzy walnie przyczynili się do
tego, że Polanie stali się chrześcijanami. Jako mieszkańcy
Dolnego Śląska, znajdujący się
na szlaku historycznym Praga Gniezno, możemy przypuszczać,
że to właśnie przez nasze ziemie, gdzie obecnie mieszkamy,
dotarło do Polski chrześcijaństwo. Tym szlakiem przybywali
do nas pierwsi misjonarze. Tym
szlakiem podążał z pewnością

św. Wojciech, biskup Pragi. Gdy
Mieszko przyjmował chrzest, on
w tym czasie przyszedł na świat.
Kształcił się w szkole katedralnej
w Magdeburgu. Po śmierci biskupa Dytmara został wybrany
na biskupa Pragi. Nie miał łatwo
na stolicy biskupiej. Dwukrotnie
musiał ją opuszczać. Dzięki silnej wierze przetrzymał wiele
przeciwności. Gdy ostatecznie
nie mógł wrócić na stolicę biskupią w Pradze, gdyż tam wymordowali mu rodzinę, papież
i cesarz Otton III skierowali go
na misje do Prus i tam poniósł
męczeńską śmierć. Syn Mieszka I
Bolesław Chrobry umiejętnie
„wykorzystał” to męczeństwo
dla ciągle wtedy jeszcze rodzącej się Polski i także rodzącego
się w niej chrześcijaństwa. Męczennik Wojciech już dwa lata
po swojej śmierci, w roku 999,
został ogłoszony świętym i w
roku tysięcznym mógł zostać
patronem pierwszej polskiej
metropolii w Gnieźnie. W ten
sposób Kościół w Polsce administracyjnie uniezależnił się od
Kościoła zachodniego. To umożliwiło Bolesławowi drogę do
koronacji na pierwszego króla
Polski. Tak oto rodziła się nasza
państwowość i tak narodziło się
chrześcijaństwo na naszych
ziemiach. Św. Wojciech swoją
osóbą połączył kilka narodów.
Wykształcony w Niemczech,
w Czechach był biskupem, a
śmierć poniósł na naszej polskiej
ziemi. Jest głównym patronem
Polski, a także Czech. Łączy więc
swoją osobą trzy narody: niemiecki czeski i polski.
Wątek liturgiczny
W drugiej części naszej
refleksji pochylamy się nad
przesłaniem słowa Bożego,
zawar tego w dzisiejsz ych
czytaniach. Pan Jezus korzysta w dzisiejszym fragmencie
Ewangelii ze świata przyrody i
porównuje człowieka do drzewa. Tak jak drzewo poznajemy
po jego owocach, podobnie i
człowieka poznajemy po jego
czynach. Dobre drzewo rodzi
dobre owoce. Dobry człowiek

J.E. ks. bp. Ignacy Dec

też owocuje dobrymi czynami,
przede wszystkim czynami miłości. Zostaliśmy przez Boga stworzeni, byśmy przynosili dobre
owoce. Pan Jezus gdy wysyłał
apostołów, powiedział: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwał” (J 15,16).
Ojciec Święty Franciszek
mówił nam w Krakowie, abyśmy po swoim ziemskim życiu
zostawili po sobie jakiś piękny
ślad. Inaczej mówiąc, żeby na
drzewie naszego życia mogli
po nas ludzie ujrzeć dorodne
owoce, które będą wskazywać
na to, kim za życia byliśmy. Dalej
w Ewangelii Pan Jezus mówi, że
jest bardzo ważne, byśmy nie
tylko wyrażali naszą wiarę w
Pana Boga, szacunek do drugiego człowieka słowem, ale
także świadczyli swoimi czynami. Przypomnijmy te słowa:
„Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego,
co mówię? ” (Łk 6, 46).
Są tacy ludzie, którzy poprzestają na pięknej elokwencji,
na ładnych słówkach, czasem
tak pikantnie formułowanych,
chcą zachwycić swoim krasomówstwem, ale to niekiedy jest
pustosłowie, wszak nie idzie za
tym kochające, życzliwe serce.
Pan Jezus mówi dalej: „Pokażę
wam, do kogo podobny jest
każdy, kto przychodzi do Mnie,
słucha słów moich i wypełnia
je. Podobny jest do człowieka,

który buduje dom: wkopał się
głęboko i fundament założył
na skale” (Łk 6, 47,48). Jakże to
piękny obraz pokazujący prawdę o nas. Nie wolno poprzestać
na słuchaniu Bożego słowa, na
mówieniu „Panie, Panie, kocham
Cię!”, gdyż to może być pusta deklaracja. Trzeba pokazać swoje
czyny i podjąć budowę domu
życia na skale.
Pięknie o tym mówił papież Benedykt XVI, który przerwał milczenie. Wyszła właśnie
jego książka w formie wywiadu
w dwóch językach. Warto się z
tą książką zapoznać. Wspomnijmy jego wizytę w Polsce po śladach poprzednika Jana Pawła II.
W Krakowie na Błoniach do młodzieży 27 maja 2006 r. mówił o
budowaniu na skale i wskazał
czym jest ta skała, jaka to skała. Tą skałą jest sam Chrystus.
Budujmy więc swoje życie na
Chrystusie i z Chrystusem. Budowa życia na tej skale nie jest
łatwa, bo jest nasycona różnymi
trudnościami, przeciwnościami i
przeszkodami. Jednak wszystko
trzeba przetrwać. Jak budujemy na skale, na Chrystusie, to
mamy także zapewnioną pomoc, gdyż Jezus Chrystus nas
nigdy nie zdradza, nie zostawia
nas samym sobie, a my niestety
czasem zdradzamy. Chrystus jest
niezawodny. Budujmy więc na
Nim, żeby żadna siła zła nas nie
zmiotła, nie pokonała.
Niedawno nasze media donosiły nam o trzęsieniu ziemi
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we Włoszech. Wiemy, że gdyby
były mocniejsze fundamenty, to
ta tragedia nie miałaby tak wielkich rozmiarów. Dom powinien
być osadzony na trwałym fundamencie. Wiemy, jakie były tragiczne głosy ludzi dotkniętych
tą katastrofą, że stracili swoje
miasto, stracili domy i dorobek
całego życia. Podobnie było w
czasie huraganów w Ameryce.
Jak jest mocny fundament, to
nawet trąba powietrzna nie zdoła domu przewrócić. Jeżeli mówimy o tym, to po to, żeby się
utwierdzić w tym przekonaniu,
że najlepszym fundamentem
dla naszego życiowego domu
jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia.
Wątek futurologiczny,
przyszłościowy
Moi Drodzy!
Warto często patrzeć w
przeszłość, gdyż kto patrzy w
przeszłość, nie powtarza błędów popełnionych przez innych, po prostu jest mądrzejszy
o doświadczenie historyczne.
Ważne jest, aby na kanwie spojrzenia w historię patrzeć też w
przyszłość, aby na tej drodze,
którą nam Pan Bóg zostawił do
przebycia coś dobrego zrobić,
żeby ten ślad po nas umocnić,
żeby stał się bardziej wyrazisty. Trzeba nam budować nasz
osobisty dom życiowy, dom
rodzinny, ale także nasz dom
narodowy i dom europejski na
tym fundamencie, którym jest
Jezus Chrystus.

Jesteśmy pełni niepokoju
i uważamy, że są ludzie bardzo nierozsądni, nierozumni
do tego stopnia, że gardzą
chrześcijaństwem i obarczają
go różnymi zarzutami zupełnie
niesłusznymi. Są tworzone nowe
utopie, nowe ideologie, a każda utopia, każda ideologia jest
bardzo niebezpieczna, bo nie
zawiera prawdy, jest nasycona
kłamstwem, jest próbą wprowadzania kolejnego pokolenia ludzkości w błąd. Wiemy
jakiego spustoszenia dokonała
ideologia nazistowska, czy komunistyczna. Za kilka dni będzie rocznica napadu na Polskę
wschodniego sąsiada. Często
powtarzam tezę, że niszczyciele
Pana Boga stają się zwykle niszczycielami człowieka. Jeśli ktoś
podnosi rękę na Pana Boga, to z
czasem podniesie rękę i na człowieka, dlatego boimy się takich
ideologii, które walczą z Bogiem.
Znacie z pewnością George'a Sorosa, którego niektórzy
nazywają najniebezpieczniejszym człowiekiem świata. Posiada on ogromne pieniądze. Jest
jednym z najbogatszych ludzi
na świecie. Niestety, wiele tych
pieniędzy wydaje na niszczenia chrześcijaństwa, na walkę z
cywilizacją łacińską. Finansuje
także antypolskie środowiska
w naszym kraju. Jest to bardzo
niebezpieczne działanie, gdyż
każde odejście ludzi od Pana
Boga, od Jego przykazań, kończy się tragicznie dla człowieka. Jeszcze raz powtórzmy, że
życie godne człowieka można
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budować jedynie na mocnym
fundamencie, jakim jest Jezus
Chrystus. Ewangelia Chrystusowa wychowała tylu ludzi i z niej
wyrosły najpiękniejsze pomniki
kultury.
Przeżywamy tu, na Dolnym Śląsku, Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Nasze bratnie narody i inne
narody europejskie i świata
wzniosły wielkie pomniki na
glebie chrześcijańskiej. Ubolewamy nad tym, że w Europie i
w świecie trwa walka z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo
i świat możemy obronić przez
modlitwę i pokutę. Tak nam powiedziała Matka Boża w Fatimie
99 lat temu. Za rok będziemy
obchodzić setną rocznicę Jej
objawień. W czasie trwającej
w naszej diecezji peregrynacji
Figury Matki Bożej Fatimskiej
modlimy się o zwycięstwo
prawdy i dobra w świecie, o
zachowanie wiary i przyjęcie panowania Boga. Chcemy Europy
chrześcijańskiej, gdyż Europę
zbudowali chrześcijanie. Nie
chcemy zamienić kultury euroatlantyckiej, chrześcijańskiej
na kulturę islamską, a są takie
zakusy. Tyle razy w dziejach
broniliśmy się przed islamem.
To nasi poprzednicy w wierze
byli w pierwszych szeregach
w tej obronie, szczególnie Jan
III Sobieski. Dzisiaj taki czas
nastał, kiedy bez jednego wystrzału Europa powoli jest zajmowana przez islam. My nie
jesteśmy wrogami ani islamu,
ani żadnego człowieka. Wszyst-

kich chcemy szanować, także
Muzułmanina i Żyda, każdego,
bo Pan Jezus kazał wszystkich
kochać, ale nie możemy się
zgodzić na pewne ideologie,
czy religie, które mają w swoich
religijnych programach walkę
z niewiernymi i zabijanie ich w
imię Boga. Taka religia nie może
być prawdziwa.
Kończąc tę refleksję homilijną, chcemy się zaprosić do modlitwy, bo nasze mówienie musimy wesprzeć modlitwą, także
pokutą, żeby Europa pozostała
ojczyzną ojczyzn. Jest taka tendencja, żeby zbudować supermocarstwo w Europie, ale to jest
czysta utopia. Jedność buduje
się na prawdzie i na dobru.
Podstawą jedności narodów
nie mogą być jedynie traktaty
militarne i umowy gospodarcze.
Najskuteczniejszym spoiwem
łączącym ludzi jest miłość. Bóg
nam wskazał fundament, na
którym można budować ludzki świat. Tym fundamentem
jest Boże Prawo i osoba Jezusa
Chrystusa. Wspomagajmy to
dzieło umacniania rodzinności
na naszym kontynencie europejskim modlitwą i pokutą, by
nasze życie osobiste, narodowe
i międzynarodowe wydawało
piękne owoce, o których dzisiaj
mówił Pan Jezus. Amen.
Homilia wygłoszona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
podczas Inauguracji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
w Bielawie 10.09.2016 r.
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XX-LECIE EUROREGIONU GLACENSIS I 35 LAT SPCZS
Historia powstania pierwszej
niezależnej organizacji transgranicznej w systemie totalitaryzmu
komunistycznego, czyli Solidarności Polsko-Czechosłowackiej
rozpoczyna się w „okresie karnawału Solidarności”.
Podczas I Zjazdu Krajowego NSZZ „Solidarność”, który
odbył się w Gdańsku w 1981
roku, uchwalono między innymi
„Przesłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które wzywało
mieszkańców innych krajów, żeby
odważnie poszli śladem polskiej
Solidarności.
Do Pragi wyjeżdża Aleksander
Gleigewicht, który przewozi w pociągu (przez granicę) tekst tego
przesłania. W mieszkaniu Anny
Sabatovej i Petra Uhla dochodzi
do historycznego spotkania, w
którym uczestniczy także ks.
Vaclav Maly. W nocy po długiej
dyskusji zostaje podjęta decyzja o
utworzeniu Solidarności PolskoCzechosłowackiej.
Rodzi się pomysł, aby przez
„zieloną granicę” eksportować
zakazane przez władze komunistyczne wydawnictwa, informacje, części do nielegalnych
drukarni, które mogłyby upowszechniać wolne słowo. Przerzutami przez granicę zajęli się:
Mieczysław Piotrowski ps. DUCIN,
Mirosław Jasiński, Jarosław Broda
i inni. W plecakach przenoszono
m. innymi nielegalne wydawnictwa Kultury Paryskiej. Powstała
poza zasięgiem cenzury seria wydawnicza, którą nazwano „Kolekcja czeskiej i słowackiej literatury
niezależnej”. Opublikowano w ramach tej niezwykłej akcji utwory
m. in. Bohumila Hrabala, Vaclava
Havla, Josefa Skvoreckiego, Jana
Pelca. Powołana została również
grupa tłumaczy, która zajmowała
się przekładami na język polski
zakazanej literatury czeskiej i
słowackiej.
Od samego początku SPCz
zajmowała się przekazywaniem
informacji o uwięzionych działaczach Karty 77 do wolnego
świata, o represjach, pomocy
dla uwięzionych, bądź zwolnionych z pracy. Organizowano także
pomoc rodzinom uwięzionych
i represjonowanych działaczy
opozycji.
W latach 1987-1989 zorganizowano kilkadziesiąt przerzutów

Špindlerův Mlýn , 01.12. 2016 r.Sekretarze Euroregionu Glacensis obecni na konferencji. Od prawej: Jaroslav Stefek (20052016), Bernadeta Tambor(od 2015 r.), Julian Golak - inicjator, organizator i pierwszy historyczny sekretarz (1995 - 1998),
Radosław Pietuch (2000-2015), Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

przez zieloną granicę, średnio po
trzy przerzuty co dwa miesiące.
Istotnym elementem działalności
SPCz, było organizowanie spotkań w górach, szczególnie na
ziemi kłodzkiej. Takie nielegalne
spotkania odbyły się w okolicach
Masywu Śnieżnika, Przełęczy Karpowskiej i Borówkowej Góry. Trzy
razy w tych spotkaniach uczestniczył Vaclav Havel.
Szczególnego poświęcenia
wymagały nielegalne przerzuty
przez kurierów przez granicę materiałów, ale także ludzi. Dwóch
najsłynniejszych kurierów: śp.
Zdzisław Dumański i Jan Mroczkowski, dokonali aż 34 takich
przerzutów. Najbardziej spektakularny był skuteczny przerzut
Stanislava Devatego, którego
Jan Mroczkowski także ukrywał
w swoim domu w Lądku-Zdroju.
Od 3 do 5 listopada 1989 roku
we Wrocławiu SPCz zorganizowała Międzynarodowe Seminarium
pn. „Europa Środkowa. Kultura na
rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem”. W
przeglądzie czeskiej i słowackiej
kultury niezależnej wystąpili między innymi; Jaroslav Hutka i Karel
Kryl. Przez trzy listopadowe dni
w 1989 roku Wrocław był prawdziwą stolicą czeskiej i słowackiej
niezależnej kultury.
Po tym wydarzeniu, które
odbiło się szerokim echem Vaclav Havel powiedział, że było to
„preludium do Aksamitnej Rewolucji”, Vaclav Havel do końca
życia podkreślał, że od samego
początku był członkiem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
W 1991 roku zostaje oficjalnie
zarejestrowane stowarzyszenie.

Jego siedziba główna od 20 lat
znajduje się w Nowej Rudzie. Oddziały stowarzyszenia działają także na ziemi kłodzkiej oraz w Cieszynie. Główne wydarzenia, które
corocznie jest organizowane od
1990 roku, to Polsko- Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”. W ramach tej imprezy
zorganizowano do tej pory ponad
1600 różnorodnych wydarzeń
społeczno-kulturalnych, przede
wszystkim na pograniczu w województwie dolnośląskim. Coraz
częściej rozmaite akcje, w ramach
tej imprezy organizowane są
także w Pradze, Hradcu Kralove,
Libicach nad Cydlinou i w innych
miejscowościach poza terenem
przygranicznym.
W 2016 roku podczas 27.
edycji tego wydarzenia zorganizowano ponad 80 różnych akcji:
koncertów, spektakli teatralnych,
różnorodnych wystaw tematycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży, a także licznych spotkań
integracyjnych. Wydarzenia te odbyły się aż w 38 miejscowościach.
Innym przykładem działalności SPCz-S jest organizowanie
już od 27 lat w Cieszynie festiwali
teatralnych i filmowych.
W 2010 roku zorganizowano
w górach ziemi kłodzkiej nowy
unikalny szlak turystyczny pn.
„Szlak kurierów Solidarności
Polsko- Czesko-Słowackiej”, który
prowadzi po miejscach nielegalnych spotkań i punktach przerzutu przez „zieloną granicę”. Warto
pójść w góry np. na wycieczkę
i przy okazji zwiedzić ten jedyny na świecie szlak turystyczny,
który utworzyli odważni kurierzy
SPCz-S. To oni pierwsi pokazali, że

stworzona przez system totalitarny „żelazna kurtyna” jest jednak
do pokonania i warto się z nią
zmierzyć.
Euroregion Glacensis
W 1990 roku zostałem wybrany przewodniczącym Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie. Od samego początku zaangażowałem
się w działania na rzecz otwierania nowych przejść granicznych
oraz współpracę miast przygranicznych. Szczególną dziedziną,
której się podjąłem było „łączenie
w pary” miast polskich i czeskich,
były to tzw. miasta partnerskie,
Osobiście udało mi się doprowadzić do połączenia aż 26 miast i
gmin, nie tylko na pograniczu.
Miało to duże znaczenie w dalszym rozwoju współpracy polsko- czeskiej w nowej epoce, w
której granica państwowa przestawała dzielić. Funkcja granicy
zaczynała się zmieniać z bariery
dzielącej dwa sąsiednie narody
na rzecz pomostu, który miał
łączyć ludzi.
Duże znaczenie dla integracji polsko-czeskiej miały także
dynamicznie rozwijające się od
27 lat Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Akcja ta została
zapoczątkowana w 1990 roku, z
inicjatywy Teresy Bazały i Juliana
Golaka, wspierana była od samego początku przez śp. Tomasza
Kočičkę - pierwszego starostę
Broumova, dr Tibora Pindeša i
śp. ks. Norberta Zemana z Broumova, a regularnego wsparcia
udzielali także ks. bp. Dominik
Duka, Irka Hanuš (Červený Kostelec) oraz inni.
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3 listopada 1993 roku w
zamku Książ w Wałbrzychu obradował I Kongres Krajowy Ponadgranicznego Związku Miast
i Gmin Polska-Czechy. Było reprezentowanych kilkanaście gmin z
województwa wałbrzyskiego.
Pamiętam, że ze strony czeskiej
przyjechał tylko jeden przedstawiciel, był nim František Bartoš
z Rychnova.
Już na początku 1993 roku
zaproponowałem oficjalnie utworzenie nowej organizacji międzynarodowej - pierwszego wyłącznie
polsko- czeskiego euroregionu.
Moje pomysły oraz innych, których z czasem przybywało, były
publikowane przez polsko-czesko-niemiecki miesięcznik „Ziemia
Kłodzka- od kladskeho pomeziGlacer Bergland”.
29 marca 1994 roku zorganizowałem konferencję w Nowej
Rudzie, podczas której zgłosiłem
wniosek o powołanie Stałego Regionu Współpracy Polsko- Czeskiej. 30 maja 1994 roku Sejmik
Samorządowy Województwa
Wałbrzyskiego (na mój wniosek)
przyjął uchwałę o rozpoczęciu
procedury tworzenia Euroregionu Glacensis. Wcześniej jednak
miałem okazję podzielić się moimi planami rozwoju współpracy
polsko-czeskiej podczas konferencji pn. „Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów
Przygranicznych Polski. Polska i
jej współdziałanie z Sąsiadami”.
(publikacja PAN. Biuletyn nr 10,
cz.II-1995).

Od 4 do 11 maja 1994 roku
uczestniczyłem w projekcie badawczym zorganizowanym przez
Polską Akademię Nauk - Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Zostałem zaproszony do udziału w kilkudniowej
międzynarodowej konferencji „objazdowej”, podczas której miałem
możliwość zapoznania się z działalnością euroregionów na granicy zarówno w Szklarskiej Porębie,
ale przede wszystkim w Bocholt,
gdzie pokazano uczestnikom tej
konferencji nowe możliwości
współpracy na pograniczu.
Po powrocie do Polski, dodatkowo zainspirowany przykładami
z tamtejszej współpracy, szybko
napisałem pierwszy projekt utworzenia Euroregionu Glacensis oraz
znalazłem zarówno w Polsce jak i
w Czechach sojuszników, przede
wszystkim Teresa Bazała, Radomir Morawiec, śp. Tomas Kočička ,
Zdeněk Streubel, František Bartoš,
Helmut Dohnalek, Jiří Hanuš i inni.
Czesi od razu odważnie wspierali
w swoim kraju, gdzie według mnie
było to chyba trudniejsze i bardziej skomplikowane. Potrzebna
była jeszcze długa i mozolna praca, aby powołać taki pierwszy wyłącznie polsko-czeski euroregion.
Najwięcej pomocy udzielił
mi wtedy Sejmik Samorządowy
Województwa Wałbrzyskiego,
byłem radnym województwa wałbrzyskiego w latach 1992- 1994
oraz pełnomocnikiem Sejmiku do
spraw współpracy z Czechami w
l. 1993-1997.
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Kolejną instytucją w Polsce,
której zaproponowałem współpracę było stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Stało się ono wkrótce
polską częścią Euroregionu Glacensis. Tworzenie Euroregionu
było w tamtym czasie niezwykle
trudnym zadaniem, bowiem w
obu krajach byli także wpływowi
przeciwnicy zorganizowania tego
pierwszego polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis. W Republice Czeskiej najwięcej wsparcia i
pracy włożyli Radomir Morawiec
oraz František Bartoš. Wspólnie z
Radomirem Morawcem prowadziliśmy bardzo żmudne działania,
które doprowadziły do szczęśliwego finału. Pozyskiwaliśmy coraz
więcej przyjaciół i sojuszników.
Szczególnie w drugim okresie tych
sojuszników i sprzymierzeńców
było coraz więcej. Oficjalnie Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,
które reprezentował Czesław Kręcichwost zostało polską częścią
Euroregionu.
Po czeskiej stronie utworzono
nowe ciało. Było to dokładnie w
dniu 16.01.1996 roku w Rychnovie
nad Knieznou, gdzie 7 starostów
czeskich miast; Nachod, Rychnov,
Šumperk, Usti n. Orlici, Trutnov,
Orlické Záhoří, Police n. Metuji
oraz prezydent m. Hradec Kralove, podpisali porozumienie o
utworzeniu Regionalnego Stowarzyszenia do Spraw Współpracy
Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi
Kłodzkiej, które od 9.03.1998 roku
funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Miast i Gmin „Euroregion

Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi
Kłodzkiej-Euroregion Glacensis”.
Warto wspomnieć, ciekawe,
nieraz groźne, a innym razem nawet zabawne historie związane z
różnymi etapami tworzenia pierwszego wyłącznie polsko- czeskiego
euroregionu.
Takich spraw i incydentów
nagromadzonych w ramach tzw.
dyplomacji obywatelskiej zrodziło
się dużo, bo i sprawy były nowe.
Plany współpracy tworzone przez
społeczników na pograniczu były
bardzo daleko idące, a urzędnicy,
także Ci z wysokiego szczebla…
starej daty. Zdarzało się, że ze strachu blokowano na dłuższy czas
sprawy, które dla mieszkańców
pogranicza były bardzo ważne,
ale urzędnicy w Warszawie i w
Pradze widzieli to inaczej. Mam
nadzieję, że dzisiaj jest już lepiej,
bo przełamywanie starych i złych
stereotypów nagromadzonych
przez lata odbywało się bardzo
mozolnie. Te wszystkie ambitne i wręcz rewolucyjne zmiany
były realizowane poprzez pracę
społeczną ludzi, którzy poświęcali swój czas na przygotowanie
pierwszego wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu.
Referat Juliana Golaka, pt. „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
oraz powstanie Euroregionu Glacensi”, wygłoszony podczas polskoczeskiej konferencji z okazji 20-lecia
Euroregionu Glacensis.
Špindlerův Mlýn,, 01. 12. 2016
roku.

Julian Golak

POLSKO-ČESKO-SLOVENSKÁ SOLIDARITA
A VZNIK EUROREGIONU GLACENSIS
Přednáška Juliana Golaka s
názvem "Polsko-česko-slovenská
solidarita a vznik Euroregionu Glacensis" prezentovaná na polsko-české konferenci u příležitosti
20. výročí Euroregionu Glacensis.
Špindlerův Mlýn, 01.12.2016.
Historie vzniku první nezávislé
přeshraniční organizace v systému
komunistické totality, kterou je
Polsko-československa solidarita
začíná v "době karnevalu Solidarity".
Během I. národního sjezdu
NSZZ Solidarność, který se konal v Gdaňsku v roce 1981, byla
schválena "Výzva k pracujícím
lidem východní Evropy", která
vyzývala občany jiných zemí,

aby odvážně šli ve stopách polské Solidarity.
Do Prahy vyjíždí Alexander
Gleigewicht, který veze vlakem
(přes hranice) text této výzvy. V
bytě Anny Šabatové a Petra Uhla
dochází k historickému setkání,
kterého se účastní také kněz Václav Malý.
V noci po dlouhé diskuzi je
rozhodnuto o vytvoření Polsko-československé solidarity.
Rodí se myšlenka, aby se
přes "zelenou hranici" převážely
komunistickou vládou zakázané
publikace, informace a součástky
do nelegálních tiskáren, které by
mohly šířit volné slovo. Pašováním
přes hranici se zabývali: Mieczy-

sław Piotrowski s pseudonymem
DUČIN, Miroslaw Jasiński, Jarosław
Broda a další. V batozích přenášeli
mimo jiné nelegální vydání Pařížské kultury. Mimo dosah cenzury vznikla publikační série, která
byla nazvána "Sbírka české a slovenské nezávislé literatury." Jako
součást této mimořádné iniciativy byla mimo jiné publikována
tvorba Bohumila Hrabala, Václava
Havla, Josefa Škvoreckého, Jana
Pelce. Byla povolána také skupina
překladatelů, kteří se zabývali překlady zakázané české a slovenské
literatury do polštiny.
Od samého počátku se Polsko – Československá solidarita
zabývala předáváním informací o

uvězněných aktivistech Charty 77,
předáváním informací o represích,
pomoci pro uvězněné nebo propouštěné z práce do svobodného
světa. Byla organizována pomoc
pro rodiny uvězněných a potlačovaných opozičních aktivistů.
V období 1987-1989 byly
uskutečněny desítky přenosů
přes zelenou hranici. Průměrně
- více méně - tři přenosy jednou
za dva měsíce. Důležitým prvkem
aktivit Polsko-Československé solidarity bylo organizování setkání
v horách, a to zejména na Kladsku,
kde se konala taková nelegální
setkání v okolí pohoří Kralického
Sněžníka, Karpovského průsmyku
a Borůvkové hory. Třikrát se těchto
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setkání zúčastnil Václav Havel.
Zvláštní obětavost kurýrů
vyžadovalo pašování materiálů,
ale také lidí, přes hranice. Dva
nejznámější kurýři – svaté paměti Zdzisław Dumański a Jan
Mroczkowski udělali až 34 takových přesunů. Nejokázalejším z
nich bylo převedení přes hranice
Stanislava Devátého, kterého Jan
Mroczkowský ukrýval ve svém
domě v Lądku Zdroji.
Od 3. do 5. listopadu 1989 ve
Vratislavi organizovala Polsko-československá solidarita mezinárodní seminář pod názvem:
"Střední Evropa. Kultura na rozcestí - mezi totalitarismem a komercialismem. "
V přehledu české a slovenské
nezávislé kultury se objevili mimo
jiné; Jaroslav Hutka a Karel Kryl.
Během tří listopadových dnů se
v roce 1989 Wroclaw stala skutečným hlavním městem samostatné české a slovenské kultury.
Po této události, která měla
široký dosah, Václav Havel řekl,
že to byla "předehra k sametové
revoluci." Václav Havel, až do konce svého života zdůrazňoval, že
byl od samého počátku členem
Polsko-česko-slovenské solidarity.
V roce 1991 je sdružení oficiálně registrováno. Jeho hlavní
sídlo se v posledních 20 letech
nachází v Nové Rudě. Odnože
sdružení fungují rovněž na Kladsku a v Těšíně. Hlavní událostí,
která je každoročně (pravidelně)
organizována již od roku 1990,
jsou zejména Polsko-české dny
křesťanské kultury "Zůstaňme
rodinou". V rámci této iniciativy
bylo k dnešnímu dni uspořádáno
více než 1600 různých společensko-kulturní akcí, a to především
na pohraničí Dolnoslezského vojevodství. Stále častěji jsou také
různé akce v rámci tohoto projektu organizovány v Praze, Hradci
Králové, Libici nad Cidlinou a na
jiných místech mimo pohraničí.
V roce 2016, během 27.
ročníku tohoto projektu, bylo
uspořádáno více než 80 různorodých akcí (koncertů, divadelních
představení, různých tematických
výstav, soutěží pro děti a mládež,
a také mnoho integračních setkání). Dohromady se tyto události
konaly na 38 místech.
Dalším příkladem činnosti
Polsko-česko-slovenské solidarity
jsou filmové a divadelní festivaly
pravidelně organizované (již 27
let) v polském Těšíně.
V roce 2010 byla v Kladských
horách zorganizována nová tu-

ristická stezka s názvem ”Szlak
kurierów Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej" (Stezka kurýrů
Polsko-česko-slovenské solidarity), která ukazuje místa ilegálních
schůzek a místa, kde kurýři Polsko-česko-slovenské solidarity
nelegálně pašovali přes "zelenou
hranici". Stojí za to vyjít si do hor,
např. na výlet, a současně navštívit
ve světovém měřítku jedinečnou
turistickou stezku, kterou vytvořili
odvážní kurýři Polsko-česko-slovenské solidarity. Právě oni jako
jedni z prvních ukázali, že totalitní
systémem vytvořenou "železnou
oponu" lze porazit a stojí za to se
o to pokusit.
Euroregion Glacensis
V roce 1990 jsem byl zvolen
předsedou městské rady v Nové
Rudě. Od samého počátku jsem se
podílel na úsilí o otevření nových
hraničních přechodů a spolupráci
pohraničních měst. Zvláště jsem
se pak usiloval o "párování" polských a českých měst, jednalo se
o tzv. partnerská města, osobně
se mi podařilo takto propojit až
26 měst a obcí nejen v pohraničí.
Mělo to velký význam pro další rozvoj polsko-české spolupráce
v nové epoše, ve které státní hranice přestávala rozdělovat. Funkce hranic se začala měnit z bariéry
oddělující dva sousední národy
na most, který měl lidi spojovat.
Velký význam pro polsko-českou integraci měly také rychle
se rozvíjející Polsko-české dny
křesťanské kultury. Tato akce byla
zahájena v roce 1990, z iniciativy
Teresy Bazały a Juliana Golaka, od
samého začátku byla podporována Tomášem Kočičkou – prvním
starostou Broumova, Dr. Tiborem
Pindešem a také otcem Norbertem Zemanem z Broumova, pravidelně tuto iniciativu podporovali
také otec biskup Dominik Duka,
Jiří Hanuš (Červený Kostelec) a
další.
Již 27 let jsou pravidelně - každoročně – organizovány Polsko-české dny křesťanské kultury.
3. listopadu 1993 v zámku
Książ ve Walbrzychu jednal I.
Národní kongres přeshraničního
sdružení měst a obcí Polsko -Česká republika. Bylo zde reprezentováno několik obcí z Wałbrzyského vojevodství. Vzpomínám
si, že za českou stranu přijel pouze
jeden zástupce, byl to František
Bartoš z Rychnova.
Již na začátku roku 1993 jsem
navrhl vytvoření nové mezinárod-

ní organizace – prvního výlučně
polsko-českého euroregionu. Mé
a další myšlenky, kterých postupně přibývalo, byly publikovány v
polsko-česko-německém periodiku - měsíčníku "Ziemia Kłodzka
– od Kladského pomezi - Glazer
Bergland".
29. března 1994 jsem uspořádal konferenci v Nové Rudě,
během které jsem vznesl žádost
o vytvoření trvalého regionu polsko-české spolupráce.
30. května 1994 Sejmik samosprávy Wałbrzyského vojevodství
(na mou žádost) přijal usnesení
o zahájení procedury vytvoření
Euroregionu Glacensis. Již před
tím jsem měl možnost podělit se o
své plány na rozvoj polsko-české
spolupráce v průběhu konference
s názvem "Základy rozvoje západních a východních příhraničních
oblastí Polska. Polsko a jeho spolupráce se sousedy. (publikace
Akademie věd PAN. Bulletin č.
10, část II-1995).
Od 4. do 11. května 1994 jsem
se podílel na výzkumném projektu
organizovaném Polskou akademií
věd - Institutem geografie a prostorového uspořádání. Byl jsem
pozván k účasti na několikadenní
mezinárodní "putovní"konferenci,
během které jsem měl možnost
seznámit se s činností euroregionů v pohraničí, a to jak v Szklarské
Porebě, tak zejména v Bocholtu,
kde byly účastníkům konference
představeny nové možnosti spolupráce na pohraničí.
Po návratu do Polska (dodatečně inspirován příklady ze
západních hranic) jsem rychle
napsal první projekt vytvoření
Euroregionu Glacensis a našel
jsem, jak v Polsku, tak i v České
republice spojence, především Teresu Bazału, Radomíra Morawce,
Tomáše Kočičku, Zdeňka Streubela, Františka Bartoše, Helmuta
Dohnálka, Jiřího Hanuše a další.
Oni okamžitě odvážně podpořili
tuto iniciativu v České republice
… kde (měl jsem takový dojem)
to bylo asi náročnější a komplikovanější. Bylo ještě třeba dlouhé
a namáhavé práce, aby vnikl takový první výlučně polsko-český
euroregion.
Nejvíc mne v této době podpořil Sejmik samosprávy Walbřišského vojevodství, byl jsem
radním Walbřišského vojevodství
v letech 1992- 1994 a zmocněným
Sejmikem ke spolupráci s Českou
republikou v letech 1993-1997.
Další institucí v Polsku, které jsem navrhl spolupráci, bylo

Sdružení obcí Kladské Země.
Brzy se právě toto sdružení stalo
polskou částí Euroregionu Glacensis. Vytvoření Euroregionu bylo
v této době nesmírně obtížným
úkolem, protože v obou zemích
byly rovněž vlivní protivníci
vzniku prvního polsko-českého
Euroregionu Glacensis. V České
republice nejvíce podpory a práce
do projektu vložili Radomír Morawiec a František Bartoš. Spolu
s Radomírem Morawcem jsme
vedli zdlouhavé a obtížné práce,
které vedly ke šťastnému konci.
Získávali jsme stále více přátel
a spojenců. Zejména v druhém
období bylo těchto spojenců a
přátel čím dál víc.
Oficiálně se Sdružení obcí
Kladské Země, které představoval Czeslaw Kręcichwost, stalo
polskou částí Euroregionu.
Na české straně vznikl nový
subjekt, bylo to přesně 16.1.1996
v Rychnově nad Kněžnou, kde 7
starostů českých měst: Náchod,
Rychnov, Šumperk, Ústí n. Orlicí,
Trutnov, Orlické Záhoří, Police n.
Metují a primátor města Hradec
Králové podepsali dohodu o
zřízení Regionálního sdružení pro
spolupráci v pohraničí Čech, Moravy a Kladska, které od 9.3.1998
působí jako sdružení měst a obcí
Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis.
Nicméně je třeba připomenout, že nastaly také zajímavé,
mnohdy i nebezpečné, a někdy
dokonce i humorné situace spojené s různými fázemi vzniku
prvního polsko-českého Euroregionu.
Takových případů a incidentů nashromážděných v rámci tzv.
občanské diplomacie vzniklo
mnoho, protože i věci to byly
nové. Plány spolupráce vytvořené společníky v rámci přirozené
lidské spolupráce v pohraničí byly
dalekosáhlé ... a úředníci, včetně
těch na vysokých postech ... byli
ze staré školy. Stávalo se, že ze
strachu byly po dlouhou dobu
blokovány záležitosti, které byly
pro obyvatele pohraničí velmi
očekávané a moc potřebné, ale
úředníci ve Varšavě a v Praze to viděli jinak. Doufám, že dnes už je to
lepší, protože prolomení starých
a špatných stereotypů nahromaděných v průběhu let bylo velmi
pracné. Všechny tyto ambiciózní
a téměř revoluční změny byly realizovány prostřednictvím dobrovolné práce lidí, kteří věnovali svůj
čas na přípravu prvního výlučně
polsko-českého euroregionu.
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Julian Golak

UHONOROWANIE JANA MROCZKOWSKIEGO

Ambasador Jakub Karfik w imieniu czeskiego rządu odznaczył Medalem Złotej Lipy Jana Mroczkowskiego, legendarnego kuriera SPCz-S.

24.11.2016 r. w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu
odbyła się uroczystość wręczenia
przez J. E. Jakuba Karfika, ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Medalu Złotej Lipy, przyznanego przez czeskie Ministerstwo
Obrony Janowi Mroczkowskiemu, mieszkańcowi Lądka-Zdroju.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem i przedstawieniem gości.
Następnie Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i
Rzecznik Generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
wygłosił laudację na cześć Jana
Mroczkowskiego.
Jan Mroczkowski od 1982
roku był zaangażowany w działalność opozycyjną w strukturach Solidarności. Wielokrotnie
w czasie akcji przeciwko władzy
komunistycznej był aresztowany
i represjonowany. Ponad 30 razy
jako kurier przenosił przez zieloną granicę ulotki, książki, prasę
podziemną, a także części do
drukarni i kasety z nagraniami.
Przerzucał także radiostację z Polski do Czechosłowacji.
W odwrotnym kierunku przenosił
zakazane publikacje Karty 77.

Współorganizował w połowie 1989 roku przerzut przez
zieloną granicę do Polski,
poszukiwanego czeskiego
opozycjonisty Standy Devatego, który ukrywał się w jego
domu.

Jego działalność upamiętnia
Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej na pograniczu. Jego zdjęcia umieszczone
są na każdej tablicy informacyjnej na tym szlaku, zorganizowanym w górach ziemi kłodzkiej

przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką.
Jan Mroczkowski jest skromnym człowiekiem, jedną z najbardziej zasłużonych osób dla
odzyskania wolności i demokracji
w Polsce i Republice Czeskiej.

W uroczystości odznaczenia wzięli udział między innymi: Cezary Przybylski, marszałek województwa, Paweł Hreniak,
wojewoda dolnośląski, Wojciech Murdzek, poseł na Sejm RP, Arkadiusz Ignasiak, konsul Rep. Czeskiej we Wrocławiu,
Igor Wójcik, dyrektor OKiS, Paweł Skrzywanek, prezes uzdrowiska Szczawno- Zdrój.
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Julian Golak

SLAVNOSTNÍ UDĚLOVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ ZLATÉ LÍPY
PRO JANA MROCZKOWSKÉHO, LEGENDÁRNÍHO
KURÝRA POLSKO-ČESKOSLOVENSKÉ SOLIDARITY

Ve sloupovém sále uřadu dolnoslezkého vojevodstvíve Wroclawí velebení a také živoopís hrdiny - Jana Mroczkowského představil Julian Golak, vicepředseda Sejmíku
a mluvčí Polsko-česko-slovenské Solidarity. Foto A. Włodarski.

Wroclaw, dne 24.11.2016,
10.45 hod. Dolnoslezský vojvodský úřad. Sloupová síň, slavnostní předání J. E. Jakubem
Karfikem, velvyslancem České
republiky v Polsku medaile Zlaté
Lípy (uděluje Ministerstvo obrany
České republiky) Janu Mroczkowskému obyvateli Ladka Zdroje.
Program:
10.45 - zahájení ceremoniálu.
Uvítání a prezentace hostů
11.00 – projev na počest Jana
Mroczkowského vyhlásí Julian
Golak
11.10 - projev J. E. Jakuba Karfika,
velvyslance České republiky
11.20 – projev Jana Mroczkowského a pozvaných hostů
Projev na počest Jana Mroczkowského ze dne 24.11.2016,
vyhlášený Julianem Golakem
místopředsedou Sejmiku Dolnoslezského Vojevodství a generálního mluvčícho Polsko-česko-slovenské Solidarity.
Jan Mroczkowský byl od roku
1982 zapojen do opoziční činnosti ve strukturách Solidarity.
Mnohokrát byl během aktivit
proti komunistickému režimu

zatčen a potlačován. Více než
30 krát přenášel jako kurýr přes
hranici letáky, knihy, podzemní
tiskoviny a také součástky pro
tiskárny a kazetové nahrávky.
Přehazoval rádiové stanice z
Polska do Československa. V opačném směru přenášel zakázané
publikace Charty 77.
Spoluorganizoval v po-

lovině roku 1989 převedení
přes zelenou hranici do Polska
skrývájícího se českého disidenta Standy Devatého, kterého
ukrýval ve svém domě až do
sametové revoluce.
Jeho dílo připomíná stezka
Kurýrů Polsko-česko-slovenské
solidarity na pohraničí. Fotografie jeho osoby jsou umístěny na

Velvyslanec Jakub Karfík během rozhovoru s Janem Mroczkowským.

každé nástěnce na této stezce,
kterou zorganizovalo v kladských
horách Sdružení polsko-česko-slovenské solidarity.
Jan Mroczkowský je skromným člověkem, který je jedním
z nejvíce zasloužilich lidí pro
získaní svobody a demokracie
v Polsku a České republice.
Preklad: Joanna Golak-Cincio
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Ewa Jazienicka

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z PRYMASEM CZECH
W AMBASADZIE RP W PRADZE

Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej wręczył kard. Dominikowi Duce obraz namalowany
przez Lucynę WIerzbicką. Pośrodku Ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz.

W dniu 14 grudnia 2016
roku w ambasadzie RP w Pradze zostało zorganizowane spotkanie świąteczne, na które ambasador, Grażyna Bernatowicz
oraz Marzena Krulak, kierownik
Wydziału Konsularnego zaprosiły ponad 100 osób z Polski i
Republiki Czeskiej. W czasie

Uczestnicy spotkania

spotkania gospodynie złożyły
życzenia świąteczne wszystkim obecnym oraz zaprosiły
do wspólnego śpiewania kolęd,
które intonował zespół teatru
„Maska” z Jeleniej Góry.
Ksiądz kard. Dominik Duka
przemawiał w języku polskim,
śpiewał wspólnie z uczestni-

kami spotkania polskie kolędy oraz złożył życzenia, które
zakończył słowami „Boże błogosław Polskę”.
Miłym akcentem było wręczenie przez Juliana Golaka,
przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-

skiej portretu księdza kardynała
Dominika Duki , który wykonała Lucyna Wierzbicka z Boguszowa-Gorc. Portret powstał
podczas międzynarodowego
pleneru artystycznego, który
odbył się w Gietrzwałdzie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Przemawia gospodarz spotkania Ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

KAPLICA CZASZEK W KUDOWIE CZERMNEJ PIONIERSKIE I MISTRZOWSKIE DZIEŁO KS. TOMASCHKA
„Do tych miejsc trafiam, które wypełniłeś sobą na zawsze.
Nie przychodzę, bym je sobą wypełnił ja, lecz bym sam napełnił się Nim.
A c h m i e j s c e ! M u s i s z b y ć p r z e n i e s i o n e w t y l e m i e j s c ! ”.
(K. Wojtyła, Wędrówka do miejsc świętych, w: Poezje, dramaty, szkice, Kraków 2004, s. 139)

Św. Augustyn wyznaje ludziom każdej epoki: „niespokojne jest serce ludzkie, dopóki
nie spocznie w Bogu”.
Historia zarówno ludzkości,
jak i mieszkańców naszej małej
ojczyzny, to w zasadzie dzieje
wielkiego szukania i odkrywania Boga przez człowieka. Przy
czym, jak nas pouczał już św.
Jan Apostoł i Ewangelista, miłość względem Boga domaga
się w każdej epoce mądrości
i czujności wobec coraz to
bardziej nowych i wyrafino-

wanych zwodzicieli. Ceniony
francuski pisarz George Bernanos (1888-1948) w swojej
twórczości podejmował przede
wszystkim problem duchowej
walki, jaką człowiek prowadzi z
grzechem, twierdził, że „Kościół
potrzebuje nie tyle reformatów,
co świętych.”
Na powyższe, kluczowe dla
każdego człowieka tematy, celnie i lapidarnie wypowiadał się
m.in. Łódzki Metropolita ks.
abp. prof. Marek Jędraszewski. W ramach comiesięcznych

Wnętrze Kaplicy Czaszek w Czermnej, pocztówka z 1936 r.

spotkań pt. „Dialogi w katedrze”
stwierdził: „Bez Boga nie osiągniemy niczego! Bez Boga nie
ma przyszłości! Tam gdzie nie
ma Boga, tam jest piekło. Bez
względu jak je nazwiemy - socjalizm, liberalizm czy kapitalizm. Nie ma raju bez Boga.
Zło pojawia się w momencie,
kiedy człowiek nie ma Boga w
sercu. Zło jest jak zimno, które
jest skutkiem braku ciepła i
jak ciemność, która nas ogarnia, gdy zgasimy światło. Zło
tryumfuje dzięki bezczynności

ludzi dobrych. A Jezus mówi do
swoich uczniów: „Wy jesteście
światłością świata. Wy jesteście
solą ziemi” (Mt 5, 13-14).
Miesiąc listopad jest świetną okazją, aby poprzez różne
wydarzenia pielęgnować pamięć i modlitewną solidarność
z naszymi bliskimi zmarłymi.
Za zmarłych można się modlić, ale też możemy z nimi
prowadzić zdrowy, mistyczny
dialog, wolny od skrycie upowszechnianych, chorobliwych
kontaktów okultystycznych. Jak
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głosił św. Justyn (ur. 100) każda
filozofia, kultura, jak też i każdy
człowiek jest środowiskiem, w
którym możemy znaleźć „ziarna
prawdy”. Chrześcijanie wierzą
w prawdę o trynitarnej komunii, w tym również ze świętymi,
praktykowanej jako „świętych
obcowanie”. Znaczy to, że możemy sobie nawzajem pomagać. Bowiem do Domu – Serca, Trójjedynego Boga Miłości,
chrześcijanie idą wspólnie.
Niezwykle celnie, pięknie i lapidarnie formułują tę prawdę
Włosi – „a corpo”, tzn. jako jedno
ciało, jeden organizm.
Niestety, po komunistycznym okresie walczącego ateizmu i narzucania nam jedynej
i zarazem „postępowej” wizji
Boga jako „opium dla ludu”
oraz teoretycznego materializmu, a obecnie medialnej inwazji śmierci Boga, eksplozji
praktycznego materializmu,
hedonizmu, nowych ideologii i
form poprawności politycznej
oraz stylu życia - jakby Boga w
ogóle nie było, temat eschatologii i autentycznego dialogu ze
śmiercią nadal jest w polskiej
kulturze bardzo zaniedbywany
i ignorowany. Co więcej, subkultura propagowana m.in. w
wersji amerykańskich filmów,
książek, gier komputerowych
i neopogańskich zwyczajów
(często mających celtycki rodowód, jak np. rzekomo niegroźna
maskarada typu Halloween),
narzuca demoniczną wersję
śmierci, pełną lęku, grozy i
obrzydzenia. Wystarczy chociażby obejrzeć estetykę oferowanych masek, szat, akcesoriów...

Tymczasem, na naszych
oczach dokonuje się proces,
świadczący o tym, iż zarówno
na forum nauki, jak i kultury
coraz częściej i z nową siłą
powraca problematyka sensu
ludzkiego życia i śmierci, kultu zmarłych oraz związanego
z nim kultu czaszek i życia pozagrobowego. Przykładowo
wystawę pt.: „Schädelkult Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Menschen”
eksponowano w Manheim, w
gmachu tutejszego muzeum w
okresie 2 X 2011 – 29 IV 2012
roku. Towarzyszył jej katalog,
który pod identycznym tytułem wydali Alfried Wieczorek
i Wilfried Rosendahl. Natomiast w dniach od 17 listopada do 14 kwietnia 2013 roku
w archeologicznym oddziale
westfalskiego muzeum prezentowana była wystawa (również
wzbogacona o katalog) pt.
„Schädelkult - Mythen und
Kult um das Haupt des Menschen”. Stanowiło ją ponad 300
eksponatów, pochodzących z
30. krajów. Z kolei w galerii
sztuki austriackiego Leoben zaprezentowano w 2013 r. wystawę pt.: „Faszination Schädel –
Der Kult um den Kopf“. W tym
przypadku poznanie wielotysięcznych dziejów fascynacji
i kultu czaszki w historii kultury różnych narodów było
możliwym dzięki ponad 300
eksponatom, pochodzącym z
40 europejskich kolekcji. Znalazły się tam zarówno czaszki
artystycznie udekorowane,
obiekty będące przedmiotem
czci religijnej oraz relikwie.

Kartusz niszy Kaplicy Czaszek ks. W. Tomaschka w Czermnej, fot. T. Fitych.
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Doktora Koudounarisa
opis i ocena
siedemdziesięciu
europejskich i światowych
kostnic
21 lipca 2014 roku renomowane poczdamskie wydawnictwo Ullmann-Verlag wydało
niezwykle wartościową książkę pt. Im Reich der Toten Eine
Kulturgeschichte der Beinhäuser
und Ossuarien (w tł. na j. polski
„Królestwo zmarłych, historyczno-kulturowe dzieje karnerów,
kostnic i ossuariów”). Jej autorem jest kalifornijski doktor historii sztuki Paul Koudounaris.
Autor omawianej książki w 2006
roku zainicjował prowadzone na
szeroką skalę badania. Dotyczyły
one ludowych, jak i religijnych
rytuałów oraz zwyczajów związanych ze śmiercią. Ponadto kalifornijskiego badacza interesowało wykorzystywanie w przestrzeni sakralnej ludzkich kości,
jako elementów dekoracyjnych,
także motywów i genezy makabryzmu. W latach 2006-2011
Koudounaris wiele podróżował.
Poruszał się według wypracowanego przez siebie klucza
badawczego, adekwatnego do
sformułowanych celów i hipotez. Na praktycznie wszystkich
kontynentach odwiedził on aż 18
wybranych krajów. Przy czym aż
dla ponad 70 kostnic (karnerów)
i ossuariów (niem. Beinhäuser,
Ossuarien), które powstały od
początku czasów nowożytnych
do wieku XIX, zebrał naukową
literaturę, dokonał analiz i konsultacji oraz sporządził bogatą
dokumentację fotograficzną.
W celu pełniejszego wykorzysta-

nia efektów jego prac, należałoby w tym miejscu z jednej strony
chociażby szkicowo przybliżyć
panujące wówczas nastawienie
do śmierci oraz wobec ludzkich
szczątków, a następnie naświetlić chociażby dwa kluczowe
pojęcia. Dotyczą one dwóch
kategorii najważniejszych w
tym okresie sakralnych obiektów cmentarnych.
Bardzo interesujące i zarazem zróżnicowane sposoby
grzebania umarłych, w grobach indywidualnych dla osób
zamożnych, a wspólnych dla
ludzi biednych, spotykamy w
judaizmie, zarówno przed, jak
po narodzeniu Chrystusa. Co
ciekawe najczęstszym wyposażeniem judaistycznych grobów była lampka oliwna, symbolizująca kontynuację życia w
świecie pozaziemskim. Ponadto
w judaizmie były też praktykowane kamienne „skrzyneczki” z
kośćmi, które określano mianem
ossuariów. Tę formę architektoniczno-plastyczną przejęły także
chrześcijańskie relikwiarze, zarówno romańskie, jak i z okresu wczesnego średniowiecza.
W Europie, przez wiele stuleci
na miejscach grzebalnych istniała praktyka zbierania resztek
ludzkich kości, pozostałych po
procesie czasowego rozpadu.
W efekcie, zgodnie z ówczesną
tradycją oczyszczano je i ponownie z szacunkiem składano
w tzw. ossuariach. Praktyka ta
trwała aż do ustania zakazu grzebania zmarłych na powierzchni, tzn. do ok. 1200 r. Wcześniej
szczątki ludzkie były chowane
w podziemnych katakumbach.
Konieczność wprowadzenia w XI

Luca Signorelli „Zmartwychwstanie ciał” (1499-1502), fresk w katedrze Santa
Maria i San Costanzo w Orvieto.
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i XII w. dwufunkcyjnych obiektów cmentarnych, tzw. karnerów
(kostnic) spowodował znaczny
wzrost populacji europejskiej.
Był to więc nie tyle efekt zmiany
w zakresie teologicznego myślenia, jaki mógłby się pojawić
w obrębie wspólnoty chrześcijaństwa zachodniego, co raczej
wymóg praktyczny.
Termin ossuarium pochodzi
z łaciny (ossua - kości, kościec,
a liczba mnoga od słowa os,
ossis kość). Było to naczynie
służące do przechowywania
kości lub prochów zmarłego,
który został poddany kremacji.
Jest to też nazwa wolnostojącej
jednokondygnacyjnej budowli,
jakie były wznoszone w obrębie
cmentarzy. W przypadku, gdy w
miejscu starego grobu lub cmentarza zakładano nowy, to w tego
typu obiektach, umieszczano
znalezione lub ekshumowane
szczątki zmarłych, ale także w
kryptach kościołów i w obrębie
klasztorów. Ossuaria tworzono
też w miejscach wielkich bitew,
po epidemiach lub klęskach
głodu.
Z kolei karner lub kostnica
(z łac. carnarium; niem. Karner
lub Gerner) stanowił rodzaj
konstrukcji architektonicznej,
służącej do przechowywania
kości znalezionych na cmentarzu. Obiekty tego typu, z jednej
strony mogły przynależeć do kościoła, zarówno jako swego rodzaju przybudówka (rozszerzenie), bądź też jako przedsionek
(atrium), a z drugiej w samym
obszarze w świątyni jako np.
przestrzeń wytworzona pod chórem. Najczęściej była to jednak
osobna „dwukondygnacyjna”
budowla, postawiona na centralnym placu kościoła. Wzno-

szono ją na rzucie koła, owalu,
lub wielokąta. Architektoniczna
konstrukcja tego typu była integralną częścią cmentarza. Jej
dwufunkcyjność wyrażała się
przez rozdzielenie przestrzeni na
dolną (podziemną), która służyła
jako miejsce pochówku i kostnica oraz na górną kondygnację
- kapliczkę. Ta była zwyczajowo
projektowana i docelowo wyposażana w ołtarz eucharystyczny,
umieszczany w absydzie oraz w
wieżyczkę, tzw. sygnaturkę. Górna kondygnacja karneru służyła
uroczystościom pogrzebowym
oraz mszom św. w intencji zmarłych. Natomiast w części dolnej,
swoistej krypcie, bardzo często
gromadzono szczątki kostne ze
zlikwidowanych grobów.
Karnery i to w znaczącej liczbie, występowały już w epoce
romanizmu i wczesnego gotyku. Za pierwowzór posłużyła tu
m.in. przedromańska „dwukondygnacyjna” krypta najstarszego
w Niemczech kościoła cmentarnego pw. św. Michała w Fuldzie
(zbudowana w latach 818-822).
Obiekty tego typu spotykamy
zwłaszcza w krajach południowo-niemieckich (Austria, Bawaria
i Szwajcaria), a rzadziej w północnych Niemczech, ponadto
także w Czechach, północnych
Węgrzech (dzisiejsza Słowacjanajstarszy istniał na zamku w
Bratysławie) i na Śląsku.
W kręgu 15 krajów europejskich przebadanych przez
doktora Paula Koudounarisa,
największą liczbę kostnic i ossuariów odnotował we: Włoszech
(10), Niemczech (8), Portugalii
(8), Czechach (6), Francji (6),
Szwajcarii (6), Austrii (4), Anglii
(3), Hiszpanii (2). Przy czym, na
mapce opublikowanej w sygna-

lizowanej książce, w krajach sąsiadujących z Polską najwięcej
obiektów tego typu mają Niemcy, następnie Czechy, a Słowacja
zaledwie jeden.
W związku z silnymi powiązaniami historyczno-kulturowymi Czech i Śląska z Austrią,
w minionych latach osobiście
badałem występowanie i specyfikę kostnic (karnerów) głównie
na obszarze Austrii. W efekcie
muszę w tym miejscu zaznaczyć,
że jedynie w Austrii wzniesiono znaczną ich liczbę, tzn. bez
mała 100 karnerów. Jest ich tam
znacznie więcej, niż tylko to, co
w bardzo selektywny sposób sygnalizuje doktor Paul Koudounaris. Dla przykładu, charakterystyczne karnery występują m.in.
w takich regionach jak: Dolna
Austria w: Bad Deutsch-Altenburg, Burgschleinitz, Eggenburg, Friedersbach, Hainburg,
Mistelbach, Mödling, Pottenstein
(podwójny karner), Pulkau, Tulln
nad Dunajem, Wiener Neustadt,
Zeller i Zwettl; w Wiedniu - katedra Św. Szczepana (Virgilkapelle),
St. Michael, Schottenkirche, Heiligenstadt (przy Michaelskirche);
Górna Austria w: Enns, Hallstatt
(w krypcie kaplicy św. Michała
z XII w. znajduje się największa
w Europie kolekcja 610 malowanych czaszek z k. XVIII i XIX w.) i
Mauthausen; Karyntia - jedynie
w tym regionie zachowało się aż
50 karnerów, m.in. w: Ossiach,
Friesach, Maria Saa, Metnitz,
Moosburg, Rechenberg, Villach,
Deutsch-Griffen; Salzburg w:
Hallein; Tyrol w: Elbigenalp, w
dolinie Lechtal przy kaplicach
św. Marcina i św. Magdaleny.
Powyższe dane raz jeszcze
potwierdzają prawidłowość
odnotowaną przez badaczy

Rewers pocztówki z 1936 r. z napisem „pochodzenie szczątków ludzkich w Czermnej z wojny 30-letniej”.

różnych narodowości, że karnery najczęściej występują w
dolinie Dunaju, a zwłaszcza w
centrum kraju Dolnej Austrii.
Z tych miejsc ten typ budowli
sakralnej rozprzestrzenił się na
sąsiednie regiony i kraje.
Kluczowa rola dialogu
pomiędzy zmarłymi
i żywymi
We wstępie do wspomnianej
publikacji Paula Koudounarisa,
będącej uproszczoną wersją jego
pracy doktorskiej, omówione zostało ważne zagadnienie egzystencjalnego dialogu ze śmiercią,
jako istotnego dla pełnej tożsamości człowieka.
Przypomnijmy, że od końca XVI do wieku XVIII, Kościół
katolicki w celu zaleconej na
Soborze trydenckim wizualizacji prawd wiary (w tym związku pomiędzy życiem i śmiercią
uwidacznianym w istocie Trójcy
Św.), wykorzystywał m.in. barok
(etymologia tego terminu wywodziła się prawdopodobnie
z portugalskiego słowa -barroco – „perła o nieregularnym
kształcie”). W tym czasie był to
główny kierunek w kulturze europejskiej, a zarazem nieoficjalny
styl Kościoła katolickiego czasów
potrydenckich. W odróżnieniu
od antropocentrycznego humanizmu doby renesansu, barok
reprezentował teocentryczny i
trynitarny mistycyzm (ubogacony, m.in. przez przedstawicieli
„złotego wieku” mistyki katolickiej – św. Jana od Krzyża i św.
Teresy z Avila).
Powołując się na tezę
francuskiego socjologa Jeana
Baudrillarda (i jego pracę - Der
symbolische Tausch und der
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Tod, Monachium 1982) doktor
Koudounaris twierdzi, iż oświecenie budując „nowy porządek”
świata (nb. wraz z symbolem
trzynastowarstwowej piramidy,
hasło „Novus Ordo Seclorum” –
„Nowy Porządek Wieków” już
w 1776 r. widniało na pieczęci
iluminatów), lansowało wyższość
swych filozoficznych koncepcji
nad doktryną i praktyką chrześcijańską. W efekcie, przerwało
ono ważną nić egzystencjalnego dialogu pomiędzy zmarłymi
i żywymi (w dodatku zmieniony
został także sposób traktowania
ludzkiego ciała, pojmowanego
coraz bardziej indywidualistycznie). W efekcie śmierć ukazywano odtąd jako dramatyczną
zmianę (definitywną destrukcję
ludzkiego organizmu i przerwanie ludzkich relacji), jako barierę
nie do przekroczenia i uniwersalny symbol umierania. Z kolei
zmarłych skazano na wygnanie
i izolację (cmentarze stawały się
teraz gettami, a zmarli zostali
zredukowani w zasadzie do
źródeł kontaminacji). Nastąpiła totalna zmiana paradygmatu
kultury grzebania. Z chwilą kiedy
kończył się dialog ze zmarłymi,
radykalnej zmianie uległo również nastawienie do kostnic
(karnerów; niem. Beinhäuser).
Ich zredukowane przesłanie
zostało ograniczone jedynie do
nacechowanego lękiem ostrzeżenia w funkcji „Memento Mori”.
Miały one przypominać odwiedzającym, że i oni kiedyś umrą.
Uniemożliwiło to dalsze rozwijanie się chrześcijańskiego personalizmu oraz chrześcijańską
oraz chrześcijańskiej wymiany
pomiędzy żywymi i umarłymi.
Również i w tym przypadku
spełniała się zasada głosząca, że
tam gdzie słabnie moc prawdy,
znacznemu osłabieniu podlega
także i moc wiary.
Co więcej, wspomniany już
francuski uczony Baudrillard, za
pośrednictwem kalifornijskiego
Doktora przekonywał, że społeczeństwo doby nowożytnej ukazało daleko idący brak zdolności
i umiejętności spotykania się ze
śmiercią. W konsekwencji zaczęto ją spłycać, traktując z jednej
strony poprzez niezwykle płytki i ironiczny humor, a z drugiej
poprzez perwersyjną fascynację.
Ta ostatnia zaowocowała m.in.
makabryzmem. Przykładem
tego jest chociażby koszmarny
sposób traktowania ludzkich
szczątków i wystrój czeskiej

krypty w tzw. „Kostnice Sedlec”
Kaplica Czaszek w Kutnej Horze
(70 km od Pragi; w aktualnej
wersji jest ona o jedno stulecie
młodsza od Kaplicy Czaszek w
Czermnej). Należy tu zauważyć,
w każdej epoce ważnym wymogiem europejskiej kultury jest
potrzeba, aby nasze święte
miejsca ustrzec od zagubienia
ich pełnego sensu oraz realizacji
podstawowych funkcji, a zarazem przed desakralizacją, m.in.
w postaci skomercjalizowanej
turystki kulturowej.
Czermnieńska Kaplica
Czaszek pod lupą doktora
Koudounarisa
Należy zauważyć, że w książce Koudounarisa przy analizie
celowo przezeń wybranych 70ciu karnerów i ossuariów – jak
w przysłowiowej soczewce – zostały zsyntetyzowane zarówno
dzieje katolickiej pobożności,
jak też funkcjonalno-architektonicznego rozwoju kostnic
jako obiektów sakralnych, czy
też historia makabrycznej sztuki
dekorowania ich ludzkimi kośćmi. Znaczącym jest też fakt, że
jego badania ukazują szerszy
kontekst zarówno europejskiej
kultury grzebania, jak też i analogicznej kultury, żywotnej na
innych kontynentach.
Spoglądając w tej tak bardzo
szerokiej i interdyscyplinarnej
perspektywie badawczej, należy podkreślić, iż duże znaczenie
ma dla nas fakt, że kalifornijski
doktor swymi badaniami objął
również jedyną w Polsce, czermnieńską Kaplicę Czaszek (aktualnie znajduje się ona w dzielnicy
Kudowy-Zdroju). W jego ocenie,
tutejszy karner zbudowany
w 1776 roku, przez 44-letniego katolickiego proboszcza
Wentzla Tomaschka, stanowi
pionierski obiekt tego typu sakralnej architektury w Europie
Środkowej. Jego zdaniem tego
rodzaju kompozycja i wystrój kaplicy wywarły znaczący wpływ
na powstawanie kolejnych tego
typu obiektów (m.in. w 1870 r. w
czeskim Sedlcu k/Kutnej Hory).
Ponadto jest to zarazem jedyny przykład karneru, który ze
względu na w pełni świadomy
i celowy, chociaż makabryczny
wystrój kaplicy (zrealizowany
przy użyciu 3 tysięcy ludzkich
kości), pozwala zestawiać „dzieło
życia” ks. Tomaschka z włoskimi
kostnicami doby kontrreformacji
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(w Rzymie m.in. przy siedzibie
rzymskiej prowincji kapucynów,
a w jednej z głównych świątyń
tego zakonu z kryptą kościoła
Santa Maria della Concezione,
istnieje aż pięć kaplic wyłożonych makabrycznymi ornamentami, wykonanymi z ok. 4.000
czaszek i kości oraz postaci zmumifikowanych zakonników; czy
też kościołami bractwa Dobrej
Śmierci).
W krótkim czasie, zaledwie
kilku miesięcy, bowiem od wiosny do października 1776 roku
ks. prob. Wentzel Tomaschek
(1664-1804) na miejscu dawnego i podupadłego karneru o
drewnianej konstrukcji, na rzucie kwadratu wzniósł barokowy
dwukondygnacyjny karner – tzw.
„Kaplicę Czaszek”. Jest on nieformalnym centrum cmentarza, a
znajduje się obok wolnostojącej
renesansowej dzwonnicy obronnej i głównego wejścia do parafialnego kościoła św. Bartłomieja.
Prezentowany obiekt stanowi
barokowa dwukondygnacyjna
budowla z mansardowym dachem, pokrytym drewnianym
gontem. Wnętrze części górnej
(de facto jednak parterowej), a
będącej w pełnym tego słowa
znaczeniu kaplicą, zostało w
mistrzowski sposób nacechowane syntezą wiary katolickiej.
Temu celowi służy dramatyczna
dekoracja przybliżająca napięcie
występujące pomiędzy życiem
i śmiercią. Przybliża je w pierwszym rzędzie, jedyne w swoim
rodzaju tło – „parawan” wytworzony z ludzkich szczątków. Jest
on wyjątkową „absydą” okalającą
ołtarz eucharystyczny. Kaplica
została wytworzona z ok. 3000
ludzkich czaszek i kości. Jest ona
zakomponowana w sposób harmonijny i godny, z dozą artyzmu,
choć nie pozbawionego przejawów makabryzmu. Zarówno
lewa, jak i prawa część kaplicznej „ściany” zostały obłożone
na przemian warstwą ludzkich
piszczeli i warstwą czaszek. Jednie obszerną, murowaną niszę
ściany głównej, czołowej, otaczają i wypełniają same czaszki
(licząc od podłogi jest ich aż
21 rzędów). Z kolei jeśli idzie o
sufit tutejszej kaplicy, to jak to
zauważa doktor Paul Koudounaris, rozwiązanie tego typu
jest praktycznie niespotykane
gdzie indziej w Europie. Ażurowy
sufit Kaplicy Czaszek w Czermnej został wytworzony z setek
podwieszonych pod drewnia-

nym sklepieniem czaszek, nad
którymi widnieją skrzyżowane
piszczele. Razem stanowią one
gigantyczny symbol - znak przemijania i śmierci.
Czaszka z dwoma skrzyżowanymi pod nią piszczelami stanowi najczęściej występujący w
tej kaplicy ornament i symbol.
Dla postronnego obserwatora,
na pierwszy rzut oka nie jest
on aż tak bardzo zauważalny,
bowiem praktycznie każdą z
osób odwiedzających karner
przytłacza samą ilość ludzkich
szczątków. Poświęćmy temu znakowi i symbolowi nieco więcej
uwagi. W chrześcijańskiej sztuce sakralnej znak ten spotkamy często, m.in. u stóp szeregu
krzyży zarówno pektoralnych,
jak też i Grup Ukrzyżowania
oraz krzyży przydrożnych, tzw.
Bożych Męk. Chociaż znak ten
jest stosunkowo stary, bowiem
pojawiał się już w chrześcijańskich katakumbach, to jednak
geneza i początki symbolu czaszki i dwóch skrzyżowanych kości
nie są znane. W wiekach średnich
był on ozdobą wielu nagrobków.
Występował zwłaszcza przy
wielu religijno-ascetycznych
tekstach - typu „memento mori”
(pamiętaj o śmierci). Nawiązywały one m.in. do duchowości
i praktyk obecnych w zakonach
benedyktynów i cystersów.
W tych rodzinach zakonnych
na koniec dnia, po rachunku
sumienia i ostatniej przed snem
(z którego niektórzy mogli się
już nie obudzić) modlitwie brewiarzowej – komplecie, zakonnicy gromadzili się w północnej części krużganków, a opat
odczytywał im krótki fragment
reguły św. Benedykta, mówiący
o prawdziwej gorliwości i sensie
życia (RB nr 72).
Czaszka często ze skrzyżowanymi piszczelami stanowi
jednoznaczny symbol śmierci.
Z drugiej jednak strony, jest to
ostatni ślad zmarłego, bowiem
ciało rozkłada się szybciej, a kości
są w stanie przetrwać dłużej i
dlatego dają złudzenie wieczności. Symbol czaszki najczęściej interpretuje się jako znak
przemijania i marności życia
na ziemi. W chrześcijaństwie
omawiany symbol wyraża także ascezę i pokutę. Przy czym
faktyczne centrum – serce omawianej Kaplicy Czaszek stanowi
ołtarz eucharystyczny wraz ze
stojącym na nim barokowym
krzyżem ołtarzowym. Stanowi
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on miejsce święte par excellence i uprzywilejowaną przestrzeń liturgiczną (dlatego m.in.
wyróżnia się swoją wysokością).
Ołtarz - czyli stół ofiarny, jest
symbolicznie związany z krwią
i ogniem (jak o tym wspomina
epizod z ofiarą Abrahama - zob.
Rdz 22, 1-9). Chrześcijańskim ołtarzem jest przede wszystkim
krzyż, na którym Chrystus złożył
ofiarę przebłagalną. Co więcej,
zazwyczaj mówi się o ołtarzu w
sensie stołu eucharystycznego
kościoła, wokół którego gromadzą się współwyznawcy, by
przystąpić do Komunii świętej,
co jednoznacznie potwierdza
dawne chrześcijańskie adagium:
„Kościół sprawuje Eucharystię,
a Eucharystia buduje Kościół”.
Z komunią eucharystyczną jest
związana fundamentalna dla
chrześcijan obietnica Chrystusa:
„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a
Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze
Mnie” (J 6,57).
W lapidarny, i zarazem mistrzowski sposób, najgłębszy
sens ołtarza i dokonującej się
na nim trynitarnej wymiany
darów opisał Romano Guardini - najwybitniejszy teolog
XX wieku: „Widomym znakiem
zewnętrznym tego, co w człowieku najgłębsze, najcichsze i
najsilniejsze jest ołtarz. Stoi on
w najświętszym miejscu kościoła, szeregiem stopni wzniesiony
ponad resztę przestrzeni, która
sama jest wyłączona z obszaru
działalności ludzkiej, wyodrębniona jak świętość duszy. Stoi
zbudowany mocno na masywnym cokole, jak ta niekłamliwa
wola w człowieku, wiedząca o
Bogu i zdecydowana stanąć w
Jego sprawie. A na cokole spoczywa płyta, mensa, miejsce
przystosowane wybornie do
składania ofiary: swobodna,
równa płaszczyzna, bez żadnych zakamarków i załomów.
Nie masz tu żadnych praktyk
niejasnych, schowanych w półcieniu - wszystko tu jasne, dostępne spojrzeniom każdego.
Tak samo powinna się odbywać
ofiara w sercu: powinna być jasna wobec Bożego spojrzenia,
wolna od wszelkich zastrzeżeń
i podstępów. Ale oba ołtarze
należą do siebie wzajemnie:
ów ołtarz zewnętrzny, stojący
na powszechnym widoku, i ten
drugi, wewnętrzny. Pierwszy z
nich jest sercem kościoła; drugi
najgłębszym przybytkiem żywej

piersi ludzkiej, tej duchowej
świątyni, której wyrazem i podobieństwem jest owa świątynia
widoma, zewnętrzna ze swymi
ścianami i sklepieniem”.
W konsekwencji, imponującej wysokości i gabarytów krzyż
ołtarzowy, ma w tle murowaną
niszę dużych rozmiarów – aktualnie, z jasnym tłem, jak gdyby
symbolizującym blask i radość
zmartwychwstania. Natomiast,
jak to dokumentują archiwalne
pocztówki, w okresie międzywojennym kompozycja niszy była
znacznie bogatsza. Wówczas we
wnęce za ołtarzowym krzyżem
z pasyjką Jezusa Ukrzyżowanego (był on posadowiony na
wysokim cokole zwieńczonym
wolutami, a te były i są nadal,
ozdobione po bokach rocaillami
oraz stylizowanymi grzebieniami), najprawdopodobniej istniały jeszcze jakieś polichromie (?).
Przedstawiały one iluzjonistyczne lichtarze, ale i jeszcze coś, co z
powodu niewielkich rozmiarów i
pogarszającej się jakości starych
pocztówek, jest dzisiaj niezwykle
trudnym do odczytania.
Po obu stronach kapliczkowego ołtarza, jak gdyby
opasanego „kostną absydą”,
wśród piszczeli i czaszek, znajdują się dwie artystycznie uformowane nisze, które u góry są
zwieńczone łukiem. Ich „ramę”
czy też „obramowanie” tworzy
kilkanaście czaszek, a każda ma
typowo skrzyżowane piszczele.
W centrum każdej nich stoją pojedyncze figury archaniołów, wyrzeźbione w drewnie. Po stronie
lewej od wejścia - Michał Archanioł z wagą do odmierzania dobrych uczynków oraz kartuszem,
na którym widnieje wezwanie w
językach łacińskim i czeskim „Pójdźcie na sąd ostateczny”;
(por. 1 Tes 4, 16; Dn 10, 21). Michał jest księciem aniołów, który
ma klucze do nieba; jest aniołem
sądu i Bożych kar, ale jest on także aniołem Bożego miłosierdzia).
Naprzeciwko niego, w drugiej
niszy widnieje Archanioł - Gabriel (jak ten wysoko postawiony w hierarchii nieba, który stoi
przed Bogiem – por. Łk 1,19) w
tym przypadku ukazany został
z trąbką i kartuszem, na którym
odczytujemy drugie orędzie
(napisy w j. łacińskim i czeskim „Powstańcie z martwych”). Boży
posłaniec mówi rzeszom zmarłych: „powstańcie”, czyli niemalże
to samo, co Jezus powiedział do
umarłego przyjaciela z Betanii

Obwoluta książki Paula Koudounarisa,
Im Reich der Toten.

Arch. Gabriel w niszy Kaplicy Czaszek
w Czermnej, fot. T. Fitych.

Fasada Kaplicy Czaszek w Czermnej, fot. T. Fitych.

Krzyż ołtarzowy niszy Kaplicy Czaszek w Czermnej, fot. T. Fitych.
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- Łazarza (por. J 11, 43). Lapidarną syntezą i komentarzem
orędzia głoszonego przez obu
archaniołów może być zarówno
obietnica Jezusa: „zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
kto zachowa moją naukę, nie
zazna śmierci na wieki”(zob. J
8,51), jak i biblijne responsorium
wzięte z modlitwy brewiarzowej: „ci, którzy uznani zostaną za
godnych udziału w powstaniu z
martwych, już umrzeć nie mogą,
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją”
(zob. Łk 20, 35. 36. 38).
Należy w tym miejscu podkreślić, iż Paul Koudounaris,
który identyfikuje obu archaniołów czermnieńskich nisz,
czyni to jako pierwszy badacz,
w całej dotychczasowej literaturze przedmiotu. Przy czym
jeśli Michała archanioła ważącego dusze znajdujemy m.in.
na ilustracjach traktatów „Ars
moriendi” z ok. 1497/98, to
gdy idzie o archanioła Gabriela
to doktor Koudounaris zauważa, że jest co prawda postacią
biblijną (spotykaną m.in. w
scenie Zwiastowania Maryi i
Zmartwychwstania), to jednak
zastosowane w Czermnej jego
wyobrażenie ikonograficzne pochodzi najprawdopodobniej z
synkretystycznej literatury religijnej XV w.. Dodajmy tu jeszcze, że także pierwszy świadek
Zmartwychwstania Jezusa - Maria Magdalena przed grobem
ujrzała również dwóch aniołów
(zob. J 20, 11-12a). Dominujące postacie dwóch aniołów z
trąbami skierowanymi w dół,
ku ziemi to sygnał dla ludzi, że
nastał dzień Sądu Ostatecznego,
które Luca Signorelli umieścił na
swym fresku „Zmartwychwstanie
ciał” (1499-1502), znajdującym
się w katedrze Santa Maria i San
Costanzo w Orvieto k/Rzymu.
Ponadto analogiczne jak w Kaplicy Czaszek postacie archaniołów
Michała i Gabriela oraz prawie
identyczne sformułowania ich
wezwań, znajdujemy m.in. w
kaplicach cmentarnych wzniesionych w pierwszej połowie
XVIII w., w Jeleniej Górze przy
protestanckim kościele Łaski.
Co więcej, w dwutorowej
kompozycji czermnieńskiego
karneru z trzeciego ćwierćwiecza XVIII w., można się w sposób
daleko uproszony dopatrywać

(zwłaszcza na fakt wykorzystania
idei dwóch niszy i wygłaszanych
w nich prawd biblijnych), pokłosia inspiracji aranżacyjnych
zawartych m.in. w kompozycji
fresku Michała Anioła w Kaplicy
Sykstyńskiej – „Sąd Ostateczny”
(1512 r.).
Całość dekoracji górnej części czermnieńskiego karneru
została wytworzona z ok. 3000
ludzkich szczątków, nie mniej
jeszcze większa ich liczba pozostaje pod drewnianą podłogą
kaplicy. Od czasu jej wzniesienia
przez ks. Tomaschka w dolnej
części karneru znajdują się kolejne tysiące ludzkich kości (wg
niektórych przekazów ich liczba
sięga ok. 20-21 tys.). Co ciekawe
dr Koudounaris, jako znawca całego spektrum niemieckiej literatury, w ogóle nie przytacza konkretnych danych liczbowych (!).
Co więcej, tenże kalifornijski
Doktor za przekazy legendarne
uznaje zarówno identyfikowanie
jednej z wyłożonych na ołtarzu
czaszek z osobą ks. prob. Tomaschka (jego zdaniem jest to
XIX-wieczna próba stwarzania
mitu), jak też narrację głoszącą
jakoby ks. Tomaschek wraz ze
współpracownikami nawiedzał
okoliczne miejsca wielkich pól
bitewnych i zbierał tam kostne
szczątki poległych żołnierzy.
Tego typu mity były rozszerzane i umacniane poprzez
tradycję ludową oraz gawędy
komentatorów i przewodników, idących z falą rozwijającego się tu ruchu turystycznego.
Wówczas to wprowadzono już
praktykę biletów wejściowych.
Co prawda, krótko po śmierci
ks. Tomaschka udostępnianiem
kaplicy zajmował się miejscowy
nauczyciel, a następnie także
kościelny. Znaczne natężenie odwiedzających nastąpiło
zwłaszcza po roku 1850, kiedy to
sąsiadujący z Czermną przysiółek
Kudowa stał się pierwszym sanatorium kardiologicznym zjednoczonych Niemiec (1866-1871)
i szybko zyskiwał europejską
renomę. Nic więc dziwnego, że
już w XIX w. Kaplicę Czaszek corocznie odwiedzały tysiące gości.
W tej liczbie było również wiele
głów koronowanych (przybywających z różnych krajów), rodzin
szlacheckich oraz przedstawicieli świata kultury. Niestety,
zaledwie po stu latach od powstania mistrzowskiego dzieła
Ks. Tomaschka, zaznaczył się już
proces dekadencji, gdy idzie o
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priorytety Kaplicy Czaszek, tzn.
sens jej powstania, funkcję liturgiczną i treść przesłania. W tym
okresie Kaplica stawała się, obok
okolicznych restauracji, kawiarni i szopki ruchomej, jednym z
coraz atrakcyjniejszych punktów
zatrzymania, usytuowanym przy
szlaku wiodącym z Kudowy w
Góry Stołowe. W celu zaspokajania ciekawości tłumnie przybywających turystów, kaplica
stawała się miejscem oglądania
rzadko spotykanej sztuki makabrycznej oraz małą „galerią”
egzotycznych kostnych ciekawostek i coraz bardziej pierwszoplanowym tematem frapujących
narracji. W efekcie, nietypowe i
dziwnie zrośnięte kości, jak też
osobliwe czaszki spoczęły nie
tylko na płycie ołtarza, ale też
i u jego cokołu, aby przykuwać
uwagę odwiedzających.
Jeśli chodzi o kwestię tak
bardzo imponującej liczby
ludzkich kości, to zdaniem
Koudounarisa prawda była i
jest bardzo prozaiczna. Ks. proboszcz Tomaschek po prawie
300 latach całkowitego zaniku
parafii, nie tylko sam mieszkał w
skromnej drewnianej plebanii
usytuowanej za prezbiterium kościoła, ale zarazem odziedziczył
bardzo zniszczoną drewnianą
kostnicę. W Kronice Parafialnej
w roku 1776 napisał o tym fakcie
bardzo lakonicznie, że na tutejszym cmentarzu psy wygrzebują
i roznoszą ludzkie kości. Z całą
pewnością uczynił to z myślą,
aby jak najszybciej, ale też skutecznie zmobilizować ofiarność
patrona tutejszego kościoła parafialnego. W rzeczywistości było
to zaledwie pierwsze i zarazem
ostatnie zdanie ks. prob. Tomaschka sformułowane na temat
Kaplicy Czaszek w zainicjowanej
przezeń Kronice.
Rzeczywistość rozegrała się
w taki oto sposób. Po otrzymaniu zgody dziekana kłodzkiego
ks. Karola Wintera (1767–1808)
na wzniesienie na miejscu,
dawnej i zniszczonej kostnicy,
nowej i to murowanej, Ks. Tomaschek otrzymał dwojakiego
typu wsparcie. Z jednej strony,
patron kościoła graf Leopold
von Leslie (rodzina ta pełniła tę
funkcję w latach 1706-1785; po
czym dobra weszły w posiadanie
baronów von Stillfried) dostarczył mu niezbędnych materiałów
budowlanych, takich jak: wapno, kamień i cegła, a z drugiej
strony - w prace transportowe i

budowlane w znacznym stopniu
zaangażowali się parafianie. W
efekcie, ks. proboszcz Tomaschek
jako człowiek uporządkowany,
konsekwentny, dobrze wykształcony i mający bardzo szerokie
horyzonty umysłowe, a przy
tym zainspirowany rzymskimi
kostnicami, w krótkim czasie,
zaledwie pięciu miesięcy, tzn.
do października 1776 r., wzniósł
dwukondygnacyjny murowany
karner. W międzyczasie przejrzał on wszystkie ludzkie kości,
zgromadzone w drewnianej
kostnicy i wybrał spośród nich
te, które były najlepiej zachowane. Następnie poddał je oczyszczeniu, a wreszcie wytworzył z
nich autorską wizję przesłania i
adekwatnej kompozycji wnętrza
oraz dekoracji Kaplicy Czaszek.
Oczywistym pozostaje fakt, że
cały szereg spośród wymienionych prac, wykonał on przy pomocy grabarzy Józefa Pflegera
i Langera oraz kościelnego J.
Schmidta. Nie może więc nas
dziwić, że wystrój i funkcjonalność tego mistrzowskiego karneru, tak lapidarnie, czytelnie i
komunikatywnie wyrażają przesłanie Kaplicy Czaszek, adresowane w pierwszym rzędzie do
ludzi ochrzczonych, jakim była i
jest prawda o życiu wiecznym w
sercu Trójjedynego Boga Miłości,
czyli w Domu Boga Ojca..
W taki oto sposób zaistniała,
rzadko spotykana i to nie tylko
w Europie Środkowej, antyoświeceniowa i apologetyczna
katecheza o zmartwychwstaniu ciał i życiu wiecznym ludzi
ochrzczonych. Dowodem na jej
wykorzystywanie w życiu wspólnoty parafialnej i liturgii jest chociażby dwutorowa praktyka, którą ks. prob. Wentzel Tomaschek
osobiście zainicjował. Pierwsza
z nich miała wymiar eklezjalny.
tzn. bazowała ona na prawdzie,
że wierni jako żywe kamienie,
stanowią żywy Kościół (por. 1 P
2,5-6). W konsekwencji w rocznicę konsekracji kościoła parafialnego św. Bartłomieja, która
przypadała na dzień 16 października, ks. proboszcz procesyjnie
prowadził swych wiernych do
Kaplicy Czaszek, gdzie w duchu
pokutnym wspólnie odmawiano
m.in. Psalm 130 „Z głębokości
wołam do ciebie Panie”. To samo
czyniono także i w liturgiczne
wspomnienie wszystkich zmarłych. Tym razem pielęgnując jednak prawdę o świętych obcowaniu” i wyrażając swoją konkretną

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016

20
chrześcijańską solidarność ze
zmarłymi przodkami. Powyższe
praktyki pobożne były realizacją
chrześcijańskiej świadomości,
wyrażonej m.in. przez św. Jana
Ap: „Myśmy poznali i uwierzyli
miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w
miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim” (1 J 4,16), jak i
przez Św. Piotra: „Oczekujemy
według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.
Dlatego, umiłowani, oczekując
tego, starajcie się, aby On was
zastał bez plamy i skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną” (2
P 3, 13-15a).
Każdego z odwiedzających
Kaplicę Czaszek, uderzała i do
dzisiaj zaskakuje, rzadko w tej
części Europy spotykana kompozycja kaplicy, w której ołtarz

eucharystyczny jest otoczony
artystyczną kompozycją wytworzoną z ok. 3.000 ludzkich
kości. W nieunikniony sposób
rodziły się i nadal formułowane są liczne pytania: kim był ks.
proboszcz Wentzel Tomaschek?
Co go zainspirowało do zbudowania tak poruszającego
„Memento Mori”? Dlaczego
tak znaczący i mistrzowski w
swej kompozycji i przesłaniu
obiekt powstał przy nadgranicznym wiejskim kościele
w Czermnej, dawnej „stolicy”
czeskiego zakątka, położonego w zachodniej części ziemi
kłodzkiej? Jaką rolę odgrywała
ta wielowsiowa parafia w życiu
kłodzkiego dekanatu i naszego regionu „Krainy Pana Boga
i Maryi? Niebawem na łamach
„Ziemi Kłodzkiej” postaramy
się udzielić syntetycznych odpowiedzi.

Nie mniej już dzisiaj, uczmy
się należytego nawiedzania
sakralnych miejsc świętych,
obrony sacrum oraz dialogu
komunii ze świętymi i umarłymi
oraz jezuickiego „agere contra”
zarówno od ks. Wentzla Tomaschka, jak i od największych
świadków wiary, w tym także
od naszego Rodaka - św. Jana
Pawła II – „Pielgrzyma Świata”.
Od obu wspomnianych tu postaci wypada nam się uczyć
również tego, czego nam tak
bardzo dzisiaj potrzeba. Z jednej strony - życia rozumnego
(bo inne to jak już głosił Sokrates nie jest godnym miana człowieka – „Bezmyślnym życiem
żyć człowiekowi nie warto”), a z
drugiej tak niezbędnej i ważkiej
posługi myślenia. Św. Jan Paweł
II głosił dobitnie, i to nie tylko
ludziom z kręgu świata nauki,
iż „niewiele jest rzeczy równie

ważnych w życiu człowieka i
społeczeństwa tak, jak posługa
myślenia. Posługa myślenia, o
której mówię, to w swej istocie
nic innego jak służba prawdzie
w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu
na przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym
wzniosłym i trudnym ideałem,
spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec wszystkiego,
co człowieczeństwu zagraża lub
je pomniejsza” (Przemówienie
wygłoszone z okazji 600-lecia
Wydziału Teologicznego UJ, Kraków 8. VI 1997 r.). Ponadto Słowiański Papież nauczał mieszkańców całego świata, że „wiara
i rozum są jak dwa skrzydła, na
których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy” (zob.
Jan Paweł II, encyklika Fides et
Ratio, z 14. IX 1998 r.).
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Stanisław Grochociński

VIII RAJD TURYSTYCZNY DO KSIĄŻĘCEGO KAMIENIA
Tradycyjnie już we wrześniu
po raz ósmy, 17 września 2016
roku, odbył się VIII Rajd Turystyczny do Książęcego Kamienia,
który jest jedną z największych
imprez turystycznych Oddziału
PTTK w Ząbkowicach Śląskich.
W rajdzie wzięło udział 146 osób.
Uczestnicy rajdu to młodzież
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osoby dorosłe, w
tym po raz kolejny 45 - osobowa
reprezentacja Klubu Czeskich
Turystów z Červenego Kostelca.
Rajd odbył się na trzech trasach pieszych: Kluczowa – Sulisławice, Ząbkowice Śląskie –
Sulisławice, Piława Górna – Sulisławice oraz na dowolnych
trasach rowerowych.
Najliczniejsza grupa licząca
87 osób pokonała trasę: Kluczowa – Sulisławice. Uczestnicy tej trasy odbyli wyprawę na
Kluczowską Górę oraz do Źródła
„Ślęża”.

Po przyjściu do Kluczowej
zapoznano uczestników trasy
z historią i architekturą pałacu w Kluczowej. Tradycją rajdu jest spotkanie wszystkich
uczestników imprezy przy
Książęcym Kamieniu koło Sulisławic, gdzie Bractwo Rycerskie
Chorągwi Księstwa Ziębickiego
przedstawiło scenę wytyczenia
granic przez władców księstw:
ziębickiego, świdnickiego i
legnicko - brzeskiego, ucztę
książęcą i pokaz walk rycerskich, tańce, itp. Następnie
wszyscy uczestnicy rajdu udali się do świetlicy wiejskiej w
Sulisławicach na poczęstunek
turystyczny, organizowany każdego roku przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Źródło
w Sulisławicach”. Po spożyciu
posiłku odbyło się uroczyste
zakończenie imprezy.
Stanisław Grochociński, organizator rajdu.

Uczestnicy rajdu podczas posiłku turystycznego.

Uczestnicy przy Książęcym Kamieniu.

Książęta w trakcie ustalania granic.

Grupa rajdowa przy Źródle „Ślęża”.
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Teresa Bazała

WSPOMNIENIA O LUDZIACH, KTÓRZY JUŻ ODESZLI

Spotkanie autorskie Juliana Golaka prowadził dr Rafał Brzeziński.

Spotkanie z Julianem Golakiem, autorem książki „Wspomnienia o ludziach, którzy już
odeszli...” odbyło się 5 grudnia
w sali kominkowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. Książka zawiera 25
wspomnień o osobach, które
przysłużyły się rozwojowi relacji polsko-czeskich, z którymi
Julian Golak współpracował.
Jak mówi dr Rafał Brzeziński,
historyk, który poprowadził
spotkanie, ta książka powinna
znaleźć się w każdej bibliotece
w Polsce, ponieważ dokumentuje historię Polski ostatnich
25 lat.
Sam autor mówi o niej w
następujący sposób: „Książka
powstała, aby zachować pamięć o wyjątkowych postaciach, z którymi miałem przyjemność współpracować na
rzecz zbliżenia obu narodów:
Polaków i Czechów. Są wśród
nich zarówno znane postacie, takie jak Lech Kaczyński,
czy też Vaclav Havel, jak i te
nieznane szerszemu gronu
odbiorców”.
Warto podkreślić, że książka
nie została wydana w celach

komercyjnych i jest kolportowana nieodpłatnie. Autor
napisał ją pro publico bono.
W spotkaniu uczestniczyło
kilkadziesiąt osób.
Julian Golak jest noworudzianinem. W latach 80-tych
współtworzył wrocławskie i
krajowe struktury „Solidarności”. Jest działaczem wielu
organizacji pozarządowych.
Od 1990 roku działał w samorządzie m.in. jako Przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda,
Przewodniczący Rady Powiatu
Kłodzkiego. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
oraz szefem stowarzyszenia
Solidarność Polsko-CzeskoSłowacka.
O książce Juliana Golaka
mówią:
Bernard Margueritte,
Wieloletni korespondent
zagraniczny
Przyjechałem z Francji do
Polski pół wieku temu. Wystarczy mi się zetknąć z osobą pańskiego pokroju, aby zrozumieć,

że ten mój wybór życiowy był
w pełni uzasadniony. Gdzie indziej mógłbym znaleźć człowieka tak oddanego sprawie
Śląska, zbliżenia między ludźmi, Solidarności i Polski?
prof. dr hab. inż. arch.
Jacek Suchodolski
Niedawno ukazała się
książka autorstwa pana Juliana Golaka pt. „Wspomnienia o
ludziach, którzy już odeszli”.
Jest ona tłumaczona na język
czeski, gdyż również Autor zamieścił w niej znane i szanowane postacie z życia politycznego Republiki Czeskiejoraz
jej świata kultury i nauki, na
czele z prezydentem Vaclavem
Havlem. Polską stronę reprezentuje tu prezydent Lech Kaczyński oraz osoby związane z
polityką, kulturą i sztuką. Można powiedzieć, iż ich wspólnym
mianownikiem było dążenie do
zmiany systemu politycznego
i gospodarki, wprowadzonych
siłą po drugiej wojnie światowej między innymi w Polsce
i Czechosłowacji. Wszystkie
te postacie ryzykowały swą

karierą, oraz zdrowiem, gdyż
za swą działalność mogły zapłacić nawet i życiem. Rodząca
się Solidarność Polsko-Czechosłowacka, oparta na prawdzie
i wzajemnych.przyjacielskich
stosunkach jest zjawiskiem
ze wszech miar pozytywnym
i zapowiadającym nową erę
we wzajemnych kontaktach.
Autor jest znanym orędownikiem jak najlepszych,
przyjacielskich, wzajemnych
relacji między dwoma bratnimi
słowiańskimi krajami, Polską
i Czechami, co ma związek z
wieloma wspólnymi inicjatywami i dobrze rozwijającą się
współpracą transgraniczną.
Swą książką przyczynia się także do utrwalania i poszerzania
wzajemnej współpracy oraz do
dobrosąsiedzkich kontaktów
pomiędzy zwykłymi ludźmi po
obu stronach granicy. Z drugiej
strony prezentowane sylwetki niestety już nie żyjących
wspaniałych osób, są dla nas
ważnym drogowskazem, dla
czynienia dobra we wszelkich
dziedzinach życia, nawet jeśli
to jest okupione utratą wolności i poziomem egzystencji.

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016
Tutaj jest mi niezwykle bliska
postać płk. dr Jerzego Woźniaka, osoby, którą z pewnością
można określić jako bohaterską, przyjacielską, niezwykle
skromną i pogodną. Miałem
możność wielokrotnych rozmów z Wujkiem (tak do niego się zwracałem), z których
powstawał obraz człowieka o
niezwykłej odwadze i patriotyźmie, mimo spędzonych wielu lat w więzieniu i skazaniu na
śmierć, za to iż był Polakiem
walczącym o naszą wolność.
Reasumując, opisywana
książka jest interesującą i potrzebną pozycją, która zawiera bardzo cenne i inspirujące
fakty, zwłaszcza dla młodych
ludzi, które powinny zapoznać
się z jej treścią, jak i swoistym
przesłaniem, które jest w niej
zawarte.
dr Piotr Chrzczonowicz
(...) Ziemia Kłodzka przyjęła
welu wspaniaych ludzi, ludzi
historii i pasji...
Dziennikarski opis, który
wartkim językiem stworzył
w książce „Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli” Julian Golak - to pozycja ciekawa
i interesująca faktograficznie.
Praca pionierska, bowiem
nikt nie podjął się przedstawienia tylu znamienitych postaci,
które żyły na pograniczu polsko-czeskim, bądź pojawiały
się na mapie działań społeczno-politycznych z pasją i
poświęceniem realizowanych
przez autora.
Są wśród w tych ciekawych
opisów tak wspaniałe postaci
jak Pułkownik Józef Sokol - żoł-

nierz Armii Andersa, bohater
walk o Monte Cassino, postać
symboliczna, poniewierana
przez ludzi PRL-u, właścicielka głosu ery atomowej Voletta Villas, pierwszy premier po
przemianach roku 1989 Tadeusz Mazowiecki, wybitni ludzie
Kościoła katolickiego, którzy
swoją postawą i pracą tworzyli
tamte dni..., pisarz , dysydent i
prezydent Czech Vaclav Havel,
wreszcie twórca paryskiej kultury - książę polskiej emigracji
intelektualnej Jerzy Giedroyc,
z którym autor spotkał się oraz
korespondował i tylu innych,
wspaniałych...(...)
Stanisław
Andrzej Średziński
Autor „Wspomnień o ludziach, którzy już odeszli...”
zaprosił mnie do jej lektury
„w wolnym czasie”. Tak się
jednak nie stało, bo książka
pochłonęła mnie cakowicie
od pierwszej strony. Okazała
się - moim zdaniem - najważniejszą publikacją ostatnich lat,
adresowaną do miłośników
ziemi kłodzkiej. Ten region,
pełen tajemnic z bogatej
wieolowiekowej przeszłości,
wzbudza zainteresowanie nie
tylko mieszkańców i miłośników, ale działa na wyobraźnię
ogromnych rzesz młodych Polaków i budzi ciekawość niemal
całej Europy. Wędrując jednak
z miasta do miasta, od zamku
do zamku, poznając tajemnice
liczone w setkach lat, zapominamy często, że ten „skrawek
ziemi” odegrał również swoją
rolę we współczesnej historii,
że na jego terenie spoczywają

Uczestnicy spotkania podczas rozmowy z autorem.
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ludzie, którzy jeszcze niedawno byli wśród nas, a których
zasługi dla ojczyzny mają nieocenioną wartość.
Skomplikowane losy Polaków, Czechów i Niemców przez
niemal całe półwiecze okryte
były milczeniem i niewiedzą.
Nazwiska brzmiące niemiecko,
bez względu na posiadane zasługi, wyrzucane były z historii
regionu, a historia ludzi przybyłych nie zawsze pasowała
do tego zurbanizowanego
obszaru. A przecież trudno
żyć bez korzeni, z poczuciem
nieokreślonej do końca tymczasowości.
Nowa Europa otworzyła
wreszcie szeroko drzwi dla
pojednania narodów. Nie stało
się to jednak ot tak, ale było
wynikiem ogromnej pracy wielu ludzi. Jedni z nich odeszli
już na zielone pastwiska Pana,
inni na szczęście są z nami, by
dać świadectwo ich wkładu w
nowożytne dzieje. Chwała im
za to.
W tym almanachu Juliana
Golaka mieszają się nazwiska
wielkich tego świata z osobami, których groby odnaleźć
można na cichych miejscowych cmentarzach. Autor bez
zbędnej egzaltacji przedstawia wszystkch jednakowo,
podkreślając ich zasługi dla
dzisiejszego polsko-czeskoniemieckiego pojednania. Nie
brakuje dramatycznych historii,
jak choćby dotarcie informacji
o katastrofie smoleńskiej do
delegacji polskiej na ingresie
abp. Dominika Duki w Pradze.
Nie brakuje też historii tragikomicznych, jak choćby kradzież
całej wystawy pejzażysty Jana

Kousala. Są też wspomnienia o
ludziach, którzy chcieli ocalić
od zapomnienia bohaterskie
czyny innych, jak Daniel Udod,
mimo swoich obozowych doświadczeń, zwolennik pojednania i orędownik beatyfikacji
ks. Gerharda Hirschfeldera.
Znając osobiśicie autora,
czytelnik łatwo zapomni, że to
książka, a zyska wrażenie, że w
serdecznej atmosferze słucha
opowieści z życia tego znanego działacza. Opowieści, które
wzbogacją niezmiernie obraz
ziemi kłodzkiej, dodając mu
kolejny współczesny wymiar.
To z pewnością dziennikarski
talent pisarza sprawia i stanowi ogromny plus dla książki,
że może ją czytać każdy, bez
względu na wiek i przygotowanie do tematu.
Myślę, że ten niesłychanie
ważny podręcznik najnowszej
historii ziemi kłodzkiej znaleźć
się powinien w każdej szkolnej
bibliotece w tym regionie.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wśród nich m.in. Zygmunt
Nowaczyk, wiceprezydent Wałbrzycha (pierwszy od lewej).
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WSPOMNIENIE

Stanisław Jazienicki (1930- 2016)
Stanisław Jazienicki urodził
się 13.11.1930 r. w Kamionce
Strumiłowej koło Lwowa. W czasie II wojny światowej, w 1944 r.
musiał razem ze swoją rodziną
uciekać przed „banderowcami”
w okolice Rzeszowa. Po zakończonej wojnie dotarł do Zabrza,
następnie przyjechał do Nowej
Rudy, gdzie w 1946 roku podjął
naukę w Szkole Poligraficznej.
Po ukończeniu szkoły pracował
w drukarni prasowej w Katowicach, gdzie również kontynuował
dalszą naukę w Technikum Poligraficznym. Następnie pracował
jako zecer i linotypista w Drukarni
Naukowej we Wrocławiu.
Ostatecznie swoje korzenie
na stałe zapuścił w Nowej Rudzie,
gdzie ożenił się z Ireną Lechowicz, a oboje przeżyli razem 61
lat. Pracował aż do emerytury w
Szkole Poligraficznej w Nowej
Rudzie jako nauczyciel zawodu,
linotypista oraz zastępca kierownika Warsztatów Szkolnych. Wychował kilka pokoleń uczniów.
W latach osiemdziesiątych
XX wieku działał w Niezależnym
Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. W 1990
roku był aktywnym członkiem
Komitetu Obywatelskiego. Został
wybrany Radnym I kadencji Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie (19901994), był przewodniczącym komisji handlu i usług. W 1991 roku
był współtwórcą „Gazety Nowo-

Śp. Stanisław Jazienicki

rudzkiej”, pracował w pierwszej
redakcji jako redaktor techniczny.
Aktywnie uczestniczył w wydawaniu pierwszych numerów czasopisma „Ziemia Kłodzka”
W 1992 roku współtworzył
Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej, przez kilka lat pracował
(na zasadach honorowych) w zarządzie FOZN. Działał społecznie
także w Klubie Inteligencji Kato-

Stanisław Jazienicki w 2015 roku podczas rozmowy z uczennicami noworudzkich
szkół.

lickiej, Stowarzyszeniu Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,
Komitecie Organizacyjnym
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, Towarzystwie
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wspierał
wielką akcję pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Brał udział w akcjach zbiórki
pieniędzy na renowację cmen-

tarzy polskich na Wschodzie. Był
prelegentem w „Szkole Letniej”
dla dzieci i młodzieży polskiego
pochodzenia z Białorusi.
Został odznaczony za działalność społeczną między innymi:
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Złotym
Medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Julian Golak

Ostatnie wystąpienie publiczne Stanisława Jazienickiego 11 czerwca 2016 roku
podczas uroczystości 70-lecia noworudzkiej Szkoły Poligraficznej.
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NACHRUF

Stanisław Jazienicki (1930- 2016)
Stanislaw Jazienicki wurde
am 13.11.1930 in Kamionka
Strumiłowa in der Nähe von
Lemberg geboren. Während
des Zweiten Weltkrieges, im
Jahre 1944, musste er zusammen mit seiner Familie vor den
ukrainischen Nationalisten fliehen und kam in die Nähe von
Rzeszów. Nach Kriegsende kam
er nach Zabrze und später nach
Nowa Ruda, wo er die Schule
für Polygrafie besuchte. Nach
Schulabschluss arbeitete er in
der Zeitungsdruckerei in Katowice, wo er seine Ausbildung an
der Polygrafischen Oberschule
fortgesetzt hat. Anschließend
arbeitete er als Schriftsetzer und
Linotypist in der Wissenschaftlichen Druckerei in Breslau
Schließlich fasste er auf Dauer Fuß in Nowa Ruda, wo er Irene
Lechowicz heiratete – sie lebten
61 Jahre zusammen.
Er arbeitete bis zu seiner
Pensionierung in der Polygrafischen Schule in Nowa Ruda
als Berufslehrer, Linotypist und

stellvertretender Leiter der
Schulwerkstatt. Er erzog mehrere Generationen von Schülern.
In den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts war er in der Unabhängigen Selbstverwalteten
Gewerkschaft "Solidarität" tätig.
Im Jahr 1990 war er aktives
Mitglied des Bürgerkomitees.
Er wurde zum Stadtrat der ersten
Amtszeit des Stadtrates in Nowa
Ruda gewählt (1990- 1994) und
war Vorsitzender des Ausschusses für Handel und Dienstleistungen. Im Jahr 1991 gehörter er
zum engen Kreis der Gründer
der "Gazeta Noworudzka" und
arbeitete in der ersten Redaktion der "Gazeta Noworudzka"
als technischer Redakteur.
Im Jahre 1992 war er Mitbegründer der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda
und einige Jahre lang arbeitete
er ehrenamtlich im Vorstand dieser Stiftung.
Er war auch ehrenamtlich im
Klub der katholischen Intelligenz
tätig, im Verein Bürgerkomitee

Stanisław Jazienicki mit seinen Schülern in der Polygrafischen Schule in Nowa
Ruda / Neurode

des Glatzer Landes, im Organisationskomitee der polnisch-tschechischen Tage der christlichen
Kultur.
Gern beteiligte er sich an
Geldsammelaktionen für die
Renovierung der polnischen
Friedhöfe im Osten. Er war Referent in der "Sommerschule" für
Kinder und Jugendliche polni-

scher Herkunft aus Weißrussland.
Für seine sozialen Aktivitäten
wurde er u.a. ausgezeichnet mit:
dem Ritterkreuz des Ordens der
Wiedergeburt Polens und der
Goldmedaille ‚Verdienter für die
Woiwodschaft Niederschlesien’.

pohraničí Polska (Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich). Podporoval
velkou kampaň s názvem „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”
(Mohylu praděda zachraň před
zapomněním).
Rád se účastnil sbírek peněz
na obnovu polských hřbitovů
na východě. Byl přednášejícím
v "letní škole" pro děti a mládež
polského původu z Běloruska.

Byl oceněn za své sociální aktivity mimo jiné: Rytířským křížem
Řádu obrození Polska (Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski) a také Zlatou medailí za
zásluhy pro Dolnoslezské vojevodství (Złoty medal Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego).

Julian Golak
[Übersetzung: Irena Rogowska]

POSMRTNÁ VZPOMÍNKA

Stanisław Jazienicki (1930- 2016)
Stanisław Jazienicki se narodil
13.11.1930 v Kamionce Strumiłowé poblíž Lvova.
Během druhé světové války,
v roce 1944 byl nucen se svou
rodinou utéct před "banderovcy"
do okolí Rzeszowa. Po konci války přijel do Zabrza, pak odjel do
Nové Rudy, kde v roce 1946 začal
studovat na polygrafické škole. Po
ukončení školy pracoval v tiskárně novin v Katovicích, kde také
pokračoval ve svém vzdělání na
polygrafické technické škole. Poté
pracoval jako sazeč a strojní sazeč
ve Vědecké tiskárně ve Vratislavi.
Nakonec své kořeny trvale zapustil v Nové Rudě, kde se oženil
s Irenou Lechowicz - prožili spolu
61 let.
Působil až do svého odchodu
do důchodu na Polygrafické škole
v Nowé Rudě jako učitel, strojní sazeč a zástupce vedoucího
školních dílen. Vychoval několik
generací žáků.
V osmdesátých letech
20. století působil v Nezávislém samosprávném od-

borovém svazu „Solidarita".
V roce 1990 byl aktivním členem
Občanského výboru.
Byl zvolen radním I. kadence
městské rady v Nowé Rudě (19901994), byl předsedou komise
obchodu a služeb. V roce 1991
byl v malé skupině spoluautorů
"Gazety Noworudzké", působil v
první redakci "Gazety Noworudzké" jako technický redaktor. Aktivně se podílel na vydání prvních
čísel časopisu "Ziemia Kłodzka".
V roce 1992 spoluzaložil
Nadaci pro obnovení noworudzké země (Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej), pracoval několik
let (dobročinně) v jejím vedení.
Byl aktivním členem Klubu katolické inteligence (Klub Inteligencji
Katolickiej), Sdružení občanského
výboru Kladské Země (Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej), Organizačního výboru
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury (Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej) a Sdružení milovníků Lvova a jiho-východního

Julian Golak
Preklad: Joanna Golak-Cincio
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Henryk Grzybowski

PRÄLAT FRANZ JUNG, EMERITIERTER GROSSDECHANT
DER GRAFSCHAFT GLATZ, WIRD 80 JAHRE ALT
Herrn Großdechanten Franz Jung
beste Gesundheit und Gottes Gnaden für die weiteren Jahre
des Lebens und des priesterlichen Dienstes
mit einem herzlichen ‘Gott beschütze Sie‘ wünschen
zum 80. Geburtstag
die Redaktion der „Ziemia Kłodzka” und Freunde aus dem
Glatzer Land.
Księdzu Prałatowi Franzowi Jungowi
najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia
oraz wielu Łask Bożych na dalsze lata życia i posługi
kapłańskiej z okazji 80. Urodzin
z serdecznym Szczęść Boże! składają
Redakcja „Ziemi Kłodzkiej" oraz Przyjaciele z ziemi kłodzkiej.

Großdechant Franz Jung

Franz Jung (* 3. Dezember
1936 in Neundorf, Landkreis
Habelschwerdt, Provinz Schlesien)1 ist ein römisch-katholischer
Geistlicher, Prälat, Apostolischer
Protonotar sowie Visitator für
Priester und Gläubige der ehemaligen Grafschaft Glatz, die
bis 1972 zum Erzbistum Prag
gehörte. Von 1983 bis 2012 bekleidete er als letzter das Amt des
Großdechants.2
Leben und Werk
Franz Jung war der Sohn
eines Landwirts. Als Kleinkind
zog er mit seinen Eltern nach
Gläsendorf bei Mittelwalde,
das als Folge des Zweiten Weltkriegs 1945 zusammen mit
dem größten Teil Schlesiens an
Polen fiel. 1946 gelangte die
Familie Jung zunächst in das
westfälische Liesborn im Kreis
Warendorf (Nordrhein-Westfalen). Später konnten die Eltern
eine landwirtschaftliche Stelle
in Lüdinghausen/Kreis Coesfeld
übernehmen.3
Franz Jung besuchte zunächst eine Schule in Xanten,
wo der Breslauer Priester Paulus
Tillmann eines seiner Internate
für heimatvertriebene Schüler

ins Leben gerufen hatte. Nach
dem Abitur in Lüdinghausen studierte Jung Katholische Theologie an der Universität Münster.
Am 29. Juni 1964 wurde er im
Dom zu Münster durch Bischof
Joseph Höffner zum Priester
geweiht.4 Anschließend wirkte
er als Kaplan in mehreren Gemeinden am Niederrhein, erst
in Wesel (1964–1968), dann in
Moers (1968–1972), schließlich
in Goch, bevor er im Jahre 1976
als Pfarrer nach Duisburg-Walsum ging.5 Von 1982 bis 1989 war
er Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) im Bistum Münster, wurde
gleichzeitig Leiter des Referates
Arbeiterseelsorge im Generalvikariat und Rektor der Kapelle des
Gottfried-Könzgen-Heims in Haltern am See.6
Großdechant
der Grafschaft Glatz
Bereits während seines Theologiestudiums in Münster und
München engagierte sich Franz
Jung in der katholischen Jugendarbeit der Grafschaft Glatz. 7
Nach dem Tod des Großdechanten Prälat Paul Sommer 1983
wurde er zu dessen Nachfolger

berufen und am 22. September
1983 zum Päpstlichen Prälaten
sowie zum Kanonischen Visitator
für Priester und Glaube der Grafschaft Glatz und zum Mitglied
der Deutschen Bischofskonferenz
berufen.8 Es war mit dem Recht
verbunden, Mitra, Krummstab
und das Pektorale zu tragen und
an der Deutschen Bischofskonferenz teilnehmen zu dürfen. Seit
der Erneuerung der Statuten der
Bischofskonferenz in Deutschland 1998 ist er nicht mehr Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz, trägt aber weiterhin
den Titel des Großdechanten und
Visitators der Grafschaft Glatz. Da
beide Ämter mit einer intensiven
Reisetätigkeit verbunden waren,
gab Franz Jung die Tätigkeit bei
der KAB auf und übernahm im
August 1989 zusätzlich zu seinen
Aufgaben als Visitator die Pfarrstelle der kleinen Innenstadtgemeinde St. Aegidii in Münster9
und anschließend als Subsidiar in
Münster-Mecklenbeck St. Anna.10
Zudem war er Sprecher der Visitatorenkonferenz in Deutschland
und in den Jahren 2008 und 2009
zusätzlich Visitator für Priester
und Gläubige aus dem Erzbistum
Breslau (Wrocław), d.h. er war damit für alle deutschen Gläubigen

aus Schlesien zuständig.11
Als Großdechant nahm Prälat
Franz Jung als Visitator für Priester
und Gläubige aus der Grafschaft
Glatz an fast allen Heimattreffen
der Grafschaft Glatzer Heimatgruppen teil. In jedem Jahr organisierte er die Wallfahrt der
Priester und Gläubigen aus der
Grafschaft Glatz zum Marienwallfahrtsort Telgte und nach
Werl in Westfalen sowie eine
Buswallfahrt in die Grafschaft
Glatz. In Deutschland wie in
Polen organisiert er weiterhin
mehrere gesellschaftliche und
religiöse Treffen, an denen die
ehemaligen deutschen wie die
jetzigen polnischen Einwohner
der Grafschaft Glatz teilnehmen,
um sich auszutauschen und gemeinsam zu beten. Er pflegt auch
den Kontakt zu vielen polnischen
Geistlichen in der Grafschaft Glatz.
Darüber hinaus gibt er seit 1999
vierteljährlich den „Rundbrief
des Großdechanten“ heraus. Er
setzt sich aktiv ein für die Erhaltung religiöser Baudenkmäler in
der Grafschaft Glatz, unterstützt
deutsch-polnische Projekte im
Geiste der Verständigung und
Annäherung zwischen beiden Völkern und hält sich mehrmals im
Jahr in der Grafschaft Glatz auf.12
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Im Jahre 1998 brachte er den
Seligsprechungsprozess von
Kaplan Gerhard Hirschfelder in
Gang, dem Märtyrer des Glaubens aus der Grafschaft Glatz,
der 1942 sein Leben im Konzentrationslager Dachau verlor.
Der Seligsprechungsprozess am
19. September 2010 im Dom zu
Münster, an dem auch polnische
Priester aus dem Erzbistum Breslau teilnahmen, war einer der
Höhepunkte im Berufsleben von
Franz Jung.13 Seit 2. Oktober 2001
ist Franz Jung Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande.14
Nach 28 Jahren als Visitator
für die Katholiken aus der Grafschaft Glatz ist Franz Jung am
17. März 2012 aus dem aktiven
Dienst verabschiedet worden.
Zugleich wurde die Visitatur aufgelöst. Die Belange der Glatzer
werden nun von der neuen Visitatur für die Gläubigen von ganz
Schlesien (Breslau, Branitz und
dem Glatzer Land) vertreten. Der
in der Kirche einmalige Titel des
Glatzer Großdechanten besteht
nicht mehr.15 Prälat Franz Jung
war der 14. Großdechant und
zugleich der 50. und letzte Dechant der Grafschaft Glatz seit
der ersten Erwähnung dieses
Amtes im 13. Jahrhundert.16
Er habe mit seinem außergewöhnlichen Charisma, seiner
Herzlichkeit und Lebensfreude
Menschen gewonnen, durch
„freundliche Hartnäckigkeit“
und seinen „schlesisch-westfälischen Dickkopf“ aber auch vieles
für die Grafschafter Gläubigen
erreicht, so Korsmeier.17 Seiner
Glatzer Heimat blieb Prälat Franz
Jung stets eng verbunden. Er
nimmt weiterhin regen Anteil
an der Arbeit der Stiftung Kulturwerk Schlesien.18 Er anbietet
dem neuen Visitator, dem Pfarrer
Joachim Giela, in der Arbeit zu

helfen. Die Glafschafter hoffen
und beten, daß der Herrgott ihm
noch viele Jahre schenkt.19
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ISBN 978-3-402-12896-1.
Weblinks
1. Glatzer Visitatur. www.glatzer-visitatur.de/
2. Kirchengeschichte der Grafschaft
Glatz (Schlesien). www.grafschaft-glatz.de/kultur/kultur17.htm
Bemerkung des Autors:
Dieser Artikel ist erstellt für
die deutsche Wikipedia. Bereits
im Juni 2006 wurde ein Beitrag
über Prälat Franz Jung in der polnischen Wikipedia veröffentlicht,
Es fehlt aber derselbe über diesen
verdienstvollen Priester auf der
deutschen Seite. Den Rahmen bildete der Beitrag von Heinz-Peter
Keuten in Popularna Encyklopedia
Ziemi Kłodzkiej. Ich habe aber viele andere Quellen verwendet und
mit Endnoten erweitert, als Folge
wurde der Artikel dreimal größer.
Seit Veröffentlichung am 4. Dez.
haben auch deutsche Benutzer
der Wikipedia den Text korrigiert
und ergänzt.

Auszeichnungen
und Ehrungen
1. 1984: Päpstlicher Hausprälat
2. 1990: Apostolischer Protonotar
3. 2001: Bundesverdienstkreuz
am Bande der Bundesrepublik
Deutschland
4. 2009: Schlesierschild der
Landsmannschaft Schlesien in
Hannover
5. 2016: Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen

10. Großdechant Franz Jung als Postulator des Seligsprechungsprozesses
für Kaplan Gerhard Hirschfelder
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POLSKO – CZESKIE UROCZYSTOŚCI
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Odsłonięcie obrazu „Chrzest Polski” Ivana i Iriny Malińskich w katedrze św. Vita w Pradze przez kard. Dominika Dukę, Prymasa Czech.

Podniosłe polsko-czeskie
uroczystości z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski rozpoczęły
się w dniu 23 kwietnia 2016 w
święto patronalne Świętego
Wojciecha. Ich kulminacyjnym
punktem była odprawiona tego
dnia wieczorna Msza św. w praskiej katedrze na Hradczanach,
sprawowana w intencji obu narodów. Koncelebrze przewodniczył Prymas Czech – kardynał
Dominik Duka. Katedrę wypełnili licznie przybyli wierni oraz
pielgrzymi z Polski, uczestnicy
Komitetu Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej na czele z jego
przewodniczącym Julianem Golakiem, a także grupa pątników
ze Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu. Podczas
końcowego błogosławieństwa
kardynał powiedział „Boże błogosław Polskę”! Potem w nawie
bocznej ołtarza głównego odsłonił i poświęcił przywieziony z
Kudowy-Zdroju obraz „Chrzest
Polski” Ivana i Iriny Malińskich.
Został on po raz pierwszy w tym
miejscu przedstawiony publicznie. Symboliczne znaczenie ma
fakt, że obraz ten został najpierw
poświęcony w Pradze czeskiej
i stąd powtórnie powrócił do
kraju. Nie było to dziełem ani
przypadku, ani też wyreżyserowanej scenerii. Stało się tak,
gdyż symbolicznie jeszcze raz
potwierdzono, że Polska przyjęła chrzest od swoich czeskich

sąsiadów, za sprawą małżeństwa
Mieszka i Dąbrówki.
Kolejnym wydarzeniem
dla uczczenia tej rocznicy było
„Polsko – Czeskie Forum w „1050
Rocznicę Chrztu Polski”, które
odbyło się 26 września br. we
Wrocławiu i poprzedzało święto narodowe Czech, związane
z patronem tego kraju św. Wacławem. Obie te uroczystości
zorganizowane zostały przez
Komitet Organizacyjny Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”,
któremu dzielnie sekundował
Oddział Okręgowy Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we
Wrocławiu. Kwietniowe obchody rocznicy „Chrztu Polski” były
już wielokrotnie relacjonowane.
Okazuje się, że podjęta debata
i refleksja nad najważniejszym
wydarzeniem w dziejach historii
Polski, przyniosła również wiele interesujących historycznych
ustaleń i współczesnych propozycji rozwoju polsko – czeskich
stosunków gospodarczych i kulturalnych. Poprzedziła ją tego
dnia odprawiona Msza święta
w kościele Ojców Dominikanów
pod wezwaniem św. Wojciecha,
gdzie znajduje się grób błogosławionego Czesława, patrona
miasta Wrocławia. Słowo Boże
wygłosił ks. Edward Walczyk –
proboszcz parafii św. Bartłomieja w Pradze czeskiej, jest też
opiekunem duchowym „Szlaku
św. Wojciecha”, rozpoczynające-

go się w Pradze czeskiej, a jego
pierwszy etap kończy się we
Wrocławiu. „Polsko Czeskie Forum” odbyło się pod patronatem
Konsula Honorowego Republiki
Czeskiej - Arkadiusza Ignasiaka.
Zwrócił on uwagę na znaczenie
obchodzonych każdego roku
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej”, które pozwalają nam określić naszą tożsamość. Przypomniał, że przyjęta
od Czechów wiara zbudowała
w Europie kulturę i cywilizację
chrześcijańską. Henryk Koch –
przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” we Wrocławiu, w swoim
słowie wstępnym przypomniał,
że Czesi i Słowacy aktualnie obchodzą 1185 rocznicę swego
chrztu, a cytując ważne zdanie
z encykliki św. Jana Pawła II
„Slavorum apostoli”, że „Chrzest
Polski dokonał się za pośrednictwem Kościoła czeskiego i tą
drogą chrześcijaństwo dotarło
do Polski z Rzymu”- podkreślił
wagę tego wydarzenia.
Początek drogi
Ks. Józef Pater dyrektor Muzeum Diecezjalnego wygłosił
referat wprowadzający do dalszych obrad pt. „1050 rocznica
Chrztu Polski – małżeństwo
Dąbrówki i Mieszka I - początek drogi ku przyszłości narodu
polskiego”. Na wstępie prelekcji
przypomniał o misyjnym cha-

rakterze chrześcijańskiej wiary
zgodnie z wezwaniem Chrystusa „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody udzielając im
chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego” (Mt. 28,19). Za czasów
Cesarstwa Rzymskiego życie za
wiarę oddało około 8 milionów
ludzi. Pomimo tego, następował
wzrost ilości wiernych. Chrzest
Polski, który zmienił oblicze
naszego kraju miał miejsce w
czasach wielkiego zamętu, kiedy
to w Kościele powstawały liczne sekty, herezje i odstępstwa.
Mieszko zarządzał państwem,
które się miało nie najlepiej.
Napadali na niego pogańscy
Wieleci, którzy łupili kraj i odnosili zwycięstwa nad Polską.
Margrabia Gero odebrał Łużyce.
Pogański książę, chcąc wzmocnić swoją pozycję, poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Jest to
jej historyczne imię pochodzące
od jej dobrego charakteru (Dobra). Była ona córką czeskiego
króla Bolesława I Okrutnego.
To za jej namową i żądaniami
Mieszko I postanowił przyjąć
chrzest wraz z całym krajem. Nie
była to decyzja polityczna, ale
później jej skutki były wszechstronne, również polityczne,
gdyż dotychczasowi najeźdźcy
nie mieli już argumentu nawracania pogańskiego kraju przy
pomocy miecza. Świadectwo
tego zapisane zostało w kronice
biskupa Dietmara z Merseburga
(rok 1118). Jest domniemanie,
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że ślubu Mieszkowi I i Dobrawie udzielił biskup Ratyzbony Michał, nadając mu swoje
imię w brzmieniu słowiańskim
(Mieszko, Misza, Michał). O czeskiej tradycji w polskim Kościele
świadczy fakt, że ponad ¾ nazw
i sprzętów liturgicznych pochodzi z języka czeskiego, jak np.
biskup, opat, apostoł, itd. W ten
sposób Mieszko I włączył państwo polskie do chrześcijańskiej
Europy.
Wspólne dziedzictwo
i droga ku przyszłości
Pod takim hasłem odbył się
panel kilkunastu zaproszonych
do niego osób z Polski i z Czech,
którego moderatorem był Julian Golak – przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Dr Ryszard Gładkiewicz
reprezentujący Polsko – Czeskie
Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu, zwrócił uwagę na potrzebę przełamywania wzajemnie szkodliwych stereotypów.
Polskie chrześcijaństwo szybko
się umocniło w swojej strukturze metropolitalnej. Czesi osiągnęli to dopiero 300 lat później.
Istnieje potrzeba zrozumienia
naszego sąsiada, poznania jego
historii, przyczyn dla których
znajduje się on w obecnej sytuacji. Postulował, aby niwelować
różnice i prowadzić współpracę
z wzajemnym szacunkiem. Towarzystwo pracuje nad jednolitym wzajemnym postrzeganiem
polsko – czeskiego sąsiedztwa,
które źle jest przedstawiane po
obu stronach granicy. Przede
wszystkim istnieje potrzeba
rzetelnego przedstawiania historii, literatury i informacji w

mediach. W najbliższym czasie
przygotowywane są odpowiednie, wspólnie organizowane
konferencje, poświęcone tej
tematyce.
Kolejnym uczestnikiem panelu był ks. dr Edward Walczak –
proboszcz Parafii św. Bartłomieja
w Pradze czeskiej. Mówił on, że
jako Polak postanowił być duszpasterzem w Czechach. Z uporem uczył się języka, zwyczajów,
historii i kultury tego narodu.
Zaowocowało to w jego parafii.
Kiedy przybył, było tam około
100 rodzin wiernych. Dziś jest
ich 350. Spotyka się on regularnie z nimi, rozmawia, wysłuchuje i korzysta z ich pomocy. Jego
dom parafialny tętni życiem i
gościnnością, o której mogli
przekonać się też pielgrzymi z
Polski. Każdy kto był w niedzielę
na mszy świętej w tym kościele,
może podziwiać tłum wiernych,
licznych ministrantów ze służby
liturgicznej oraz piękno organów i śpiewu.
Regionalne kontakty polsko czeskie zaprezentowała Ewa
Glura z Bielawy, miasta, które
od samego początku uczestniczy w bogatym programie
kulturalnym polsko-czeskim,
organizując liczne imprezy o
proweniencji chrześcijańskiej.
Ewa Glura wystąpiła w zastępstwie Teresy Bazały, redaktor
naczelnej Regionalnego Miesięcznika Transgranicznego
„Ziemia Kłodzka”. Przedstawiła
ona tradycje pielgrzymkowe do
miejsca śmierci św. Wojciecha,
gdzie w Świętym Gaju znajdują się jego relikwie. Miesięcznik
gromadzi ludzi kultury po obu
stronach granicy. Spotykają się
tutaj poeci, malarze, muzycy
i artyści fotograficy. Między
innymi miejscowość Bielawa,

Julian Golak, pomysłodawca „Szlaku św. Wojciecha” przemawia w dniu 23.04.2016 r.
w katedrze św. Vita w Pradze. Obok w szklanej kapsule czaszka św. Wojciecha.
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położona na pograniczu polskoczeskim jest dla nich miejscem
plenerów, koncertów i wystaw,
które przybliżają kulturę obu naszych narodów. Na zakończenie debaty, głos zabrał gość z
Czeskiej Republiki pan Janusz
Cholewa. Jest on z pochodzenia
Polakiem, urodził się w Gdańsku, ale całe swoje późniejsze
życie związał z Czechami, gdzie
mieszka do dnia dzisiejszego.
Jego pasją jest numizmatyka, a szczególnie umiłowanie
historii, zarówno Polski, jak i
dziejów narodu czeskiego, co
znakomicie prezentuje przez
bardzo bogate zbiory medali.
Jemu to właśnie Przewodniczący Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” przyznał srebrny
medal, za jego zasługi w prezentowaniu kultury polskiej
na terenie Republiki Czeskiej,
który mu uroczyście wręczono
w czasie trwania Forum. Janusz
Cholewa przygotował specjalną wystawę, która towarzyszyła
uczestnikom Forum. Wystawa
jego medali poświęcona została „Pocztowi królów polskich”
według Jana Matejki. Jeden
z medali poświęcony został
numizmatykowi z Koszalina –
Marianowi Okuliczowi, który był
prezesem tamtejszego Oddziału
„Civitas Christiana” oraz inicjatorem wielu wystaw i projektów
numizmatycznych na terenie
kraju i poza jego granicami.
Debata
Do późnych godzin wieczornych toczyła się debata, w
której wzięli udział słuchacze
i goście „Polsko – Czeskiego
Forum”. Zabierając powtórnie
głos Arkadiusz Ignasiak –Konsul
Honorowy Republiki Czeskiej

Forum Polsko-Czeskie we Wrocławiu.

zwrócił uwagę na aktualne realia decydujące o stosunkach
polsko-czeskich. Te zaś od
strony przeciętnego obywatela
tego kraju nie są ciekawe. Być
może nawet chętnie wybraliby
się do Wrocławia, który kiedyś
nawet należał do Czech, gdyby chociaż była autostrada lub
szybkie połączenie kolejowe do
tego miasta. Pod względem
gospodarczym Polska nic nie
może zaoferować Czechom,
które pod tym względem całą
swoją uwagę kierują na Niemcy. Brak wzajemnego głębszego porozumienia powoduje, że
w Grupie Wyszehradzkiej główną rolę przejmują Węgrzy. Przy
tej okazji padły też głosy o bardzo małym wpływie podobnych
imprez na zmianę wzajemnego
wizerunku. Odpowiadając na
te głosy krytyczne, ks. Józef
Pater zacytował fragment listu
św. Pawła do Tymoteusza: „głoś
naukę, nastawaj w porę i nie w
porę”, zachęcając wszystkich
do wytrwałej pracy w dobrym
kierunku. Za mało jednak mówi
się w mediach o stosunkach
polsko- czeskich. To trzeba
zmienić. W polskiej tradycji religijnej warto też przypominać
wielu świętych pochodzących
z Czech. Poczynając od św. Wacława i św. Jana Nepomucena,
wskazywano, ze nie jest tak całkiem źle. Dla przykładu podano
polsko – czeskie sympozjum o
zabytkach prawa karnego, w
którym na 60 uczestników większość stanowili Czesi. Jednym
z końcowych postulatów było
zwrócenie się do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych o podjęcie
patronatu nad polsko – czeskimi
cyklicznymi imprezami kulturalnymi, gospodarczymi i inicjatywami przygranicznymi.
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XXVII POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIE W KOŚCIELE
PW. ŚWIĘTEJ BARBARY W STARYM LESIEŃCU

Msza święta w kościele św. Barbary w Starym Lesieńcu.

Misterium ku czci Świętej
Siostry Faustyny Kowalskiej „Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej
doskonałości” w ramach obchodów XXVII Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej odbyło się w Starym Lesieńcu, w
kościele pod wezwaniem św.
Barbary, filii parafii św. Trójcy w
Boguszowie-Gorcach. Rozpoczęło się 5 października 2016
roku o godz. 15.00 modlitwą
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie wierni trwali
na osobistych modlitwach za
wstawiennictwem św. Faustyny do godziny 16.30, o której to
rozpoczęła się Uroczysta Eucharystia w intencji obu narodów:
polskiego i czeskiego, a także
śp. Bronisława Pałysa dyrektora
PSE Polest z Wrocławia, Rycerza
Grobu Pańskiego i wieloletniego organizatora DNI. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan
Bogusław Wermiński. Homilię
w języku czeskim wygłosił ks.
František Hofman, proboszcz
Parafii Šonov w Czechach.
Natomiast ks. Marian Lewicki,
proboszcz parafii Police nad
Metuji, który również przybył
z Czech, świetnie spisał się w roli
tłumacza homilii z języka czeskiego na polski. W koncelebrze
uczestniczyli także ks. Sławomir
Augustynowicz Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, która była

organizatorem uroczystości, a
także ks. Jan Mazur proboszcz
parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie-Gorcach. Wsparciem modlitewnym
uroczystość objęły przybyłe
Siostry ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w
Wałbrzychu i brat Gereon z zakonu premonstratów z Broumova. Wszystkich przybyłych gości
przywitał gospodarz parafii ks.
Andrzej Bajak. Na zakończenie
uroczystej Eucharystii wierni
otrzymali błogosławieństwo i
ucałowali Relikwie Św. Siostry
Faustyny, znajdujące się w kościele św. Barbary w Starym
Lesieńcu.
W dalszej części spotkania
miał miejsce program artystyczny nawiązujący do 1050.
rocznicy Chrztu Polski w roku
Miłosierdzia Bożego, w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru
William-Es, pod tytułem „Wojciechowe ślady”. Było to przejmujące, kostiumowe przedstawienie
przybliżające postać i męczeńską śmierć Świętego Wojciecha.
Podczas tegorocznych obchodów można było również
obejrzeć wystawę poświęconą 1050. rocznicy chrztu Polski autorstwa malarki Lucyny
Wierzbickiej, która specjalnie
na tę uroczystość namalowała
w darze dla kościoła św. Barbary

wizerunek Świętej Siostry Faustyny.
Jak każdego roku na uroczystość przybyło wiele gości
z okolicznych parafii, a także z
Czech. Obchodom towarzyszyła
przemiła atmosfera wzajemnego szacunku i miłości. Na zakończenie odbyła się smakowita
Agapa, przygotowana przez
członków Akcji Katolickiej i
lokalną społeczność, podczas
której gości poczęstowao wspaniałym tortem, przygotowanym
specjalnie na tę okazję. Uroczystość odbyła się przy wsparciu
dotacji otrzymanej z gminy

Boguszów-Gorce. W imieniu
Organizatorów Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
i Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy modlitwą, ofiarą i pracą
przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Szczególne
podziękowania kierujemy do
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach Elżbiety
Gajewskiej za użyczenie punktu
bibliotecznego, w którym odbyła się agapa. Wszystkim za
wszystko serdeczne Bóg Zapłać.

Lucyna Wierzbicka przekazuje namalowany przez siebie obraz Św. Siostry Faustyny
Kowalskiej do kościoła w Starym Lesieńcu.

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016

31

Karolina Miś-Jagodnicka

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW

Chór „Gloria Dei” z Wrocławia.

16 października w Kościele
pw. Św. Antoniego w Pieszycach
zabrzmiał anielski śpiew za sprawą licznie przybyłych chórów,
które wzięły udział w Międzynarodowym Przeglądzie Chórów
Pogranicza Polsko-Czeskiego.
W tegorocznym święcie muzyki
chóralnej udział wzięło 14 chó-

rów: Chór „PETRI SILVA” z Pieszyc,
Zespół Śpiewaczy „CZERWONA
JARZĘBINA” z Bielawy, Chór „SONORO” z Boguszowa-Gorc, Chór
„KANON” z Dzierżoniów, Chór
„CANTATE DEO” z Dzierżoniowa,
Zespół „KUKLIS VOICE BAND” z
Lewina Kłodzkiego, Chór „STĚNAVAN” z Broumova, Chór Kame-

Ks. prałat Edward Dzik dziękuje Romanie Roŝkovej, dyrygentce chóru „Amicitia”.

ralny „GLORIA DEI” z Wrocławia,
Chór czesko-polski „AMICITIA” z
Nowej Rudy i Broumova, Chór
„GLORIA DEI” z Wrocławia, Chór
Szkolny „LIBRO DI MUZICA” ze
Świdnicy, Chór „MAKROTUMIA”
z Dusznik-Zdroju, Chór „MILLENIUM” z Wałbrzycha i Chór
„MAKSYMILIANUM” z Wrocławia.

Wszystkie chóry śpiewają „Barkę”.

Nagrodę Publiczności w postaci tabletu sponsorowanego
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce Dorotę Konieczną-Enozel otrzymał Chór "GLORIA DEI"
z Wrocławia.
Tradycyjnie po Przeglądzie
odbyły się warsztaty dla dyrygentów oraz wspólne biesiadowanie.
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130 ROCZNICA ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA
POMNIKA NA CMENTARZU WOJENNYM
W DUSZNIKACH - ZDROJU
Za osiem lat Duszniki będą
obchodziły 700-lecie nabycia
praw miejskich. W ciągu siedmiu wieków istnienia miasta
uzbierało się wiele ważnych
dat, jubileuszy i wydarzeń. Dziś
pragnę Szanownym Czytelnikom
przedstawić uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika,
który został wznies iony dla
142 Prusaków i 132 Austriaków
spoczywających na cmentarzu
wojskowym w Reinerz (Duszniki Zdrój). Szczątki cmentarza wojskowego przetrwały do naszych
czasów, można go zobaczyć jak
wygląda dziś. Uważny turysta
znajdzie cmentarz, skręcając w
pierwszą uliczkę w lewo idąc od
strony miasta, tuż za pawilonem
handlowym „Biedronka”.
Cmentarz Wojenny w Dusznikach-Zdroju powstał latem
1866 roku. Był to efekt wojny
austriacko-pruskiej w 1866 roku.
W drugiej połowie XIX stulecia
cmentarz ten był otoczony
szczególną, troską i opieką władz
miasta, a to dlatego, że ongiś w
połowie XVIII wieku zawierano
umowy międzynarodowe, które
chroniły przed skutkami wojen
uzdrowiska, uznawane już wtedy
za dobro ogólne. Traktowano kurorty jako tereny neutralne, były
omijane przez fronty bitewne, w
najgorszym razie urzędowały w
nich przejściowe lazarety polowe, gdzie obok siebie leczyli się
żołnierze przeciwnych stron. W
umowie istniał zapis, że wrogie
oddziały mogły przemaszerować
przez kurort, ale nie wolno było
się zatrzymać. W Dusznikach ranni żołnierze zatrzymali się w szpitalach. To wydarzenie stało się
precedensem i podstawą prawną
dla władz państwowych w Berlinie i Wiedniu do przyznania
odszkodowania dla gminy z tytułu złamania umowy. Burmistrz
Dusznik Paul Dengler, inicjator
protestu uzyskał dla miasta, wy
jątkowo wysokie odszkodowanie,
które pozwoliło na wykonanie
wielu pożytecznych społecznie
inwestycji w mieście i zdroju. Tylko mała liczba duszniczan wie, że
leżący na cmentarzu wojskowym

żołnierze obu nieprzyjacielskich
armii przyczynili się do rozwoju
infrastruktury w mieście, istniejącej do dnia dzisiejszego. Wojna
zwykle jest siłą niszczycielską - tu
okazała się motorem postępu.
Wydarzenia te szczegółowo
opisał roku w swoim sprawozdaniu z dnia 3 września 1876 roku
burmistrz Paul Dengler, były
porucznik w 3. Regimencie Gwardii Grenadierów Obrony Kraju.
Sprawozdanie wydrukowane w
drukarni L. Schirmera w Kłodzku
liczy 13 stron.
W roku 1866 podczas wojny
prusko-austriackiej miały miejsce w pobliżu Reinerz (DusznikiZdrój) bitwy obok Nachodu,
Staliz (Czeska Skalica) i Schweinschadel (Jaromierz). Około 10.000
rannych było transportowanych
przez Reinerz, lekko ranni byli
transportowani dalej na Śląsk.
Ciężko ranni pozostawali tutaj,
gdzie urządzono rożne lazarety
polowe. Niemal w każdym domu
leżeli chorzy żołnierze. Uzdro-

wisko ze swoimi pensjonatami,
urządzeniami kąpielowymi stało
się jednym wielkim lazaretem.
Mieszkańcy Reinerz dali wiele dowodów prawdziwie chrześcijańskiej postawy i samarytańskiego
miłosierdzia oraz poświęcenia,
za które najlepszą zapłatą była
świadomość wypełnionego obowiązku i miłości chrześcijańskiej.
Rannych i chorych zmarło tutaj i
zostało pochowanych 142 Pru
saków i 132 Austriaków, których
nazwiska są wymienione w dopiętym załączniku. Założono dla
tych pochowanych specjalny
cmentarz, na którym spoczywają żołnierze wszystkich wyznań
i różnych narodowości (leży tu
cała Środkowa Europa, przypis
R.G.). Nie prezentował się on do
tej pory z zewnątrz jako miejsce,
które byłoby świadectwem po
dziękowania ze strony tych,
którzy przeżyli. Sprawozdawca
postawił zatem przed sobą zadanie troski nie tylko o godne
urządzenie cmentarza, ale także

wzniesienie pomnika dla poległych bohaterów. Zainicjowana
zbiórka pozwoliła zgromadzić
400 Marek, a prośba skierowana do Rady Miejskiej sprawiła, że
godne pochwały władze miejskie
zagwarantowały dalszą kwotę
1000 Marek, aby zbudować odpowiedni pomnik oraz we właściwym stanie utrzymać i pielęgnować cmentarz. Ta szlachetna
decyzja zapewniała realizację
projektu. Odnośnie tej ostatniej
sprawozdawca zwrócił się do Jej
C.K. Wysokości Księżnej Koronnej
Prus z poddańczą prośbą o przekazanie rysunku wykonanego
książęcą, artystyczną ręką. Księżna łaskawie przekazała 2 projekty
i zezwoliła na dokonanie wyboru
na miejscu w Reinerz. Wybór był
trudny, ale wybrano ten rysunek,
który był ukoronowany orłem. I
natychmiast doszło do wykonania pomnika, aby odsłonięcie i
poświęcenie można było przeprowadzić w dniu 3 września
1876 roku.

1. Fragment Rynku z hotelem i restauracją Deutsches Haus, tu odbywało się przyjęcie dla gości przbyłych na odsłonięcie
pomnika. Foto: Rother. 2. Hotel „Deutsches Haus” i z prawej strony Hotel „Schwarzer Bar”. 3. pruskie i austriackie grupy
na dusznickim Rynku (rekonstrukcja 2003 r.). 4. Fragment uroczystości odtworzenia Cmentarza Wojennego w 2003 roku,
grupa Pruska na cmentarzu.
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Gdy terminowe zakończenie
prac było już zapewnione, nastąpiło przekazanie zaproszeń
do wysokich i ważnych władz
Prus i Austrii oraz przygotowanie następującego programu:
godz.14.30: zbiórka stowarzyszeń
i związków oraz gości na Rynku, 15.00: wymarsz na cmentarz.
Pieśń otwarcia. Uroczyste przemówienie i odsłonięcie pomnika.
Poświęcenie i modlitwa końcowa. Pieśń końcowa. Przemarsz
powrotny. Marsz (defilada) na
Rynku, 16.00-18.00 Koncert w
Bad Reinerz (Zdroju) i na Rynku w
mieście. 18.30 Poczęstunek w Gospodzie Niemiecki Dom (Gasthof
zum deutschen Hause) w mieście
Reinerz,Towarzyskie spotkania w
różnych lokalach na terenie miasta, 21.00 capstrzyk, iluminacja i
ognie bengalskie. Zakończenie.
Zaproszenia cieszyły się wielkim sukcesem i pokazały, że cała
idea tej uroczystości wypływa z
serca narodu i przy jej realizacji
wspaniale rozkwita. Oddalony
o 1/8 mili od miasta, położony
na wzniesieniu cmentarz był bogato i elegancko udekorowany.
Wzdłuż zielonego żywopłotu,
który go otaczał, stały połączone
ukwieconymi wstęgami, potężne maszty z flagami w barwach
Prus, Niemiec, Austrii oraz flagi
Miasta Reinerz. Pomnik otoczony
w tym momencie dużymi pruskimi i austriackimi flagami znajdował się w środku cmentarza, na
wprost wejścia, obramowanego
wysokimi zielonymi piramidami.
Na każdym grobie leżał świeży
zielony wieniec, który przypominał, że wierne wspomnienie
o poległych, powinno zostać na
zawsze.
Droga z cmentarza do miasta była bogato udekorowana
bramami honorowymi i girlandami, a każdy dom był w tym
szczególnym dniu godnie przystrojony. Przy wspaniałej pogodzie uczestnicy pochodu zebrali
się na Rynku, skąd wyruszyli w
kierunku miejsca uroczystości w
następującej kolejności: Kolumna
Związku Militarnego Reinerz z
flagą i orkiestrą dworską księcia von Lippe ze 130 osobami,
za nią umundurowana gildia
strzelecka z Reinerz z korpusem muzycznym i 2 flagami,
dalej stowarzyszenia militarne
z miejscowości: Lewin, Łężyce
(Friedersdorf) Szczytna (Ruckers),
Czermna (Tscherbney), Wolany
(Wallisfurth), Radków (Wunschelburg), Kłodzko (Glatz), Nachod i

Olesnice (Gisshibel) w Orlickych
Horah w Czechach. Wszystkie z
flagami i chórami muzycznymi.
Następnie dołączyła grupa duchownych katolickich, proboszcz
Baumgarten, kapłani Christ i dr
Hohaus z parafii św.Piotra i Pawła w Reinerz, jak też kaznodzieja gminy ewangelickiej, pastor
Ablas. Za nimi zaproszeni goście
honorowi i delegaci. Ze strony
armii austriackiej byli delegowani: major Karl Schmit z C.K.
Artylerii Polowej Regimentu „Rycerz von Hauslab” Nr 4, kapitan
graf Schafgotsch z Regimentu
Piechoty „Książę von Reischach"
Nr 21, porucznik Jacob Venzlick
z Regimentu Piechot y „Książę
von Nassau" Nr 15, Podporucz
nik Viktor Hennig z Regimentu
Dragonów „Kaiser Franz Josef”
Nr 1; wszyscy z Josephstad (Pevnost-Czechy). Byli oni prowadzeni przez: naczelnika i majora
von Hobe, premiera porucznika
w 3. Regimencie Grenadierów
Obrony Kraju i Burmistrza Reinerz
Paula Denglera, podporucznika
w 11. Regimencie Obrony Kraju
Seemann, lekarza asystenta w
saksońskim korpusie sanitarnym
Dr Kolbe (mogiła dr Kolbe znajduje się na cmentarzu przykościelnym parafii pw. św. Piotra i
Pawła do dziś, przypis R.G.)
Dalej uczestniczyli jako goście honorowi: mistrz jeździectwa
i starszy okręgu krajowego, właściciel rycerskich dóbr ziemskich
von Mutius z Gellenau (Jeleniów),
właściciel dóbr rycerskich i starszy okręgu krajowego von Lobbecke z Ruckers (Szczytna), von
Derzen z Horta, Moritz Eichborn
z Breslau (Wrocław), tajny radca
rządowy Beinert z Berlina, profesor Dr Mittiber z Glatz (Kłodzko),
duchowieństwo z Lewina i okolic.
Kolejno podążały władze królewskie, urzędnicy, jak też magistrat
i radni miejscy miasta Reinerz,
urzędnicy delegacji sądowej, królewskiego Nadleśnictwa i wielu
gości honorowych z Bad Reinerz
(uzdrowiska Duszniki), okolicznych miast Hrabstwa i sąsiednich
Czech. Na końcu mieszczaństwo i
kolumna honorowa dusznickiego
Związku Militarnego.
Niezliczony, świątecznie poruszony tłum ludzi, który szacowano na 9000 - 10000 zebrał się
na zielonych pagórkach wokół
miejsca uroczystości i stanowił
wraz ze wspaniałym górskim krajobrazem w tle i zbliżającym się
kolorowym pochodem piękny,
podniosły widok. Zanim ostat-

33
ni uczestnicy opuścili miasto,
początek pochodu osiągnął już
cmentarz. Delegaci i goście honorowi zajęli swoje miejsca najbliżej monumentu, po którego
prawej stronie znajdowała się trybuna dla mówców i dalej trybuna
dla dam, po lewej ustawił się chór
śpiewaków kapeli uzdrowiskowej. Po zakończeniu uroczystego
śpiewu na wejście, na trybunę
dla mówców wszedł PremierLeutnant (Pierwszy porucznik) i
burmistrz Dengler, który wygłosił
następujące uroczyste przemówienie:
„Szanowni tu obecni! W tej
poważnej godzinie pełnego powagi dnia zebraliśmy się tutaj,
aby wypełnić obowiązek zarówno święty jak i honorowy! Mamy
uroczyście odsłonić stojący przed
nami pomnik poświęcony bohaterom z roku 1866, który już na
zawsze ma zdobić ten cmentarz!
Od dawna planowaliśmy, aby
tu spoczywającym 142 Prusakom i 132 Austriakom wznieść
ten monument, ale realizacja
przesuwała się w czasie aż do
dzisiaj, by po 10 latach stać się
czynem! Na wstępie czuję się głęboko zobowiązany do złożenia
kornego podziękowania Jej Cesarskiej i Królewskiej Wysokości
Pani Księżnej Koronnej Prus za łaskawe przekazanie projektu tego
pomnika, którym to Jej wysokość
łaskawie nas zaszczyciła. To samo
dotyczy tutejszego Związku Militarnego oraz przedstawicieli miasta Reinerz, którzy wspierali to
przedsięwzięcie z całych sił, za co
wyrażam im publiczne podziękowanie! Oto stoi przed nami cel
wspólnych dążeń: monument,
który z tego wzniesienia spo
gląda w dół, który wznieśliśmy
jako znak czci dla poległych bohaterów, ku ich pamięci, a dla nas
jako wzór do ich naśladowania.
Niech to będzie symbol oddania
czci tym walecznym, którzy tu
spoczywają!
Chyba żaden z nich nie śpi
w swojej rodzinnej ziemi. Wszyscy pochowani zostali w obcym
dla nich miejscu. Dzieci dalekiej
Północy i głębokiego Południa
leżą tu połączone, obok siebie,
w pokoju, daleko od ich bliskich. W ciężkich cierpieniach,
śmiertelnie ranni, stoczyli tutaj ostatnią bitwę. Kochająca
matka, wierna żona, ukochane
dziecko nie zamknęli im gasnących oczu w chwili przejścia w
wieczny sen. Tutaj obcy, mówiący
często niezrozumiałym tu swo

im ojczystym językiem, wydali
ostatnie tchnienie. I tak wiele
obaw i nadziei, wiele pięknych
marzeń o przyszłości wraz z nimi
złożono do grobów. Oni zmarli śmiercią bohaterów. Było im
dane, w wiernym spełnieniu ich
najświętszego obowiązku przelać
krew i poświęcić swoje życie dla
dowódców i ojczyzny. Dlatego
jest słuszne, abyśmy uhonorowali
tu spoczywających bohaterów
poprzez wzniesienie im pomnika na wieczną pamięć. Z drugiej
strony ustawiliśmy ten znak pamięci dla nas samych! My Wam,
o Wy Waleczni, którzy tu zasnęli
ście, oddajemy trybut należny
za świetlany przykład miłości do
Ojczyzny i żołnierskiej wierności.
Niech Wasza bohaterska
śmierć, uczczona tym symbolem,
stale przypomina, że trzeba tak
jak wy to czyniliście, dla Ojczyzny poświęcić krew i wszystkie
własne dobra. Wy kiedyś stanęliście naprzeciwko sobie w honorowym boju i poprzez Wasze
pojednanie w śmierci staliście się
mostem do pokojowego i przyjacielskiego przymierza, które
teraz łączy dwa potężne państwa za przykładem ich wznio
słych monarchów. Niech ten
pomnik, wzniesiony na granicy
niemieckiej i austriackiej ziemi,
będzie także dla nas symbolem
pokoju i przyjaźni! Powinien
nam zawsze przypominać, że
miłość do Ojczyzny i wierność
cesarzowi i Rzeszy są najpiękniejszymi cnotami obywatelskimi!
Naszym, dzieciom i wnukom
chcemy pozostawić to święte
dziedzictwo. Gdy oni będą stać
przy Waszych grobach i obsypywać je kwieciem pamięci, niech
zawsze Was naśladują! Drodzy tu
obecni! Nadeszła godzina, kiedy
z pomnika, powinna spaść zasłona, godzina, w której ja przekazuję ten pomnik mieszkańcom
miasta Reinerz (Duszniki-Zdrój)
po wszystkie czasy, z prośbą: Nie
zapominajcie o wiernych zmarłych! (Przy tych słowach rozległ
się huk wystrzałów z moździerzy,
okrywające pomnik flagi załopotały i wzniosły się potężnie szumiąc. W tym momencie pomnik
ukazał się oczom obecnych).
Niech zatem odsłonięty teraz
pomnik, otoczony przez powiewające flagi Prus i Austrii, stoi na
zawsze jako znak pokoju - święte
przesłanie. Daj Boże!”
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POLEN UND DEUTSCHLAND MITTEN
IM ABGEORDNETENHAUS VON BERLIN
Am 7. November 2016 fand im
Abgeordnetenhaus von Berlin
eine deutsch-polnische Veranstaltung statt. Herr Prof. Krzysztof
Ruchniewicz hielt einen Vortrag
zum Thema: „Polen und Deutschland mitten in Europa“. Der Direktor des Willy-Brandt-Zentrums
der Universität Breslau wurde
von der Parlamentarischen Vereinigung Berlin eingeladen. Das
Abgeordnetenhaus von Berlin
lädt regelmäßig Gäste aus Niederschlesien ein, da eine Partnerschaft die Zusammenkünfte
begründet und in diesem Jahr
Breslau Europäische Kulturhauptstadt ist. Zur Jubiläumsfeier „25
Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag“ hat der
Präsident des Abgeordnetenhauses, Herr Ralf Wieland, am 18.
Juni 2016 den Stadtpräsidenten
von Breslau, Rafał Dutkiewicz, mit
einer polnischen Delegation und
anderen Gästen zum Chopin-Konzert vom Klaviervirtuosen
Janusz Olejniczak eingeladen.
Ralf Wieland und Rafał Dutkiewicz bestätigten dynamisch
durch ihre Reden die Kontinuität des „Vertrages zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und
der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ vom 17.
Juni 1991. Im Fokus der Veranstaltung vom 7. November 2016
stand der Vortrag von Herrn Prof.
Ruchniewicz, der sich intensiv mit
europäischen Werten und ihrer
Umsetzung im heutigen Europa am Beispiel von Polen und
Deutschland auseinandergesetzt
hat. Der Historiker ging nicht nur
auf den EU-Beitritt Polens von
2004 ein, sondern zog im Saal
des Abgeordnetenhauses den
Bogen zwischen den Grundgedanken Winston Churchills über
das vereinigte Europa (United
States of Europe) und der unterschiedlichen Entwicklung von
Polen und Deutschland in der
heutigen EU. Deutlich arbeitete
er die politischen Systeme aus,
in denen sich Polen vor dem EU-Beitritt wiederfinden musste. Er
machte darauf aufmerksam, dass
aus der kommunistischen Zeit
Polens verschiedene Erfahrungen

Berlin 7.11.2016 r. Wystąpienie prof. Krzysztofa Ruchniewicza, dyrektora Centrum im. Willy`ego Brandta we Wrocławiu.

im politischen Leben nachwirken.
Zwischen Skepsis und Vertrauen
pendeln der EU-Auftritt und die
Identität Polens in der europäischen Wertegemeinschaft. Die
historische Erfahrung Polens
determiniert das Handeln. Die
polnische Regierung wird einerseits in der EU kritisiert wegen
den verschiedenen gewagten
Entscheidungen zur Pressefreiheit sowie zum Umgang mit
dem Abtreibungsgesetz und
der Gender-Debatte und andererseits wird PIS gelobt für die
Erhöhung des Kindergeldes und
die Wahrung der Souveränität
des polnischen Staates. Die Frage
nach einer nationalpolitischen
Ausrichtung der Regierung ist in
diesem Zusammenhang legitim.
Herr Prof. Ruchniewicz erklärte
treffend, dass der Souveränitätsgedanke über der Idee des
Pan-Europas nach Graf von Coudenhove-Kalergi steht, da Polen neben anderen Ländern wie
Ungarn und Österreich auf die
Mitbestimmung in der EU großen
Wert legt. Gerade Polens Antrieb
zur Zusammenarbeit mit anderen
Nationen ist bewundernswert.
Zwischen Deutschland und Polen wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg der Dialog zur Völkerverständigung schon am 18.
November 1965 aufgenommen
durch den Hirtenbrief vom Breslauer Bischof Bolesław Kominek.
Der im polnischen Einladungsbrief formulierte Wortlaut: „Wir

vergeben und bitten um Vergebung“ sorgte für Aufregung, vor
allem bei den Kommunisten. Im
Februar 2016 wurde im Abgeordnetenhaus von Berlin eine
Ausstellung mit dem Titel „Wir
vergeben und bitten um Vergebung“ dem Breslauer Bischof
gewidmet. Die Anerkennung der
gegenseitigen
Bemühungen ist die Antriebskraft für die deutsch-polnische
Zusammenarbeit. Am 7. Dezember 1970 erwiderte Willy Brandt
die Geste mit dem Kniefall von
Warschau. Diese Geste wurde
als Bitte um Vergebung im internationalen Kontext verstanden. Die gegenseitigen Treffen
trugen zu einer Normalisierung
der deutsch-polnischen Beziehungen bei. Die Rolle des heutigen Polens in der EU ist durchaus
wandelbar. Polen steht vor neuen
Herausforderungen, da Wirtschaftsfragen neben sozialpolitischen
Themen geklärt werden müssen.
Herr Prof. Ruchniewicz verwies
darauf, dass eine junge Polin
im Durchschnitt weniger Geld
verdient als eine Mutter mit drei
Kindern. Derzeit bekommt eine
mehrfache Mutter vom polnischen Staat mehr Kindergeld
als Lohn, deshalb lohnt sich das
Arbeiten nicht. Ruchniewicz betonte an der Stelle, dass die Kindergelderhöhung im Programm
„Familie 500 plus“ für den Staat
nicht lange tragbar sein wird,
da Polen keine reiche Nation

ist. Anhand solcher Bespiele
arbeitete der Direktor des Willy-Brandt-Zentrums die Stellung
Polens in der Europäischen Union
heraus. Am Abend zeichnete
sich ferner ab, dass politische
Veränderungen einhergehen
mit einer bilateralen Anpassung.
Die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird generell dynamisch
wahrgenommen. Beim Vortrag
und in der anschließenden Diskussion wurde der Eindruck geweckt, dass der Dialog zwischen
Polen und Deutschland beständig ist. Die Zusammenarbeit wird
in verschiedene Bereiche getragen, so dass das zivilgesellschaftliche Engagement den deutsch-polnischen Dialog bereichert.
Staatliche Institutionen werden
durch Verbände und Vereine oder
kleinere Bürgerinitiativen unterstützt und das selbst dann, wenn
es zu Veränderungen auf politischer Ebene kommt. Die Fragen
in der Diskussion gingen in Richtung der polnischen Innenpolitik,
der Rolle der Zivilgesellschaft in
der deutsch-polnischen Zusammenarbeit als eine unabhängige
Mediatorin zwischen den Regierungen, der Verbindlichkeit der
Versprechen und der Strategie
der EU-Länder im Kurswechsel.
Den krönenden Abschluss des
Abends bildete ein persönlicher
Austausch zwischen Krzysztof
Ruchniewicz und seinen Berliner Gästen.
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Jindřich Tošner

XVII. DNY POEZIE V BROUMOVĚ

Uczestnicy Dni Poezji w Broumovie. - Účastníci Dnů poezie v Broumově.

Je to neuvěřitelné, ale v Broumově a Křinicích se uskutečnily
za podpory Města Broumova a
Agentury pro rozvoj Broumovska již 17. Dny poezie. Oficiální zahájení festivalu začalo
22.10.2016 v starobylém Opatském sále Broumovského kláštera přednesem prací zúčastněných básníků. Nebylo jich
málo. Zúčastnilo se 40 autorů
osobně. Jeden z Ukrajiny, 4 ze
Slovenska, přijelo 18 Poláků a 17
autorů z České republiky. Z nich
někteří vážili cestu až ze Slovensko- moravského pomezí. Poezie
Sergeje Šelkového zazněla rusky,
ukrajinsky a v českém překladu Věry Kopecké. Čeští, polští
a slovenští kolegové dokázali
blízkost slovanských jazyků a
tak překladu nebylo třeba. Hudební doprovod zajistila svými
šansony Beáta Vargová-Kuracinová. Svým temperamentem a
krásným hlasem doplnila svátečnost a mimořádnost chvíle plné
pozitivní energie a nevšedních
textů. Nelze zapomenout, že oficiální akci předcházely besedy
básníků na školách v Polici nad
Metují a Broumově. Pro mnohé
žáky a studenty to určitě bylo

první setkání s živými básníky
a snad je v budoucnu přivede k poezii a literatuře. Večer
v Obecním domě v Křinicích
prezentoval své fotografie Pavel Rejtar - člen Unie výtvarných
umělců. Jeho obrazové básně
inspirovaly účastníky a ukázaly na rozmanitost uměleckých
přístupů ke zpracování reality života.
23. 10. dopoledne pokračoval festival přednáškou A. Matuszkiewicze o polském básníku
Marianu Jachimowiczovi, který
žil od roku 1945 ve Walbrzychu,
dále vystoupením S. Šelkového a
Věry Kopecké, v kterém Šelkovyj
představil svoji poezii a Kopecká
její překlad. Zajímavé bylo vystoupení Ladislava Špánika o
tom jak psát a nepsat poezii a
V. Kopecké o interpretaci poezie.
Od 17 hodin se uskutečnil pořad
Hudba a poezie v sále obecního
domu, v němž zazněly znovu verše přítomných autorů v jejich
podání a také jejich zhudebnění
v podání Barbary Pachury a Beáty Vargové-Kuracinové. Večerní
dílna byla věnována limeriku.
Autoři měli napsat limerik na
vylosovaného účastníka setkání.

Byla to zdařilá, inspirující
akce z mnoha aspektů. Prvním
byla skutečnost, že dobrá poezie
a poetické dny nemusejí být pouze pražskou nebo brněnskou
výhradou. Cenné je navázání
„mezinárodních“ přátelství vedoucí k vzájemným překladům
poetiky v Polsku, na Ukrajině i
v České republice. A nakonec poznání, že psaní poezie má smysl,

neboť nachází vnímavé posluchače a přispívá k uvědomění si
skutečných hodnot v neklidném
světě plném svárů a nenávisti.
Velký dík patří křinické básnířce
Věře Kopecké, která vše zorganizovala, redigovala Sborník básní
účastníků, přednášela, překládala a udržovala v pozornosti čtyřicet neposedných poetů.
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Krzysztof Jankowski

RAZEM DO UNESCO

Część merytoryczną konferencji rozpoczął dyr. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju dr hab. Maciej Szymczyk.

„Na szlaku wspólnego dziedzictwa” – to tytuł projektu
zrealizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej NOVUM, Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernię w czeskich Velkých Losinách.
Projekt jest związany z planami wspólnego wpisania obu
zabytkowych młynów papierniczych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. W jego
ramach odbyła się konferencja
w Dusznikach oraz wizyta studyjna w papierni w Velkých Losinách. Ponadto ukazał się folder
o obu papierniach z tekstami w
językach polskim, czeskim i angielskim.
Konferencja miała miejsce 6
października w dusznickim hotelu „Impresja”. Zgromadziła nie
tylko liczną reprezentację obu
papierni, ale też przedstawicieli
władz, instytucji i organizacji, których wsparcie będzie miało duże
znaczenie dla uzyskania wpisu.
Byli wśród nich: Iwona Krawczyk wicemarszałkini województwa
dolnośląskiego, Joanna Jurczyk przedstawicielka Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, Adam Bralczyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Anna
Marconi-Betka z Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Petra Kroupova i Ján Čáni
z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Pradze, radni sejmiku
województwa dolnośląskiego –
Czesław Kręcichwost i Tytus Czartoryski, Janusz Turski – dyrektor
Generalnego Stowarzyszenia Papierników Polskich, Maria Ptak szefowa delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Wałbrzychu, burmistrz DusznikZdroju Piotr Lewandowski, etatowy członek Zarządu Powiatu
Kłodzkiego Piotr Marchewka oraz
przedstawiciele mediów, świata
nauki, przewodnicy turystyczni,
pracownicy muzeów, przedstawiciele euroregionów „Glacensis”
i „Nysa”.
Konferencję otworzył i gości
przywitał dyrektor EUWT Novum Bartosz Bartniczak, głos
zabrali także Iwona Krawczyk,
Piotr Lewandowski oraz Piotr
Marchewka. Część merytoryczną rozpoczął dyrektor Muzeum
Papiernictwa Maciej Szymczyk,
przedstawiając koncepcję wpisania na listę UNESCO najcenniej-

szych młynów papierniczych.
Petr Fouček, dyrektor papierni w Velkých Losinách, zapoznał
uczestników konferencji z dziejami tego młyna papierniczego i
jego współczesną działalnością.
Anna Marconi-Betka przybliżyła
ideę i praktykę listy światowego
dziedzictwa UNESCO. Tę część
konferencji zakończyła dyskusja, której uczestnicy nie tylko
deklarowali pełne poparcie dla
koncepcji wpisu, ale także zastanawiali się, co należy zrobić, by
ten wpis uzyskać.
Drugą część konferencji
otworzył prof. Rafał Eysymontt
z Uniwersytetu Wrocławskiego
barwnie i interesująco podanym
wystąpieniem „Papiernia dusznicka, architektura, dzieje, analogie,
wartości”. Po nim Danuše Chromková z papierni w Velkých Losinách opowiedziała o tamtejszej
rękodzielniczej produkcji papieru. „Od zabytku architektury do
zabytku techniki. „Postrzeganie
papierni w Dusznikach-Zdroju w
XIX i XX wieku” – tak zatytułowane było wystąpienie Grzegorza
Grajewskiego z Narodowego
Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu. Z kolei Adam Szeląg z

Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprezentował nowe ustalenia
dotyczące polichromii w dusznickim młynie papierniczym. Anna
Fortuna Marek, reprezentująca
rzeszowski oddział Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, przedstawia „Analizę wartości papierni w
Dusznikach-Zdroju jako punkt
wyjścia do planu zarządzania”.
Wicedyrektorka Muzeum Papiernictwa Joanna Seredyńska zaznajomiła uczestników z niedawno
uruchomionym w Muzeum Papiernictwa system gaszenia mgłą
wodną. Również po tym panelu
zawiązała się dyskusja.
Po południu uczestnicy konferencji odwiedzili dusznicki
młyn papierniczy. Zwiedzanie
przeradzało się momentami w
pasjonującą dyskusję specjalistów na temat historii papierni
i elementów architektonicznych
obiektu. Oczywiście, nie mogło
się obyć bez czerpania papieru.
Nic dziwnego, że to spotkanie
potrwało do wieczora.
Nazajutrz wyruszył z Dusznik do Velkých Losin autobus
z uczestnikami konferencji. W
programie: zwiedzanie czeskiej
papierni i jej Muzeum Papieru.
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Największe zainteresowanie
wzbudziło ręczne wytwarzania
papieru, które dla tego obiektu
ma znaczenie zasadnicze, komercyjne, i skalę wielokrotnie
większą, niż pokazowa produkcja
w Dusznikach. Wizytę zakończył
obiad w muzealnej restauracji i
krótkie podsumowanie konferencji dokonane przez dyrektora
EUWT Bartosza Bartniczaka i wicedyrektora Miroslava Vlasaka.

Proces uzyskiwania wpisu
na listę światowego dziedzictwa
UNESCO jest długi i trudny, stąd
konieczność podejmowania działań integrujących i wspierających.
Przedstawiciele obu papierni
mają już za sobą wiele spotkań
oraz wspólne przedsięwzięcie promocyjne. Projekt zrealizowany pod egidą EUWT NOVUM
stał się istotnym krokiem na drodze do pierwszego polsko-cze-

Samorząd powiatowy reprezentował etatowy członek Zarządu Powiatu
Kłodzkiego Piotr Marchewka, w tle dyrektor EUWT Novum Bartosz Bartniczak
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skiego wpisu transgranicznego.
Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Transgranicznej
NOVUM powstało w ubiegłym
roku. Członkami założycielami
Ugrupowania są: Województwo
Dolnośląskie, kraje kralovohradecki, liberecki, ołomuniecki
i pardubicki, a także dwa euroregiony: Glacensis i Nysa.
Celem działania Ugrupowania
jest intensyfikacja, ułatwianie i

upowszechnianie polsko-czeskiej
współpracy transgranicznej na
rzecz wzmocnienia spójności
ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania.
Głównymi natomiast obszarami
współpracy są: turystyka i rekreacja, infrastruktura i środowisko
naturalne, konkurencyjność,
usługi publiczne i partnerstwo
oraz kultura.

Wśród uczestników konferencji: Maria Ptak – szefowa delegatury Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu (z lewej) oraz Elwira Walczak z Wydziału
Kultury Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Petr Fouček, dyrektor papierni w Velkých Losinách, zapoznał uczestników konferencji z dziejami tego młyna papierniczego i jego współczesną działalnością, w tle
dyrektor EUWT Novum Bartosz Bartniczak
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CZECHOZNAWSTWO POLSKIE.
CHARAKTER I SENS JEDNEGO KIERUNKU BADAWCZEGO
I. Kongres Czechoznawstwa
Polskiego skłania do zastanowienia się, o jaki kierunek badawczy
właściwie chodzi, jakie są jego
podstawy i perspektywy. Czy celem takiego badania jest tylko w
pewien sposób skoordynowanie
grupy badaczy, którzy poruszają
się na pograniczu zainteresowań
bohemistycznych i polonistycznych, czy przyświecają mu cele
o szerszym zasięgu naukowym
i społecznym? Czy aspiruje do
udziału w rozwiązywaniu ogólnych problemów, które na początku XXI wieku pojawiają się
zarówno w nauce, jak i w społeczeństwie, w którym nauka się
rozwija?
Nauki humanistyczne i społeczne znajdują się w paradoksalnej sytuacji. Z jednej strony w
okresie restrykcji finansowych i
nacisku na szybkie zastosowanie i wykorzystanie gospodarcze uzyskanych wyników prac
badawczych zajmują pozycję
asekuracyjną i podkreślają
swoje znaczenie w zrozumieniu
współczesnych problemów ludzkości; z drugiej strony pogłębia
się atomizacja zwłaszcza nauk
humanistycznych, podejmujących coraz bardziej szczegółowe
kwestie, którymi jest zainteresowany jedynie bardzo wąski krąg
specjalistów, brak im wzajemnej
łączności i powiązań, stąd też nietrudno postawić im zarzut nauk
stanowiących cel sam w sobie.
Obecnie Europa i narody europejskie pogrążone są w głębokim
kryzysie i poczuciu niepewności
co do własnej przyszłości. Dobrobyt materialny kontrastuje
z pustką ideową i obawami, czy
cywilizacja europejska jest zdolna i ma szansę na długotrwałe
przetrwanie. Ten fakt dotyczy
także Polaków i Czechów oraz
stawia przed naszymi dyscyplinami humanistycznymi nowe wyzwania, które dopiero stopniowo
zaczynamy sobie uświadamiać.
Żyjemy pośrodku kontynentu, który wcale nie jest taki bezpieczny, jak się nam wydawało
w latach 90. Nie jest tak jednolity
w odniesieniu do swych życiowo ważnych interesów i deklarowanych „wartości“, jak się tego
spodziewaliśmy. Ma zdecydowa-

nie zróżnicowane spojrzenie na
rolę, prawa i odpowiedzialność
poszczególnych narodów europejskich, w tym także Polaków i
Czechów. Wyobrażenia o „równouprawnieniu“ i bezpieczeństwie
narodów europejskich zderzyły
się z twardą rzeczywistością nacisków geopolitycznych, a także
geoekonomicznych i w tej rzeczywistości także mniej zamożne
oraz mniej liczne narody muszą
się nauczyć żyć. Naiwne wyobrażenie o linearnym rozwoju Europy ku jedności jest poddawane
w wątpliwość i poszczególne
narody oraz ich naukowcy w
dziedzinie humanistyki starają się
szukać odpowiedzi na pytania,
które wydają się być podstawowymi: jak zachować własną tożsamość, w jaki sposób zachować
przynajmniej część wpływu na
zarządzanie sprawami publicznymi, jak utrzymać niezależność
między biegunami politycznymi
Europy i świata?
Nowa rzeczywistość bardzo
mocno dochodzi do głosu w tej
części Europy, która w ubiegłych
wiekach była raczej obiektem
niż podmiotem historii, stałym
przedmiotem ekspansji mocarstwowej lub co najmniej nacisku
politycznego. Obszar między
Niemcami a Rosją jest pod tym
względem szczególnie niestabilny. Nauki humanistyczne w
tej części kontynentu mogą się
pokusić o interpretację uwarunkowań historycznych, kulturalnych i cywilizacyjnych, w
których się znajdujemy; mogą
się starać o znalezienie drogi
naukowej takiego poznania,
które do współczesnych obaw
wniosłoby więcej racjonalizmu
oraz byłoby wsparciem dla zdecydowanego postępowania.
Nurt programowy nauk
humanistycznych w stosunku
do naszej części Europy jest na
razie słabo skoordynowany i w
znacznym stopniu ma charakter
dywergencyjny. Właśnie w tym
kontekście czechoznawstwo
nabiera nowego znaczenia –
nie jako temat sam w sobie, ale
jako część składowa szerszej
sieci badawczej, której głównym
zadaniem jest stworzenie podstaw naukowych dla lepszego

wzajemnego zrozumienia między Polakami i Czechami oraz
innymi narodami środkowoeuropejskimi. Nie chodzi już tylko
o zużytkowanie i przybliżenie
naszych tematów w ramach
poszczególnych dyscyplin, ale
o szukanie odpowiedzi na pytanie, w jakim sensie te narody są
współtwórcami, spadkobiercami
i umożliwiają przetrwanie naszej
cywilizacji.
Właściwym przedmiotem
czechoznawstwa staje się jedna
część problematyki środkowoeuropejskiej – tematyka czeska
i z perspektywy zagranicznej zasadniczo bilateralna. Jest rzeczą
zrozumiałą, że w trakcie badań
nad nią znajduje zastosowanie
wiele dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych, wykraczających poza tradycyjny
kontekst slawistyczny. W dalszych rozważaniach skupię się
przede wszystkim na wymiarze
historycznym, mając świadomość tego, że aspekt historyczny przenika wszystkie pozostałe
dyscypliny, ale że jednocześnie
historiografia nie obejdzie się bez
współpracy z tymi dyscyplinami
lub przynajmniej bez wykorzystania ich osiągnięć.
Współczesna historiografia
odpowiada na pytanie dotyczące
międzynarodowego znaczenia
tematyki czeskiej w zależności
od tego, w której części Europy
pytanie to zostanie postawione.
Stosunkowo nieskomplikowane
jest stanowisko południowych
sąsiadów – Austriaków: dla nich
kraje czeskie są interesujące
przede wszystkim jako tereny
przez pewien czas będące częścią monarchii habsburskiej.
Historiografia niemiecka, ale też
francuska i do pewnego stopnia
również brytyjska i amerykańska
postrzegają kraje czeskie jako
region czy obszar sąsiadujący
z Niemcami, gdzie uwidoczniły
się silne tendencje odśrodkowe
w stosunku do większych państw
i gdzie doszło do zaostrzenia –
czasem antagonistycznych – stosunków trzech grup etnicznych:
Czechów, Niemców i Żydów.
Problem czeskiej tożsamości na
Zachodzie wydaje się być mniej
wyrazisty, często wyprowadzany

Jaroslav Pánek
Jaroslav Pánek (ur. 23.1.
1947 w Pradze); studia historii i
slawistyki, Uniwersytet Karola w
Pradze; po okupacji sowieckiej
pracował w archiwach, od 1976
roku w Instytucie Historycznym
nad tematami z dziejów wczesnej nowożytności; po 1989 r.
zaangażowany w sprawach
organizacji nauki i szkolnictwa
wyższego (od 1992 r. docent,
profesor od 1996 r.), m. in. prezes Towarzystwa Historyków
Republiki Czeskiej (1996-2002),
prorektor Uniwersytetu Karola ds.
stosunków zagranicznych (19972000), dyrektor Instytutu Historii
Czeskiej Akademii Nauk (19982005), wiceprezes Czeskiej Akademii Nauk (2005-2013), od 2009
roku dyrektor Czeskiego Instytutu
Historycznego w Rzymie. Jest redaktorem naczelnym centralnego
czasopisma historycznego Czech
(Český časopis historický – The
Czech Historical Review), wielotomowej Akademickiej Encyklopedii Dziejów Czeskich itd.; wydał
20 monografii i ok. 500 artykułów
w publikacjach naukowych, poświęconych problematyce dziejów
Europy Środkowej, stosunków
międzynarodowych, rozwoju
kulturalnego i politycznego, historiografii i tematyce cywilizacyjnej,
w wielu krajach Europy, Ameryki
Północnej i Południowej, Azji i
Australii. W Polsce opublikował
książki „Wilhelm z Rożemberka.
Polityk pojednania” (Opole, Uniwersytet Opolski 2007) i„Czechy, a
Polska na progu czasów nowożytnych” (Toruń, Wydawnictwo Adam
Marszałek 2014). Jest m.in. honorowym członkiem zagranicznym
Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego.
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z wpływów zachodnich i południowych. Wschodnie, rosyjskie
spojrzenie jest w zasadzie uwarunkowane slawistycznymi zainteresowaniami: problematyka
czeska jest interpretowana jako
część składowa rozwoju zachodniosłowiańskiego czy ogólnie
rzecz ujmując słowiańskiego.
Dopiero po dokonaniu tego
szerszego międzynarodowego
porównania można dostrzec
specyfikę polskiego ujmowania czeskiej problematyki. Wyjątkowość polskiego podejścia
wynika z tego, że czeska problematyka jest postrzegana jako
porównywalna z polską, choć
obejmuje mniejszą przestrzeń.
W przeciwieństwie do pozostałych wymienionych państw,
Polacy mają wiele podobnych
doświadczeń historycznych jak
Czesi i są wyposażeni w zdolność
kompleksowego postrzegania
także innych narodów i państw
środkowoeuropejskich. Ten
fakt jest szczególnie ważny dla
międzynarodowych badań nad
czeską problematyką zwłaszcza
z tego powodu, że Polska obok
Niemiec i Stanów Zjednoczonych
plasuje się na trzecim miejscu
wśród krajów, gdzie badania
nad dziejami krajów czeskich
są najbardziej rozwinięte.
W poszukiwaniu odpowiedzi
na pytanie, jakie zadania czekają czechoznawstwo, jest rzeczą
wskazaną zbadanie przestrzeni
badawczej. Problematyczne jest
już samo wyznaczenie przedmiotu badań, jeśli chodzi o określenie terytorium i grupy etnicznej.
Teren nazywany w języku polskim jako Czechy jest wielkością
bardzo zmienną.
Dalszą komplikacją stało
się szczególne geopolityczne
zaszeregowanie państwa czeskiego do większych jednostek
integracyjnych i jego „nieoczywistość“ na przestrzeni wieków,
co trwale komplikuje przedmiot
badań i stawia pytanie, co właściwie ma być w czeskim przypadku badane – państwo, kraje
historyczne, regiony, naród czy
wszystkie grupy społeczne na
czeskim terytorium?
Sytuacja nie jest prosta także w odniesieniu do bezpośrednich polsko-czeskich relacji. Nie
można nie dostrzegać faktu, że
Polska i Czechy są podmiotami
o odmiennym specyficznym
znaczeniu. Asymetryczny stosunek Polski i Czech w rozwoju nauk humanistycznych jest

częściowym odzwierciedleniem
odmiennej pozycji Polaków i
Czechów lub Polski i Czech w
Europie. Czasem w uproszczonym porównaniu z tradycyjnymi
mocarstwami europejskimi oba
nasze kraje wraz z wieloma innymi są nazywane peryferiami
Europy, czyli podrzędną politycznie i zacofaną kulturowo częścią
Europy. W rzeczywistości Polska
jest państwem solidnej średniej
kategorii o ambicjach wejścia do
grona najważniejszych państw
europejskich, podczas gdy Czechy należą do krajów mniejszych,
które w sprzyjających warunkach
mogą być włączone do średniej kategorii pod względem
znaczenia i roli. Chodzi o dwie
kategorie państw, z których to
mniejsze jest do pewnego stopnia zamknięte w sobie i skoncentrowane na rozwiązywaniu
własnych problemów, podczas
gdy to większe ma znacznie ważniejszy potencjał do ekspansji
kulturalnej (oraz demograficznej), a zatem także poznawczej.
Ten fakt uświadomimy sobie
również na podstawie pobieżnego porównania współczesnego
poziomu polskiej bohemistyki i
czeskiej polonistyki. Asymetria
jest jednym z determinantów w
stosunkach między Polakami i
Czechami, co siłą rzeczy znajduje
odzwierciedlenie w charakterze
polskiego czechoznawstwa i w
szerszym sensie w poznawaniu
Czechów ze strony Polaków.
Jeśli weźmiemy historiografię
jako przykład jednej z dyscyplin
czechoznawstwa, to uwidoczni
się to w dwu kierunkach. Pierwszym jest systematyczna intensywność badań nad dziejami
drugiego narodu; tu są pewne
różnice między polskim i czeskim
podejściem: o ile czescy historycy prawie zawsze koncentrują się na tematach krajowych
(czeskich) i raczej wyjątkowo na
stosunkach czesko-polskich, to
polscy badacze często przenikają historię Czech i rozwiązują
problemy sąsiedniego narodu
z polskiej perspektywy. Za decydujący uważam stale większy
potencjał, który jest lub może
być z polskiej strony wkładany
w czechoznawstwo, niż to ma
miejsce w kierunku przeciwnym
– podczas badań nad polską historią z czeskiej strony.
Drugim przykładem jest
zdolność opracowania wielkich
tematów z dziejów drugiego narodu. Także po stronie czeskiej
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ukazuje się wiele poloników
związanych z historią. Jednak
zdecydowana większość tych
prac poświęcona jest stosunkom bilateralnym, czyli porządkowaniu w pierwszym rzędzie
problematyki „krajowej“, czeskiej.
Takich tekstów jak monografia
Miloša Řezníka o polskich powstaniach jest w Czechach jak
na lekarstwo. Natomiast polscy
naukowcy wydają monografie
o kamieniach milowych czeskiej
historii lub nawet podejmujące
tematy niemal nietknięte przez
czeską historiografię, które wynikają z naturalnego dążenia do
naukowego poznania przez polskich uczonych dziejowej przestrzeni europejskiej. Wprawdzie
po obu stronach brak oryginalnej syntezy dziejów drugiego
narodu, ta jednak po polskiej
stronie jest do pewnego stopnia
kompensowana pracami Jerzego Tomaszewskiego o czeskiej
i czechosłowackiej historii XX
wieku.
Dalszym przejawem asymetrii staje się silna mniejszość
polska i jej ambicje kulturalne
oraz naukowe. Ze środowiska
mniejszościowego wychodzą nie
tylko impulsy do opracowania
jej własnej historii w kontekście
stosunków czesko-polskich, ale
także osobistości (współcześnie
reprezentowane zwłaszcza przez
czołowego czeskiego znawcę
polskiej historii Romana Barona), które następnie wpływają
na polskie czechoznawstwo,
ale też na czeskie badania nad
dziejami Polski.
Wspomniana asymetria w
żaden sposób nie zmniejsza znaczenia czechoznawstwa, wręcz
przeciwnie, sugeruje, że również
to pole tematyczne znajduje
swoje zastosowanie w złożonej
strukturze narodów europejskich
i jednocześnie w zróżnicowanym
udziale poszczególnych krajów
we wspólnym tworzeniu humanistyki w Europie Środkowej.
Losy naszej części kontynentu
zaoferowały Polsce, aby odgrywała tu wiodącą rolę. Jednocześnie obdarzyły ją sąsiadami,
którzy dopełniają to środowisko i
którzy umożliwiają jej, aby w ich
krytycznym (i samokrytycznym)
poznawaniu lepiej zrozumiała
samą siebie. Wspólne tysiącletnie doświadczenia, a zwłaszcza
łączące je wspólne przeżycia z
minionego stulecia umożliwiają
Polakom, tak samo jak Czechom i
innym Środkowoeuropejczykom,

aby nie przeceniali chwilowych
politycznych czy ekonomicznych
– z perspektywy długofalowej
rzeczywiście tylko efemerycznych – przejawów niezgodności
i aby cenili sobie trwałe wartości
spokojnego i wzajemnie przyjaznego współżycia. Polskie czechoznawstwo i czeskie polonoznawstwo może w tym odegrać
ważną rolę.
Jest to niezbędne także ze
względu na stan wiedzy czy
świadomości szerszych kręgów polskiego społeczeństwa
na temat czeskich spraw. Jerzy
Tomaszewski kiedyś narzekał,
że Polacy w najlepszym razie
wiedzą o Dąbrówce, Szwejku
i mgliście również o konflikcie
wokół Śląska Cieszyńskiego; ale
też przeciętny Czech dysponuje
żenującą wiedzą na temat Polski.
O ile weźmiemy pod uwagę
fakt, że zasadnicze wyniki czechoznawstwa zawsze będzie się
dostrzegać tylko bardzo mała
część polskiej populacji, to należy wykorzystać „ambasadorów“
literatury, którzy potrafią dotrzeć
do szerszej opinii społecznej.
W Polsce nie tylko humaniści
z jednej strony i politycy ze
strony drugiej zastanawiają się
nad tym, kim są Czesi i w jakim
stopniu możliwa jest współpraca z nimi w rozwiązywaniu
współczesnych problemów oraz
w zakresie kształtowania przyszłości. Gdzieś pośrodku znajdują
się tacy publicyści o wyższych
ambicjach artystycznych, jak Mariusz Szczygieł i Mariusz Surosz.
Publicystyka jako specyficzny gatunek literacki między informacją
a sztuką pozwala im na to, na
co politycy nie mają czasu, a naukowcy z dziedziny humanistyki,
ograniczeni wymogami metodologicznymi własnej dyscypliny,
nie mają odwagi. Odkrywczy i
literacko uzdolnieni publicyści
stosują metodę mikrosond i za
ich pośrednictwem lub poprzez
umiejętne ich połączenie wskazują na rozpowszechnione poglądy. Stawiają pytania ogólnoludzkie: jacy są właściwie Czesi,
czy chodzi tylko o beztroskich i
przebiegłych ludzi typu Szwejk
i Pepiczków o chwiejnym charakterze, ludzi kapitulujących
przed każdym napastnikiem,
czy są wśród nich także osoby,
które mogą inspirować, które
posiadają pozytwne przymioty, kulturalni i zdolni do wyciągania wniosków z doświadczeń
dziejowych, które mogłyby być
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użyteczne w trakcie przemian
Europy Środkowej. Literatura ta
ma ważną misję – według słów
Mariusza Szczygła „stereotyp
znika, kiedy obiekt stereotypu
pozna się bliżej“ – i to zbliża ją
do celów nauk humanistycznych. Jej wyników nie należy
lekceważyć. Po pierwsze, dlatego, że wspomniane teksty
mają o wiele szerszy zakres oddziaływania niż specjalistyczne
opracowania, a po drugie z tego
powodu, że wolność metodologiczna pozwala im w większym
stopniu opierać się na intuicji,
która jest czasem efektywniejsza
i umożliwia bardziej kompleksowe uchwycenie problemu niż
szczegółowa analiza naukowa.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w sferze popularyzacji
czechoznawstwa pojawił się
jeszcze jeden czynnik, a mianowicie polskie duchowieństwo.
Jego głównym przedstawicielem
jest Zbigniew Czendlik, ksiądz,
jednocześnie bardzo ceniony
i popularny publicysta telewizyjny. Osobistość będąca dla
Czechów uosobieniem liberalnego oblicza współczesnego
polskiego katolicyzmu, która w
swoich programach nieustannie poszukuje odpowiedzi na
pytania: jacy są Czesi, jaki jest
ich stosunek do Boga i do ludzi,
do Polaków, do samych Czechów
oraz do innych narodów. Także
jego pełne zrozumienia i empatii podejście pokazuje, na czym
właściwie polega czechoznawstwo z perspektywy ogółu społeczeństwa – na przezwyciężaniu
negatywnych stereotypów, na
poznawaniu drugiego narodu i
na lepszym zrozumieniu między
ludźmi. Tym sposobem Zbigniew
Czendlik stał się jednym z duchowych łączników czeskiego
i polskiego środowiska oraz
znacząco przyczynił się do polsko-czeskiego porozumienia
właśnie dzięki temu, że stał się
czynnym świadectwem nie tylko
paralelnego współistnienia, ale
też wzajemnego zespolenia się.
Nauka – od filologii i historii
po nauki polityczne i prawo, ale
także publicystyka pokazuje, co
jest głównym zadaniem polskiego czechoznawstwa. Aczkolwiek
pojęcie to obejmuje wiele tematów, to na plan pierwszy wysuwa
się jeden z nich. Czerpie z dążenia do poznania Czechów polskimi oczami, a zatem koncentruje
się na pytaniu, jaki jest właściwie
stosunek Czechów do Polaków

lub też jak ten stosunek wyglądał
w przeszłości i jak może się dalej rozwijać. Chodzi o potencjał
kontaktów bilateralnych, który
nadaje czechoznawstwu – obok
autonomicznego naukowego –
także sens społeczny. Dotychczasowe badania już opisały różne
formy stosunków i dostarczyły
pewnych ustaleń na temat wzajemnych heterostereotypów, bez
których istnienia zresztą nie można sobie wyobrazić jakichkolwiek
stosunków dwu narodów.
Wydaje się jednak, że kierujący się intuicją publicyści są
niekiedy lepszymi komentatorami rzeczywistości niż badacze
zamknięci w granicach swojej
dyscypliny. Jeśli na przykład
jedna z badaczek stwierdza, że
„obraz Polski i Polaków nie jest
w Republice Czeskiej szczególnie pozytywny“, to oświadczenie
to jest smutne nie ze względu
na swoją treść, ale dlatego, że
świadczy o braku głębszej refleksji i bezradności metodologicznej
osoby, która formułuje podobne
wnioski. Badania historyczne i
społeczno-psychologiczne pokazały, że „obraz drugiego“ czy
raczej mozaika obrazów, jakie
stworzyły w przeszłości, a także
współcześnie tworzą przedstawiciele jednego narodu o drugim
narodzie, jest bardzo złożonym
kompleksem problemów.
Nawet w tak małej komórce
społecznej, jaką jest rodzina, stosunek do jakiegoś narodu jest rezultatem dość skomplikowanego
zestawienia wiedzy cząstkowej i
doświadczeń. Okazuje się, że obraz innego narodu również w tak
małej komórce społecznej jest
wypadkową osobistego przeżywania współczesnej historii oraz
aktualnych – często tendencyjnie
zniekształconych – wiadomości,
zaplecza kulturalnego, ale też
przypadkowych spotkań z osobami pochodzącymi z drugiego
narodu. Proste stereotypowe
tezy także tutaj są bezwartościowe i tym bardziej jest to ważne
w sytuacji, kiedy chcemy określić
stosunek Czechów do Polaków
u kilku milionów osób i rodzin
z różnych środowisk społecznych
i geograficznych, w dodatku takich środowisk, które w wyniku
kolejnych wydarzeń zmieniają
się i tym samym przekształca się
też sieć stosunków do sąsiednich
i bardziej odległych narodów.
Wyobrażenia powstające
pod wpływem lektury i doznań
kulturalnych nie są wirtualne,

nierzeczywiste; jest to oparta
na wycinkowych informacjach
projekcja indywidualnych lub
grupowych wyobrażeń i życzeń,
co na tworzenie obrazu tego
„drugiego“ ma istotny wpływ.
O ile nie ograniczymy się do
ogólnie rzecz biorąc prymitywnych – w zasadzie anegdotycznych – stereotypów, które bez
głębszej refleksji są przez wiele
dziesięcioleci rozpowszechniane,
to należy zaakceptować fakt, że
specyficzne spojrzenie na inny
naród jest niezwykle złożonym i
dynamicznie uporządkowanym
zbiorem wyobrażeń; ten zbiór
łączy spojrzenia na inny naród
(w tym przypadku poglądy Czechów na Polaków) z samooceną
i emocjonalnym lub racjonalnym
wyrażeniem stosunków względem pozostałych narodów. Jest
uzależniony nie tylko od zaplecza
psychologicznego i edukacyjnego jednostki lub grupy, ale także
od wielu zewnętrznych wpływów
społecznych, politycznych, ekonomicznych, religijnych i innych.
Stąd też czechoznawstwo
wydaje się być badaniem terytorialnym o silnym akcencie
historycznym i społecznie-psychologicznym, badaniem, w którym można wykorzystać historię,
filologię, etnologię, politologię,
nauki prawne, religioznawstwo i
wiele innych dyscyplin jako „nauki pomocnicze“ czechoznawstwa. Świadomość wielostronnej
złożoności problematyki nieco
komplikuje drogę ku naukowo
uzasadnionemu uogólnieniu.
Cząstkowych wyników mogą
już jednak dostarczyć cząstkowe analityczne mikrosondy,

skupienie się w pierwszym rzędzie na niektórych warstwach
społecznych, stopniowo na
środowisku miejskim i wiejskim,
centralnym i przygranicznym, itd.
Jednocześnie jest rzeczą wskazaną obserwowanie przemian
obrazu w czasie historycznym
i analizowanie długofalowych
tendencji rozwojowych, określenie pozytywnych i negatywnych
czynników, które mają wpływ na
kształtowanie relacji.
Jeśli za jeden z głównych
tematów czechoznawstwa
przyjmiemy właśnie dążenie
do głębszego zrozumienia „drugiego“ i jeśli pokonamy ciasne
granice dotychczasowych badań
nad stereotypami, to pojawi się
przed nami duże zadanie. To powinno połączyć wszechstronne
poznawanie Czechów polskimi
oczami i badania nad stosunkami
Czechów i Polaków na szerokiej
bazie interdyscyplinarnej – z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
historii, socjologii, psychologii,
politologii, ale oczywiście także
językoznawstwa i innych dyscyplin. Dzięki temu moglibyśmy
nie tylko osiągnąć bardziej kompleksową i wiarygodną wiedzę
naukową, ale być może również
przyczynić się do dalszego zbliżenia Polaków i Czechów. A to
już coś znaczy. W nadciągającej
transformacji Europy wsparcie
Polaków może się stać dla Czechów sprawą ważną życiowo,
ale także dla Polaków trwale
przyjazne współdziałanie z południowym sąsiadem może być
bardzo znaczące.

Posiedzenie I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego
w sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Małgorzata Bednarek

LĄDECKIE ŹRÓDŁA ZDROWIA I MIŁOŚCI
„Pojedźmy kochanie do Lądku...” napisała kiedyś Agnieszka
Osiecka. Piosenkę – którą wykonywały również Halina Kunicka,
Maryla Rodowicz – specjalnie dla
Lądka-Zdroju nagrała Krystyna
Janda i przez ostatnie lata można
było jej posłuchać na lądeckim
portalu samorządowym. To opowieść o miłości spotkanej przed
laty przy źródle, które połączyło
zakochanych na lata. I tu taka
refleksja, iż pisząc o lądeckim
uzdrowisku, opisując zalety wód
leczniczych, ich skład chemiczny,
wymieniając różnorodne zabiegi i
atrakcje turystyczne, zbyt rzadko
wspominamy o romantycznym
aspekcie pobytu w urokliwie
położonym pośród Gór Złotych
kurorcie.
A przecież w Lądku-Zdroju
rozgrywał się jeden z najsłynniejszych europejskich romansów
XIX wieku. On, następca tronu z
rodu Hohenzollernów, przyszły
cesarz Wilhelm I i ona, Eliza Radziwiłłówna, córka Antoniego
Radziwiłła, namiestnika Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Wilhelm
i Eliza byli spokrewnieni poprzez
matkę Elizy, spędzili wspólnie w
dzieciństwie wiele dni, a gdy dorośli połączyła ich miłość żarliwa,
lecz niespełniona. Cała Europa
emocjonowała się kilkuletnimi
staraniami młodych, by połączyć
się węzłem małżeńskim. Te kilka
lat wypełnionych było wzlotami
pełnymi nadziei i okresami zupełnego zwątpienia. Eliza, uważana
za jedną z najwdzięczniejszych
panien na dworze pruskim i nazywana „Białą Różą”, mimo arystokratycznego pochodzenia
nie dorównywała jednak rodowi
wybranka. Jej rodzina zamówiła
nawet specjalny traktat prawniczy, który pozytywnie rozstrzygał
wątpliwości. To jednak nie wystarczyło. Wobec sprzeciwów części
polityków i dworu podjęto próbę
namówienia cara Aleksandra I, by
adaptował Elizę. W końcu jednak
specjalnie powołana komisja
orzekła, że o „równości rodowej
decyduje krew, nie nazwisko”. Ojciec Wilhelma w 1826 r. zażądał
od syna rezygnacji ze związku z
ukochaną kobietą.
„Biała Róża” nigdy nie wyszła
za mąż. Zarażona gruźlicą zmarła w 1834 r. Wilhelm ożenił się
i wychował potomków. Został

Przyszły cesarz Wilhelm I i Eliza Radziwiłówna

Były „Hôtel de Pologne”.

najpierw królem pruskim, potem
cesarzem. Nazywany „królem kartaczy” doprowadził do zwycięstwa
nad Austrią w bitwie pod Sadową
w 1866 roku, zwyciężył Francję
w 1871 roku, w obu wojnach
dowodząc osobiście wojskami.
Przeżywszy ukochaną o 54 lata,
umierał z portretem Elizy przed
oczami.
Parkowe alejki lądeckiego
kurortu były miejscem spotkań
i spacerów zakochanej pary, gdyż
tu, do Lądka-Zdroju przyjeżdżała wówczas arystokracja pruska z
ojcem Wilhelma, królem Fryderykiem Wilhelmem III na czele. Tu,
przy obecnej ulicy Orlej stał „Hôtel
de Pologne” (obecnie jest to budynek z mieszkaniami wspólnoty),

własność rodziny Radziwiłłów, w
którym Eliza, z myślą o rodakach
przybywających do wód, założyła
bibliotekę, z m.in. polskim księgozbiorem. W 1938 roku nakręcono
film „Preussische Liebesgeschichte”, co można przetłumaczyć jako
„pruskie love story”, którego wyświetlania zakazano rok później.
Cóż, film opowiadał o miłości
pruskiego władcy do polskiej
arystokratki. W dodatku w postać
głównej bohaterki wcieliła się Lída
Baarová, czeska aktorka, dla której
Joseph Goebbels chciał się rozwieść, zrezygnować ze stanowiska
w administracji hitlerowskiej, a
nawet opuścić Niemcy. Interweniował sam Hitler, Lída Baarová
musiała sama opuścić III Rzeszę.

Film pozostał w zapomnieniu.
Podczas spaceru po lądeckim
kurorcie, wspominając dzieje tej
nieszczęśliwej miłości można zanucić słowa piosenki napisanej
przez Agnieszkę Osiecką:
Spotkałam Cię kiedyś
przy Źródle Jan
Wiedziałam ten Pan, to ten Pan
I staliśmy weseli, źródlani
Nagle szepnąłeś - tęskniłem do
Pani
A potem czas pognał,
popędził w tan
I zniknął nam Lądek i Źródło Jan
Pojedźmy kochanie do Lądku
Zacznijmy od początku...
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Jerzy Organiściak

ALOIS TAUX – MUZYK I KOMPOZYTOR Z BRASZOWIC
I FESTIWALE JEGO MUZYKI
Kilka lat temu w środowisku
ząbkowickich regionalistów
pojawiła się idea upamiętnienia życia i twórczości dobrego
kompozytora muzyki klasycznej
pochodzącego z Braszowic Aloisa Tauxa. Inspiracja przyszła z
Ziemi Kłodzkiej, a w szczególności była związana z sukcesem
Festiwalu Ignacego Reimanna w
Krosnowicach i Wambierzycach.
Wówczas pomyślałem sobie: a
dlaczego nie możnaby zorganizować takiego festiwalu w
oparciu o muzykę Aloisa Tauxa
w Braszowicach i Ząbkowicach
Śląskich? Nie byłoby jednak to
możliwe, gdyby nie spotkanie z
panem dr Marianem Bilińskim,
ząbkowiczaninem, muzykiem i
kierownikiem festiwalu Ignacego
Reimanna. I tak się zaczęło…
Po kilku spotkaniach w
Ząbkowicach Śląskich i Opolu
nakreśliliśmy ramy przyszłego
festiwalu. Ja zająłem się sprawami organizacyjnymi, szukaniem pieniędzy i sponsorów
oraz badaniami historycznymi
twórczości Aloisa Tauxa, dr Marian Biliński i jego siostra Jolanta
Mitręga – sprawami artystyczni.
Na początku posiadaliśmy jedną
partyturę utworu Aloisa Tauxa
„Marsz dla Ząbkowiczan”, utworu,
który otrzymałem od śp. Franza
Toennigesa, dawnego ząbkowiczanina z Niemiec, honorowego
obywatela naszego miasta. Kolejne utwory sprowadził Marian
Biliński poprzez swoja siostrę
mieszkającą w Stuttgardzie, która

nawiązała kontakty z Mozarteum
w Salzburgu, gdzie Taux pracował. I w ten sposób rozpoczęła
się „nasza przygoda z muzyką
Tauxa”, która przeobraziła się w
I Festiwal Muzyczny im. Aloisa
Tauxa w dniach 15-16 października 2015. W 2016 r. odbył się
kolejny - drugi festiwal muzyczny
z większą liczbą utworów Tauxa
jak również szerszym spektrum
wykonawców. Decydującym dla
rozwoju tej festiwalowej idei będzie 2017 rok, w którym przypada 200. rocznica urodzin Aloisa
Tauxa. Ale od początku: kim był
Alois Taux?
Dzieciństwo i młodość
Alois Taux urodził się w niedzielę 5 X 1817 r. w Braszowicach. Jego ojcem był Amand
Taux, chłop czynszowy i muzykant, matką Ewa Rosina z domu
Schwarzerin. Rodzina mieszkała
w skromnych warunkach, posiadała „dom i krowę”, a dzieci
było ośmioro. Ojciec dorabiał
goleniem mieszkańców wsi, był
również muzykantem i podporą
miejscowego chóru kościelnego. Jego dorastający syn Alois
miał więc często styczność z
muzyką, w szczególności kościelną. Uczęszczał do miejscowej szkoły, gdzie poza muzyką
nie wyróżniał się specjalnie.
Jego pierwszym nauczycielem
był ojciec, który uczył go gry
na skrzypcach i instrumentach
dętych. Miejscowy ksiądz i na-

Pocztówka z Braszowic (ok. 1930 r.). W lewym dolnym polu szkoła,
do której uczęszczał Alois Taux.

uczyciel szybko zwrócili uwagę
na muzyczny talent Aloisa, który od najmłodszych lat grał na
różnych instrumentach i robił
błyskawiczne postępy, zwłaszcza
w grze na organach. Pierwszych
lekcji gry na tym instrumencie
udzielał mu organista z Kamieńca Ząbkowickiego. Już w tym
okresie Alois próbował komponować pieśni, które były jeszcze
proste w swojej formie i treści.
Ćwiczył też grę na skrzypcach i
na rogu, a po zakończeniu nauki
szkolnej nadal pomagał miejscowemu nauczycielowi, zarówno
w szkole, jak i przy prowadzeniu
chóru.
Z czasem ambicje młodego Aloisa były coraz większe.
Wreszcie zapragnął uczyć się
w akademii muzycznej, co
było trudne dla pochodzącego
z biednej rodziny chłopca. Udało
mu się spełnić marzenia w 1834
roku, kiedy mając w kieszeni nieco zaoszczędzonych talarów,
które sam zarobił, udał się do
Pragi aby rozpocząć naukę w
tamtejszym konserwatorium. Egzamin wstępny zaliczył celująco i
od razu rozpoczął naukę od drugiego roku. Taux wybrał róg jako
swój instrument główny. Wśród
profesorów, którzy uczyli w praskim konserwatorium, młodemu
muzykowi najbardziej przypadł
do gustu prof. Fryderyk Dionizy
Weber, założyciel i pierwszy rektor tej uczelni. Profesor Weber
zauważył talent Aloisa i wspierał
go muzycznie i materialnie.

Wnętrze kościoła w Braszowicach.

Portret Aloisa Tauxa (1843)

Praca i pierwsze sukcesy
(1837 – 1842)
Po trzyletniej nauce w praskim konserwatorium, jesienią
1837 r. został zatrudniony w orkiestrze teatru w Grazu. Orkiestrą dyrygował Antoni Pellet,
a Taux został drugim skrzypkiem orkiestry. Kontynuował
naukę we własnym zakresie,
pogłębiając swoje umiejętności gry na fortepianie. W 1838 r.
zadebiutował po raz pierwszy
publicznie jako kompozytor. W
przerwie przedstawienia teatralnego zaprezentował napisaną
przez siebie uwerturę D-dur
dla dużej orkiestry, którą zebrana publiczność nagrodziła
brawami.
Kiedy w 1839 r. Pelletowi powierzono kierowanie teatrem
w Linzu, ten zaproponował
Tauxowi przejście do tej orkiestry, w której objął stanowisko
drugiego dyrygenta. Oprócz

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016
pracy w orkiestrze często występował indywidualnie i w
małych zespołach kameralnych.
Tego samego roku otrzymał
propozycję pracy w charakterze dyrygenta orkiestry teatru
w Salzburgu, którą przyjął z radością. Już jesienią 1839 r. Taux
kierował orkiestrą w Salzburgu mieście Mozarta i Haydna, które
Alexander von Humboldt określił mianem jednego z trzech
najpiękniejszych miast na świecie. Lecz nie tylko atmosfera i
piękno miasta zatrzymały go w
Salzburgu, znalazł tutaj obok
satysfakcjonującej pracy też
szczęście osobiste.
Kariera dyrygenta
i kompozytora
(1842 – 1861)
Taux był człowiekiem bardzo pracowitym i zdyscyplinowanym, i tego też wymagał
od prowadzonej przez siebie
orkiestry. Był skromny, a ówczesnym dał się poznać jako
spokojny, zamyślony artysta,
który celebrował w skupieniu
każdą chwilę swojej pracy. Układał bardzo starannie program
swoich koncertów. Za jego czasów wystawiono w salzburskim
teatrze wszystkie ważne dzieła
znanych kompozytorów europejskich. W dniu 19 kwietnia
1843 r. Wystąpił po raz ostatni
jako muzyk, grając na rogu,
swoim ulubionym instrumencie.
W 1846 r. Taux został kapelmistrzem katedry salzburskiej,
a w 1847 r. powołano go na stanowisko pierwszego dyrektora
„Mozarteum” – konserwatorium
im. W.A.Mozarta. Dzięki tym
dwóm funkcjom uzyskał możliwość zajmowania się muzyką
również poza teatrem.

Panorama Salzburga

W 1842 r. z inicjatywy środowiska muzycznego Salzburga
ustawiono na dzisiejszym Placu
Mozarta pomnik kompozytora,
zaprojektowany przez Ludwiga von Schwanthalera. Odlew
z brązu wykonał w 1842 monachijczyk, Johann B. Stiglmayer.
Na uroczystym odsłonięciu
pomnika obecni byli synowie
Mozarta i z tej okazji zorganizowano I Festiwal Mozartowski.
Ustawienie pomnika oraz organizacja festiwalu poświęconego
muzyce W.A. Mozarta zostały
w dużej mierze zainspirowane
przez Tauxa, który zaangażował
się również czynnie w ich organizację. Dzięki tym działaniom
Salzburg stał się centrum kultywowania pamięci Mozarta, a
jego nazwisko, dotąd częściowo
zapomniane, stało się znane w
całej Europie.
W 1845 r. Taux wraz z chórem
i orkiestrą wyruszył w trzymiesięczną podróż po Niemczech,
gdzie na początek brał udział
w festiwalu śpiewu w Würzburgu. Był także na uroczystości
odsłonięcia pomnika Ludwika
van Beethovena w Bonn. Podróż
była dla Tauxa świetną okazją do
spotkania się z innymi muzykami i wybitnymi kompozytorami.
Między innymi w Dreźnie spotkał
się z samym Ryszardem Wagnerem, który wpisał się mu do pamiętnika.
W tym czasie odwiedził również Wrocław, gdzie spotkał się z
rektorem tutejszego uniwersytetu Theodorem Moseviusem oraz
przyjacielem z lat młodości, Józefem Ferdynandem Goebelem
z Braszowic, który w tym roku
został dyrektorem muzycznym
wrocławskiego teatru.
Na początku jesieni 1845 r.
przybył do Ząbkowic, gdzie spo-
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tkał się z miejscowym organistą
Janem Gebauerem. Zapewne też
odwiedził swoją rodzinną wioskę.
Udział w festiwalu pieśni w
Würzburgu oraz szereg spotkań
ze znakomitymi kompozytorami
tamtych czasów, musiały zrobić
na 28-letnim, ambitnym Tauxie
ogromne wrażenie. Po powrocie do Salzburga rzucił się w wir
pracy, co wkrótce odbiło się na
jego zdrowiu. W 1846 r. zaczął
cierpieć na wypalenie zawodowe, stąd udał się na wypoczynek
do modnego wówczas kurortu w miejscowości Grafenberg
(dzisiaj Łaźnie Jesenik) na Śląsku
Austriackim, gdzie przebywając przez miesiąc odpoczął na
ciele i duchu. Po powrocie do
Salzburga przyjaciele z towarzystwa śpiewaczego urządzili dla
niego raut powitalny. W trakcie
wieczoru śpiewacy prześcigali
się w śpiewaniu - „kto ładniej,
kto lepiej”? Ten swoisty konkurs
zrodził w głowach uczestników
rautu pomysł, aby na wzór innych miast również w Salzburgu
założyć formalne męskie stowarzyszenie śpiewacze. Wówczas
poproszono Aloisa Tauxa aby ten
pomysł wprowadził w życie, co
też uczynił i 22 listopada 1847
r. w Salzburgu powstało Męskie
Stowarzyszenie Śpiewu Liedertafel, którego Taux został pierwszym kierownikiem i prezesem.
Śpiewacy zgrupowani w nowopowstałym stowarzyszeniu, które na samym początku liczyło 73
członków, już w 1848 r. wystąpili
po raz pierwszy publicznie, zbierając gromkie brawa. W trakcie
swojej działalności w Salzburgu
Taux zorganizował 143 występy
muzyków Mozarteum i śpiewaków towarzystwa śpiewaczego.
Kariera Aloisa Tauxa osiągnęła w tym czasie swoiste

Teatr w Salzburgu

apogeum. Od 1839 r. był kapelmistrzem w teatrze salzburskim,
od 1840 r. doszła mu praca kapelmistrza katedry salzburskiej i
dyrektora artystycznego w Mozarteum. Ponadto nauczał basu
generalnego i kontrapunktu
w wyższej szkole pedagogicznej,
a w latach 1847-1850 oraz od
1858 do śmierci był kierownikiem chóru Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Liedertafel.
Pomimo tak wielkiej aktywności zawodowej, pozostawił po
sobie ponad pięćdziesiąt kompozycji: utworów na orkiestrę,
pieśni dla chórów mieszanych i
męskich, dzieł muzyki sakralnej,
koncertowej i teatralnej.
Mówiąc o tych ostatnich
dziełach kompozytora należy
wymienić melodramat „Weisse
Rose” („Biała Róża”, premiera
24 marca 1841 r.) i muzykę do
trzech operetek: „Das rote Gespenst” („Czerwony Duch, premiera w 1845 r.), „Der Tourist im
Geisterreiche” („Turysta w krainie duchów”, premiera 5 marca
1855 roku) oraz „Drei Tage in den
Salzburger Bergen” („Trzy dni w
Górach Salzburskich”, premiera
17 marca 1858 r.). Kiedy 8 marca 1842 r. chowano wdowę po
Mozarcie - Konstancję, na pogrzebie muzycy z Mozarteum
śpiewali pieśń skomponowaną
przez Tauxa.
Kompozytor podczas pobytu w Salzburgu utrzymywał
kontakty ze swoimi rodzinnymi
stronami. Zachowały się listy od
księdza Karola Friedricha, proboszcza w Braszowicach w latach 1814-1839. Ksiądz w liście
z dnia 4 czerwca 1849 r. pisał do
Tauxa o trzech kompozycjach,
które ten mu przysłał: „tak pobożne melodie pobudzą niechybnie wiernych do głębsze-
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go przeżywania Ofiary Świętej.
W niedzielę Zielonoświątkową
śpiewano u nas Vidiaquam (Widziałem wodę wychodzącą) - tę
pieśń śpiewano po raz ostatni w
tym roku liturgicznym – i Tantum
ergo (Przed tak wielkim)”.
Alois Taux utrzymywał też
kontakty listowne z hrabiną Julie von Schlabrendorf ze Stolca,
patronką kościoła św. Jadwigi w
Sadlnie, która umieściła w liście
z 13 marca 1845 r. następujące
słowa: „Pańska piękna kompozycja została wykonana i zbiera
w Ząbkowicach wiele pochwał.
Udało jej się zmiękczyć nawet te
serca, które przy innych utworach pozostają twarde. Biorąc
to pod uwagę może Pan sobie
wyobrazić, z jakim gorącym
entuzjazmem Pańską kompozycję przyjęły te osoby, które są
znawcami i miłośnikami zarówno sztuki jak i Pańskiej osoby.
Słuchając Pańskiej kompozycji
osoby te jednogłośnie przyznały, że ten utwór bardzo się
Panu udał. Dla mnie natomiast
ten utwór jest dowodem na to,

że talentem podnoszenia serc
muzyką sakralną został Pan obdarzony w nadmiarze...”.
Koniec życia
Dnia 17 kwietnia 1861 r.
członkowie towarzystwa śpiewaczego zebrali się, aby się
przygotować do występu na
Niemieckim Festiwalu Pieśni
w Norymberdze. Taux zajęty
był przygotowaniem próby.
W pewnym momencie podszedł do fortepianu i otworzył
usta, aby zakomunikować rozpoczęcie próby. Nagle zbladł,
jedną ręką uderzył o klawisze
fortepianu, drugą położył na
przeszytą bólem klatkę piersiową. Przestraszeni śpiewacy
pośpieszyli swemu mistrzowi z
pomocą, szybko przybył lekarz,
lecz wszystko na darmo… Alois
Taux umarł.
Już dzień po jego śmierci
rozpoczęto zbiórkę pieniędzy
dla wdowy i ich siedmiorga
dzieci, z których dwójka była
już wtedy pełnoletnia. Nie chcia-

no, żeby osieroceni przez męża
i ojca popadli w biedę. Pogrzeb
Aloisa Tauxa odbył się 19 kwietnia 1861 r. Koszt pogrzebu został pokryty z kasy Towarzystwa
Śpiewaczego Liedertafel. Orszak
pogrzebowy tworzyli wszyscy
członkowie Towarzystwa, którzy
nieśli jego sztandar opatrzony
czarną wstążką. Byli też członkowie Akademii Śpiewu, członkowie Mozarteum i niezliczona
ilość innych ludzi, ponadto delegacje z Hallein i Traustein, gdzie
Taux był honorowym członkiem
ich towarzystw śpiewaczych. Orszakowi towarzyszyła orkiestra
członków koła łowieckiego. Nad
grobem śpiewały chór męski i
mieszany. Po poświęceniu grobu
ciemna, deszczowa chmura nagle gdzieś rozpłynęła się, która
towarzyszyła do tego momentu
pogrzebowi i wyjrzało słońce,
co wyglądało jak wzruszające
pozdrowienie z zaświatów.
Dzień po pogrzebie w katedrze salzburskiej zagrano
„Requiem” W.A. Mozarta. Aby
ustrzec rodzinę zmarłego przed

Mozarteum

Katedra w Salzburgu

Mozarteum, tablica pamiątkowa poświęcona założycielom i fundatorom.

Pomnik Mozarta w Salzburgu

popadnięciem w biedę zorganizowano koncert charytatywny.
Odbył się 2 maja 1861 r. w C.K.
teatrze. Zebrano pokaźną sumę
2007 florenów.
Taux spoczął na cmentarzu
Św. Sebastiana w Salzburgu w
grobie należącym do obu szwagierek Mozarta. Taux był nie tylko
zaprzyjaźniony z Karolem, najstarszym synem Mozarta, ale
mocne więzi przyjaźni łączyły go
też z Konstancją Mozart i jej siostrami, sławną śpiewaczką Alojzią Lange i Zofią Haibel z domu
Weber. Katedralne Towarzystwo
Muzyczne, Mozarteum i Salzburskie Towarzystwo Śpiewacze
ufundowały do spółki skromy
ale godny pomnik z marmuru. W
1859 r. wdowa po Tauxie zadysponowała przeniesienie zwłok
jego i obu sióstr na cmentarz
komunalny. Tamże przeniesiono
również stary pomnik Tauxa. Później w tym grobie pochowano
wdowę po Tauxie i ich siedmioro
dzieci. Grobem zobowiązało się
opiekować Męskie Towarzystwo
Muzyczne Liedertafel.
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Muzyka Aloisa Tauxa
na Ziemi Ząbkowickiej
Jak już wyżej powiedziano, kompozytor utrzymywał
kontakty z regionem, skąd
pochodził i wielokrotnie odwiedzał rodzinne Braszowice
i Ząbkowice Śląskie.
Katolicki kościół parafialny
w Kamieńcu Ząbkowickim posiadał nuty dwóch pieśni pogrzebowych, które jeszcze w
XX w. były tutaj wykonywane.
W kościele parafialnym św.
Anny w Ząbkowicach Śląskich
wierni podnosili się na duchu,
śpiewając rokrocznie jeszcze
do lat 20. XX w. w okresie wielkanocnym wspaniałą pieśń
„Zbawiciel Zmartwychwstał”,
znajdującą się w śpiewniku
wydanym przez parafię.
Do około 1900 r. grano
tutaj „Mszę na osiem głosów,
skomponowaną dla 2 sopranów, 2 altów, 2 tenorów i 2
basów”. Msza była dedykowana z wyrazami szacunku
„Wielmożnemu Dziedzicz-

nemu Dyrektorowi Budowlanemu dla Śląska, Panu
Stanowemu na Ziębicach
i Ząbkowicach Śląskich Konstantemu hrabiemu von
Schlabrendorf i jego Wielmożnej Pani Małżonce Julie
hrabinie von Schlabrendorf z
domu Matuschka przez Aloixa
Tauxa, kapelmistrza Stowarzyszenia Muzycznego przy katedrze salzburskiej i dyrektora
salzburskiego Mozarteum".
Alois Taux wysyłał do swoich śląskich znajomych swoje
kompozycje, często pisał listy
do mieszkających tu krewnych, wysłał im nawet swój
portret oraz obraz przedstawiający jego rodzinę. W swojej
rodzinnej wiosce wystąpił na
początku lat 50. XIX wieku jako
dyrygent podczas prezentacji
utworu Józefa Haydna „Stworzenie Świata”.
Taux ożenił się w 1850
roku ze śpiewaczką operową
Anną Freiin Dubský z Wittenau, krewną drugiej żony W.
A. Mozarta – Konstancji.
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Opinie o muzyce
Aloisa Tauxa
Świetny muzyk, profesor Franz Sauer z Salzburga
w 1926 r. scharakteryzował
jego muzykę w następujący
sposób: „Nie wolno oceniać
dzieł Tauxa według dzisiejszych kryteriów, należy czynić
to w duchu epoki, w której żył
i tworzył. Wszystkie jego dzieła
są napisane zdecydowanie w
stylu muzyki sakralnej. Wyraźnie widać, że na jego twórczości piętno odcisnęła muzyka
klasyczna starego pokroju.
Jego utwory są przeważnie
łatwe do odśpiewania. Efekt
dźwiękowy jest dobry. Charakter utworów Tauxa jest
poważny i godny - widać, że
kompozytor starał się tworzyć
dzieła, które odpowiadały
wytycznym komponowania
muzyki sakralnej. Nie wolno
przemilczeć, że utwory Tauxa
są często do siebie podobne, niekiedy nawet banalne.
Jako kompozytor utworów

Wrocław – teatr operowy.

Tantum Ergo.

Grób Tauxa na cmentarzu komunalnym w Salzburgu.

Ulica Tauxgasse w Salzburgu.

dla chórów męskich Taux
wyrobił sobie dobrą markę,
a to za sprawą pewnej liczby skomponowanych przez
niego pieśni, które są lubiane
i chętnie śpiewane. Taux dysponował darem pisania takich
pieśni, które kierowały głosy
śpiewaków na nowe drogi, z
dala od wydeptanych ścieżek.
Miał dobre pomysły w zakresie
melodyjności (…).
(…) Lekkie, dobrze przyswajalne przez śpiewaków,
przejrzyste i proste, nastrojowe - to są atrybuty, na które
bezsprzecznie zasługują pieśni Tauxa. Szybko wszędzie
podbiły serca melomanów.
W swoich pieśniach Taux prezentuje nam swą duszę, czystą i wrażliwą, duszę muzyka
ogarniętego entuzjazmem."
Więcej o kompozytorze,
jego twórczości oraz festiwalach muzycznych im. Aloisa
Tauxa dowiecie się Państwo na
stronie: www.jorganisciak.pl/
FestiwalTauxa

Grób A. Tauxa na cmentarzu w Salzburgu.
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Ewa Glura

XXV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY
INTERDYSCYPLINARNY PLENER ARTYSTYCZNY
„GIETRZWAŁD 2016”
W dniach od 13 do 22 września 2016 r. odbył się XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Artystyczny „Gietrzwałd 2016” w ramach
XXVII Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem:
„Bądźmy Rodziną”. Organizatorami pleneru byli: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej w Kłodzku, Stowarzyszenie Solidarność Polsko –
Czesko – Słowacka, Komitet
Organizacyjny Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie, Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, CARITAS Archidiecezji
Szczecińsko – Kamieńskiej w
Szczecinie, Mieroszowskie
Centrum Kultury, a uczestnikami członkowie Polsko –
Czeskiego Klubu Artystycznego
„ART.STUDIO” w Mieroszowie
Kierownikiem artystycznym
Pleneru był Henryk Hnatiuk,
założyciel Polsko – Czeskiego
Klubu Artystycznego „ART.STUDIO” w Mieroszowie.
Uczestnikami pleneru byli
Polacy i Czesi, malarki Vera Pfeiferova z Nachodu, Eva Hruby z
Ceskiej Skalicy, Jarmila Smetanova z Jesenny, Lida Svabenicka
z Benecka Ewa Beyer - Formela
z Sopotu także rzeźbiarka, Krystyna Leśniewska – Pasionek z
Lądka – Zdroju, poetka, Lucyna
Wierzbicka z Boguszowa Gorc,
Ewa Glura z Bielawy,poeci Iwona
i Antoni Matuszkiewiczowie z
Martinkovic, malarze: Jan Smetana z Jeseny, Edward Kostka z
Wrocławia, Krzysztof Jędrzejec
z Wałbrzycha. Profesor Konrad
Czapliński z Zielonej Góry wykonywał i przygotowywał fotografie do Albumu „Szlak Świętego
Wojciecha”, w którym będą zamieszczone zdjęcia obiektów
sakralnych wraz z opisem historycznym.
Uczestnicy pleneru oraz
miejscowa młodzież szkolna
wraz z opiekunami uczestniczyli
w koncercie „Zaczarowana miłość” w wykonaniu Danuty Gołdon – Legler, znanej wokalistki

i aktorki z Wałbrzycha, która
wykonała między innymi takie
przeboje jak „Dumka na dwa
serca” z filmu „Ogniem i mieczem”, „To świt, to zmrok” z filmu
„Skrzypek na dachu” oraz arie
z „Księżniczki Czardasza” i wiele
innych znanych melodii. Koncert
odbył się w auli Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie. Wszyscy byli
zauroczeni tym koncertem.
Ważnym punktem programu była prelekcja Juliana Golaka
i profesora Konrada Czaplińskiego na temat I etapu „Szlaku
Świętego Wojciecha” od Pragi
do Wrocławia, wzbogacona o
zdjęcia wszystkich miejscowości położonych na szlaku, który
przemierzył Święty Wojciech.
Warto też przytoczyć kilka
słów o Gietrzwałdzie. Jest to
miejscowość położona na skraju
południowej Warmii, pomiędzy
Olsztynem a Ostródą. Miejsce
to stało się sławne dzięki Objawieniom Matki Bożej. Było
to w 1877 roku. Wizjonerkami
były trzynastoletnia Justyna
Szafryńska i dwunastoletnia
Barbara Samulowska. Obie
dziewczyny pochodziły z polskich, ubogich rodzin. Matka
Boża ukazała się im na klonie
i przemówiła do nich w języku
polskim. Przedstawiła się jako
Najświętsza Maria Panna Niepokalanie Poczęta. Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? - odpowiedziała: „Życzę sobie, abyście
codziennie odmawiali różaniec”.
Wiele było jeszcze odpowiedzi,
które się faktycznie spełniały.
Wpływ objawień był ogromny.
Polacy gromadnie nawiedzali
Gietrzwałd, a okolica stała się
pobożniejsza. W miejscu, gdzie
dzieciom ukazała się Matka Boża
umieszczona została kapliczka z
figurą Najświętszej Marii Panny.
Kościół w Gietrzwałdzie w
1970 roku otrzymał tytuł Bazyliki
Mniejszej. W głównym ołtarzu
znajduje się obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus. W górnej części obrazu, na wstędze
podtrzymywanej przez aniołów napis: Ave Regina Caelo-

Věra Kopecká i Antoni Matuszkiewicz czytają swoje wiersze, powstałe na plenerze.

rum, ave Domina Angelorum
- Bądź pozdrowiona Królowo
Nieba, bądź pozdrowiona Pani
Aniołów. Gietrzwałd, to jedyne
miejsce Objawień Maryjnych w
Polsce, których autentyczność
została potwierdzona przez Kościół. Wszyscy, którzy przybyli
do tego uroczego miejsca, byli
zachwyceni i zauroczeni pięknym krajobrazem, a przede
wszystkim architekturą sakralną.
Prace malarskie, które powstały
na plenerze, odzwierciedlały klimat tych terenów i pejzaż, który
jest usłany niezwykłymi kapliczkami, przy których zatrzymują
się pielgrzymi, malarze, poeci i
przechodnie.
Pięknym miejscem, które
zwiedzili uczestnicy pleneru
jest Święty Gaj, znany z męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha
w 997 roku. Należy dodać, że
święty Wojciech, jako biskup
Pragi zasłynął ze skromności i
dobroczynności okazywanej
chorym i ubogim. Po pobycie
w Rzymie, pod koniec 996 roku
wyruszył do Polski z zamiarem
podjęcia pracy misyjnej. Bolesław Chrobry skierował go do
pogan zamieszkujących teren
Prus. Tak dotarł do Gdańska. W
kwietniu 997 roku skierował
się na teren Prus i za naruszenie tzw. Świętego Gaju został
przebity siedmioma włóczniami
i obcięto mu głowę. Bolesław

Chrobry wykupił ciało Męczennika, płacąc złotem i kosztownościami. W 999 roku papież Sylwester II kanonizował biskupa
Wojciecha i utworzył metropolię
gnieźnieńską. W Świętym Gaju
znajduje się zabytkowy kościół,
z relikwiami Świętego, umieszczonymi w ołtarzu. Świątynia
otrzymała tytuł diecezjalnego
sanktuarium.
Plener zakończył się wystawą poplenerową w sali Ośrodka
Szkolno – Wypoczynkowego
Fundacji Przyjaciół Sanktuarium
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Artyści utrwalili ten piękny pejzaż
warmiński na płótnach i na papierze. Prace olejne i akwarele
zachwyciły gości, którzy przybyli
na wernisaż. W trakcie wernisażu poeci prezentowali powstałe
na plenerze wiersze w języku
polskim i czeskim.
Wszystko, co dobre, szybko
się kończy. Nasza wędrówka po
ziemiach Warmii i Mazur również dobiegła końca i przyniosła
nam wiele radości i wzruszeń.
W imieniu własnym i uczestników pleneru, dziękuję organizatorom, a przede wszystkim
Henrykowi Hnatiukowi za możliwość uczestnictwa w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Wszystkich zachęcam do zwiedzenia
tych pięknie położonych stron
naszej Polski.
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Elżbieta Gargała

ŻYWA KULTURA, CZYLI 25 LAT ART. STUDIO
Do współpracy Henryk Hnatiuk zaprosił artystów profesjonalnych i amatorów z pogranicza. Wtedy rowerem przemierzał
odległość między Mieroszowem
a Policami nad Metują do Jana
Kousala. Po 25 latach dorobek
Klubu to żywa tkanka kultury.
Polsko – Czeski Klub Artystyczny „ART. Studio” utworzony na bazie ówczesnego Mieroszowskiego Ośrodka Kultury
„Camela”, powstał jako jeden z
pomysłów dla tworzących się
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. 25 listopada
świętowaliśmy w Mieroszowskim
Centrum Kultury 25-lecie Klubu.
Zebrali się uczestnicy wspólnych
działań, przyjechało wielu Czechów z różnych stron, byli polscy
twórcy. Główną formą pracy Klubu są coroczne Międzynarodowe Interdyscyplinarne Plenery
Artystyczne, w których oprócz
malarzy i rzeźbiarzy biorą udział
poeci i fotograficy. W tym roku
odbył się 25. plener. Wystawy,
spotkania, benefisy artystów z
dużym dorobkiem, coroczne międzynarodowe Wigilie to kolejne
działania Klubu.
Uroczystość jubileuszową
rozpoczął chór „Irysy” działający przy MCK pod kierunkiem
Krystyny Cybulskiej. Następnie
burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński jako pierwszy złożył
gartulacje i życzenia Henrykowi Hnatiukowi, który jest głową i
sercem Klubu „ART. Studio”. To on
przez całe lata pielęgnował artystyczne kontakty Polaków i Czechów, organizował kolejne transgraniczne imprezy, by te kontakty
były ważne i powodowały rozwój

kultury po obu stronach granicy, by inspirowały twórców do
działań i do prezentacji efektów
pracy twórczej. Udało mu się to
znakomicie. Dziś istnieje duża
grupa ludzi aktywnych twórczo,
którzy przekraczają symboliczną granicę polsko – czeską, jak
gdyby jej nie było wcale. Którzy
znają się, lubią, współpracują, zapraszają na spotkania, wystawy
i plenery organizowane w obu
krajach. To co od lat podoba mi
się najbardziej, jestem wszakże
uczestnikiem życia pogranicza,
to dyskusje na różne tematy w
kilku językach naraz, bo przecież
jeszcze doprasza się Ukraińców,
czasem Niemców, czasem Białorusinów. I te wielojęzyczne
rozmowy to jest zjawisko samo
w sobie. Drugim istotnym elementem jest osiągnięcie przez
Henryka Hnatiuka współpracy
twórców profesjonalnych i amatorów, co przynosi wiele korzyści.
Julian Golak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego oraz Teresa Bazała – wiceprzewodnicząca Komitetu gratulowali Henrykowi
Hnatiukowi znaczącego udziału
w coroczych Dniach. Julian Golak poinformował uhonorowaniu
przez Sejmik Henryka Hnatiuka
Złotą Odznaką Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego.
Bohaterem tego wieczoru był
także Edward Kostka - artysta plastyk z Wrocławia, który świętuje
55-lecie pracy artystycznej. Jemu
także Sejmik przyznał Złotą Odznakę Zasłużony dla Wojewódz-

Występ chóru „Irysy” pod kierownictwem Krystyny Cybulskiej.

twa Dolnośląskiego. Artysta jest
członkiem Klubu „Art. Studio” i
konsultantem plastycznym corocznych plenetów artystycznych
organizowanych przez Henryka
Hnatiuka. Prace autora mogliśmy
oglądać wśród innych wyeksponowanych w sali wystawowej
MCK.
Trzecią bohaterką spotkania
była Lucyna Wierzbicka, autorka
wystawy pt. „Poczet polskich i

czeskich władców i świętych oraz
ich następców z okazji 1050-lecia Chrztu Polski” Obok władców
polskich widzimy na wystawie
portrety świętego Wojciecha –
pierwszego biskupa Pragi i Dominika Duki – obecnego biskupa
praskiego.
Urocz ystość wzbogacił
występ mieroszowskich gimnazjalistek Nicoli Pusz i Marty
Linowskiej.

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński gratuluje Henrykowi Hnatiukowi jako pierwszy,
zaraz potem Teresa Bazała i Julian Golak z kwiatami przynieśli dobre informacje.

Uczestnicy tegorocznego pleneru artystycznego w Gietrzwałdzie.

Gratulacje przyjmuje Edward Kostka.
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STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA W KUDOWIE - ZDROJU
W dniu 16 listopada 2016
roku. Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” zorganizowało spotkanie na temat „ Stan
czystości powietrza w KudowieZdroju”. Jest to temat bardzo
ważny dla funkcjonowania
uzdrowiska. Gdyby stan czystości pogorszył się, to mogłoby to
zagrozić walorom leczniczym
naszego zdroju, spadku odwiedzin dla zdrowia i wypoczynku,
a nawet pozbawienia Kudowy
nazwy „Zdrój”. Wtedy przestałyby funkcjonować sanatoria kudowskie. Czy takie zagrożenie
istnieje? Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” zwołało
tę konferencję, jako wstępną do
dalszych takich narad, by odpowiedzieć na to pytanie. Do
Saloniku przybył Julian Golak,
który jest Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego i Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, a Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska reprezentowała Teresa Zarodkiewicz w
Delegatury Wałbrzyskiej, Urząd
Miasta Sekretarz Barbara Kopeć.
Zebraniu przewodniczył Krzysztof Sadowski, przewodniczący
Stowarzyszenia Obywatelskiego
„Kudowianie”. Julian Golak omówił najważniejsze problemy w
ochronie powietrza na naszym
terenie i zadania, jakie stawiają władze dolnośląskie w tym
zakresie. Szczegółowy referat
udokumentowany przeźroczami
wygłosiła Teresa Zarodkiewicz.
Dotychczas stan czystości powietrza w Kudowie-Zdroju nie
był dokładnie mierzony. Stan
ten określano na podstawie
komputerowej analizy porównawczej, w której zakłada się
różne zmienne, np. ilość kotłów
węglowych funkcjonujących
na terenie gminy, określony
rodzaj spalanego węgla, określony czas użytkowania pieca
w skali dnia, miesiąca, roku. Nie
zakładano natomiast spalania
mokrego drewna, plastyków,
czy też opon, co także się zdarza. A spaliny z takiego spalania
stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, czyli jakości
powietrza napływającego do
Kudowy. Zarodkiewicz poinformowała, że od początku 2017
roku zostanie uruchomiona sta-

Na zdjęciu: W saloniku Churchilla. Od lewej: Katarzyna Mrowiec, Teresa Zarodkiewicz (wygłaszająca referat), Michał Punda,
Julian Golak, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

cja badania czystości powietrza
w Kudowie-Zdroju, w Parku, co
da wreszcie obraz prawdziwy,
tego czym oddychamy w naszym uzdrowisku.
Kto pali wszystkiem –
ten szkodzi wszystkim
		
Zebrani wypowiadali się z
troską o tym, co widać z kominów domów kudowskich.
W ciągu dnia kominy mniej
kopcą, gorzej jest wieczorem
i w nocy, gdy palącym w piecach wydaje się, że nikt tego
nie widzi. Widać, widać i to
bardzo dobrze, a jeszcze bardziej to się odczuwa. Mimo, że
w ciągu ostatnich lat nastąpiła
w Kudowie znaczna poprawa
– przez wprowadzenie ogrzewania gazem, to nadal jest źle.
Dymiące kominy Czermnej
i Górnej Kudowy zaczynają
niepokoić. Gdy zapada noc, w
zbyt wielu domach ludzie palą
dosłownie wszystkim. „Gdy
noc zapada budzą się upiory”.
Dym z węgla, plastiku, śmieci,

mokrego drewna i wszystkiego, co daje się spalić. Śmierdzi,
dusi, szkodzi zdrowiu, powoduje choroby nowotworowe. Kto
pali wszystkim, ten skraca życie
wszystkim. Zebrani wypowiadali
się, że trzeba ludziom pomóc w
zdobyciu środków finansowych
na wymianę złych nieekologicznych kotłów na nowoczesne,
odpowiadające standardom
ochrony środowiska, tzw piątej
klasy emisji.
Co robić?
Trzeba uświadamiać ludzi.
Najpierw trzeba wymienić okna
na termoizolacyjne, ocieplić
ściany domu, a następnie wymienić kocioł do ogrzewania
i zmienić rodzaj paliwa. Urząd
Miasta powinien intensywniej
docierać do ludzi z uświadamianiem i propozycjami pomocy
finansowej. Wobec tych, którzy mają kotły ekologiczne, a
dla oszczędności palą nocami
byle czym, powinny być stosowane środki karne. Padł projekt,

by straż miejska została etatowo
wzmocniona i żeby strażnicy byli
przypisani do określonej dzielnicy (osiedla) miasta. Kontrola
powinna być realna i twarda,
a nie tylko formalna. Obecnie
straż miejska w Kudowie ma „de
facto” trzy etaty funkcjonariuszy,
dawniej było dwukrotnie więcej i byli przypisani do dzielnic.
Trzech strażników obłożonych
licznymi zadaniami nie jest
w stanie dopilnować ochrony
środowiska życia. Urząd Miasta mógłby doręczyć pisma
do każdego domu, z którego
widać czarne dymy, w których
poinformuje, co konkretnie taki
gospodarz powinien zrobić,
w czym może otrzymać pomoc
i jak ma postępować, by zmienić rodzaj ogrzewania. Od tego
są miejskie służby urzędnicze i
tego mamy prawo wymagać dla
dobra wszystkich mieszkańców.
Stan czystości powietrza może
zadecydować o losie uzdrowiska
i to trzeba mieć na uwadze. W
Saloniku Churchilla odbędą się
na ten temat kolejne spotkania.
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Ewa Jazienicka

SZTUKA DRUKARSKA I POLIGRAFIA W NOWEJ RUDZIE
Wystawę „Historia drukarstwa i poligrafii w Nowej Rudzie”
zorganizował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w piątek, 9 grudnia Komitet Społeczny Budowy
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Poligrafii w Nowej Rudzie. Wydarzenie to zgromadziło kilkadziesiąt
osób. Wśród nich m.in. Jadwiga
i Janusz Tryzno z łódzkiego Muzeum Książki Artystycznej oraz
dr Maciej Zarański - prezes Fundacji Innowator, a jednocześnie
absolwent noworudzkiej Szkoły
Poligraficznej.
Otwierając wystawę Julian
Golak powiedział: „Chcemy ocalić
noworudzką tradycję drukarską,
która rozpoczęła się tu w XIX wieku. Po wojnie była kontynuowana od 1946 roku w ramach Szkoły
Poligraficznej, której absolwenci
do dzisiaj pracują w drukarniach
w całej Polsce”.

Wystawa to zbiór pamiątek i
materiałów drukarskich oraz poligraficznych, które udostępnili
absolwenci, dawni pracownicy
drukarni, rodzina Rose z Niemiec oraz miłośnicy poligrafii.
Zachowała się Polska Kronika
Filmowa z 1948 roku, w której
odnotowano rozpoczęcie roku
szkolnego w Szkole Graficznej
w Nowej Rudzie.
Po otwarciu wystawy odbył
się panel dyskusyjny na temat
przyszłego muzeum. Debatowano m.in. o sposobach finansowania oraz kształcie placówki.
Przytoczono przykłady z Kalifornii oraz poszczególnych muzeów
w Polsce.
Społeczny Komitet działa od
2015 roku pod przewodnictwem
Juliana Golaka. Tworzą go m.in.
Grażyna Radzik, Zofia Wójcik,
Teresa Bazała, Ewa Jazienicka

Golak, Zbigniew Chmielewski,
Renata Łomnicka, Urszula Słoninka, Anna Kornikowska, Sabina
Zawada i Anna Bućko. Komitet
zaprasza do swojego grona in-

nych zainteresowanych, którzy
chcieliby się zaangażować w
prace organizacyjne.

Zofia Wójcik opisywała proces przygotowania form typograficznych do druku
wypukłego – dawnej metody stosowanej w drukarniach.

Wystawę otworzył i panel dyskusyjny poprowadził Julian Golak, który przewodzi
pracom Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Sztuki Drukarskiej i Poligrafii.

Teresa Bazała i Sabina Zawada przedstawiły zasługi rodziny Klambtów i Rose
dla noworudzkiej sztuki drukarskiej.

Tajniki sztuki drukarskiej wyjaśniła Urszula Słonimka, która przez wiele lat uczyła
w Szkole Poligraficznej, a obecnie pracuje jako nauczyciel w Noworudzkiej Szkole Technicznej.

Na otwarcie wystawy przybyło ponad 50 osób.
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Ewa Glura

POLSKO – CZESKA PRZYGODA Z NITKĄ

Ewa Glura prezentuje wykonywanie koronki czółenkowej.

W ramach XXVII Polsko –
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, obchodzonych
pod hasłem: „Bądźmy Rodziną”, w dniu 27 października,
odbył się wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego pod naz wą: „Polsko –
czeska przygoda z nitką”. Wystawa ta miała miejsce w Szkole Cechu Rzemiosł Różnych i
Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Organizatorami wystawy
byli Cech Rzemiosł Różnych i
Małej Przedsiębiorczości oraz
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy. Dyrektor Biura Cechu
Katarzyna Wierzbicka powitała wszystkich zaproszonych
gości. Wśród nich byli Irena
Skibniewska – Kozak Radna Powiatu, członek Komisji
Edukacji i Kultury, Piotr Łyżwa, Burmistrz Miasta Bielawa,
Rafał Kuśmierk Radny Miasta
Bielawa i reprezentant Prezesa
BARL-u, Kazimierz Rachowiecki
Starszego Cechu, ks. Proboszcz
Krzysztof Pełech, Grażyna
Smolińska Dyrektor Zespołu
Ośrodków Wsparcia, Robert
Bąk Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej, Małgorzata Chorożaniecka Kierownik Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bielawie, Ewa Glura Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, a także przedstawiciele

Hufca Pracy z Dzierżoniowa,
dyrektorzy i nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Bielawy oraz licznie przybyła
bielawska młodzież z Ekologicznej Szkoły Podstawowej
nr 7, Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej
nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi.
Równie serdecznie powitała
gości z Czech: Libuše Rosovą
starostkę Křinic oraz Věrę Kopecką, Miloslawę Šilhánovą i
Ivanę Šulcovą – hafciarki z Křini.
Stronę polską reprezentowały
hafciarki bielawskie: Elżbieta
Grosicka, Wanda Stępień –
Kowalczyk, Maria Bełz oraz
Ewa Glura.
Wernisaż rozpoczął się krótkim programem artystycznym
w wykonaniu dzieci z Ekologicznej Szkoły Podstawowej
Nr 7, to jest Eweliny Woźniak,
Tatiany Zawrotnik i Barbary
Zawrotnik oraz uczennicy Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości – Klaudii
Magusiak.
Następnie Burmistrz Miasta
Bielawa Piotr Łyżwa oficjalnie
otworzył wystawę, dziękując

i gratulując jednocześnie hafcarkom wykonywania tak pięknych dzieł. Powiedział, że jest
pod dużym wrażeniem prezentowanych prac i pogratulował
autorkom talentu. Podziękował
również Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie oraz Towarzystwu
Przyjaciół Bielawy za zorganizowanie międzynarodowej
wystawy rękodzieła w ramach
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Bielawie.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy przedstawiła czeskie i polskie hafciarki biorące
udział w niniejszej wystawie,

Prace Ewy Glury.

informując jednocześnie, które prace były wykonane przez
autorki i jaką metodą.
Věra Kopecka zaprezentowała obrazy wykonane metodą klockową, serwety, szale,
czapki wykonane szydełkiem
z wełny i kordonku, teneryfę,
makramę i haft krzyżykowy,
Miloslava Šilhánová – chusty
i szale malowane na jedwabiu,
a Ivana Šulcová chusty malowane na jedwabiu i patchwork.
Maria Bełz wystawiła obrazy wykonane haftem krzyżykowym, serwety, obrusy, makaty
zrobione szydełkiem. Elżbieta
Grosicka i Wanda Stępień –
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Kowalczyk zaprezentowały
obrazy malowane nitką - haftem krzyżykowym, natomiast
Ewa Glura wystawiła biżuterię
wykonaną koronką czółenkową, obrazy haftowane krzyżykiem i haftem gobelinowym
oraz małe obrazki wykonane
frywolitką.
Ewa Glura poinformowała
zebranych również o tym, że
koronka klockowa jak i czółen-

kowa jest mało znana w dzisiejszych czasach i zapomniana.
Prezentując te koronki hafciarki
pragną zachęcić młode osoby
do poznania techniki wykonania tych pięknych wyrobów
rękodzielniczych.
Dyrektor Biura Cechu - Katarzyna Wierzbicka gratulując
autorom, wręczyła im podziękowania, a dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 10 wręczyły
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wszystkim hafciarkom piękne
róże.
Osoby, które były zainteresowane wykonywaniem koronki klockowej, mogły obejrzeć prezentację tej koronki
w wykonaniu Věry Kopeckiej,
natomiast Ci, którzy pragnęli
dowiedzieć się, jak wykonuje
się koronkę czółenkową mogli
zobaczyć prezentację tej koronki w wykonaniu Ewy Glury.

Zaproszeni goście byli zachwyceni wystawą i podziwiali
różnorodność wystawionych
prac.
Autorzy prac byli zachwyceni organizacją i dziękują
Katarzynie Wierzbickiej – Dyrektor Biura Cechu oraz pracownikom CRRiMP za pomoc
i dekorację sali wraz z wyeksponowaniem prac.

Věra Kopecká prezentuje wykonanie koronki klockowej.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

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

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA JESIENNA

Muzeum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Na zaproszenie Juliana Golaka do Sokolca przyjechała
13-osobowa grupa młodzieży
z Ukrainy. Wzięła ona udział w
Dolnośląskiej Szkole Jesiennej.
Uczniowie z Ivano-Frankivska
(dawnego Stanisławowa) od 15
do 22 grudnia poznawali polską kulturę, sprawdzali swoje
umiejętności języka polskiego

i odkrywali najważniejsze atrakcje Dolnego Śląska. Julian Golak powiedział: „To kolejny raz,
kiedy organizuję tygodniowy
pobyt młodzieży ze Wschodu.
Tym razem są to w większości
wnukowie Polaków, którzy po
drugiej wojnie światowej zostali
na Kresach. Cieszę się, że możemy im pomóc i pokazać piękny

Spotkanie z prof. Adamem Jezierskim, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dolny Śląsk”.
Młodzież była we wrocławskim ZOO, gdzie szczególnie
zachwyciła się Afrikarium. Zwiedziła m.in. Wrocław, Świdnicę
i podziemne miasto Osówka.
Specjalnie dla uczestników
swoje prelekcje wygłosili m.in.
prof. Adam Jezierski, rektor
Uniwersytetu Wrocławskie-

Wizyta w Muzeum Historii Zajezdnia.

go i prof. Konrad Czapliński z
Zielonej Góry. W organizację
projektu zaangażgowane były
m.in. Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Centrum Kultury
Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Ivano-Frankivsku.
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Gości oprowadzał po Uniwersytecie Wrocławskim rektor prof. dr hab. Adam Jezerski.

W siedzibie Civitas Christiana we Wrocławiu prelekcję o działalności
stowarzyszenia wygłosił Henryk Koch.

Uczestnicy DSJ podczas pracy na warsztatach artystycznych.

List gratulacyjny od Ambasadora Ukrainy w Warszawie Andrija Deszczycy.
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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE WIGILIJNE

Julian Golak, główny organizator spotkania wraz z grupą młodzieży z ukraińskiego Ivano-Frankivska (dawnego Stanisławowa).

Już po raz trzeci w Sokolcu
spotkali się Polacy, Czesi, Niemcy
i Ukraińcy, aby wspólnie przełamać się opłatkiem – symbolem
pokoju i pojednania. Większość
uczestników stanowiły osoby zaangażowane w tworzenie inicjatyw polsko-czeskich, takich
jak Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, a także samorządowcy,

artyści i młodzież ukraińska.
Do uczestników spotkania
specjalny list wystosował Ambasador Ukrainy w Warszawie
Andrij Deszczycia, który napisał:
„Otwartość na Ukrainę odbieram
nie tylko jako gest wsparcia, lecz
jako klarowne potwierdzenie
chęci rozwoju ciepłych i przyjacielskich relacji pomiędzy
naszymi państwami”.

Henryk Hnatiuk i Irena Jazienicka, przedwojenna mieszkanka Stanisławowa.

Podczas Międzynarodowego
Spotkania Wigilijnego młodzież
z Ivano-Frankivska przebywająca na zaproszenie Juliana
Golaka w Dolnośląskiej Szkole
Jesiennej zaprezentowała polsko-ukraińskie jasełka. Rudolf
Fogel z Czech wykonał kolędy
na dudzie, a sopranistka Danuta Gołdon-Legler ze skrzypkiem
Grzegorzem Kuziołem z Filhar-

monii Wałbrzyskiej, zaintonowali
najpiękniejsze polskie kolędy.
Polscy i Czescy poeci recytowali
wiersze powstałe podczas pleneru w Gietrzwałdzie. Spotkanie
było również podsumowaniem
Dolnośląskiej Szkoły Jesiennej,
w której wzięli udział uczniowie
z Ivano-Frankivska oraz członkowie Międzynarodowego Pleneru
Artystycznego.

Alicja Sawczuk i Lilia Pleszczynska - nauczycielki z Ivano-Frankivska dzielą się
opłatkiem.
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Wspólne kolędowanie prowadzone przez młodzież z Ukrainy

Julian Golak i prof. Konrad Czapliński, twórcy Szlaku św. Wojciecha przy rzeźbie
świętego powstałej podczas Międzynarodowego Pleneru Artystycznego.

Grający na dudzie Rudolf Fogel z Broumova, Danuta Gołdon-Legler i Grzegorz
Kuzioła z Wałbrzycha dbali o oprawę muzyczną wydarzenia.

Ks. prałat Romuald Brudnowski czyta Ewangelię o narodzeniu Chrystusa.

Wręczenie ks. dr Sławomirowi Augustynowiczowi statuetki Jana Pawła II, która jest
nagrodą honorową przyznawaną przez Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej za wybitne osiągnięcia na rzecz współpracy i pojednania
polsko-czeskiego pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Statuetki otrzymali także o. Rudolf
Gereon z Broumova oraz prof. Konrad Czapliński - historyk sztuki z Zielonej Góry.
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IDEA DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BĄDŹMY RODZINĄ”
W ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH POSTAW CHRZEŚCIJAŃSKICH
Już od kilkunastu lat ideę
„Bądźmy Rodziną” przenosimy
także przez granicę wschodnią,
szczególnie na Białoruś, Litwę
i Ukrainę.
Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem
„Bądźmy Rodziną”, to niewątpliwie największa na pograniczu
akcja społeczno-kulturalna,
która jest regularnie organizowana już od 27 lat. Według
badań przeprowadzonych
przez archiwistów z Muzeum
Ziemi Kłodzkiej, w ramach tej
imprezy odbyło się już ponad
1500 różnorodnych wydarzeń
społeczno-kulturalnych, które
były organizowane na terenach przygranicznych wzdłuż
400 km granicy państwowej od
Złotego Stoku aż do Krzeszowa
i Karpacza.
Już od ponad ćwierć wieku inicjatywa Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kłodzkiej,
Klubu Inteligencji Katolickiej i
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej rozwija się na terenach
przygranicznych, szczególnie
na pograniczu polsko-czeskim
na Dolnym Śląsku.
W 2016 roku z okazji jubileuszu organizatorzy zaplanowali
wspólne wieczory poetyckie,
plenery artystyczne, wystawy,
koncerty, konkursy dla dzieci
i młodzieży w szkołach oraz
spotkania integracyjne różnych środowisk społecznych
na pograniczu.
W pierwszej połowie 2016
roku organizatorzy przygotowali liczne spotkania polskoczeskie oraz w kwietniu br. inaugurację polsko-czeskiego
roku kulturalnego w Pradzestolicy Republiki Czeskiej.
Z okazji 1050 rocznicy Chrztu
Polski, postanowiono, by w
kwietniu rozpocząć PolskoCzeski Rok Kulturalny w Libicach nad Cidlinou (miejscu urodzenia Św. Wojciecha) oraz w
Pradze, gdzie w 1990 roku zainicjowano ideę Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
To właśnie w Pradze w dniach
22-24.04.2016 r. odbyły się trzydniowe uroczystości.
W Instytucie Polskim została
zorganizowana konferencja

o planowanym nowym szlaku
turystyczno - edukacyjnym
Św. Wojciecha z Pragi do Elbląga, liczącym ponad 1000
km międzynarodowej trasy
turystycznej.
W klasztorze oo. Dominikanów pokazano mieszkańcom
Pragi wystawę „Bądźmy Rodziną”, o historii największej
polsko- czeskiej akcji społeczno- kulturalnej.
W historycznej sali refektarza odbyło się plenarne
posiedzenie Komitetu Organizacyjnego I Kongresu
Czechoznawstwa Polskiego z
udziałem marszałka województwa dolnośląskiego - Cezarego
Przybylskiego i członków Czeskiej Akademii Nauk. W katedrze Św. Vita, prymas Czech i
Moraw - ks. kard. Dominik Duka
uroczyście zainaugurował Szlak
Św. Wojciecha.
W Brzewnowskim klasztorze przeprowadzono polskoczeskie spotkanie z aktualnym
przeorem o. Petrem Prokopem
Siostrzonkiem, z udziałem ponad 150 osób. W parafii pw. Św.
Bartłomieja w Pradze-Kyje zorganizowano koncert jazzowy i
spotkanie integracyjne.
W okresie od lipca do
grudnia 2016 roku odbyły się
liczne (ponad 70), wydarzenia
społeczno – kulturalne pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Zostały
one zorganizowane nie tylko
na pograniczu, ale także we
Wrocławiu - stolicy Dolnego
Śląska. Województwo Dolnośląskie jako region ma najdłuższą
bo liczącą aż 420 km długości
granicę z Republiką Czeską. Dlatego wydarzenia organizowane
tutaj od ćwierćwiecza weszły na
stałe do kalendarza, szczególnie
jesienią każdego roku.
Idea rozszerzyła swoje oddziaływanie także w nowych
miejscowościach, np. w Żmigrodzie, Świebodzicach, Prudniku, Niemczy, Gietrzwałdzie,
Elblągu.
W roku jubileuszu 35-lecia
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, pierwszej organizacji,
która upominała się o prawa do
swobodnej współpracy, otwarcia granic i wolności poruszania

Organizatorzy podczas mszy świętej inaugurującej XXVII Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej. Fot. ks. Daniel Marcinkiewicz

się obywateli, przygotowano
akcje adresowane także do
dzieci i młodzieży ze Wschodu.
Pierwszą z udziałem młodzieży
z Lidy (diecezja grodzieńska)
na Białorusi zorganizowano w
bazylice krzeszowskiej, gdzie
była koncelebrowana msza
święta w intencji pojednania
i pokoju na Ukrainie.
Niezwykle cennym pomysłem okazały się spotkania integracyjne pod hasłem „Bądźmy
Rodziną”. Odbyły się one już w
czasie tegorocznych wakacji,
między innymi we Wrocławiu, w
Broumovie, Żarowie, Jaworze, a
także w Sokolcu i w Krzeszowie.
Tam udało się zorganizować
spotkania dzieci i młodzieży z
Ukrainy (z Iwano-Frankiwska),
Białorusi (z Lidy), oraz z Nowej
Rudy i Czaplinka. Program obejmował integrację poprzez kulturę, uczestnictwo w koncercie
muzyki organowej i koncercie
wokalnym oraz zwiedzanie,
wypoczynek i warsztaty tematyczne. Ponadto młodzież
uczestniczyła aktywnie w mszy
świętej w intencji pojednania
i pokoju na Ukrainie, w czasie
liturgii wielu uczestników nie
ukrywało łez.
Jeszcze cenniejszym pomysłem (od 2014 roku) wydaje się
być odważne niesienie idei wzajemnego bratania się narodów
tam, gdzie nie ma zgody i gdzie
przelewana jest krew ludzka.
Z ideą „Bądźmy Rodziną” byliśmy także na Ukrainie, np. w

takich ośrodkach przygranicznych jak Stanisławów, (Iwano-Frankiwsk), Dunajów.
Sąsiednie narody w Europie powinny w sposób naturalny ze sobą współpracować,
a chrześcijańska idea braterstwa Słowian musi rozszerzać
swoje pole działania. To co się
udało przez dwadzieścia pięć
lat zrobić w stosunkach polskoczeskich i polsko-słowackich
może być inspiracją i być może
wzorcem do naśladowania także dla Ukraińców i Białorusinów.
To moralny obowiązek organizatorów Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, aby podzielić się
dobrymi doświadczeniami
także z naszymi sąsiadami na
Wschodzie i spróbować rozszerzyć odważnie naszą akcję.
W 2016 roku XXVII DNI odbywały się w drugiej połowie
roku, w 34 miejscowościach, co
miesiąc były organizowane ciekawe akcje społeczno - kulturalne z udziałem nie tylko Polaków
i Czechów, ale także Ukraińców,
Białorusinów i Niemców.
Honorowym patronatem
tą edycję DNI objęli między innymi: kardynał Dominik Duka Prymas Czech, który od 1990
roku współpracuje przy organizacji tego wydarzenia,
arcybiskup Wojciech Kupny
- Metropolita Archidiecezji
Wrocławskiej, biskup elbląskiJacek Jezierski i inne autorytety
moralne.
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Julian Golak

IDEA KŘESŤANSKÝCH DNŮ "ZŮSTAŇME RODINOU” VE VÝVOJI
SOUČASNÝCH KŘESŤANSKÝCH POSTOJŮ … NEJEN V POHRANIČÍ
Již po několik let myšlenku
"Zůstaňme rodinou" přenášíme
také přes východní hranici, a to
zejména do Běloruska, Litvy a
na Ukrajinu.
Polsko-České Dny Křesťanské
Kultury "Zůstaňme Rodinou" jsou
bezesporu největší společensko-kulturní akcí na pohraničí, která
je pravidelně organizována již
27 let. Podle průzkumu, který
vedli archiváři Muzea Kladska,
se v rámci této akce konalo již
1500 různých společenských a
kulturních akcí, které byly organizovány v příhraničních oblastech
podél 400 kilometrů dlouhé státní hranice (od Zlotého Stoku do
Krzeszowa a Karpacze).
Již více než od čtvrt století
se iniciativa Občanského výboru
Kladska (Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej), Klubu katolické
inteligence a Polsko-česko-slovenské solidarity rozvíjela v příhraničních oblastech, zejména
na polsko-českém pohraničí v
Dolním Slezsku.
V roce 2016 u příležitosti
výročí organizátoři naplánovali společné večery poezie,
umělecké dílny, výstavy, koncerty, soutěže pro děti a mládež
ve školách a integrační setkání
různých společenských prostředí
na pohraničí.
V první polovině roku 2016
organizátoři připravili mnohá
polsko-česká setkání, a v dubnu letošního roku inauguraci
Polsko-českého kulturního roku
v Praze - hlavním městě České
republiky. U příležitosti 1050
výročí polského křesťanství, bylo
rozhodnuto, že právě v dubnu by
měl se začít Polsko-český kulturní
rok v Libici nad Cidlinou (rodišti
sv. Vojtěcha) a v Praze, kde v roce
1990 vznikla myšlenka polsko-českých dnů křesťanské kultury. V letošním roce se právě zde
(ve dnech 22-24.4.2016) konaly
třídenní oslavy;
- v Polském institutu se konala
konference o plánované nové
turisticko-vzdělávací stezce sv.
Vojtěcha z Prahy do Elblagu (více
než 1000 kilometrů mezinárodní
turistické stezky).
- V klášteře otců Dominikánů
byla obyvatelům Prahy představena výstava "Zůstaňme Rodi-

nou" o historii největší polsko-české společensko-kulturní akci.
- V historickém sále refektáře
bylo uspořádáno výjezdní zasedání Organizačního výboru
I. Kongresu polského czechoznawstwa (českých studií) za
účasti maršálka Dolnoslezského
vojevodství Cezarého Przybylského a členů Akademie věd
České republiky.
-V Katedrále sv. Víta primas České republiky a Moravy- otec
kardinál Dominik Duka velmi
slavnostně otevřel stezku sv.
Vojtěcha.
-V Břevnovském klášteře (který
osobně postavil sv. Vojtěch) se
konalo polsko-české setkání se
současným převorem otcem Petrem Prokopem Siostrzonkem, za
účasti více než 150 lidí.
- Ve farnosti sv. Bartoloměje byl
uspořádán jazzový koncert a integrační setkání.
V období od července do
prosince 2016 se konaly četné
(přes 70) společensko-kulturní
akce s heslem "Zůstaňme Rodinou". Byly organizovány nejen na
pohraničí, ale také ve Wroclavi
- hlavním městě Dolního Slezska. Dolnoslezské vojevodství má
jako region nejdelší, protože čítá
až 420 km, hranici s Českou republikou. Proto se akce pořádané
zde již čtvrt století natrvalo zapsaly do kalendáře, zejména na
podzim každého roku.
Myšlenka se rozšířila také do
nových měst, např. v Żmigrodu,
Świebodzic, Prudniku, Niemczy,
Gietrzwaldu, Elblagu.
V roce jubilea 35. výročí
Polsko-česko-slovenské solidarity, první organizace, která
bojovala o právo na svobodnou spolupráci, otevření hranic
a svobodu pohybu občanů, byly
pořádány také akce zaměřené na
děti a mladé lidi z východu. První,
za účasti mládeže z Lidy (diecéze
Grodno) v Bělorusku, proběhla
v bazilice v Krzeszově, kde se
mimo jiné konala svatá mše za
usmíření a mír na Ukrajině.
Také se jako nesmírně cenný
nápad ukázala integrační setkání
s heslem "Zůstaňme rodinou",
která se konala v době letošních
prázdnin, mimo jiné ve Wroclavi,
Broumově, Zarowě, Jawoři, stej-

Odsłonięcie tablicy Szlaku św. Wojciecha w Bielawie.

ně jako v Sokolci a Krzeszově.
Tam se podařilo zorganizovat
setkání dětí a mládeže z Ukrajiny (Ivano-Frankivsk), Běloruska
(Lida), Nowé Rudy a Czaplinku.
Součástí programu byla integrace prostřednictvím kultury
- účasti na koncertu varhanní
hudby a vokálního koncertu a
také prohlídek, odpočinku a tematických dílen. Kromě toho se
mládež aktivně účastnila svaté
mše za smíření a mír na Ukrajině,
během liturgie mnoho účastníků
nedokázalo ukrýt upřímné slzy.
Ještě cennějším nápadem (od roku 2014) se zdá
být odvážné nesení myšlenky
vzájemného bratrství národů,
tam kde není shody a kde je
prolévána lidská krev. S myšlenkou "Zůstaňme rodinou" jsme
byli také na Ukrajině, například
v příhraničních centrech jako je
Stanislavov (Iwano-Frankivsk),
Dunaiv.
Sousední národy v Evropě
by spolu měly přirozeně spolupracovat a křesťanská idea
bratrství Slovanů musí rozšířit
své pole působnosti. To, čeho se

podařilo v průběhu dvaceti pěti
let dosáhnout v polsko-českých
a polsko-slovenských vztazích,
muže být inspirací a snad i vzorem k následování pro Ukrajince
a Bělorusy. Je morální povinností
organizátorů Polsko-českých dnů
křesťanské kultury "Zůstaňme
rodinou", aby se podělili o své
dobré zkušenosti také s našimi
sousedy na východě a pokusili se
odvážně rozšířit naši akci.
V roce 2016 se XXVII Dny konaly ve druhé polovině roku, ve
34 lokalitách, každý měsíc byly
organizovány zajímavé společensko-kulturní akce, s účastí nejen
Poláků a Čechů, ale i Ukrajinců,
Bělorusů a Němců.
Čestnými patrony těchto Dnů
byli mimo jiné: kardinál Dominik
Duka - primas České republiky,
který od roku 1990 spolupracuje
při organizaci této akce, arcibiskup Wojciech Kupny -metropolita Wrocławské arcidiecéze,
biskup Elbląga- Jacek Jezierski
a ostatní morální autority.
Preklad: Joanna Golak-Cincio
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DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Tegoroczna VIII edycja regionalna Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbywała się
w dniach 6-7 października. Tradycyjnie organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Bystrzycy Kłodzkiej. O Festiwalu
mówią uczniowie tej szkoły:
Martyna Jurkiewicz
Podczas dwóch dni na
terenie naszego miasta odbyło się ponad 60 wykładów
z różnorodnych dziedzin nauk i. Całość koordynowała
dr Małgorzata Żochowska,
z inicjatywy której wykładowcy przyjeżdżają do Bystrzycy
Kłodzkiej. Festiwal poprzedzają miesiące intensywnych
przygotowań. Dziesiątki osób
wykonuje zadania i polecenia,
często przytłoczone ich nadmiarem i walczące z czasem. Bieganiną od i do, tam i z powrotem.
Pr z e d w y b i c i e m g o d z i ny
ósmej i przekroczeniem progu naszej szkoły przez pierwszego wykładowcę, wszystko
musi być dopięte na ostatni
guzik. Po ósmej tempo ani
na chwilę nie zwalnia. Biegamy
dwa razy szybciej, na głowie
mamy dwa razy więcej, a czas
nie jest wyrozumiały. Zatem
po co to wszystko? Otóż dla
nauki warto! Warto i dla samego klimatu imprezy. DFN jest
czymś jedynym i niepowtarzalnym. Wiedza jest podawana
w pigułce, dostępna na wyciągnięcie ręki. Wykłady kierowane są do juniorów i seniorów.
W szerokiej gamie tematycznej każdy może znaleźć coś dla
siebie. Wielbicielom muzyki
z pewnością przypadł do gustu
występ zespołu trębaczy podczas inauguracji, co niejako stało
się tradycją bystrzyckiej edycji.
Jesienną, deszczową aurę ocieplił występ Moisesa Bethencourta-Mendozy, wprowadzając w
klimat słonecznej Hiszpanii. Wykład inauguracyjny poprowadził
prof. dr hab. Piotr Migoń, który
opowiedział nam o wulkanach i
zagrożeniach z nimi związanych.
Na terenie Dolnego Śląska takowe zagrożenia nie występują, co
uspokoiło zgromadzonych. Dla
miłośników wybuchów - oczywiście tych bezpiecznych, poprowadzono wykład pt. „Chemia
eksperymentalna”.

Bystrzycka edycja DFN nie
pominęła chyba żadnej dziedziny wiedzy. Wykłady obejmowały
tematy od skał, wody, po astronomię, języki obce, biologię czy
informatykę. „Gwiazdy i gwiazdozbiory” doktora Grzegorza
Kopackiego zakończyły imprezę.
Bartosz Wójtowicz
Festiwal ten jest wielkim
przedsięwzięciem. Do Bystrzycy przyjechało wielu wykładowców. W tym roku nie było takiej
gwiazdy medialnej jak Cejrowski
w zeszłym roku, ale nie zabrakło
znanych osób. Festiwal uroczyście rozpoczęła inauguracja,
podczas której odbył się koncert
muzyki hiszpańskiej oraz wykład
o wulkanach Dolnego Śląska i
okolic. W tych dniach królowała
tematyka geograficzna, fizyczna,
chemiczna i biologiczna od wykładów po warsztaty i pokazy.
Wykładowcy starają się dotrzeć
do wszystkich, liczą, że będą
ich słuchać, a nawet zadawać
pytania, gdy zajdzie potrzeba.
Mgr Tomasz Lewicki po projekcji w przenośnym planetarium
powiedział, że „ważne jest, aby
był spokój, nawet, gdy ktoś przyszedł, a nie chciał, w przeciwnym
razie nic z tego nie wyniesiemy”.
Dr Zygmunt Domagała przemówił do wielu uczniów wykładami pt. „Czy cukier krzepi?”
oraz „Dziewczynki są z Marsa, a
chłopcy z Wenus”. Nie używał on
trudnych i fachowych określeń,
ale przekazywał to w sposób
przystępny, a nawet żartami w
stylu „Mózg jest samolubny, więc
nie myśli o innych mięśniach i
domaga się cukru”. Chodził między uczniami i trzymał z nimi
kontakt. Dzięki temu znalazł
wielu słuchaczy.
Nie każdego ucznia wykład
skłania do refleksji nad tematem,
ale z pewnością zainteresowani
zgłębiają go po festiwalu. Dolnośląski Festiwal Nauki w Bystrzycy
Kłodzkiej ma na celu rozwijanie
wiedzy i pasji naukowej i z roku
na rok wychodzi to coraz lepiej.
Kamila Pieczączyk
Prapoczątki ludzkiego rozumu, sekrety gwiazd i Wielkiego
Wybuchu, mowa mięśni, jakość
powietrza na Dolnym Śląsku tymi, i wieloma innymi temata-

Doktor Małgorzata Żochowska (pierwsza z prawej).

Uczestnicy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej.

mi przywitał nas tegoroczny, już
XIX Dolnośląski Festiwal Nauki
pod hasłem „Ziarna Wiedzy”.
Podczas wykładów, jak co roku
zresztą, wszyscy mogli dostać
potężny zastrzyk wiedzy, ciekawostek naukowych i sprawdzić swoje umiejętności oraz
znajomość ziemi kłodzkiej,
np. w konkursie „Czy znasz ziemię kłodzką?”, zorganizowanym przez panią dr Małgorzatę Żochowską, koordynatorkę
DFN-u w Bystrzycy Kłodzkiej.
G ościliśmy w yk ładowców
m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych czy też Wyższej
Szkoły Bankowej.
Festiwal odbył się dzięki
pomocy współorganizatorów
z regionu, m.in. Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Bystrzycy
Kłodzkiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra
Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej,
Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.

Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej, Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Obrońców Warszawy w Bystrzycy
Kłodzkiej, Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Impreza została zorganizowana na najwyższym poziomie,
podczas wykładów nawet najmłodsi wykazywali zainteresowanie, a wykładowcy stanęli na
wysokości zadania, zaspakajając
naukowe potrzeby młodzieży, jak
i osób w wyższych przedziałach
wiekowych, gdyż Festiwal był imprezą otwartą. Podsumowując,
Festiwal był bogaty w treści naukowe i merytoryczne, organizatorzy wykazali się gościnnością i
z pewnością, kolejny Dolnośląski
Festiwal Nauki będzie z niecierpliwością wyczekiwany.
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Stanisław Burzyński

W NAGRODĘ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Laureaci XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” wraz z opiekunem Stanisławem Burzyńskim i europosłem Bogdanem Zdrojewskim.

W dniach 16-20. 10 2016
roku uczniowie Zespołu Szkól
Agrotechnicznych w Bożkowie,
laureaci XIII TURNIEJU WIEDZY
„PIERWSZA POMOC” 2. edycji
Ogólnopolskiej z 2015 roku, w
składzie: Kacper Karpiel, Piotr
Radzik, Marcin Jeremicz oraz Sebastian Martynowicz w zastępstwie Łukasza Swoła, który tuż
przed wyjazdem uległ kontuzji
nogi, wraz z opiekunem mgr Stanisławem Burzyńskim przebywali
na wycieczce w Belgii, ufundowanej przez Eurodeputowanego Bogdana Zdrojewskiego z
Wrocławia.
Pobyt na terenie Belgii rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta
Brugii. Zwiedziliśmy średniowieczne centrum, a w tym Rynek
z zabytkowym zespołem miejskim o unikalnej architekturze,
Wieżę Belfort, Bazylikę św. Krwi i
Kościół Najświętszej Marii Panny
oraz ulicę muzeów ( Dijver). Na
zakończenie pobytu w Brugii odbyliśmy 30 minutowy rejs łódką
po kanałach Brugii, w czasie którego mogliśmy ponownie podziwiać zabytkową architekturę
tego średniowiecznego miasta.

Po zakończeniu zwiedzania
Brugii, nastąpił przejazd autokarem do Brukseli, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu
„Opera”. Po krótkim odpoczynku i
przebraniu się udaliśmy się do restauracji „Altro Mondo”, na obiadokolację. gdzie ku zaskoczeniu
wszystkich oprócz obiadokolacji
czekał również na nas Eurodeputowany Bogdan Zdrojewski. Po
serdecznym przywitaniu uczestników wycieczki wspólnie z nami
spożył posiłek.
Po obiadokolacji cała grupa
spacerkiem udała się na zwiedzanie Brukseli nocą. Zwiedziliśmy
Plac Giełdy, Kościół Św. Mikołaja, Grand Place i Manneken Pis,
następnie przechodząc przez
Galerię Św. Huberta wróciliśmy
do hotelu.
Drugi dzień pobytu w Brukseli rozpoczął się od wizyty w
Parlamencie Europejskim. W
holu parlamentu przywitał nas
Eurodeputowany Bogdan Zdrojewski, z którym poszczególne
grupy laureatów zrobiły sobie
zdjęcia pod flagami państw
wchodzących w skład Unii Europejskiej. Następnie w jednej

z sal parlamentu odbyło się
spotkanie z europosłem, który
przedstawił proces tworzenia
prawa unijnego oraz zagadnienia, którymi aktualnie zajmuje
się Parlament Europejski. Po zakończonym spotkaniu nastąpiło
wejście na galerię sali plenarnej,
gdzie odbyła się prelekcja na temat Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Po czym grupa
udała się na stołówkę parlamentarną, gdzie zjedliśmy razem z
innymi grupami wycieczkowymi
i niektórymi eurodeputowanymi
obiad.
Po obiedzie kontynuowaliśmy zwiedzanie Brukseli. Zwiedziliśmy dzielnicę drapaczy
chmur, Laeken - Rezydencje
Królewskie i Park Expo, przejeżdżaliśmy Bulwarami Brukseli obok Kolumny Kongresu,
Pałacu Królewskiego, Kościoła
Notre Dame de Sablon, Pałacu
Sprawiedliwości i Parku Cinquantenaire, gdzie przyglądaliśmy się
Łukowi Triumfalnemu. Po czym
wróciliśmy do hotelu.
Trzeci dzień pobytu w Belgii rozpoczął się od zwiedzenia
Katedry Miłosierdzia Bożego na

wzgórzu Koekelberg w Brukseli,
której budowę rozpoczął w 1905
roku, tj. w siedemdziesiątą piątą
rocznicę niepodległości Belgii
król Leopold II. Prace przy jej
budowie trwały do 1969 roku.
Po zwiedzeniu katedry udaliśmy
się do Antwerpii, gdzie zwiedziliśmy Nadbrzeże Flandryjskie i
Katedrę Najświętszej Marii Panny, w której królują cztery arcydzieła Petera Paula Rubensa, tj.
„Podniesienie krzyża”, „Zdjęcie
Chrystusa z krzyża,”„Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny” i
„Zmartwychwstanie Chrystusa.”
Po wyjściu z katedry udaliśmy
się pod pomnik Rubensa, skąd
zabytkowymi uliczkami wróciliśmy do autokaru, celem odjazdu
do kraju.
W tym miejscu pragniemy
podziękować Eurodeputowanemu Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu za ufundowanie
nam cudownej wycieczki, która pozwoliła nie tylko poznać
Parlament Europejski, ale także
zabytki i średniowieczną architekturę Brugii, Brukseli i Antwerpii. Dziękujemy.
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Teresa Bazała

NOWY ZARZĄD STOWARZYSZENIA „KARPATCZYCY” W KŁODZKU

Zarząd stowarzyszenia. Od lewej: Robert Lebda, Dariusz Chojecki, Rafał Chorzewski, Piotr Piekarski, Małgorzata Bubak, Wojciech Łyszkiewicz, Tadeusz Kurcyk i Krzysztof Baldy.

Stowarzyszenie Żołnierzy i
Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy” działa w Kłodzku od
25.02.2013 r. Na siedzibę stowarzyszenia wybrano Kłodzko,
gdyż tutaj znajduje się 22. karpacki batalion piechoty górskiej,
która to jednostka przejęła sztandar i tradycje 3. Dywizji Strzelców
Karpackich, walczącej w czasie II
wojny światowej o wyzwolenie
Włoch. Jednostka i stowarzyszenie kultywują także tradycje
11. Karpackiej Dywizji Piechoty
(1919-39) i Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich (1940-42)
Kombatanci z istniejących
jeszcze organizacji Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” w Warszawie oraz Związku
Karpatczyków 3. DSK w Londynie
powierzyli stowarzyszeniu kultywowanie ich tradycji i wartości

w myśl hasła „Wiara, Wytrwałość,
Zwycięstwo”.
Pierwszym prezesem stowarzyszenia został wybrany
płk. Adam Mazguła, którego
wypowiedzi medialne w ostatnich miesiącach spotkały się z
krytyką środowisk kombatanckich i postawiły stowarzyszenie
w bardzo trudnej sytuacji. Zarząd
stowarzyszenia proponował
płk. Mazgule, by zaniechał swojej
działalności politycznej lub wystąpił ze stowarzyszenia, które nie ma celów politycznych.
Niestety prezes nie tylko, że nie
zaprzestał tej działalności, ale
swomi wypowiedziami jeszcze
bardziej szkodził stowarzyszeniu.
Dlatego zarząd zwołał w dniu 5
grudnia 2016 r. Nadzwyczajne
Walne Zebranie członków, które dokonało wyboru nowych
władz. Nowym prezesem został

płk. Wojciech Łyszkiewicz, a w
skład zarządu weszli: Dariusz
Chojecki, Rafał Chorzewski, Robert Lebda, Piotr Piekarski, Małgorzata Bubak, Tadeusz Kurcyk,
Krzysztof Baldy. Zarząd wydał

oświadczenie, w którym odciął się
od poglądów płk. Mazguły oraz
podjął uchwałę o wykluczeniu go
z grona członków stowarzyszenia.
Poniżej drukujemy te dokumenty.
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Jitka Exnerová

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR STĚNAVAN OSLAVIL 45. VÝROČÍ
45-LECIE CHÓRU STĚNAVAN Z BROUMOVA
Smíšený pěvecký sbor
Stěnavan oslavil koncertem v Městském divadle
v Broumově 45. výročí od
svého založení. Koncert byl
pořádán nejen k výročí, ale
i k Dnům česko-polské křesťanské kultury. Zazněly především české národní písně
od Maláta, Suka, Dvořáka či
Smetany.
Pěvecký sbor Stěnavan
měl ve své historii zapsáno
nejvíce 50 členů, v současné

době má sbor něco málo
přes 30 členů. Mgr. Ladislav
Šikut působí v souboru od
roku 2005 a je korepetitorem,
sbormistrem a vedoucím
souboru v jedné osobě. Sopranistkami souboru jsou
Romana Rošková, Michaela
Jeklová a Klára Nentvichová.
Pěvecký sbor Stěnavan
by rád své 50. výročí oslavil
s větším počtem členů, proto
se nebojte a staňte se členem
souboru i vy.

***
Chór mieszany „Stěnavan”
koncertem w Teatrze Miejskim
w Broumovie świętował 45.
rocznicę swojego powstania.
Koncert był zorganizowany
nie tylko z okazji tej rocznicy,
ale także w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Podczas koncertu
wybrzmiewały przede wszystkim czeskie utwory narodowe: Maláta, Suka, Dvořáka
i Smetany.

W swojej historii chór liczył
nawet 50 członków. W chwili obecnej śpiewa w chórze
ponad 30 osób. Mgr. Ladislav
Šikut działa w chórze od 2005
roku i jest akompaniatorem,
dyrygentem i dyrektorem w
jednej osobie. Sopranistkami
są: Romana Rošková, Michaela
Jeklová i Klára Nentvichová.
Swój 50. jubileusz „Stěnavan”
chciałby świętować z większą
ilością członków, dlatego artyści
proszą, by wstępować do chóru.

Chór Stěnavan podczas uroczystości 45-lecia w Teatrze Miejskim w Broumovie 18.11.2016 r.
Sbor Stěnavan během slavnosti 45. výroči v Městském divadle v Broumově 18.11.2016 r.

U příležitosti 45. výročí práce sborovi Stienavan srdečně blahopřejeme uměleckých výkonů a také děkujeme za mnoho let
spolupráce a společné hudební zážitky. Přejeme Vám vše nejlepší a hodně úspěchů pro budoucnost a máme naději
na další kontakty a spolupráce, která bude posláním nechat pro sblížení a komunikace Poláků a Čechů ve vytváření společného
životnícho prostředí, prácet a radost.
Organizační výbor Polsko-českých dnů křesťanské kultury
Redakce měsíčníka „Ziemia Kłodzka”, Obecní škola č. 1 v Nové Rudě
Chórowi Stěnavan z okazji 45-lecia działalności składamy serdeczne gratulacje za dokonania artystyczne oraz słowa
podziękowania za wieloletnią współpracę i wspólne przeżywanie muzyki. Życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów
na przyszłość, a nadzieja na dalsze kontakty i współpracę niech będzie przesłaniem na rzecz zbliżenia i porozumiewania się
Polaków i Czechów w tworzeniu wspólnego środowiska życia, pracy i radości.
Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Redakcja miesięcznika „Ziemia Kłodzka”, Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie
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„POROZMAWIAJ Z BABCIĄ, ZAPYTAJ DZIADKA”
POKONKURSOWE REFLEKSJE
„Szli na zachód osadnicy...” słowami piosenki Dany Lerskiej
rozpoczyna się opowieść o rodzinnej peregrynacji na ziemie
Dolnego Śląska, przesłana na
konkurs Porozmawiaj z babcią,
zapytaj dziadka, wspólny projekt
„Gazety Wrocławskiej”, Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego,
organizowany we współpracy z
Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Projekt został adresowany
do współczesnych nastolatków,
którzy z całą pewnością mogą
powiedzieć o sobie, że są Dolnoślązakami; nie tylko dlatego,
że urodzili się na dolnośląskiej
ziemi, ale także dlatego, że ich
rodzice (a niekiedy również
dziadkowie) urodzeni w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia na Ziemiach
Zachodnich stanowią pierwsze
pokolenie, które miejsce osiedlenia swoich przodków uznało za
swoje własne.
Formuła międzypokoleniowego dialogu o początkach
kształtowania się tożsamości
Dolnoślązaków sprzyja nie tylko
budowaniu rodzinnych relacji, ale
implikuje konieczność zanurzenia się w narrację. To zaś stanowi
wartość bezcenną. Przypomina
bowiem zapomnianą - w zdominowanym często przez wirtualną
rzeczywistość świecie nastolatków prawdę - sformułowaną
przez M. Butora, iż Wszyscy jesteśmy zanurzeni w opowiadaniu. To
dzięki opowiadaniu odkrywamy
drugiego człowieka, zaś przekazywane z pokolenia na pokolenie
opowieści rodzinne wspomagają budowanie wspólnotowości
i tożsamości. Cieszy zatem, że
tak wielu uczniów (głównie
gimnazjalistów) zdecydowało
się poznać i opowiedzieć historię swoich najbliższych (na konkurs nadesłano prawie 300 prac).
Utrwalone przez uczniów pełne
emocji opowieści o losach babć,
dziadków, często pradziadków
czy innych krewnych, o trudnej,
często poprzedzonej traumatycznymi przeżyciami, podróży
na Ziemie Odzyskane, pozwalają nam czytelnikom (a także

współczesnym nastolatkom,
do których w znacznej mierze
adresowana jest pokonkursowa
publikacja, stanowiąca zbiór 20
wytypowanych przez jury prac)
odczytywać i rozumieć lepiej
tożsamość Dolnoślązaków, tożsamość kształtowaną przez ludzi
z odległych krain.
Większość opisywanych
historii rozpoczyna się na Kresach i trudno się dziwić, wszak
w latach 1944 – 48 z ziem leżących za Bugiem przesiedlono
na Ziemie Zachodnie ponad
1,5 miliona Polaków. Na Dolny
Śląsk trafili repatrianci głównie
z Małopolski Wschodniej i Białorusi Zachodniej, w mniejszej
liczbie z Litwy. Warto nadmienić,
że na dolnośląskie ziemie dotarła
również znaczna część przesiedlonych w 1947 roku, w ramach
akcji „Wisła” Ukraińców, a także
Bojów i Łemków. Przejmującą historię o wypędzeniu Łemków z
beskidzkiej krainy (na przykładzie
rodziny ze Szczawnik w Beskidzie
Niskim) zaprezentowała gimnazjalistka z Lubina. W swej pracy
opowiedziała o trudach podróży,
o niepewności i niepokoju, o konieczności dostosowania się do
nowej rzeczywistości, wreszcie
o sąsiedzkiej życzliwości, dzięki
której nowa ziemia powoli stawała się domem. Domem, w którym budowano nową tradycję,
wynikającą z potrzeby integracji
ze środowiskiem i jednocześnie
z potrzeby zachowania własnej
kulturowo- etnicznej odrębności.
Dolnośląską mozaikę tworzą
nie tylko kresowiacy i przybysze
z południowo-wschodniej Polski.
I tak w latach 1948-50 głównie
w okolicach Zgorzelca zamieszkała znaczna grupa Greków i
Macedończyków, w okolicach
Bolesławca osiedlili się przybysze z Jugosławii (potomkowie
polskich rolników, którzy pod
koniec XIX wieku wyjechali z
Galicji, Wołynia i Bukowiny do
Bośni). W poszukiwaniu lepszych
warunków do życia (a niekiedy,
by przeżyć młodzieńczą przygodę) docierali na Dolny Śląsk
mieszkańcy Warszawy, nowosądeckiej czy świętokrzyskiej wsi, z
odległych Mazur czy Pomorza, a
także Polacy powracający z Fran-

cji, Belgii i Niemiec. Cieszy więc
szczególnie, że owa – wynikająca
niekiedy z diametralnie różnych
determinant i motywacji - różnorodność losów przybyszy z
różnych miejsc i z odmiennym
bagażem doświadczeń znalazła również odzwierciedlenie
w konkursowych pracach. I tak
przykładowo gimnazjalistka z
podwrocławskich Siechnic, wykorzystując formę pamiętnika,
opisała podróż z Jugosławii do
Bolesławca z perspektywy dziecka, które musiało pożegnać swój
dotychczasowy świat miejsc
oswojonych, zabaw, przyjaźni;
stąd pojawiające się niekiedy w
opowieści niezrozumienie i rozczarowanie. O wędrówce przez
Wołyń i Bośnię na Ziemie Odzyskane i o początkach pobytu
reemigrantów bośniackich na
Dolnym Śląsku barwnie opowiedziała gimnazjalistka z Wykrot.
Aspekt wielokulturowości naszej
dolnośląskiej krainy, wzbogacony
o wątek grecki, ukazała w swej
pracy gimnazjalistka z Gryfowa
Śląskiego. Uczennica gimnazjum
w Krotoszycach opowiedziała o
traumatycznych okolicznościach
przyjazdu swej rodziny na Ziemie
Odzyskane z okolic Oświęcimia i
o niełatwych początkach przystosowywania się do życia w nowej
rzeczywistości w podlegnickich
Warmątowicach. Jeleniogórzanka ze swadą literacką, niemalże
w westernowym klimacie, zrelacjonowała historię peregrynacji na „Wspaniały Zachód”
warszawskich restauratorów.
Gimnazjalista z Kamiennej Góry
zaprezentował historię swoich
bliskich, którzy w poszukiwaniu
lepszego losu przywędrowali na
Dolny Śląsk z południa Polski, z
Ziemi Sądeckiej. To niektóre tylko
opowieści o wędrowcach, którzy
z różnych pobudek docierali na
Ziemie Zachodnie. Zawsze jednak – niezależnie od odmiennych przyczyn i motywacji ich
podróży – działania przybyszy
determinowała nadzieja i ludzka
potrzeba odbudowywania świata
na nowo, co niejednokrotnie akcentowali w swych realizacjach
uczestnicy konkursu. Ich prace
są bezcennym świadectwem
historii o tych, którzy budowali

naszą dolnośląską Małą Ojczyznę.
Uprzedzając wnikliwy osąd
historyków, należy podkreślić, że
spisane opowieści „dziadów” nie
stanowią w żadnej mierze tekstów źródłowych, które winny
być poddawane weryfikującej
lekturze. Są – przywoływanymi
z odległych czasów – opowieściami ludzi, których wybory i losy
zostały zdeterminowane przez
wojnę i powojenne uwarunkowania geopolityczne. Ludzki,
jednostkowy wymiar tych relacji
stanowi ich walor najważniejszy
i legitymizuje prawo do opisu i
oceny faktów (również historycznych) przez pryzmat osobistych
przeżyć i emocji.
Znaczną część prac – przywołujących losy uciekających
lub wypędzonych ze wschodnich
ziem II Rzeczypospolitej Polaków
– zdominowały realistyczne opisy bestialskich aktów przemocy
(porównywalne niekiedy z okrucieństwami ukazanymi w filmie
Smarzowskiego). Emocjonalne
relacje świadków tragicznych
wydarzeń dziwić nie powinny;
wszak ci, którzy noszą w sobie
naoczną pamięć tamtych dni,
byli wówczas młodymi ludźmi,
stąd intensywność ich wspomnień, utrwalonych strachem
bezbronnego dziecka. Dużą
wartością większości opowieści o niewyobrażalnie okrutnych
czynach jest unikanie epatowaniem nienawiścią do ukraińskich
zbrodniarzy. W kilku realizacjach
opowiadający przełamują stereotyp tylko złego Ukraińca,
nierzadko bowiem się zdarzało,
że to ukraiński sąsiad – narażając
siebie i swoją rodzinę na okrutną
zemstę rodaków-banderowców –
uprzedzał o planowanej napaści
czy nawet pomagał przedostać
się w bezpieczne miejsce.
Ciekawie zostały przedstawione relacje z pozostającymi na
dolnośląskich terenach Niemcami, z którymi przybyli pierwszymi
transportami kresowiacy niejednokrotnie przez pierwsze miesiące dzielili wspólne mieszkania.
Warto zaznaczyć, że do 1948
wysiedlono z Ziem Zachodnich
ponad 3,5 mln Niemców. Na tych
terenach – po przyjęciu obywatelstwa polskiego – pozostało
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około miliona osób narodowości niemieckiej. W opowieściach
przybyłych na Dolny Śląsk Polaków pojawiają się wspomnienia
o początkowych problemach w
komunikacji (potęgowanych lękiem i wzajemną niechęcią), o
wymianie produktów żywnościowych, o wspólnym gotowaniu,
o budowaniu się powoli pozytywnych relacji, wreszcie o łzach
pożegnania. I tak o szczerej –
zrodzonej z pragnienia utrudzonych przez wojnę ludzi, by
wreszcie wieść spokojne, rodzinne życie – przyjaźni swojej
prababci z Niemką opowiedziała
gimnazjalistka z Gryfowa Śląskiego. Rozpacz pradziadka
zakochanego z wzajemnością
w niemieckiej dziewczynie,
która otrzymała nakaz wyjazdu
z Polski, opisała gimnazjalistka
z Jeleniej Góry. Uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu opowiedziała
o niezwykłej przyjaźni, która
zrodziła się w czasach pogardy
(i przymusowej pracy) między
niemieckim gospodarzem a młodym Polakiem (do tekstu dołączone zostało aktualne zdjęcie
bohatera tekstu z synami jego
niemieckiego przyjaciela). Takie
opowieści warto przywoływać,
by pokonywać stereotypowe –
nader krzywdzące – oceny; by
budować przestrzeń pojednania.
Większość prac (głównie dotyczących Polaków ze wschodnich terenów naszego kraju)
odwołuje się do dwóch rzeczywistości czasowo-przestrzennych: obejmuje wydarzenia
przed przybyciem na Ziemie
Zachodnie (dzieciństwo – często
sielskie i beztroskie, bo tak ów

czas mitologizujemy, wojenne
zawirowania, ucieczka lub wypędzenie, długa i uciążliwa podróż
w nieznane) oraz relacjonuje
pierwsze powojenne lata w różnych miejscach Dolnego Śląska.
Te fragmenty opowieści, których
akcja rozgrywa się po przybyciu
do nowej krainy, stanowią swoistą skarbnicę wiedzy o realiach
ówczesnej rzeczywistości: o zasiedlaniu mieszkań i domów
(np. o sprowadzeniu rodziny ze
skromnej chałupy do „murowanego domu”), o poszukiwaniu
pracy (gimnazjalistka z Krotoszyc
przywołuje opowieść prababci,
która jako czternastolatka podjęła pracę w kołchozie; jedna z
bohaterek dowcipnie relacjonuje
swoje pierwsze doświadczenia w
zawodzie nauczycielki w szkole w
Jeżowie Sudeckim), o drobnych
przyjemnościach (o zdobytym i
zjedzonym „na jeden raz” dżemie
truskawkowym; o czytającej na
głos „Janka Muzykanta” nauczycielce i o wzruszeniu słuchaczy).
Pierwsze lata powojenne
to – we wspomnieniach babć
i dziadków najczęściej okres
pierwszych zauroczeń i miłości,
planowania przyszłości i beztroska wiara w nowe, lepsze jutro.
Naiwna niekiedy narracja tych
wspomnieniowych relacji stanowi potwierdzenie zasady, że
z perspektywy czasu minione dni
wydają się być najpiękniejsze; mityzacja (i idealizacja) młodości
wydaje się potwierdzać autentyczność wypowiedzi bohaterów.
Dominującym elementem
niektórych opowieści jest przedmiot, który pieczołowicie przechowywany staje się ważnym
bohaterem wędrówki, a jego
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bezcenna wartość jest zrozumiała dla każdego Polaka: to przykładowo święty obrazek, różaniec,
proporzec. Wrocławska gimnazjalistka opowiedziała piękną rodzinną historię przymusowych
wędrowców, których losy ściśle
związane zostały z monstrancją,
ważnym symbolem trwałości,
tradycji i wiary. Inny gimnazjalista motywem przewodnim
swego tekstu uczynił sztandar
przechowywany przez swych
krewnych jak największy skarb.
Wartość niektórych – pieczołowicie przechowywanych i niemalże
kultywowanych – przedmiotów
jest zrozumiała jedynie dla domowników czy jednej konkretnej osoby. W skrzyni, która do
tej pory stoi w domu przybyszy
z dalekiego Odelska, pradziadkowie nastolatki z Polkowic
przywieźli na Ziemie Odzyskane
dorobek swego życia. Łącznikiem
między przeszłością a nowymi
czasami na nowej ziemi stała się
cukierniczka, pamiątka dziewczęcej przyjaźni, przywieziona
przez prababcię gimnazjalistki
z Siechnic z dalekiej Jugosławii.
Cenną rodzinną pamiątkę opisał gimnazjalista z Lubina – to
porcelanowa biała filiżanka (ze
swastyką na dnie), niemy świadek zrodzonego na robotach w
Niemczech uczucia.
Prace nadesłane na konkurs
Porozmawiaj z babcią, zapytaj
dziadka zaskoczyły pozytywnie organizatorów, zarówno
ze względu na merytoryczny
aspekt, a także ze względu na
walory artystyczno-językowe.
Przeważały prace cechujące się
bogatym słownictwem, zróżnicowanymi konstrukcjami składnio-

wymi, ciekawym zamysłem kompozycyjnym. W większości prac –
choć tytuł konkursu sugerował
dialog- dominowała narracja
pierwszoosobowa (poprzedzona
najczęściej pierwszym pytaniem),
co jest w pełni zrozumiałe, często
bowiem zaproszony do rozmowy starszy człowiek zanurza się
w swą przeszłość, zapominając
niekiedy o rozmówcy. Nieliczne
prace zostały zrealizowane w
formie listu (przykładowo praca
gimnazjalistki z Jelcza-Laskowic
to egzaltowany nostalgiczny list
starszej pani do narzeczonego z
czasów wojny) lub pamiętnika
(praca nastolatka ze Świebodzic
to pięć kartek z pamiętnika z
września 1945 roku). Znakiem
czasów współczesnych nastolatków jest zapisany przez
strzegomską gimnazjalistkę
„Blog pełen ludzkich historii” świetny pomysł na popularyzację
wiedzy i kształtowanie postaw
patriotycznych.
Spisane przez wnuków historie o korzeniach Dolnoślązaków
stanowią wartość bezcenną, są
bowiem autentycznymi relacjami
ludzi, którzy tu na Dolnym Śląsku
uczyli się, jak w różnorodności
kształtować tożsamość nowej
wspólnoty.
Jan Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 19441948, Warszawa 1987.
Wysiedlenia, wypędzenia,
ucieczki 1939-1959. Atlas ziem
Polski, red. Witold Sienkiewicz,
Grzegorz Hryciuk, Warszawa 2008.
„Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka”. Zbiór opowiadań
konkursowych, Wrocław 2016.

Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.
dr Ryszard Gładkiewicz

PRZEDSTAWICIELSTWO PCZTN W KUDOWIE-ZDROJU
Jak już informowałem,
utworzone zostało Przedstawicielstwo PCzTN z siedzibą
w Kudowie-Zdroju, które jest
reprezentacją naszego Towarzystwa w regionie kłodzkim.
W myśl Statutu pełni ono rolę
terenowego oddziału, skupiającego 26 członków mieszkających lub pracujących na ziemi
kłodzkiej. Spotkanie inauguracyjne tej „grupy kłodzkiej”
odbyło się 17 XI br. w Kudo-

wie-Zdroju z udziałem władz
Towarzystwa i Honorowego
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Śląskich prof. Rudolfa Žáčka.
Na spotkaniu omówiono status i zasady działania
Przedstawicielstwa i „grupy
kłodzkiej”, aktualne prace i problemy Towarzystwa I. Kongres
Czechoznawstwa Polskiego,
sprawy regionu kłodzkiego
itd., a także sposoby włącze-

nia się grupy w aktywność
całego Towarzystwa. Funkcję
Przedstawiciela PCzTN objął dr
Krzysztof Nagórski z Jeleniowa, zaś Sekretarza i Skarbnika
Przedstawicielstwa wybrano
mgr Wojciecha Zakrzewskiego z Kudowy-Zdroju (wlzbts@
gmail.com). Będą się oni zwracać do Państwa w kwestiach
organizacji pracy Towarzystwa
w regionie; są też upoważnieni, aby w porozumieniu z

Zarządem kontaktować się z
władzami, instytucjami i organizacjami regionu kłodzkiego.
Zarząd liczy bardzo na to, że
kłodzka grupa członków, reprezentujących przecież strategiczny dla współpracy polsko-czeskiej region, ustali jak
najszybciej praktyczny plan i
formy działania, odpowiednie
dla swego potencjału.
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Halina Tyrawa

POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W LEWINIE KŁODZKIM

Ucznowie lewińskiej szkoly oglądają wystawę Ryszarda Grzelakowskiego „Lewin w krajobrazie czasu”.

Lewin w krajobrazie czasu
Pod takim tytułem odbyła się w Lewińskiej Bibliotece
prelekcja i wystawa fotografii
Ryszarda Grzelakowskiego,
najwybitniejszego kronikarza
Ziemi Kłodzkiej, fotografa, malarza i Prezesa Koła Miłośników
Dusznik-Zdroju.
Jest to jedna z trzech imprez
kulturalnych, które odbywają się
w ramach obchodów PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Przy filiżance kawy uczestnicy mieli możliwość poznać

historię powstania wystawy i
porozmawiać z ich autorem, a
ponadto obejrzeć amatorskie
fotografie Andrzeja Burgera
oraz uczestników I edycji Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze Zakątki Gminy Lewin
Kłodzki”.
Niezwykłe spotkania
niezwykli ludzie
W dniu 21 listopada w
Gminnej Bibliotece w Lewinie
Kłodzkim odbyła się kolejna wystawa zorganizowana w ramach
Polsko – Czeskich Dni Kultury

Julian Golak prezentuje wystawę „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”.

Chrześcijańskiej.
Prelekcję pt. „Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej
1990 – 2016” wygłosił Julian
Golak - prezes Wydawnictwa
„Ziemia Kłodzka” w Nowej Rudzie, przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, laureat wielu nagród i
wyróżnień.
Prelekcja była ciekawą „relacją w pigułce” z 27-letnich
doświadczeń w tworzeniu
i organizacji tej imprezy kulturalnej i wspaniałych postaciach
życia publicznego, które współ-

pracowały z Julianem Golakiem
w budowaniu dobrosąsiedzkich
relacji polsko-czeskich. Bardzo
ciekawym elementem tych opowiadań była postać kurierów sudeckich z czasów Solidarności,
o których wielu słuchaczy usłyszało po raz pierwszy.
Julian Golak opowiadał również o swojej książce pt. „Wspomnienia o ludziach, którzy odeszli”, którą wraz z dedykacją pozostawił czytelnikom biblioteki,
a w której wiele uwagi poświęcił
naszej najsłynniejszej mieszkance Violettcie Villas.

Otwarcie wystawy Lucyny Wierzbickiej pt. „Poczet polskich i czeskich władców
i świętych oraz ich następców z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w Bibliotece
w Lewinie Kłodzkim.

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016
prof. Konrad Czapliński

RYBNICA LEŚNA
Wieś Rybnica Leśna w XIII
wieku należała do uposażenia
pobliskiego zamku Rogowiec.
Zniszczona i wyludniona w
wyniku wojen husyckich wieś
została odbudowana i ponownie zasiedlona protestanckimi
górnikami z Saksonii ok. 1530
roku przez braci Hochbergów,
panów na zamku Książ. Kościół
filialny pw. św. Jadwigi Śląskiej,
drewniany, pochodzący z 1557
roku przez sto lat służył ewangelikom, przekazany następnie katolikom stał się filialnym
kościołem. Przebudowa mogła
być związana z wydanym przez
cesarza Rudolfa II Habsburga w
1608 r. listem, gwarantującym
swobodę wyznaniową. Okoliczne tereny zostały wówczas
przyporządkowane diecezji wrocławskiej, a Rybnicę Leśną przyłączono do parafii w Mieroszowie.
Rybnicki kościół jest żywym
skansenem śląskiej sztuki protestanckiej na prowincji, którego
nie zdeformowała kontrreformacyjna barokizacja, dziewiętnastowieczne modernizacje oraz
dewastacje okresu powojennego.
Kościół posadowiony na kamiennej podmurówce jest budowlą
jednonawową z mniejszym prostokątnym prezbiterium i boczną zakrystią. Był on wielokrotnie
modernizowany i remontowany
(m.in. w 1608, 1791, 1865, 1930 i
1963 r.). Jest to malownicza budowla usytuowana w centrum
wsi, posadowiona na kamiennej
podmurówce, wzniesiona w konstrukcji zrębowej. Dach kościoła z
wieżyczką na sygnaturkę pokryty
jest gontem. Wchodzi się doń z
boku przez małą kruchtę. Atrakcyjność zabytku podnosi stylowo
jednorodne wyposażenie z początku XVII w. Jednonawowy korpus ma prostokątne prezbiterium

z zakrystią. Wewnątrz największe wrażenie sprawiają ściany i
strop prezbiterium. Mamy tu 32
płyciny - kasetony pokryte malowanymi na czerwono i czarno
motywami maureskowymi. Podobne motywy znajdują się też
na emporze organowej i słupie
podporowym. Słup ten stojący
pośrodku nawy podtrzymuje belki stropu i dach. Ołtarz z 1611 ze
sceną Ukrzyżowania wskazuje, że
może pochodzić z jakiegoś wcześniejszego dzieła. W antepedium
scena z płaskorzeźbą Ostatniej
Wieczerzy. Drewniana ambona
pochodzi z ok. 1610 r. Jej sześcioboczny korpus wsparto na
słupie, prezentuje rzeźby czterech ewangelistów, a powyżej
baldachim, na którego szczycie
rzeźba pelikana karmiącego
młode. Na parapecie schodów
duże rzeźby św. Jana Chrzciciela
i Chrystusa Zmartwychwstałego.
Ambona i drewniana chrzcielnica
są bogato zdobione polichromią.
Ten sam styl posiada jeszcze
drewniana chrzcielnica. Wzdłuż
nawy biegną empory połączone
z chórem muzycznym, na którym
ustawiono organy z ołowianymi
piszczałkami z ręcznym napędem miecha za pomocą korby.
We wnętrzu zachowane także
drewniane ławy z początku
XVII w. W ogrodzeniu murowanym z 1608 r. dzwonnica –
brama, została umiejscowiona
na murowanej podstawie, wewnątrz niej znajduje się dzwon.
Zawieszony tutaj dzwon zawiera
na sobie datę 1608. Data ta dotyczy zapewne fundacji dzwonu, a
nie roku budowy kościoła. Jednak
niektórzy do tej daty odwołują
się podając rok budowy kościoła.
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Jerzy Pluta

PRZECINEK
Wydawnictwo OKiS Arch2pelag ma przyjemność poinformować o premierze drugiej pozycji
w swoim katalogu, już 12 grudnia ukaże się jego nakładem „Przecinek” Jerzego Pluty.
"Przecinek" to unikatowy zbiór wszystkich trzynastu numerów w pełni autorskiego pisma
literackiego, wydawanego w latach 1995-2002 przez wrocławskiego prozaika i krytyka literackiego Jerzego Plutę.
„Przecinek. Małe prozy i marginalia” liczy sobie trzynaście numerów pisma bogatego w formy i znaczenia. Ilość powiązań
jawnych i dyskretnych między
poszczególnymi fragmentami
„Przecinków” jest ogromna. Gęsto splecione stanowią barwną
materię wielowątkowej powieści.
„Przecinki” jak sylwy staropolskie są literackimi „wirydarzami”, „ogrodami”, „hortulusami”,
w których obok prozaicznych
zapisków z życia codziennego
autora rękopisu (wszystko w
„Przecinkach” pisane jest „na
prawach rękopisu”) są wybitne
wielkie małe prozy, arcydziełka
literackie.
„Przecinki” jak sylwy wzmiankują spotkania towarzyskie,
drobiazgowo przepisują menu
tych spotkań, recenzują książki, zamieszczają informacje
wydawnicze (autor ma swoich
szczególnie ulubionych autorów i grono zwolenników oraz
sponsorów „Przecinka”, wyraźna
w tym koteryjność środowiska
przecinkowego), ogłoszenia
drobne („Czekam na wielbicielki moich wierszy w każdy
wtorek w Cafe de France po
godz. czwartej. Autor Chińskich
róż”), prowadzą przeglądy prasy i listów do redakcji, przeprowadzają wywiady, zajmują się
publicystyką, szerzą kampanie
na rzecz różnych spraw (między
innymi na rzecz powołania Polskiej Akademii Literatury, padają
propozycje nazwisk, procedur
naboru członków, formy organizacyjno-prawnej), zamieszczają rękopisy pisarzy, rysunki
satyryczne, są – jak oświadcza

podtytuł – pismem dla zjadaczy kartofli i słow(n)ików, więc
prowadzą walkę propagandową przeciwko ziemniakom, informują, że „My, jako zjadacze
słowików i słowników, lubimy
także kisiel porzeczkowy”, co w
moim przynajmniej przypadku
trafia w sedno, martwią się też,
że „od kilku lat podaż słowików
na rynku mięsnym coraz mniejsza”, a też „coraz więcej książek
ma grube, plastykowe okładki,
niestety, ciężkostrawne”, publikują „Dziennik pisany na kolanie”, który jest często relacją z
podróży, no i przede wszystkim
prozę właściwą, literaturę, jak to
Andrzej Falkiewicz określił „wielką małą prozę”.
„Przecinek” jest zatem najprawdziwszą silva rerum, lasem
rzeczy widzianych rzadko, prawie nieznanych, choć znajdujących się przed oczami i pod
ręką. „Przecinek” jest po prostu
odkrywczy. Ważne jest przy tym,
że sylwiczne wymieszanie form
zaprzecza jakby sobie, bo one,
tak różne, nie tylko stoją obok
siebie (co w sylwie jest przecież
nad wyraz interesujące), tylko
się nawzajem wzmagają i komplementują. „Przecinek” jest powieścią, te „wielkie małe prozy”
łączą się w jeden powieściowy
żywioł. 13 numerów „Przecinka”,
to 13 rozdziałów znakomitej, wyjątkowej powieści.
Andrzej Więckowski
Jerzy Pluta – prozaik, krytyk
literacki, edytor – urodził się w
1942 r. na Górnym Śląsku, gdzie
spędził dzieciństwo i wczesną
młodość; od 1960 r. mieszka na
Dolnym Śląsku. W latach 1960-

Książka dofinansowana jest ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Partnerem Wydawniczym Książki jest
Biuro Festiwalowe Impart 2016 w ramach
Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

Premiera książki, 12 grudnia 2016
Wydawnictwo OKiS Arch2pelag

1965 studiował filologię polską
na Uniwersytecie Wrocławskim;
następnie do połowy 1969 r. pracował w Bibliotece Ossolineum
PAN we Wrocławiu. W latach
1966-1970 członek „Ugrupowania Literackiego 66”. W latach
1995-2002 redaktor, edytor i autor naczelny zeszytów literackich
„Przecinek”.
Autor 2 powieści [Sto czyżyków (i piórko rajskiego ptaka) –
1978, 1988; Piotr Czyżyk zasypia –
1988], 7 zbiorów opowiadań

[m.in. Konie przejadają Polskę –
1974; Stacja metra: Franz Kafka
– 1994; Zdania poranne, zdania
wieczorne – 2004; Tysiąc pierdołek o pichceniu grochu z kapustą i
kawiorem – 2016], książki o prozie Henryka Worcella Okruchy
epopei (1974) oraz książeczki
Henryk Bereza: artysta czytacz/
pisarz/mistrz/onirysta (2006).
Laureat Nagrody Literackiej
im. Stanisława Piętaka (1975) i
Nagrody Fundacji im. Kościelskich
w Genewie (1980).

Ziemia Kłodzka nr 268-269/listopad-grudzień 2016

67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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SILESIA ART BIENNALE
17.11 – 23.12.2016, Wrocław
Silesia Art Biennale 2016
jest kontynuacją pierwszej
edycji, która odbyła się w 2012
roku. Główną ideą tegorocznej
odsłony, organizowanej przez
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016, jest prowadzenie programu artystyczno-badawczego. Jego część artystyczna pod tytułem „Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty”,
polega na dokumentowaniu
projektów i indywidualnych postaw twórców zamieszkujących
region Dolnego Śląska przez
grupę fotografów, filmowców
i radiowca. Równolegle przez
kulturoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzony
jest program badawczy, odpowiadający na hasło „Dolny
Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie
kultury”, który posłuży analizie i
ocenie dokonań twórców regionu w perspektywie społecznokulturowej. Działania te mają
na celu podkreślenie bogactwa, różnorodności kulturowej
Dolnego Śląska, wzmocnienie
dialogu międzykulturowego
oraz pobudzenie współpracy
kulturalnej pomiędzy środowiskami artystycznymi. Zespół

twórców i badaczy podejmie
próbę odtworzenia skomplikowanej tożsamości regionu ze
specjalnym uwzględnieniem
ulokowanych w różnych jego
częściach, położonych niezwykle interesująco pod względem
krajobrazowym (zarówno przyrodniczym, jak i kulturowym)
kolonii artystycznych, a także
osobnych warsztatów i pracowni twórczych. Podczas czterech
mobilnych plenerów w rejony
Kotliny Kłodzkiej, Starej Morawy, Sudetów, Zagłębia Miedziowego oraz Obornik Śląskich
stworzą oni swoistą „mapę”
środowisk twórczych.
Wybór wyżej wskazanych
miejsc nie jest oczywiście przypadkowy. Dolny Śląsk to przestrzeń, w której – z przyczyn historycznych, jak i ze względu na
współczesne poszukiwania tożsamości – splatają się ze sobą
rozmaite narracje: wyobrażenia,
mity, opowieści, przedstawienia. Konkurują tu różne pamięci
zbiorowe, a także indywidualne
wizje i ekspresje podmiotowości. Odmienne punkty czy sposoby spoglądania na przeszłość
i na związaną z nią przestrzeń
skutkują licznymi odniesieniami
plastycznymi oraz literackimi do

obszarów, w których kontekście można mówić o swoistym
genius loci. Miejsca te stają się
przestrzeniami o charakterze
kulturotwórczym. Terenem
artystycznej aktywności nie
jest więc jedynie stolica regionu, czyli Wrocław.
Efekty działań Silesia Art Biennale 2016 zostaną zaprezentowane podczas wystawy w
Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” –
Galerii OKiS (17 listopada-23
grudnia br.) i towarzyszącego
jej sympozjum naukowego w
Instytucie Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego (18 listopada br.). Podsumowaniem projektu będzie
książka zawierająca materiał
zrealizowany podczas plenerów
oraz teksty autorstwa kulturoznawców, antropologów kultury, historyków sztuki.
Artyści uczestniczący w plenerach i wystawie: Andrzej DudekDürer, Jacek Jaśko, Małgorzata
Kazimierczak, Mariusz Marks,
Mirosław Rajkowski, Wacław
Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał
Warzecha, Igor Wójcik
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu

KONCERT HAWDALOWY KLEZMERZY Z ROZMARKU
17 grudnia, Wrocław
Rozmarek to jedno z najważniejszych miejsc dawnej
dzielnicy żydowskiej w Kaliszu.
Nazwa powstała w wyniku spolszczenia słowa „Rozenmarkt”,
które w języku jidysz oznacza-

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

ło „targ różany”, „targ koński”.
W klimat tego historycznego
miejsca porwą nas muzycy z
Accorinet Klezmer Band. Zespół
wykonuje przede wszystkim
muzykę klezmerską inspirowa-

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

ną melodiami żydowskimi, bałkańskimi, arabskimi i muzyką
cygańską. Koncert odbędzie się
17 grudnia 2016 r. o godzinie
18:13 w Synagodze pod Białym
Bocianem. Koncert Hawdalowy

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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rozpocznie się, zgodnie z tradycją żydowską, po zachodzie
słońca. Jest to czas hawdali –
kończącej szabat i rozpoczynającej nowy tydzień. Hawdala
z języka hebrajskiego znaczy
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oddzielenie, jest to rytuał przejścia pomiędzy sacrum a profanum. Żydowska muzyka jest
nieodzownym dopełnieniem
hawdalowego błogosławieństwa. Przed koncertem odmó-

wiona zostanie krótka modlitwa
na zakończenie szabatu.
Organizator: Fundacja „PRO
ARTE 2002”

DAVID 2016 AUTORSTWA KRZYSZTOFA PIETRKA
16.12.2016-15.01.2017, Wrocław

Krzysztof Pietrek urodzony
2 maja 1960 roku w Knurowie
na Górnym Śląsku. Absolwent
Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Nowym Wi-

śniczu. Absolwent Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Dyplom magistra sztuki obronił
w 2016 roku na kierunku Fotografia i Multimedia. Zawodowo pracuje jako designer,
fotograf, analityk marki. Właściciel agencji brandingowej
Fourtka Design, którą prowadzi od 2010 roku.
Zadaniem galerii jest prezentacja dokonań powstałych w
fotomedialnym nurcie sztuki.
Publiczności zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny, który ma swoje źródło w
ogólnopolskim środowisku

akademickim, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji powstałych w dolnośląskim kręgu
artystycznym. Galeria PhotoZona organizuje wystawy o
zróżnicowanym charakterze
formalnym (fotografia, fotoobiekt, fotoinstalacja itp.), które
poza miejscem ekspozycji (Dolnośląskie Centrum Informacji
Kulturalnej OKiS) będą upublicznione również w mediach
elektronicznych i publikacjach.
Wernisaż wystawy 16 grudnia,
godz.17:00.
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

PRZENIKANIE
18.11-31.12.2016, Wrocław
Działanie badawcze, artystyczne, edukacyjne i warsztatowe łączące obszar podwrocławskich miast i wsi: Obornik
Śląskich, Bagna, Żmigrodu
wspólnymi realizacjami artystycznymi i warsztatami.
Przedmiotem prac będą subiektywne opowieści o czasie, historii i przestrzeni. Osobiste narracje, nie związane z
antropologią i historiografią,
bazujące na „tu i teraz”, przefiltrowane przez indywidualną
pamięć mieszkańców, której
najodleglejszą „historią” jest
dzieciństwo uczestników.
Celem projektu jest nie tylko analiza współczesności, czy
historii wybranych ośrodków,
stworzenie dzieł sztuki, ale
przede wszystkim zainicjowanie
dyskursu społecznego, w którym przenika się to, co lokalne,
ukryte, uniwersalne, wspólne.
Dlatego też realizacje i warsztaty na każdym etapie powstawać
będą przy udziale młodzieży i
mieszkańców Obornik Śląskich,
Bagna i Żmigrodu, którzy będą
je współtworzyli i aktywnie w
całym procesie uczestniczyli.
Jednym z działań będzie pro-

ces tworzenia osobistej mapy
wybranego miejsca, mapy
wielokrotnej, powstającej na
nowo pod wpływem emocji wywołanych przez kontemplację
odkrywanych obszarów.
Przestrzeń oswojona zmienia
wszystkie swoje wymiary i znaczenia. Poprzez nałożenie na nią
klisz pamięci, emocji, odrealnia
się i zaczyna funkcjonować jako
szereg subiektywnych obrazów.
Odległości i relacje przestrzenne ulegają zniekształceniu, wielkości ulic, kąty, pomieszczeń,
kolory, faktury przeobrażają się
pod wpływem działania czasu, pamięci i uczuć. Podobnie
jednak dzieje się z przestrzenią
obcą, nieznaną. Umysł ludzki
musi poddać ją analizie, przetłumaczyć. Ilość dostrzeganych
elementów zwiększa się, odległości wydłużają, wysokości
rosną, kolory intensyfikują,
odkrywane historie działają
mocno. Otoczenie (krajobraz
miejski lub przestrzenie poza
miastem) wpływa też na nasze
odczucia. Znajdujemy miejsca,
których nie znamy, a które w
sposób niewytłumaczalny oddziałują na nas pozytywnie,

bądź budzą lęki. Na swych prywatnych mapach życia mamy
wiele miejsc szczęśliwych i te
tragiczne, bądź obojętne. Istnieje więc nieskończona ilość
odwzorowania świata, każdy
z nas tworzy codziennie nowe
zapisy rzeczywistości.
Celem pośrednim projektu
jest edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży,
mieszkańców oraz odczytanie
na nowo przestrzeni kulturalnej
i historycznej zamieszkiwanych
przez nich miast i wsi. Dzięki
analizie i pracy nad wybranymi wątkami z historii regionu,
odkrywaniu na nowo specyfiki
krajobrazu wiejskiego, miejskiego, społecznego, kulturalnego
powstanie subiektywna wizja
ich najbliższego otoczenia,
co wzmocni więź uczestników tego projektu z własnym
miejscem zamieszania.
Wystawa w Muzeum Współczesnych Wrocław potrwa do 30
stycznia 2017 r.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
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MUSICAL DOKTORZE KORCZAK
19 grudnia, Wrocław
„Doktorze Korczak!” to opowieść o dzieciach i młodzieży,
wkraczających w dorosłość
w momencie, gdy w świecie
zachodzą ogromne zmiany i
narasta poczucie kryzysu. Na
życiu bohaterów musicalu swoje piętno odcisnęły osamotnienie, groza, przerażenie, a więc
wszystko to, czego doświadcza
człowiek w chwili zetknięcia z
totalitaryzmem. Spektakl w paraboliczny sposób ukazuje odwieczną walkę dobra ze złem,
w tym wypadku naprzeciw
siebie stają dziecięcia wrażliwość i bezwzględny reżim. Narzędziem obronnym w rękach
dzieci są wartości i idee, które
przekazywał im Stary Doktor.
To on, jako pierwszy, nauczył

ich szacunku do słabości, łez,
niepowodzeń i wahań. Stał się
także niezawodnym kompanem
ostatniej podróży swoich podopiecznych, dając świadectwo
nieśmiertelności, godności oraz
dobra. Podobno wszyscy wiemy, jak potoczyła się historia
Doktora Korczaka i jego dzieci.
Ale czy aby na pewno wiemy?
Spektakl jest adaptacją brytyjskiego musicalu „Korczak”, wyprodukowanego przez Theatre
Royal w Plymouth pod patronatem Youth Music Theatre, jednej
z najważniejszych brytyjskich
organizacji promujących teatr muzyczny dla młodzieży.
Spektakl miał swoją premierę
w sierpniu 2011 roku w Rose
Theatre w dzielnicy Kingston w

Londynie i zyskał wielkie uznanie krytyków i publiczności.
Polska premiera musicalu odbyła się w roku 2012 w Operze
Podlaskiej w Białymstoku. Od
początku dwuaktowy musical
stworzony został na potrzeby
edukacji kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży. Spektakl
uwrażliwia, inspiruje, pobudza
do myślenia, nad ważnymi kwestiami etycznymi, istotnymi
również w kontekście współczesnych wydarzeń. Spektakl
odbędzie się w Teatrze Polskim
19 grudnia o godz. 19:00
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu

2. FESTIWAL NOWOROCZNY W NFM
6-8 stycznia, Wrocław

Już przed naszą erą Publiusz
Wergiliusz Maro, wielki rzymski
poeta, mawiał: varium et mutabile semper femina („niestałą i
zmienną jest zawsze kobieta”).
Po ponad osiemnastu wiekach,
dokładnie w 1851 roku, Giuseppe Verdi w swoim arcydziele,
operze Rigoletto, przedstawił tę
tezę muzycznie. Książę Mantui
śpiewa w III akcie: La donna e
mobile („Kobieta zmienną
jest”). W 2017 roku 2. Festiwal
Noworoczny NFM nawiąże do
właśnie do tej myśli Wergiliusza i Verdiego. Kobieta fff to
nie tylko trzy razy forte, czyli
fortissimo possibile, lecz także dwa koncerty i gala, których
osią jest femina. A nasze potrójne „f” to: fason, fortel i finta.
Bon ton, wykwintność i etykieta zawładną pierwszym
koncertem zatytułowanym
Syreni śpiew. Orkiestra Salono-

wa NFM przedstawi muzykę,
jaka zwyczajowo rozbrzmiewa w Nowym Roku. Usłyszymy czarowne kompozycje
instrumentalne oraz arie z
operetek doskonale znanych
twórców, takich jak: Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Johann
Strauss (ojciec) i Robert Stolz.
W drugim dniu festiwalu zatriumfują kobiety – w pierwszej
części koncertu (który zagramy
tego dnia dwukrotnie!) spotkamy się z operą. Miłość, spryt i
rozmaite, tajemne machinacje damska przewrotność, kokieteria i błyskotliwość zawładnęły
uczuciami niejednego adoratora. Na noworocznej gali pojawią
się więc bezkompromisowa i
niezależna Carmen, uwodzicielska Dalila, podstępna księżna
Eboli oraz przebiegła i zdradzona Tosca – rozmaite kobiece intrygi utrwalone w operowych
librettach. Damską naturę
trafnie określił George Bernard
Shaw: „Kobieta często spogląda
na jednego mężczyznę, rozmawia z drugim, a myśli o trzecim”.
Można sobie na tym koncercie
wyobrazić więc taką scenę:
mezzosopran śpiewa partię
Carmen, patrzy na dyrygenta,
zwraca się do tenora, a w skrytości serca myśli o barytonie.

Gdyby zatrzymać się przy operze XIX-wiecznej, to idealny tytuł naszej gali brzmiałby „Kobieta i nóż”. Zdecydowaliśmy się
jednak na tytuł Kobieta i rewolwer, bo w XX-wiecznych musicalach pojawia się właśnie ta
nieco nowocześniejsza broń –
równie zabójcza, a dodająca
kobiecie tajemniczości. Drugą
część gali zdominują humor i
miłość z odrobiną powagi.
Zabrzmią mambo z West Side
Story i tango z więziennych cel
musicalu Chicago; przypomnimy też słynne słowa Marilyn
Monroe o tym, że jedyni przyjaciele kobiety to diamenty. Gala
noworoczna może więc zamienić się w intrygującą komicznokryminalną zagadkę z wątkami
muzycznymi wybranymi z najpiękniejszych fragmentów oper
i musicali i wykonanymi przez
solistów w międzynarodowej
obsadzie oraz Chór i NFM Filharmonię Wrocławską.
Temat koncertu kończącego
festiwal może wydawać się
pewnym zwrotem akcji, jednak
będzie to tylko ruch wykonany dla zmylenia przeciwnika.
To panie zaproszą panów, a
fintą – bo bywa w tym tańcu
namiętnie, groźnie i dramatycznie – stanie się „białe tango”.
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Będzie to historia tanga opowiedziana w zachwycających
choreograficznie scenkach,
która zaprezentowana zostanie w wykonaniu świetnych
tancerzy oraz NFM Leopoldinum – Orkiestry Kameralnej.
Jak widać, na 2. Festiwal Noworoczny NFM we Wrocławiu,
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zaplanowany na 6–8 stycznia
2017 roku, złożą się trzy wyjątkowe i bardzo zróżnicowane
koncerty. Zapraszam Państwa do nas, do Narodowego
Forum Muzyki, na wspólną z
artystami zabawę przy muzyce i życzę Państwu niezapomnianych przeżyć.

Niech nasz festiwal będzie
wspaniałym muzycznym preludium do nowego, 2017 roku!
Bassem Akiki
Dyrektor artystyczny Festiwalu
Noworocznego
Organizator: Narodowe
Forum Muzyki

„DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW” - PREMIERA W TVP
Premiera w TVP Wrocław - 25 grudnia br. o godz. 17.30.

Przedstawiciele rodu Schaffgotschów tworzyli historię Kotliny Jeleniogórskiej już od średniowiecza. Przez stulecia ród
ten wywierał wpływ na okolicę
i brał udział w najważniejszych
wydarzeniach każdej epoki.
Zamki, dwory, pałace, wielkie
posiadłości ziemskie – wszystko
to znajdowało się w posiadaniu
tej słynnej rodziny: zamek Chojnik, pałac w Sobieszowie, pałac
w Cieplicach, pałac w Czernicy i
dwór Czarne. Film przypomina
sylwetki najważniejszych z jej
przedstawicieli: Gotsche II, Hansa Ulryka, Leopolda Schaffgotscha i wielu innych. Wszyscy oni
zapisali się wielkimi zgłoskami

w kronice historii rodowej i
regionalnej – kronice Doliny
Pałaców i Ogrodów.
Oprócz Schaffgotschów świadków burzliwej historii i
gospodarzy regionu - w fabularyzowanym filmie dokumentalnym pojawią się również inne
wielkie postacie oraz ich pałace:
hrabiostwo Reden - założyciele
jednego z pierwszych na kontynencie parków romantycznych w Bukowcu. Pałac i park,
którego gośćmi był sławny
romantyczny malarz Caspar
David Friedrich oraz poeta Johann Goethe. Nieopodal, w Mysłakowicach i Karpnikach spędzała lato rodzina królewska,
urządzając huczne bale, udając
się na romantyczne spacery i
wycieczki po śląskim „Elizjum”.
Pałacowe parki u stóp Karkonoszy: Wojanów, Staniszów,
Bukowiec, Karpniki, Cieplice,
Ciszyca, Mysłakowice jeden
po drugim zamieniały się w
romantyczne oazy z widokiem
na najważniejszą górę Prus –
Śnieżkę. W tej scenerii rozgrywa
się nieszczęśliwa miłość polskiej
arystokratki Elizy Radziwiłłówny
i księcia Prus, syna króla, Wilhelma. Nic nie trwa wiecznie i romantyczne czasy zastąpiły wiek
żelaza, pary, ludowych buntów
i socjalistycznej rewolucji. Konflikty na tle klasowym – między
arystokracją i przemysłowcami
z jednej strony, a robotnikami
z drugiej - zakończył wybuch
pierwszej, a potem drugiej
wojny światowej. Uciekając
przed nadciągającą ze wschodu Armią Czerwoną, niemieckie
rody arystokratyczne opuściły
pałace, w tym i Schaffgotschowie zostawiając swoje dominia
wraz z pałacem w Cieplicach
na łasce przybyszów ze wschodu. Zrujnowane w latach komunistycznych pałace i parki
powoli odzyskują dzisiaj blask,

będąc świadkami historii i
ludzkich dramatów. Film jest
również opowieścią o przemianach kulturowych w Kotlinie.
Jako twórcy cyklu „Dolny Śląsk
Pełen Historii” wierzymy, że
mieszkamy w wyjątkowym
miejscu. Dolny Śląsk to różnorodność kultur, bogactwo
historii europejskiej, wyjątkowe zabytki oraz krajobrazy. To
miejsce nieodkrytych skarbów
kulturowych i przyrodniczych.
Nieodkrytych również przez samych mieszkańców Dolnego
Śląska.
Misją cyklu „Dolny Śląsk Pełen Historii” jest ukazanie piękna regionu, przekazanie wartościowej wiedzy o jego historii
i kulturze, aktywizacja lokalnej
społeczności oraz zwiększenie
dumy z miejsca zamieszkania.
Dla mieszkańców miejscowości,
w których kręcone są zdjęcia,
realizacja filmu to zawsze ważne wydarzenie odbijające się
echem w lokalnych mediach
i angażujące dziesiątki osób z
grup rekonstrukcyjnych oraz
statystów – często pasjonatów
historii.
Do tej pory zrealizowaliśmy
9 filmów: „Marianna Orańska –
królowa Kotliny” (2010), „Daisy –
wspomnienie minionego świata”(2011), „Ziemia Lądecka –
wędrówki po miejscach niezwykłych” (2011), „Opowieść o
zamku na Skale” (2011), „Srebrny Lew – wędrówki po ziemi
Bystrzyckiej”(2011), „Twierdza
Kłodzka”(2011), „Pamiętajcie o
Ogrodach…”(2012), „Jaśniej i
Cieplej. Historia Gazownictwa
na Dolnym Śląsku”(2012) oraz
„Riese. Tajemnice wykute w
skale”(2012), cieszące się dużą
popularnością.
Organizator: TVP Wrocław
i Ośrodek Kultury i Sztuki
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ANEB SVATOMARTINSKÝ
PODVEČER V ULITĚ

12. 11. a 26. 11. 10:00 a 14:00

KLÁŠTEREM
OD SKLEPA PO PŮDU

Středa 23. 11. 19:00

ARTCAFÉ
Martina Trchová Trio

Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. Osobité autorské písně, výrazný hlas, jazzová
i klasická kytara, měkký tón kontrabasu
Při těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou
a progresivní perkuse. Martina Trchová Trio
část kláštera, ale také rozsáhlé sklepní
hraje vlastní tvorbu vycházející ze silné
prostory, nově opravené prostory opatských
ženské písničkářské generace (Z. Navarová,
sálů s výstavou Poklady z depozitářů,
Radúza,…) a aranže uzpůsobuje hlavně
Opatskou pracovnu, prostory 3. patra
samotným písním. Trio se pohybuje na
15. 2. 20:00
a nádhernou půdu.
hranicích jazzu, blues, folku, latiny a šansonu.
Kapacita prohlídky je omezená.
Martina Trchová – zpěv, kytara / Patrik Henel
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz,
kytary
/ Radomír
Polívka
– kontrabas
Petr
+ 420 734 443 161
7. - 8. 11.
Ples pořádaný pod záštitou –firmy
Prikner
- tepelné
zpracování
kovů,/s.r.o.
Chlouba – bicí, perkuse
Klášter Broumov.
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
3.
BROUMOVSKÉ
DISKUZE
Rezervace
vstupenek:
Vstupné: Dospělí 170,- KKč/snížené
KčSextet Náchod
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč
tanci hraje110,Swing
a Duo
Simonjakub.sleis@broumovsko.cz,
& Kaněra, zpěv: Lee
+420
734 570je141
Téma: Evropská identita
A.Davison, Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
bohatá tombola.
Sál Kreslírna,
Klášter
Broumov.
Sobota 12. 11. 19:00Předprodej vstupenek v prodejně
Dvoudenní diskusní setkání zajímavých osobEDA na broumovském náměstí.
Pořádá: Agentura
pro rozvoj
Broumovska.
3. ností
2. – společenského,
21. 2. 8:00 – 16:00
politického, vědeckého
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klub Broumov.
Vstupné:
80,-Kč
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro klubu ArtCafé)
i duchovního života. Každý z účastníků předneOsvědčená
dvojice
kapel
Imodium
se svůj úvodní příspěvek a následovat
a ukradenÝovoce opět vyráží na turné.
Sobota 26. 11. 9:00 – 12:00
bude moderovaná diskuse zúčastněných.
17. 2. 19:00
z Více
období
1965zvýhodněné
- 1995 | balíčky
AutoraMiroslav
Holča
V Broumově vystoupí spolu s broumovskou
informací,
registraTIP!
TRADIČNÍ ADVENTNÍ
Vernisáž
v
sobotu
1.2.2014
v
16.00
hodin.
Výstavní
síň
Staré
radnice
Náš
kapelou Vivian a hostem tour je kapela
ce: www.broumovskediskuse.cz
RUKODĚLNÉ
DÍLNY
Nouzovej východ
Sál Dřevník, Klášter Broumov.
KD Střelnice.
Nutná přihláška předem v Ulitě: ulita@ulita.org
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
9. Broumov
2. 14:00
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 120,- Kč
Přezůvky a svačinu, dobrou náladu a třeba i
v předprodeji na IC, na místě 170,- Kč
rodiče vezměte s sebou
BROUMOVANKA
Možnost výroby vlastního adventního věnce /
Pondělí
7. 11. 20:00
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Neděle 13. 11. 14:00
120,- Kč za materiál /
ARTCAFÉ Extra –
Divadelní
soubor
J.
K.
Tyl,
Meziměstí
DDM
Ulita.
BROUMOVANKA
Polyfonní
sdružení
Pořádá: DDM Ulita. Vstupné: 90,- Kč
12. 2. 19:00
!
IP
T
TanečníN
odpoledne.
š
á
Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
Rok 2016 je příležitostí připomenout si dvojité
IP!
KD Střelnice. Pořádá: Klub
seniorů Broumov
Náš T
jednoduché
si něco začít s Neděle
vdanou sekretářkou.
A vybrat si k záletům
27. 11.
výročí W. A. Mozarta (1756-1791). V klášterním
hotel,
kde
je
i
vaše
manželka
a
čínská
obsluha
vám
moc
nerozumí,
kostele sv. Vojtěcha se představí smíšený SHOW
Středa 16. 11. 19:00 je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního
pěvecký sbor z Nového Města nad Metují
tajemníka, Tulipán
který vám dokáže
vyrobit
takovépohádka
alibi, nad
kterým
TECHTLE
MECHLE
s Requiem d moll.
Koncert navazuje
ARTCAFÉ – Fanfán
16:30
Vánoční
pro
děti vzůstává
podání
rozum
stát.
A pokud
se do všeho připlete
puritánská
na 3. Broumovské diskuse.
divadla M
Duchcov poslankyně a
Fanfán Tulipán zvítězil ve
finále
soutěže
v rámci
manžel,
že v hotelu
musírozsvícení
vypuknoutstromečku
peklo...
K mistru
Alexovi
a slečně
Dolores přišla i zbrusu nová
posila Mladí ladí jazzpodváděný
Rezervace
vstupenek:
jakub.sleis@broumovsko.cz,
17:30
Slavnostní
festivalu
a vyhrál české
kolo je jasné,
a hvězda
pražského
nejlepší
+ 420 734
570 141kabaretu slečna Stacey, která jemezinárodní
18:00 Koncert kapely Megaphone
soutěže Jazz Prix. „Mně se moc
Městské
divadlooni
Broumov. Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné: 60,-Kč
imitátorkou
Cher Kč/90,u nás. Kč (pro členy ArtCafé)
Vstupné: 120,(funky,
rock,
reggae)
líbí, že jako je v malířství
naivní umění,
Kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov.
Mírové náměstí.
jsou takové naivní umění v jazzu. Vypadá to
Městské
Broumov.
Pořádá:divadlo
Vzdělávací
a kulturní centrum Klášter
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
hrozně jednoduše, ale je to většinou
Vstupné:
220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
Broumov
to nejtěžší.“ R. Linka 24. 2. 19:00
16:00 – 17:00 drobné svatomartinské dílničky
MĚSTO
pro
děti vBROUMOV
Ulitě a možnost navštívit prostory Ulity
17:15 – 18:00 přivítání Martina na koni
v zahradě Ulity, drobné občerstvení pro děti
DDM Ulita.
1. Pořádá:
2. 20:00DDM Ulita Broumov.
Vstupné: zdarma

SPOLEČENSKÝ PLES PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
HVNS TOUR 2016
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

TRAVESTI

ADVENTNÍ NEDĚLE

KAREL

Středa 30. 11. 19:00
TIP!
Eliška Svobodová – melodie a melodika, zpěv,
Náš
xylofon, husí krk / Štěpán Zbytovský – flétna /
ARTCAFÉ – Boundary
12. 2. 19:00
Jan Mazura – piano / Pavel Husa – kontrabas /
Jazz Quintet (CZ/PL)
Šimon Hajdovský – bicí
MARCEL
FLEMR
BLUES
Ukázky ručních výrobků,
dekorací a-výzdob
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
Boundary Jazz Quintet je česko-polské
pro slavnostní atmosféru v čase Vánoc.
420 734
570 141
regionální těleso tvořené muzikanty zabývající
Osobitý
pražský
kytarista v současné době+hraje
ve svém
Výstavní
síň nabluesový
Staré radnici.
Sálodkazu
Kreslírna,
se možnostmi přinášet jazz v jeho různých
bandu
Marcel
Trio.
Hudebně
hlásí k hlubšímu
- Klášter Broumov.
Pořádá:
KlubFlemr
seniorů
Broumov
ve se
spolupráci
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj Broumovska.
podobách do zdejšího kraje pohraničí
kořenům
elektrického
mistry
elektrické
s Městem
Broumov blues. Jeho rukopis je inspirován
Vstupné:
190,Kč/150,Kč
(pro
klubu
ArtCafé)
ve smyslu „místní místním“. Během večera
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
kompozice z řad jazzových
Městské divadlo Broumov. uslyšíte
Pořádá: převzaté
Město Broumov.
Brown,
Earl
Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
Středa
9.Hooker,
11. 18:00
standardů,
známých melodií
první
pokusy
IP!
na IC Broumov,
200,-Kčana
místě
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,Sobota 19. 11. 16:00Vstupné: 160,-Kč
Náš vTpředprodeji
tvorby autorské.
NEPÁL
2015
Buddy
Guye a Otise
Granda.
Bohdan Janeczek (PL) – saxofony / Štěpán Přibyl
JAK SE ZEMĚ ZATŘÁSLA
– trubka, křídlovka / Vít Beneš – kytara / Tomáš
26. 2. 19:00
sálCestopisná
Kreslírna, benediktinský
klášter
v Broumově.
beseda. Cílem
výletu
Katschner – kontrabas / Stanislav Vít – bicí
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
DS Divadlo Broumov. ŠPORKOVY
Jak se bránit nevěřeBAROKNÍ
do exotického
Nepálu
bylo Broumovska
přesvědčit se, zda
RezervacePÍSNĚ
vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,
Vstupné:
190,-Kč
/ 150,Kč (pro
členy
klubu
ArtCafé)
svého partnera? Vrátit mu
to? Nebo
si
tam opravdu
ještě
nejvyšší
vrchol
naší
planety
Poutavé
vyprávění
okořeněné
obrazem
a živými
+ 420
734 570
141 hudebními ukázkami.
vymyslet, že i já mám svého
milence?
Mt. Everest je. S většími či menšími problémy
Večerem
vás provede PhDr.Sál
Stanislav
Bohadlo,
Pedagog
Kreslírna,
KlášterCSc.
Broumov.
A pokud si váš i toho svého
vymyslel,
protože
za tři týdny prochodili mnohá údolí kolem pána
Univerzity
Hradec
králové, ale
především
muzikolog,
badatel
a
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska.
15.
2. 15:00
je přesvědčen, že i vy jste
mu
nevěrná,
tak
horstva,
brodili se nečekaným množstvím
popularizátor české hudby.Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro klubu ArtCafé)
mohou
nastat
situace,
které
ve
své
hře
popsal
jarního
sněhu
a
při
výstupu
na
nejvyšší
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
slavný autor, mistr francouzské
konverzační
bod našeho putování 5.357 m vysoký Gokyo
sál Kreslírna,
benediktinský klášter v Broumově.
Divadlo
Praha
komedie Marc Camoletti.
Ri lapali D5,
po dechu.
Nakonec vše zdárně zvládli,
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
PŘIPRAVUJEME:
Hrají:
Renata
Kolářová,
Petr
Hofman,
Tereza
spoustu toho nafotili a domnívali se, že je již
Vstupné: 120,-Kč
/ 90,-Kč (pro
členy klubu ArtCafé)
Není
snad nikdo,
kdo byChyba.
neznalZemětřesení
čtveřici nerozlučných
kamarádů Václav
–
Vodňanská,
Malich, Kateřina Vejrostová,
nemůže
nic zaskočit.
3. ADVENTNÍ NEDĚLE
dobrosrdečnou
a
důvtipnou
Fifinku,
roztržitého
ovšem
geniálního
Josef Palhoun, Anna Škodová,
Lucie
Koubová
o síle 7,9 stupně, které je zastihlo poslední
28. 2. 18:00
vynálezce
Myšpulína,
mnohdy
ustrašeného,
ale oddaného
11. 12. 18:00 Scholasticus – BRASS
Režie:vtipálka
Petr Hlavatý
den treku
v horské Lukle
změnilo
nejen
Pinďu
a nemotorného
siláka
Tato čtveřice seScénárista:
vypraví do Antonín Miewald
QUINTET+
host Romana Rošková
POLSKÉ TATRY A
OKOLÍ
osudy
mnoha místních
lidí,Bobíka.
ale i významně
pohádky
a zažijeposlední
tak opětdny
jedno
ze svých
velkých a neopakovatelných
Cestopisná přednáška
Inspice: Stanislava Plachá
Těleso založené v září 2014 z profesionálních
poznamenalo
jejich
himálajského
dobrodružství.
Nápověda: Hana Buchtová
hudebníků – hráčů na žesťové nástroje a záropobytu. O katastrofě, kterou napáchalo
zábavnou
a netradiční
formou
kulturu,
Technika: Tomáš Cirkl Pavel Bičiště Vám představíveň
pedagogů
působících
v regionu
Náchodv historickém centru Káthmándú ani nemluvě.
Městské
divadlo
Broumov.
přírodu, historii a zvyky obyvatel
dané oblasti.a Trutnovska.
Městské divadlo Broumov.
ska, Broumovska
Konferenční sál IC.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
Konferenční
sál
IC.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
8. – 25. 11. Pó – Pá 8:30 – 16:30

ROMANTICKÉ VÁNOCE

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

NOC DIVADEL

Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna
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Kulturní program
Kulturní
program
prosinec 2016

únor 2014

26. 11. – 22. 1. 2017 od 10:00 do 16:00
MĚSTO
BROUMOV
KRAJINA
DĚSNÁ
V PLANINĚ

Čtvrtek 8. 12. 14:30

Pátek 16. 12. 18:00

Vánoční jarmark s doprovodným programem.
Již devátý ročník přehlídky umělecké tvořivosti žáků školy
spojený s prodejem výrobků žáků s vánoční tématikou.
Kostelní náměstí v Broumově.
15. 2. 20:00
Pořádá: Základní škola Hradební, Broumov a Ulita Broumov

6. ročník předvánoční boxerské show
Konferenční sál IC.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Boxing clubem Broumov

VÁNOČNÍ LADĚNÍ

ŠIRÉ

Fotografická výstava z plenéru studentů katedry fotografie
pražské FAMU
Vernisáž výstavy: 25. 11. od 19:00 / klášterní lapidárium
Klášterní1.
lapidárium,
klášter Broumov.
2. 20:00
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné zdarma

GALAVEČER BOXU
Neděle 18. 12. od 8:30 do 13:00

PLES PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
Čtvrtek PLES
8. 12. 17:00
SPOLEČENSKÝ
ADVENTNÍ
TRH

Čtvrtek 1. 12. 18:00

pořádaný pod záštitou
Prikner - tepelné zpracování
kovů, s.r.o.
BESEDA
TOMÁŠEM
KONEČNÝM
(Nejen)
vánoční Ples
koncert
V firmy
BROUMOVSKÉM
KLÁŠTEŘE
HrajeShudební
skupina
Geny – Rtyně
v Podkrkonoší

Gymnázia Broumov 2016

Beseda o špičkové cyklistice, o zákulisí Tour de France
Jedinečná atmosféra adventu na nádvoří broumovského
KDvStřelnice.
Pořádá:
Vstupné: 80,-Kč
a olympiádě
Riu de Janeiro.
K viděníČSŽ
budeBroumov.
kolo používané
K tanci hraje Swing Sextet
Náchod
a Duo
Simon
& Kaněra,
zpěv:(maso,
Lee
kláštera
spojená
s prodejem
regionálních
produktů
Každoroční studentský hudební program pro veřejnost.
předními cyklistickými profesionály.
sýry, med
...), čerstvého
pečiva, ukázkou
řemesel a bohatým
A.Davison,
Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
Těšit se můžete na společný zpěv, tanec,
živý betlém
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
občerstvením.
Akci
hudebně
doprovodí
žesťový
kvintet
Předprodej vstupenek v Scholasticus
prodejně EDA
na broumovském náměstí.
či kapelu Wajnot?.
Sál kreslírna, klášter Broumov.
pod vedením pana Štěpána Přibyla.
3. 2. –pro
21.
2. Broumovska
8:00 – 16:00
Speciální host Jiří Šámal poté doplní KD
našeStřelnice.
vystoupení Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Pořádá: Agentura
rozvoj
a Specialized Bike
Nádvoří, klášter Broumov.
hrou na Hang drum. Gymnázia Broumov.
Resort Broumovsko. Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (pro studenty)
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
Pořádá: Gymnázium Broumov

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

3. 12. a 4. 12. od 10:00 a 14:00

Sobota
10. 12. 19:00
z období OD
1965
- 1995 |PO
Autor
Miroslav
Holča
KLÁŠTEREM
SKLEPA
PŮDU

DAVID BOWIE

Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

Při těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou část kláštera,
ale také rozsáhlé sklepní prostory, nově opravené prostory
opatských sálů s výstavou Poklady z depozitářů, Opatskou
pracovnu, prostory 3. patra a nádhernou půdu. Kapacita
2. 14:00
prohlídky9.
je omezená.
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, 734 443 161
Klášter Broumov. Vstupné: Dospělí 170,- Kč/snížené 110,- Kč

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá:
4. 12., 11. 12., 18. 12.
v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
12. 2. 19:00PROHLÍDKY
ADVENTNÍ

17. 2. 19:00

PEKLO V STĚNAVAN
HOTELU

MUŽ MNOHA TVÁŘÍ

WESTMINSTER

Diskotéka Josefa Rauvolfa, který vzpomíná na svá pražská
setkání s touto hudební legendou i na jeho slavnou
hudební dráhu.
Klub Eden Broumov
Klub
seniorů
Broumov
Pořádá:
Music
& Theatre S. G. Pitaš

Neděle 11. 12. 14:00

BROUMOVANKA
!
áš TIP

Divadelní soubor J.Úterý
K. Tyl,
Meziměstí
20. 12.
18:00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

TRAVESTI SHOW

Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat adventní
atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu.
Při adventních prohlídkách se pokocháte vánočně vyzdobeným
klášterem a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích.
Klášter Broumov. Vstupné: Dospělí 120,- Kč/ Děti 60,- Kč

TECHTLE MECHLE

Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu
nová 11.
posila
NeděleK4.mistru
12. 8:00
Neděle
12. 8:00
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
imitátorkou Cher u nás.

ADVENTNÍ TRH

18:00 2. ADVENTNÍ NEDĚLE
220,-Kč
předprodej
240,-Kč na
Adventní Vstupné:
koncert věnovaný
oslavám
výročí 700./ narození
Karla IV. & 175. narození Antonína Dvořáka.
Účinkuje MUSICA BRAUNENSIS – Jakub Hrubý – baryton,
Pavel Herzog – trubka, Petr Hostinský – varhany
2. 19:00
Kostel sv.12.
Ducha.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: dobrovolné

Smíšený pěvecký sbor Stěnavan, který řídí pan Ladislav Šikut,
vystoupí v kostele sv. Vojtěcha s programem sestaveným pro
chvíle adventu.
Kostel sv. Vojtěcha, klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska. Vstupné: dobrovolné

komedie
o tom, že ani když jste členem vlády, není
N komu to hrají – Bláznivá
aneb Všichni se ptají,
tentokráte trochu
jinak…
provedení
České mše vánoční
„Hej si
mistře!“
v podání
jednoduché
si něco začítLidové
s vdanou
sekretářkou.
A vybrat
k záletům
Rada města Broumova zve všechny příznivce
dobré hudby
učitelů a žáků ZUŠ Broumov, pěveckého sboru Stěnavan
a tance k předvánočnímu posezení, poslechu
oblíbené
hotel, kde
je i vaše manželka
a čínská
obsluha
vám
moc
nerozumí,
a
hudebních
příznivců
z
Police
nad
Metují.
Broumovanky – spojené s vystoupením žáků ZUŠ Broumov.
je přímo katastrofa. To potom
spolehlivého osobního
Městsképotřebujete
divadlo Broumov.
Vstupné, káva a něco sladkého zdarma.
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
KD Střelnice
24.všeho
12., 26.
12. a 31.
12. v 11:00
a 13:00 a
Pořádá: Město Broumov a Klub seniorů
Broumov
rozum
stát. A pokud se do
připlete
puritánská
poslankyně

BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA

Mírové
náměstí v Broumově
Městské divadlo Broumov.

Neděle 18. 12. 19:00

ADVENTNÍ KONCERT Náš TIP!

podváděný manžel, je jasné,
že v hotelu musí
vypuknout peklo...
VÁNOČNÍ
A SILVESTROVSKÉ

PROHLÍDKY BROUMOVSKÉHO

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
ADVENTNÍ TRH
KLÁŠTERA
Mírové náměstí v Broumově
18:00 3. ADVENTNÍ NEDĚLE

místě.

IP!
Náš T

24. 2. 19:00

Scholasticus – BRASS QUINTET
+ host Romana Rošková

KAREL

Těleso založené v září 2014 z profesionálních hudebníků – hráčů
na žesťové nástroje a zároveň pedagogů působících v regionu
Náchodska, Broumovska a Trutnovska.
Křest a prodej vánočního CD.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov

MARCEL FLEMR - BLUES

Přijďte o vánočních svátcích nebo poslední den v roce
do broumovského kláštera a ochutnejte netradiční atmosféru,
kterou nabízí.
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, 734 443 161
Klášter Broumov.
Vstupné: Dospělí 120,- Kč/děti 60,- Kč

Náš

TIP!

Úterý 27. 12. 18:00

PLÍHAL

ZIMNÍ BIGBOŠ

Pondělí 5. 12. 16:30
Osobitý pražský NADÍLKA
bluesový kytarista v současné době hraje ve svém
MIKULÁŠSKÁ
KLUCI, Násilník, NVT, …
Středa 14.
12. 19:00
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu
odkazu
s diskotékou
Vánočních večírků král. KLUCI – broumovští electropunx
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
vytáhnou a pokřtí nové písničky. Násilník – neřízená střela,
Pro hodné děti připravena odměna.
kytary
je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
strhující rap postavený na punku. NVT – DJing + live electro
!
Konferenční
sál ICjako
Broumovska.
IP
T
š Broumov.
á
N
v žánru
dubstep,
ghetto Broumov.
funk, ... Další interprety a doplňkový
Městské
divadlo
Pořádá:
Město
Brown,
Earl
Hooker,
Hubert
Sumlin,
Magic
Sam,
B.
B.
King,
Albert
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
program najdete
webu a sociálních
sítích.
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
na IC na
Broumov,
200,-Kč
na Srdečně
místě zveme.
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
Klub Eden, Broumov.
6. – 7. 12.
Buddy Guye a Otise Granda.
Pořádá: KLUCI + Bigboš Křinice.
Speciální vánoční program připravený pro město Broumov

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

LIMONÁDOVÝ JOE

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5, Praha

ScienceCafé – Lukáš Holman:

rozvoj Broumovska
Země z vesmíru, kPořádá:
čemuAgentura
nám /pro
Úterý 6. 12. 18:00
Vstupné:
120,-Kč
90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů
–
slouží
satelity
pozorující Zemi? PŘIPRAVUJEME:
VZNIK
A
VÝVOJ
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitéhoK ovšem
geniálního
čemu všemu
se dnes družicové snímky
17. 1. 2017 19:00
28. používají?
2. 18:00
BASTIONOVÉHO
vynálezce Myšpulína,OPEVNĚNÍ
mnohdy ustrašeného, ale
oddaného
vtipálka
Jak
vlastně snímkování
Země probíhá a jak vypadá Země
v jiném,
viditelném
Víte, co mají
společného
Dietzenhoferové,
dvousetkoruna
Pinďu
a nemotorného
siláka
Bobíka. Tato čtveřice
senež
vypraví
do spektru?
POLSKÉ
TATRY A OKOLÍ
Odpovědi na tyto i další otázky se můžete
dozvědět na této
a Josefov? Je to tvarosloví bastionového opevnění, které více
zažijemnoha
tak opět
ze svých
a neopakovatelných
přednáška Divadelní hra Kamila Střihavky, který dal prostřednictvím
přednášce
rodáka z Teplic nad Metují,Cestopisná
který vystudoval
než tři stapohádky
let určovaloa vzhled
sídel.jedno
Přednáška
historikavelkých
aplikovanou geoinformatiku a kartografii na Přírodovědecké
Mgr. Janadobrodružství.
Hamerského se uskuteční ve spolupráci ZUŠ
této inscenace přivonět přelomu 70. a 80. let v tehdejším
Broumov a správy areálu Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí. fakultě Univerzity Karlovy.
Československu. Hrají: Kristýna Leichtová, Zdena Hadrbolcová,
Pavel Bičiště Vám představí
zábavnou
netradiční
formou
Rezervace vstupenek: martina.junkova@broumovsko.cz,
Všichni, kdo touží pohlédnout na urbanismus měst jinýma očima,
Jan Dolanský,
Jan a
Zadražil.
Městské
divadlo kulturu,
Broumov.
Městské
přírodu,
dané
oblasti.
tel. 734 443 165, Sál Kreslírna, klášter
Broumov.historii a zvyky obyvatel
jsou srdečně
zváni! divadlo Broumov.
Pořádá: Město
Broumov.
Pořádá: Město
Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Učebna výtvarného
oboru ZUŠ
Broumov na
Staré radnici
Vstupné:
260,-Broumov.
Kč v předprodeji
na IC Broumov,
Konferenční sál IC. Pořádá:
Město
Vstupné:
40,-Kč

TOLIK HLAV

(patro nad Komerční bankou)

Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (pro studenty a U3V)

na místě 300,- Kč

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Vstupné na místě: 120,- Kč / předprodej www.smsticket.cz: 90,- Kč
v podání předního českého big bandu Concept Art Orchestra.
Na koncertě zazní úpravy známých českých
ale i zcela
26. 2.koled,
19:00
sál
Kreslírna,
benediktinský
klášter v Broumově.
Na našem
kurzu
se seznámíte
se základy moderace.
Středa 28. 12. 18:00
nové,
veřejnosti
zatím
neznámé
vánoční
písně.
Povíme si,
co se očekává
od osobnosti
moderátora,
jaké
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska
Program bude zkomponován členy skladatelské skupiny
zajímavé techniky používat a za jakých okolností.
Vstupné:
190,-Kč
/
150,Kč
(pro
členy
klubu
ArtCafé)
Prague
Six.
Předprodej:
online
na
www.klasterbroumov.cz/
Seminář je interaktivní, založený na videonahrávkách, rozborech
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
osobně v klášterní kavárně Café Dientzenhofer.
a zpětné vazbě. Délka trvání: 2 dny. V ceně je započítáno
Divadelní
spolek Tyl,
Rychnov CSc.
nad Kněžnou
nás pobaví
Večerem vás provede PhDr.
Stanislav
Bohadlo,
Pedagog
Sál Dřevník, klášter Broumov.
ubytování, strava, výukové materiály. Každý účastník obdrží
notoricky známou hudební komedií z divokého západu
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
po ukončení semináře osvědčení o absolvování.
Univerzity
Hradec
králové,
ale
především
muzikolog,
badatel
a
Limonádový
Joe.
Whisky
poteče
proudem
a
nebude
15:00 pavla.semerakova@broumovsko.cz,
Vstupné v předprodeji: 240,- Kč do 30. 11. / 290,- Kč od 1. 12.
Kontakt a15.
více 2.
informací:
chybět ani kolalokova limonáda.
popularizátor české hudby.
telefon: 603 271 426
Městské divadlo Broumov.
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Cena: 4950,- Kč
Čtvrtek 15. 12. 18:00
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
bez DPH
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.

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

SEMINÁŘ MODERACE

VÁNOCE S CONCEPT
ART ORCHESTRA
HOST: DAN BÁRTA
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Sobota 10. prosince se v sousedních Bartošovicích ponese
ve znamení vánoční nálady, ale
také vánočních dobrot a hudby.
Výpravu sem proto doporučujeme každému, kdo se potřebuje v hektickém adventním
období zastavit, pobavit se
a třeba i nakoupit dárky, jaké
v supermarketu určitě nemají.
Právě o druhé prosincové
sobotě se totiž v našich chráněných
dílnách
Kopeček
v Bartošovicích koná tradiční
Vánoční řemeslný jarmark.
V 10 hodin ho zahájí požehnání řemeslníkům a posvěcení nového zvonu Magdaléna.
V 10:30 pak skvělou hudbou

naváže Sbor z hor, který bude
s přestávkami muzicírovat až
do 17 hodin, kdy celý jarmark
končí.
Po celý den se tu na vás
budou těšit regionální řemeslníci s ukázkami řemesel a stánky plnými svých výrobků,
mezi nimi třeba sklář, kovář,
perníkářka a nově i drátenice
nebo výrobce vařeček. K zakoupení budou i produkty našich chráněných dílen, například hrnečky, textilní hračky
nebo poctivé máslové vánočky.
To ale není jediná akce, na
kterou vás chceme do Bartošovic nalákat. V tentýž den se
totiž koná také Den otevřených

dveří v naší Základní škole
speciální Neratov, která sídlí
jen asi 300 metrů od Kopečku.
Od 10 do 16 hodin vás tu
bude čekat prohlídka školy, ale
i kuličkový bazének nebo perníčky k namalování.
Ve 14 hodin pak v bartošovickém kostele v rámci koncertního cyklu "Advent mezi
horami"
vystoupí
dětské
pěvecké sbory Vlaštovičky
a Orlička. A protože letos začaly na tomto krásném kostele
opravné práce, budete se moci
seznámit i s jejich průběhem.
Řekněte sami, nestojí takový
nabitý program za výlet k nám
do hor? Těšíme se na viděnou!

DVĚ VEŘEJNÉ SBÍRKY I PRO NERATOV

Během prosince probíhají dvě veřejné sbírky, jejichž prostřednictvím můžete pomoci různým dobročinným projektům – a mezi nimi i našemu sdružení. U obou přitom platí, že svým příspěvkem zajistíte
podpořenému projektu i část peněz od organizátora sbírky. Předem děkujeme, pokud se zapojíte a přispějete nám!
První sbírka nese název "ČSOB pomáhá regionům" a probíhá od 6. prosince do 6. ledna na
stránkách www.csobpomaharegionum.cz. ČSOB po skončení mezi projekty, které vyberou nejvíc, rozdělí dalších 2 100 000 korun. My bychom tak rádi vybrali peníze na venkovní židle a stoly, které by
u nás mohly využívat školy v přírodě nebo třeba handicapovaní herci z našeho chráněného bydlení.
Druhou sbírku s názvem "Společně za úsměv" pořádá společnost Konzum a my s její pomocí chceme
získat finance na rozvoj naší chráněné zahradnické dílny v žamberském Albertinu. Náš projekt s číslem 17 můžete podpořit příspěvkem ve výši 30 korun na pokladně libovolného Konzumu až do
31. prosince. Konzum sám pak projektům rozdělí dohromady 100 tisíc korun.

Vypravíte-li se v pátek 2. prosince
na rozsv• cení vánoč ního stromu v areálu žamberského léčebného ústavu Albertinum, budete
si moci pochutnat na dobrotách
z našeho Občerstvení u Neratovských a nakoupit adventní dekorace z našich chráněných dílen.
Akce začíná v 16 hodin.
--Na sobotu 10. prosince pro vás
v Bartošovicích chystáme den
plný ř emesel, vánoč ní nálady
a• hudby. Více o něm najdete
v článku nalevo.
--Sobotní večer 10. prosince můžete strávit na filmovém več eru
v Café Neratov. Od 19:30 tu
budou promítat "10 miliard: Co
máme na talíři?". Vstup volný,
rezervace na info@cafeneratov.cz.
--V prosinci pokrač uje cyklus
putovních koncertů "Advent
mezi horami". 3. prosince zavítá
do kostela v polském Zieleńci,
10. prosince do Bartošovic a vše
zakončíme 17. prosince v Neratově, kde vystoupí skvělý sbor
žamberského gymnázia Corale.
Koncerty se konají vždy od
14 hodin, vstupné je dobrovolné.
--Naše chráněná dílna Naděje nabízí krásné adventní v• nce. Ke
koupi jsou u vstupu do našeho
bývalého obchodu, naproti autobusové zastávce.
--VÁNOČ NÍ SBÍRKA
– PODĚ KOVÁNÍ –
Děkujeme všem, kdo se zapojili
do sbírky vánočních dárků pro
obyvatele našeho chráněného
bydlení. Dárců se sešlo tolik, že
už si stihli rozebrat všechna vánoční přání našich přátel, a sbírku proto ukončujeme.
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Foto: Marzena Peťovská
Jak jsme psali v minulém čísle,
v listopadu proběhla Národní
potravinová sbírka, při níž
mohli lidé z celé republiky
věnovat trvanlivé potraviny ve
prospěch potřebných. V roli
dobrovolníků, kteří od dárců

potraviny vybírali, jsme se
sbírky zúčastnili i my.
Na našem stanovišti v rychnovském Tesco se vystřídali
obyvatelé našeho chráněného
bydlení, zaměstnanci žamberské montážní dílny a naše ko-

gyně paní Peťovská s rodinou
a přáteli. A nebyli tam nadarmo
– podařilo se jim nasbírat
640,5 kilogramů potravin!
Zaměstnanci naší montážní
dílny navíc celou akci podpořili nejen svou dobrovolnickou
prací, ale i sbírkou, kterou mezi
sebou uspořádali a za vybraných 2400 korun nakoupili
potřebné potraviny. Někteří
z nich prý sami zažili, jaké to
je, když nemají peníze na jídlo,
a tak teď v lepší době rádi
pomůžou druhým.
Za jejich krásný čin jim moc
děkujeme, stejně jako všem
našim dobrovolníkům za jejich
pomoc. Máme radost, že jsme
tak mohli přispět dobré věci.

V říjnu jsme vám na tomto
místě představili naše zaměstnance Michala Smolu a Evu
Koďouskovou, které jsme nominovali na cenu "Zaměstnanec roku", abychom jim tak
poděkovali za jejich pracovní
nasazení a ocenili, jak se perou se svým handicapem.
Proč se k tomu nyní vracíme? Přece proto, že právě v li-

stopadu proběhlo slavnostní
vyhlášení Zaměstnance roku.
Na pražskou Staroměstskou
radnici se na něj od nás vydalo
pět lidí. Odjezd byl napínavý,
naší výpravě totiž nechtělo
nastartovat auto, ale nakonec
vyrazili a také dojeli včas.
Program, tlumočený i do
znakové řeči, se našim kolegům
moc líbil, potěšily je také milé

dárky pro nominované v podobě sladkostí a kosmetiky.
Naše "želízka v ohni" sice
nakonec nevyhrála, ale v celorepublikové konkurenci se příběhy Michala a Evy ani tak
neztratily a jsme na ně hrdí.
A jak říká Michalova vedoucí,
Klára Hubálková, pro jejich
kolektiv je Michal jednoznačným vítězem.

Foto: Barbora Sladkovská/Richard Nevšímal

Neratovská kapela Mentallica
se v listopadu poprvé představila pražskému publiku. Vystoupila v rámci představení
"White Rabbit Red Rabbit"
v Paláci Akropolis.
Aby si kulturu užili i z hlediště, zašli se naši hudebníci
ještě před koncertem podívat
na premiéru nového představení Tanečního studia Light,
které loni tančilo i v neratovském kostele.

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.

Krásné záběry nejen z Neratova
nabídl pořad "Klenoty naší krajiny" v díle věnovaném Orlickým
horám, který měl na České televizi premiéru v listopadu. Pustit
si ho můžete v archivu ČT
(odkaz najdete na www.neratov.cz
v sekci Foto / Video).
--Naše chráněné dílny Kopeček
dostaly zajímavou zakázku na
šití takzvaných frusacků, tedy
ekologických, znovupoužitelných
a rozložitelných sáčků na ovoce
a zeleninu. Více o nich najdete
na frusack.cz.
--Navázali jsme spolupráci s polským městem Kamieniec Ząbkowicki. V říjnu jsme se tam
vypravili na návštěvu a nyní připravujeme společný projekt, který
by pomohl opravit a zpřístupnit
oratoř našeho kostela a zřídit
v ní malou výstavu.
--Mockrát děkujeme firmě Stil.cz
a paní Vízkové za darované papírnické pomůcky. Dar v podobě
užitečných propagačních předmětů jsme dostali také od společnosti
ČSOB a ERA a i jí patří naše
velké poděkování!
--V listopadu nám s natíráním,
úklidem a dašími pracemi přijely
pomoct hned tři dobrovolnické
skupiny. Byli to zaměstnanci firmy Škoda, skupina z Oblastní
charity Hradec Králové a rodiče
a děti ze základní školy Herčíkova
Brno. Všem za jejich čas a práci
srdečně děkujeme!
--Poděkování posíláme také panu Svobodovi, který na oslavě
svých narozenin uspořádal sbírku
ve prospěch naší speciální školy.
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68
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Uzdrowisko Polanica - Zdrój.
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlubą uzdrowiska jest woda mineralna
„Staropolanka”, uhonorowana godłem „TERAZ POLSKA”.
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Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk - kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

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

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

Kladsko - náměstí. Kladská
radnice ze 16. století, umístěná
uprostřed svažitého náměstí B.
Chrobrého, byla mnohokrát přestavována. Vedle radnice stojí votivní
mariánský sloup. U vchodu do
radnice spatříme barokní kašnu se
sochou dvouocasého lva.
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Most gotycki św. Jana na Młynówce w Kłodzku. Wybudowany
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał nienaruszony liczne powodzie dotykające
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda,
zaprawie z dodatkiem jajek. Kamienną balustradę wieńczy sześć
grup z figurami świętych.
Die gotische Brücktorbrücke
über dem Mühlgraben in Kłodzko
(Glatz) wurde 1390 errichtet und
verband die Sandinsel mit der Altstadt. Der Legende nach überstand
die Brücke unberührt zahlreiche
Überschwemmungen in der Stadt
dank dem Mörtel mit Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu beiden Seiten
der Brücke ist mit sechs Heiligenfigurengruppen geschmückt.
Kladsko - gotický most sv.
Jana na kanále Młynówka. Most
byl postaven v roce 1390 a spojuje
historickou část města s městskou
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních
soch.

Kurort Polanica - Zdrój (Bad
Altheide). Hier gibt es fünf Heilquellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle„Staropolanka“, die
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA /
JETZT POLEN“ geehrt wurde.
Polanica - Zdrój - lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět minerálních pramenů. Chloubou lázní je
stáčená minerální voda Staropolanka, která získala ocenění v soutěži
Teraz Polska.
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Uzdrowisko Duszniki - Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki - Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek - Zdrój.
Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.
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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 diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.
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Kurort Lądek - Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion
bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt„Wojciech“(früher„Marienbad“),
in der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.
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Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

Die Kulturhauptstadt Europas Breslau 2016

Erfolg von Breslau, als Kulturhauptstadt Europas
Einhunderttausend
Menschen haben vor
ein paar Tagen an mehr
als einhundert künstlerischen Veranstaltungen
teilgenommen, die das
Programm der Europäischen Kulturhauptstadt
Breslau 2016 beendet
haben. Insgesamt wurden die 2000 Veranstaltungen der Europäischen
Kulturhauptstadt Breslau
von über 5 Millionen Menschen besucht. Aber das
letzte Jahr voller Kultur
war für Breslau nicht nur
ein Frequenzerfolg. Im Dezember sagte der berühmte Filmregisseur Wim
Wenders während der
Gala der Verleihung der
Europäischen Filmpreise,
dass Breslau schon für immer die Kulturhauptstadt
Europas bleiben sollte, und
er schließt nicht aus, dass
er hier seinen Film drehen
wird. Während derselben
Veranstaltung hatte ähnliche Gefühle selbst...
James Bond. Der irische
Schauspieler Pierce Brosnan hat auf den Straßen
der niederschlesischen
Hauptstadt den Breslauern sogar Weihnachtslieder gesungen.
Unter den Tausenden
von Aufführungen, Projektionen, Ausstellungen
und Happenings gab es so
spektakuläre Ereignisse,
wie das außergewöhnliche
Konzert von David Gilmour mit Leszek Możdżer
und Zbigniew Preisner im
Zentrum der Stadt, die
Auftritte der Gruppe Rammstein und Limp Bizkit für
45 000 Zuhörer im Stadion
Wroclaw, oder das Konzert

von Ennio Morricone mit
einem 200-Mann-Chor und
Orchester in der Jahrhunderthalle (ein paar Tage
später wurde der berühmte Komponist mit einem
Oscar ausgezeichnet).
Während des Wochenendes, das die Welthauptstadt des Buches
von UNESCO eröffnet hat
(Breslau führt auch diesen Titel), haben nach
dem Autogramm nur von
Jo Nesbø 1500 Liebhaber
der Literatur Schlange gestanden. In ganz Breslau
haben die Stars der polnischen Bühnen (z.B. Robert
Więckiewicz, Magdalena
Cielecka, Danuta Stenka)
während der zwei Europäischen Nächte der Literatur
Bücher gelesen und auf
dem Markt haben mehr
als 7.000 Menschen mit
Gitarren den Guinness-Weltrekord in dem gemeinsamen Spielen des Songs
von Jimi Hendrix „Hey Joe”
gebrochen. Während der
über einen Monat lang
dauernden Theaterolympiade wurden mehr als
80 Theaterstücke aus der
ganzen Welt präsentiert
(anwesend waren u.a. Peter Brook und Eugenio Barba) und auf dem Festival
T-Mobile Neue Horizonte
haben 100.000 Filmfans
Hunderte der besten Filme aus der ganzen Welt
angesehen. Außerdem hat
Breslau Sonderausgaben
von mehreren Festivals
und große Ausstellungen
vorbereitet und hatte
die größten Weltkünstler
der Architektur zu Gast.
Darüber hinaus wurden
140 kulturelle Projekte-

-Träume erfunden und
dank den mikroZUSCHÜSSEN der Europäischen
Kulturhauptstadt von
Tausenden Breslauern
umgesetzt. Der Präsident

Rafal Dutkiewicz kündigte
an, dass Breslau eine Stadt
der Freiheit und der Kultur ist und für immer die
Kulturhauptstadt Europas
bleiben wird. (aj)

Uroczysta Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego oraz „Szlaku św. Wojciecha” w katedrze św. Vita w Pradze w kwietniu 2016 r.

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego
I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego w Pradze.

Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
i Solidarność Polsko - Czesko - Słowacka
w 2016 roku
• KULTURA • RELIGIA • POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE
• INTEGRACJA MŁODZIEŻY Z POLSKI, CZECH, UKRAINY I BIAŁORUSI

Po raz trzeci zaprosiliśmy młodzież z Ukrainy.
Tym razem uczestniczyli w Dolnośląskiej Szkole Jesiennej.

Szkoła Letnia dla młodzieży z Białorusi.
Młodzi ludzie uczestniczyli także w Światowych Dniach
Młodzieży w Krakowie.

Międzynarodowy Plener Artystyczny z udziałem artystów
z Polski, Czech i Ukrainy. Na zdjęciu Julian Golak, główny
organizator projektu i prof. Konrad Czapliński, historyk sztuki
przy rzeźbie św. Wojciecha autorstwa Bogusława Migiela,
która powstała podczas pleneru.

Po raz 27. zorganizowaliśmy Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne zgromadziło kilkadziesiąt
osób zaangażowanych w działania ku pojednaniu i integracji
narodów polskiego, czeskiego, niemieckiego i ukraińskiego.

Rekordowe 68 drużyn z całej Polski wzięło udział w XIV Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

W 2016 roku współpracowaliśmy m.in. z:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIDNICY, POGOTOWIE RATUNKOWE W KŁODZKU I W ŚWIDNICY, STRAŻ POŻARNA

