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PRACOWNICY MEDIÓW
W SŁUŻBIE PRAWDZIE I DOBRU
Drodz y Bracia K apłani,
Szanowni i Drodzy Pracownicy mediów, Bracia i Siostry
w Chrystusie!
Zaaplikujmy najpierw wątki
usłyszanego Słowa Bożego do
naszej sytuacji życiowej, a następnie pomyślmy, czego oczekuje od nas Chrystus i Kościół - jako
pracowników mediów w roku,
którego hasło duszpasterskie
brzmi: „Idźcie i głoście”.
Przypomnienie celu
wcielenia Syna Bożego
W dzisiejszym fragmencie Listu do Hebrajczyków jest nam
przypomniany cel wcielenia
Syna Bożego. W okresie poświątecznym może okazać się
to dla nas bardzo ważne, abyśmy dobrze wiedzieli dlaczego
było Boże Narodzenie. Wiemy
już, że Odwieczny Syn Boży stał
się człowiekiem, aby przynieść
nam prawdę o Bogu i o człowieku, szczególnie o jego zbawieniu.
Natchniony autor Listu do Hebrajczyków dziś dodaje, że Syn
Boży stał się człowiekiem, aby w
ludzkim ciele przez swoją śmierć
na krzyżu pokonać tego, który
dzierżył władzę nad śmiercią, to
jest diabła. Odtąd każdy człowiek
może wygrać walkę z szatanem,
jeśli trwa w wewnętrznej jedności z Chrystusem. Dzisiaj, ludzie
opętani przez złego ducha, nie
są w sytuacji beznadziejnej, po
prostu są uleczalni. Mogą wyjść
z niewoli szatana, z opętania
przez niego, przez otwarcie się
w wierze i ufności na Chrystusa,
który z człowieka może wypędzić
złego ducha i napełnić jego wnętrze Duchem Świętym.
W końcowym zdaniu czytanego dziś fragmentu Listu do Hebrajczyków podany jest jeszcze
inny cel wcielenia Chrystusa. Jest
on wyrażony w zdaniu: „W czym
bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść
z pomocą tym, którzy są poddani
próbom” (Hbr 2,18). Jezus miał
nasze ludzkie ciało i wiele w nim
wycierpiał, zwłaszcza w ostatnich
dniach i godzinach swego życia.
My też doświadczamy cierpienia. Niekiedy jest ono rozłożone
na całe nasze życie. Syn Boży

stał się człowiekiem, jednym
z nas, aby nam pomagać przeżywać nasze cierpienie: to fizyczne i duchowe. On dobrze wie,
czym jest cierpienie na tej ziemi,
wszak go doświadczył i dlatego
nas rozumie, gdy cierpimy i co ważne - zawsze nas może
wspomóc w naszej niedoli.
„W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może
przyjść z pomocą tym, którzy
są poddani próbom” (Hbr 2,18).
Pamiętajmy zatem, gdzie szukać
pomocy i wsparcia w naszych życiowych utrapieniach.
Moi Drodzy, wracamy też
do dzisiejszej Ewangelii. Widzimy
w niej Chrystusa wspomagającego ludzi w potrzebie. Jezus uzdrawia teściową Szymona Piotra,
a potem uzdrawia wielu innych,
dotkniętych rozmaitymi chorobami i opętanych przez złego ducha. Jego działalność Ewangelista
Marek ujmuje w słowach: „Nad
ranem, gdy jeszcze było ciemno,
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił...
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy” (Mk 1,35.39). Tę
publiczną działalność Chrystusa
można więc wyrazić w tryptyku:
modlitwa, nauczanie, uzdrawianie, inaczej - rozmowa z Ojcem,
posługa słowa i czyny miłosierdzia. Odnieśmy ten tryptyk do
naszego życia, zwłaszcza do naszej posługi w mediach - w kontekście hasła duszpasterskiego
obecnego roku: „Idźcie i głoście”.
„Idźcie i głoście”
w posłudze w mediach
Hasło „Idźcie i głoście” jest
jakby środkową częścią wspomnianego tryptyku, występującego w działalności Chrystusa.
Winniśmy tę część środkową poprzedzać modlitwą i dopełniać
czynami miłości i miłosierdzia.
Modlitwa jest nieodzowną częścią naszego życia i owocnego
działania. Każdą naszą działalność winniśmy uprzedzać modlitwą. W przypadku pracowników mediów winna to być
przede wszystkim modlitwa
do Ducha Świętego o oświecenie
umysłu, o dar mądrości, rozumu

Życzenia ks. bp. Ignacego Deca. Fot. M. Jarosz

i umiejętności, także o dar rady
i męstwa, by nie zejść z drogi
prawdy, uczciwości i miłości.
Jeśli otrzymamy wsparcie Ducha Świętego, to jest nam bliżej
do prawdy, bo potrafimy bieżące
fakty i wydarzenia poprawnie, to
znaczy obiektywnie interpretować. Jeżeli mamy dar męstwa,
to jesteśmy zdolni przeciwstawiać się wszelkiemu kłamstwu,
to potrafimy właściwie wyjść
z dylematu czy być wiernym
swojemu mocodawcy, na którego żołdzie jesteśmy, czy też
wymogowi i wskazaniom naszego sumienia. Modlitwa jest mocą
ludzi wielkich, pozostających
w wierności stałym sprawdzonym
wartościom, a nie chwilowym
modom.
Posługa w mediach
na rzecz prawdy i dobra
Pracownicy mediów to ludzie
powołani do przekazu słowa,
do przekazywania informacji
o czymś, czy o kimś. Przypomnijmy, że w przekazie informacji
o jakimś wydarzeniu zawierają
się zwykle dwie główne czynności: informacja o faktach oraz ich
interpretacja. Jako dziennikarze
mamy obowiązek zapoznać się

z faktami, powinniśmy uczciwie
i obiektywnie ustalić fakty, to co
się naprawdę wydarzyło. I na tym
odcinku mogą już być nadużycia.
Doświadczenie nam pokazuje,
że można fakty zakłamywać.
Mówimy dzisiaj o zakłamywaniu historii, o zakłamywaniu
rzeczywistości. Porównajmy
np. historię naszych dawnych
Kresów Wschodnich, historię
w wydaniu historyków polskich
i ukraińskich, czy np. historię bitwy warszawskiej z roku 1920 lub
zbrodni katyńskiej w wydaniu
polskim i rosyjskim. Jakże bardzo różnią się interpretacje tych
wydarzeń. Jeżeli natrafiamy na
relacje czy opisy sprzeczne, to
nie mogą one być równocześnie prawdziwe. Niestety, trwa
w świecie zakłamywanie historii. Np. dzisiejsi Niemcy usiłują
zdjąć z siebie winę i odpowiedzialność za wywołanie awantury
wojennej i mordowanie Żydów.
Mówią, że to czynili jacyś bliżej
nieznani oprawcy, wspomagani
przez Polaków. Przez wiele lat
rozpowszechniano kłamstwo
katyńskie. Do dziś trwa kłamstwo o zbrodniach na Wołyniu.
Obowiązkiem dziennikarza jest
dotrzeć do prawdy o faktach,
o wydarzeniach i je prawdziwie
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opisać, zgodnie z tym, co się naprawdę wydarzyło. Fakty opisujemy nie wybiórczo, ale integralnie.
Na przełomie starego
i nowego roku przeglądnąłem
kilka gazet z naszego regionu.
W kilku przypadkach natrafiłem
na prezentację ważniejszych wydarzeń minionego roku 2016.
Prawie nigdzie nie znalazłem jakiegoś wydarzenia z życia Kościoła, jakby tu w ogóle nie było wydarzeń religijnych, nawet tych z
udziałem duchowieństwa i wiernych świeckich. A przecież przemilczanie czy też pomniejszanie
pewnych wydarzeń, a z kolei wyolbrzymianie niektórych zdarzeń
ze względów komercyjnych czy
ideologicznych jest dużym naruszeniem zasady obiektywizmu
i ostatecznie zasady prawdy
o tym, co się wydarzyło.
Druga czynność w przekazie informacji to interpretacja
faktów. Jest to jeszcze trudniejsze zadanie, niż ustalanie i opis
wydarzeń. Z faktami zasadnie
ustalonymi nie można polemizować, ale wiemy, że każdej interpretacji można przeciwstawić

następną, często inną, niekiedy
wedle wymogu poprawności
politycznej, czy też na czyjeś
zamówienie. Wiemy dobrze, że
nie jest to łatwe, bowiem kto płaci, ten stawia warunki. Niektórzy
mówią, że gdy na stole są pieniądze, to prawda milczy. Jednakże
w imię uczciwości, sprawiedliwości i miłości nie wolno sprzedawać prawdy i dobra za żadne pieniądze. Judaszowskie srebrniki
nikogo jeszcze nie uszczęśliwiły.
Drodzy Pracownicy mediów,
pozwólcie, że jeszcze dotknę
sprawy języka medialnych narracji. Przede wszystkim winien to
być język kultury, zachowujący
szacunek dla każdego człowieka,
nawet najgorszego. Zło też należy nazywać kulturalnie. Kilka
tygodni temu w jednej z gazet
ukazujących się na terenie naszej diecezji, na pierwszej stronie umieszczono zdjęcie księdza
z tytułem „klecha”. Jest to nazwa
z najgorszego, bezbożnego
i nieludzkiego czasu nazizmu
i komunizmu. O ile wiem, redakcja dotąd nie przeprosiła zniesławionego księdza. Dziwimy
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się potem, że tak bardzo wzrasta
społeczna agresja.
Przy okazji jest też prośba,
aby zachować proporcje między
prezentacją wydarzeń pozytywnych i negatywnych. Dziennikarze i redakcje gazet oraz portali
internetowych dobrze wiedzą, że
lepiej się „sprzedają” informacje
negatywne: skandale, afery, nadużycia. aniżeli pełne poświęceń
dobre czyny. Przeglądając niektóre media informacyjne odnosi
się wrażenie, że prawda, dobro
i piękno zamarły w dzisiejszym
świecie, a przecież jest wiele
dobra i tyleż znamienitych, nawet bohaterskich postaw ludzi,
które są godne pokazania i nagłaśniania.
Dobre czyny i świadectwo
życia uwierzytelnieniem
słowa
Dotknijmy jeszcze krótko
trzeciej części wspomnianego
tryptyku. Jest nim nasza wrażliwość na drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest
w potrzebie. Nasze świadectwo

chrześcijańskiego życia jest uwierzytelnieniem naszej posługi słowu. Dlatego też pamiętajmy, że
odbiorcy naszego słowa weryfikują to, co mówimy lub piszemy
w naszych czynach.
Drodzy Pracownicy mediów,
stanowicie bardzo ważną grupę
społeczną, która informuje, a także do pewnego stopnia również
formuje nasze społeczeństwo.
Jesteście powołani, aby służyć
prawdzie i dobru, aby promować
wartości humanistyczne, moralne, religijne i narodowe. Modlimy się dzisiaj, abyście w waszej
posłudze zawsze pozostawali
na drogach prawdy i dobra. Podczas tego nabożeństwa pokornie
prosimy Pana Boga o Jego obfite błogosławieństwo w waszym
życiu osobistym, rodzinnym
i medialnym. Amen.
Homilia wygłoszona
do dziennikarzy podczas Nabożeństwa Słowa Bożego w kaplicy
Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy na Noworocznym
Spotkaniu 11stycznia 2017 roku.

Nabożeństwo Słowa Bożego w kaplicy seminaryjnej. fot. M. Jarosz

Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu alumnów drugiego roku seminarium
świdnickiego. Fot. M. Jarosz

Życzenia i dzielenie się opłatkiem. fot. M. Jarosz

Przedstawiciele mediów dolnośląskich przy wspólnym stole. Fot. M. Jarosz
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KS. GERHARD HIRSCHFELDER WE WSPOMNIENIACH
DWÓCH WYCHOWANEK Z CZERMNEJ
17 lutego 2017 roku minęła
110. rocznica urodzin błogosłwionego ks. Gerharda Hirschfeldera. Z tej okazji pragniemy
przypomnieć czytelnikom Ziemi
Kłodzkiej świadectwa wychowanek z Czermnej.
Marta Taucova
Dawna mieszkanka „stolicy”
czeskiego zakątka na ziemi kłodzkiej urodziła się w 3 kwietnia
1922 r. w Czermnej, jako trzecie
z kolei dziecko, spośród czworga
potomstwa gospodarza Josefa
Obsta (*18 XIII 1883 Czermna
† 17 III 1951 Hronov) i Berthy z d.
Schwerdtner (*18 XIII 1892 Golbach). Stanowili sześcioosobową
rodzinę i wiedli żywot w Dolnej
Czermnej w domu pod nr 61 (aktualnie ul. B. Chrobrego), niedaleko od gospody „Hohenzollern”
K. Tommek pod nr 66. W chwili
przybycia ks. Gerharda, jako nowego wikariusza i neoprezbitera
w jednej osobie, Marta miała zaledwie dziesięć lat. Ks. Gerhard
uczył ją religii. Za czasów posługi
charyzmatycznego duszpasterza
należała do Sodalicji Maryjnej,
a w latach 1939-1941 wraz
z dwiema koleżankami odwiedziła ks. Gerharda w Bystrzycy
Kłodzkiej. Po raz ostatni widziała Księdza Wikariusza Czermnej
21 czerwca 1941 r. podczas pielgrzymki młodzieży do Wambierzyc Śl.
Po zakończeniu wojny i prowadzonych przesiedleniach,
w 1946 r. osiadła wraz rodzicami
i dwoma siostrami w Czechach
(Cz-54933 Hronov - Zbečnik,
czyli w odległości zaledwie
ok. 10 km od Czermnej). Poślubiła
Josefa Tautza († 6 VIII 1967), a po
jego śmierci Waclawa Krestana,
z którym się jednak rozwiodła.
Przez trzydzieści lat pracowała
w sklepie z tkaninami, a następnie jako masażystka w zakładach
termalnych. W chwili obecnej
przebywa w Domu Pogodnej
Jesieni koło Červenego Kostelca. Swoje świadectwo sformułowała w 1998 r. Miała wówczas
76 lat, czyli redakcja wspomnienia o ulubionym niemal przez
wszystkich ks. „Jelonku” (jak Go
pieszczotliwie nazywał ks. prob.
Hauffen) miała miejsce 62 lata

od chwili odejścia ks. Gerharda
Hirschfeldera z Czermnej, a 56
lat po śmierci męczennika KL
Dachau.
„W przygranicznych miejscowościach Czech mieszka jeszcze
wiele osób, które tak jak ja w czasach młodości znały osobiście
księdza Gerharda Hirschfeldera
i dobrze go pamiętają.
Mogą zaświadczyć, jaki to był
szczery i odważny ksiądz. Nasz
proboszcz Augustin Hauffen
(1920-1939) miał pewne wątpliwości co do tego neoprezbitera, kiedy przyjmował go
do swojej parafii. Był on nieślubnym dzieckiem, a w tamtych
czasach zwracano uwagę na to,
z jakiej rodziny się pochodzi. Ale
już po kilku miesiącach zmienił
zdanie.
Gerhard Hirschfelder był
bardzo gorliwym księdzem. Jako
dzieci słuchaliśmy z zachwytem
jego opowiadań i wyjaśnień podczas lekcji religii. W stosunku
do tych, którzy nie uważali i źle
się zachowywali, potrafił być surowy. Zwracał się do nas pieszczotliwie, co spowodowało,
że stał się naszym idolem i był
przez wszystkich kochany.
Kiedy dorośliśmy, naziści nazywali nas chamską młodzieżą,
bo nie chcieliśmy wstąpić do Hitlerjugend. Jednak dzięki księdzu
Hirschfelderowi, miło wspominamy tamte czasy. Raz w tygodniu
spotykaliśmy się na lekcji religii,
która odbywała się w przedszkolu
„Dom Caritasu” [kompleks obiektów usytuowanych obok cmentarza parafialnego w Czermnej,
a wzniesionych staraniem
ks. prob. A. Hauffena].
Siedzieliśmy wtedy w kole
na małych krzesełkach i czekaliśmy na naszego wikarego, który pojawiał się z gitarą.
Po modlitwie i rozważaniu Pisma
Świętego, śpiewaliśmy wspólnie
ludowe piosenki i graliśmy w gry
towarzyskie. Ksiądz Hirschfelder
zawsze ochoczo w tym uczestniczył, on był po prostu jednym
z nas. Zarażał nas swoją radością
i dobrym humorem.
Takie wieczory odbywały
się również w sąsiednich miejscowościach, gdzie znajdowały się kościoły filialne należące

Trzy sodaliski z wizytą u ks. Hirschfeldera w Bystrzycy Kłodzkiej. Na zdjęciu
od lewej: Marthel Wolf, Marie Oberschall, ks. Gerhard Hirschfelder. i Marta Tautz.
Fot. Archiwum ks. T. Fitycha

do Czermnej. Tam także był lubiany dzięki swojemu radosnemu
usposobieniu przez dorosłych
i młodych. W czasie adwentu
odwiedzaliśmy starych, schorowanych ludzi, którzy nie mogli
przyjść do kościoła.
Po krótkiej modlitwie przekazywaliśmy im małe podarunki,
potem śpiewaliśmy i rozmawialiśmy. Ludzie ożywiali się. Ksiądz
Hirschfelder umiał pocieszyć chorych dobrym humorem i słowem
Bożym.
Wraz z umacnianiem się
reżimu hitlerowskiego zaczęto
zabraniać naszych spotkań [były
to tzw. małe zloty gwiaździste].
Gerhard Hirschfelder nie poddawał się tym zarządzeniom
i kontynuował swoją misję. Latem spotykaliśmy się na świeżym
powietrzu, a zimą w naszych
domach. Raz zorganizowaliśmy
spotkanie także w moim domu,
z okazji św. Mikołaja, z pachołkiem Ruprechtem, aniołkami
i wieloma prezentami.
Pamiętam też wycieczkę, którą ks. Hirschfelder zorganizował
dla dzieci z naszej wioski. Ksiądz
przyłączył się do nas dopiero
w innej miejscowości i zachowywał się tak, jakby to był przypadek, że się spotkaliśmy.
Ksiądz Hirschfelder był
wspaniałym kaznodzieją, mówił
wprost z serca. Ze względu na
swoje odważne kazania podczas
niedzielnych mszy, był inwigilowany przez funkcjonariuszy

partyjnych, m.in. przez szefa
miejscowego oddziału NSDAP
Arno Rogarda (pierwotne nazwisko: Rogowski ur. 2.06.1895
Duszniki-Zdrój).Był to niewierzący nauczyciel, czynny zarówno
w Czermnej, jak też w ewangelickiej szkole w Kudowie-Zdroju
wysyłał do kościoła szpicli, żeby
słuchali czy ksiądz nie mówi przeciw reżimowi. Ksiądz doskonale
o tym wiedział, że wrogów ma
także wśród wiernych.
Często prosiliśmy go, żeby
był ostrożniejszy, bo naziści tylko czekali na okazję. Odpowiadał
nam: „Dzieci, nie mogę inaczej,
gdy słyszę i widzę, co się wyrabia
z ludzką godnością i z Kościołem.
Muszę to z siebie wyrzucić.” Szczerze mówiąc, baliśmy się o niego.

Marta Tautz. Fot. Elisabeth Kynast
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Nasz wikary często odwiedzał rodziny, które same nie umiały sobie
poradzić ze swoimi problemami.
Pocieszał je w trudnych chwilach, a jego zaufanie do Boga pomagało mieszkańcom wsi uporać
się z trudnymi sytuacjami. Miłość
bliźniego była dla niego najważniejszym przykazaniem.
Swoje młode lata poświęcił
pracy duszpasterskiej. Z kilkoma
przyjaciółmi pracował niestrudzenie nad zbawieniem dusz
młodego pokolenia. Był radosnym człowiekiem, chociaż nie
miał dobrego zdrowia z powodu wady serca. Przypominam
sobie, że dwa razy był w Zdroju
na kuracji.
Jak grom z jasnego nieba
nadeszła wiadomość, że zostaje przeniesiony do Bystrzycy
Kłodzkiej [1939-1941]. Najpierw
myśleliśmy, że to z powodów
politycznych, ale potem dowiedzieliśmy się, że został mianowany diecezjalnym duszpasterzem młodzieży dla Hrabstwa
Kłodzkiego. Na pożegnanie ks.
proboszcz Hauffen powiedział:
„To było siedem tłustych lat dla
naszej parafii”.
On kochał ludzi, a my jego.
Był pobożnym i wzorowym kapłanem i zawsze pełen wiary.
Po przeniesieniu ks. Hirschfeldera
do Bystrzycy Kł. odwiedziłam go
z dwiema koleżankami.
Często myślał o młodzieży
z Czermnej i o tamtejszym życiu
religijnym. Pozostała mi fotografia z księdzem Hirschfelderem w ogrodzie przy plebanii.
W czerwcu 1941 r. [21.06.1941]
spotkaliśmy się jeszcze raz
w Wambierzycach Śl. podczas
pielgrzymki. O aresztowaniu
ks. Hirschfeldera w Bystrzycy
Kłodzkiej i osadzeniu go w więzieniu w Kłodzku [1 VIII 1941] dowiedzieliśmy się po kilku dniach.
Niestety nie byliśmy w stanie mu
pomóc. Starsze pokolenie wie,
z jaką brutalnością obchodzono
się z więźniami.
Z Kłodzka przewieziono go
[15 XII 1941] do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie wraz
z wieloma innymi, niewinnymi
kapłanami przeszedł drogę męczeństwa, aż zmarł z wycieńczenia latem 1942 roku. Jego grób
znajduje się w Czermnej, tam,
gdzie spędził swoje pierwsze
lata kapłaństwa, pełne miłości
i poświęcenia”.
(Z języka niemieckiego tłumaczyła Irena Rogowska).
Z chwilą kiedy do Czermnej

dotarła wiadomość o śmierci
ks. Gerharda Hirschfeldera
w KL Dachau († 1 VIII 1942), wiele rodzin w swoich domowych
„kącikach Pana Boga” umieściło
duże, oprawione, portrety ulubionego nie tylko przez ks. prob.
Hauffena charyzmatycznego
duszpasterza „Jelonka”,. W okresie
późniejszym były to już nawet
i plakaty. Należy podkreślić,
że był to zdrowy przejaw „vox populi vox Dei” i pierwszy przejaw
nieoficjalnego kultu Męczennika
KL Dachau. (Źródło: Błogosławiony Gerhard Hirschfelder, „Ziemia
Kłodzka” (2010) wrzesień, wydanie specjalne, s. 31-33.
Obszerna relacja Pani Marty
Taucowej znajduje się w dokumentacji sporządzonej na rzecz
procesu beatyfikacyjnego kłodzkiego kapłana – „Monasterien”,
wydanej w języku włoskim
w Rzymie 2002 r., na stronach
59-66.
Marthel (Martha) Wolf
Dawna mieszkanka Czermnej. Tam też urodziła się 17 maja
1929 r. jako jedyna córka Alberta
Hillmanna i Antoniny zd. Gebauer (*08 II 1905 Czermna †19 X
1979, Lehmbeck). Przed 1943 r.
straciła ojca. Wraz z owdowiałą matką mieszkały w Średniej
Czermnej w budynku pod nr 192
(w pobliżu boiska sportowego).
W chwili przybycia ks. wikariusza Gerharda do Czermnej,
Martha miała zaledwie trzy lata.
W późniejszych latach Ks. Gerhard uczył ją religii. Po raz ostatni Księdza Wikariusza Czermnej
widziała 21 czerwca 1941 r. podczas pielgrzymki młodzieży do
Wambierzyc Śl. Pośród pamiątek
z Nim związanych, posiada jedną
fotografię dużego formatu oraz
kilka mniejszych jego podobizn.
Były one publikowane w „Grafschafter Bote”. Przeczytała na
Jego temat artykuł: „Wikariusz
Gerhard Hirschfelder – męczennik Hrabstwa Kłodzkiego”.
Z zawodu była krawcową, a obecnie jest gospodynią domową.
W momencie formułowania swej
relacji była mężatką i miała już
69 lat. Fakt ten miał miejsce
56 lat po śmierci ks. Gerharda w
KL Dachau.
Z chwilą kiedy do Czermnej
dotarła wiadomość o śmierci
ks. Gerharda Hirschfeldera
w KL Dachau († 1 VIII 1942), wiele
rodzin umieściło w swoich domowych „kącikach Pana Boga” duże
oprawione portrety charyzma-
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tycznego duszpasterza „Jelonka”.
Był to zdrowy przejaw „vox populi
vox Dei” i pierwszy przejaw nieoficjalnego kultu.
„Na wiadomość, że ks. Gerhard Hirschfelder zmarł w KL
Dachau († 1 VIII 1942), powiesiliśmy w domu jego fotografię jako
obraz. Mam Go do dzisiaj […].
To było w pierwszym roku
po wojnie, gdy Polacy przybyli
do naszej miejscowości. Gminą
zarządzał polski burmistrz, który przydzielał przybyłym domy.
Moi rodzice wybudowali dom
w 1933 roku, więc nie był stary
i podobał się. Do naszego domu
przyszło trzech mężczyzn i kobieta.
Jeden z nich zachowywał
się agresywnie. Kiedy dotarł
do pokoju, na ścianie którego wisiało zdjęcie Gerharda
Hirschfeldera, zapytał po niemiecku, skąd mamy to zdjęcie.
Opowiedzieliśmy mu, że dobrze
znaliśmy księdza Gerharda Hirschfeldera.
Mężczyzna, który dotychczas
zżymał się i wykrzykiwał, patrzył
na fotografię i spokojnym głosem powiedział: „Ten człowiek
jest świętym, byłem z nim
w obozie koncentracyjnym.”
To samo powiedział pozostałym
po polsku. Oni również zmienili
swe zachowanie.
Wrócili następnego dnia.
Oddali nam wszystkie klucze,
wywiesili polską flagę, żeby
nas nikt inny już nie niepokoił.
Pozostaliśmy w naszym domu
aż do wysiedlenia […]”.
(Z języka niemieckiego tłumaczyła Irena Rogowska, źródło:
http://www.kaplanhirschfelder.
de/leben-wirken/ oraz Błogosławiony Gerhard Hirschfelder,
„Ziemia Kłodzka” (2010) wrzesień,
wydanie specjalne, s. 34.)
Obszerna relacja Pani Marthy
Wolf znajduje się w dokumentacji
sporządzonej na rzecz procesu

beatyfikacyjnego kłodzkiego kapłana – „Monasterien”, wydanej
w języku włoskim w Rzymie 2002
roku., na stronach 88-95.
Kolejne świadectwa
tego typu:
Film pt.: „Dziewczęta z Czermnej – czyli kilka wspomnień
o ks. Gerhardzie Hirschfelderze” [świadectwa trzech Pań
„o naszym wikariuszu”: Anna
Duchatchová, Rosa Teuber, Elisabeth Kynast (mieszkanka Dolnej
Czermnej w l. 1942-1962), czyli
dwóch dawnych wychowanek
bł. ks. G.H. i mieszkanek Czermnej]; czas trwania filmu: 9,11’
min.; format mp.4; zapis 94 MB;
na płycie CD jest on dostępny
także w parafii św. Bartłomieja
Ap. w Kudowie-Zdroju Czermnej;
ponadto stanowi on aneks do
książki: ks. Tadeusz Fitych, LIST
BOGA, Kudowa-Zdrój 2016,
aneks nr A11-4.
D o p i e ro w ro k u 2 0 1 5 ,
po raz pierwszy opublikowana
została w języku polskim synteza
trzynastu świadectw pochodzących z „czeskiego zakątka” - dawnych uczniów ks. Gerharda, w
Czermnej. Na wezwanie biskupa
Hradca Králové Dominika Duki
z końcem 1989 r. swoje relacje
sformułowali zarówno księża, jak
i osoby świeckie. W dokumentacji
sporządzonej na rzecz procesu
beatyfikacyjnego kłodzkiego
kapłana – „Monasterien”, wydanej w języku włoskim w Rzymie
w 2002 roku, na stronach 185194 opublikowano jedynie
trzynaście wypowiedzi; zob.
Tadeusz Fitych, Puls świętości ks. Gerharda Hirschfeldera
w świetle relacji przedstawicieli
„czeskiego zakątka” [cz. 1], „Ziemia Kłodzka” (2015) nr 256-257,
s. 16-20; [cz. 2], „Ziemia Kłodzka”
(2016) nr 258.

Portret bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w domowym kąciku Pana Boga w domu
Elisabeth Kynast. Kadr z filmu „Dziewczęta z Czermnej”.
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SZKLANE ŚWIATY

Wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej artysty
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Grudzień 2016 – marzec 2017

Otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Kłodzkiej 17 grudnia 2017 r.

Stefan Sadowski to nazwisko znane wśród kolekcjonerów
szkła artystycznego i znawców
tego tematu w Polsce i poza jej
granicami. Urodził się 17 lipca
1941 roku w Bilżynie. W latach
1963–1969 studiował pod kierunkiem prof. prof. Marii i Stanisława Dawskich w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie
Akademia Sztuk Pięknych) na
Wydziale Malarstwa, Grafiki
i Rzeźby. Dyplom, ze specjalizacją projektanta szkła, uzyskał w roku 1969 w pracowni
prof. Stanisława Dawskiego.
W latach 1968-2008 związał
się z ośrodkiem wzornictwa
w Hucie Szkła „Sudety” w Szczytnej oraz Polanicą–Zdrój, gdzie
zamieszkał i prowadzi własną
pracownię szkła artystycznego
Glass-Studio.
Twórca licznych projektów
naczyń i zestawów użytkowych
wytwarzanych z barwnego
i Autor unikatowych obiektów
ze szkła warstwowego, formowanych metodami hutniczymi
i szklanych rzeźb, sprzeciwiających się tradycyjnym ograniczeniom funkcji szklanego
tworzywa.

Nagradzany na wystawach
i targach, m.in.: polskiego szkła
artystycznego i użytkowego
w Katowicach (1975, 1977 wyróżnienia) , brązowy medal Triennale Szkła w Kłodzku
(1976), nagroda „Wzór roku” na
MTP w Poznaniu (1982), brązowy medal Artists Confronting the Inconceivable Award
Winning Glass Sculpture –
American Interfaith Institute
w Filadelfii (1992).
Uczestniczył w blisko 40
znaczących prezentacjach szkła
polskiego w kraju i za granicą,
m.in.: w Katowicach (1975, 1977,
1979), Jabloncu (1976), Kłodzku (1976, 1979, 1996, 1999,
2000, 2014), Berlinie, Lipsku,
Budapeszcie (1979), Coburgu
(1977, 1985), Lucernie, Zurychu
(1980), Hadze (1982), Walencji
(1983), Liège (1989), Warszawie
(1989, 2012), Frauenau (1988,
1991, 2000), Kanazawie (1990,
1992), Filadelfii (1992), Monachium (1995), Rühimäki, Norymberdze (1996), Jeleniej Górze
(2001), Wrocławiu (1992, 1996,
2003, 2005, 2011). Wielokrotnie
prezentował swoje prace podczas Międzynarodowych Targów
Poznańskich oraz we Frankfur-

cie nad Menem.
Ma za sobą 20 wystaw indywidualnych, w tym: w Kłodzku
(1980, 1994), Lesznie (1980),
Warszawie (1989), Odense
(1990), Bolesławcu (1995),
Château d’Ouepeye (1993),
Koszalinie (1999), Lubinie
(2002), Polanicy-Zdroju (2002),
Wrocławiu (1986, 1995, 2000,
2016). Prace artysty znajdują
się w zbiorach Muzeów Narodowych w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Muzeum Szkła
Współczesnego w Sosnowcu, Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Biura
Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz w kolekcjach
szkła nowoczesnego w Ebeltoft
(Dania), Antwerpii (Belgia), Walencji (Hiszpania) oraz Roedental, Paderborn, Frauenau, Veste
Coburg (Niemcy)
Ekspozycję dzieł Stefana
Sadowskiego Szklane światy,
prezentowaną z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej,
postrzegać wypada jako swoistą
wypowiedź artysty. Wystawa nie
stanowi bowiem próby retrospektywnego ukazania drogi
artystycznej i dorobku Jubilata,

ale jest demonstracją tego, co
chce nam sam pokazać obecnie.
Znakomita większość
zgromadzonych na wystawie
w kłodzkim Muzeum obiektów
to szklane rzeźby, powstałe
w ostatnich kilkunastu latach
oraz wybrane prace z cyklów
Odlot, Totem, Inselberg z lat 90.
XX wieku. W 1986 roku – w celu
realizacji swoich rzeźbiarskich
zamierzeń, uruchomił artysta
w Polanicy-Zdroju „przydomową” pracownię z piecem, umożliwiającym wypalanie szkła
w formach oraz kształtowanie
i łączenie tego tworzywa w
technice fusingu. Ze stapianych
w piecu, bezbarwnych i wzbogacanych tlenkami metali,
odłamków szkła powstają
obiekty o zaskakujących, miękko przenikających kształtach,
z zaklętą w ich wnętrzach barwą i światłem. W zależności od
zamysłu twórcy prace są szlifowane, polerowane, rzeźbione,
matowane piaskowaniem.
Często łączone z bryłami kamienia, granitem i marmurem,
co podkreśla ich trójwymiarowy,
rzeźbiarski charakter.
Sadowski – zajmujący się
szkłem od czasu studiów - zdołał poznać ten niezwykły materiał tak, że problemy związane
z technologią nie stanowią przeszkody w procesie kreowania
szklanych kompozycji. Artysta
po mistrzowsku i świadomie
wykorzystuje naturalne walory
i właściwości tworzywa. Jego
rzeźby są niepowtarzalne i nacechowane osobistymi przeżyciami i emocjami - ukazują talent,
pasję i niezwykłą wyobraźnię
autora. Nieoczekiwanie odnajdujemy w nich metaforyczne
odniesienia do świata natury
oraz otaczającej nas rzeczywistości, czynione przez mądrego
i wrażliwego obserwatora, zaskakującego humorem i szczyptą przekory.
Fotografie wybranych prac,
wykonane przez Rudolfa Rykra
są dopełnieniem ekspozycji i zachęcają do wejrzenia w tajemnicze i piękne wnętrza „Szklanych
światów”.
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Maja Dzierżyńska

SZKLANE ŚWIATY STEFANA SADOWSKIEGO
Tuż przed świętami, 17
grudnia 2017 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej otwarta została
wspaniała wystawa prac Stefana Sadowskiego pt. „Szklane
światy”. Przypomina mi ona
urodę dawnych, pełnych sztuki
czasów. Z katalogu dowiaduję
się, że jednocześnie w galerii
SOCATO we Wrocławiu czynna
jest jakby druga część tej prezentacji, a wszystko to z okazji
podwójnego jubileuszu Artysty:
75-lecia urodzin i 50-lecia pracy
twórczej. Wielkie gratulacje.
Pr z y z n a j ę, ż e k o n t a k t
z „kłodzkim szkłem artystycznym” i twórczością Stefana Sadowskiego to wcale niemały
epizod w moim życiu. To ważna
przygoda artystyczna, odświeżana zwykle, kiedy przechodzę
przez wystawę stałą w MZK i widzę znów prace, które wiele razy
przepakowywałam, przygotowując je do różnych ekspozycji
w Polsce i za granicą. A potem
zniknęła Galeria, w której je eksponowałam. Nie ma również
śladu po hucie szkła w Szczytnej Śląskiej, gdzie powstały,
a przeżycia te dalej w nas trwają. Artysta początkowo zajmował się grafiką. Został przyjęty
do ZPAP w 1969 roku na podstawie prac graficznych. Członkiem
rzeczywistym został w 1972 r.
Taka była wówczas procedura.
Jednocześnie był etatowo związany z hutą i dyrekcja zaproponowała mu , a wręcz zmusiła , by
wziął udział w ważnej wówczas
wystawie szkła w Katowicach.
I tak to się zaczęło…
W latach 60-tych współczesne projekty szkła były zupełną
nowością, bo na tej jedynej
w Polsce uczelni plastycznej powołano Wydział Szkła i Ceramiki. Do hut ziemi kłodzkiej trafili
pierwsi jej absolwenci i zmienili
zupełnie kształt polskiego szkła.
Osiedlili się tu już w końcu lat
50-tych: Zbigniew Horbowy,
Lucjan Gajos, Witold Turkiewicz,
Zygmunt Janota, a nieco później
Stanisława Paczos, Ewa Gerczuk,
Janusz Robaszewski. Sadowski
podjął współpracę z hutą w 1968
roku, jeszcze przed dyplomem.
Pracował jako projektant i kierownik ośrodka wzorcującego
do 2008 roku - to cała epoka.
Obok zestawów użytkowych,

które były produkcją podstawową huty, rozpoczął eksperymenty autorskie w szkle unikatowym. I te pierwsze pomysły
wystawiał , jak przypomniał mi
na wernisażu, w Galerii BWA
w ratuszu kłodzkim. Cieszy mnie
ten szczęśliwy początek. Promowanie środowiska plastycznego
było moją powinnością statutową. Dokonania tutejszych
artystów mogłam upowszechniać także na drodze wymiany
z innymi środowiskami w kraju,
a nawet za granicą. Propozycję
taką otrzymaliśmy pod koniec
lat 70-tych za pośrednictwem
Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie, któremu
podlegaliśmy merytorycznie.
Udało się kilka takich prezentacji przygotować. Pamiętam jak
w Budapeszcie Węgrzy zapytali
mnie, czy mają przygotować dla
celów ekspozycji kilka zabytkowych kredensów? Oczekiwali
zupełnie innego szkła; prawdopodobnie zestawów stołowych.
Po wypakowaniu skrzyń zdumieli się. Nie spodziewali się takich
prac: nowoczesnych w formie
i dynamicznych w treści. Uczestniczyło w tym pokazie wówczas
także szkło Witolda Turkiewicza,
Ewy Gerczuk, Zygmunta Janoty, Stanisława Gołdyna. Ale od
prac Sadowskiego rozpoczynałam zwykle montaż wystaw.
Lubiłam te wielokolorowe walce
z cyklu „Atol” o różnobarwnym
nasyceniu, z których można było
komponować efektowne układy
jakby kompozycji muzycznych,
a potem dodawałam inne elementy ,np. wysmukłe „Flamingi”
o długich szyjach lub „Erupcje
– Inselberg” z fragmentami
granitu wtopionymi w podstawę. Wystawy te budziły wielkie
zainteresowanie. Pamiętam
w Lipsku przyklejone do szyb
twarze przechodniów, które
śledziły prace nad kształtem
ekspozycji, bo Ośrodek Kultury
Polskiej mieścił się przy deptaku.
Już w latach 80-tych jego
prace ewoluowały, uwalniając
się coraz bardziej od funkcji użytkowych, a jeśli nawet
przypominały w rysunku ich
kształt, we wnętrzu pojawiał
się dramat yczny ładunek
w postaci nierozpuszczonych do
końca związków chemicznych,

Stefan Sadowski z żoną.

Fragment wystawy

które sugerowały jakąś akcję,
pulsowanie... Tlenki metali i ich
strzępki, drobiny, tworzyły iluzję
drzemiących w nich wewnętrznych mocy. To było wówczas
bardzo awangardowe i w tym
ukrywała się prawdziwa natura
ich Autora. Przeźroczystość mieściła w sobie połyskliwy, ukryty
dynamit. Nic więc dziwnego, że
prace zostały zauważone i coraz
częściej wystawiane w ważnych,
światowych galeriach. Żyliśmy
przecież w warunkach realnego
socjalizmu, a prace Artysty znalazły się w znanych światowych

galeriach. Jak wspomina, pierwszy raz wyjechał do Londynu
z pracownikami MINEX-u w 1972
roku, gdzie mieli promować zestawy użytkowe huty. Anglicy
mieli wszystko, nie potrzebowali
niczego. Skorzystał jednak z okazji zwiedzania galerii i muzeów.
Przez dwa dni pieszo przemierzał Londyn i zwiedzał galerie,
gdzie były prawdziwe arcydzieła.
Przypomnę przy okazji
wystawę z lat 90-tych, ostatnią
w kłodzkim ratuszu, gdzie taflę
lub bryłę Sadowski potraktował
jak przestrzeń przeźroczystą,
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w którą wrysować można nie
tylko podziały płaszczyzn, ale
wewnętrzne napięcia między
nimi, a nawet symbole. To w
ramach rozszerzania granic
sztuki. Przeźroczystość jest
najbardziej fascynującą cechą
szkła, możliwości jakie daje
światło są nieograniczone przenika, załamuje, tworzy odblaski, a więc stwarza szansę
nieustannej, nieuchwytnej gry,
która jest spektaklem sztuki.
I te właśnie cechy odnajduję
na obecnej, eksponowanej
w Muzeum wystawie. Odkrywa
ona dalszy ciąg przeobrażeń,
jakim Autor poddał swą twórczość . Może przyczynił się do
tego fakt zorganizowania przez
niego w 1986 r. pracowni obok
domu w Polanicy-Zdroju. Kupił
piec ceramiczny i zainstalował
w pracowni. Kiedy masa szklana
mięknie w temperaturze 800° C,
można ją łączyć z różnymi związkami chemicznymi i uzyskiwać
dodatkowe efekty. Szkło poddane takiej temperaturze daje
się dowolnie formować i łączyć
z innymi, tajemniczymi związkami, a przy doświadczeniu artysty staje się wielowarstwowym,
pełnym migotliwych skojarzeń
dziełem. Bywa raczej metaforą
niż realnością.
To co było informelem
w malarstwie, znalazło swoje
przedłużenie w tej dyscyplinie,
nasilając abstrakcyjność, a przecież jednocześnie potwierdzając materialne relacje różnych
stężeń, nabrzmień, kulminacji.
W zagęszczonym faktami
świecie uzyskał spójność wizji
plastycznej z wewnętrznym
temperamentem i przeżyciami.
Dziś w okresie tak wielkiej
dowolności sztuki, sięgającej aż
granic jej istnienia, znajdujemy
tu na nowo zbudowaną przestrzeń plastyczną, która łączy

Szklane Światy
Wystawa szkła artystycznego
S.Sadowskiego prezentowana
jest w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w
Kłodzku do 5.03. 2017 r. Eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych
artysty.
Katalog wydano dzięki wsparciu
finansowemu udzielonemu przez
Gminę Polanica Zdrój oraz ZPAP
Zarząd Okręgu we Wrocławiu

elementy rzeźby, malarstwa
i tej spajającej wszystko idei,
czyli tworzywa literackiego
lub literackiej anegdoty. Dzięki skojarzeniom możemy snuć
dalej rozpoczęty przez artystę
wątek, który proponuje własną
mitologię. My z tego bogactwa mamy prawo coś wybrać
dla siebie, jako przyjazny naszym przeżyciom fragment.
Bo sztuka współczesna składa się z fragmentów, różnych
skrawków, czasem nieprzystających do siebie i zatrzymanych
nagłym gestem artysty. Jest
tu wiele nawiązań do natury:
postrzeganie jej zmienności,
wzrastanie, odczucie pór roku
(„Jesień”, „Łąka wg Leśmiana”,
„Zmierzch”, itd), a także prawdy
historycznej, ukrytej w symbolu
(„Smoleńsk”). Najważniejszym
składnikiem tej wystawy jest
obraz o szklanej strukturze, ale
zawierający wszystko , co ważne
i aktualne w sztuce dziś.
I pomyśleć, że niedaleko,
na obrzeżach Polanicy, „w głębi lasu”, jak napisał wieloletni
przyjaciel prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki - w swojej
alchemicznej pracowni tworzy
Artysta „szklane światy”, które mogą być wystawiane we
wszystkich galeriach świata.
Autor uczestniczył w około
40 znaczących prezentacjach
polskiego szkła w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się
w zbiorach polskich muzeów
oraz w kolekcjach szkła w Danii, Belgii, Hiszpanii i Niemczech.
Jeśli teraz jakiś brzuchomówca
będzie mi wmawiać, że sztuka się skończyła, odpowiem
- u nas wprost przeciwnie, kwitnie wspaniale. Warto stanąć
obok prac Stefana Sadowskiego
i zachwycić się chwilą.

Kurator wystawy: Lucyna Świst,
Teksty katalogu:
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki,
Lucyna Świst,
Zdjęcia:
Rudolf Rykr, Stefan Sadowski,
Opracowanie graficzne:
Cezary Twardowski
Copyright by:
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku

Plakat do wystawy „Szklane Światy”.
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Ewa Glura

LEGENDY I OPOWIEŚCI SOWIOGÓRSKIE
W dniu 14.12.2016 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy odbyła się promocja książki
„Legendy i opowieści sowiogórskie”, autorstwa bielawskiego
kronikarza Krzysztofa Pludro.
W promocji liczny udział wzięli przedstawiciele władz miasta,
dyrektorzy szkół, pedagodzy,
prezesi ościennych towarzystw,
pracownicy Ośrodka Kultury, zakładów pracy i członkowie naszego stowarzyszenia. Książka została
wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Bielawy z udziałem środków finansowych otrzymanych
z Gminy Bielawa.
Po wyczerpaniu nakładu
pierwszego wydania „Legend
sowiogórskich”, zarząd Towarzystwa postanowił wydać następne,
wzbogacone o opowieści z okolic miasta, ilustrowane pracami
plastycznymi, wykonanymi przez
dzieci i młodzież z bielawskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Promocja książki rozpoczęła się wykonaniem „Piosenki
o Bielawie”, która została ocalona
od zapomnienia przez pedagog
Justynę Sochę, gdyż zapamiętała słowa i melodię. Słowa napisał Teodor Mierzeja, a muzykę
skomponował Wacław Debich.
Piosenka ta została nagrana przez

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie i zaprezentowana zaproszonym gościom.
Następnie odbyła się projekcja filmu pod tytułem „Legenda
o zielonym myśliwym” w reżyserii Jarosława Florczaka, członka
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
w którym wzięły udział dzieci
i młodzież szkolna, członkowie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańcy Bielawy.
Legenda ta jest zamieszczona
w naszej publikacji. Film zyskał
wielkie uznanie, a Zarząd TPB
liczy na sfilmowanie innych sowiogórskich legend. Promocja
zakończyła się wystąpieniem
autora książki, który w krótkich
słowach opowiedział o powstaniu tej publikacji i podziękował za
jej wydanie, po czym przystąpił
do składania autografów.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy wyraża nadzieję , że
niniejsza książka zostanie pozytywnie przyjęta przez czytelników, a szczególnie przez dzieci
i młodzież szkolną.
„Legendy sowiogórskie”
można kupić w Bielawie, w księgarni przy ul. Piastowskiej lub
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Os. Włókniarzy 10.

Ewa Glura prezentuje nowe wydanie „Legend i opowieści sowiogórskich”.

Krzysztof Pludro

Legendy
i Opowieści
Sowiogórskie

Okładka książki „Legendy i opowieści sowiogórskie”.

Krzysztof Pludro składa autografy.
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Teresa Bazała

FESTIWAL TRZECH KULTUR W KRZESZOWIE

Wspólne zdjęcie uczestników Festiwalu.

W dniach 20-22 stycznia
2017 r. już po raz siódmy odbył
się w Krzeszowie Festiwal Trzech
Kultur - Przegląd Jasełkowy i Kolędniczy. Festiwal organizowany
był przez Fundację Europejska
Perła Baroku wspólnie z Kurią
Legnicką , Sanktuarium i Parafią w Krzeszowie, Ośrodkiem
Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Wydziałem Programów Katolickich - POLEST oraz Centrum
Bibliotecznym i i Kulturalnym
Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie. Patronat Honorowy
nad Festiwalem objęli: Bp. Zbigniew Kiernikowski – ordyna-

riusz legnicki, Elisabeth Wolbers
- Konsul Generalny Republiki
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Arkadiusz Ignasiak - Konsul
Honorowy Republiki Czeskiej
we Wrocławiu, Eurodeputowany Kazimierz Ujazdowski oraz
Tadeusz Samborski - członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego , a patronat medialny
Radio Maryja, Telewizja „Trwam”
i „Nasz Dziennik”.
Celem imprezy jest promowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza, które zdaniem
głównego pomysłodawcy księdza prałata Mariana Kopko łą-

Sala widowiskowa Centrum Bibliotecznym i Kulturalnym Gminy Kamiena Góra w Krzeszowie.

czy mieszkających tu Polaków,
Czechów i Niemców. Jego
zdaniem, najlepiej wyraża się
to w modlitwie, a kto śpiewa
kolędy i pastorałki oraz bierze
udział w jasełkach - dwa razy
się modli. Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży
oraz dorosłych z Polski Czech i
Niemiec. Uczestnicy występują
w czterech kategoriach: zespoły
dziecięce, zespoły młodzieżowe, zespoły rodzinne i soliści.
W tegorocznym festiwalu wzięło
udział 7 zespołów jasełkowych,
które zaprezentowały 20-minutowe , niezwykle refleksyjne

Jury przeglądu.

spektakle, przepełnione głębokimi treściami społecznymi
i patriotycznymi. Były to: Grupa
Jasełkowa z Rząsin, Dziecięce
Zespoły Jasełkowe z Krzeszowa
i Czarnego Boru, Zespół Jasełkowy „Dobroduszki”’, Grupa
Jasełkowa z Witkowa, Schola
„Hej Jezu” z Kamiennej Góry
oraz Koło teatralne z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej
Rudzie (parafia św. Barbary),
łącznie ponad sto osób.
W popołudniowym przeglądzie kolędniczym zaprezentowali się: Zespół rodzinny
„Kresowianie”, Zespół wokalny
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Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
w Wałbrzychu, Zespół młodzieżowy „Owieczki Boże”, „Mali kolędnicy” z Ćervenego Kostelca
w Republice Czeskiej oraz soliści
Natalia Budzińska, Dominik Budziński, Aleksandra Majek, Sokta
Ciureja Angelo oraz Ksenia Duszenko. Konkursowi towarzyszyły
występy gościnne zespołu „Bolkowianie”, Zespołu rodzinnego „Regina i Marian”, Marzeny Brudzińskiej.

Jury z uwagą obserwujące i
oceniające zmagania artystów
miało niezwykle trudne zadanie,
gdyż poziom prezentowanych
umiejętności uczestników był
bardzo wysoki, a występy zachwycały wykonaniem. Wśród
opowiedzianych historii jasełkowych pierwsze miejsce przyznało Kołu Teatralnemu z Nowej
Rudy, drugie Grupie Jasełkowej
z Witkowa, trzecie Zespołowi z
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Rząsin. W Przeglądzie kolędniczym bezkonkurencyjni okazali
się „Mali kolędnicy” z Červenego
Kostelca. Kolejne miejsca zajęli
Sokta Ciureja Angelo(II), Ksenia
Duszeńko(III). Wszyscy zostali
obdarowani cennymi nagrodami i słodyczami. Uczestnicy
Festiwalu mieli również możliwość uczestniczenia w niezwykle cennych, kilkugodzinnych
warsztatach z emisji głosu i

prezentacji na scenie, prowadzonych przez doświadczone
artystki. Na szczególne uznanie
zasługuje gościnność i niezwykła atmosfera, jaka panowała
w trakcie przesłuchań i warsztatów, co było wielką zasługą
czuwającego nad wszystkim Ks.
prałata Mariana Kopko. Uczestnicy deklarowali, że na pewno
przyjadą tu za rok, bo warto.

Sokta Ciureja Angelo z Wałbrzycha (II miejsce w Przeglądzie Kolędniczym).

Koło teatralne z Nowej Rudy.

Zespół „Bolkowianie”

Grupa jasełkowa z Witkowa

Mali kolędnicy z Červenego Kostelca

Ks. prałat Marian Kopko i ks. Marian Lewicki z Polic n. Metują - opiekun czeskich
kolędnków.
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prof. Stanisław Januszewski

RATUJMY MIĘDZYLESKI POMNIK TECHNIKI
Na dziedzictwo Międzylesia składa się pamięć miasta,
w którym w wiekach średnich
rozwijało się górnictwo żelaza
i metalurgia, później zaś hutnictwo szkła. W XVII w. był to już
ważny ośrodek chałupniczego
tkactwa lnianego, zaś w dobie
industrializacji przemysłu bawełnianego. Dalszemu rozwojowi
miasta sprzyjał ruch graniczny,
rozwój komunikacji kolejowej
i turystyka. Jego spuściznę kulturową znaczą dzisiaj dwa XVIIwieczne domy tkaczy (relikt
szerszego niegdyś założenia
„domów siedmiu braci”), barokowe Sukiennice z poł. XVIII wieku, niegdyś siedziba hurtownika
i eksportera wyrobów lniarskich
na rynek europejski, w końcu
także budowle stacji kolejowej.
Dziełem porzuconym, najwyraźniej niechcianym, jest dzisiaj
dawna gazownia węglowa, pochodząca z 1905 roku, w 1998
wyłączona z ruchu, jako ostatnia
gazownia klasyczna na Śląsku,
w Polsce i w Europie. To znakomity pomnik dziedzictwa przemysłowego, nośnik informacji prowadzący nie tylko w dzieje techniki i technologii produkcji gazu
świetlnego, polityki technicznej
państwa i samorządu miejskiego,
energetyki i relacji człowieka ze
środowiskiem przyrodniczym,
ale także jakości i stylów życia
miejscowej społeczności.
Pierwszą gazownię uruchomiono w Wielkiej Brytanii w 1795
roku. Na ziemiach polskich pierwsze próby oświetlenia ulic gazem
świetlnym podjęto w Krakowie
(1830), we Wrocławiu (1843),
w Warszawie (1844), w dobie gdy
ruch budowy gazowni ogarnął
już całą Europę. Gazownia awansowała do roli jednego ze znaków
rewolucji industrialnej, epoki
żelaza i pary, czasu, w którym
wierzono, że rozwój przemysłu
i techniki wykształci również
nową relację między techniką,
środowiskiem, a człowiekiem
uzbrojonym w wiedzę i nowe
technologie. Znakomicie oczekiwania te oddawały XIX-wieczne
utopie społeczne, które wywarły
większy wpływ na umysły naszych przodków, aniżeli się to
nam dzisiaj wydaje.
Rozwój gazownictwa w Polsce przebiegał różnie, w zależno-

Wymowna ilustracja czasu pogardy dla dzieła kultury i człowieka,
foto S. Januszewski, 2013

Zespół budynków produkcyjnych i administracyjno-mieszkalnych gazowni Międzylesie, foto S. Januszewski, 2013

ści od kondycji gospodarczej obszarów wcielonych w końcu XVIII
stulecia w organizmy państw
zaborczych Rosji, Prus i Austrii.
W 1913 r. w Królestwie Polskim
było 7 gazowni, zaś w Galicji
14. Jakże niewiele, zważywszy,
że na obszarach pozostających
pod władzą pruską, na Śląsku,
w Wielkopolsce, na Pomorzu czy
Mazurach już w 1907 r. funkcjonowało 254 gazownie, w tym 101
na uprzemysłowionym Śląsku.
Pierwsze gazownie dolnośląskie powstały we Wrocławiu
i w Wałbrzychu w 1847 r. Ich

budową zajmowały się specjalistyczne firmy prywatne. Jedną
z najstarszych było Niemieckie
Kontynentalne Towarzystwo
Gazownicze w Dessau. Konkurowały z nią młodsze i mniejsze: Bamag Berlin, Didier Szczecin, Gasbetrieb Berlin, Hempel
Berlin, Kopers, Pintsch Wiedeń
i Berlin. Czas prosperity przemysłu gazowniczego przypadł
na początek XX stulecia. Dość
powiedzieć, że tylko na Dolnym Śląsku liczba gazowni z 21
w 1898 wzrosła do 65 w roku
1931. U progu XX stulecia naj-

większymi były tutaj gazownie
we Wrocławiu, Zgorzelcu i Dzierżoniowie. Produkcja pierwszej,
przez wiele lat utrzymującej
zarazem pozycję największej
i najnowocześniejszej w Europie,
sięgała w 1913 roku 53 mln m3
gazu rocznie, zaś w roku 1928
już 73 mln m3.
Jak grzyby po deszczu wyrastały gazownie, także na ziemi
kłodzkiej, m.in. w Kudowie-Zdroju, Dusznikach-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Kłodzku, Bystrzycy
Kłodzkiej, Lądku-Zdroju, Bardzie,
których modelowi odpowiada
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m.in. gazownia międzyleska,
paczkowska, a także ta utrzymana w Sobótce. Jeszcze w XX
wieku przez wiele lat, gazownictwo skutecznie konkurowało
z energetyką. Zawdzięczało to
nie tylko upowszechnieniu się
urządzeń gospodarstwa domowego opalanych gazem. Sprzyjały mu także niskie koszty eksploatacji zakładów gazowniczych,
z drugiej zaś strony wysokie
koszty produkcji energii elektrycznej. Ta różnica rekompensowała uciążliwości procesu
produkcji gazu świetlnego.
Dość powiedzieć, że na Śląsku do roku 1920 cena metra
sześciennego gazu wynosiła
22 fenigi, wobec 43 fenigów
1 kWh energii elektrycznej.
Druga połowa XX wieku była
już czasem likwidacji gazowni
w Polsce. Produkcję gazu metodami klasycznym i ostatecznie
przesądziła decyzja Ministra
Górnictwa i Energetyki z 1964
roku, nakazująca likwidację
gazowni miejskich. Gaz świetlny ustąpił miejsca ziemnemu,
a po dawnych gazowniach
pozostały dzisiaj co najwyżej
relikty piecowni, zasobników
węgla, teleskopowych zbiorników gazu, budynków produkcyjnych, kryjących niegdyś
instalacje oczyszczania gazu,
bądź urządzenia umożliwiające
wykorzystanie produktów ubocznych gazyfikacji węgla. Niektóre
z nich postrzegamy dzisiaj już
w kategoriach nie dzieła techniki, lecz dobra kultury - nośnika
informacji, wprowadzającego
nie tylko w dzieje gazownictwa
i procesów przemiany jego technologii, ale ujawniającego również złożone relacje pomiędzy
gazownictwem, a gospodarką
i przemysłem.
Gazownia w Międzylesiu, pochodząca z początku XX stulecia
jest interesującą o tyle, że obok
gazowni w Paczkowie i Sobótce
(tę sprzedano, ryzykując utratę
zabytkowego wyposażenia
technicznego), jest jedyną na
Śląsku, która prezentuje model
standardowej, niewielkiej gazowni miejskiej. Jej mury kryją
zapis dziejów technologii i gazownictwa śląskiego. Podłączono
do niej kilkadziesiąt lamp ulicznych, adaptowanych z wcześniejszych - naftowych. Połączenie z
siecią gazową zyskały budynki
mieszkalne i publiczne, warsztaty
i obiekty przemysłowe. Proces
destylacji węgla kamiennego

prowadzono w dwóch piecach
8-retortowych, o zdolności produkcyjnej rzędu 1200, a następnie 2000 m3 gazu/dobę, w temp.
1000 - 1200°C. Przez odbieralniki gaz przechodził do chłodnic
wodnorurkowych, wieżowych
płuczek amoniakalnych i odsiarczalników skrzyniowych. Oczyszczano go z wody amoniakalnej
i smoły pogazowej, naftalenu,
cyjanowodoru i innych węglopochodnych, które zbywano,
podobnie jak koks powstający
w procesie zgazowania węgla
kamiennego.
Przy piecach zachowano
dźwig załadowczy do nawęglania retort, tzw. muldę. W pobliżu
budynku piecowni znajdujemy
zbiornik gazu, złożony z cylindrycznego, wypełnionego wodą
basenu, z którego w miarę dopływu gazu wynurzały się ruchome
jego człony – dzwon i teleskop.
Dzwon zamykał zbiornik od góry,
a basen wodny od dołu, ruchomy
zaś teleskop regulował pojemność zbiornika. Poszczególne
części tego układu łączyły się
z sobą systemem stalowych
prowadnic i rolek, widocznych
na obwodzie zbiornika. Przez
ten stalowy, standardowy
dla wielu gazowni miejskich, teleskopowy zbiornik gazu typu
mokrego, o pojemności ok.
600 m3, prowadzono go dalej do sieci miejskiej.
Do dzisiaj pozostały w Międzylesiu zwarte z sobą budynki
produkcyjne, piecowni, odsiarczalni, składu węgla oraz małego warsztatu mechanicznego
i budynek administracyjno-mieszkalny, utrzymane w konwencji historyzującej architektury, operującej formami pseudogotyku przemysłowego i tzw.
„stylu rodzimego”. Urbanistyka
i architektura pozostają podporządkowane charakterowi procesu produkcyjnego. Nie skrywają
funkcji. Podobnie kształtowano
analogiczne zakłady w Międzygórzu, Dusznikach, Radkowie czy
Bardzie, nadając dziełom budownictwa przemysłowego i techniki
romantycznego wyrazu. Wtapiano je w krajobrazy przyrodnicze
i kulturowe, zacierając jak gdyby
agresywny dla środowiska charakter tego przemysłu.
Czy gazownia w Międzylesiu,
dzisiaj nieużytkowana i opuszczona, znajdzie nowy program
użytkowy, czy stanie się jeszcze
jedną atrakcją Międzylesia? Jeśli
tak, to wniesie w tradycyjne pro-
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Międzylesie. Teleskopowy zbiornik gazu typu mokrego. Foto S. Januszewski, 2013

Opróżnianie retorty ze zgazowanego węgla w gazowni w wielkopolskim Śmiglu
ok. 1980 roku, foto Archiwum FOMT

Międzylesie - Piecownia, Piece retortowe do odgazowywania węgla,
foto S. Januszewski, 2013
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gramy rekreacyjne i poznawcze
tego urokliwego miasteczka treści związane z techniką, z przemysłem, z kulturą materialną walory, których często nie postrzegamy. A może spotka ją los
podobny wielu dziełom czasu
industrializacji, ulegnie nowym
kannibalom, którzy na gruzach
kultury chcieliby wznosić szklane domy? Nie byłby to jedyny
w Polsce przykład ograbiania
nas z możliwości ciągłego obcowania z dziedzictwem cywilizacyjnym. Bądź co bądź, nie
wszędzie mamy do czynienia
z taką troską o dziedzictwo, jak
w Warszawie, Toruniu, Zgorzelcu
czy Paczkowie.
W 1991 r. muzeum gazownictwa stworzono w dawnej
gazowni miejskiej Paczkowa,
gdzie zachowano kompletne linie technologiczne i urządzenia
do produkcji gazu świetlnego,
pochodzące z 1902 r. Gazownia pracowała do 1977 roku.
Później zebrano tutaj ponad
3 tysiące eksponatów. Znajdziemy
wśród nich urządzenia gazowe
gospodarstwa domowego: kuchenki, piece łazienkowe, termy,
żelazka, lodówki, piece i kominki
do ogrzewania pomieszczeń, latarnie i lampy oświetleniowe, a nawet gazowe lokówki do włosów.
Muzeum prezentuje liczne dokumenty, plany, publikacje, szkice
oraz fotografie, przede wszystkim
zaś procesy wytwarzania gazu
świetlnego, jego oczyszczania
i rozprowadzania do odbiorców.
W teleskopowym zbiorniku gazu,
adaptowanym na muzealną salę,
zgromadzono bogatą kolekcję
kilkuset gazomierzy, z których
najstarszy pochodzi z 1877 r. Jak
przystało na gazownię, teren muzeum oświetlają czynne latarnie
gazowe. Wolne powierzchnie
budynków produkcyjnych i ad-

Gazownia w Sobótce (1903) – modelowe rozwiązanie architektury bloku administracyjno-mieszkalnego i produkcyjnego, foto
S. Januszewski, 2008

ministracyjnych wykorzystano,
urządzając w nich atrakcyjne
galerie wystawiennicze i sale
konferencyjne, pracownie, archiwum, bibliotekę, a nawet kilka pokoi gościnnych. Podobną
rolę można by przypisać także
gazowni międzyleskiej, także
znamienną, że znakomicie mogłaby korespondować z siecią
muzealnictwa technicznego
Kotliny Kłodzkiej, m.in. kopalnią
złota w Złotym Stoku, Młynem
Papierniczym w Dusznikach,
Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej i Pardubickiego
Kraju w Czechach, obfitującego
w ponad 50 muzeów, a polecać
moglibyśmy tutaj m.in. bliskie
granicy, największe w Czechach,
Muzeum Rzemiosł w Letohradzie,
Muzeum Przemysłu w Mladějovie na Moravě, Muzea Wojskowe
w podziemnej twierdzy Hurka
czy Bouda, elementach czeskiej
linii Maginota, w przygranicznych
Kralikach.

Międzylesie - Piecowania, odbieralniki gazu, foto S. Januszewski, 2013

Jeśli taką uwagę przywiązujemy do ochrony starych gazowni i proponujemy postrzeganie
ich w kategoriach zabytków
przemysłu i techniki, to dlatego, że służyć mogą utrzymaniu
w zbiorowej pamięci dziedzictwa
nagromadzonego pracą pokoleń.
Postrzegamy ich walory wyróżników współczesnych krajobrazów
kulturowych. Chcielibyśmy utrzymywać je w nowych już rolach znaków, komunikatów, służących
nie tylko celom poznawczym czy
nostalgii za czasem, który przeminął. Sądzimy, że dzieła kultury
technicznej pomogą człowiekowi
odnaleźć się w świecie bezustannej zmiany, zrozumieć swoiste
kody genetyczne naszej cywilizacji. Mogą pełnić rolę zwierciadła,
w którym możemy przeglądać
się, śledząc drogę przebytą
i wyzwalając refleksję nad naturą postępu i jego kosztami.
Dodajmy też, że dzieła kultury
technicznej gazownictwa, sta-

re budowle czy instalacje służyć
mogą procesom edukacyjnym,
wychowywać dla przedsiębiorczości i w nowych rolach wciąż
służyć człowiekowi, rozpalając
emocje i myślenie o bezustannej
potrzebie budowy nowego ładu
przestrzennego oraz harmonijnego rozwoju techniki i gospodarki,
zgodnie z prawami natury i rozumu. Jeśli uznamy, że w procesie masowej edukacji człowieka
III tysiąclecia, kształtowania nowego jego modelu, swoistym
narzędziem dydaktycznym stać
się może zabytek, unaoczniając,
że każde działanie człowieka
na polu techniki i technologii
rodzi skutki trwałe, zwykle nieoczekiwane, pozytywne i negatywne, tym bardziej pochylmy się
nad znakiem przeszłości. Włączmy gazownię Międzylesia w rytm
współczesnego życia i wsłuchajmy się w przesłanie, jakie dobro
kultury technicznej niesie.

Muzeum gazownictwa w starej gazowni Paczkowa, foto S. Januszewski, 2009
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KSIĄDZ KARD. MIROSLAV VLK – WSPOMNIENIE

(17.05.1932 - 18.03.2017 r.)
18 marca 2017 roku zmarł
ks. kard. Miroslav Vlk, emerytowany arcybiskup praski oraz
prymas Czech i Moraw. Urodził
się 17.05.1932 roku w Lisnicy
w powiecie piskim.
W 1946 roku ukończył
szkołę średnią w czeskich
Budziejowicach, ale pozostał
w tym mieście jeszcze przez
dwa lata, bowiem był robotnikiem w zakładach „Motor”. Po
odbyciu przymusowej służby
wojskowej, podjął studia historyczne na Uniwersytecie
Karola w Pradze. W 1964 roku
rozpoczął studia teologiczne
w seminarium duchownym
w Litomierzycach.
23.06.1968 roku w okresie
tzw. Praskiej Wiosny przyjął
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Josefa Hloucha, który
prawie jednocześnie mianował go swoim sekretarzem.
W 1971 roku władze komunistyczne zmusiły go do rezygnacji z funkcji sekretarza,
a w 1978 roku odebrały mu zezwolenie na prowadzenie działalności duszpasterskiej. Przez
osiem lat pracował fizycznie,
myjąc witryny sklepowe, ale
równocześnie prowadził tajną działalność duszpasterską.
Od 1989 roku powrócił do
pracy w kościele katolickim,
podjął pracę jako proboszcz i
administrator parafii. W 1990
roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji czesko- budziejowickiej.
W 1991 roku Ojciec Święty
ustanowił kard. Vlka następcą
90-letniego kardynała Františka
Tomáška. W 1993 roku został
mianowany przewodniczącym
Rady Konferencji Episkopatów
Europy, na sekretarza w tej instytucji powołał polskiego kapłana ks. Tadeusza Fitycha. Jego
hasło biskupie brzmiało; „Aby
wszyscy byli jedno”. 11 listopada 1994 roku papież włączył Go
do kolegium kardynalskiego.
Księdza kard. M. Vlka poznałem w 1990 roku, bowiem
jesienią tamtego pamiętnego
roku udało się zorganizować
I Polsko- Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej pod hasłem
przewodnim „Abyśmy wszyscy
byli Jedno”. Zostałem wybrany

przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego tej nowej akcji społeczno-kulturalnej, która
od samego początku bardzo
dynamicznie się rozwijała na
pograniczu polsko- czeskim.
Organizatorzy tej nowej akcji
polsko-czeskiej, którzy od początku chcieli budować prawdziwą solidarność między naszymi narodami, byli zapraszani
do ambasady RP oraz Pałacu
Arcybiskupa praskiego.
Kard. M. Vlk od samego początku bardzo dobrze przyjmował polską pomoc, dziękował
za solidarność polsko-czeską
oraz różne oddolne inicjatywy
społeczne.
Chętnie zapraszał do pracy w Czechach polskich księży, którzy chcąc „z serca spłacić
chociaż w części dług za śmierć
Św. Wojciecha” bardzo licznie
przybywali i ciągle przyjeżdżają do trudnej pracy duszpasterskiej w Republice Czeskiej. Ustanowił nawet pierwszą
polską parafię w kościele św.
Idziego przy ul. Husovej 8.
Później napisał: „W listopadzie 1989 roku po czterdziestoletnim okresie na pustyni,
Kościół czeski dochodzi do
upragnionej ziemi obiecanej,
wolności(…). Powszechnie
uznawano kościół za orędownika prawdy i miłości – wartości, które jak głosiły napisy
na transparentach, miały zatriumfować nad kłamstwem
i nienawiścią. Upadek komunizmu powszechnie odebrano więc jako zwycięstwo dobra, zwycięstwo ducha (…).
Z konspiracji wychodzą liczne organizacje katolickie, jak
Caritas oraz katolicka prasa.
W takiej atmosferze, w kwietniu
1990 roku, do kraju przyjeżdża
Jan Paweł II. Witając Papieża,
prezydent mówi o cudzie, którego on sam jest świadkiem.
Cud Świętego. Ludzie przyjmują go jako orędownika pokoju, dialogu, wzajemnego
szacunku i zrozumienia, jako
apostoła braterskiej jedności
przy poszanowaniu różnic(..).”
Niestety, szybko się okazało, że realia zlaicyzowanego
społeczeństwa w Republice
Czeskiej są bardzo trudne do

„Opłatek polonijny” w Ambasadzie RP w Pradze (XII 2013 roku).

zmiany. Ludzie chętnie korzystają z wolności, ale sprawy duchowe schodzą na dalszy plan.
W tych warunkach rozwijają się
organizowane Polsko- Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej,
które od 1995 roku odbywają
się już bardzo regularnie w coraz większej liczbie miejscowości, (szczególnie w polskich i
czeskich miejscowościach
na pograniczu), pod hasłem
„Bądźmy Rodziną”. Ks. kard.
M. Vlk zawsze doceniał wysiłki organizatorów i wspierał ich
pracę duchowo, uczestnicząc
w spotkaniach. Bardzo często
polska ambasada w Pradze była
miejscem, gdzie ks. kard. czuł
się bardzo dobrze. Podczas
wszystkich kadencji - zmieniających się polskich ambasadorów - atmosfera była dla
tej akcji bardzo dobra, szczególnie tzw. „opłatki polonijne”,
organizowane corocznie były
okazją do podkreślenia ważności organizowanych na pograniczu wydarzeń społeczno –
kulturalnych. Ksiądz prymas
chętnie przychodził do polskiej
ambasady i popierał rozwijającą się współpracę.
Sam wielokrotnie miałem możliwość przedstawiać
kolejne sprawozdania oraz
nowe pomysły. Zawsze z zainteresowaniem przyjmował
każde nowe doświadczenia.
W 1996 roku udało mi się za-

prosić księdza kard. M. Vlka
do Kłodzka na uroczystości
związane z kolejnymi Polsko- Czeskimi Dniami Kultury
Chrześcijańskiej. Przyjechał
chętnie. Został powitany przez
polskie dzieci już na przejściu granicznym w Kudowie.
W czasie uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Kłodzku odebrał
medal Honorowego Obywatela
miasta Kłodzka. Podkreślając
znaczenie organizowanych od
lat Polsko- Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej pod hasłem
Bądźmy Rodziną, wyraził nadzieję na dalszy ich rozwój.
Nasze ostatnie spotkanie
miało miejsce w Pałacu Arcybiskupów Praskich w listopadzie 2014 roku, gdy z rąk jego
następcy – ks. kard. Dominika
Duki - odebrałem Medal Św.
Wojciecha. Przyszedł wtedy
na tą uroczystość, aby mi serdecznie pogratulować i podziękować. Pamiętam, że w
rozmowie prywatnej poskarżył
się wtedy na pogarszający się
stan zdrowia.
Mamy moralny obowiązek
kontynuować polsko- czeską
współpracę i na pewno nie zawiedziemy Ciebie, drogi nasz
Mistrzu i Nauczycielu. Twoje
życie i świadectwo są dla nas
wzorem do naśladowania.
Odpoczywaj w pokoju!
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VZPOMÍNKA – KNĚZ KARDINÁL MIROSLAV VLK

(17.051932 - 18.03.2017 r.)
Dne 18. března 2017 zemřel
kněz kardinál Miroslav Vlk, emeritní pražský arcibiskup a primas
Čech a Moravy. Narodil se 17. 5.
1932 v Líšnici v okrese Písek.
V roce 1946 ukončil studium
na střední škole v Českých Budějovicích, ale zůstal ve městě
ještě další dva roky, protože byl
dělníkem v továrně Motor. Po
absolvování povinné vojenské
služby začal studovat historii
na Univerzitě Karlově v Praze. V
roce 1964 začal studium teologie
v semináři v Litoměřicích.
Dne 23. 6. 1968 během tzv.
Pražského jara byl vysvěcen na
kněze biskupem Josefem Hlouchou, který ho téměř současně
jmenoval svým tajemníkem. V
roce 1971 ho komunistické úřady donutily odstoupit z funkce
tajemníka, a v roce 1978 mu
odebrali povolení vykonávat
pastorační činnost. Po dobu
osmi let fyzicky pracoval jako
umývač výkladních skříní, ale
také tajně vykonával pastorační práci. V roce 1989 se vrátil k
práci v katolickém kostele, začal
pracovat jako farář a správce farnosti. V roce 1990 ho papež Jan
Pavel II jmenoval biskupem česko-budějovické diecéze. V roce
1991 ho Svatý otec jmenoval
nástupcem 90- letého kardinála
Františka Tomáška. V roce 1993
byl jmenován předsedou Rady
konference evropských biskupů,
na tajemníka této instituce povolal polského kněze Tadeusze

Praga, 22 grudnia 2014 r. Kard. Miroslav Vlk wręcza Julianowi Golakowi list gratulacyjny z okazji przyznania
mu medalu św. Wojciecha.

Fitycha. Jeho biskupské motto
znělo: „Aby všichni byli jedno”.
Dne 11.11.1994 ho papež začlenil
do kardinálského sboru.
Kněze kardinála M. Vlka jsem
poznal v roce 1990, na podzim
tohoto osudného roku se mi podařilo uspořádat I. Polsko-české
dny křesťanské kultury pod heslem „Abychom všichni byli jedno.” Byl jsem zvolen předsedou
organizačního výboru této nové
společensko-kulturní akce, která
od počátku velice rychle rozvíjela
svou činnosti na polsko-českém

Podczas jednego ze spotkań w Ambasadzie RP w Pradze.

pohraničí. Také v Praze - hlavním
městě České republiky – se tato
akce odrážela hlasitou ozvěnou a
organizátoři této nové polsko-české akce, (kteří si od počátku přáli
dosáhnout opravdové solidarity
mezi našimi slovanskými národy) byli zváni na polské velvyslanectví i do paláce pražského
arcibiskupa.
Kardinál M. Vlk od začátku
velmi dobře přijímal polskou
podporu, děkoval za polsko-českou solidaritu a různé upřímné
a od základů vybudované spo-

lečenské iniciativy.
Ochotně zval k práci v České republice polské kněží, kteří
chtěli ze srdce alespoň částečně
splatit dluhu za smrt sv. Vojtěcha
a ve velkém množství přijížděli a
stále ještě přicházejí vykonávat
obtížnou pastorační práci v České republice. Založil také první
polskou farnost v kostele sv. Jiljí
na ulici Husova 8.
Později napsal: „V listopadu
1989, po čtyřiceti letech prázdnoty, se český kostel dostal
do vytoužené zaslíbené země

Ostatnie spotkanie. Praga, 22 grudnia 2014 r.
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svobody (...) Obecně byl kostel
považován za obhájce pravdy a
lásky - hodnot, které jak hlásali
nápisy na transparentech, měli
zvítězit nad lží a nenávistí. Pád
komunismu byl obecně přijat
jako vítězství dobra, vítězství
ducha (...). Z konspirace vychází
řada katolických organizací - jako
Caritas - a katolický tisk. V takové
atmosféře, v dubnu roku 1990,
do země přijíždí Jan Pavel II.
Během vítání papeže, prezident
hovoří o zázraku, jehož je sám
svědkem. Zázrak svatého. Lidé
jej přijímají jako zastánce míru,
dialogu, vzájemného respektu
a porozumění, jako apoštola
bratrské jednoty při současném
respektování rozdílů (..) „.
Bohužel, rychle jsme si
uvědomili, že realita sekularizované společnosti v České republice se jen velmi obtížně mění k
lepšímu. Lidé jsou ochotni užívat

svobody, ale duchovní záležitosti ustupují do pozadí. Za těchto
podmínek se rozvíjejí (od základů
budované) pořádané Polsko-české dny křesťanské kultury, které se od roku 1995 konají velmi
pravidelně a ve stále větším počtu míst (zejména v polských a
českých městech na pohraničí)
pod heslem: „Zůstaňme Rodinou”.
Byl to obtížný cíl ke splnění, tím
více kněz kardinál M. Vlk oceňoval úsilí pořadatelů a podporoval
jejich práci duchovně prostřednictvím svého pravidelného
zájmu a setkávání. Velmi často
bylo také polské velvyslanectví
v Praze místem, kde se kněz kardinál cítil velmi dobře. Prakticky v průběhu všech funkčních
období – měnících se polských
velvyslanců – byla atmosféra
pro tuto akci velmi dobrá. Také
tzv.”oplatky Polonia”, akce konající
se každoročně, jsou příležitostí

Z głębokim żalem
zawiadamiamy,
że w dniu 27 lutego 2017 r.
w Memmingen
odszedł do wieczności

Ś.P. Herbert Gröger,
Prezes sp. z o.o. Metzeler
Schaum w latach 1967-1981.
Ś.P. H. Gröger urodził się
w dzisiejszych Gołogłowach
w powiecie kłodzkim
12 stycznia 1923 r.
Pogrzeb odbył się
11 marca 2017r.
Spoczął na cmentarzu
w Buxheim w Niemczech.
Rodzinie Zmarłego składamy
wyrazy serdecznego
współczucia.
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zdůraznit důležitost společensko-kulturních akcí pořádaných na
pohraničí. Kněz primas ochotně
přicházel na polské velvyslanectví a přijímal konkrétní důkazy
rozvíjející se spolupráce.
Sám jsem měl mnohonásobně možnost prezentovat další
výsledky a nové nápady, vždy se
zájmem přijímal každou novou
zkušenost, kterou jsem přivezl do
Prahy. V roce 1996 se mi podařilo
pozvat kněze kardinála M. Vlka
do Kladska na oslavy v souvislosti s dalšími Polsko-českými dny
křesťanské kultury. Pozvání rád
přijal, polské děti ho vítali již na
hraničním přechodu v Kudově.
Později během slavnostního posezení Městské rady v Kladsku
přijal medaili Čestného občana
města Kladska. Během toho
zdůraznil význam již po léta organizovaných Polsko-českých dnů
křesťanské kultury pod heslem

„Zůstaňme rodinou“ a vyjádřil
naději na jejich další rozvoj.
Naše poslední setkání se
uskutečnilo v roce 2015 v pražském Arcibiskupském paláci,
kdy jsem z rukou jeho následníka – kněze kardinála Dominika
Duky – převzal medaili Sv. Vojtěcha. Přišel tehdy na tuto akci,
aby mi srdečně pogratuloval a
poděkoval. Vzpomínám, že si
tehdy během soukromého rozhovoru stěžoval na svůj zhoršující
se zdravotní stav.
Máme morální povinnost
pokračovat v naší polsko-české
spolupráci a jistě Tě nezklameme
– náš mistře a učiteli. Tvůj život a
svědectví jsou pro nás vzorem k
následování.
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ERINNERUNG AN KARDINAL MIROSLAV VLK

(17.051932 - 18.03.2017 r.)
Am 18 März 2017 verstarb
Kardinal Miroslav Vlk, emeritierter Prager Erzbischof und Primas
von Tschechien und Mähren. Er
wurde am 17.05.1932 in Lišnice
(deutsch Lischnitz) geboren. In
Budweis besuchte er das Gymnasium und legte dort 1952 die
Abiturprüfung ab. Er arbeitete
zunächst als Monteur in einer
Autofabrik und leistete danach
den Militärdienst ab. Es ergab
sich die Möglichkeit 1955 ein
Studium der Archivkunde an der
Prager Karls-Universität zu beginnen, das er 1960 mit der Promotion abschloss. 1964 gelang
es ihm schließlich, als Priesteramtskandidat an der Theologischen Hochschule in Leitmeritz
zu studieren. Am 23.06.1968, zur
Zeit des Prager Frühlings, empfing er die Priesterweihe durch
Bischof Josef Hlouch, der ihn zu
seinem Sekretär ernannte. Die
kommunistische Regierung
zwang ihn 1971 diese Stelle
zu verlassen und 1978 verbot
man auch die priesterliche Tätigkeit. Acht Jahre lang arbeitete
er als Schaufensterputzer und
gleichzeitig war er als Priester
im Untergrund tätig. 1989 ergab
sich dann wieder die Möglichkeit zum Priesteramt und er wurde
Pfarrer und Gemeindeverwalter.
1990 wurde Vlk zum Bischof des
Bistums Budweis ernannt. Nach
dem Rücktritt des Prager Erzbischofs František Tomašek ernannte ihn Papst Johannes Paul II.
1991 zu dessen Nachfolger. 1993
wurde Pfarrer Vlk zum Präsidenten des Rates der Europäischen
Bischofskonferenzen gewählt.
Für das Amt des Sekretärs dieser
Institution ernannte er den polnischen Priester Tadeusz Fitych.
Am 11. November 1994 wurde
er vom Papst in das Kardinalskollegium aufgenommen. Sein
bischöfliches Motto lautete: „Damit wir alle eins werden“.
Kardinal M.Vlk lernte ich
1990 kennen, denn im Herbst
jenes denkwürdigen Jahres
gelang es uns die Ersten „Polnisch-Tschechischen Tage der
christlichen Kultur“ unter dem
Leitmotto „Damit wir alle eins
werden“ zu organisieren. Ich
wurde zum Vorsitzenden des
Organisationskomitees dieser

neuen sozial-kulturellen Aktion
gewählt, die sich im polnisch-tschechischen Grenzgebiet
von Anfang an sehr dynamisch
entwickelte. Auch in der Hauptstadt Prag hallte ein lautes Echo,
so dass die Organisatoren (die
von Anfang an eine wahre
Solidarität zwischen den zwei
slawischen Völkern anstrebten
) sowohl in die polnische Botschaft als auch in den Erzbischöflichen Palast eingeladen
wurden. Kardinal M.Vlk hat von
Anfang an die polnische Hilfe
angenommen, dankte für die
polnisch-tschechische Solidarität und verschiedene von der
Basis umgesetzte Initiativen.
Er hat gern polnische Priester in die Tschechische Republik eingeladen, die zahlreich kamen und immer noch kommen,
um dort in der schwierigen Seelsorge zu arbeiten, als Zeichen
der Wiedergutmachung für den
Tod des heiligen Adalbert. Er hat
sogar die erste polnische Pfarrgemeinde in der Kirche des
Hl. Ägidius in der Husova-Str. 8
gegründet und schrieb später:
„Im November 1989, nach
vierzig Jahren in der Wüste,
kommt die tschechische Kirche zu dem ersehnten Gelobten
Land der Freiheit (…) Allgemein betrachtete man die Kirche
als Befürworter der Wahrheit
und der Liebe – Werte, die,
wie das Geschriebene auf den
Transparenten, über Lüge und
Hass triumphieren sollten. Den
Niedergang des Kommunismus
hat man also allgemein als Sieg
des Guten, als den Sieg des Geistes empfunden (…). Aus dem
Untergrund kommen zahlreiche
katholische Organisationen wie
Caritas und katholische Presse.
In dieser Atmosphäre, im April
1990, kommt Johannes Paul II.
in unser Land. Den Papst begrüßend, spricht der Präsident
vom Wunder, dessen Zeuge er
selbst wird. Das Wunder des Heiligen. Die Menschen nehmen
ihn an als den Befürworter des
Friedens, des Dialoges, der gegenseitigen Achtung und des
Verständnisses, als den Apostel
der brüderlichen Einheit, die die
Unterschiede achtet (...).“
Leider wurde schnell klar,

dass die Realität der laizisierten
Gesellschaft in der Tschechischen Republik sehr schwierig
für die Wandlung zum Guten
ist. Die Menschen nutzen gern
die Freiheit, aber der christliche
Glaube bleibt unbeachtet. In
diesen Verhältnissen entwickeln
sich (von der Basis aus) die Polnisch-Tschechischen Tage der
Christlichen Kultur, die seit 1995
regelmäßig in immer mehr Ortschaften stattfinden (vor allem
in den polnischen und tschechischen Orten im Grenzgebiet),
unter dem Motto „Lasst uns
Familie sein“. Es ist ein schwierig zu realisierendes Ziel, um so
mehr schätzt Kardinal Vlk die Bemühungen der Organisatoren
und unterstützt deren Arbeit
durch regelmäßiges Interesse
und Treffen. Auch in der polnischen Botschaft fühlt sich der
Kardinal wohl. Praktisch unter allen Regierungen - mit wechselnden polnischen Botschaftern –
herrschte eine gute Atmosphäre
für die Projekte. Auch die jedes
Jahr organisierten polnischen
Weihnachtsfeiern bieten Gelegenheit, die Bedeutung der
sozial-kulturellen Aktionen
im Grenzgebiet besonders zu
würdigen. Der Primas kam gern
in die polnische Botschaft und
nahm konkrete Beweise der sich
entwickelnden Zusammenarbeit
entgegen.
Ich hatte oft die Möglichkeit,
nach den Veranstaltungen Berichte und neue Ideen vorzustellen, und mit großem Interesse

wurde ich in Prag empfangen.
Es gelang mir 1996 Kardinal Vlk
im Rahmen der Polnisch-Tschechischen Tage der Christlichen
Kultur nach Glatz einzuladen. Er
kam gern und wurde schon am
Grenzübergang in Kudowa von
polnischen Kindern begrüßt. In
Glatz, während einer feierlichen
Session des Rates der Stadt, bekam er die Medaille des Ehrenbürgers der Stadt verliehen. In
seiner Ansprache unterstrich er
dabei die Bedeutung der Polnisch-Tschechischen Tage der
Christlichen Kultur unter dem
Motto „Lasst uns Familie sein“
und drückte die Hoffnung auf
deren weitere Entwicklung aus.
Unser letztes Treffen war im
Erzbischöflichen Palast in Prag
2015, als ich durch seinen Nachfolger Kardinal Dominik Duka
mit der Medaille des Heiligen
Adalbert geehrt wurde. Kardinal
Vlk kam damals zu dieser Feier,
um mir herzlich zu gratulieren
und zu danken. Ich erinnere
mich noch, dass er bei einem
persönlichen Gespräch mit mir
über seine sich verschlechternde Gesundheit klagte.
Wir haben die moralische
Pflicht unsere polnisch-tschechische soziale Arbeit weiter
zu führen und wir werden Dich,
lieber Meister und Lehrer, nicht
enttäuschen. Dein Leben und
Dein Zeugnis sind für uns Vorbild.
Übersetzt von Renata Ulbrich
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego

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

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

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

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

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

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

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje pro
zkoumání vlastností papíru a
mnoho papírových skvostů. Každý návštěvník se může stát papírenským mistrem a načerpat
si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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WYKLĘCI

Dusznicki Rynek - start do Biegu Honorowego Tropem Wilczym.

Był 1 marca 1951 roku. Tego
dnia w więzieniu na Mokotowie
rozstrzelano podpułkownika
Łukasza Cieplińskiego, prezesa
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość.
Łukasz Ciepliński, ps. „Pług”,
to przedwojenny oficer WP,
uczestnik wojny‚ 1939 roku,
organizator podziemia niepodległościowego, aresztowany i bestialsko torturowany
przez NKWD. Wraz z Łukaszem Cieplińskim zamordowano w ubeck iej k atowni
mjr Adama Lazarowicza, mjr
Mieczysława Kawalca, kpt. Józefa Rzepkę, kpt. Franciszka
Błażeja, por. Józefa Batorego
i por. Karola Chmiela.
„Odbiorą mi tylko życie” - powiedział ppułk. Łukasz Ciepliński.
A to nie najważniejsze. Cieszę się,
że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak
za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek – za prawdę
i sprawiedliwość.
Wierzę dziś, bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa
zwycięży i Polska niepodległość

odzyska, a pohańbiona godność
ludzka zostanie przywrócona. To
moja wiara i moje wielkie szczęście.”
Prezydent RP prof. Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie
ppłk. Cieplińskiego Orderem Orła
Białego, a dzień 1 marca, czyli
w rocznicę śmierci „Pługa „ i jego
towarzyszy ustanowił Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonym
w Polsce od 2011 roku.
Żołnierze Wyklęci... Niezłomna armia antykomunistycznego
i antysowieckiego podziemia.
5 lat walki z okupantem niemieckim i koniec wojny dla nich
nie oznaczał zakończenia walk.
Wiedzieli doskonale, czym jest
dla Polski przyniesiona na bagnetach wolność. Czym jest stalinowski reżim, komunistyczne
zniewolenie, które groziło Polsce.
Więc nie złożyli broni. Chłopcy
z lasu, którzy postanowili żyć prawem wilka, rozpoczęli krwawą
rozprawę z nowym okupantem.
Przez wiele lat w PRL-u nazywano ich zaplutymi karłami reakcji,
bandytami, zdrajcami, faszystami.

W ofiarnej walce, w obronie
najwyższej wartości, jaką jest
wolność ojczyzny, wielu z nich
poległo z bronią w ręku, innych
zamęczono i wymordowano
w ubeckich katowniach, jeszcze
innym, po okrutnych śledztwach,
urządzano pokazowe procesy,
a po oczywistym wyroku natychmiast wykonywano kary śmierci.
Gdzie są ich groby - ktoś
zapyta... Są... rozsiane po całej
Polsce, na Kresach Wschodnich...
W bezimiennych dołach śmierci,
przysypanych gruzem, wapnem,
śmieciami. Wyklęci...Mieli być
wymazani z ludzkiej pamięci,
z historii, mieli być okryci pogardą, przydeptani sowieckim
butem. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach,
katowani, torturowani... Było
ich około 180 tysięcy. W latach
1944-56, według ciągle jeszcze
niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów
zginęło 80 tys żołnierzy niepodległościowego podziemia. Ostatni
żołnierz wyklęty, Józef Franczak,
ps. „Lalek”, zginął 23 października
1963 roku. Stąd też symboliczna

długość trasy biegu Tropem Wilczym – 1963 metry.
Najmłodsza, bo niespełna
18-letnia dziewczyna, ofiara
komunistów to Danuta Siedzikówna - „Inka”. Okrutnie torturowana w śledztwie nikogo nie
wydała. Przed egzekucją powiedziała: „Przekażcie mojej babci,
że zachowałam się , jak trzeba”.
Przez serię z karabinu przebił się
jej okrzyk: „Niech żyje Polska!
Niech żyje Łupaszko!”
To była straszliwie nierówna,
straceńcza walka. Ale w walce
o honor uczestniczy się do końca.
Dziś w setkach polskich
miast, wśród Polonii na całym
świecie organizowane są uroczystości ku czci bohaterów,
żołnierzy niezłomnych. Ale
dzieje się coś jeszcze: od paru
lat trwają prace ekshumacyjne.
Szczątki żołnierzy wyklętych, pół
wieku czekające na prawdziwy,
godny pochówek, wydobywane są z dołów hańby, by spocząć
w żołnierskiej trumnie i by Polska
oddała im to, z czego ich odarto:
cześć, honor, pamięć i bohaterskie imię.
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WYKLĘTYM
Zaszumiałaś, Polsko, biało-czerwonymi skrzydłami
Dumnym orłem zawisłaś tam, hen, pod obłokami,
Pieśń żołnierska, co czyn Twych bohaterów sławi,
Odbiła się echem od morza aż do Tater grani.

Co za siła jest w Tobie, Polsko, Ojczyzno moja,
że wciąż uparcie i dumnie powstajesz z swych kolan
Niejedną bolesną i krwawą naznaczona blizną,

Msza święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w kościele
w. św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju.

Gwiaździstym diamentem w popiołach jaśniejesz, Ojczyzno

Tylu mocarzy zdradziecko pognębić Cię chciało
Naród zniemczyć, zbolszewić, lecz się nie udało.
Rozrywali Cię w strzępy,bili, strzelali w tył głowy
Matka Boska Katyńska zna dobrze tę straszliwą opowieść...

Bóg, Honor ,Ojczyzna - te słowa święte, sprawę świętą
W sercu wyryte miała Armia, nazwana Wyklętą.

Krystyna Śliwińska prowadząca uroczystość na dusznickim rynku.

Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie,
Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie.

Że trwali mężnie do końca na straży wolności
Wybito im zęby, bandytami nazwano, połamano kości
Wrzucono do dołów z wapnem, przysypano śmieciami,
Opluto, skazano na hańbę i wieczną niepamięć.

Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera
Układa się w strofy pieśni o tych bohaterach

Poczet sztandarowy 22. Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.

O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce...
Że zachowali się jak trzeba - w naszych sercach - na zawsze...

I niech Polska wciąż szumi biało - czerwonymi skrzydłami,
Biały orzeł niech dumnie szybuje hen, pod obłokami.
Pieśń żołnierska, co czyn naszych Bohaterów sławi,
Niech odbija się echem od morza aż do Tater grani...

Duszniki-Zdrój, 1 marca 2016

Uczestnicy Biegu Tropem Wilczym na dystansie 5 km.
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KOLEJ W DOLINIE BIAŁEJ LĄDECKIEJ JAKO
NIEWYKORZYSTANY ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Linia kolejowa w Dolinie
Białej Lądeckiej miała wiele zalet, m.in. naturalne położenie
fizycznogeograficzne terenu,
a jej głównym elementem była
wpisująca się architektura zabudowań stacyjnych. W latach
90. nastąpił spadek popularności kolei, który najbardziej dotknął linie lokalne i regionalne.
Zawieszenie linii kolejowych,
a później ich likwidacja, to efekt
m.in. braku prowadzonych inwestycji i remontów oraz niskiej
frekwencji pasażerów i braku
rentowności. Nastąpiły zmiany
funkcji obiektów stacyjnych oraz
ich niszczenie i popadanie w ruinę. Rewitalizacji linii kolejowych
w Dolinie Białej Lądeckiej poświęcono wiele uwagi. Linia
ta posiada wyjątkowe walory
widokowe jak i techniczne. Wykorzystanie linii kolejowych na
ziemi kłodzkiej na przykładzie
linii kolejowej Kłodzko-Stronie
Śląskie mogłoby wpłynąć na podniesienie atrakcyjności obszaru
oraz urozmaicenie pobytu turystów i kuracjuszy, a jednocześnie
przyczynić się do lepszej komunikacji z większymi ośrodkami
miejskimi w skali województwa
dolnośląskiego lub nawet kraju.
Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie
infrastruktury kolejowej w Dolinie Białej Lądeckiej, która od wielu lat stanowi niewykorzystany
element krajobrazu kulturowego.
W publikacji zaprezentowano rys
historyczny kolei omawianego
terenu, atrakcje turystyczne znajdujące się w sąsiedztwie oraz
poruszono problemy związane
z rewitalizacją linii kolejowej
trasy Kłodzko-Stronie Śląskie,
które omawiano na corocznych
konferencjach w Lądku-Zdroju.
Rozwój kolei na ziemi kłodzkiej został zapoczątkowany
po 1870 r. budową kilku odcinków łączących linię kolejową na
trasie Wrocław-Kłodzko. Stopniowo rozbudowywano sieć kolejową na tym obszarze, poddając
połączeniu komunikacyjnemu
najważniejsze miejscowości, nie
tylko będące ważnymi ośrodkami przemysłowymi, ale również

charakteryzujące się wieloma
walorami wypoczynkowymi
i kulturowymi.
Elementy infrastruktury kolejowej takie jak wiadukty, tunele,
dworce kolejowe, wieże ciśnień
stały się widoczne w krajobrazie zarówno przyrodniczym jak
i miejskim ziemi kłodzkiej. Infrastruktura kolejowa, która powstała na terenach o wyjątkowych
walorach krajobrazowych, a za
takie uważa się ziemię kłodzką
charakteryzuje się zachowaniem
harmonii między krajobrazem
a obiektem technicznym. W krajobrazie tego obszaru zaznaczają
się bardzo wyraźnie trzy elementy: zgodność linii tworzących
formę obiektu z liniami otaczającymi krajobraz, zgodność materiału budowlanego, z materiałem
występującym w danym terenie
oraz zgodność występowania
podobnych elementów w dziele inżynierskim i w otaczającym
krajobrazie (Binkiewicz, 2005).
Kolej poprowadzona w Dolinie Białej Lądeckiej stanowi przykład dobrze wkomponowanej
infrastruktury w krajobraz. Dodatkowym atutem tej linii było
połączenie głównego centrum
gospodarczego, jakie stanowi
Kłodzko z najstarszym uzdrowiskiem Sudetów – Lądkiem-Zdrój,
którego historia sięga XIII w.
Rozwój linii kolejowych
na ziemi kłodzkiej
Powstawanie linii kolejowych
przyczyniło się do znaczącego
rozwoju miejscowości leżących
w sąsiedztwie torów kolejowych.
W krajobrazie wyraźnie zaznaczały się zmiany osadnicze związane z podniesieniem się poziomu
przemysłu, handlu i turystyki.
Pierwsza linia kolejowa na Dolnym Śląsku została uruchomiona 22 maja 1842 r. na odcinku
Wrocław-Oława, zaś w 1848 r.
Wrocław uzyskał połączenie
kolejowe z Berlinem, Dreznem,
Pragą, Krakowem i Warszawą.
W ciągu kilkunastu następnych
lat sieć kolejowa Dolnego Śląska
zaczęła się rozbudowywać, łącząc
ze sobą najważniejsze ośrodki
miejskie i gospodarcze rejonu.
Pierwszy odcinek linii kolejowej

Uruchomienie linii kolejowych na ziemi kłodzkiej. Źródło: Dominas, 2009.

z Wrocławia w kierunku południowym został oddany do użytku w 1871 r. Uruchomiono wówczas odcinek Wrocław-Strzelin.
W następnych latach prowadzono prace budowlane następnych
odcinków linii kolejowej łączącej
Wrocław z Międzyle-siem: Barda,
Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, by
z sukcesem uruchomić linię kolejową na całej długości w 1875
roku. Głównym węzłem kolejowym zostało Kłodzko Główne,
skąd rozpoczęto budowę linii
kolejowej w kierunku Wałbrzycha, oddając ją do użytku w 1880
roku. Następnym etapem prac
budowlanych i uzbrojenia terenu
w linię kolejową była budowa linii
kolejowych do Stronia Śląskiego i Kudowy-Zdroju. Pozostałe
linie kolejowe zaczęto budować
uwzględniając znaczenie gospodarcze i ekonomiczne regionu.
Drugorzędnym czynnikiem były
walory turystyczne.
Linię kolejową z Kłodzka
do Stronia Śląskiego uruchomiono w 1897 roku, łącząc Kłodzko
z mniejszymi miejscowościami,
których charakter wyznaczało
głównie rolnictwo, przemysł
szklarski, włókienniczy i wydobywczy oraz działalność lecznicza
w lądeckim uzdrowisku. Dzięki

odpowiedniemu skomunikowaniu, mieszkańcy Doliny Białej Lądeckiej uzyskali połączenie
z dużymi ośrodkami miejskimi jak
Berlin, Drezno, Hamburg, Stuttgart, Praga, Wiedeń, Warszawa,
Kraków, Gdańsk czy Królewiec
(Martynowski, 1995). Główną
stacją wyjazdową w kierunku
Stronia Śląskiego było Kłodzko
Główne. Początkowy odcinek trasy kolejowej wykorzystywał linię
Kłodzko-Międzylesie, a punkt
odgałęzienia linii kolejowej do
Stronia Śląskiego znajdował się
w miejscowości Krosnowice. Poprowadzono nową linię kolejową
w kierunku wschodnim, wykorzystując naturalne położenie
fizyczno-geograficzne terenu.
Linia kolejowa na odcinku Krosnowice-Trzebieszowice wykorzystuje nizinny charakter terenu.
Torowisko zostało poprowadzone
na lewym brzegu Białej Lądeckiej, co wpłynęło na ominięcie
przepraw mostowych i wzrostu
kosztów budowy. Oprócz tego
lokalizacja linii kolejowej w odległości do ok. 1,5 km od miejscowości sprawiała, że nie było problemów z właścicielami gruntów,
przez które przebiegała budowana kolej (Kućmin, 1997). Linia ta
jest jedyną linią na ziemi kłodz-
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kiej, która nie sprawiała trudności technicznych podczas swojej
budowy, stąd też infrastruktura
kolejowa jest uboga w elementy
techniki inżynieryjnej jak tunele,
wiadukty i mosty. Wśród obiektów inżynieryjnych omawianej
linii kolejowej znalazły się 64
obiekty drogowe, z czego zdecydowaną większość stanowiły
przepusty, odwadniające torowisko. Na trasie kolejowej znalazły
się tylko dwa mosty. Pierwszy
z nich zlokalizowany między
Krosnowicami a Żelaznem jest
dwuprzęsłowym mostem sklepionym, wykonanym z cegły
o długości 5,8 m i wysokości
1 m (Dominias, 2009).
Drugi most wpisany w krajobraz Doliny Białej Lądeckiej
znajduje się w Strachocinie. Jest
to jednoprzęsłowy most kratownicowy o długości 48,56 m i wy-sokości podtorza nad lustrem
wody 3 m (Kumor, 1996).
Wzdłuż omawianej linii kolejowej wybudowano dwie drewniano-murowane wieże ciśnień
w Trzebieszowicach i stacji
końcowej w Stroniu Śląskim.
Linia od stacji w Krosnowicach
do punktu docelowego w Stroniu Śląskim liczy 24 km długości.
Na tym odcinku wybudowano
8 przystanków kolejowych.
Elementem wpisującym się
w krajobraz Doliny Białej Lądeckiej była architektura zabudowań
stacyjnych. Wszystkie budynki
stacyjne omawianej linii (oprócz
obiektu w Lądku-Zdroju) były
bardzo zbliżone konstrukcyjnie,
podobne w wyglądzie zewnętrznym i rozplanowaniu. Posiadały
podpiwniczenie na fundamentach ceglanych. Na nich wykonano ściany nośne konstrukcji
ryglowej i następnie wypełniono
je cegłą. Płatwiowo-kleszczowa
konstrukcja dachu została pokryta dachówką ceramiczną. Uwagę
budynków zwraca dach naczółkowy, który poprzecznie do osi
budynku przykrywa szczyty
od strony peronu i ulicy (Balasiński, 2004).
Cechą charakterystyczną
budynków dworcowych była
wkomponowana w bryłę drewniana weranda, oddzielona
od peronu balustradą. Prawą
część budynku (patrząc od strony wsi) zajmowała poczekalnia
wraz z bufetem. Z poczekalni
wiodło wyjście na peron. Po
prawej stronie obiektu znajdowały się kasa biletowa oraz pomieszczenia służbowe kolejarzy.
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Jedynym budynkiem stacyjnym
wyróżniającym się ze względu
na wielkość, bryłę oraz materiał, z którego został zbudowany był obiekt w Lądku-Zdroju.
Powstał dopiero w 1912 r. jako
budynek piętrowy, zbudowany
z cegły. Obiekt lądecki mieścił
kasę biletową i bagażową, poczekalnię i restaurację dworcową
oraz pomieszczenia służbowe.
W budynku znajdowało się również schronisko dla chłopców
(Kućmin, 1997).
Stan obecny
linii kolejowych
i infrastruktury kolejowej
w dolinie Białej Lądeckiej
Spadek popularności kolei
w latach 90. najbardziej dotknął
linie lokalne i regionalne (Smoliński, 2010). Zawieszenie linii kolejowych, a później ich likwidacja
stała się znacznym problemem.
Wiele linii kolejowych Dolnego
Śląska, w tym Ziemi Kłodzkiej
cechował zły stan techniczny infrastruktury, zwłaszcza
po powodzi w 1997 r. Dodatkowym elementem przemawiającym za wstrzymaniem
ruchu kolejowego była niska
frekwencja pasażerów. Ruch
pasażerski na linii Kłodzko
Główne-Stronie Śląskie wstrzymano 15.03.2004 roku. Jedynym odcinkiem wykorzystywanym przez ruch towarowy
w Dolinie Białej Lądeckiej jest
trasa Krosnowice-Ołdrzychowice
Kłodzkie, ze względu na funkcjonujące kamieniołomy marmuru
w Romanowie.
W wyniku wygasania swojej
pierwotnej funkcji w obiektach
stacyjnych zaczęły wyodrębniać
się puste przestrzenie (Dreszer,

Wiadukt kolejowy na linii Kłodzko-Stronie Śląskie w Strachocinie.

2009). Problem stanowiły także
nieuregulowane stosunki własnościowe gruntów zajmowanych przez budynki stacyjne,
czego efektem jest ich zniszczenie i popadanie w ruinę. Przez
ponad 100 lat funkcjo-nowania
linii kolejowej w Dolinie Białej Lądeckiej infrastruktura kolejowa
i jej elementy zostały wpisane
w krajobraz obszaru. Negatywne emocje budzą zwłaszcza
elementy, powodujące niekorzystny wizerunek w krajobrazie, jak opustoszałe i zniszczone
dworce czy niszczejące obiekty
infrastruktury kolejowej, czego
przykładem są budynki stacyjne w Krosnowicach, Żelaźnie
i Ołdrzychowicach. Nie zachował
się budynek stacyjny w Trzebieszowicach, który spłonął 25/26
lipca 1996 r. (Kumor, 2006). Pozostałości rozebrano, pozostawiając
pustą przestrzeń w sąsiedztwie
innych budynków kolejowych.
Z kompleksu zabudowań kolejowych zachowały się następu-

jące obiekty: dom pracownika
kolei, dom dróżnika, szalet oraz
ruina wieży ciśnień. Nie pozostał
ślad po przystanku kolejowym
w Radochowie. Budynek został
zburzony w latach siedemdziesiątych XX w.
Budynek stacyjny PKP w Lądku-Zdroju jest jedynym obiektem
kolejowym, który wyraźnie różni
się architektonicznie od pozostałych na omawianej trasie. Część
budynku jest wykorzystywana
na cele mieszkalne. Natomiast
część obiektu, w którym mieściły
się kasa biletowa i poczekalnia,
nie są wykorzystywane i popadają w coraz większą ruinę.
Niekorzystny wizerunek całości
dopełniają: pomazana elewacja
budynku i znaczne ilości nieczystości zgromadzonych wokół torów kolejowych.
Funkcję mieszkalną pełni
obiekt w Stójkowie. Został on zaadaptowany i przebudowany na
cele mieszkalne pod nadzorem
konserwatora zabytków (Kumor,

Stacje i przystanki kolejowe na trasie Kłodzko Główne-Stronie Śląskie. Źródo: Dominas 2009.

Ziemia Kłodzka nr 270-272/styczeń-marzec 2017

26
2006).
Jedynym przykładem budynków stacyjnych linii kolejowej Białej Lądeckiej, który został
poddany renowacji jest obiekt
w Stroniu Śląskim. Jego dawna
świetność została przywrócona
po przeprowadzonym w 2010
roku remoncie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 14 marca 2011 r.
W zaadaptowanym przez
gminę Stronie Śląskie zabytkowym budynku dawnego dworca
kolejowego mieści się Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury,
którego działalność skupia się
wokół wydarzeń artystycznoedukacyjnych.
Wiele obiektów infrastruktury kolejowej nieczynnych
linii kolejowych mogłoby stać
się swoistego rodzaju zabytkami
techniki lub stanowić skanseny
kolejowe. Dotyczy to zwłaszcza
miejsc, w których infrastruktura jest widoczna w krajobrazie.
Przykładem jest dźwig wyciągowy i wieża ciśnień, znajdujące
się w pobliżu rampy kolejowej
w Stroniu Śląskim.
Zróżnicowanie turystyczne
doliny Białej Lądeckiej
Linia kolejowa relacji Kłodzko
Główne-Stronie Śląskie posiada
wyjątkowe walory widokowe.
Przebiega ona początkowo
w kierunku południowym,
w obniżeniu Kotliny Kłodzkiej,
wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka.
W miejscowości Krosnowice
Kłodzkie linia kolejowa rozgałęzia się w kierunku wschodnim
Doliną Białej Lądeckiej. Na tym
odcinku linię poprowadzono
w sąsiedztwie dwóch pasm górskich: Gór Złotych i Krowiarek.

Budynek stacyjny w Krosnowicach.

Schemat połączeń kolejowych na ziemi kłodzkiej.

Budynek stacyjny w Żelaźnie.
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W bezpośrednim zasięgu oddziaływania kolei znajduje się
także Masyw Śnieżnika oraz Góry
Bialskie. Na trasie linii kolejowej
znajduje się wiele obiektów, które ze względu na swoje unikatowe walory zasługują na uwagę.
Stację kolejową w Żelaźnie
wybudowano w górnej części
wsi, skąd prowadzi żółty szlak
turystyczny przez pasmo Krowiarki w kierunku Przełęczy
Puchaczówka oraz szlak zielony w kierunku Starej Łomnicy
i Bystrzycy Kłodzkiej. We wsi Żelazno, na uwagę zasługuje kościół
św. Marcina i wieża z XIV w. oraz
pałac z XVIII w.
Z następnej stacji kolejowej
Ołdrzychowice Kłodzkie prowadzi czarny szlak turystyczny
im. J. Szczypińskiego w kierunku
północno-wschodnim, przebiegający przez wzgórza Rogówki,
Góry Złote do Złotego Stoku oraz
w kierunku południowo-zachodnim do Bystrzycy Kłodzkiej.
We wsi znajduje się dwór Op-

persdorffów z założeniem ogrodowym, który w 1929 r. został
przekazany przez hrabinę von
Oppersdorff siostrom zakonnym.
Stał się on Domem Prowincjonalnym Sióstr Franciszkanek, stając
się tym samym niedostępnym
dla turystów. Kolejnym obiektem
we wsi jest zespół dworski rodu
von Magnis pochodzący z XVI w.
Obiekt spełniał swoją funkcję
do II wojny światowej. Użytkowanie obiektu w latach 19491990 przez PGR doprowadziło
do zniszczeń. Obecnie budynki
pozostają w ruinie. We wsi znajdują się także eklektyczny kościół
św. Jana Chrzciciela, mauzoleum
rodziny von Magnis z 1889 roku,
zbudowane w stylu neoromańskim (Brygier, Dudziak, 2010).
Spośród innych obiektów należy wymienić kościół poewangelicki z 1883 roku, (w którym
obecnie mieści się dom mieszkalny parafii rzymsko-katolickiej)
i kaplicę domkową z XVIII w.
z drewnianym, polichromowa-
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nym ołtarzem. W krajobrazie widoczne są liczne kaplice i figury
przydrożne, z których na uwagę zasługują dwie rzeźby Jana
Nepomucena z 1720 r. i 1730 r.
(Staffa, 1993).
Wa ż n ą m i e j s c o w o ś c i ą
na trasie kolejowej są Trzebieszowice. Najcenniejszym zabytkiem wsi jest Zamek na Skale, zbudowany w zakolu rzeki w
XV w. jako pierwotna siedziba
rycerska rodu von Reichenbachów. Rozbudowywany przez
kolejnych właścicieli, szybko stał
się celem odwiedzin turystów
i kuracjuszy oraz sławnych osobistości (Gaworski, Downarowicz,
2009). Ostatnie prace remontowe prowadzone po 2004 roku
przyczyniły się do modernizacji
obiektu i przeznaczenia go na
cele hotelowe, gastronomiczne,
wypoczynkowe i konferencyjne.
Amatorzy architektury sakralnej
mogą podziwiać w Trzebieszowicach klasycystyczny kościół
św. Andrzeja z 1813 r. oraz ka-

mienne rzeźby przedstawiające
Ukrzyżowanie i św. Jana Nepomucena (Staffa, 1993).
Kolejną miejscowością w Dolinie Białej Lądeckiej jest Radochów. Nieopodal miejscowości,
na zboczu góry Bzowiec zlokalizowana jest Jaskinia Radochowska. W przeszłości była licznie
odwiedzana przez turystów i kuracjuszy, którzy podążali do niej
z dwóch sąsiednich miejscowości Trzebieszowic i Lądka Zdroju.
Jaskinia powstała w soczewce
zdolomityzowanych wapieni
krystalicznych, poprzerastanych
łupkami krystalicznymi. Odkryta
została w 1757 r. Długość jaskini wynosi 265 m, co stawiało ją
na pierwszym miejscu wśród jaskiń sudeckich, do czasu odkrycia
w 1966 r. Jaskini Niedźwiedziej.
Drugą ważną atrakcją okolicy
była wiodąca na szczyt Cierniaka
(592 m n.p.m.), Kalwaria zbudowana po 1836 r. z kaplicą Matki
Boskiej Wspomożenia Wiernych
z 1851 r. Zlokalizowana jest

Budynek stacyjny w Ołdrzychowicach.

Budynek stacji kolejowej w Lądku-Zdroju.

Budynek stacyjny w Lądku Stójkowie.

Dawny budynek stacji kolejowej w Stroniu Śląskim, obecnie siedziba
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury.
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ona na szczycie góry, do której
wiedzie ponad 200 fundowanych stopni oraz stacje Drogi
Krzyżowej i figury wotywne
(Staffa, 1993). Z dawnej stacji
PKP w Radochowie biegnie zielony szlak turystyczny do Jaskini
Radochowskiej i tam łączy się
z niebieskim szlakiem biegnącym
przez zbocze Cierniaka i Radoszki
do Lądka-Zdroju.
Następna miejscowość
na trasie linii kolejowej to miasto
Lądek-Zdrój, które poiada status
uzdrowiska. Przywrócenie linii
kolejowej byłoby niezbędne
zwłaszcza dla kuracjuszy, przybywających licznie do uzdrowiska
w okresie całego roku. Podstawą leczenia w Lądku-Zdroju są
cieplice radonowo-siarczkowo-fluorkowe o niskiej mineralizacji. Uzdrowisko słynie z sześciu
eksploatowanych źródeł (Wojciech, Jerzy, Curie-Skłodowska,
Dąbrówka, Chrobry, Stare) oraz
odwiertu L-2, które korzystnie
wpływają na wiele dolegliwości.
Walory uzdrowiskowe uzupełniają liczne zabytki architektoniczne oraz imprezy kulturalne.
Zabytkowy układ urbanistyczny
składa się z dwóch części – miejskiej położonej na lewym brzegu
Białej Lądeckiej oraz uzdrowiskowej leżącej na prawym brzegu
rzeki. W części miejskiej uwagę
zwraca rynek z wkomponowanym pośrodku eklektycznym
ratuszem, pręgierzem i barokową figurą wotywną św. Trójcy
z 1741 r. (Sikorski, 2011). Całość
dopełniają renesansowe, barokowe i klasycystyczne kamienice z podcieniami w północnej
pierzei. W sąsiedztwie rynku
znajduje się cenny kościół pw.
Narodzenia NMP z bogatym wyposażeniem późnobarokowym
i klasycystycznym. W części zdrojowej znajduje się wiele budowli
uzdrowiskowych, wśród których
dominujący jest Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, wzniesiony
w XVII w., wykonany w stylu łaźni
tureckiej. Drugim reprezentacyjnym budynkiem Lądka-Zdroju
jest Zakład Przyrodoleczniczy „Jerzy” pochodzący z XV w. (Staffa,
1993). Godny podkreślenia jest
fakt, że od wielu lat w Lądku-Zdroju ma miejsce Przegląd
Filmów Górskich im. Andrzeja
Zawady. Położenie miasta w sąsiedztwie Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego i na styku Gór
Złotych sprawia, że jest on licznie
odwiedzany przez turystów.
Ostatnią miejscowością

na trasie nieistniejącej już linii
kolejowej jest Stronie Śląskie.
Miasto zapisało się w historii
regionu jako ważny ośrodek
hutnictwa szkła. Od lat huta
szkła kryształowego „Wioletta”
oferuje zwiedzanie z przewodnikiem i zapoznanie się z procesami produkcji szkła. Drugim
obiektem turystycznym jest
prywatne Muzeum Minerałów.
Warto również wspomnieć
o atrakcjach turystycznych gminy Stronie Śląskie. We wsi Stara
Morawa znajduje się wapiennik
„Łaskawy Kamień” słynący z wystaw i wydarzeń artystycznych.
W Kletnie uwagę turystów zwracają Jaskinia Niedźwiedzia, Muzeum Ziemi i sztolnia w nieczynnej kopalni uranu. W miejscowości Sienna znajduje się ośrodek
sportów zimowych „Czarna Góra”
(Marek, 2011). Na terenie kompleksu narciarskiego znajduje się
całoroczna dwuosobowa krzesełkowa kolej linowa na Czarną
Górę o długości 1367 m, dwie
dwuosobowe koleje sezonowe,
siedem wyciągów orczykowych,
sześć tras narciarskich oraz karuzela i trzy taśmy dla dzieci. Należy
także dodać, że trasa narciarska
A stanowi jedną z kilkunastu tras
zjazdowych w Polsce o czarnym
stopniu skali trudności. Ośrodek
ten może poszczycić się także trasami zjazdowymi, które posiadają
6 homologacji FIS.
Niezwykle cenne dla turystów są zespoły przyrodniczokrajobrazowe, spośród których
na uwagę zasługuje Śnieżnicki
Park Krajobrazowy. Gęsta sieć
szlaków turystycznych, rowerowych, narciarskich i konnych
sprzyja rozwojowi turystyki.
Na uwagę zasługują szlaki turystyczne: „Szlak Marianny Orańskiej”, „Szlak Pogranicza”, które
wytyczone zostały przez obszary
o wyjątkowych walorach krajobrazowych pogranicza polskoczeskiego.
Próby rewitalizacji kolei
doliny Białej Lądeckiej
Celem rewitalizacji jest przywrócenie funkcji pierwotnych
spełnianych przez urządzenia,
które aktualnie tej roli nie spełniają. Rewitalizacja linii kolejowych ma na celu odbudowę
lub modernizację czynnej linii
kolejowej, przebudowa stacji
i przystanków kolejowych, dywersyfikacja funkcji budynków
stacyjnych, budowa nowych

Wykaz konferencji kolejowych organizowanych w Lądku-Zdroju. Źródło: Urząd
Miasta Lądka-Zdroju

przystanków w celu zwiększenia ich dostępności, zakup nowoczesnego i taniego taboru
kolejowego, tworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej w
zakresie dostępności, prędkości,
częstotliwości i skomunikowania z innym środkami transportu
(Massel, Wołek, 2007). Pozytywnym przykładem tych działań
w województwie dolnośląskim
była rewitalizacja kolei izerskiej
na odcinku Szklarska Poręba
GórnaJakuszyce-Harrachov-Kořenov i uruchomienie jej
w 2010 r. po 65 latach nieużytkowania. Uwagę zwraca także fakt
reaktywowana kolei relacji Wrocław-Trzebnica, która nastąpiła
po 18 latach 20 września 2009 r.
przez Koleje Dolnośląskie.
Po wstrzymaniu ruchu pasażerskiego w Dolinie Białej Lądeckiej protest podjął kłodzki
starosta Adam Łącki oraz osoby zainteresowane problemem
regionu kłodzkiego u ministra
infrastruktury Marka Pola, decyzja jednak została podtrzymana. Nie pomogły starania
starosty kłodzkiego o wykorzystanie zakupionych pojazdów
do wznowienia ruchu szynowego na linii Kłodzko-Stronie Śląskie. Próbą reaktywacji tej kolei
jest interpelacja posłanki Moniki
Wielichowskiej z Nowej Rudy,
skierowana 25 czerwca 2008 r.
do ministra infrastruktury z pytaniem o możliwość remontu
linii kolejowej nr 322 Kłodzko-Stronie Śląskie. Zasadniczym
przesłaniem jest skierowanie na
tę linię kolejową szynobusów,
które zakupił samorząd województwa w kwietniu 2008 r.
(Dominas, 2009a). Przywróceniu ruchu kolejowego w Dolinie Białej Lądeckiej poświęcono
wiele uwagi. W ostatnich latach
organizowano konferencje,
w których sygnalizowano przywrócenie ruchu pasażerskiego.
Organizatorami konferencji
kolejowych były następujące

instytucje: Gmina Lądek-Zdrój,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Starostwo Powiatowe
w Kłodzku. Na konferencjach
obecni byli również przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei we Wrocławiu, Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu,
Wydziału Przygotowania Inwestycji Oddziału Regionalnego
PLK S.A. we Wrocławiu. Celem
konferencji były perspektywy
rozwoju transportu regionalnego na Dolnym Śląsku, rewitalizacja transportu kolejowego, rola
samorządu lokalnego w rozwoju
kolei, możliwości pozyskiwania
funduszy europejskich na rewitalizację linii kolejowych.
Głównym problemem spotkań przedstawicieli władz pozostaje rewitalizacja linii kolejowych i możliwości uruchomienia
przewozów na nieczynnych
obecnie liniach kolejowych jak:
Kłodzko-Stronie Śląskie i Wrocław-Świdnica Miasto, Lwówek
Śląski- Zebrzydowa, LegnicaLubin (programy konferencji
w Lądku-Zdroju, Urząd Miasta
w Lądku-Zdroju).
Godny uwagi jest fakt, że
podczas konferencji organizowanej w 2007 r. wypracowano
koncepcję, która stwarzała szansę na ponowne uruchomienie
połączeń, rewitalizację obiektów dworcowych i stworzenie
sprawnie zarządzanej kolei
w powiecie kłodzkim. Wówczas samorządy podpisały list
intencyjny, tzw. „Deklarację
Śnieżnicką” w sprawie przejmowania przez samorządy likwidowanych i nieczynnych linii
kolejowych (Szkudlarek, 2007).
Sytuacja mogłaby być zmieniona dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych, Urzędu
Marszałkowskiego oraz dotacji
unijnej realizującej „Program
Operacyjny Wspólnoty Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-
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2013”. Niestety brak konferencji w 2011 r. należy wiązać ze
słabym zainteresowaniem wielu
instytucji rewitalizacją ponad
100-letniej linii kolejowej.
Podsumowanie
Sytuacja ekonomiczna, gospodarcza i polityczna w latach
80 i 90. XX w. w Polsce doprowadziła infrastrukturę kolejową
do wielu zmian, czego skutkiem
był brak prowadzonych inwestycji i remontów powodujących
zamknięcie linii kolejowych
na wielu odcinkach. W regionie ziemi kłodzkiej w 2004 r.
likwidacji uległa linia kolejowa
Kłodzko-Stronie Śląskie, następnie ruch pasażerski zawieszono
także na linii kolejowej Kłodzko
Główne-Wałbrzych oraz Kłodzko
Główne-Kudowa-Zdrój. Sytuacja
w regionie kłodzkim uległa poprawie, kiedy to nowo postały
przewoźnik Koleje Dolnośląskie
wprowadził wiele zmian w prze-

wozach. Dnia 5 stycznia 2009 r.
przywrócono połączenie kolejowe Kłodzko Główne-Wałbrzych.
Niewątpliwie linia kolejowa
w Dolinie Białej Lądeckiej posiada duże walory techniczne, jak
też widokowe. Zróżnicowana
rzeźba terenu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz sieć
osadnicza z cennymi elementami dziedzictwa kulturowego
stanowią o wysokich walorach
tego terenu. Wykorzystanie linii
kolejowych na Ziemi Kłodzkiej
na przykładzie linii kolejowej
Kłodzko-Stronie Śląskie mogłoby wpłynąć na podniesienie atrakcyjności obszaru oraz
urozmaicenie pobytu turystów
i kuracjuszy, a jednocześnie
przyczynić się do lepszej komunikacji z większymi ośrodkami
miejskimi w skali województwa dolnośląskiego lub nawet
kraju. Dobrze zachowane elementy infrastruktury kolejowej
można byłoby wyeksponować
i wykorzystać jako atrakcje tu-
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rystyczne (tablice informacyjne
zawierające mapy, historię linii
kolejowej, opis infrastruktury).
Wzorem innym linii kolejowych
atrakcją mogłyby stać się sezo-nowe przewozy parowozami
z tzw. fotostopami.
Zmiana w wykorzystaniu taboru kolejowego na nowoczesny
i tani (szynobusy), jak też zaproponowanie odpowiedniej oferty cenowej konkurencyjnej dla
połączeń PKS, może stać się korzystnym rozwiązaniem dla mieszkańców regionu. Linie kolejowe,
które były od wielu lat uważane
za nierentowne, w chwili obecnej, dzięki zaangażowaniu Kolei
Dolnośląskich wróciły na mapę
przewozów regionalnych i przeżywają swój ponowny rozkwit.
Nadzieję budzi fakt, że nieczynne
i zawieszone linie kolejowe ziemi
kłodzkiej, w tym także Doliny Białej Lądeckiej, dzięki odpowiednio
prowadzonym zabiegom rewitalizacyjnym mają szanse powrotu
do swojej funkcji.

Od redakcji:
W latach 2006-2016 Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
przeznaczył bardzo duże środki
finansowe w celu renowacji nieczynnych od lat linii kolejowych
na pograniczu. Uruchomiono
między innymi połączenia kolejowe na następujących trasach:
Wałbrzych-Kłodzko, Kłodzko-Kudowa, zakupiono także bardzo
nowoczesne nowe szynobusy.
Obecnie przygotowywany jest
projekt renowacji linii kolejowej
Kłodzko - Lądek-Zdrój - Stronie Śląskie. W 2015 roku radny
województwa Julian Golak,
zorganizował we Wrocławiu
konferencję, w czasie której
wskazano konkretne możliwości przystąpienia do remontu
i modernizacji linii kolejowej
Kłodzko-Stronie Ślskie. Ta linia
jest obecnie przygotowywana
do rozpoczęcia remontu.
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WYSTAWA „BOŻE MŁYNY” POTRZEBUJE NOWEGO MECENASA
I WŁAŚCICIELA
„ K u l t u r a t o s z t u k a d z i e d z i c z e n i a ”.
(Tomasz Mann)

Homo culturalis
Ziemi Kłodzkiej wczoraj
i dziś
Nasz Wielki Rodak św. Jan
Paweł II kochał nie tyle ludzkość
jako w pewnym sensie globalistyczną, anonimową, bezkształtną i bezosobową , ale każdego
pojedynczego, niepowtarzalnego
człowieka. Z tej konkretnej miłości do Boga i ludzi, nadającej
sens i wartość czynom i życiu,
wypływa jego nadal aktualne,
sapiencjalne i bogate nauczanie,
w tym także na ważki temat kultury. Największy z Polaków napisał m.in.: „służba na rzecz osoby
i ludzkiego społeczeństwa wyraża się i urzeczywistnia w tworzeniu i przekazywaniu kultury, co zwłaszcza w naszych czasach stanowi jedno z najpoważniejszych zadań ludzkiego współżycia i społecznego rozwoju”.
W świetle nauki Soboru przez
kulturę rozumiemy wszystko,
czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego

ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat
pod swoją władzę; czyni bardziej
ludzkim życie społeczne tak
w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp
obyczajów i instytucji; wreszcie
w dziełach swoich w ciągu
wieków wyraża, przekazuje
i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia po
to, aby służyły one postępowi
wielu, a nawet całej ludzkości.
Tak pojętą kulturę należy uważać za wspólne dobro każdego
ludu, za wyraz jego godności,
wolności i twórczego zmysłu;
za świadectwo jego dziejowej
drogi. W szczególności, tylko
w obrębie kultury i poprzez kulturę wiara chrześcijańska staje
się historyczna i tworzy historię.
Wobec rozwoju kultury, która się
odznacza oderwaniem nie tylko od wiary chrześcijańskiej, ale
wręcz od wartości ludzkich czy
też wobec pewnej kultury naukowej i technicznej, niezdolnej
do odpowiedzi na palące pytania

ludzkich serc o prawdę i dobro,
Kościół jest w pełni świadom
tego, jak pilne z punktu widzenia
duszpasterskiego jest poświęcenie kulturze specjalnej uwagi (zob. Adhortacja apostolska
Christifideles laici, 44).
Papież znad Wisły, w 1979 r.
podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyny, w historycznym przemówieniu do młodzieży
zgromadzonej na Wzgórzu Lecha
powiedział: „Czym jest kultura?
Kultura jest wyrazem człowieka.
Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy
i człowiek przez nią tworzy siebie.
Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca.
I równocześnie człowiek tworzy
kulturę we wspólnocie z innymi.
Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego
dobra - i staje się podstawowym
dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura

polska jest dobrem, na którym
opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako
naród. Ona stanowi o nas przez
cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej
nawet niż granice polityczne.”
Pochylmy się także nad kolejnymi wypowiedziami Największego z Polaków. „Sercem każdej
kultury jest jej stosunek do największej tajemnicy: tajemnicy
Boga.” (Przemówienie na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
Nowy Jork, 5 października 1995).
„W każdą kulturę chrześcijanie
wnoszą niezmienną prawdę
Boga, którą On sam objawił
w dziejach i w kulturze określonego narodu. W ten sposób
w kolejnych stuleciach wciąż na
nowo dokonuje się wydarzenie,
którego świadkami byli pielgrzymi przebywający w Jerozolimie
w dniu Pięćdziesiątnicy.” (Encyklika Fides et Ratio z 14 września
1998 r. rozdz. VI).
„Istnieje też nierozerwalna
więź między prawdą i miłością,
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a całą ludzką moralnością i kulturą. Można z pewnością stwierdzić, że tylko w tym powiązaniu
wzajemnym człowiek może
prawdziwie żyć jako człowiek
i rozwijać się jako człowiek. Jest
to ważne w każdym wymiarze.
Jest to ważne w wymiarze rodziny, tej podstawowej ludzkiej
wspólnoty. Ale jest to z kolei ważne w wymiarze całego wielkiego
społeczeństwa, jakim jest naród.
Jest to ważne w wymiarze poszczególnych środowisk, zwłaszcza tych, które z natury swojej
posiadają zadanie wychowawcze, jak szkoła czy uniwersytet.
Jest to ważne dla wszystkich,
którzy tworzą kulturę narodu:
dla środowisk artystycznych,
dla literatury, muzyki, teatru,
plastyki.” (Wrocław, 21 czerwca
1983 r.).
Ponadto św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał znaczenie
pobożności ludowej w rozwoju
życia religijnego, bowiem ona
wypływa z liturgii Kościoła i do
niej prowadzi. W adhortacji apostolskiej z 1978 r. pisał o włączeniu ludowych form pobożności
w katechezę (por. n. 54). Dziesięć
lat później w liście na 25-lecie
Konstytucji o liturgii napisał, że
w trosce o rozwój liturgii „należy koniecznie zwrócić uwagę na
pobożność ludową chrześcijan
i na jej stosunek do życia liturgicznego. Nie można owej pobożności ludowej lekceważyć ani
traktować jej z obojętnością czy
pogardą, jest ona bowiem bogata w różnorakie wartości, już
sama w sobie wyraża religijne
nastawienie wobec Boga”. Papież
podkreślił: „Zarówno rozmaite
nabożeństwa ludu chrześcijańskiego, jak też inne formy pobożności są pożądane i godne
zalecenia, pod warunkiem, że nie
będą zastępowały, ani nie będą
mieszane z nabożeństwami liturgicznymi”. W pełniejszym świetle,
wszystkie te sprawy przedstawione są również w Dyrektorium
o pobożności ludowej i liturgii
z końca roku 2001.
Św i a d o m t yc h s ł ów,
w poczuciu obowiązku należytego odczytania, docenienia i zabezpieczenia dóbr
kultur y chrześcijańsk iej –
mówiąc generalnie sacrum na obszarze młodej diecezji świdnickiej, od prawie 10 lat konsekwentnie badam, popularyzuję
i promuję głównie historię i religijno-kulturowe dziedzictwo
ziemi kudowskiej, jak i całego

regionu dawnego „Hrabstwa
Kłodzkiego”. Efekt końcowy tych
starań, w ramach autorskiego
projektu badawczego „Boże Młyny”, odsłaniają m.in. takie oto prace: ponad 160 publikacji w tym
4 książki oraz trzy edycje wystawy „Boże Młyny” (z nowatorskim
ujęciem istoty i przesłania małej
architektury sakralnej – MAS,
w okresie 2009-2016 ponad
110 tys. odwiedzin, dziesiątki
prelekcji i warsztatów, spotkań,
wywiadów prasowych i telewizyjnych oraz bardzo rozbudowana
autorska witryna internetowa
w wersji polskiej i niemieckiej:
http://www.boze-mlyny.eu; tamże galeria zdjęć z 44 stacji tejże
wystawy)
W konsekwencji, możemy
z dumą odnotować radosny fakt:
takiej wystawy BM, jej albumów,
ponad 40 publikacji nt. MAS,
nie ma żaden region, ani żadne
polskie miasto. Po raz pierwszy
zrealizowano w tym przypadku
tak nowoczesną inwentaryzację,
m.in. bazę elektroniczną z kilkudziesięcioma polami opisu dla
ok. 220 obiektów; ok. 600 wywiadów z byłymi i najstarszymi
mieszkańcami ziemi kudowskiej,
ponad 8.000 fotografii, itd. Po raz
pierwszy w Polsce i w Europie
podjęto zarówno próbę całościowego wyjaśnienia genezy
MAS, jak też jej zdynamizowania
poprzez trydencki nakaz wizualizacji prawd wiary (w ramach
katolickiej autoreformy) oraz
poprzez szlaki pielgrzymkowe
i ewangelizacyjno-kulturowe
odziaływanie benedyktynów
i cystersów, z takich opactw
i klasztorów jak np. Broumov,
Krzeszów, Świdnica, Bardo Śl.,
Kamieniec Ząbkowicki, jak też
i trud zestawienia i uporządkowania terminologii MAS,
a wreszcie pierwszej tak szerokiej
interdyscyplinarnej klasyfikacji
w perspektywie dziedzictwa
kulturowego Europy ŚrodkowoWschodniej, a zwłaszcza wypracowania systemowej metody
na rzecz odczytania istoty, znaczenia i aktualności jej przesłania
w korelacji do liturgii, duchowości, mistyki, kultury ludowej oraz
współczesnych praktyk chrześcijańskich.
Zamieszkując w KudowieZdroju – mojej świadomie wybranej małej Ojczyźnie - z pełną
świadomością starałem się być
jednym z nielicznych strażników pamięci i tożsamości religijno-kulturowej tego regionu.
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Ks. prof. Tadeusz FItych w towarzystwie Czesława Kręcichwosta, burmistrza
Kudowy-Zdroju podczas otwarcia wystawy w Pijalni Wód Mineralnych w KudowieZdroju.

Odkrywałem, prezentowałem
i broniłem wartości sacrum, bez
którego na naszych oczach ginie
Europa. Jednym z najważniejszych efektów jest unikatowa
w skali Europy wystawa „Boże
Młyny” (zob. www.boze-mlyny.
eu) . Kurator wystawy mgr Marek
Stadnicki jest z profesji historykiem sztuki, w życiu społecznym
człowiekiem z pasją ,m.in. jako
przewodniczący rady świdnickiego Oddziału „Civitas Christiana”,
a zawodowo był w tym czasie
czynnym dyrektorem Muzeum
w Wałbrzychu. W swym felietonie pt.: „Boże Młyny” ks. prof.
Tadeusza Fitycha” („Niedziela”
nr 22 (138) 31 maj 2009, s. VII), napisanym bezpośrednio po obejrzeniu wystawy , stwierdził m.in.:
„Cóż jest takiego wielkiego można byłoby naiwnie zapytać - w zdjęciach zestawionych
z mapkami, wykresami i tekstem?
Można by zadać to pytanie
pod jednym warunkiem, którym
byłoby całkowite oderwanie pytającego od historii i rzeczywistości […] Synteza wiary i piękna,
często naiwnego, wydawać by
się mogło pospolitego, niekiedy
już okaleczonego przez czas lub
ludzi, to najpełniejszy wyraz tych
zawierzonych nadziei, modlitw
wypowiadanych w skwarny
dzień, w przerwie żniw, w słocie
wykopków, zimowych wypraw
po drewno i wiosennych podorywek. Ciężka mozolna praca,
„pochwalony Jezus Chrystus”
i owa przedwieczna odpowiedź
„na wieki wieków amen” jest jedynym fundamentem, na który
spadają niczym zeschnięte liście
pozdrowienia tych wszystkich

budowniczych „nowych porządków”, zamykające się w chwili
„dobrego dnia”. […] Jak pisze
dalej Ksiądz Profesor, owe Boże
Młyny to przede wszystkim
nierozerwalne sprzężenie dialogu religijnego z dialogiem
życia codziennego, nawiązujące
do benedyktyńskiej dewizy „ora
et labora” – módl się i pracuj, czyli
w tajemnicy paschalnej – oczyszczaj swoją ludzką działalność
i bądź darem dla innych. Czy
można wyrazić to jaśniej? Pewnie
nie, ponieważ prawda jest jedna
i nie ma różnicy odpowiedzi,
które będą nam pasowały
w zależności od zmieniających
się okoliczności czy sprzyjającej
koniunktury. Te wszystkie odniesienia czytelne są w owych
sakralnych obiektach prezentowanych na wystawie. Nie mamy
wrażenia jakiejkolwiek przypadkowości czy jakiegokolwiek „pójścia na skróty”. Dodatkowym atutem jest owa – podnoszona przez
zwiedzających - „czytelność” całej
niezwykle przemyślanej koncepcji. Kapliczki, krzyże, nawet
nieznane dotychczas, a odkryte
i opracowane przez księdza Tadeusza swego rodzaju „ikonostasy”,
ukazują nam niezwykłą dynamikę owego fenomenu, który nie
zrodził się przecież z żadnych
nakazów, a jedynie z potrzeby
wiary […]”.
Ciągle aktualne adagium
pierwszych chrześcijan głosi:
„duszą kultury jest kultura duszy”
i nadal nas wielce pobudza oraz
zobowiązuje, i to tak w naocznie doświadczanej polskiej, jak
i w „europejskiej nocy duszy”.
W tym momencie, zmieniając
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nieco temat, pragnę najpierw
dopełnić cytat Tomasza Manna,
dotyczący kultury dziedziczenia,
stwierdzeniem Viktora Frankla:
„nie to ma wartość, co zatrzymuję dla siebie, ale to co daję
drugim”. Następnie komunikuję,
i to nie tylko Czytelnikom „Ziemi
Kłodzkiej”, że przyszedł już czas
na odpowiedzialną zmianę właściciela i gospodarza wszystkich
edycji wystawy „Boże młyny”,
których wartość materialna
i poniesione dotychczas nakłady
finansowe rzędu ok. 200 tys. zł.
, w ¾ społeczne - dyscyplinują
nas do wywiązania się z tego
wyzwania na zasadzie pomocniczości, racjonalności i gospodarności. Jest to o tyle istotne,
że dotychczas, żadne z czołowych muzeów kościelnych
w Polsce i w Europie, a nawet
żadne z muzeów etnograficznych nie posiada działu MAS
z tak kompleksowym, profesjonalnym i komunikatywnym
opracowaniem jej sensu, znaczenia i aktualności dla ludzi XXI
w. Proszę mieć też na uwadze
fakt, że dotychczas nie tylko
władze powiatu, ale i samego
miasta Kłodzka oraz całego
naszego regionu nie potrafiły
w adekwatny sposób docenić nie
tylko rzeczywistości sacrum, jako
wyjątkowego bogactwa kultury
ziemi kłodzkiej, ani tym bardziej
skutecznie wspierać dojrzałe
inicjatywy służące rozwojowi
i systemowej promocji regionu.
Rok 2017 - trzeci etap
projektu i wystawy
„Boże Młyny” - ponad
110 tysięcy odwiedzin
W okresie minionych siedmiu
lat wielokrotnie informowałem
Czytelników ZK o trasie i efektach
edukacyjnych oraz promocyjnych wystawy BM i GM (inauguracja rollupowych edycji wystawy
w wersji polskiej i niemieckiej
miała miejsce 15 kwietnia 2010 r.
w pałacu w Łomnicy k/ Jeleniej
Góry. Do chwili obecnej edycje
wystawy były prezentowane
w trzech krajach, na 44 stacjach
ekspozycji i edukacji. W sumie
z przesłaniem wystawy, w sposób bezpośredni, kontakt miało
ponad 110 tys. osób. Rolę nie do
przecenienia odegrała tu także
witryna internetowa „Boże Młyny” w wersji polskiej i niemieckiej. W chwili obecnej zaistniała
wyjątkowo korzystna okazja na
rzecz zmiany mecenasa i właści-

ciela. Po tym, jak na imponującą
skalę, i w wielce satysfakcjonujący sposób, został zrealizowany
pierwszoplanowy cel projektu promocja sacrum obecnego
w d o l n o ś l ą s k i m p l e n e r ze
i w kulturze ludowej ziemi
kłodzkiej oraz stworzenie merytorycznego przedpola dla turystki religijno-kulturowej i tego
typu szlaków, nadal niezbędnym
i aktualnym pozostaje edukacyjny cel wystawy BM. Jednak
na tym etapie, potrzebna byłaby już samodzielna instytucja,
niezależna placówka kulturalna,
dysponująca chociażby odpowiednią salą i zapleczem finansowym.
Przy czym – do dyspozycji
mamy już nie tylko profesjonalnie i kompleksowo przygotowaną wystawę BM, tzn. 30 plansz
na nośnikach rollupowych,
w pokrowcach i z 6-ma „walizkami” transportowymi, zapis
na nośniku elektronicznym tak
wystawy, jak i albumu oraz plakatu, prezentacje multimedialne,
dziesiątki publikacji oraz witrynę
internetową www. boze–mlyny.
eu, a dodatkowo wyróżnioną w
Niemczech oraz odnotowaną
w specjalnym dwujęzycznym
katalogu 20 najcenniejszych
projektów zrealizowanych przy
wsparciu FWPN.
W tej sytuacji, jako twórca
i kustosz wystawy BM na bardzo
korzystnych warunkach pragnę
zaoferować ją zarówno miastu
Kudowa-Zdrój, włodarzom stolicy ziemi kłodzkiej, jak i placówkom kulturalno-turystycznym
tego malowniczego regionu,
a wreszcie, ale nie na końcu,
młodej diecezji świdnickiej.
W Świdnicy istnieje bowiem swego rodzaju genius loci. Z jednej
strony organizuje się tutaj i rozbudowuje Muzeum Diecezjalne,
które w błyskawicznym tempie
będzie potrzebowało nie tylko
eksponatów, ale i gotowych
wystaw i opracowań, a z drugiej
strony w pobliżu funkcjonuje
Wyższe Seminarium Duchowne
– filia PWT we Wrocławiu, formujące młode pokolenie chrześcijan
w trybie stacjonarnym i zaocznym. Ponadto aktywnie działa
tu zarówno Akcja Katolicka, jak
i szereg stowarzyszeń, m.in. Civitas Christana, zatroskanych
o obecność sacrum w kulturze
i w przestrzeni publicznej.
Ze swej strony dodam jeszcze, że wraz z Panią mgr Teresą
Bazałą – Prezesem FOZN i współ-

Okładka katalogu wystawy „Boże Młyny”.

redaktorką wniosków na dotacje
finansowe obu wersji wystawy
(tzn. polskiej i niemieckiej na tzw.
rollupach), uprzejmie komunikuję, iż dzieło to nie powstało z naruszeniem praw innych osób oraz
że nie jest obciążone prawami
innych podmiotów. Nadmieniam,
że w kwestii potraktowania wystawy BM jako stałej ekspozycji
tak w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej
(Kudowa - Zdrój), jak i w Muzeum
Diecezjalnym w Świdnicy - rozwiązania tego typu rekomendują i pozostają dyspozycyjni jako
konsultanci, zarówno goszczący
wystawę muzealnicy, jak i prezesi
niektórych fundacji oraz stowarzyszeń, a także posłowie, samorządowcy oraz inne autorytety.
Perspektywa nowego
mecenatu wystawy
„Boże Młyny” w świetle
wybranych rekomendacji
Nadal pilnym wyzwaniem i
priorytetem jest troska o wspólne dobro Polski i naszego regio-

nu oraz walka o słuszną sprawę sacrum, bez której nasza Ojczyzna słabnie, a Europa cofa się
cywilizacyjnie i umiera. Korzystam więc z okazji, aby poprosić
Czytelników tak o modlitewne
wsparcie, jak i o rady, sugestie,
rekomendacje i innego typu
wyrazy solidarności, wsparcia,
mecenatu... Tymczasem zgodnie z sugestiami naukowców,
historyków sztuki, muzealników, dyrektorów bibliotek oraz
innych autorytetów goszczących
wystawę BM o przesłaniu małej
architektury sakralnej na ziemi
kłodzkiej i Dolnym Śląsku, zarysowują się wstępne, racjonalne
rozwiązania umieszczenia polskiej wersji wystawy BM zarówno w: Kudowie – Zdroju, tzn. w
MKLPS w Pstrążnej, gdzie ramowa wersja jest prezentowana od
maja 2014 roku, Kłodzku oraz w
stolicy diecezji świdnickiej. Jak
dotąd brak jednak wyrazistych i
efektywnych propozycji na rzecz
niemieckiej wersji wystawy.
Do chwili obecnej otrzymałem kilkadziesiąt pisemnych
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opinii i rekomendacji. W tym
miejscu, w pierwszym rzędzie
pragnę oddać głos kilku ich autorom - wybranym specjalistom
i dyrektorom placówek kulturalno-badawczych. Zasłużony
historyk sztuki i badacz dziejów
kultury Dolnego Śląska mgr Barbara Skoczylas-Stadnik, pełniąca funkcję dyrektora Muzeum
Tkactwa w Kamiennej Górze,
w swym piśmie polecającym
napisała m.in.: „Wystawa Boże
Młyny przygotowana przez Księdza prof. Tadeusza Fitycha była
prezentowana m.in. w Muzeum
Tkactwa w Kamiennej Górze. Tematyka wystawy obejmuje małą
architekturę sakralną pogranicza kudowsko-nachodzkiego.
Znakomite fotografie obiektów
oraz doskonałe opracowanie
merytoryczne tematu z wyraźnym przesłaniem duchowym
sprawia, że ekspozycję ogląda
się z dużym zainteresowaniem.
Wystawa przygotowana w sposób interdyscyplinarny, zawiera
opisy architektury, elementów
wyposażenia kapliczek oraz
przedstawia głębię duchową
kapliczek, ich ponadczasowy
wymiar sakralny, świadectwo
głębokiej wiary, płynące z serca
mieszkańców tej ziemi. Wystawie
towarzyszy katalog bardzo dobrze opracowany pod względem
merytorycznym, który kieruje
uwagę na piękno kapliczek rozsianych w terenie, świadczących
o głębi duchowości mieszkańców. Staranna szata edytorska
katalogu zachęca do lektury,
bogactwo wiedzy sprawia, że po
tę książkę warto sięgać przed
pielgrzymką czy wyprawą turystyczną. Podnosi świadomość
wiary i tożsamości kulturowej.
Wystawa jest owocem długiego
procesu badawczego. Wskazuje
wyjątkowy klimat i funkcję, jaką
kapliczki pełnią w „Krainie Pana
Boga”, na zwyczaje i znaczenie
modlitwy na szlakach turystycznych, podczas wędrówek
i pielgrzymek. Wiele kapliczek
ufundowały prywatne osoby na
znak swej wiary lub jako wotum
za odzyskane zdrowie lub inne
łaski. Kapliczki są manifestem
wiary, otaczanym zawsze szczególnym szacunkiem. Wystawa
jest doskonałą okazją przypomnienia żywotów świętych
i ich znaczenia w pośrednictwie
wypraszania łask Bożych. Święci
towarzyszący nam w codziennym życiu pełnią rolę „Domowej
apteczki duchowej”. Spotkanie

z małymi formami architektury
sakralnej, pochodzącymi z okresu
1707-2008, objaśnione wyczerpującymi opisami znaczenia
przedstawień, wzbogaca wiedzę
i pogłębia wiarę”.
W interesującej nas kwestii
wypowiedzieli się także historycy. Pierwszym z nich jest wieloletni mieszkaniec Kudowy Zdroju, ceniony pedagog, przewodnik sudecki i naukowiec profesor zw. dr hab. Jan Rzońca.
W rekomendacji adresowanej do
Świdnicy napisał: „Szanowny
Księże Dyrektorze! [Ks. Dyrektor prał. mgr Piotr Śliwka], Jako
mieszkaniec Kudowy - Zdroju,
historyk, sudecki i praski przewodnik turystyczny pragnę
udzielić rekomendacji na rzecz
umieszczenia w Muzeum Diecezjalnym w Świdnicy wystawy
przygotowanej przez ks. prof.
Tadeusza Fitycha pt. „Boże Młyny”. Powyższa wystawa została
otwarta 1 maja 2009 r. w Pijalni
Wód Mineralnych w KudowieZdroju, po czym wystawiana
była w wielu miastach Dolnego
Śląska, poza jego obszarem, jak
również i zagranicą. Prezentowała 200 zdjęć, 30 diagramów
i kilkanaście mapek. Była technicznie, wizualnie, logicznie
i chronologicznie przemyślana.
Stała się miejscem zadumy nad
losem przydrożnych kapliczek
i krzyży, a także świadectwem
ciągłości wiary i ludowej pobożności na przestrzeni XIX
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i XX w. w tak zwanym „zakątku
czeskim”. Wystawa stanowi jedno z nielicznych całościowych
ilustrowanych opracowań ludowej kultury religijnej Kudowy Zdroju i jej przyległego rejonu
Rekomendowana przeze mnie
wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Kudowy - Zdroju, przebywających tu kuracjuszy, wczasowiczów, odwiedzających ją Czechów, jak również goszczących
w Kudowie-Zdroju Niemców.
Do wystawy dołączony został katalog pt. „Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu
kudowsko – nachodzkim, który
otrzymał bardzo dobre recenzje
i został wysoko oceniony, m.in.
przez środowisko muzealników
oraz niemieckich specjalistów
od małej architektury sakralnej.
Biorąc pod uwagę fakt
znaczenia wystawy w procesie
utrwalania sakralnych zabytków
małej architektury oraz propagowania dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej i Dolnego
Śląska, popieram pomysł ks. prof.
Tadeusza Fitycha, aby umieścić ją
jako stałą ekspozycję w Muzeum
Diecezjalnym w Świdnicy”.
Z kolei rekomendację na
rzecz wykorzystania wystawy
„Boże Młyny” w przestrzeni muzealnej na terenie miasta Kudowa Zdrój, z 50- tysięcznego miasta
Nowa Sól nad Odrą, przesłał
zasłużony historyk regionalista,
dyrektor tamtejszego Muzeum

Miejskiego Dr Tomasz Andrzejewski. Czytamy w niej: „Muzeum
Miejskie w Nowej Soli pragnie
udzielić rekomendacji na rzecz
wystawy przygotowanej przez ks.
prof. Tadeusza Fitycha pt. „Boże
Młyny”. Ekspozycja w formie
wystawy objazdowej jest efektem jednego z najciekawszych
projektów badawczych ostatnich
lat na pograniczu polsko-czeskoniemieckim. Stanowi niezwykle
cenną i bardzo aktualną syntezę przesłania symboli religijnych
w kulturze ludowej XVII-XX
wieku i to nie tylko dla obszaru ziemi kłodzkiej. Pokazywana
w wielu miejscowościach regionu, a także zagranicą (w przeciągu 6 lat obejrzało ją ponad
110 tys. osób, w trzech krajach w Nowej Soli gościła w 2010 r.),
cieszyła się dużym zainteresowaniem i otrzymała bardzo dobre
recenzje muzealników. Również
towarzyszący wystawie katalog
pt. „Boże Młyny - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach
dziedzictwa kulturowego ziemi
kłodzkiej)” otrzymał bardzo dobre recenzje i został wyróżniony
m.in. przez środowisko niemieckich naukowców. Mając na uwadze walory i znaczenie wystawy
w procesie utrwalania dziedzictwa kulturowego regionu, popieram pomysł przyjęcia odstępowanej przez ks. Prof. Tadeusza
Fitycha wystawy i wykorzystania jej w przestrzeni muzealnej
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na terenie miasta Kudowa - Zdrój,
np. w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego”.
Grono nie tylko bibliotek
i Domów Kultury, goszczących
wystawę BM, reprezentuje
na tych łamach Danuta Sawicz dyrektor „Książnicy Karkonoskiej”
– Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej.
W swym piśmie rekomendacyjnym z grudnia 2016 r. napisała:
„W kwietniu 2010 r. w Galerii Małych Form w „Książnicy Karkonoskiej” miała miejsce niezwykła
wystawa „Boże Młyny” – krzyże
i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim”.
Wystawa prezentowała fotografie, mapy, świadectwa i syntezy
historyczno-kulturowe ponad
200 obiektów małej architektury sakralnej w naszym regionie.
Wystawa była prezentowana
wcześniej w wielu znakomitych
muzeach i kościołach na Dolnym
Śląsku. Pomimo tego, że nie dotyczyła bezpośrednio Ziemi Jeleniogórskiej, cieszyła się u nas
wielkim zainteresowaniem. Odwiedzający wyrażali żal, że równie piękna Ziemia Jeleniogórska
i Karkonosze nie doczekały się
podobnego opracowania. Jej
autor ksiądz prof. dr hab. Tadeusz Fitych wybrał jednak ziemię
kłodzką za przedmiot swoich
badań naukowych. Wystawa, jak
i doskonały Katalog wystawy,
jest wspaniałym źródłem wiedzy
o dziedzictwie kulturowym ziemi
kłodzkiej. Stała ekspozycja w Muzeum Diecezjalnym w Świdnicy
umożliwiłaby poznanie wspaniałych pomników małej architektury sakralnej, będących ważnymi
pomnikami wiary, mieszkańcom
miasta i turystom”.
Zwieńczeniem tego forum
ekspertów niechaj będzie były
Prezydent Miasta Świdnicy,
a obecnie poseł na Sejm RP
VIII kadencji mgr inż. Wojciech
Murdzek. W swym liście rekomendacyjnym stwierdził on
jednoznacznie: „Znana jest mi
dziesięcioletnia, niezwykle
dynamiczna - i pod wieloma
względami – nowatorska, tak
praca naukowo-badawcza, jak
i twórczość artystyczno-popularyzacyjna, na rzecz kulturowohistorycznej tożsamości ziemi
kłodzkiej (zwłaszcza miasta Kudowy - Zdroju i diecezji świdnickiej). Obfituje ona w ponad 160
publikacji (w tym ok. 40 nt. małej
architektury sakralnej), 4 książki
i trzy wersje unikatowej w skali

Europy wystawy „Boże Młyny”.
Co ciekawe, zauważonej i jak
dotychczas wyróżnionej jedynie
w RFN (zaliczono ją do 20 najwybitniejszych projektów, i to
w kategorii ekumenicznej, spośród 10 tys. dzieł i inicjatyw zrealizowanych w ramach FWPN).
Ks. bp prof. zw. Ignacy Dec –
ordynariusz świdnicki, we wprowadzeniu do najnowszej książki
ks. prof. T. Fitycha – „Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder Rubin Ziemi
Kłodzkiej”, Nowa Ruda, Kudowa
- Zdrój 2016 raczył podkreślić, że
Autor książki posiada nie tylko
solidny warsztat naukowy (zdobyty w prestiżowych ośrodkach
Europy), ale zarazem jest liderem
w odkrywaniu wybitnej postaci
ziemi kłodzkiej – męczennika KL
Dachau, pierwszego błogosławionego diecezji świdnickiej.
Z kolei zasłużony, i to nie tylko w Polsce, ks. prof. zw. Józef
Swastek w recenzji w/w książki z jednej strony zauważa, że
niezwykle korzystnym jest fakt,
iż ks. prof. Fitych zamieszkał
w Kudowie-Zdroju, a z drugiej
że mamy do czynienia z imponującą ilością jego prac poświęconych, zarówno tożsamości
ziemi kudowskiej i kłodzkiej, jak
niezłomnemu duszpasterzowi
młodzieży – bł. Ks. G. Hirschfelderowi, których Autorem jest jeden
z najwybitniejszych historyków
Kościoła w Polsce. Jest on znany z opracowywania nowych,
systemowych i interdyscyplinarnych metod badawczych.
Nie jest więc niczym dziwnym
i zaskakującym, że trzy wersje
wystawy BM i GM autorstwa
ks. prof. Tadeusza Fitycha były
prezentowane w latach 20092016 i stały się jednym z najważniejszych wydarzeń na polsko-czeskim i niemieckim pograniczu. Niezwykle pozytywne opinie
formułowali muzealnicy i dyrektorzy placówek kulturalnych
na 44 ich dotychczasowych stacjach (i to aż w trzech krajach), jak
i liczne osoby spośród 110 000,
które ją odwiedziły. W opinii
muzealników wystawa BM zasługiwała na tytuł najlepiej, tzn.
wszechstronnie i profesjonalnie
przygotowanej wystawy roku.
2009.”
Mam satysfakcję, że w okresie pełnienia przeze mnie funkcji prezydenta miasta wystawa
BM mogła być wystawiana i uroczyście otwierana w Świdnicy.
Rekomendowałem także projekt
zmierzający do wytworzenia jej

czeskiej wersji , niestety przy ówczesnych tendencjach w MSZ,
nie otrzymał on należytego
wsparcia. Aktualnie jako Poseł
RP popieram zarówno racjonalne
wykorzystanie, każdej z trzech
wersji wystawy BM (m.in. w Kudowie-Zdroju, Kłodzku i Świdnicy, czy też innych placówkach
świeckich i kościelnych Dolnego
Śląska), jak też należyte docenienie oraz uhonorowanie pełnego
pasji, umiłowania swej małej
ojczyzny oraz obywatelskiego
zaangażowania ks. prof. Tadeusza
Fitycha na rzecz nowatorskiego
opracowywania dziejów i tożsamości ziemi kłodzkiej.
Nadmieniam, że pozostawienie Autora w/w wystaw (których
wartość materialna zaledwie
jednej wersji przekracza kwotę
60 tys. zł!) samemu sobie i dopuszczenie do stanu, aby na tych
dziełach osiadła gruba warstwa
kurzu, byłoby marnotrawstwem
cennego dorobku kulturalnego.
Spowodowałoby to niszczenie
bezcennego instrumentu, służącego zarówno edukacji na rzecz
sacrum, jak i kontynuowaniu
w ten sposób promocji miasta
oraz całej ziemi kłodzkiej. Nie
wolno pominąć faktu, że cenne
– i w wersji niemieckiej wyróżnio-

ne już dzieło - stanowi gotowe
i niezwykle użyteczne narzędzie,
tak na płaszczyźnie świeckich,
jak i kościelnych kontaktów partnerskich.
Zamiast posłowia – ważkie
życzenia św. Jana Pawła II adresowane do mieszkańców Dolnego Śląska: „W ewangelicznym
przykazaniu miłości tkwi bowiem
najgłębsze źródło duchowego
rozwoju każdego człowieka. Dlatego też wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, moi rodacy,
którzy tutaj we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku weszliście w to
szczególne dziedzictwo świętej
Jadwigi, życzę z całego serca, aby
wedle jej wzoru na przykazaniu
miłości opierało się wasze życie
osobiste, rodzinne i społeczne.
Jest to zarazem najgłębsze źródło
kultury moralnej ludzi i narodów.
Od kultury moralnej zaś zależy
istotny ich postęp. Człowiek
jest istotą stworzoną na obraz
i podobieństwo Boga. Stąd też
istotny jego rozwój i prawdziwa
kultura wynika z rozpoznania
tego obrazu i podobieństwa
i z wytrwałego kształtowania
własnego człowieczeństwa na
tę ludzką i Boską zarazem miarę”
(Wrocław 21 czerwca 1983 r.).

Okładka okolicznościowego wydawnictwa Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, w którym prezentowana była wystawa „Boże Młyny”.
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Stanisław Góra, Piotr Pregiel

„PASTERKA”
Stanisław Góra
Pomysł wydania broszury
o Pasterce powstał około roku
2012, w czasie rozmów z grupą znajomych z wrocławskiego
środowiska naukowego, zainteresowanych turystycznie Górami Stołowymi, w tym osób mających tu swe domy. Zawartość
druku wielokrotnie omawiano
także ze stałymi mieszkańcami
wioski w gościnnym domu pani
Danuty Wcisłowej w Pasterce.
Pierwotny zamiar wydania
kilkustronicowej broszury
o przeszłości Pasterki wraz
z inwentaryzacją nagrobków
na przykościelnym cmentarzu stopniowo powiększył się
najpierw o uwagi o nazwach
Pasterki dra Jarosława Malickiego. Pierwotnie była to prośba
o napisanie „dziesięciu zdań
o nazwie Pasterka” w formie
aneksu do broszurki. Następnie pojawiła się jako oczywista
prośba do profesora Zygmunta
Mikołajczaka o napisanie „kilku
uwag” o florze Gór Stołowych.
W końcu 2012 roku w czasopiśmie SUDETY ukazał się
artykuł dr Agnieszki Latochy
o losach osadnictwa w Passendorf. Uznałem, że przedruk tak
istotnego artykułu powinien się
znaleźć w naszej broszurze,
a autorka wyraziła na to zgodę.
Rozmiary, a przede wszystkim
wartość merytoryczna kolejnych prac w aneksie, zaczęły
nabierać coraz większego
znaczenia. Kiedy doszły jeszcze
wspomnienia Horsta Diewocka oraz refleksje inż. Tadeusza
Ciszyńskiego o ruchu wspinaczkowym w Górach Stołowych, a także zaplanowane
na początku zamieszczenie
inwentaryzacji historycznego
cmentarza w Pasterce, zakres
Aneksu „niebezpiecznie” zaczął
przerastać początkowe zamierzenie autora części wstępnej broszury. Niestety autor
to przegapił i zamiast określenia
„pod redakcją” pozostawił swoje nazwisko jako autora druku
Piotr Pregiel
Reformy przełomu lat 80.
i 90. XX wieku wywarły wpływ
nie tylko na sferę politycz-

ną, gospodarczą i społeczną
w Polsce. Zapoczątkowały także proces przemian w świadomości ludności, co szczególnie
widoczne stało się na terenach
zasiedlonych przez nowych
mieszkańców po 1945 roku.
Po 1989 roku coraz częściej
na pograniczu polsko-czeskim
i polsko-niemieckim ludzie zaczęli utożsamiać się ze swoimi
małymi ojczyznami; zresztą
dopiero przemiany początku
lat 90. wprowadziły do języka potocznego pojęcie małej
ojczyzny, mające stanowić
odpowiednik niemieckiego
określenia Heimat (albo czeskiego domov). Nieuchronnym
następstwem tego procesu stał
się wzrost zainteresowania lokalną przeszłością i szeroko pojętą kulturą zamieszkiwanych
ziem. Władze lokalne, początkowo nieśmiało, z czasem coraz
odważniej, zaczęły wydawać
opracowania (od naukowych na różnym poziomie - po popularne) poświęcone poszczególnym miejscowościom, widząc
w tych publikacjach możliwość
reklamy miejscowości i okolic.
Później do tego coraz bardziej
wartkiego nurtu wydawniczego
włączyli się pasjonaci i miłośnicy lokalnej przeszłości.
Do publikacji poświęconych
miejscowym dziejom i miejscowej kulturze należy także
omawiana pozycja. Jej autorem
(i redaktorem zarazem) jest Stanisław Góra, lokalny społecznik
i członek rady sołeckiej pobliskiego Karłowa w latach
2012-2014. Książeczka składa
się z dwóch części. W pierwszej autor przedstawia historię wsi od zasiedlenia tych
terenów w XIV wieku. Od razu
trzeba zaznaczyć, że historia
zaprezentowana jest bardzo
wybiórczo i zasadniczo mieści
się w niewielkich rozdziałach
o charakterze tematycznym
(Pruski fort w Pasterce, Dawna
plebania, Kapliczki przydrożne, Stosunki wyznaniowe,
Granice, Zmiany polityczne
po I wojnie światowej itd. - łącznie 30 rozdzialików na 24 stronach). W części drugiej, niewiele
krótszej (21 stron), nazwanej
Aneksem, znajduje się sześć
tekstów rozwijających wspo-

Okładka książki „Pasterka”. Autor Stanisław Góra, „Pasterka” 2015, s. 46

mniane wcześniej zagadnienia
(np. problem dawnego osadnictwa) albo wprowadzających
zupełnie nowe kwestie z takich
dziedzin, jak nazewnictwo przyroda czy turystyka.
Publikacja ma charakter
popularny, acz w jej tworzeniu wzięli udział także autorzy związani ze środowiskiem
naukowym (jako autorzy tekstów zamieszczonych w Aneksie). Uzupełnienie publikacji
stanowi, niewątpliwie cenny,
wykaz nagrobków (inwentaryzacja) z cmentarza przy kościele
w Pasterce, z przytoczeniem zachowanych inskrypcji oraz ich
tłumaczeniem na język polski.
Opracowanie historii Pasterki
zawiera nieoczekiwanie bogatą
(jak na skromne rozmiary książeczki) literaturę przedmiotu:
37 pozycji tekstowych, głównie
polskich i czeskich, oraz 6 kartograficznych. Niedostatecznie
zostały uwzględnione pozycje
niemieckojęz yczne: w biblio-

grafii autor wymienia jedynie
Lexikon der Grafschaft Glatz
Aloysa Bernatzkiego. Na podkreślenie zasługuje za to staranna szata graficzna publikacji.
Tekst Piotra Pregiela opublikowany pierwotnie w Roczniku
Muzeum Papiernictwa 2015,
t. IX ISSN 1897-7685.
Stanisław Góra, mgr, absolwent filologii polskiej i pierwszego rocznika Studium Języka
i Kultury Czeskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed laty
w LITERATURZE NA ŚWIECIE
opublikował przekłady z języka czeskiego krótkich opowiadań Gabriela Lauba. Tłumacz
przysięgły języka czeskiego.
W łatach 2012-2014 członek
rady sołectwa Karłów-PasterkaOstra Góra. Mieszka w Karłowie
w Górach Stołowych.
Książkę autora można nabyć
w Karłowie w sklepie z pamiątkami lub u Autora.
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KOGO ZOBACZYMY NA KINIE NA GRANICY?

Karolina Gruszka, Allan
Starski i Milan Lasica - to ich
retrospektywy będzie można
zobaczyć podczas 19. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy
w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie. W sumie pokazanych
zostanie ponad 100 filmów,
w tym najważniejsze dzieła kina
środkowo-europejskiego i rekordowa liczba nowości.
Nadchodzi 19. edycja Kina
na Granicy, która odbędzie się
w dniach 28.04-3.05.2017 w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Swój
udział potwierdzili bohaterowie
trzech pierwszych retrospektyw:
Karolina Gruszka, Allan Starski
i Milan Lasica. Przegląd filmów
tych właśnie twórców uzasadnia Łukasz Maciejewski, dyrektor

programowy Kina na Granicy:
„Karolina Gruszka to rzadkie połączenie urody, talentu i
inteligencji. Przygodę z filmem
zaczynała jako nastolatka. Już
wtedy stykała się ze sławami Krzysztofem Zanussim, Aleksandrem Proszkinem i przede
wszystkim, z Izabellą Cywińską.
Z kolei Allan Starski to polski scenograf filmowy i teatralny, laureat kilkudziesięciu nagród, w tym
Oscara za „Listę Schindlera” Stevena Spielberga. Współpracował
wielokrotnie z Andrzejem Wajdą,
a także m.in. z Krzysztofem Kieślowskim, Januszem Zaorskim,
Agnieszką Holland, Romanem
Polańskim i Władysławem Pasikowskim. Oprócz filmów, przy
których pracował, zobaczymy

także wystawę jego projektów, a
także projekty Wiesławy Starskiej
przedstawiające kostiumy do filmów oraz spektakli teatralnych
i telewizyjnych.“
Podczas przeglądu będzie
można zobaczyć Karolinę Gruszkę m.in. w „Szczęściu świata“
(Michał Rosa), „Inaland empire“
(David Lynch) czy w „Kochankach
z Marony“ (Izabella Cywińska).
Scenografię Allana Starskiego
będzie można podziwiać w oskarowej „Liście Schindlera“ (Steven
Spielberg), „Pannach z Wilka“
(Andrzej Wajda) czy „Pianiście“
(Roman Polański).
O Milanie Lasicy tak mówi
czeki dyrektor programowy
Martin Novosad: „To nie tylko popularny słowacki aktor,

ale także humorysta, dramaturg,
pisarz, twórca tekstów, reżyser,
moderator i piosenkarz. Do jego
najpopularniejszych dzieł należą
scenki odgrywane wraz z kolegą
Júliuem Satinskim. Ich komizm
polega na analizie banalnych sytuacji życiowych i przesuwaniu
ich do granic absurdu”.
Milana Lasicę będzie można
zobaczyć w „Obsluhoval jsem
anglického krále“ (Jiří Menzel),
„Vážení přátelé, ano!“ (Dušan
Klein) czy „Srdečný pozdrav
ze zeměkoule“ (Oldřich Lipský).
Od 2 stycznia 2017 roku rusza
przedsprzedaż biletów.
Przegląd odbędzie w dniach
28 kwietnia – 3 maja 2017 roku
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.
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KOHO POTKÁTE NA 19. KINĚ NA HRANICI?
Milan Lasica, Karel Roden,
Karolina Gruszka, Allan Starski
budou hosty 19. ročníku mezinárodní filmové přehlídky Kino
na hranici, která se bude konat
ve dnech 28. dubna – 3. května
2017 v Cieszyně a Českém Těšíně.
Přichystány jsou retrospektivy uvedených umělců. Celkem
bude promítnuto více než 100
filmů včetně nejdůležitějších děl
středoevropského kina. Připraven je rekordní počet novinek.
Nebudou samozřejmě chybět
ani tematické cykly.
Přehlídku filmů výše
zmíněných umělců vysvětluje
Łukasz Maciejewski, polský programový ředitel Kina na hranici:
„Karolina Gruszka v sobě spojuje
vzácnou kombinaci krásy, talentu a inteligence. Své dobrodružství s filmem začínala už jako
náctiletá. Už tehdy přicházela
do styku s celebritami – Krzysztofem Zanussim, Aleksandrem
Proszkinem a především s Izabellou Cywińskou. Alan Starski
je polský filmový a divadelní
výtvarník, držitel několika desítek
ocenění včetně Oscara za „Šindlerův seznam” Stevena Spielberga. Mnohokrát spolupracoval s
Andrzejem Wajdou a také mimo
jiné s Krzysztofem Kieślowským,
Agnieszkou Holland, Romanem
Polańským a Władysławem Pasikowským. Kromě filmů, na
kterých pracoval, uvidíme také
výstavu jeho projektů a rovněž
projekty Wiesławy Starské, které představují filmové, divadelní
a televizní kostýmy”. V průběhu
přehlídky bude možné Karolinu

Gruszku vidět mimo jiné ve filmech „Szczęście świata“ (Michał
Rosa), „Inaland empire“ (David
Lynch) nebo „Kochankowie z Marony“ (Izabella Cywińska). Scénografie Allana Starského bude
možné sledovat v oskarovém
filmu „Šindlerův seznam” (Steven Spielberg), „Panny z Wilka“
(Andrzej Wajda) nebo „Pianista“
(Roman Polański).
O Milanu Lasicovi promlouvá
český programový ředitel Martin
Novosad: „Není to pouze populární slovenský herec, ale také
humorista, dramaturg, spisovatel, textař, režisér, moderátor a
písničkář. Mezi jeho nejznámější
díla patří scénky natáčené společně s kolegou Júliem Satinským.
Jejich humor spočívá v analýze
banálních životních situací a
jejich přenesení na hranice absurdity”. Milana Lasicu bude možné vidět ve filmech „Obsluhoval
jsem anglického krále“ (Jiří Menzel), „Vážení přátelé, ano!“ (Dušan
Klein) nebo „Srdečný pozdrav ze
zeměkoule“ (Oldřich Lipský).
Karla Rodena, jednoho z nejvýraznějších herců své generace, který se dokázal prosadit
jak na divadle, tak ve filmu, není
třeba představovat. Mimořádně
charismatický herec patří mezi
vyhledávané herce velkých rolí.
Jeho herecké umění si diváci budou moci vychutnat například
ve filmech „Čas sluhů“ (Irena Pavlásková), „Tajnosti“ (Alice Nellis)
nebo „Lidice“ (Petr Nikolaev).
Od 4. ledna 2017 začal předprodej akreditací za speciální
cenu!

Akreditace zakoupená v lednovém předprodeji zahrnuje celý
balíček, tj. vstup na všechny filmy a doprovodné akce, katalog,
tričko a ekologickou tašku. Speciální cena platí při zakoupení 6
denní akreditace v termínu od
4. do 31. ledna (130 zł / 850 Kč).

Po uplynutí doby lednového
předprodeje bude cena 6 denních akreditací zvýšena. Stejně
jako v minulém roce si lze objednat akreditaci skrze osobní
profil účastníka na webových
stránkách www.kinonagranicy.
pl / www.kinonahranici.cz.
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Julian Golak

MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW-2017

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiej Izbie Turystyki. Złotą Odznakę z rąk Juliana Golaka
odbiera Marek Ciechanowski, Prezes Zarządu DIT.

W Hali Stulecia we Wrocławiu
w dniach 24.-26. 02. 2017 roku
zostały zorganizowane już po
raz dziewiąty Międzynarodowe
Targi Turystyczne.
200 wystawców z kilkunastu
krajów zaprezentowało swoje
oferty turystyczne. Swoje stoiska

wystawiły firmy między innymi
z Holandii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Łotwy, Dominikany, Korei,
Włoch, Gruzji.
Przez trzy dni targi cieszyły
się dużym zainteresowaniem
i przyciągnęły tłumy ludzi
do Hali Stulecia.

Warto zaznaczyć obecność
po raz drugi licznej delegacji
z Gruzji, z nowego regionu partnerskiego - Adżaria, ze stolicą
w Batumi. O tym mieście przed
laty śpiewano piosenki, a dzisiaj
Batumi jest prężnie rozwijającym się miastem turystycznym,

do którego przyjeżdżają tysiące
turystów z całego świata. Delegację z Gruzji po targach oprowadzali wspólnie marszałek Cezary Przybylski , wicemarszałek
województwa Iwona Krawczyk
oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Julian Golak.
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Julian Golak

NOWY KIERUNEK WSPÓŁPRACY – GRUZJA. WAŻNY PARTNER
TURYSTYCZNY I GOSPODARCZY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Uroczystość otwarcia Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu 24.02.2017 roku, Hala Stulecia. Od lewej: Szymon Cienki,Starszy Specjalista
w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Andrzej Jaroch, Radny Województwa Dolnośląskiego; Julian Golak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; Iwona
Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Marek Ciechanowski, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki; Cezary Przybylski, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego; prof. Davit Gabaidze, Przewodniczący Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii (Gruzja).

W 2015 roku rozpoczęła się
współpraca regionu Adżaria
z Dolnym Śląskiem. Pierwsze
kontakty i wyjazdy do Batumi,
zaowocowały między innymi
podpisaniem porozumienia przez
Państwowy Uniwersytet w Batumi i dwie uczelnie wrocławskie
- AWF i Wyższą Szkołę Bankową.
W 2016 roku zostały zorganizowane między innymi staże gospodarcze (DAWG) oraz medyczne w szpitalach wrocławskich.
Na początku 2017 roku odbyły się wizyty gospodarcze
oraz zostały podpisane umowy w dziedzinie wymiany turystycznej.
W dniach 23-27.02.2017
roku na Dolnym Śląsku gościła
kolejna delegacja Autonomicznej Republiki Adżarii. Delegacji
przewodniczył Davit Gabaidze,
przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki
Adżarii, nowy szef wybrany po
wyborach w 2016 roku, które
wygrała partia pn. Gruzińskie
Marzenie.

Rozmowy z władzami Województwa Dolnośląskiego dotyczyły możliwości współpracy w dziedzinie gospodarczej, turystycznej,
naukowej oświatowej, kulturalnej.
Delegacja regionu partnerskiego została przyjęta przez

marszałka Cezarego Przybylskiego, wicemarszałka Iwonę
Krawczyk, przewodniczącego
Sejmiku Pawła Wróblewskiego
i wiceprzewodniczącego Juliana
Golaka. W dniach 23-24.02. przeprowadzono rozmowy dotyczą-

ce możliwości dalszego rozwoju
współpracy gospodarczej, turystycznej i samorządowej. Obie
strony zdecydowały, że dalsza
współpraca będzie systematycznie rozwijana.
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Ryszard Grzelakowski

200-ROCZNICA PIERWSZEGO POBYTU W DUSZNIKACH
JÓZEFA ELSNERA I 190-ROCZNICA PIERWSZEGO
PUBLICZNEGO WYSTĘPU F. CHOPINA
„Jeśli zdziałasz z trudem coś pięknego, trud mija, a piękno pozostaje.
J e ś l i c z y n i s z z r o z k o s z ą c o ś s z p e t n e g o , r o z k o s z m i j a , a s z p e t o t a z o s t a j e .”
(Mozoniusz)

Tekst, który przedstawiam
poniżej jest w moim posiadaniu niemal 59 lat. Znalazłem
go w opuszczonym młynie
w Łężycach w lipcu 1958 roku,
w czasie niedzielnego spaceru
po najbliższej okolicy, należącej
administracyjnie do DusznikZdroju. Było nas trzech, wszyscy
pracownicy uzdrowiska dusznickiego. Do spaceru do wsi Łężyce
zachęcił nas gorąco nasz znajomy, artysta plastyk Karol Mielżyński. Powiedział: „zobaczycie
urzekające krajobrazy, piękną
architekturę pałacu, młyna i zabudowań wiejskich”. Pan Karol
był związany z ziemią kłodzką. Namalował wiele pejzaży
z tego regionu, jego prace były
eksponowane na wystawach
zbiorowych i indywidualnych.
Mieszkał w Dusznikach i Kłodzku,
zmarł w Poznaniu w 1994 roku.
Był znanym i cenionym artystą.
Do pałacu nie udało się nam dotrzeć z powodu młyna. Znajdował się tuż za rozdzielnią prądu
na początku wsi. Wszystko, co zobaczyliśmy z oddali, zachwyciło
nas. Smukłe brzozy otaczały
elipsowaty staw. Błękitne niebo
z białymi chmurami odbijało się
w tafli wody, po której pływały
rozkoszne kaczuszki. Otwarte
okna i drzwi zachęcały do wejścia. Pukaliśmy do okien i drzwi
wejściowych, wołając „halo, halo
jest tu ktoś?”. Nikt nie reagowa
na nawoływania z naszej strony,
panowała nadal cisza. Zajrzeliśmy
do środka! A tam widoczne ślady
opuszczonego obejścia, na podłodze książki, albumy, wiele fotografii, naczynia stołowe, garnki
i dość liczne meble z podartą pościelą. Za oknem sielski obrazek,
a w środku ślady porzuconego
dobytku i braku gospodarza.
Przeglądaliśmy albumy i gazety,
lokalne regionalne i inne. Wtedy

Obraz Knuta Wilthausera, na którym krajobraz przypomina ten, który autor artykułu widział w Łężycach latem 1958 roku.

zobaczyłem artykuł w dodatku
do gazety „Volk und Heimat”
(„Naród i Mała Ojczyzna”) i datę
1926 r. Tytuł był interesujący: „Reinerz (Duszniki - Zdrój), Chopin
i jego śląski nauczyciel Elsner”.
Autorem tekstu był Friedrich
Kaminsky. Zabrałem do domu
jeszcze kilka innych gazet
z tekstem o oblężen iu przez
wojska niemieckie Sewastopola. W czasie jubileuszowego
50. Międzynarodowego Festiwalu
Chopinowskiego chciałem przekazać ten artykuł prezydentowi
RP, ale się nie pojawił. Minęło
następnych kilka lat. W czasie
jednego z kolejnych Festiwali,
oddałem ksero tekstu dziennikarzom Telewizyjnej „Dwójki”. Cisza
do dnia dzisiejszego! Przekładając z miejsca na miejsce mate
riały dotyczące Dusznik -Zdroju
i dawnego Reinerz, w związku
z 35. rocznicą istnienia Towarzystwa Miłośników Dusznik - Zdroju, znalazłem ten tekst. Tu bardzo
gorąco dziękuję panu Sławomirowi Włośniewskiemu, który dużo
czasu poświęcił na przełożenie

tekstu na język polski. Dzięki
temu możecie Państwo poznać
kilka ciekawostek na temat Fryderyka Chopina i Elsnera.
Przeczytajmy, co napisał Friedrich Kaminsky w sierpniu 1926
roku: „Uroczyste obchody 100-lecia pierwszego publicznego
występu F. Chopina jako wirtuoza fortepianu nie tylko zwracają
uwagę świata muzycznego na to
lokalne wydarzenie, lecz także
są okazją do uhonorowania Reinerz, jako miejsca spotkań muzyków śląskich oraz niemieckich
muzyków żyjących na ziemiach
polskich. Już we wcześniejszej
rozprawie pt. „Scena na Górnym
Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim do
roku 1815” (Reinerz, wydawnictwo Richard Pohl) wskazywano
na ścisłe relacje górnośląskiej
sceny artystycznej z tą znajdującą się w Hrabstwie Kłodzkim.
Należy oczekiwać, że społeczność obu śląskich części kraju
wyróżni się także na polu muzycznym. Po roku 1816, kiedy
to Górny Śląsk otrzymał własne
władze samorządowe, stała się

jeszcze bardziej aktywna. I tym
zmianom zawdzięczamy też fakt,
że Chopin przybył do Reinerz, a
wydarzenie z 26 sierpnia 1826 r.
nie będzie czymś jednorazowym.
Pierwszy koncert Fryderyka poza
Polską jest znaczącym punktem
nie tylko w karierze artysty, lecz
także ważną chwilą w historycznym rozwoju muzycznym obu
sąsiadujących krajów. Po 1800
roku śląski krąg muzyków rozszerzał swoje wpływy na wschód,
a więc także na ziemie polskie.
Spowodowane przez rozbiory zajęcie ziem polskich przez
pruskie i austriackie garnizony
oraz urzędników, sprowadziło
szereg dobrych niemieckich
muzyków na wschód. Zgodnie
z ówczesnym oświeceniowym
duchem czasu, literatura i muzyka odgrywały ważną rolę w życiu
oficerów i urzędników. Do dobrego tonu należało zachwycać
się sztukami pięknymi. Oświecenie miało duże znaczenie nawet
w środowisku urzędników. Służba społeczeństwu wymagała
od urzędników pewnej znajo
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mości takich zagadnień jak
humanizm, nauka, oświecenie,
oświata ludu, itd. Urzędnicy, którzy np. nie dbali, by w odpowiedniej ilości rozprowadzić wśród
rolników kalendarze ludowe, byli
po prostu zwalniani z powodu
lenistwa. Rząd uważał, że w ten
sposób będzie mógł zapobiec
rozszerzaniu się francuskiej myśli
rewolucyjnej na Śląsk. To powodowało, że rozglądano się za kan
dydatami na wyższe stanowiska
urzędnicze wśród ludzi pochodzących dotychczas z niższych
sfer społecznych. Wykształceni
na wyższych uczelniach urzędnicy, dochodzili teraz częściej niż
dawniej do wyższych stanowisk.
Wśród nich znaleźli się też uta
lentowani muzycy.
Po przyłączeniu Śląska, istniało duże zapotrzebow anie
na urzędników. Do zdobycia
opinii osoby oświeconej, doszło teraz liczenie na możliwość
zdobycia dobrego zawodu przez
wykształcenie. Coraz więcej Ślązaków z kręgów mieszczańskich
po 1800 roku dążyło do uzyska
nia wyższego wykształcenia. Stan
duchowny, który aż do czasów
Fryderyka Wielkiego dawał utalentowanym muzykom schronie
nie, najczęściej w klasztorach, nie
był już dla obecnego pokolenia
tak atrakcyjny. Przyczyną tego
były, oprócz likwidacji zakonu jezuitów i obciążenia innych klasztorów daninami, także zmiany
w muz yce, jakie nastąpiły
w XVIII wieku, które doprowadziły
do przejścia od starego kościelnego i włoskiego stylu do narodowej opery i symfonii. Ten czas
najgłębszych zawirowań pod
względem duchowym spowodował, że coraz więcej nowych
generacji wstępowało w życie
muzyczne. Ponieważ kler nie
mógł tych generacji przyciągnąć
do siebie, Ślązacy, odkryci przez
ich wiejskiego lub miejskiego
kantora, podejmowali często studia, mające zapewnić im dobre
utrzymanie, czyli medycynę lub
prawo. Te ostatnie umożliwiały
dostęp do kariery urzędniczej.
Tak było w życiu trzech Ślązaków,
którzy bardzo się dla muzyki zasłużyli: byli to: Heinrich Karl Ebell,
Hampe i Josef Elsner.
Druga część obszernego eseju o muzykach śląskich opowiada
o Elsnerze, który rozpoczął drogę
powrotu do wykonywania wyłącznie zawodu muzyka. Ebell
i Elsner byli w Reinerz przed
Chopinem, a ten ostatn i był

nauczycielem Chopina w dziedzinie kompozycji. Pomimo,
że Ebell był obecny na scenie
muzycznej Breslau (Wrocławia)
jako kapelmistrz teatralnego
zespołu muzycznego, a Hampe
w Glogau (Głogów) zetknął się
z romantykiem Hoffmanem,obaj
wylądowali jako radcy rządowi
w Opeln (Opolu). Natomiast
Józef Elsner (ur. w 1765 r.), syn
stolarza z Grottkau (Grodkowa)
na Górnym Śląsku, zrobił bardziej
błyskotliwą karierę życiową, która
wyniosła go na szczyty całego
życia muzycznego w Polsce.
Z Wiednia, gdzie przerwał studia medyczne, przybył przez
Brun i Lemberg do Warszawy,
gdzie został kapelmistrzem zespołu teatralnego, a następnie
profesorem w konserwatorium
muzycznym. Pierwotnie cała
działalność muzyków, którzy
przywędrowali z Niemiec, ograniczała się do bycia urzędnikami
w pruskiej administracji. Tak np.
kapelmistrz Franke (ur. w 1771 r.
w Dreźnie) był w Petrikau (Piotrowice) aż do czasu, gdy później został drugim kapelmistrzem pod
Elsnerem. Tylko Elsner pojechał
do Polski jako muzyk i tam działał
do końca swoich dni, wznosząc
tamtejsze życie muzyczne na
wysoki poziom. W jak słabej
kondycji było polskie życie muzyczne, możemy się dowiedzieć
z biografii urodzonego w 1812
roku w Glatz (Kłodzku) Eduarda
Tauwitza, który w 1837 r. został
powołany na kapelmistrza w Wilnie i zetknął się z Elsnerem, gdy
ten swego czasu prezentował
w tym mieście swoje oratorium.
Polska muzyka kościelna jeszcze
w czasach Tauwitza prezentowała się następująco: organista
poza ludowymi śpiewami grał
na Gloria marsza, na Ofiarowanie
mazurka, bardzo wtedy lubianego, na Benedictus poloneza,
na Agnus melodie szkockie lub
kontredansa. To pokazuje, jaką
wielką pracę musiał wykonać Elsner dwadzieścia lat wcześniej,
jako dyrektor konserwatorium.
To, że ten genialny Ślązak wykonał w Warszawie imponującą
pracę, potwierdził także Chopin,
który powiedział, że największy
nawet osioł musiał się czegoś
od Elsnera nauczyć”. W Warszawie
Elsner uczył Chopina harmoniki. Znany amerykański biograf
Chopina James Huneker w pracy
„Chopin- człowiek i artysta”’, wydanej w Monachium w 1901 r.
podkreśla zasługi Elsnera, który
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nie zmarnował indywidualnych
predyspozycji Chopina. Kto wniknął w ducha instrument alnej
muzyki Chopina, może ocenić
korzyści, jakie dla muzyki wynikły z tego mądrego umiarkowania jego nauczyciela. Chopin
z prawdziwą czcią i uznaniem
pisał w swoich listach o Elsnerze i zasięgał jego rady nawet
z Paryża, gdy już od dawna był
uznanym wirtuozem.
Chociaż Elsner był reformatorem polskiej muzyki, to wciąż
pozostawał muzykiem niemieckim. Materiały, z których korzystał do komponowania oper oraz
innych utworów, były niemieckie.
Sztuki poświęcone Marii Stuart
wskazują na jego zamiłowanie do
Schillera. Gdy wreszcie w 1818
r. musiał poszukać odpoczynku,
to okazało się nim Reinerz, które
już wtedy cieszyło sławą. Tu właśnie poznał ówczesnego radcę
rządowego i wcześniejszego
kapelmistrza teatralnego Heinricha Karla Ebella (ur. 1775 r.).
Zanim opowiemy o życiu tego

interesującego muzyka, musimy jeszcze zatrzymać się nieco
w Reinerz. Znane jest także
z tego, że tutaj młody Felix Mendelsohn-Bartholdy w 1823 roku,
a więc 3 lata przed Chopinem,
brał udział w jednym z koncertów, gdy akurat przebywał
w odwiedzinach u swojego wuja,
właściciela Alten Schmelze (huty
żelaza o tej nazwie - przp.tł.). Przy
tej okazji wynikła przyjacielska
korespondencja listowna pomię
dzy młodym artystą, a jego dusznickim nauczycielem, rektorem
chóru Latzelem. To, że Latzel
z muzykami z Reinerz odważył
się grać symfonię Beethovena,
pozwala przypuszczać, że istniało
tu duże zainteresowanie muzyką, a zarazem spore umiejętności
muzykowania. Jeszcze dziś znajdują się w chórze organowym
katolickiego kościoła parafialnego nuty, które są przepisane
na czysto ręką Latzela. W ogóle
w całej okolicy musiało być duże
zamiłowanie do muzyki. Tak np.
muzyk Nowotny, który w praskim

Nagrobek Józefa Elsnera na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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konserwatorium muzycznym
doszedł do wielkiego znaczenia,
pochodził z Gishibel (Oleśnice w
Orlickich Horach). Inny, jedyny w
swoim rodzaju geniusz muzyczny
tego czasu, kantor i nauczyciel
Ratshmann urodzony w Lewinie
w 1803 roku, zaczął komponować
w 1824 roku. Przekwalifikował się
on jednak na koncerty na bębenku i harmonijce ustnej, gdyż czuł
się jako kompozytor niedoceniany, ale i w muzyce poważnej coś
osiągnął. Świadczy o tym 35 dzieł
muzyki kościelnej, które w 1850
roku znajdowały się w kościele
w Lewinie. Być może na tajemniczy duch muzyki Ratshmanna miał wpływ tutejszy, jedyny
w swoim rodzaju krajobraz,
ukształtowany przez dusznickie
góry. Tu właśnie ożyła ta predylekcja dla dziwnych dźwięków,
która dziś przechodzi przez muzykę nowoczesną i współczesne
instrumenty muzyczne, jak jakaś
choroba ducha. W każdym razie
Reinerz na mapie muzycznej nie
było martwym punktem. Być

może ta okoliczność, obok sławy
dusznickich źródeł leczniczych,
sprowadziła tu zarówno Ebella
jak i Elsnera.
Mówiąc o Ebellu, dotykamy
kręgu muzyków, skupionych wokół kompoz ytora Karla Dittera
von Dittersdorf, gdyż pierwsza
żona Ebella była jego szwagierką. Dla jego współczesnych,
o czym dzisiaj wie się niewiele,
był Ebell muzykiem wysokiej
rangi, który tak jak Beethoven
został zaproszony przez króla
Jerome do Kassel, aby reformować tamtejszy teatr. Ebell był
w Reinerz na kuracji wiele razy.
Po raz pierwszy w 1814 roku,
gdy emocje związane z wojną i utratą dziecka, zmusiły go
do szukania odpoczynku. Ledwie
wrócił do Wrocławia, gdzie był
sekretarzem rządowym, złamał
sobie podczas spaceru nogę
i w roku 1815 widzimy go w innym śląskim kurorcie: Landek
(w Lądku). Rok 1818 sprowadza
Ebella i Elsnera razem do Reinerz.
Na krótko przed tym, ten pierw-

Dom, w którym mieszkał F. Chopin w Dusznikach-Zdroju w 1826 r.
Pierwszy z lewej. Widokówka z lat 20-tych XX w.

szy ukończył swoje najbardziej
znaczące dzieło, mszę z dwoma
chórami. Doceniany był w całych
Niemczech za krytykę muzyczną
i swoje dzieła.
Należy przypuszczać, że
16-letni Chopin został zachęcony przez swojego nauczyciela,
aby towarzyszyć matce i siostrze
w podróży do wód w Reinerz.
Elsner znał przecież ten kurort
dokładnie od roku 1818. Gdy
w międzyczasie (1824r.) również
Ebell z powodu złamania nogi
tam pojechał, to był przekonany, że żywa atmosfera kuracyjna
w śląskim kurorcie będzie miała korzystny wpływ na Chopina, spowoduje wyzwolenie
sił drzemiących w pierwotnie
nieśmiałym i zamk niętym
w sobie chłopcu, zdziała to też
z pewn ością koncert. Należy
wspomnieć, że Chopin później
jeszcze dwa razy przebywał
na Śląsku, mianowicie gdy podróżował z Pragi do Warszawy
oraz w 1829 roku, gdy z dwoma
przyjaciółmi przez Galicję, Gór-

ny Śląsk oraz Morawy udał się
do Wiednia. Z pewnością Chopin znalazłby swoją drogę jako
artysta także bez oddziaływania,
jakie płynęło na niego z wizyty
w Reinerz. Dla niego pob yt
w Reinerz był tylko epizodem
bez większego znaczenia,
ale w procesie rozwoju muzyki
nagromadzenie się muzycznych
relacji w takim kurorcie jak Reinerz,nie było przypadkiem.
Napotkaliśmy w trakcie badań
na cały szereg znaczących nazwisk. Jednak musielibyśmy
odbiec od tematu, aby wymienić
wszystkich tych muzyków, którzy
ze Śląska, a szczególnie z Wrocławia, oddziaływali na polską
muzykę. Gdy zatem reformator
polskiej muzyk i, Józef Elsner,
spotkał się z innymi muzykami,
a jego najlepszy uczeń słynny
Chopin, odwiedził ten kurort,
to w efekcie Reinerz stało się
punktem wyjściow ym kariery
artystycznej, której owoce także
dziś brzmią w salach koncertowych Europy, gdziekolwiek tylko

Karta pocztowa wydana przez Pocztę Polską z autografem
i portretem Józefa Elsnera.
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pojawia się muzyka Chopina.
W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć biografię
kompozytora Heinr icha Karla
Ebella. Urodził się 30.12.1875
r. w Neu-Ruppin na Pomorzu
jako syn urzędnika. Po ukończeniu gimnazjum i uniwersytetu
w Halle został referendarzem
w Berlinie, gdzie skomponował
opery: „Duch opatrzności”, „Seliko i Berissa”, „Dezerter”, „Melida”,
„Lustro narzeczonego”, a także
1, 2 symfonię w tonacji ES oraz
C, oratorium „Nieśmiertelność”,dedykowane królowej Luizie,
2 koncerty fortepianowe bez albo
ze śpiewem, itd. Po skomponowaniu swojej ostatniej opery
w 1801 roku został na polecenie
Rechardfa powołany na pierwszego kapelmistrza do Breslauer
Teater (do Teatru we Wrocławiu),
na miejsce Tuscheka. Tu był
do roku 1804 roku. Ze swoim
późniejszym następcą E.M. Weberem miał bardzo niekorzystne
relacje, chociaż wspólnie toczyli

prawdziwą walkę o podniesienie
poziomu orkiestry. Rozgoryczenie z tego powodu skłoniło Ebella do powrotu na drogę kariery
urzędniczej. Znalazienie stałego
zatrudnienia trwało do października 1807 roku. Do tego czasu
służył jako urzędnik wojskowy
w armii górnośląskiej, jako prywatny sekretarz śląskiego ministra Grafa Hoyma. Jeszcze gdy był
kapelmistrzem, zajął się teorią
muzyki, co doprowadziło go do
interesującego eksperymentu
założenia we Wrocławiu „Towarzystwa Filomuzycznego”. Było
to swego rodzaju seminarium,
zajmujące się teorią muzyki,
któremu podobnie jak pracy
E.M. Webera w Karlsruhe, kres
położyła wojna w latach 18061807. Z tego wrocławskiego
okresu urzędniczego pochodzą
opery „Święto w Dolinie Dębowej”, „Strażnik nocny”, „Ankeron
w Jonii” i wiele okoliczno
ściowych kantat. Z Hampe’m,
swoim późniejszym kolegą

Widok ogólny miasta od strony wschodniej.

Widok ogólny zdroju - litografia.
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z urzędu w Opolu, miłośnikiem
„Duchów - Hoffmanna” związał
się rodzinnie w 1811 r. w Legnicy. Szwagierka Hampea, Maria
Kambin została jego drugą żoną.
Od tego czasu bardzo rozwinęła się jego działalność pisarska
o tematyce muzycznej. Jako kompozytor pozostawał tak płodny
tylko do czasu, gdy rząd jego
i Hampego powołał na radcę
rządowego do Opola w 1816 r.,
gdzie miał pomagać uruchomić
działania nowo powstałej administracji, tak ważnego gospodarczo obszaru. Zatem dwóch
fachowców od teatru stało się
urzędnikami administracji kraju, którego język ojczysty tylko
jeden z nich znał. Obaj musieli
przenieść się do Opola i stojąc
na straconej pozycji, przeminęli. Ebell wydaje się wpadł w pewien stan rozgoryczenia i zmarł
12. 03. 1824 roku w Opolu”. Na
tych słowach kończy się relacja
F. Kaminskyego.

Źródła, z których korzystano:
1. Zbiór nut katolickiego kościoła
parafialnego w Reinerz.
2. Hunker: Chopin jako człowiek,
artysta Múnich 1907.
3. Hoffmann, Karl Julius Adolf:
Twórcy muzyczni Śląska, Breslau
1830.
4. Rossmaly und Carlo: Śląski legion twórców muzyki, Breslau
1846.
5. Opis życia Karla Dittersa von
Ditersorfa, Nowe wydanie - Edgar
Istell, Reclam.
6. Dengler Paul: Historia „Bad
Reinerz”, Reinerz 1903.
7. Kaminsky Friedrich: Elsner,
Górnoślązak i nauczyciel Chopina, „Naród i Ojczyzna”, Hindenburg Ober Schlessien, 1 rocznik,
1924, str. 12 i 17. Tłumaczenie z
j. Niemieckiego: Sławomir Włośniewski, 02.12.2016r.

Fragment placu zdrojowego według ryciny z II połowy XIX w. (Zimny Zdrój
i Dom Zdrojowy).

Wzgórze Rozalii (Pustelnia), które odwiedził F. Chopin. Widokówka z lI połowy XIX w.
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Henryk Grzybowski

CZY ZIEMIA KŁODZKA TO ZIEMIA NICZYJA?
W lutym na Berlinale 2017
Pokot Agnieszki Holland oparty na książce Olgi Tokarczuk
Prowadź swój pług przez kości
umarłych, otrzymał statuetkę
Srebrnego Niedźwiedzia. Film
kręcony w plenerach Kłodzczyzny, a entuzjastycznie przyjęty
na filmowym festiwalu, spotka się
z pewnością z zainteresowaniem
mieszkańców. Nie do końca było
wiadomo, czy będzie wyświetlany w kłodzkim Cinema 3D, choć
na projekcje w Nowej Rudzie
i Bystrzycy Kłodzkiej było tylu
chętnych, że wypełniliby wiele
seansów. Te pokazy były wyłącznie na zaproszenia dla statystów
i współpracujących przy produkcji filmu.
Zaniepokoiło mnie co innego.
Nawet nie to, że słynący z myślistwa i niechęci do środowiska
minister Szyszko ogłosił polowanie na Srebrnego Niedźwiedzia.
Zjeżyłem się, gdy przeczytałem,
co według mediów mówiły autorki filmu na konferencji prasowej
w Berlinie. Przeczytałem bowiem
coś takiego: „ziemia kłodzka nie
przystaje do reszty Polski. To taka
ziemia niczyja” – mówią Holland
i Tokarczuk. Agnieszka Holland
opowiadała dziś w Berlinie, że
niektóre rejony się do Polski
po 1945 roku „nie przyjęły”. Naprawdę Polska ma takie elity –

skomentował wypowiedzi Holland publicysta Eryk Mistewicz.
No, zgroza po prostu. Ziemia
niczyja? Kresy? No nie! Chyba że
w sensie krajobrazowym... Fake?
Dotarłem do źródła. Olga
Tokarczuk powiedziała – „Ten
malutki, trochę zapomniany
ogonek południowej granicy
Polski, który w jakimś sensie
przypomina nam, że jesteśmy
w środku Europy. Ten region
stał się polski dopiero po Jałcie.
Wcześniej był czeski, potem pruski. Dla mnie to ważna metafora
Europy, zwłaszcza Środkowej”.
I z tym się zgadzam. Właśnie
dlatego powinniśmy cenić i szanować dziedzictwo tych trzech
kultur, które odcisnęły ślad
na kształcie kulturowym i materialnym naszej małej Ojczyzny.
Holland: – „To trochę ziemia niczyja – zwierzęta zresztą też nie
mają ojczyzny. Nie przypadkiem
czują się tu dobrze takie osoby
jak Duszejko czy Dyzio. Nie muszą udowadniać, że mają prawo
tu żyć”.
Sprzeciw. To nie jest ziemia
niczyja, zapomniany ogonek, jakkolwiek prowincja. Prawdą jest,
że w wielu górskich wioskach
ubyło domów, nie są wyjątkiem
wyludnione i opuszczone miejscowości jak Rogóżka, Czerwony
Strumień, Piaskowice i górskie

przysiółki. Wyludniły się, kiedy
polscy gospodarze z Kresów
zrozumieli, że nie opłaci się
trud uprawy górskich poletek.
Poprzednicy, klepiąc biedę, całymi pokoleniami uprawiali je
z mozołem, pomagając sobie
w przeżyciu wykształconą przez
wieki umiejętnością rękodzieła,
choćby szklarstwem i malowaniem na szkle, dobrze sprzedającym się zagranicą. Liczne
są także zdewastowane dwory
i pałace, tylko to wszystko nie
jest argumentem, że nie przyjęła
się Polska i polskość. To świadczy
tylko o tym, że ustrój realnego
socjalizmu, w którym wszystko
było „własnością” ludu pracującego miast i wsi, z jego brakiem
prywatnego kapitału, jak pięść
do nosa pasował do wymagających inwestycji pałaców,
w dodatku lekceważonych jako
pozostałości pogardzanej niemieckiej, ale i „pańskiej”, historii.
Dopiero od niedawna kształtuje
się świadomość, że były to cenne
relikty historii lokalnej.
Mówienie jednak w Niemczech takich rzeczy wymaga
roz wagi. Mogę zrozumieć,
że wyobraźnia artystek funkcjonuje inaczej, niż w przypadku
zwykłych zjadaczy chleba. Ostrzej
odczuwają pustkę i wyludnienie.
Olga Tokarczuk pisała też o bez-

imiennym krajobrazie, o wyparciu z pamięci, a raczej zaginięciu
w przeszłości, bo w polskiej pamięci ich nigdy nie było, wielu
nazw używanych przed wojną
przez dotychczasowych mieszkańców. A ja, po pierwszym odruchu oburzenia, uświadomiłem
sobie, że to media z prawej strony sceny z politycznej niechęci
dorobiły gębę filmowi i samym
autorkom. „Sztuka ma poszerzać
nasze granice i prowokować” –
powiedziała też w Berlinie Olga
Tokarczuk. To była zapewne niechciana prowokacja.

Henryk Grzybowski

WSZYSCY MIESZKAŃCY TO WIELKA RODZINA
Najpierw były to luźne notatki do eseju Olgi Tokarczuk
„Bezimienny krajobraz”. Esej
ten miał być tematem spotkania
pt. Tkanie krajobrazu. Rozmowa
o tożsamości lokalnej Dolnego
Śląska (20 października 2016
r.) w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Po spotkaniu zapisałem refleksje
wzbogacone wątkami z dyskusji
i odłożyłem do szuflady. Kilka
tygodni później prof. Dieter Bingen, dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, zwrócił
moją uwagę na wystąpienie
prof. Krzysztofa Ruchniewicza,
dyrektora Centrum Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
po Marszu Wzajemnego Szacunku w rocznicę „nocy kryształowej“ w Wrocławiu, gdzie

znalazłem potwierdzenie, ale
i ważne uzupełnienie – o religię. I znowu szuflada. Teraz po
wydarzeniach ostatniego roku
chciałoby się dopisać oczywiste, choć idealistyczne zapewne
stwierdzenie, że wspólne zamieszkiwanie tej krainy tworzy z nas rodzinę niezależnie
od poglądów politycznych.
Kim są dla nas dawni mieszkańcy i co nas z nimi łączy?
Mam wrażenie, że dokonało się
już oswojenie tradycji, gdyż w
różnych publikacjach o historii lokalnej przypomina się losy
ludzi, którzy wcześniej na Dolnym Śląsku mieszkali. I pomimo
dzielącego nas czasu, pomimo
różnicy narodu lub religii, dawni
mieszkańcy tworzą z nami jedną

rodzinę, kształtowaną nie przez
pokrewieństwo – więzy krwi
(naród), a poprzez powinowactwo więź z wyboru. Do takiej rodziny wchodzimy dzięki naszej
ukochanej, narzeczonej – ziemi
urodzenia, a często też obiektu
innego, bardziej świadomego
wyboru – ziemi zamieszkania.
Choć nie zawsze zachwyceni jesteśmy rodziną narzeczonej, tu
wyboru już nie ma. Wszystkich
nas wiąże historia miejsca, i jak
słusznie zauważył prof. Krzysztof Ruchniewicz w ubiegłorocznym wystąpieniu na rocznicy
„nocy kryształowej”, po okresie
wypierania tego faktu ze świadomości, akceptujemy i to, że
Wrocław, Dolny Śląsk, ziemię
kłodzką tworzyli członkowie

różnych narodów i wspólnot
religijnych.
Nazwy – z fantazją czy bez?
Z oswojeniem tradycji
i kultury tych wszystkich ludzi
oraz narodów, którzy tu byli
przed nami, Czechów, Niemców,
Żydów, którzy mieszkają teraz
i będą się osiedlać w przyszłości, wiąże się uznanie ich prawa
do nazw. Nie może być czegoś
takiego, że przewodnicy turystyczni (przypadki z Twierdzy
Kłodzkiej), zapewne w poczuciu
patriotycznej postawy, wrzeszczą
na niemieckich turystów, kiedy
tylko usłyszą Glatz lub Breslau.
Nie miejsce tu na wykład o egzonimach i endonimach, ale Kłodz-
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ko to endonim, Glatz egzonim,
kiedyś będący endonimem. I tak
jak chcemy mówić Lwów, Wilno
Stanisławów, nie Lviv, Vilnius,
Iwano-Frankiwsk, a z drugiej
strony Lipsk i Drezno, nie Leipzig
i Dresden, tak musimy pozwolić
na to innym. Oczywiście dobrze
zwracać uwagę na niuanse, mam
tu na myśli germanizacyjne nazewnictwo miejscowości wprowadzone w okresie hitleryzmu,
tu raczej pozostańmy przy takich
nazwach jak Lewin i Tscherbeney (Czermna), nie Hummelstadt
i Grenzeck1.
W zakresie nadawania nazw
polskich na Ziemiach Odzyskanych, językoznawcy z Komisji
Ustalania Nazw Miejscowych
działali według harmonogramu. Najpierw ustalali nazwy dla
miast (powyżej 5 tys. mieszkańców), potem miasteczek, wiosek
i przysiółków. Przynajmniej jeśli
chodzi o te pierwsze, niektóre
nazwy ustalono już przed wojną,
że przypomnę tu czterotomowy
Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej, dzieło
księdza Stanisława Kozierowskiego, w 1919 r. jednego ze ścisłej
czwórki założycieli Wszechnicy
Piastowskiej w Poznaniu (dzisiejszego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza), a po II wojnie
światowej przewodniczącego
Komisji dla Spraw Przywrócenia
Nazw Słowiańskich na Przyodrzu.
Na końcu pozostały nazwy rzek
i szczytów oraz innych obiektów topograficznych. Eksperci
byli już zmęczeni, lecz choć
w kilku przypadkach nie zabrakło im polotu. Przykładem jest
miejscowość, którą Niemcy potocznie nazywali Bad Altheide, jej
urzędowa i marketingowa nazwa
to Altheide Bad, jedyna na niemieckim obszarze językowym z
Bad na końcu. I tę miejscowość
(bo jeszcze nie miasto) polscy
kolejarze ochrzcili Wrześniowem
od Heide – wrzos, polscy urzędnicy Puszczykowem od Heide –
puszcza, a rok później naukowcy
z komisji językoznawczej Polanica od Heide – pustać, polana.
Kiedy zmarł przewodniczący komisji prof. Stanisław Srokowski,
postać barwna, bo za czasów
II Rzeczypospolitej wojewoda
wołyński i konsul w Królewcu,

jego nazwisko nadano jednej
z miejscowości na Mazurach.
Oswajanie historii
Towarzystwa regionalne,
nawet niewielkie (jest ich wiele),
za przykład niech posłuży choćby Towarzystwo Miłośników
Polanicy, odznaczone niedawno Odznaką Honorową Powiatu Kłodzkiego, tworzą lokalną
i regionalną tożsamość, traktując
przestrzeń jak własną, godną szacunku, choć wcześniej znienawidzoną jako niemiecką. Te zamki
i pałace młode pokolenie uważa
za – może nie do końca własne,
ale swoje, „tutejsze”. W nich była
szkoła, czytelnia, sklep czy magazyn GS-u, lub co gorzej, w ich
ruinach już grali w piłkę, bawili się
w podchody czy poznawali smak
miłości. Kiedy w miarę wymiany
pokoleniowej zmieniał się stereotyp niechętnego nastawienia do
niemczyzny (uzasadniony koszmarem wojny)2, nierzadkiego poczucia tymczasowości pierwszych
lat na tzw. Ziemiach Odzyskanych
i podtrzymywanym przez propagandę poczuciem „rewizjonistycznego” zagrożenia – w miarę utożsamiania się z własnym miejscem
pochodzenia i odpowiedzialności
za nie przez nowe pokolenia, tu
urodzone i wychowane – przeszłość tej ziemi oraz niegdysiejsi jej mieszkańcy budzą coraz
żywsze zainteresowanie. Tutaj
wychowane pokolenia czytają i słuchają refleksji dawnych
niemieckich mieszkańców, należących jeszcze do tych generacji, które opuściły ten region
wskutek powojennej wędrówki
ludów 3, poszukują informacji
o ludziach, którzy niegdyś tworzyli ten krajobraz. Kilkadziesiąt lat temu było to wyłączną
domeną historyków i co ambitniejszych przewodników
turystycznych. Dziś praktycznie
w każdej miejscowości jej miłośnicy poszukują śladów przeszłości,
zbierają materiały, i w zależności
od środków, wydają bogate lub
skromniejsze publikacje.
Wzbogacone dziedzictwo
Kluczem do zrozumienia
i poszerzenia tożsamości ziemi
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kłodzkiej (także Dolnego Śląska)
jest więc takie podejście do historii, które czerpie zarazem
z przeszłości i teraźniejszości.
Trzeba pamiętać, że zamieszkiwały tu coraz to inne narody
i grupy: Czesi, osadnicy z kręgu
kultury niemieckiej (Turyngowie,
Frankowie, Sasi, Hesi), potem
już Ślązacy, z czasem Niemcy,
a dopiero od 70 lat Polacy. Nie
zapomnijmy przy tym o niemieckich i polskich Żydach.
Kaprys despotów
Sprawę przynależności ziemi
kłodzkiej do Polski można opisać
w sposób mniej malowniczy niż
zrobiła to Olga Tokarczuk na spotkaniu w muzeum. Przytoczyła
bowiem anegdotę, z której wynika, że wygięty w stronę Czech
kształt granicy zawdzięczamy
obrysowaniu na mapie palca
Stalina. Jednak granica pozostała
tu niezmieniona od kilku stuleci,
a jak pisze Tomasz Przerwa – odrzucenie wniosku Czechosłowacji
o przyznanie jej ziemi kłodzkiej
wynikało z rachub Stalina, liczącego na wzmocnienie polskich
komunistów sprawujących władzę w Warszawie i większą ich
zależność od ZSRR jako gwaranta
granic. W tym czasie w Pradze
rządzili jeszcze nielubiani przez
dyktatora socjaliści. Tę samą
przyczynę miała presja Stalina
na przeprowadzenie polskiej
granicy zachodniej wzdłuż Nysy
Łużyckiej, a nie jak początkowo
planowano – Nysy Kłodzkiej.
Stalin przyznał Kłodzczyznę polskim komunistom, a nie czeskim
socjaldemokratom Masaryka.
Dziś ziemia kłodzka należy więc
do Polski, pora jednak uświadomić sobie, że zawdzięczamy
to kaprysowi dwóch władców
niedarzonych w Polsce sympatią – króla pruskiego Fryderyka
II Wielkiego i komunistycznego
satrapy Stalina. Ten pierwszy
w 1742 roku zajął, oprócz Śląska,
także Hrabstwo Kłodzkie, odrębne administracyjnie, kiedyś część
korony ziem czeskich. Wiedział,
że bez osłony kłodzkich gór
Maria Teresa dużo łatwiej może
odebrać Śląsk i łatwo dotrzeć
do Wrocławia. W 1815 roku włączono hrabstwo do rejencji dzier-

żoniowskiej w prowincji śląskiej
(pięć lat później do rejencji wrocławskiej) i odtąd Kłodzczyzna
dzieliła losy Śląska. Oprócz wspomnianej wcześniej politycznej
gry Stalina było to dużym atutem
przy odrzuceniu niewątpliwych
czeskich pretensji do Kłodzka
po II wojnie światowej.
Propagandowe
dziedzictwo
czy kontrybucja agresora?
Przede wszystkim jednak
Ziemie Odzyskane były odszkodowaniem za Kresy Wschodnie,
które Wielka Czwórka pozbawiła Polski nagradzając głównego sojusznika, który przyjął
na siebie największe uderzenie
hitlerowskiego natarcia, potem
wyzwoliciela wschodniej części
Europy (później w dużej części
przemocą narzucił jej ustrój polityczny), i zdobywcy Berlina. Zamianę terytoriów uzasadniano
dawnymi prawami do tych ziem.
Moim zdaniem, dziś nie można
już mówić, że Dolny Śląsk należy
się Polsce z tytułu piastowskiego
dziedzictwa. Jak bowiem przejść
do porządku nad zniemczeniem
śląskich Piastów, nad ich akcją
zagospodarowania i bogacenia
kraju przy pomocy niemieckojęzycznych osadników, nad układami z Trenczyna i Wyszehradu
z 1335 roku, na mocy których Kazimierz Wielki zrzekł się praw do
większości Śląska? Wspomniany
król pruski zrabował Śląsk, należący do Czech, władającym nimi
Habsburgom, a nie Rzeczypospolitej. Natomiast Ziemie Odzyskane należy uważać za rodzaj
kontrybucji za zniszczenia wojenne, spalenie Warszawy i setek
polskich miast i wsi, zamordowanie milionów polskich obywateli,
niewolniczą pracę dla potrzeb
„Wielkiej Rzeszy”, wykradzenie
i germanizację 200 tys. polskich
dzieci. W gruncie rzeczy Polska
i tak straciła, bo Ziemie Odzyskane służą podwójnej rekompensacie: i za stracone na rzecz
Litwy, Białorusi i Ukrainy Kresy
i za spowodowane przez hitlerowskie Niemcy szkody wojenne.

Literatura:
1. Jednak urzędowymi egzonimami są te ostatnie.
2. W wysiedleniu Niemców widziano sprawiedliwą karę za zbrodnie, a przecież także za
bezwzględne wysiedlenia Polaków z Poznańskiego, Pomorza, Śląska i Zamojszczyzny,
wypędzenie z Warszawy. Por. Tomasz Przerwa, Zmiana gospodarzy, w: Piotr Pregiel,

Tomasz Przerwa, Dzieje Śląska, Wrocław 2005, s. 175. ISBN 9788391761649.
3. Jeszcze niedawno zdawało się, że to odległa historia. Potok uchodźców wlewający się
do Europy sprawił, że bardziej „kontaktowo” dotykamy wspomnień z tamtego okresu.
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ŚWIDNICA – MIASTO, KTÓRE WARTO POZNAĆ BLIŻEJ.

Wieża Ratuszowa. Po przeprowadzonej w latach 2010- 2012 odbudowie znowu dominuje nad świdnickim rynkiem.

Świdnica – historyczne miasto o ponad 750-letniej tradycji
i wielu cennych zabytkach, położona zaledwie 50 km od stolicy
Dolnego Śląska - Wrocławia. Dzięki zachowanej w dobrym stanie
po II wojnie światowej starówce
Świdnica jest uznawana za jedno
z najcenniejszych zabytkowych
miast Polski. Położenie w sercu
Europy, na ważnych szlakach
handlowych, a także słynne na
całym kontynencie towary, m.in.
piwo i sukno, pozwoliło Świdnicy stać się w latach największej
świetności (XII – XIV w.) stolicą
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Obecnie Świdnica jest nowoczesnym i przyjaznym turystom
miastem. Wyróżnia ją zabytkowa,
zwarta zabudowa i zachowany
w niezmienionym stanie od
czasów średniowiecza układ
urbanistyczny Rynku. Kolorowe
kamieniczki zdobiące serce miasta, rzeźbione fontanny, nastrojowe iluminacje i odbudowana
po 45 latach, wieża ratuszowa,
tworzą niepowtarzalny klimat
tego miejsca. Z tarasu widokowego wieży ratuszowej można

podziwiać panoramę miasta
i okolic, a przy dobrej pogodzie
nawet najwyższy szczyt Sudetów - Śnieżkę. Największą atrakcją Świdnicy jest pochodzący
z XVII wieku Kościół Pokoju pw.
św. Trójcy – największa drewniana świątynia Europy, wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Jej bajeczny,
bogaty wystrój w skromnej szachulcowej bryle z drewna, gliny,
piasku i słomy, na każdym robi
wrażenie. Będąc w Świdnicy nie
sposób także nie zauważyć górującej nad miastem, 101,5-metrowej wieży Katedry pw. św. Stanisława i Wacława. Monumentalna, gotycka budowla zachwyca
zwiedzających swym ogromem
i bogatym, barokowym wystrojem. Wszystkie najciekawsze
zakątki Świdnicy można zwiedzić, korzystając ze specjalnie
przygotowanej Miejskiej Trasy
Turystycznej, na której znajdują
się m.in. Dawny Pałac Opatów
Krzeszowskich, Dom pod Bykami, relikty twierdzy świdnickiej
– basteja Bramy Strzegomskiej
czy jedyne w Polsce Muzeum

Dawnego Kupiectwa. Zwiedzanie Miejskiej Trasy Turystycznej
ułatwiają i urozmaicają bezpłatne
audioprzewodniki, które można
wypożyczyć w Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej
w Rynku.
Perła śląskiego baroku
Architekturę Świdnicy, na tle
innych miast wyróżnia wyjątkowo duże nasycenie elementami
barokowymi – prawdopodobnie
największe w tej części Śląska
i Europy. Bogate, unikalne barokowe zdobienia znajdziemy
przede wszystkim we wnętrzach
kościołów (Kościół Pokoju pw. św.
Trójcy, Katedra pw. św. Stanisława i Wacława, Kościół św. Józefa)
oraz na elewacjach kamienic ( np.
Rynek 6, Rynek 7 – „Pod Złotą
Koroną”, Rynek 8 – „Pod Złotym
Chłopkiem”, Rynek 15 – „Pod Głową św. Jana Chrzciciela”, Rynek 25
- „Kamienica von Hochbergów”,
Rynek 32 – „Kamienica pod Orłami”). Styl ten dominuje także
w mniejszych formach takich
jak: rzeźby, fontanny i inne de-

tale, które składają się łącznie
na atrakcyjny wizerunek miasta.
Z kolei znakomita akustyka barokowego wnętrza Kościoła Pokoju
sprawia iż jest on doskonałym
miejscem dla organizowanego co
roku Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego, który gości
najlepszych wykonawców muzyki barokowej z różnych krajów.
Bogactwo sławnych
mieszkańców
Sześćdziesięciotysięczna
Świdnica ma do zaoferowania
turystom bardzo wiele – imponujące zabytki, piękne krajobrazy
z górami i Ślężą w tle, ciekawe
wydarzenia kulturalno-sportowe oraz mieszkańców, o których
głośno w świecie. W Świdnicy
swoje rodzinne domy mieli: słynny as myśliwski I wojny światowej
Manfred von Richthofen, zwany
„Czerwonym Baronem”, matematyczka i astronom Maria Kunitz,
odkrywca rzeżączki, wenerolog
Albert Ludwik Neisser. Z miastem
tym związana jest również Anna
Świdnicka – cesarzowa rzymska
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z dynastii Piastów, mówiący biegle 68-językami poliglota Emil
Krebs, autor piosenki „Rozkwitały
pąki białych róż” – Mieczysław
Kozar-Słobódzki i wiele innych
osób, które znajdują się na liście
znanych świdniczan i są obecni
w pamięci.
Miasto, które żyje cały rok
Świdnica to także miasto ciekawych wydarzeń kulturalnych
i sportowych. W każdą pierwszą
niedzielę miesiąca na świdnickim
Rynku gości Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, jedna z
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najstarszych oraz większych tego
typu imprez w Polsce. Natomiast
wiosną i latem turyści i mieszkańcy uczestniczą w Samochodowym Rajdzie Świdnickim Krause,
Święcie Dzika, Dniach Świdnicy,
Festiwalu Teatru Otwartego czy
Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim. Z kolei jesienią miłośnicy dobrego kina spotykają
się na Festiwalu Filmowym Spektrum, a zimą w Rynku odbywa
się Jarmark Bożonarodzeniowy –
Świdnicka Kolęda. Do Świdnicy
warto przyjechać przez cały rok.
Zapraszamy!

Muzeum Dawnego Kupiectwa. Powstało w 1967 w nawiązaniu do tradycji
kupieckiej miasta. W muzeum prezentowane są eksponaty związane z
historią kupiectwa takie jak: wagi, odważniki oraz aranżacje dawnego sklepu
kolonialnego, apteki, domu wagi i urzędu miar.

Gotycki kościół z XIV w., z budzącym zachwyt barokowo-gotyckim wystrojem
oraz wieżą o wysokości 101,5 m (najwyższą na Dolnym Śląsku a piątą
co do wielkości w Polsce), stanowi punkt rozpoznawczy miasta.

Rodzinny Dom Manfreda von Richthofena, asa myśliwskiego pierwszej wojny światowej znanego na świecie jako Czerwony Baron. Willa mieści się przy ulicy Sikorskiego
19, w jej ogrodzie można obejrzeć kamień upamiętniający śmierć pilota z 1918 roku.
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SVÍDNICE - MĚSTO S VÍCE NEŽ 750-LETOU HISTORII

Kostel Míru sv. Trojice, který se nachází na prestižním seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Kostel je se svou kapacitou cca 7500 osob považován za největší
dřevěnou sakrální stavbu Evropy.

Svídnice - město s více než
750-letou historii a mnoha unikátními památkami rozprostírající se pouhých 50 km od centra
Dolnoslezského vojvodství - Vratislavi. Díky historickému jádru
města, které se po 2. sv. válce zachovalo ve velmi dobrém stavu,
je Svídnice považována za jedno
z nejcennějších měst v Polsku,
pokud jde o památky. Její poloha
v samém srdci Evropy na důležitých obchodních tepnách spolu
s výrobky proslavenými na celém kontinentě, mj. pivo a sukno,
umožnila Svídnici stát se v letech
její největší slávy (12. - 14. stol.)
hlavním městem Svídnicko-javorského knížectví.
Dnes je Svídnice moderním
městem vstřícně vítajícím turisty.
Kompaktní historická zástavba
a územní plán náměstí, který se
zachoval v nezměněném stavu od středověku, představují
významný rys města. Barevné
bohatě zdobené domy, fontány
se sochami, stylové osvětlení a
radniční věž postavená znovu
po 45 letech tvoří neopakovatelné kouzlo tohoto místa. Z
vyhlídkové terasy věže mohou
návštěvníci obdivovat panorama
města a jeho okolí, při dobré viditelnosti lze odsud shlédnout i
siluetu mrakodrapu Sky Tower ve
Vratislavi a Sněžku. Nejlákavější
atrakcí Svídnice je bezpochyby
Kostel Míru sv. Trojice pocházející ze 17. stol. - největší dřevěný
svatostánek Evropy. Budova byla

coby obzvláště cenná památka
vepsána na seznam UNESCO.
Okázalá bohatá výzdoba ve
skromné stavbě ze dřeva, hlíny,
písku a slámy zanechává neobyčejný dojem. Pokud se nacházíte
ve Svídnici, nemůžete si nevšimnout věže Katedrály sv. Stanislava
a Václava tyčící se nad městem
do výše 101,5 m. Monumentální
gotický chrám bere dech svou
velikostí a bohatou barokní výzdobou. Nejzajímavější zákoutí
Svídnice navštívíte, vydáte-li se
po Městské turistické trase, na níž
naleznete mj. i relikty svídnické
tvrze - baštu Střegomské brány
nebo Muzeum dávného kupectví
- jediné v Polsku.
Svídnice je v neposlední řadě
také městem zajímavých kulturních a sportovních událostí.Vždy
v první neděli v měsíci najdete
na náměstí Burzu starožitností,
numismatů a kuriozit - jednu z
nejstarších a nejvýznamnějších
akcí tohoto typu v zemi. Na jaře a
v létě se obyvatelé a turisté účastní Svídnického Rallye, Svátku divočáka a dolnoslezského kapra,
Dnů Svídnice, Festivalu otevřeného divadla nebo Mezinárodního bachovského festivalu. Na
podzim se milovníci kinematografie setkávají na Filmovém
festivalu Spektrum a v zimě se
na náměstí koná tradiční Vánoční
jarmark - Svídnická koleda. Jak je
vidět, do Svídnice vždy stojí za to
přijet. Těšíme se na Vás!

TURISTICKÉ ATRAKCE
Kostel Míru sv. Trojice, který
se nachází na prestižním seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Kostel je se
svou kapacitou cca 7500 osob
považován za největší dřevěnou
sakrální stavbu Evropy. Zároveň
představuje jeden z pouhých
dvou tzv. kostelů míru, které
se dodnes na světě dochovaly
(druhý stojí v nedalekém Jaworu). Dřevěná stavba o půdorysu
řeckého kříže byla vybudována
technikou hrázdění. Interiér
nadchne návštěvníka barokní
výzdobou a zvláštní pozornost
si zaslouží dvoje barokní varhany.
Katedrála sv. Stanislava a Václava. Gotický chrám ze 14. stol.
s úchvatnou barokní a gotickou
výzdobou. Věž katedrály se tyčí
do výše 101,5m, což jí činí nejvyšší kostelní věží na Dolním Slezsku a pátou nejvyšší v Polsku. Její
tvar představuje charakteristický
element siluety města Svídnice.
Uvnitř obzvláštní pozornost přitahuje impozantní hlavní oltář, jehož autor se inspiroval oltářem v
pařížském kostele Van-de-Grace,
ale také oltář gotický zobrazující
Usínání Nejsvětější Panny Marie,
jehož tvůrce inspiraci čerpal ze
slavného oltáře Wita Stwosze v
Kostele Panny Marie v Krakově.
Muzeum dávného kupectví:
Vzniklo roku 1967 jako odkaz na
kupeckou tradici města. V muzeu jsou vystaveny exponáty
související s touto tématikou,

mj.: váhy a závaží, míry, pokladny a aranžmá představující např.
dávný koloniál, lékárnu, úřad měr
atp. V gotickém Sále radních se
nacházejí cenné obrazy ze 16.
stol. představující Soud nevěstky, Poslední soud a Ukřižování.
Lze zde rovněž shlédnout maketu
Svídnice, jak vypadala v 17. stol. a
mnoho dalších zajímavých exponátů ilustrujících historii města.
Před vchodem do muzea můžete
usednout na lavičku vedle Marie Kunic, první ženy na světě
zabývající se astronomií.
Radniční věž: První věž svídničané postavili již ve středověku.
V následujících stoletích mnohokrát padla za oběť živelným
katastrofám a válkám. Znovu a
znovu budovaná věž získala své
charakteristické rysy v letech
1763-65. V této podobě zdobila
svídnické náměstí celých 202
let až do 5. ledna 1967, onoho
osudného dne, kdy věžní hodiny
odbily čtvrt na čtyři odpoledne a
věž se sesula na přilehlé budovy.
Nová věž se tyčí do výšky 58 m
a má 10 podlaží.
Rodný dům Manfreda von
Richthofen - stíhacího esa 1. sv.
Války: Vila na ulici Sikorského 19
- rodný dům stíhacího esa 1. sv.
války známého jako Rudý baron
(80 vzdušných vítězství). V letech
1933-45 se ve vile nacházelo
muzeum věnované jeho osobě
zabírající pět místností v prvním
patře. V zahradě vily je pamětní
deska věnovaná Richthofenovi.
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SWIDNICA - PERLE DES SCHLESISCHEN BAROCKS

Museum des Früheren Kaufmannsstandes. Die Gründung des Museums im Jahre 1967 knüpfte an die Kaufmannstradition der Stadt an. Im Museum werden die mit
der Geschichte der Kaufmannschaft verbundenen Ausstellungsstücke wie: Waagen, Gewichte, Einrichtung des damaligen Kolonialwarenladens, der Apotheke, des
Waagehauses und des Messamtes gesammelt. Im gotischen Ratsherrensaal befinden sich die wertvollen Gemälde aus dem XVI.

Świdnica – eine historische
Stadt mit über 750-jähriger Tradition und mit vielen wertvollen
Denkmälern liegt ca. 50 km von
Wrocław – der Hauptstadt Niederschlesiens entfernt. Dank
der nach dem II. Weltkrieg gut
aufbewahrten Altstadt, hält man
Świdnica für eine der wertvollsten historischen Städte Polens.
Dank der Lage im Herzen
Europas und auch auf den
wichtigen Handelswegen, sowie
den auf dem ganzen Kontinent
bekannten Waren u.a. Bier und
Tuch, ist die Stadt Świdnica in ihren Prachtjahren zur Hauptstadt
des Fürstentums Schweidnitz Jauer geworden.
Heutzutage ist Świdnica eine
moderne und freundliche Stadt.
Sie wird durch historische kompakte Bebauung und durch das
in unverändertem Zustand seit
dem Mittelalter aufbewahrten
Stadtplanungsnetz ausgezeichnet.
Bunte Wohnhäuser verzieren
das Herzen der Stadt, gehaute
Brunnen, stimmungsvolle Illuminationen und der nach 45 Jahren
wiederaufgebaute Rathausturm
bilden das einmalige Klima dieses Ortes. Von der Aussichtsterrasse des Rathausturmes hat man

einen Rundblick über die Stadt
und Gegend und beim guten
Wetter auch auf den höchsten
Gipfel der Sudeten – die Schneekoppe.
Touristische Hauptattraktion
der Stadt ist die Friedenskirche
zur Heiligen Dreifaltigkeit (XVII
Jh.) – die größte Holzkirche Europas in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen.
Ihre prächtige Einrichtung und
zugleich bescheidene Fachwerkkonstruktion aus Holz, Lehm,
Sand und Stroh beeindruckt
jeden Touristen. Wenn man die
Stadt besichtigt, ist es kaum
möglich, dass man den 101
Meter hohen Domturm der katholischen Pfarrkirche des St.
Stanislaus und St. Wenzeslaus
übersieht, der die Stadt überragt.
Ein monumentales Bauwerk im
gotischen Stil bezaubert die Touristen mit seiner ungeheuren
Größe und mit prachtvoller Barockeinrichtung. Es ist auch empfehlenswert, sich die Überreste
der Festung Schweidnitz und
insbesondere die Neumühlen –
Flesche anzusehen, sowie den
renovierten historischen Bahnhof, der zur Perle der Stadt wurde. Alle interessantesten Ecken
der Stadt kann man besuchen,

indem man die speziell für diese
Zwecke vorbereitete touristische
Stadtroute ausnutzt. Hier findet
man u.a.: ehemaligen Palast von
Grüssauer Zisterziensern, das
Haus ,,Zu Stieren“, Überreste
der Festung Schweidnitz, Haus
am Markt Nr. 34-35, sowie das
einzigartige Museum des Früheren Kaufmannsstandes in Polen.
Die Architektur in Schweidnitz, im Vergleich zu anderen
Städten, wird durch eine besonders große Anzahl von Barockelementen hervorgehoben – höchstwahrscheinlich die größte in
diesem Teil Niederschlesiens und
Europa. Prächtige einzigartige
Barockeinrichtungen finden wir
besonders im Innenräumen der
Kirchen (Friedenskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, die Kathedrale
zu St. Stanislaus und St. Wenzeslaus, St. Josef Kirche) und auf
den Fassaden der Wohnhäuser in
der Altstadt (z.B. Ringhaus Nr. 6,
Nr. 7 – Haus zur Goldenen Krone,
Ringhaus Nr. 8 – Das Haus zum
goldenen Männlein, Ringhaus
Nr.15 – Haus zum Kopf des Johannes des Täufers, Ringhaus Nr.
25 – Familienhaus von Hochberg,
Ringhaus Nr. 32 – Haus zu den
Adlern). Den barocken Stil sieht
man auch in den anderen archi-

tektonischen Formen wie: Brunnen, Skulpturen und anderen
Elementen, die insgesamt eine
architektonische Darstellung der
Stadt bilden. Andererseits trägt
die hervorragende Akustik in der
Friedenskirche dazu bei, dass die
Kirche ein ausgezeichneter Ort
für das Internationale Bachfestival ist, das jedes Jahr in unserer
Stadt stattfindet. Daran nehmen
immer die besten Barockmusiker
aus verschiedenen Ländern teil.
Świdnica ist auch eine Stadt,
wo verschiedene interessante
Kultur- und Sportveranstaltungen stattfinden. Am jeden ersten
Sonntag des Monats findet in
Świdnica Trödel- und Münzenmarkt statt, eine der ältesten und
größten Veranstaltungen dieser
Art in Polen. Im Frühling und im
Sommer nehmen die Stadtbewohner sowie die Touristen an
einer Rallye, am Eberfest, an
Schweidnitzer Tagen der Stadt,
am Festival des Offenen Theaters
und am Internationalen Bachfestival teil. Im Herbst treffen sich
bei uns die Liebhaber der guten
Filme angesichts des Filmfestivals
Spektrum und im Winter auf dem
Weihnachtsmarkt. Świdnica kann
man zur jeden Zeit besuchen!
Herzlich willkommen!
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Monika Maciejczyk

SALONIK LITERACKI RÓŻANY DWÓR

2015. Towarzystwo Przyjaźni Polsko Niemieckiej w Salonie Literackim Różany Dwór. Monika Maciejczyk - trzecia od lewej.

Lata całe trwała moja praca, będąca jednocześnie wielką
pasją życia nad stylizacją domu
na dwór staropolski.Trudno jest
bez wsparcia i co za tym idzie bez
środków finansowych, stworzyć
stary polski dwór; który wyrasta i
współgra ze śląskim, niemieckim,
zabytkowym neobarokowym,
sakralnym obszarem architektonicznym i miejską zabudową
XIX-wieczną - kompleksu urbanistycznego, wpisanego do
rejestru zabytków. To współistnienie kultur na jednym małym
obszarze, tuż obok siebie. To
koegzystencja.
Niemiecka tradycja i kultura, pomiędzy którą, wyrosła
ta polska, ród swój wiodąca
z wielowiekowej tradycji i historii kultury dworskiej, wielkiego
i złotego okresu dziejów Polski.
To nie tylko architektura i klimat
starego dworu, ale wartości nieprzemijające naszych przodków
znamienitych. Kultura dworska
to historia w pełnym rozumieniu tego słowa, to tradycja wielowiekowa trwania, pomimo
wojen, powstań narodowych
i wiatrów dziejów. Wzrasta wolno,
niespiesznie, jak dęby by trwać.
To tradycja gospodarstwa i stołu.
To etnografia będąca wielkim,
często żywym archiwum historii
kultury materialnej i duchowej.
To księgi stare i te księgi żywe,
będące słowem, co z pokolenia
na pokolenie mądrość narodu

przekazuje, by trwać. To POLSKA
KULTURA DWORSKA. Dwory te
duże i małe, te chłopskie dworki i te szlacheckie. Wielkie domy
arystokracji i kompleksy pałacowe z taką pasją malowane przez
profesora Wiktora Zina. Domy
te polskie, rodzinne po Rzeczypospolitej rozsiane jak ziarno,
by tożsamość rodzić i określać
nasze miejsce na ziemi. Owa
gościnność staropolska, która
Gościa za najwyższe dobro miała, często nie pytając skąd przychodzi i dokąd zdąża. To tradycja
stołu wspólnego i dzielenia się
chlebem i nie tylko … bowiem
i zacnym trunkiem z domowej
piwniczki, i rozmową krzepiącą
przy Okrągłym Stole, który godzi
ludzi, sprawy i nastroje. To owa
serdeczność i konfidencja, budująca trwałe związki pomiędzy
ludźmi. A związki te generują
rozkwit dzieła tego i przesłanie,
które promieniujące jest jak kręgi
na wodzie. To trwanie pomimo
wszystko. To RÓŻANY DWÓR –
moja miłość i pasja. To Dom
i przestrzeń, którą otworzyłam Gościom moim i temu, co
w duszy im gra. Gdzieś tam w tle
pobrzmiewają reminiscencje Kresów Polskich i Litwy, co to nasz
wieszcz wielki Adam Mickiewicz
pisał o Niej… „Ojczyzno moja ty
jesteś jak zdrowie ‘’… Tam daleko,
w czasie dawno minionym dwór
stał biały pomiędzy kilkusetletnimi lipami… Meluzyną zwany.

Tuż niedaleko Lidy mój dziad
cioteczny Stanisław Zdanowicz,
starosta lidzki Dom prowadził i
salon otwarty dla najznamienitszych obywateli z kraju i ze
świata. A i prezydent Rzeczpospolitej tam bywał i posłowie. Po
tamtym dworze litewskim nic nie
pozostało. Tylko to, co zachowała
pamięć słowa.
Gdzieś brzmią jeszcze słowa
Jego, starca wielkiej postury…
„jesteś nadzieją”… Wtedy jako
kilkuletnie dziecko, nie rozumiałam słów tych, których głębokie
przesłanie nadeszło później. Rok
po roku, słowa te towarzyszyły
mi przez całe życie. Pokładane
we mnie nadzieje. I oto ten Dwór
Polski, który otwiera podwoje,
pomimo utrat i nieszczęść rodzinnych trwa i tradycje zachowa. Tu, w tym miejscu na ziemi,
pomiędzy potęgą innej kultury,
tradycji i architektury… mały, biały dwór wyrasta na skale, wiatrom
mroźnym opór dając. Trwa. Gości
znamienitych wita o każdej porze
roku i dnia. Gromadzi przy OKRĄGŁYM STOLE i nie ma tu spraw
wzbronionych, bowiem w myśl
wielowiekowych polskich tradycji
wolności, tolerancji i niepodległości - …,,wszystko co ludzkie
nie jest nam obce”… jak rzekł
starożytny mędrzec – Publius
Terentius Afer.
A wszystko to w szacunku
wzajemnym i wielkiej serdeczności, pomimo trosk, które w

świecie naszym, doskwierają
każdemu z nas. Troski pozostawiamy za drzwiami – jak parasole, a tu uśmiech, wielkie i małe
nasze sprawy toczą się i żyją
prawdziwie.
Mottem wszystkich spotkań
jest logo Różanego Dworu, logo
Saloniku Literackiego Różany
Dwór.
Literaci wszystkich krajów
łączcie się dla Pokoju.
I to przesłanie w formie –
Apelu o Pokój, manifestujemy
po spotkaniach naszych, tak, aby
nie pozostało tylko z nami lecz
biegło myślą i czynem pomiędzy
ludzi, których my razem i każdy
z osobna będziemy emisariuszami. Naszym przesłaniem jest
Przyjaźń pomiędzy nami uczestnikami i pomiędzy Narodami. Tu
przy Okrągłym Stole zasiadają
ludzie różnych Narodów. Twórcy
z Polski i z zagranicy aby prawić
o losach świata i kulturze ludzkości. Bowiem jesteśmy wszyscy
spadkobiercami tej kultury i tylko pokój gwarantuje jej stabilny
rozwój i ciągłość kulturową. Szacunek i pochylenie się nad kulturą narodową i kulturą innych
narodów w poszanowaniu ich
wartości i odmienności w myśl
wiersza poety polskiego Adama
Asnyka :
…,,Ale nie depczcie przeszłości
ołtarzy,
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Choć macie sami doskonalsze
wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień
żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”…
Bowiem żadna kultura
nie powinna być nam obca.
Tu w ogrodach, gdzie hoduję róże … sadzimy DRZEWKA PRZYJAŹNI. Rośnie tu już
Biała Daisy, zwana tak na cześć
Daisy Hochberg von Pless –
dawnej pani na zamku Książ.
To Drzewko Przyjaźni Polsko –
Ukraińskiej, posadzone przez
poetę ukraińskiego Lwowianina
Oleksandra Gordona i Tadeusza

Szewczyka ród swój wiodącego ze Lwowa – prezesa Towarzystwa Kresów Południowo –
Wschodnich. Naszymi rękoma
sadzone drzewko przyjaźni
rośnie i przypomina jak łatwo
w wyniku wojny utracić ojczyzny
nasze, domy rodzinne i miejsce
przynależne nam na ziemi.
Kwitnie tu migdałowiec „Jadwiga” Drzewko Przyjaźni
Polsko – Niemieckiej o imieniu
patronki Śląska.
Jestem pisarką, a Gośćmi moimi są literaci, artyści, historycy,
kompozytorzy, naukowcy wielu
dziedzin – twórcy, czasem politycy i działacze społeczni, wolontariusze. Ludzie, którzy parafrazując
słowa Stanisława Wyspiańskiego,
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mają w sobie to ziarno świadomości i woli wielkiej …,, aby im
się chciało chcieć’’…
Pamiętamy po każdym naszym spotkaniu czy wykładzie
o wielkim wieszczu Adamie
Mickiewiczu, składając kwiaty
i paląc światełka pamięci pod
pomnikiem Jego w Polanickim
Parku Zdrojowym, tuż pod lasem.
Nasze przesłanie i naukę
kierujemy poprzez pedagogów
i uczestników spotkań ku młodzieży i ku dzieciom, bo przecież
KULTURA NARODOWA TO NASZE
DZIECI i to co im przekażemy. Tylko tyle obok kultury materialnej
po nas pozostanie.
A we wszystkich działaniach
patronuje nam w Saloniku Lite-

rackim Różany Dwór – Szafa z
Duchem. Szafa Marysi – dar Państwa hrabiostwa Kleniewskich;
pani hrabiny Colonna – Walewskiej i Jana hrabiego Kleniewskiego, których dom był domem mojego dzieciństwa. Według słów
pana Jana, szafa należała do
panien z rodziny Skłodowskich –
do Marysi i jej siostry.
I tu pod patronatem szafy tej
starej piszą się historie i dzieje
się wszystko prawdziwie od lat
wielu. A Salonik Różany, tworzy,
uczy, śpiewa i gra, jak ten pod
Lidą.
Tak jak to we dworach starych bywało.

Sadzenie Drzewka Przyjaźni w Różanym Ogrodzie - Prezes Jerzy
Żelaszkiewicz,Monika Maciejczyk,Prezes Horst Ulbrich

W Saloniku 2014

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

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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„NIEPOZOWANE” WYSTAWA KOLEKTYWU UN-POSED
10 marca – 8 kwietnia 2017, Wrocław

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt zdjęć
wykonanych przez autorów należących do jednej z najbardziej
rozpoznawalnych i najważniejszych polskich grup skupiających
fotografów ulicznych.
Nieupozowanie i nieustawienie zdjęcia to podstawowa zasada
fotografii ulicznej. Fotograf musi
obserwować, dostrzegać to,
czego inni nie zauważają. Są też
tacy, którzy niemal uprzedzają
wypadki – wcześniej widzą, że
ktoś ciekawie ubrany wejdzie
za moment w promień słońca,
przejeżdżający wagon zasłoni
reklamę, albo pędzący – stworzy
ciekawy, rozmyty drugi plan. Do
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

większości zdjęć ulicznych trzeba
mieć też sporo szczęścia.
Bohaterem wystawy „Niepozowane” jest człowiek. Znajdujemy go w bardzo różnych sytuacjach – codziennego jeżdżenia
do pracy, w trakcie rytuału religijnego lub wypoczynku. Fotografie
dziewięciorga autorów powstałe
w bardzo różnych miejscach na
świecie układają się w opowieść
o współczesnej kondycji człowieka. Jak się zachowuje, czym się
otacza, jakie emocje wyraża w
miejscach publicznych. Co nas
z nim łączy? Czy odnajdziemy
siebie w podobnych sytuacjach?
Czy gdzieś już widzieliśmy te sceny? Niepozowane, migawkowe,
ulotne, chwilowe. Mijamy je codziennie.
„Niepozowane” to polska
nazwa kolektywu Un-Posed i
także tytuł zbiorowej wystawy.
Prezentujemy zarówno najlepsze
jak i najnowsze zdjęcia znanych
w środowisku fotografii ulicznej
autorów.
Autorzy zdjęć: Damian Chrobak, Maciej Dakowicz, Jamie Fyson Howard, Ania Kłosek, Monika
Krzyszkowska, Tomasz Kulbowski,
Tymon Markowski, Marta Rybicka,
Adrian Wykrota.
Kolektyw Un-Posed powstał
w 2011 roku z inicjatywy Damiana Chrobaka. Ten najbardziej
rozpoznawalny polski kolektyw skupiony wokół fotografii
ulicznej, po przerwie, powrócił
na początku 2016 roku w nowej
odsłonie. W skład reaktywowanej
grupy wchodzą: Damian Chrobak, Maciej Dakowicz, Jamie
Fyson Howard, Joanna Kinowska (kuratorka), Ania Kłosek,
Monika Krzyszkowska, Tomasz
Kulbowski, Tymon Markowski,
Marta Rybicka oraz Adrian Wy50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

krota. Nadrzędnym celem grupy
jest kształtowanie kreatywności
i świadomości wizualnej dotyczącej przestrzeni publicznej oraz
promowanie osiągnięć polskich
fotografów ulicznych.
Fotografia uliczna opiera się
na rejestrowaniu niezwykłych
zdarzeń, symboli czy anegdot,
ukrytych w codziennych sytuacjach, dziejących się w miejscach
publicznych, ale niezauważanych
przez większość ludzi. Pomimo
tego, że członkowie kolektywu
poruszają się w tym samym obszarze zainteresowań, każdy z
nich ma odrębny, indywidualny styl, co pokazuje złożoność
i potencjał tkwiący w fotografii
ulicznej. Jedno jest wspólne i konieczne: wyprzedzanie zdarzeń,
bycie bardzo blisko sytuacji i ludzi, fotografowanie codziennie –
cierpliwe, instynktowne wypatrywanie decydujących momentów, wartych utrwalenia w kadrze
ułamków sekund.
Zdjęcia kolektywu Un-Posed
prezentowane były na wystawach
w Leica Gallery w Warszawie, podczas Miesiąca Fotografii w Berlinie, a także w ramach międzynarodowych projektów Eastreet
i Street Photography Now.
Premiera wystawy „Niepozowane” miała miejsce w sierpniu
2016 roku w Brain Damage Gallery w Lublinie. Jej współproducentami są Brain Damage Gallery i Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie. Wystawę zrealizowano
przy pomocy finansowej Miasta
Lublin.
Wystawę można zobaczyć
w Galerii FOTO-GEN Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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GLASSTOSTERON
12 marca - 16 kwietnia 2017, Wałbrzych
W sfeminizowanym świecie
sztuki szkła pozostała niewielka
grupa artystów, w żyłach których
krąży jeszcze zachowany od prahistorii, tajemniczy składnik ich
organizmów glasstosteron. To on
odpowiada za miliony szklanych
dzieł sztuki, które wykreowali od
czasu wydmuchania pierwszej,
szklanej bańki do czasu powstania w USA, w drugiej połowie
lat 60. XX wieku, artystycznego
zjawiska nazwanego później Art
Glass Movement’em. Mężczyźni,
pionierzy tego ruchu, rozpropagowali pełne uniezależnienie się
twórcy od huty szkła, jedynego
miejsca gdzie można było tworzyć w gorącej masie szklanej.
Powstające pracownie/studia
szkła, dały możliwość niekończących się eksperymentów i
otworzyły drogę do eksplorowania kolejnych, nowatorskich
technik szklarskich. Świat oszalał
na punkcie szkła artystycznego było inne niż to produkowane
seryjnie, nawet jeżeli krótkie serie miały cechy unikatów. Już nie
wystarczyło „artystyczne zdeformowanie” obiektu, użycie kilku
kolorów czy skala przedmiotu.
Nowe techniki to nowe w wyrazie
i formie obiekty.
Obok mężczyzn, pierwszych
eksperymentatorów, zaczęły pojawiać się kobiety/artystki szkła,
co było naturalnym zjawiskiem,
towarzyszyły przecież przy pierwszych doświadczeniach amerykańskich kolegów. Ruch i jego
wpływy rozszerzył się na całą
Amerykę Północną i Europę. Z
biegiem czasu proporcje mę-

skiego i żeńskiego pierwiastka
w sztuce szkła zostały mocno
zachwiane. Oglądając wystawy
szkła, przeglądając katalogi, wizytując pracownie/katedry/wydziały projektowania szkła bez trudu
zauważymy dominację kobiet. To
ich twórczość zostaje coraz częściej prezentowana na poświęconych tylko kobietom wystawach
szkła - tak dzieje się na świecie i
również w Polsce. Konkursy na
statuetki dla kobiet, projektowane i wykonane przez kobiety czy
wspólna wystawa szkła artystek
z Polski i Czech to tylko nieliczne
krajowe przykłady.
Ostatnim dowodem takiej
kobiecej dominacji w świecie
jest przygotowana w 2016 roku,
przez The Mint Museum i Toledo
Museum of Art, wystawa Fired
Up: Contemporary Glass by
Women Artists, prezentująca
kobiecą sztukę szkła, obejmującą okres „od zdominowanego
przez mężczyzn Art Glass Movement’u lat 60. do instalacji
i prac wykonanych w mixed media początku XXI wieku, ukazujących przenikanie się wpływów
sztuki, rzemiosła i dizajnu”.
Jak wobec tego zjawiska
skromny, UNBREAKABLE „nietłukący się szklany zestaw” twórców
może stawić czoła armii swych
koleżanek?
Niech odpowiedzi na to pytanie dostarczy Państwu przygotowany projekt, w którym
zaproszeni artyści zmierzyli się
z koniecznością zaprezentowania obiektów podkreślających
ich przynależność do męskiego

świata. Mocne w wyrazie, formie
i skali obiekty, często zawierające erotyczny podtekst, stanowią
trzon wystawy GLASSTOSTERON.
Niech każdy postara się odczytać, zawarty w pracach moich
kolegów, wpływ owego tajemniczego, organicznego związku
chemicznego i spróbuje odnaleźć
ich męski punkt widzenia. Poszukajcie Państwo w naszych obiektach i instalacjach drapieżności
struktur, mrocznych płaszczyzn,
optycznego ciężaru materii, symboliki elementów oraz znaków
i co może dziwne w męskiej sztuce - delikatności zewnętrznych
i wewnętrznych reliefów. Może
wtedy znajdziecie odpowiedź
i zobaczycie różnice w twórczości
obu grup.
Ja sam nie jestem pewien,
czy w przyszłości glasstosteron
uratuje męską twórczość. Oby nie
stał się wyznacznikiem „nowego
wieku” i kruchości męskiej osobowości z naklejką OSTROŻNIE
SZKŁO !
prof. Kazimierz Pawlak
kurator projektu
Wystawę można zobaczyć od 12
marca do 16 kwietnia 2017
Oddział Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ.
Organizatorzy:
Wałbrzyska Galeria Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

38. PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
24 marca -2 kwietnia 2017, Wrocław
Zagraniczną gwiazdą tegorocznego Przeglądu będzie
Jamie Cullum – jeden z najpopularniejszych dziś muzyków
jazzowych na świecie. Ma
charyzmatyczną osobowość
i ogromny talent – jego obecność na Przeglądzie Piosenki
Aktorskiej, jedynym na świecie
festiwalu poświęconym interpretacji piosenki, nie powinna
więc nikogo dziwić.

Najbardziej oczekiwanymi
wydarzeniami Przeglądu są
oczywiście Gala i Finał. Koncert
Galowy, „Muzeum Wolności”, firmuje najśmielszy dziś w Polsce
literacki kabaret i teatr – warszawski Pożar w Burdelu. Do
stałego składu dołączą m.in.
Magdalena Cielecka, Maciej
Stuhr, Magda Umer, Pablopavo,
Anja Orthodox, Bartosz Porczyk
Marta Zięba i Robal, a historia

toczyć się będzie w bliżej nieokreślonej przyszłości, w tytułowym muzeum, czyli w jedynym
miejscu, gdzie wolność można
jeszcze oglądać.
Koncert Finałowy składa
się z dwóch części: pierwsza
to Finał Konkursu Aktorskiej
Interpretacji Piosenki i emocje
związane z wyborem laureatów
przez jury, dziennikarzy i publiczność. Druga, „Dziubanina”,
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to piosenki i muzyka jednego
z najciekawszych kompozytorów teatralnych, Piotra Dziubka, współpracującego często
z Wojciechem Kościelniakiem,
widziane jednak oczami Agaty
Dudy-Gracz, która jest autorką
scenariusza i reżyserką „Dziubaniny”.
We Wrocławiu gościć będziemy też artystów z różnych

stron świata. Bogactwo kultur
i technik wokalnych to kolejny
interesujący trop w interpretacji
piosenek i obecności muzyki
na scenie. Przyjedzie do nas
francuski multiinstrumentalista, posługujący się techniką
śpiewu alikwotowego, Mathias
Duplessy, który wspólnie z
Mukhtiyarem Alim, sufickim
śpiewakiem z indyjskiego Radżastanu tworzy niezwykły
miks wschodniej i zachodniej
tradycji. Shefita, młoda izraelska
piosenkarka, zaśpiewa najsłynniejsze współczesne przeboje
(Aerosmith, Nirvana, AlanisMorisette) w intrygujących,
pełnych wschodnich ornamentów aranżacjach. Usłyszymy
też Steve’a Smytha, muzyka i
pieśniarza z Australii, w jego
zadziornych i chwytliwych,
bluesowo-folkowo-rockowych
balladach. Compagnie Derniere Minute z Francji, mistrzowie
ruchu i piosenki, muzyki i wyobraźni, pokażą spektakl teatru
tańca „Meme”.
Polscy artyści na festiwalu
to m.in. Maja Kleszcz i Kwartet
Prowincjonalny, którzy premierowo zagrają i zaśpiewają
piosenki inspirowane obrazami
Jerzego Dudy-Gracza.
Wśród premierowych prezentacji znajdzie się także spektakl z
ubiegłorocznym laureatem PPA
Arturem Caturianem „Kilka sposobów na to, jak schudnąć, ale
zostać szczęśliwym. Czyli jak kapitalizm nas tuczy i nie pozwala
dojeść” oraz spektakl laureatów
zeszłorocznego nurtu OFF – Teatr
Układ Formalny pokaże „Traktat
o androidach: God Hates Poland”
na podstawie książki Michała R.
Wiśniewskiego.

Różnorodność muzycznych
i teatralnych gatunków to jedno
z kluczowych haseł Przeglądu.
Widzowie będą mogli obejrzeć więc w ramach jednego
festiwalu i muzyczny spektakl
satyryczny „Kaszana zdalnie
sterowana” z piosenkami Piotra
Bukartyka w reż. Jerzego Satanowskiego, i hipsteroperetkę
Cezarego Studniaka „Kochanie,
zabiłam nasze koty” według
książki Doroty Masłowskiej
(Teatr Nowy w Poznaniu).
Zobaczymy też najciekawsze spektakle dyplomowe
studentów polskich szkół teatralnych: Akademia Teatralna
z Warszawy pokaże „Pibloktoq”,
spektakl Wojciecha Kościelniaka z piosenkami Marii Peszek,
a krakowska PWST – „Do DNA”,
niezwykłe aranżacje ludowych pieśni w reżyserii Ewy
Kaim.
Premiery to także cały konkurs OFF. Tym razem do nagrody pretenduje sześć spektakli.
Małe projekty, coraz częściej
jednak realizowane przez
wytrawnych teatralnych zawodowców, przyglądają się
„piosence aktorskiej” niejako
z boku, i zwykle przekraczają
granice tego, co za definicję
zjawiska można uznać. Jak się
wydaje, tegoroczni uczestnicy
konkursu wnikliwiej niż dotąd
obserwują dzisiejszą rzeczywistość: obejrzymy spektakle
m.in. o kobietach we współczesnej Polsce, o szacunku dla
inności, o internetowym hejcie
i cyberprzemocy.
Organizator:
Teatr Muzyczny CAPITOL

WYSTAWA „LUDZIE DUCHY” - MAREK ARCIMOWICZ
24 marca – 28 maja 2017, Wałbrzych
LUDZIE DUCHY – tak nazywa się osoby dotknięte problemem albinizmu w Tanzanii.
Od narodzin żyją w ciągłym
zagrożeniu kalectwem lub
śmiercią. Według wierzeń Tanzańczyków eliksir wytworzony
z ciał albinosów ma przynosić
szczęście i bogactwo. O losach
albinosów w tanzańskiej społeczności, znana podróżniczka Martyna Wojciechowska,
zrealizowała doceniany już

na całym świecie film dokumentalny, nagrodzony również
na Festiwalu Telewizyjnego w
Monte Carlo.
Stara Kopalnia, wraz z towarzyszem jej podróży - Markiem Arcimowiczem podróżnikiem, wieloletnim fotografem
magazynu National Geographic - zapraszają Państwa na
wystawę przejmującego fotoreportażu z codzienności ludzi
dotkniętych bielactwem.
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Wystawa pod nazwą „Ludzie duchy” to kilkadziesiąt
fotogramów autorstwa pana
Marka, opatrzonych komentarzem, zawierających między
innymi fotografię, która ukazała się na okładce polskiej
edycji czasopisma National
Geographic w maju 2015
roku.
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Wernisaż odbędzie się 24
marca o godzinie 18.00 - budynek Galerii Sztuki B5.
W trakcie wernisażu usłyszą Państwo afrykańską muzykę perkusyjną, zagraną na
żywo przez zespół Foliba.
Po wernisażu - o godz.
19:00 - w Caffe Sztygarówka
odbędzie się wieczór z auto-

rem w ramach cyklu spotkań
z podróżnikami „Poza horyzont”.
Po spotkaniu - koncert
zespołu Foliba.
Organizator:
Park Wielokulturowy
Stara Kopalnia

NATURE MORTE
19 lutego -14 maja 2017, Wrocław

Jak temat martwej natury
ewoluował w sztuce? Jak podchodzą do niego współcześni
artyści i w jaki sposób go interpretują? Odpowiedzi na te
pytania można będzie znaleźć
na wystawie przygotowanej
przez Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
we Wrocławiu i londyńską
MOCA. Zwiedzający zobaczą
prace m.in. Gabriela Orozco,
Barnaby Barforda, Mata Collishawa i z polskich artystów
Aliny Szapocznikow, Jonasza

Sterna, Magdaleny Abakanowicz.
Punktem wyjścia do powstania tej ekspozycji była
książka Nature Morte autorstwa Michaela Petry, dyrektora
londyńskiej MOCA (Muzeum
Sztuki Współczesnej), który
pokazuje w niej, jak złożonym
zagadnieniem jest martwa natura i jej historia. Autor dzieli
zagadnienie na pięć tematów,
które kolejno odzwierciedlają
prace na wystawie: flora, fauna,
pożywienie, przedmioty domowe oraz śmierć. Kuratorzy
skupiają się na dziełach współczesnych i traktują martwą
naturę w możliwie szerokim
kontekście, wychodząc daleko poza tradycyjne malarstwo,
sięgając do zupełnie nowych
technik i niekonwencjonalnych
ujęć problemu.
„To już nie tylko malarstwo,
ale także fotografia, rzeźba, ceramika, czy video, a kompozycje, choć wciąż zakorzenione
w tradycji, mogą na pierwszy
rzut oka w ogóle nie przypominać martwej natury” – wyjaśnia
Małgorzata Santarek, kuratorka wystawy. „Ogromna różnorodność technik i interpretacji
czynią tę wystawę szczególnie
interesującą”.
Pokazanych zostanie ponad 80 dzieł współczesnych
autorów pochodzących z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady,
Niemiec, Norwegii, Szwecji,
Finlandii, Afryki Południowej,
Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Chile, Meksyku
oraz Japonii. Zbiór ten stanowi rdzeń, który połączony
zostanie z dziełami z kolekcji
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wśród prezentowanych
artystów znaleźli się m.in: Mat
Collishaw, Marc Quinn, Jennifer

Steinkamp, Polly Morgan, Ori
Gersht, Michael Craig-Martin,
John Dugdale, Gabriel Orozco,
Cindy Wright, Bill Jacobsen,
CynthiaGreig, Aziz + Cucher,
Jane Simpson, Peter Jones,
Martin Gustavsson, AnaGenovés, Todd Herbert, Guillaume
Paris, Bruno Pacheco, Rigoberto A. Gonzalez, MihoSato, Livia
Marin, YukenTeruya, Barnaby
Barford, James White, Alina
Szapocznikow, Georg Nerlich,
Jonasz Stern, Andrzej Dudek-Dürer, Jerzy Lewczyński, Jan
Jaromir Aleksiun, Magdalena
Abakanowicz, Jadwiga Sawicka.
Nature Morte miała swoją
premierę w 2015 r. w Norwegii, w 2016 r. pokazywana była
w Szwecji. Wystawie towarzyszy katalog autorstwa
Michaela Petry i Małgorzaty
Santarek.
Wystawie towarzyszy również ekspozycja poświęcona
tematowi martwej natury we
współczesnej biżuterii, którą
można zobaczyć w gmachu
głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu (19 lutego
– 13 kwietnia 2017 r.) Wystawa
„Nature morte. Biżuteria” realizowana jest we współpracy
z ASP we Wrocławiu, kuratorzy:
Agata Danielak-Kujda, Giedymin Jabłoński Pomysłodawca
projektów: Michael Petry
Wystawę można zobaczyć
w Pawilonie Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
we Wrocławiu.
Organizator:
Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki
Współczesnej
we Wrocławiu
oraz MOCA Londyn
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní
program
Kulturní program
únor
2017
únor 2014

1. – 17. 2. 8:30 – 16:30

Sobota 18. 2. 14:30

Broumovsko v akvarelech.
Výstavní síň Staré radnice. Pořádá: Město Broumov.

Mach a Šebestová vás zvou na karneval.

1. 2. 20:00
VÝSTAVA
OBRAZŮ VÁCLAV LÍBAL

DĚTSKÝ
15. 2. 20:00 KARNEVAL

chybět
soutěže, tombola, občerstvení.
PLES
PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ PLES Nebudou
DDM Ulita. KD Střelnice. Vstupné: masky 20,- Kč, ostatní 40,- Kč

Hraje
Středa
1. 2.hudební
19:00

skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
ARTCAFÉ – Uvira/Bruno/Hafizi Trio (CZ/IT/BG)
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

Mezinárodně obsazené trio založil mladý český pianista a skladatel Jan
Uvira
r. 2015
holandském
Rotterdamu. Soubor hraje moderní jazz,
3.v2.
– 21.v 2.
8:00 – 16:00
především pianistovy autorské kompozice. Rezervace vstupenek: jakub.
sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
z období
1965
- 1995
| AutorVstupné:
Miroslav
Holča
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska.
190,Kč/150,- Kč
v sobotu
1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice
(proVernisáž
členy klubu
ArtCafé)

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

Neděle
2. Swing
14:00 Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
K tanci19.
hraje
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
BROUMOVANKA
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.

Taneční odpoledne.
Střelnice.
Pořádá:
Podnikatelský
klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
KDKD
Střelnice.
Pořádá:
Klub
seniorů Broumov

Pondělí 20. 2. 10:00 – 15:30
17. 2. 19:00

IRSKÉ HUDEBNÍ DÍLNY

PEKLO V HOTELU

Náš

TIP!

Jedinečná příležitost seznámit se se základními principy irské hudby,
získat základní znalosti ve hře na irské Whistle Tin. Dílnou Vás provede
Sobota 4. 2. 15:00
9. 2. 14:00
zkušený hudebník a pedagog: Kryštof Karvovský
POHÁDKA O KOVÁŘI A ČERTÍM ŽENĚNÍ
Maximální počet účastníků 12 osob. Rezervace nutná. Cílová skupina:
BROUMOVANKA
Divadelní spolek Skály Teplice nad Metují. Kovář Matěj se vydá na
od 6 let. Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Taneční
odpoledne.
KD
Střelnice.
Pořádá:
Klub
seniorů
Broumov
zámek zkusit napravit zlobivou princeznu Bětu. Všichni ho však posílají
Klášter Broumov.
ke všem čertům. Cestou ze zámku se dostane do chalupy, kde potká
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska.
Divadelní
soubor
J. K.
Tyl, Meziměstí
čerty, kteří utekli z pekla před vdavekchtivými čerticemi. Celé se to
Vstupné na místě: 350,- Kč (v ceně je lektorné a výukové materiály)
12. 2. 19:00
!
IP
T
zamotá a jak to všechno dopadne se přijďte podívat do divadla.Náš
Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Úterý
21. 2. 10:00
/ téma:
Kniha
jednoduché
si něco
začít sPergamen,
vdanou sekretářkou.
A vybrat si k záletům
Čtvrtek
23. 2.
/ téma: Iluminace,
písařská
dílna
hotel, kde
je i15:00
vaše manželka
a čínská obsluha
vám
moc nerozumí,
SHOW
Pondělí 6. 2. 18:00
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete spolehlivého
osobního
INTERAKTIVNÍ
PROHLÍDKY
SKRIPTORIA
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
TECHTLE MECHLE
AMERIKOU
NA RODINNÉ CYKLOCESTĚ Přeneste
se s námi do středověku a vyzkoušejte si psaní husím brkem,
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
broušení pergamenu aj. v naší unikátní klášterní písárně, která je běžně
Cyklorodinka Stillerových vyrazila na dvouměsíční cykloputování
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
K mistru
Alexovi
a Washington
slečně Dolores
i zbrusu
nová
posila
přístupná pouze školním kolektivům.
přírodními
parky
státu
se přišla
startem
a cílem
v kanadském
a hvězdaPřednáší
pražského
kabaretu
slečna Stacey, která je nejlepší
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165 Klášter Broumov.
Vancouveru.
Martin
Stiller.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
imitátorkou
u nás. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 150,- Kč / dospělí,
Konferenční
sál Cher
IC Broumov.
80,Kč / senioři, děti od 6 - 15 let, studenti, 40,- Kč / děti od 3 - 6 let,
!
IP
Městské divadlo Broumov.
Náš T
děti
do2.
3 let
zdarma. Rodinné vstupné 380,- Kč (2 dospělí + 2-3 děti)
Úterý
7. 2. 19:00
24.
19:00
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.

WESTMINSTER

TRAVESTI

BROUMOVSKÝ HUDEBNÍ VEČER:
Rodáci
na hudební scéně
12. 2. 19:00

KAREL

Středa 22. 2. 19:00

ARTCAFÉ – Tara Fuki

Náš

TIP!

Konzervatoristé z Broumovska – koncert, na kterém se představí mladí
Violoncellové duo Tara Fuki. Duo tvoří zpívající violoncellistky Andrea
talentovaní
rodáci z Broumovska.
Zuzana-Rainová
– soprán |
MARCEL
FLEMR
BLUES
Konstankiewicz-Nazir a Dorota Barová. Rezervace vstupenek: jakub.
Iva Hlaváčková – soprán | Jakub Jirásek – klavír. Předprodej: online na
sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141. Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
www.klasterbroumov.cz
/ osobně
v klášterní
kavárně
Caféhraje
Dientzenhofer
Osobitý pražský bluesový
kytarista
v současné
době
ve svém
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Sál Dřevník,
Klášter
Broumov.
Pořádá: Agentura
rozvoj odkazu
Broumovska.
bandu Marcel
Flemr
Trio. Hudebně
se hlásí k pro
hlubšímu
kořenům
elektrického
blues.
inspirován
mistry
elektrické Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy ArtCafé)
Vstupné:
v předprodeji:
190,Kč Jeho
/ 150,-rukopis
Kč projeArtCafé,
U3V,
studenty
kytary
jako jena
T-Bone
a ZUŠ.
Vstupné
místě:Walker,
250,- KčLowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
Čtvrtek
23.divadlo
2.
Městské
Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
TIP!
EFEKTIVNÍ
VEDENÍ
PORAD –naseminář
osobnostního
rozvoje
Vstupné: 160,-Kč
v předprodeji
IC Broumov,
200,-Kč na místě
Collins,
i současnějším
přístupem
Roberta Craye,
Úterý
14. 2.ale19:00
Náš
Buddy Guye a Otise Granda.
Délka trvání: 1 den. Každý účastník obdrží po ukončení semináře
osvědčení o absolvování. Rezervace: Pavla Semeráková,
26. 2.+420
19:00
sál Kreslírna,
klášter
v Broumově.
Divadelní
soubor J.benediktinský
K. Tyl Meziměstí.
Eric Swan
žije v domě se svojí
telefon:
603 271 426, pavla.semerakova@broumovsko.cz.
Pořádá:a Agentura
pro rozvoj Broumovska
manželkou
jedním podnájemníkem.
Bohužel je bez práce a tak se snaží
Klášter Broumov. Cena: 2200,- Kč + DPH.
ŠPORKOVY
BAROKNÍ PÍSNĚ
Vstupné:
/ 150,Kčzjistí,
(pro že
členy
klubu
ArtCafé)
přilepšit
si, kde190,-Kč
se jen dá.
Jednou
štědrý
sociální
systém má trhliny...
V ceně je započítána strava a výukové materiály.
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
sociálky a to pak musí na úředníky sehrát pořádnou HABAĎŮRU...
Čtvrtek
23. Hradec
2. 18:00
Univerzity
králové, ale především muzikolog, badatel a
15. 2.
15:00 Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
Městské
divadlo
popularizátor české hudby.

HABAĎŮRA

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Sobota 18. 2. 20:00

Divadlo D5, Praha

KONCERT KRAUSBERRY

Není snad
nikdo,
kdo by
neznalUndergroundový
čtveřici nerozlučných
kamarádů
–
Předkapela
MINI
RAMBO
BAND.
klub Eden
Broumov.
dobrosrdečnou
a důvtipnou
Fifinku, roztržitého ovšem geniálního
Pořádá:
Music & Theatre
S.G.Pitaš.
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka
Pinďu
a nemotorného
siláka
Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do
18. 2.
a 25.
2. 2017 10:00
a 14:.00
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
KLÁŠTEREM
OD SKLEPA PO PŮDU
dobrodružství.
Mimořádné prohlídky broumovského kláštera.
Kapacita
prohlídky
omezená.
Městské
divadlojeBroumov.
Rezervace
prohlidky@broumovsko.cz,
734 443 161
Pořádá:vstupenek:
Město Broumov.
Vstupné: 40,-Kč
Klášter Broumov. Vstupné: dospělí 170,- Kč/ snížené 110,- Kč

SCIENCE CAFÉ: Významné milníky
středověkých dějin kláštera v Broumově
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Přednáška se zaměří na středověkou etapu dějin benediktinského
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
kláštera v Broumově od jeho počátků ve 13. století až do doby
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
pohusitské. Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
28. 2. 18:00
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč
(studenti
a U3V) TATRY A OKOLÍ
POLSKÉ
Cestopisná přednáška

Sobota 25. 2.

Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu,
ROCKOVÝ
VEČER
NA
STŘELÁKU
přírodu, historii a zvyky
obyvatel dané
oblasti.

Vystoupí:
Vaťáksál
(Kabát
revival),Město
GreenBroumov.
Day (revival)
aj. 40,-Kč
Konferenční
IC. Pořádá:
Vstupné:
KD Střelnice. Vstupné: 120,- 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

∙ www.pinstudio.cz
Grafická úprava a tisk: Centrum služebGrafika:
BroumovPINstudio
s.r.o. – Tiskárna
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Kulturní
program
Kulturní program
březen
2017
únor 2014

Sobota 4. 3. 20:00

Pátek 17. 3. ve 20:00 a 21:30

VLADIVOJSKO
1. 2. 20:00

MIMOŘÁDNÁ
NOČNÍ PROHLÍDKA
15. 2. 20:00
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA

Předkapela: Asfalto
Klub Eden. Pořádá: Music & Theatre S.G.Pitaš.

PLES
A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ PLES Přijďte
okusit PODNIKATELŮ
jedinečnou noční atmosféru broumovského
kláštera

Hraje
Úterý
7 . 3.hudební
14:00

skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší

KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

BESEDA SE ZÁSTUPCI MĚSTA BROUMOVA
Přijďte si popovídat se zástupci města Broumova, kteří si pro Vás
připravili
3. 2. překvapení.
– 21. 2. 8:00 – 16:00
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s klubem seniorů.

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

Úterý 7. 3. 15:30 – 17:00

z období
1965 -dílny
1995
| děti,
Autor
Miroslav
Holčav měsíci
MNÍŠEK
tvořivé1.2.2014
pro
každé
první úterý
Vernisáž v– sobotu
v 16.00
hodin.
Výstavní
síň Staré radnice
téma: VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
Klášter Broumov. Cena: 80,- Kč / dítě (pro děti 5/12 let)
rezervace:
pavla.semerakova@broumovsko.cz, tel. 603 271 426
9. 2. 14:00

TRAVESTI

17. 2.Pohádka,
19:00 Praha. O strašidlech, která sužovala mlýn, mlynáře
Divadlo
TIP!
i celé okolí, a o vojákovi, který měl pro strach uděláno… Inu, tomu
Náškdo
se nebojí, odvaha se vyplatí.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

SBOR BŘEŽAŇSKÝCH KASTRÁTŮ

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov

JIRKA S KOZOU

Náš

POHÁDKY ZE MLÝNA

Sobota 18. 3. 20:00

BROUMOVANKA
Sobota
11. 3. 15:00

loutková pohádka pro děti dle předlohy K. J. Erbena
12. 2. BRUM,
19:00 klub ROK Broumov. Vstupné: 30,- Kč
Divadélko

pod prohlídka
záštitou firmy
Prikner -zaměřená
tepelné zpracování
kovů,
s.r.o.
za Ples
svitupořádaný
svíček. Noční
je tematicky
na momenty
života
v klášteře. Prohlídku můžete objednat na prohlidky@broumovsko.cz,
K
tanci
hraje
Swing
Sextet
Náchod
a
Duo
Simon
&
Kaněra,
zpěv:
Lee
t: +420 734 443 161. Více na www.klasterbroumov.cz
A.Davison, Pavlína
Zajištěna
je 150,bohatá
Benediktinský
klášter Rudolfová.
v Broumově.
Vstupné:
Kčtombola.
/ 85,- Kč (pro děti).
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
KD
Střelnice.
Pořádá:
Podnikatelský
klub
Broumov.
Vstupné: 80,-Kč
Sobota 18. 3. 15:00

TIP!

Úterý 14. 3. 19:00

STARÁ DOBRÁ KAPELA SHOW

TECHTLE
MECHLE
DS Na
tahu Červený
Kostelec. Několik starých lidí se setká ve chvíli,
kdy každý z nich bilancuje tu velkou část své životní cesty, kterou už
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
má za sebou. V Hubačově uměleckém ztvárnění se příběh o sjezdu
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
abiturientů píseckého gymnázia po padesáti letech stává silnou
imitátorkou Cher u nás.
výpovědí o přetrvávající síle přátelství a také dramatickou konfrontací
lidských
osudů
a charakterů.
Městské
divadlo
Broumov.
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:/ 240,-Kč
Město Broumov.
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
na místě.Vstupné: 60,- Kč
Středa 15. 3. 19:00

12. 2. 19:00
ARTCAFÉ
EXTRA – BodyVoiceBand: Café Bizarre

Předkapela:
Totems
Divadelní
soubor J. K. Tyl, Meziměstí
Klub Eden. Pořádá: Music & Theatre S.G.Pitaš.

Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není

Neděle
19. 3. si14:00
jednoduché
něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
BROUMOVANKA
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního

Taneční
odpoledne.
tajemníka,
který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
KDrozum
Střelnice.
Senior
Broumovanka,
z. s. poslankyně a
stát.Pořádá
A pokud
se doklub
všeho
připlete puritánská
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

Sobota 25. 3. 15:00 a 18:00

Módní přehlídka a. s. VEBA
„Vítání jara 2017“

IP!
Náš T

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

24. 2.
19:00 s doprovodným hudebním programem.
Módní
přehlídka
Konferenční sál IC Broumovska.
áš
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s a. s. VEBA. N

KAREL

TIP!

Zneuznalý
kouzelník, vražedkyně,
ovdovělá
nevěsta a mnoho dalších
Úterý 28. 3. 18:00
MARCEL
FLEMR
- BLUES
v čele s nevyzpytatelným číšníkem se setkávají v příšeří Café Bizarre.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU KINA
Hudebně-divadelní
se šansony
francouzskými,
českými,
Osobitý pražskýinscenace
bluesový kytarista
v současné
době hraje
ve svém
PRÁZDNINY V PROVENCE
německými
a možná
i dalšími.
Domovská
scéna
souboru jsou
pražská
bandu Marcel
Flemr
Trio. Hudebně
se hlásí
k hlubšímu
odkazu
Jatka
78. Rezervace
vstupenek:
jakub.sleis@broumovsko.cz,
kořenům
elektrického
blues. Jeho
rukopis je inspirován mistry elektrické Česká filmová komedie režiséra Vladimíra Michálka. Z větší části se
tel. 734
570
141je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
odehrává na jihu Francie v Provence.
kytary
jako
Sál Dřevník,
Klášter
Broumov.
/150,Kč King,
(pro členy
Konferenční
sál IC Broumov.
60,- Kč,
děti do 12 let 40,- Kč
Městské divadlo
Broumov.Vstupné:
Pořádá: Město
Broumov.
Brown, Earl
Hooker,
HubertVstupné:
Sumlin, 190,MagicKč
Sam,
B. B.
Albert
klubu
ArtCafé)
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
Středa 29. 3. 19:00
Buddy Guye a Otise Granda.

15. – 16. 3.

sál Kreslírna, benediktinský
klášter v Broumově.DOVEDNOSTI
KOMUNIKAČNÍ
A PREZENTAČNÍ

Pořádá:
Agentura prorozvoje
rozvoj Broumovska
Seminář
osobnostního
190,-Kč
/ 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
VíceVstupné:
informací:
pavla.semerakova@broumovsko.cz,
tel. 603 271 426
Celý kurz je založen na praktickém procvičování, zpětné vazbě
a rozborech videonahrávek.
15. Broumov.
2. 15:00 Cena: 4 950,- Kč + DPH. V ceně je započítáno
Klášter
ubytování,
strava, výukovéV
materiály.
Každý účastník obdrží po ukončení
ČTYŘLÍSTEK
POHÁDCE
semináře osvědčení o absolvování.

Divadlo D5, Praha

Čtvrtek
16. 3. 18:00
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –

ARTCAFÉ – Jan Rejžek
26. 2. 19:00
„Poslední
slovo má pan Rejžek!“

ŠPORKOVY
BAROKNÍ
seznámení
s novinkami,
zajímavostmi PÍSNĚ
a vzpomínkami z české
Poutavé vyprávění
okořeněné
obrazem
a živýmižánry
hudebními
alternativní
scény. Zazní
i nejpestřejší
zahraniční
a styly.ukázkami.
Večerem
provede
PhDr.
Stanislav
Pan
Rejžek vás
představí
i svou
novou
knihuBohadlo,
Poslední CSc.
slovoPedagog
má pan Rejžek.
Univerzityvstupenek:
Hradec králové,
ale především muzikolog,
Rezervace
jakub.sleis@broumovsko.cz,
tel.badatel
734 570a141
českéBroumov.
hudby. Pořádá: Agentura pro rozvoj
Sálpopularizátor
Kreslírna, Klášter
Broumovska. Vstupné: 160,- Kč/120,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá:
Pátek
31. Agentura
3. 15:00 pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

VELIKONOČNÍ JARMARK
dobrosrdečnou a důvtipnou
Fifinku, roztržitého
ovšem geniálního
ScienceCafé:
Ekologické
zemědělství
28. 2.
18:00
Prodej
velikonočních
výrobků žáků z MŠ, ZŠ a Dětského domova.
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka
pro
každého
bez
mýtů
a předsudků
V rámci doprovodného programu vystoupí ZUŠ Broumov.
Pinďu
a nemotorného–siláka
Bobíka.
Tato čtveřice
se vypraví do
POLSKÉ
TATRY
A OKOLÍ
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Přednáška přiblíží ekologické zemědělství laické veřejnosti, osvětlí
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
principy
ekologického hospodaření a vyvrátí některé mýty, se kterými
dobrodružství.
je ekologické zemědělství často spojováno.
Rezervace:
734 443 165
Městskémartina.junkova@broumovsko.cz,
divadlo Broumov.
Sál Kreslírna,
Klášter
Broumov.
Pořádá:40,-Kč
Agentura pro rozvoj
Pořádá: Město
Broumov.
Vstupné:
Broumovska. Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

Cestopisná přednáška

PŘIPRAVUJEME:

Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu,

VÝSTAVA
VYHODNOCENÍ
URBANISTICKÉ
SOUTĚŽE
přírodu, historii
a zvyky obyvatel dané
oblasti.
O návrh
broumovského
sídlištěMěsto
Spořilov
Konferenční
sál IC. Pořádá:
Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Výstavní síň na Staré radnici. Pořádá: Město Broumov.

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

∙ www.pinstudio.cz
Grafická úprava a tisk: Centrum služebGrafika:
BroumovPINstudio
s.r.o. – Tiskárna
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Foto: Marta Wojciechowska

Naše řemeslné chráněné dílny
Kopeček se během listopadu
a prosince loňského roku nevěnovaly jen výrobě hrnečků,
košíků a textilních hraček,
které si lidé objednali jako
vánoční dárky, ale podílely se
i na tom, aby se děti z našeho
regionu dozvěděly, jak a z čeho
vlastně vzniká jídlo a věci kolem nich.
Kopeček se totiž zapojil do
projektu "Potravina a řemeslo",
který organizovala Okresní agrární komora Hradec Králové.
Jeho cílem bylo přispět k propagaci místních potravin a řemesel, seznámit děti a mládež
s tradičními výrobními postupy
a třeba je i do budoucna moti-

vovat k výběru školy zaměřené na zemědělství, potravinářství či řemesla.
Díky projektu vyrazily naše
dílny do řady mateřských i základních škol na Královéhradecku a pro více než 1200 dětí
a učitelů předváděly, jak se češe
ovčí vlna, tká na stavu, odlévá
keramika nebo jak se plete koš
z proutí. Děti si mohly pomůcky i samy osahat a zkusit
si, jak se šije jehelníček, na památku navíc dostaly hrneček
z Kopečku.
Protože projekt dětem přibližoval i výrobu potravin, byla součástí návštěv na školách
také ochutnávka regionálních
sýrů, jablek, chleba či šunky.

Potěšilo nás, že projekt měl
mezi dětmi i jejich učiteli velký
ohlas a na Kopeček přišla řada
pozitivních reakcí. Jsme rádi,
že naše dílny mohly přispět
k výchově dětí a k jejich seznámení s lidovými tradicemi.
Děkujeme okresní agrární komoře, že jsme se do projektu
mohli zapojit, a doufáme, že
podobných akcí bude časem
přibývat.
Pokud se o projektu chcete
dozvědět více, navštivte web
potravinaaremeslo.cz. Třeba
se ještě stihnete zapojit i do
probíhající soutěže o koloběžku, tablet či dárkový koš.
Stačí jen nakoupit u regionálních výrobců potravin.

"ČTYŘI VĚŽE" POMOHOU I NERATOVU

V loňském květnovém čísle našeho zpravodaje jsme psali o projektu, kterému pracovně říkáme "Čtyři
věže", i když se oficiálně jmenuje "Historické věže kladského pomezí". V květnu jsme jej teprve plánovali a doufali, že s jeho pomocí opravíme věže našeho kostela. Nyní s radostí oznamujeme, že se nám
pro projekt podařilo sehnat podporu a letos začneme s jeho realizací!
Jak asi už tušíte z nadpisu, projekt nebude pomáhat jen u nás – kromě dvou neratovských se opravy
dočká i věž kostela v Orlickém Záhoří a další v polské Bystrzyci Klodzké. Neratovský kostel v rámci
projektu čekají jak opravy vnitřku věží, tak i výměna současných věžních "špiček" za původní barokní
báně. Uvnitř věží pak vznikne vyhlídkový a meditační prostor. Hotovo by mělo být snad na podzim
příštího roku. Držte nám k realizaci projektu palce!

V sobotu 4. února proběhne
v kavárně Café Neratov další
filmový večer. Od 18:30 se tu
tentokrát bude promítat snímek
"Bicykly versus automobily".
Vstupné na filmový večer je jako
vždy zdarma, kvůli omezenému
počtu míst je ale nutná rezervace
na info@cafeneratov.cz.
--Aktuální počasí a sněhové podmínky jsou ideální nejen na
sjezdové lyžování a sáňkování,
ale i na běžky. Pokud váháte, zda
se k nám na běžky vypravit, doporučujeme stránku destne.info/
bezecketrate, kde najdete mapu
s informacemi o běžeckých tratích
v okolí, další aktuality pro běžkaře i sjezdaře nabízí také stránka
orlickezahori.eu.
--Naši kolegové ze zahradnického
areálu v Žamberku přes zimu
vyrábějí různé rukodělné výrobky. Pokud vám doma přebývají zbytky vlny, bavlnek, korálků,
látek, knoflíků nebo různé pomůcky ke tvoření jako háčky
a jehlice, dejte jim druhou šanci
a věnujte je do do naší žamberské
dílny. Předem vám za to děkujeme! Věci sbíráme v naší kanceláři
v Neratově, více informací na
telefonu 494 530 058 nebo mailu
marta@neratov.cz.
--POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
Masopustní veselí s průvodem
tradičních maškar, občerstvením
a živou hudbou pořádá v sobotu 18. února sousední Orlické
Záhoří. Sraz je ve 14 hodin na
parkovišti u hotelu Záhoří. Masky mají navíc vstup i občerstvení zdarma – stačí tedy vymyslet,
zda půjdete za medvěda, kominíka nebo raději za bábu s nůší.
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Foto: Marie Adámková
Tak jako každý rok, i letos se
v lednu na cesty po Neratově
a okolí vypravili obyvatelé našeho chráněného bydlení a také
děti z okolních vsí a měst. Na
sobě měli barevné pláště a zla-

V lednu se konal neratovský
ples, který společně uspořádali naše Základní škola speciální Neratov a chráněné bydlení Domov. Celý ples se nesl
v duchu muzikálu Pomáda, oba
pořadatelské "týmy" na toto
téma předvedly krásná předtančení, návštěvníci dorazili
tematicky vyparádění a i Mirek
Toman s dcerou, kteří nám
hráli k tanci, přidali do repertoáru "pomádové" písně.

té koruny a v rolích tří králů
obcházeli chalupy, zpívali a koledovali pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR.
Koledování králům ztížily
závěje sněhu a silný mráz, te-

59

plota místy klesla až k minus
třiceti stupňům. Koledníci ale
i to s přehledem zvládli.
Celkem se v Neratově, Bartošovicích, Rokytnici, Orlickém
Záhoří a Nebeské Rybné podařilo vykoledovat 60 967 korun, které pomohou mimo jiné
i v našem chráněném bydlení.
Podíl na úspěchu sbírky
mají nejen všichni koledníci, ale
i účinkující našeho Tříkrálového koncertu, tedy spojené
litomyšlské pěvecké sbory
a Litomyšlský symfonický orchestr, kteří navzdory mrazu
zvládli zahrát Českou mši vánoční na výbornou!

Foto: Jan Šilpoch

Foto: Kateřina Bezdíčková Janská

V nedalekém skiareálu Černá
Voda proběhl v lednu mezinárodní závod v jízdě na saních
rohatých. Na jeho startovní čáru se postavili i čtyři neratovští
závodníci. Ani dívčí tým Renátky a Pavly, ani pánský tým
Jirky a Jardy sice na stupně
vítězů nakonec nedosáhl, ale
my jim i tak tleskáme za odvahu pustit se na těžkých saních ze svahu dolů!

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, z. 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, z. 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.

Navzdory tuhé zimě stále pokračuje stavba našeho nového
pivovaru. Zkušební provoz by
měl začít na jaře, takže už se
spolu s námi můžete pomalu začít
těšit na první neratovské pivo!
--Krásný dar jsme dostali od skupiny patchworkářek z Prahy
a okolí. Ty totiž na mezinárodní
patchworkové výstavě vyhrály
první cenu a o radost z ní se rozhodly podělit i s námi. Proto nám
koupily a poslaly dva šicí stroje.
Moc jim za jejich krásný skutek
děkujeme a přejeme, ať jim to
stále tak dobře šije!
--V lednu jsme obdrželi také finanční dar z projektu Srdcerváči,
který pořádá Nadační fond pro
podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, a to s cílem podpořit práci lidí s handicapem. Získané peníze využijeme
na profesionální žehličku a další
vybavení pro naši chráněnou dílnu Pradlenka.
--NFOZP, Srdcerváči a společnost
Kofola nám darovali spoustu
lahví s Kofolou. Radost tím
udělali všem našim zaměstnancům
i žákům naší speciální školy. Za
sladký dar moc děkujeme!
--Poděkování posíláme všem,
kdo nás podpořili ve veřejných
sbírkách "Společně za úsměv"
a "ČSOB pomáhá regionům". Ať
už jste nám přispěli na pokladně
Konzumu nebo online ve sbírce
ČSOB, vězte, že díky vám se naše
žamberské zahradnictví dočká
nového nářadí a k naší rekreační
chatě přibude venkovní dřevěný
nábytek pro potřeby letních táborů či škol v přírodě.
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

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

16

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

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

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

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

15

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

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

17

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki - Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek - Zdrój.
Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

18
Uzdrowisko Kudowa - Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa - Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.

21
Kurort Lądek - Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion
bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt„Wojciech“(früher„Marienbad“),
in der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.

19
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.

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

24
Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole - Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das a usgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole - Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

28
Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von e inem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30

26
Uzdrowisko Długopole - Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.

31
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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.

33

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.

34

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.

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.

