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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką 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 kulturo-
wo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 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. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie 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 na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i  spowiedzi, w konse-
kwencji 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. 
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We wtorek 4 kwietnia mszą 
świetą pod przewodnictwem 
J.E.ks.bp Igncego Deca w kate-
drze św. Stanisława i Wacława 
w Świdnicy uroczyście zainau-
gurowano Polsko-Czeski Rok 
Kulturalny 2017.

Po uroczystej mszy świętej 
wszyscy uczestnicy tego spo-
tkania przeszli do świdnickiego 
teatru miejskiego, gdzie obecni 
byli: Beata Moskal – Słaniewska -
prezydent miasta Świdnica, 
Jakub Karfik – ambasador Re-
publiki Czeskiej, Arkadiusz Igna-
siak- Konsul Republiki Czeskiej 
we Wrocławiu, Senator RP Wie-

sław Kilian, Julian Golak- Prze-
wodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, Tadeusz 
Samborski - Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, sta-
rosta powiatu świdnickiego Piotr 
Fiedorowicz, kapłani, wójtowie 
i burmistrzowie miast. 

Po oficjalnym przywitaniu 
gości, głos zabrała prezydent 
Świdnicy Beata Moskal - Sła-
niewska. Przypomniała, że nic 
by się nie wydarzyło bez jed-
nej ważnej kobiety – Dobrawy, 
małżonki pierwszego polskiego 
księcia Mieszka I. 

Powiedziała też: „Nie możemy 
zapominać, jak znaczącą rolę w 
historii odegrała ta kobieta. Nie-
stety nie wiemy, ile lat miała Do-
brawa, kiedy w 965 roku przyje-
chała do Polski, aby wyjść za mąż 
za Mieszka I. Było to małżeństwo 
zawarte z powodów czysto poli-
tycznych, ale miało jeden bardzo 
ważny aspekt. Dobrawa postawi-
ła podstawowy warunek – mogę 
wyjść za mąż za polskiego księcia, 
ale musi być chrześcijaninem. 
I tak się też stało. Nie tylko Miesz-
ko I ochrzcił się, a po nim całe na-
sze państwo. Mieszko i Dobrawa 
stanęli na czele bardzo znanego 

rodu, który wbudował Polskę 
i doprowadził do jej świetności. 
Dobrawa była pierwszą kobietą, 
kóra zapoczątkowała społeczną 
współpracę kulturalną pomiędzy 
Czechami i Polską. Kiedy dziś ja 
jako Polka, po ponad tysiącu lat 
zastanawiałam się nad tym, co 
powinnam dziś powiedzieć, po-
myślałam o wszystkich tych po-
staciach czeskiej kultury, które są 
mi osobiście bliskie. Kiedy myślę 
o malarzach, wspominam Gusta-
va Klimta, o pisarzach – Milana 
Kunderę, którego książki były 
dla mnie wielkim objawieniem. 
Muszę też wpomnieć Antonína 

Petr Cirkl

INAUGURACJA POLSKO-CZESKIEGO 
ROKU KULTURALNEGO 2017

Odznaczeni honorową odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego na scenie w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Od prawej: Henryk Hnatiuk, Rudolf Vogel, 
Mirosława Briń, Helena Ogriščenková, Danuta Gołdon-Legler, Maria Porczyńska, Dariusz Chojecki.

W inauguracji wziął udział m.in. mjr Bogdan Zdrojewski - powstaniec warszawski 
i żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Przemawia Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
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Dvořáka, którego muzyka wywo-
łuje ogromną radość. Kiedy myślę 
o kościele, nie moglę zapomnieć 
o katedrze św. Vita w Pradze, 
gdzie w poprzednim roku zainau-
gurowaliśmy Rok Polsko-Czeskiej 
Kultury Chrześcijańskiej. A jeśli 
mówię o miastach, oczywiście 
nie mogę zapomnieć o Świdni-
cy, która jest tak bliska mojemu 
sercu. Ale zaraz za tym miastem, 
z różnych powodów osobisych 
i rodzinnych, jest Praga. Za-
wsze kiedy tam przyjeżdżamy, 
odkrywamy jej magię na nowo. 
Chciałam przez to pokazać, jak je-
steśmy sobie bliscy, co wypływa 
z naszej podobnej mentalności, 
z naszego podobnego zmysłu i 
humoru.

Nie można mówić o rzeczy-
wistym partnerstwie, o rzeczywi-
stej współpracy, jeśli nie znamy 
wzajemnie swojej kultury. Dla-
tego cenne są takie inicjatywy, 
jak ta kierowana przez Juliana 
Golaka. Staramy się brać z niego 
przykład. Utrzymujemy partner-
skie kontaky z Trutnovem i Poli-
cami nad Metują. Nasza współ-
praca rozpoczęła się już w latach 
80-tych, jescze przed okresem 
przemian. Utrzymujemy ją, roz-
wijamy i zrealizowaliśmy razem 
wiele wspaniałych projektów.

 Dodam, że komisja kultury 
miasta Świdnica już jutro poje-
dzie do naszych czeskich part-
nerów. Ważne jest, abyśmy się 
spotykali nie tylko na poziomie 
władz i urzędników, ale także 
zwykłych ludzi. My możemy 
inicjować różne działania, wy-
myślać je, ale jeśli te przyjaciel-
skie kontakty nie powstaną na 
poziomie zwykłych ludzi, to z 
tej współpracy nic nie będzie. 

Dlatego bardzo się cieszę, że w 
naszej współpracy biorą udział 
także dzieci, młodzież, seniorzy, 
że będziemy się nawzajem po-
znawać.

Pozostaje mi już tylko Pań-
stwa jeszcze raz przywitać 
i przypomnieć, że Świdnica jest 
miastem multikulturowym, gdzie 
przez wiele lat mieszały się wpły-
wy polskie, czeskie i niemieckie, 
które pozostawiły nam to piękne 
dziedzictwo, o które staramy się 
dziś dbać. Panu Julianowi chcia-
łabym podziękować za wybranie 
naszego miasta, za to, że tutaj 
mogło się odbyć tak ważne spo-
tkanie“. 

 Następnie do uczestników 
przemówił Julian Golak, Prze-
wodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej,który 
powiedział: „Chciałbym podzię-
kować Pani Prezydent miasta 
Świdnicy za te miłe słowa, które 
tutaj wygłosiła oraz podkreślić 
znaczenie Świdnicy dla naszego 
przedsięwzięcia. Dziękuję także 
Panu Ambasadorowi i Panu Mar-
szałkowi. Jeszcze raz serdecznie 
witam wszystkich organizatorów 
życia kulturalnego na pograni-
czu. To właśnie dzięki Państwu 
ta impreza rozwija się już 28 lat.

Ponieważ Pani Prezydent 
poświęciła najwięcej miej-
sca kobietom, ja poświęcę go 
mężczyznom. Gdyby nie było 
św. Wojciecha, dziś nie mogliby-
śmy czcić jego śmierci. Dziś są tu 
obecni świadkowie, którzy byli 
na Inauguracji Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Pradze, gdzie właśnie w Jego 
wspomnienie otworzony zo-
stał Szlak św. Wojciecha. Jest 

to międzynarodowa kulturowa 
trasa, która będzie mieć ponad 
tysiąc kilometrów, którą powę-
drujemy z Pragi aż do Gdańska. 
Na trasie zwiedzimy wiele waż-
nych miejsc dla naszej historii. 
W Kłodzku zobaczymy grób Ar-
nošta z Pardubic, który był pierw-
szym czeskim arcyiskupem, ale 
bardzo upodobał sobie Kłodzko. 
Dlatego cieszę się, że dziś tutaj 
mogą być z nami także przed-
stawiciele Kłodzka. Chciałbym 
Państwa jeszcze raz serdecznie 
powitać na tej uroczystości, 
szczególnie zwracam Państwa 
uwagę na jej dalszą część, gdzie 
będziemy wspólnie tworzyć 
pogram różnych tegorocznych 
akcji. Bardzo dziękuję Państwu 
za uwagę“.

 Ambasador Jakub Karfi k w 
swoim wystąpieniu pogratulo-
wał wszystkim organizatorom. 
Przypomniał, że: „ każde czeskie 
dziecko potrafi  wymienić wśród 
żon Karola IV także Annę Świd-
nicką, córkę księcia świdnickie-
go Henryka i matkę Wacława IV. 
Świdnica jako część jej wiana 
była później związana z ziemią 
Korony Czeskiej i dzieliła z nią 
swoją historię aż do roku 1742. 
Ze Świdnicy przyjeżdżali do nas 
kupcy, rzemieślinicy, studenci. 
Mikołaj Ther i Jan Hofman byli 
wybitnymi profesorami Uniwer-
sytetu Praskiego. Takich historii 
jest wiele.

Świdnica dzieliła z  nami 
burzliwą europejską historię. 
Przeżywała okres rozkwitu, 
ale także wojen religijnych, 
w czasie kórych zniknęło z tego 
świata tysiące ludzkich istnień. 
Świdnica także nie uniknęła 
wojen religijnych, prześlado-

wań innowierców. Po zakoń-
czeniu wojny 30-letniej został 
tu wybudowany Kościół Pokoju, 
umieszczony na Liście Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Ten 
kościół o pięknej architekturze, 
jest symbolem przyjaźni, poro-
zumienia i tolerancji. Został wy-
budowany z drzewa, co jest sam 
w sobie symbolem. Drzewo jest 
materiałem drogocennym, ale 
także kruchym i podlegającym 
łatwemu zniszczeniu. Podobnie 
kruche są także wartości, które 
ucieleśnia. Tak jak miasto Świd-
nica wzorowo dba o swój skarb, 
tak i my musimy dbać o wartości. 
Jeszcze raz chciałbym podzięko-
wać organizatorom za dzisiejsze 
zaproszenie i gratuluję wszyst-
kim, którzy dziś otrzymają odzna-
czenie za swoją pracę na rzecz 
zbliżenia Polaków i Czechów. 
Z całego serca życzę Państwu 
dużo szczęścia i dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczyniają się do 
realizacji tej pięknej idei.

Następnie Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Tadeusz Samborski wręczył od-
znaczenia osobom zasłużonym 
dla współpracy transgranicznej, 
wśród których znaleźli się oby-
watele Republiki Czeskiej: Helena 
Ogriščenkova i Rudolf Vogel z Ar-
tystycznej Szkoły Podstawowej 
w  Broumovie. Na uroczystej in-
auguracji Polsko-Czeskiego Roku 
Kulturalnego w Świdnicy miasto 
Broumov reprezentowali Zdeněk 
Streubel i dr Tibor Pindeš ze Sto-
warzyszenia Evropa Union oraz 
Petr Cirkl z komisji do spraw 
współpracy zagranicznej.

 

Wydarzenie uświetnił występ utalentowanej młodzieży ze Świdnicy.Uczestnicy spotkania w Teatrze Miejskim w Świdnicy.
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Ks. Bp Ignacy Dec

TWÓRZMY  KULTURĘ 
Z PIERWIASTKAMI RELIGIJNYMI

W homilii dzisiejszej za-
aplikujemy dzisiejsze przesła-
nie Bożego słowa do naszego 
przedsięwzięcia, jakim jest 
inauguracja Polsko-Czeskiego 
Roku Kultury Chrześcijańskiej 
2017. 

 Ludzie przegrywają, gdy 
chcą wszystko wziąć
w swoje ręce

Przez dzisiejsze pierwsze 
czytanie patrzymy na naród 
wybrany, który pod wodzą 
Mojżesza wędruje z niewoli 
egipskiej przez pustynię ku 
ziemi obiecanej. Wędrowcy po 
pewnym czasie tracą zaufanie 
do Pana Boga. Mają do Niego 
pretensje i żal, że ich wyprowa-
dził na pustynię, gdzie jest tyle 
niedogodności, gdzie brakuje 
pokarmu, a przede wszystkim 
wody. Lud zaczyna szemrać. Lu-
dzie podejrzewają, że Bóg prze-
stał się z nimi liczyć, że przestał 
ich wspomagać. Nie pomogły 
zapewnienia Mojżesza. Ludzie 
utracili zaufanie do Pana Boga 
i do wybranych przez Niego 
przywódców. Postanowili jak-
by wziąć sprawy w swoje ręce 
i po swojemu układać sobie 
życie. Ponieważ nie pomogły 
zapewnienia Mojżesza, Bóg 
postanowił upomnieć ludzi w 
sposób drastyczny. Zesłał na 
lud jadowite węże. Ukąszeni 
przez nie ludzie, tracili życie. 
Izraelici zobaczyli, co się dzie-
je i przybiegli do Mojżesza ze 
słowami skruchy za grzechy 
i z prośbą o jego wstawiennic-
two u Boga. Mojżesz wstawił się 
za ludem. Na polecenie Pana 
Boga umieścił węża miedzia-
nego na wysokim palu. Każdy 
ukąszony przez jadowitego 
węża, gdy spojrzał na owego 
miedzianego węża, pozostawał 
przy życiu. Lud znowu na pe-
wien czas nawrócił się do Pana 
Boga i zaczął rozumieć, że Bóg 
o nim pamięta i że bez Boga nie 
poradzi sobie w życiu. 

Podobną sytuację przedsta-
wia nam dzisiejsza Ewangelia. 
Jezus upomina szorstkich fary-
zeuszy; „Powiedziałem wam, że 
pomrzecie w grzechach swo-
ich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, 

że Ja Jestem, pomrzecie w 
grzechach waszych” (J 8,24). 
Słowa Pana Jezusa domagają 
się wyjaśnienia, gdyż jakby 
w nich czegoś brakowało. 
Co znaczą te słowa: „Jeżeli 
nie uwierzycie, że Ja jestem, 
pomrzecie w grzechach wa-
szych”? Chrystus posługuje się 
tu imieniem Boga objawionym 
w Starym Testamencie. Bóg 
przedstawił się Mojżeszowi, 
jako ten, który jest - kiedy ob-
jawił się na pustyni w krzaku 
ognistym, gdy mu zlecał misję 
wyprowadzenia ludu z niewoli 
egipskiej. Jezus to imię Boga „Ja 
Jestem” odnosi do siebie, po 
prostu przypisuje sobie. Stąd 
mówi, że pomrzecie w swoich 
grzechach, jeżeli nie uwierzy-
cie, że „Ja Jestem”, czyli jeżeli 
nie uwierzycie, że Ja jestem 
Bogiem, że Ja jestem Mesja-
szem, a nie tylko człowiekiem. 
Z poprzednich słów Chrystu-
sa wynika, że to właśnie miał 
na myśli, powiedział bowiem 
wcześniej „Wy jesteście z nisko-
ści, a Ja jestem z wysoka. Wy 
jesteście z tego świata, Ja nie 
jestem z tego świata” (J 8,23).  

Mówiąc to wszystko Jezus 
chciał, aby ludzie pamiętali, że 
został wysłany na ziemię przez 
Boga, by obdarzyć ludzi praw-
dą i zbawieniem. 

Chrystus chce 
w nas odnowić zaufanie 
do Boga

Zwróćmy jeszcze uwagę 
na następne słowa Pana Jezu-
sa, które wskazują na potrzebę 
odnowienia zaufania do Pana 
Boga. Jezus mówi: „Ja nic od 
siebie nie czynię, ale to mówię, 
czego Mnie Ojciec nauczył. 
A Ten. który Mnie posłał, jest 
ze mną, nie pozostawił Mnie 
samego, bo Ja zawsze czy-
nię to, co się Jemu podoba” 
(J 8,28b-29).

 Chrystus wskazując na 
swoją osobistą więź z Ojcem, 
podkreślając, że Ojciec nigdy 
o Nim nie zapomina i nie zo-
stawia Go samego, chce nam 
przypomnieć, że Ojciec niebie-
ski także o nas nie zapomina i 
nie zostawia nas samych, że jest 

zawsze do naszej dyspozycji. 
Swoim przykładem Chrystus 
zachęca nas, abyśmy i my za 
Jego wzorem czynili to, co się 
Ojcu podoba. Przyznajmy, że 
jest w nas takie usposobie-
nie, żeby sie podobać przede 
wszystkim ludziom, żeby spra-
wy życiowe rozgrywać w du-
chu tego świata, a więc często 
wedle własnej korzyści, wedle 
miłości własnej. Ulegamy tak-
że temu co modne, co podoba 
sie ludziom, co uchodzi za po-
prawne politycznie. 

Kultura z elementami 
religijnymi 

Drodzy Bracia i Siostry, gdy 
dzisiaj inaugurujemy w Świd-
nicy Polsko-Czeski Rok Kultury 
Chrześcijańskiej 2017, zwróćmy 
uwagę, że w kulturze są i po-
winny być obecne pierwiast-
ki religijne, jako że człowiek 
z natury jest istotą religijną. 
Już w Starożytności Tertulian 
sformułował tezę: „Anima na-
turaliter christiana” – „Dusza 
z natury jest chrześcijańska”. 
Także wielu filozofów śre-
dniowiecznych i nowożyt-
nych wskazywało na bytowe 
otwarcie się człowieka na to, 
co transcendentne. Nie wolno 
z kultury usuwać elementów 
religijnych, gdyż byłaby to 
wtedy kultura „kadłubowa”, 
pozbawiona ważnego natural-
nego rysu. W XX wieku aż do 
dzisiejszych czasów mieliśmy 
próby eliminowania z kultury 
pierwiastków religijnych i wów-
czas obracało się to przeciwko 
samemu człowiekowi. docho-
dziło do niszczenia człowieka, 
a nawet całych narodów. Je-
steśmy zaniepokojeni, że nie-
którzy przywódcy dzisiejszej 
Unii Europejskiej lekceważą, 
a nawet pogardzają warto-
ściami religijnymi. Nie wróży 
to naszemu kontynentowi nic 
dobrego. My, jako chrześci-
janie, winniśmy opowiadać 
się za Europą chrześcijańską. 
Przecież Europę zbudowali 
chrześcijanie. Pamiętamy, że 
z gleby chrześcijańskiej wyrosły 
najpiękniejsze pomniki kultury 
europejskiej. Mówimy dzisiaj 

głośno o potrzebie reformy 
Unii Europejskiej. Wydaje się, 
że trzeba jej przywrócić zdro-
wy fundament, którym jest 
Dekalog i wartości chrześci-
jańskie. Nie wystarczą warto-
ści gospodarcze, ekonomiczne. 
Potrzebne są wartości etyczne 
i religijne. Trzeba nam ciągle 
powracać do ojców jedności 
europejskiej, którzy 60 lat temu 
w „Traktatach Rzymskich” kre-
ślili wizję naszego kontynentu, 
w której wartościom religijnym, 
etycznym i moralnym przypisali 
fundamentalną rolę. Coraz czę-
ściej w środowiskach ludzi my-
ślących i odpowiedzialnych wy-
suwany jest postulat, by Unię 
Europejską przekształcić we 
„Wspólnotę Narodów Europy” 
i oprzeć ją na wartościach 
chrześcijańskich, na co wska-
zywali już pierwsi ojcowie 
jedności europejskiej: Robert 
Schuman, Konrad Adenauer 
i Alcide de Gasperi. Brak granic, 
swoboda przepływu towarów 
i ludzi, wspólna waluta nie wy-
starczą do zbudowania trwałej 
wspólnoty. Ostatnio mówił o 
tym na Dolnym Śląsku, także na 
terenie naszej diecezji, w wielu 
wywiadach i przemówieniach 
kard. Dominik Duka, Prymas 
Czech. 

Moi Drodzy, gdy mamy 
kontynuować, podjęte przed 
27. laty dzieło poświęcone Pol-
sko-Czeskiej Kulturze Chrześci-
jańskiej, kultywujące szczytne 
hasło: „Bądźmy rodziną”, pamię-
tajmy o wymiarze religijnym 
i moralnym tego dzieła.  

Dziękujeąc promotorom 
tego dzieła, w szczególności 
panu Julianowi Golakowi, 
módlmy się podczas tej Mszy 
świętej, aby dzieło to nadal się 
pomyślnie rozwijało i przyno-
siło dorodne owoce naszym 
bratnim narodom. Amen.  

         
H o m i l i a  w y g ł o s z o n a 

4.04.2017 roku w katedrze 
świdnickiej podczas inauguracji 
Polsko-Czeskiego Roku Kultury 
Chrześcijańskiej 2017
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V úterý 4. dubna se v kate-
drále sv. Stanislava a Václava ko-
nalo slavnostní zahájení polsko-
-českého kulturního roku 2017. 
slavnostní mši svatou, kterou 
sloužili přední představitelé 
katolické církve dolnoslezkého 
vojvodství.

Po slavnostní mše se všichni 
účastníci tohoto setkání pře-
sunuli do svidnického divadle 
na náměstí, kde byli přítomni 
-  primátorku města Svidnice 
– paní Beata M. Slaniewska, Ju-
lian Golak, předseda organiza-
čního výboru Polsko-českých 
dnů křesťanské kultury, Jakub 
Karfík, velvyslanec ČR v Polsku, 
konzul ČR ve Vroclavi – Arkade-
usz Ignasiak, polský senátora 
Wieslaw Kilian, biskup Svidnice 
– Ignacy Dec, Waldemar Pytel 
- vice maršálek Vojvodství Dol-
ní Slezko – Tadeusz Samorski, 
starosta Svidnice – Petr Fiedo-
rowicz a další vojtové a staro-
stové měst.  

Po uvítání ofi ciálních hostů 
hovořila primátorka Svidnice, 
paní Beata M. Slanewska.

Ta připoměla, že by se nic ne-
dělo nebýt jedné významné ženy 
– Doubravky, manželky prvního 
polského knížete Mieszka I, a dce-
ra Přemyslovců.

„Nesmíme zapomenout, jako 
významnou roli v historii tato žena 
měla. Bohužel ani nevíme, kolik let 
měla Doubravka, když v roce 965 
přijela do Polska, aby se provdala 
za Mieszka I. Bylo to manželství, 
které bylo zaranžováno z důvodů 
čistě politických, ale mělo jedno 
velmi závažné hledisko. Doubra-
vka  stanovila jednu zásadní 
podmínku pro toto manželství 
– můžu se prodat za polského 
knížete, ale musí to být křesťan. 
A tak se také stalo – nejen Mieszko 
I. byl pokřtěn, ale po něm i celá 
naše země. Mieszko a Doubravka 
stali na počátku velice slavného 
rodu – roku který vybudoval Pol-
sko a dosáhl jeho slávy. Ale další 
důležitou věcí bylo, že tato žena 
byla první ženou, která zahájila 
společenskou kulturní spolupráci 
mezi Čechami a Polskem. 

Když jsem já dnes, jako Po-
lka po více než tisíci letech pře-

mýšlela na tím, co bych zde dnes 
měla říci, pomyslela jsem na ta 
všechna jména z české kultury, 
která jsou mi osobně blízká. Když 
myslím na malíře, vzpomenu na 
Gustava Klimta, myslím také na 
spisovatel – Milanu Kunderu, je-
hož knihy byly pro mne nesmír-
ným objevem, když myslím na 
hudbu musím vzpomenout na 
Antonína Dvořáka, jehož hud-
ba nám předávala obrovskou 
radost. Když pomyslím na sva-
tostánky, nemohu opomenout 
katedrálu sv. Víta v Praze, v něm 
jsme v minulém roce zahájili Rok 
polsko-české křesťanské kultury. 

A pokud hovořím o městech, 
samozřejmě nemohu opome-
nout Svidnici, která je mému 
srdci dražší. Ale hned za tímto 
městem je to z různých hledi-
sek osobních i rodinných- Pra-
ha. Vždy když tam přijíždíme, 
odkrýváme její kouzlo znovu 
a znovu.  

Chtěla jsem tím ukázat, jak 
jsme si blízcí, což vyplývá z naší 
podobné mentality, z našeho 
podobného smyslu pro humor. 

Nešlo by mluvit o skute-
čném partnerství., o skutečné 
spolupráci pokud bychom ne-
znali navzájem svou kulturu. Tím 
spíše jsou cenné takové iniciativy 
jako práce pana Juliana Golaka. 
Snažíme si z něho vzít příklad a 
tak udržujeme partnerské vztahy 
s Trutnovem a Policí nad Metují, 
Naše spolupráce byla zahájena 
již v 80. letech, takže ještě před 
obdobím změn. Udržujeme ji, po-
kračujeme v ni, a zrealizovali jsme 
spolu spoustu úžasných projektů.

Dodávám, že kulturní komise 
města Svidnice se již zítra vydá 
k našim českým partnerům. Ale 
důležitější než to, aby se set-
kávali partneři našich měst jen 
na úrovní úředníků a funkcionářů, 
jsou setkání obyčejných lidí. My 
můžeme iniciovat různé  aktivi-
ty, podněcovat je, ale pokud tyto 
přátelské vztahy nevzniknou na 
úrovni obyčejných lidí tak z také 
spolupráce nic nebude. 

Proto mám velikou radost 
z toho, že se tohoto zúčastní také 
děti, mládež ale i senioři, že se 
budeme poznávat navzájem.

Sváta mše vedena biskupem Ignacym Decem zahájila Polsko-český kulturní rok 2017.

Petr Cirkl

OFICIÁLNÍÍ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ POLSKO-ČESKÉHO 
KULTURNÍHO ROKU VE ŚWIDNICI
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Zbývá mi již jen Vás ještě 
jednou přivítat, a připomenou, 
že Svidnice je multikulturním 
městem, kde se po mnoho 
let mísili vlivy, polské, české 
a německé, a zanechaly nám 
toto krásné dědictví o které se 
my dnes snažíme starat.  A panu 
Julianovi bych chtěla poděkovat, 
za výběr našeho města, že se zde 
mohlo konat tak důležité setkání.

Dále k zúčastněným také 
promluvil pan Julian Golak, před-
seda organizačního výboru Dnů 
česko-polské křesťanské kultury.

„Chtěl bych poděkovat paní 
primátorce města Svidnice, za ta 
milá slova, která zde přednesla, 
chtěl bych vyzvednou význam 
Svidnice pro naše předsevzetí, 
chtěl bych poděkovat také panu 
maršálkovi,  a jsem velice rád, 
že nás navštívil také pan velvy-
slanec. 

Ještě jednou srdečně vítáme 
všechny organizátory kulturního 
života z našeho příhraničí. Právě 
díky Vám se tyto akce již 28 let 
rozvíjí.

Poněvadž paní primátorka 
věnovala nejvíce prostoru že-
nám, já ho budu věnovat mu-
žům. Kdyby nebylo sv. Vojtěcha, 
nemohli bychom dnes ctít jeho 
smrt. Dnes jsou zde přítomní 
svědkové, kteří byli na zahájení 
Polsko-českých dní křesťanské 
kultury v Praze, a tam byla právě 
otevřena stezka sv. Vojtěcha. Je 
to mezinárodní kulturní trasa, 
která bude mít přes tisíc kilo-
metrů, a touto trasou dorazíme 
z Prahy až do Gdaňska. Po ce-
stě se dostaneme do spousty 
míst důležitých pro naši histo-
rii. V  Klodsku se dostaneme 
ke hrobu arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic, který byl prvním 
českým arcibiskupem, ale měl 

velice rád Klodsko. Jsem poro-
to rád, že dnes zde mohou být 
s námi i představitelé Klodska. 

Chtěl bych Vás ještě jedou 
srdečně přivítat na této naší 
akci, zvláště Vás upozorňuji, na 
její druhou část, kde budeme 
společně tvořit plán různých 
akcí pro následující rok. 

Moc Vám děkuji za Vaší  po-
zornost“.

Také pan velvyslanec Jakub 
Karfík ve svém příspěvku oce-
nil všechny, kteří se podíleli na 
uskutečnění tohoto setkání. Při-
pomněl, že snad každé české dítě 
umí vyjmenovat mezi manželky 
Karla IV. i Annu Svidnickou, dceru 
svidnického knížete Henryka a 
matku Václava IV. Jako část je-
jího věna byla později Svidnice 
svázána se zeměmi Koruny če-
ské, a sdílela s ním osud až do 
roku 1742. Ze Svidnice  k nám 
přijížděli na studia kupci, řemesl-
níci, studenti – Mikoláš Thér a Jan 
Hofman se stali mistry pražské 
univerzity. Takovým případu je 
mnoho. 

Další důvod je takový vše-
obecný, lidský a univerzální. 
Svidnice spolu s námi sdílela 
naši bouřlivou evropskou hi-
storii. Prožívala s námi období 
rozkvětu, ale také období válek, 
během níž zmizelo z tohoto 
světa tisíce lidských bytostí. 
Svidnice také neunikla nábožen-
ským válkám, stíhání jinověrců. 
Na konci 30. leté války, byl za 
hranicí města postaven kostel 
Míru, který je plným právem 
umístěn na seznam 

Světového kulturního dědic-
tví. Tento kostel, když pomi-
neme jeho užasnou architek-
turu, je symbolem přátelství, 
porozumění a tolerance. Byl 
postaven ze dřeva, což je také 
samo o sobě symbol. Dřevo 
je materiál vzácný, ale také 
křehký, a snadno podléhající 
zničení. Podobně křehké jsou i 
hodnoty, které ztělesňuje. Tak 
jako se město Svidnice vzorně 
stará o svůj  poklad, ta bych se i 
my měli starat o hodnoty které 
ztělesňují. 

Ještě jednou bych chtěl 
poděkovat organizátorům za 
dnešní pozvání a gratuluji všem, 
kteří dnes obdrží ocenění za svo-
ji hodnotnou a neziskuchtivou 
práci. Z celého srce přeji polsko-
-českému kulturnímu roku mno-
ho štěstí a děkuji všem, kteří se 
přičiní o jeho realizaci“.  

Poté vice maršálek vojvod-
ství Dolno-slezkého Tadeusz 
Samborski předal ocenění i 
dvěma broumovským občanů 
-  Heleně Ogriščenkové a  Rudol-
fu Vogelovi ze ZUŠ v Broumově, 
ocenění za zásluhy o rozvoj  spo-
lupráce v oblasti polsko-českým  
kulturních styků. 

Dále bylo také oceněno da-
lších 6 aktivistů polsko-českého 
příhraničí.

Ofi ciálního slavnostního za-
hájení polsko-českého kultur-
ního roku se ve Svidnici za město 
Broumov zúčastnil pan Zdeněk 
Streubel a Dr. Tibor Pindeš z o.s. 
Evropa Union a Petr Cirkl z ko-
mise pro zahraniční spolupráci.

Jakub Karfík - velvyslanec České republiky ve Varšavě se zúčastnil 
na zasedání Organizačního výboru XXVIII Polsko-českých dnů křesťanské kultury.

Ocenění Rudolfa Vogla.

Setkání organizatorů XXVIII Polsko-českých dnů křesťanské kultury
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W 2002 roku w czasie obcho-
dów 800-lecia Fundacji Opactwa 
w Trzebnicy ze strony ks. prof. 
Antoniego Kiełbasy padła propo-
zycja przywrócenia prawidłowej 
nazwy na Domku Romańskim we 
Wrocławiu, gdzie mieści się Ga-
leria Fotografi i.

Śp. ks. Antoni Kiełbasa prze-
kazał komitetowi obchodów 
800-lecia opactwa informacje 
o historii tego obiektu i prawdzi-
wej nazwie. Tę inicjatywę poparł 
zarząd Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej i władze mia-
sta. Na zamówienie Urzędu Miasta 
i Gminy w Trzebnicy Lucyna Lu-
bicz-Miszewska zaprojektowała 
i wykonała tablicę z brązu „Dom 
Panien Trzebnickich”.

Tytus Czartoryski – radny 
Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego I kadencji po rozmowie z 
ks. Antonim Kiełbasą, w porozu-
mieniu z Przewodniczącym Rady 
Miasta Czesławem Czternastkiem, 
podjął starania, by tablica z tą in-
formacją została umieszczona na 
tym zabytkowym budynku, a hi-
storyczna nazwa została przywró-
cona. Czesław Czternastek – czło-
nek komitetu obchodów 800-lecia 
Fundacji Opactwa jeździł wielo-
krotnie do Wrocławia do władz 

samorządowych województwa 
dolnośląskiego, by udzieliły zgo-
dy na zmianę nazwy. Formalności 
z umiejscowieniem jej w Domku 
Romańskim były załatwione, ale 
na montaż nie zgodził się ówcze-
sny kierownik Galerii Fotografi i 
Ośrodka Kultury i Sztuki.

Tytus Czartoryski, działacz so-
lidarnościowej opozycji w czasach 
PRL-u, samorządowiec i działacz 
społeczny z Dolnego Śląska, radny 
Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, obecnie wiceprzewod-
niczący Komisji Kultury Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
przez wiele lat walczył o zgodę 
na umieszczenie tablicy na tym 
obiekcie. W tych działaniach 
wspierał go były burmistrz Henryk 
Jacukowicz. Dzięki jego staraniom 
w dniu 14 kwietnia 2017 roku, 
z udziałem dyrekcji Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
burmistrza Trzebnicy Marka Dłu-
gozimy oraz Lucyny i Zbigniewa 
Lubicz-Miszewskich – autorki 
i projektanta tablicy, dokonano 
uroczystego jej odsłonięcia. Było 
to możliwe dzięki zrozumieniu i 
poparciu ze strony wiceprzewod-
niczącego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Juliana Golaka 
oraz dyrektora OKiS Igora Wójcika. 

Tablicę odsłonili Tytus Czartory-
ski i burmistrz Trzebnicy Marek 
Długozima.

Tytus Czartoryski powiedział: 
Dolny Śląsk słynie z bogactw kul-
tury i sztuki, ale największym jego 
bogactwem byli i są mieszkańcy 
naszego regionu. Wspaniałym 
dowodem tego jest św. Jadwi-
ga Śląska, założycielka zakonu 
cysterek, fundatorka klasztoru i 
kościoła w Trzebnicy. W sposób 
niezamierzony przez organiza-
torów uroczystości, ale pewno 
z woli Opatrzności, dzisiejsza 
uroczystość odbywa się w roku 
750-lecia kanonizacji św. Jadwigi. 
Dostrzegamy znaki jej obecności 
na Dolnym Śląsku po dzień dzi-
siejszy. Jednym z tych znaków 
jest Dom Panien Trzebnickich, 
którego prawdziwą nazwę dzi-
siaj przywracamy. Uroczystość,
w której bierzemy udział, przywo-
łuje również pamięć o roli Piastów 
Śląskich w kształtowaniu historii 
Dolnego Śląska, Polski i Europy, 
czego świadectwem jest ofi ara 
poniesiona w bitwie pod Legnicą.

W uroczystości uczestniczyli: 
były burmistrz Henryk Jacukowicz 
i były Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Trzebnicy Czesław Czter-
nastek oraz zasłużony dla sprawy 

przywrócenia nazwy „Dom Panien 
Trzebnickich” historyk dr Michał 
Kaczmarek oraz mieszkańcy 
Trzebnicy.

Mamy nadzieję, że informa-
cja objaśniającą przywróconą 
historyczna nazwę budynku i 
jego historię zostanie umiesz-
czona poniżej tej tablicy.

Wrocławski Dom Panien 
Trzebnickich przy pl. Biskupa Nan-
kiera to najstarszy, częściowo za-
chowany budynek mieszkalny we 
Wrocławiu. W dziejach miasta jest 
wzmiankowany już w 1208 roku, 
w czasie panowania księcia Hen-
ryka Brodatego i św. Jadwigi. Jego 
właścicielem były siostry z Zakonu 
Cysterek z Trzebnicy. Pełnił funkcję 
przedstawicielstwa trzebnickiego 
klasztoru przy dworze książęcym 
i rolę hotelu dla cysterek podczas 
podróży do tego miasta. W cią-
gu kilku stuleci był wielokrotnie 
przebudowywany. Siostry Cysterki 
były właścicielkami obiektu aż do 
kasacji zakonu w 1810 r. W latach 
1966-1969 odtworzono częściowo 
bryłę domu wg projektu architek-
ta Henryka Dziurli, łącząc swobod-
nie gotyckie mury i sklepienia 
z żelbetonowym dachem, nadając 
mu obecną formę.

Zbigniew Lubicz-Miszewski

DOM PANIEN TRZEBNICKICH

Odsłonięcie tablicy przez Tytusa Czartoryskiego, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (z lewej) oraz Marka Długozimę, burmistrza Trzebnicy (z prawej). Po prawej 
Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. (fot. Marcin Mazurkiewicz)
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„Der Mensch wird als Origi-
nal geboren, aber die meisten 
von uns sterben als Kopie. Daher 
versuche ich, obwohl das nicht 
leicht ist, die Werte zu leben, die 
ich aus dem Elternhaus und von 
meinen Lehrern erhalten habe 
und vergesse nicht die Treue zu 
meiner Heimat – dem Glatzer 
Land.“

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

Für keinen von ihnen war 
es einfach, aus dem Haus ver-
trieben zu werden, in dem die 
Familie seit Generationen wohn-
te. Wenn man solche Erlebnisse 
hat, ist es nicht so einfach, die 
christliche Herausforderung zur 
Versöhnung, Verständigung und 
das Gespräch über die Zukunft  
anzunehmen. Der Weg dahin ist 
nicht leicht. Sein Motto aus seiner 
frühen priesterlichen Tätigkeit 
ist: Der Mensch wird als Original 
geboren, aber die Mehrzahl stirbt 
leider als Kopie der Welt, in der 
er lebte. In diesen Worten ist die 
ganze Philosophie des Lebens 
enthalten, die bestätigt, in we-
lcher Weise das Schicksal und 
die Umwelt den Menschen bis 
zu seinem Tode formen. 

„Meine Bemühungen waren 

darauf ausgerichtet, authentisch 
und glaubwürdig zu den eigenen 
Grundsätzen zu bleiben“ - sagt er.

Am wichtigsten waren für ihn 
immer die Erfahrungen, die aus 
der Fähigkeit des Zuhörens bei 
Anderen und der Konfl iktlösun-
gen für die traumatisierten seel-
sorglich anvertrauten Menschen 
kamen. Die Laudatio unterstrich 
seine unverbrüchliche Treue zu 
den Gläubigen aus dem Glatzer 
Kessel. In seinen Predigten be-
tonte er immer wieder die No-
twendigkeit, Wege zu finden 
zwischen den Menschen. Aber 
auch ohne Kompromisse, wenn 
es um die Bindung zu seiner He-
imat ging.

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

Was schätzen Sie Herr 
Prälat am meisten 
an dieser Auszeichnung?

Ich schätze sehr, dass  uns 
Aufmerksamkeit zukam: auf  
meine Vertriebenen aus der 
Grafschaft Glatz, Schlesien, dem 
Ermland und Masuren, den Sude-
ten und auch darüber, dass sich 
die Kanzlerin an uns erinnerte, 
dass die Politiker uns schätzen. 
Das hat mir besondere Freude 
bereitet. Ich muss daran erin-
nern, dass unsere Vereinigung 
als Aufgabe unsere Vergangen-
heit schützt, mit Betreuung der 

Gegenwart und Sorge um die Zu-
kunft. Wir sind keine Menschen, 
die nur rückwärts schauen, denn 
als Christen ist unsere Aufgabe 
der Bau von Brücken zwischen 
uns und denen, die auch aus ih-
ren Häusern vertrieben wurden 
und jetzt dort wohnen. Das ist 
eine historische Warnung, die 
man heute nicht vernachlässi-
gen darf, denn man muss auch 
Verantwortung für die Zukunft 
übernehmen. Dieser Wechsel 
und diese Aufgabe haben sich 
erst im Laufe der Zeit herauskri-
stallisiert. Es war auch innerhalb 
meiner Familie nicht leicht, denn 
ein ganzes Jahr, bis zu unserer 
Vertreibung  mussten wir in unse-
rem Haus gemeinsam mit Polen 
leben. Mein Vater war wütend, 
aber wir mussten still bleiben. Wir 
hatten 25 Hektar Land und die 
Landwirtschaft und es hat sehr 
weh getan, als wir sie verlassen 
mussten. Wenn wir damals unse-
ren Glauben nicht gehabt hätten, 
hätten wir das wohl nicht über-
lebt. Ich muss noch den Frauen 
die Ehre erweisen. Sie waren da-
mals heilig. Bitte stellen Sie sich 
vor, wie sie ihre Kinder ernähren 
sollten, bei uns waren es neun. 
In Deutschland dauerte es etwa 
zwei Jahre, bis man uns akzep-
tierte und aufhörte, uns als Polen 
und Flüchtlinge zu beschimpfen. 
Und wir waren doch keine Po-
len, ich konnte doch kein Wort 
polnisch. Meine Familie lebte 
sei 700 Jahren in der Grafschaft 
Glatz, unsere Vorfahren kamen 
aus Franken, aus der Umgebung 
von Nürnberg. 

Welche Themen sind 
in der Arbeit mit den 
damaligen Bewohnern 
des Glatzer Landes  
derzeit aktuell?

Wir werden immer weniger. 
Vor kurzem waren wir noch 
19.200 Vertriebene, davon sind es 
heute wohl etwa 5.000, und es ist 
wichtig, dass sie weiterhin einen 
Ort haben, wo sie emotional ihre 
alte Heimat wiederfi nden. Solche 
Möglichkeiten ergeben sich bei 
Wallfahrten, bei denen ich eine 
Verständigung über die entste-
henden Emotionen zu fi nden ver-
suche. Unsere Treff en verbinden 
wir bei den Pilgerfahrten mit der 

Kultur, Ausstellungen und der 
Präsentation unserer Geschich-
te. Damit niemand vergisst,dass 
man uns mit 35 Personen in 
einem Viehwagen verladen hat 
und wir nicht wussten, in welche 
Richtung man uns fährt.

Ist dieses Thema weiterhin 
lebendig?

Immer weniger, denn die 
Zeit tut das Ihrige. Aber die 
Erinnerung an die Heimat und 
die Menschen bleibt bis zum 
Tode. Ich sehe das, wenn ich den 
80jährigen meine Geburtstags-
glückwünsche überbringe. Und 
deswegen versuchen wir mit den 
Polen eine gemeinsame Sprache 
auf der Basis der historischen 
Wahrheit zu finden. Aber das 
ist weiterhin sehr schwer, wenn 
man uns sagt, dass die Polen in 
ein Land zurückgekehrt sind, das 
irgendwann einmal zu  ihnen 
gehörte. Und das ist schließlich 
nicht die Wahrheit. Wir möchten 
die historische Wahrheit, nur 
dann können wir Versöhnung 
aufbauen. Wenn das so nicht 
geht, dann ist das unehrlich. Die 
Polen können schließlich nichts 
dafür, dass die Alliierten über Ver-
treibungen entschieden und die 
Wege vom Osten in den Westen 
sich mit Vertriebenen und Flüch-
tlingen überfüllten. Das war ein 
sehr heißes Thema vor 30 Jah-
ren, sogar ein polnischer Bischof 
sprach darüber, gerade von den 
polnischen Bischöfen wollten wir 
die Wahrheit hören. Eine Versöh-
nung allerdings unterliegt nicht 
dem Stellen von Bedingungen.

Michał Majerski

EIN GESPRÄCH MIT PRÄLAT FRANZ JUNG

Prałat Franz Jung 
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Was also verbindet heute 
die alten und die neuen 
Bewohner des Glatzer 
Landes?

Die Probleme, von denen ich 
vorher sprach, existieren auf der 
politischen Ebene. Tatsächlich 
entstanden viele Freundscha-
ften. Zu den Wallfahrten nach 
Polen fahren wir mit einem oder 
zwei Bussen. Wenn wir ankom-
men, hat jeder von uns seinen 
Polen und es gibt sehr herzli-
che Begegnungen. Diese Reisen 
sind also nicht umsonst – das 
sind unsere Kontakte, schlie-
ßlich sind wir Christen und 
wenn wir uns nicht vergeben, 
sind wir unglaubwürdig. Aber 
es gibt noch einige von denen, 
die nicht akzeptieren können, 
dass sie vertrieben wurden, 
Haus und Hof verlassen mus-
sten mit einem Rucksack und 
dem, was man tragen konnte. 
Diese Menschen sind bis heute 
traumatisiert, aber das ändert 
sich langsam und zwischen 
Deutschen und Polen gibt es 
immer bessere Kontakte.

Wir wurden 1946 vertrieben 
und das war schlimm. Mit den 
Polen gab es keine Freund-
schaften und gegenseitige 
Akzeptanz. Polen und Deut-
sche lebten nebeneinander 
her, sogar die Gottesdienste 
waren getrennt. Heute ist das 
nicht mehr so. Wenn wir jetzt 
in der Heimat sind, hören wir, 
wie junge Menschen sagen: „Ich 
bin auch hier geboren.“ Dann 
sage ich zu ihnen: „Teilen wir uns 
unsere Heimat.“

Wir sprechen über 
die neuen Polen, die jetzt 
hier wohnen. Was wissen 
Sie über sie?

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

Und eine neue Gemeinschaft 
mit den Deutschen, 
hier im Glatzer Land?

Ich glaube daran nicht so 
recht, weil wir eine neue Genera-
tion haben. Selbst wenn jemand 
hierher kommt, dann zum Wo-
chenende und ist spätestens am 
Mittwoch wieder auf dem He-
imweg. Für uns ist wichtig, dass 
die Jugend aus Deutschland 
Kontakte knüpft. Wir sind mit 
ihnen hierher gefahren, damit sie 
den Hof ihrer Großeltern besich-
tigen konnten, aber sie sagten, 
sie hätten keine Lust nach Polen 
zu fahren. Sie müssten sich mit 
der Familie und ihren Sachen in 
Deutschland befassen. 

Was wünschen Sie Herr 
Pfarrer den heutigen 
Bewohnern des Glatzer 
Landes?

Mein Wunsch wäre, dass sie 
diese wunderbare Landschaft 
und die Industrie, die es noch in   
geringer Anzahl gibt, irgendwie 
besser bewirtschaften würden. 
Ein Potential ist jetzt die Touristik 
für ältere Menschen. Die Jugend 
möchte in den Urlaub nach Spa-
nien. Wir fahren mit Bussen, die 
Jugend mit  Autos, aber schon 
in verschiedene Richtung. Eine 
solche Chance für Arbeit und 
Leben gibt es für junge Leute 
z.B. in Breslau, das Glatzer Land 
wird diese nicht haben. Breslau 
ist eine Metropole, hier ist Pro-
vinz. Diese gemütliche Ecke, das 
Glatzer Land, ist eine andere 
Welt. Breslau ist eine Weltstadt, 
ist Kultur.

Was möchten Sie Herr 
Pfarrer der Redaktion 
und den Lesern der „Ziemia 
Kłodzka” vermitteln?

Die Zeitschrift „Ziemia Kłodz-
ka“ hat die Aufgabe, Brücken zu 
bauen und die Verständigung 
zwischen Nachbarn. Das ist de-
shalb wichtig, weil es sich um 
eine Stimme handelt, die die 
junge Generation  hören soll-
te. Unsere Menschen, das sind 
ältere Personen, bei denen das 
Interesse für den Aufbau von 
etwas Neuem eher nicht so 
groß ist. Ich möchte bei der Ge-
legenheit Herrn Golak begrüßen, 
den ich für seine Ausdauer beim 
Herstellen einer mehrsprachigen 
Zeitung bewundere. Wir sind ihm 
dafür sehr dankbar. Dank Julian 

Herrn Großdechanten  Franz Jung
beste Gesundheit und  Gottes Gnaden für die weiteren Jahre

des Lebens und des priesterlichen Dienstes
mit einem herzlichen ‘Gott beschütze Sie‘ wünschen

zum  80. Geburtstag
die Redaktion der  „Ziemia Kłodzka”  und Freunde aus dem 

Glatzer  Land. 

Księdzu Prałatowi Franzowi Jungowi
najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia

oraz wielu Łask Bożych na dalsze lata życia i posługi 
kapłańskiej z okazji 80. Urodzin 

z serdecznym Szczęść Boże! składają
Redakcja  „Ziemi Kłodzkiej" oraz Przyjaciele z ziemi kłodzkiej.

Golak, Teresa Bazała, Irena Ro-
gowska gemeinsam mit Elisabeth 
Kynast konnten wir die Selig-
sprechung von Kaplan Gerhard 
Hirschfelder herbeiführen, den 
viele mit Kaplan Popiełuszko ver-
gleichen. Ohne sie wäre das nicht 
möglich gewesen. Wir sind sehr 
dankbar für diese Treff en und die 
fruchtbare Zusammenarbeit. Die 
Zeitschrift sollte sich weiter en-
twickeln in Richtung Refl exion 
über die Zukunft Europas, und 
ich möchte unterstreichen, das 
dies nicht so einfach zu bewerk-
stelligen ist.

Was muss passieren, damit 
unsere Kontakte und unsere 
Zukunft besser werden?

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

Sicher gibt es kein Rezept, 
aber die Menschen müssen 
verstehen, dass wir jetzt nebe-
neinander in Frieden leben. Die 
Vergangenheit lassen wir hinter 
uns, aber wir können das nicht 
vergessen, was passiert ist, sonst 

verstehen wir unsere Geschichte 
nicht. Ähnlich geht es den Polen. 
Es ist also ein langer Weg und 
man muss Ausdauer haben, die 
Liebe zum Nächsten muss Grun-
dlage sein.

Wir als Kirchenleute haben 
auch unsere Probleme mit dem 
Vatikan und den Kardinälen. Es 
gibt kein Rezept, aber wir spüren 
unsere Verantwortung, da wir 
Christen sind,  sollten wir an die 
Zukunft denken.

Ich danke für das Gespräch.  
Das Gespräch führte 
Michał Majerski

Prälat Franz Jung wurde am 
03.12.1936 in Neuendorf, heu-
te Nowa Wieś, unweit von Ha-
belschwerdt geboren. Er war 
eines von neun Kindern. Mit 9 
Jahren fuhr er mit seinen Eltern 
nach Deutschland. Er beendet 
das Priesterseminar in Münster 
und wurde 1964 zum Priester 
geweiht. 1983 wurde er von der 
Deutschen Bischofskonferenz 
zum 14. Großdechanten der 
Grafschaft Glatz gewählt. Sein 
Dienst bestand in der Betreu-
ung der vertriebenen Familien, 
den damaligen Bewohnern des 
Glatzer Landes. Er initiierte ihre 
Treff en in Deutschland und die 
Pilgerreisen in das Glatzer Land, 
die er als Emeritus trotz hohen 
Alter noch heute betreibt. Se-
ine Treffen mit Polen sollten 
Verständigung aufbauen, vor 
Hass und Vergeltung schützen. 
Er war auch Förderer des Selig-
sprechungsprozesses für Kaplan 
Gerhard Hirschfelder, der 2010 
selig gesprochen wurde.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych 

OSIEM LAT SŁUŻBY DLA JEDNOŚCI 
WIECZERNIKA EUROPY

Od kilku stuleci toczy się 
walka o duszę Europy. Zara-
zem potwierdza się dramatycz-
na diagnoza, że kto nie wierzy 
w Trójjedynego Boga, uwierzy 
we wszystko. Unia Europejska 
w utopijnym kształcie, bowiem 
z koncepcją integracji opierającej 
się na antywartościach (z liberalno 
- marksistowską reinterpretacją 
praw człowieka i wolnością dla 
jednostek od wszystkiego, wiodą-
cą ku zniewoleniu), jest szatańską 
podróbką i może się prędko skoń-
czyć. Jej liderzy, m.in. neomarksi-
ści i masoni, mają jasny plan de-
kompozycji naszego kontynentu. 
W tym celu lewicowa polityka 
„rozbraja Europę”. Na szczęście 
pojawiają się dojrzałe inicjatywy 
polityków różnej narodowości, 
wypowiadających nowej lewicy 
polityczną i intelektualną wojnę. 
Przychodzi nam żyć w okresie, 
kiedy to papieże ostatnich de-
kad – od Pawła VI począwszy – 
piętnują coraz to nowe ideologie 
„miażdżące człowieka”. Niestety,  
mimo tego z coraz większą mocą 
szerzy się błąd antropologiczny, 
ekshibicjonizm przesadnej afek-
tywności (na Zachodzie jest to już 
epidemia), relatywizm prawdy 
i kult subiektywizmu oraz demo-
kracja bez wartości, przekształca-
jąca się w totalitaryzm.  

Co więcej, natężenia nabie-
ra globalizacja, ujawniająca się 
jako kolonizacja umysłów, a jej 
narzędzie - poprawność politycz-
na niszczy zarówno tożsamość 
chrześcijańską, narodową, jak 
i istotę podstawowej komórki 
społecznej, jaką jest rodzina. Ży-
jemy w godzinie , kiedy w Europie 
pełnej pustych słów o prawach 
człowieka, ma miejsce handel 
ludźmi (m.in. dla prostytucji, 
żebractwa, przymusowej pracy, 
handlu narządami), chrześcijanie 
są marginalizowani, a chrześcijań-
stwo jest traktowane jako sprawa 
prywatna. W efekcie, pogłębia się 
największy dotąd kryzys chrze-
ścijańskiej tożsamości i cywiliza-
cji. Na naszym kontynencie, jak 
i na świecie toczą się nie tylko 
klasyczne konfl ikty zbrojne, ale 
różne wersje wojen hybrydo-
wych. W konsekwencji papież 
Franciszek mówi otwarcie: mamy 
trzecią wojnę światową.  W  tych 

realiach Kościół katolicki, m.in. 
poprzez szereg charyzmatycz-
nych chrześcijan różnego stanu, 
aprobowanych ruchów kościel-
nych, jak i poprzez swoje insty-
tucje rozwija dzieła autoreformy 
i ewangelizacji. Jednym z nich jest 
Rada Konferencji Episkopatów Eu-
ropy (CCEE), ofi cjalnie powołana 
do życia  24 marca 1971 r.

 Moja kapłańska droga (24 
V 1974 r.) zaczęła się kilka lat 
przed powołaniem Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową (nb. 
w dniu wyboru byłem na placu 
św. Piotra). To on, który pragnął, 
aby Kościół w Europie przeży-
wał siłę oddechu „dwóch płuc”, 
a biskupi soborową kolegialność 
budującą trynitarną jedność 
w wielości, sprawił, że z koń-
cem czerwca 1993 r. złożyłem 
wizytę praskiemu arcybiskupo-
wi na Hradczanach. Uprzednio 
Sekretariat Stanu, nuncjatura 
apostolska w Polsce i metropo-
lita wrocławski oczekiwały ode 
mnie, jako pracownika nauko-
wego i dydaktycznego Papie-
skiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu, zgody na podję-
cie pracy w CCEE. Wówczas wie-
działem tylko, że św. Jan Paweł II
nazywał tę instytucję „opatrzno-
ściowym organem Soboru Waty-
kańskiego II”.  Jest to organ kole-
gialny biskupów zgromadzonych 
w 33 narodowych konferencjach 
episkopatów (aktualnie m.in. 23 
w Czechach i 135 w Polsce), słu-
żący umacnianiem wiary i miłości 
katolikom żyjącym w 746 diece-
zjach, którzy w Europie nadal 
stanowią znaczny odsetek – 39,9  
%ogółu mieszkańców. 

W pierwszym osobistym 
spotkaniu i dialogu z księdzem 
arcybiskupem Miloslavem Vlkiem 
(1932 - 2017) – nowo wybra-
nym przewodniczącym CCEE, 
uderzyła mnie jego prostota, 
odwaga, umiłowanie Kościoła 
i liturgii, przekonanie, że w Jezusie 
Ukrzyżowanym nasza nadzieja się 
odradza, diametralnie różna od 
nadziei tego świata, gdyż płynie 
z krzyża oraz głębokie przeko-
nanie, że dzisiaj każdy biskup 
powinien dokładnie obserwo-
wać Papieża znad Wisły, a jego 
priorytety ewangelizacyjne i styl 
posługiwania przenosić do swej 

diecezji. Słowiański Papież „za-
wsze był konkretny” i nigdy nie 
stwarzał dystansu. „Każdy czuł 
się tak, jakby był jego przyjacie-
lem, jakby się znali od zawsze” 
[…]. Przez 27 lat pontyfi katu nie 
było sprzeczności między tym, 
co mówił, a tym, co robił. „Nikt 
nie miał nigdy wątpliwości, że 
to, co on mówi, to jest to, czym 
On żyje, co uważa za swoje bo-
gactwo; naprawdę potrafi ł ludzi 
fascynować”. W konsekwencji dla 
wielu ludzi spotkanie z papieżem 
było „wielkim przeżyciem”, stawa-
ło się motywem nawrócenia. Jan 
Paweł Wielki „umiał rozmawiać ze 
wszystkimi ludźmi. Nikogo nigdy 
nie potraktował negatywnie, jed-
nocześnie zawsze pozostając 
sobą” (ks. kard. Zenon Grocho-
lewski, były prefekt Kongregacji 
Edukacji Katolickiej). Przypomnij-
my, że ostatnia książka św. Jana 

Pawła II, osobista i poniekąd te-
stamentalna, nosiła tytuł „Pamięć 
i tożsamość”. W samym jej tytule 
zawarta jest głęboka mądrość, 
a zarazem także i przestroga. 
Zapomnienie grozi utratą toż-
samości, tak eklezjalnej, jak 
i kulturowej, a ostatecznie uni-
cestwieniem cywilizacji chrze-
ścijańskiej. Na moje pytanie - czy 
wobec stawianych zadań posia-
dam dostateczne predyspozycje 
i kompetencje, usłyszałem prostą 
odpowiedź Przewodniczącego 
CCEE, ale o ważkim znaczeniu: 
„masz być drugim mną”. 

W konsekwencji, od czerwca 
1993 r. stawałem się coraz bardziej 
realnym i świadomym „Szymo-
nem Cyrenejczykiem” Przewod-
niczącego CCEE, w jego trudzie 
dźwigania krzyża, związanego 
z istnieniem i misją Kościoła za-
równo w Czechach, jak i w Euro-

Pałac Arcybiskupi w Pradze

Ks. kard. Miloslav Vlk
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pie. Na ten drugi, składał się m.in. 
brak autoewangelizacji, rutyna, 
klerykalizm i klientelizm struktur 
wielu instytucji, tak katolickich 
jak i ekumenicznych, a wreszcie 
samej Europy i UE zdominowanej 
przez tendencje liberalne i neo-
marksistowskie, stąd tak szyb-
ko emancypującej się od Boga 
i Ewangelii. Było więc oczywistym, 
że wraz z ks. arcybiskupem Milo-
slavem, a od 1994 r. już kardyna-
łem, pragnęliśmy stawać się coraz 
bardziej wiernymi uczniami św. 
Jana Pawła II. Od niego uczyliśmy 
się Chrystusa i trynitarnej misji 
Kościoła, uczyliśmy się braterstwa 
i kolegialności, tego co znaczy 
żyć, czyli dziękować za wszyst-
ko. Uczyliśmy się również miłości 
do swoich ojczyzn: Czech i Polski 
oraz odpowiedzialności za cywi-
lizację chrześcijańską, wyrosłą 
na ewangelizacji, pielgrzym-
kach i męczeństwie apostołów 
oraz świętych – budowniczych 
i wychowawców Europy.

Z moją quasi dyplomatyczną 
służbą na rzecz CCEE związany był 
stały pobyt w Pałacu Arcybisku-
pów Praskich, studium problema-
tyki europejskiej, prowadzenie 
wyselekcjonowanej biblioteki i ar-
chiwum, koncepcja, zabezpiecze-
nie i obsługa wystąpień i podróży 
Prezydenta CCEE, a tych ostatnich 
było we wspomnianym okresie 
ponad 200. Obejmowały one 
nie tylko wizyty w instytucjach 
Unii Europejskiej. Były to przede 
wszystkim spotkania w Watyka-
nie, sesje plenarne i kategorial-
ne CCEE, wielkie zgromadzenia 
europejskie z udziałem od kilku 
do kilkunastu tysięcy chrześcijan, 
towarzyszenie Janowi Pawłowi II 
w wybranych stacjach jego po-
dróży apostolskich, ofi cjalne i nie-
ofi cjalne spotkania z biskupami 
Europy Zachodniej i Środkowo-
Wschodniej, spotkania z liderami 
instytucji ekumenicznych (często 
w stolicach reformacji Genewie 
i Augsburgu), wizyty u obu  pra-
wosławnych patriarchów Alek-
sieja II w Moskwie i Bartłomieja I
w Konstant ynopolu.  Wraz 
z ks. kard. Miloslavem trudziłem 
się o zachowanie jednomyślności 
i zabieganie o to, aby koncepcja 
i przebieg  tych spotkań przybli-
żała godzinę realizacji testamentu 
Jezusa „aby wszyscy byli jedno” 
(J 17,21), mocą Jego obietnicy 
(Mt 18,20). Jednym słowem, 
chodziło nam o to, by zawsze 
panowała tam atmosfera Emaus. 
Tak rozumiana etyczno-moralna 
kategoria św. Jana Pawła II „wię-

cej być”, była naszym wspólnym 
priorytetem i zarazem świado-
mym wkładem w budowanie 
cywilizacji miłości. Pamiętali-
śmy też o wielu ważnych sło-
wach św. Jana Pawła II, a m.in.: 
„Człowiek jest sobą poprzez we-
wnętrzną prawdę. Jest to praw-
da sumienia, odbita w czynach. 
W tej prawdzie każdy człowiek 
jest zadany samemu sobie” (Jan 
Paweł II, Westerplatte - Gdańsk, 
12 czerwca 1987 r.).

Wspieranie Kościoła 
w Czechach pięć lat 
po odzyskaniu wolności

Utożsamiałem się nie tylko 
z europejską misją ks. kard. Mi-
loslava, ale i z samym Kościołem 
w Czechach, dzięki któremu 
Polska mogła przyjąć chrzest. 
Pomimo, że ks. kard. Miloslav miał 
w polskim episkopacie szereg 
kontaktów, a nawet przyjaźni 
(m.in. z arcybiskupami: J. Życiń-
skim, S. Gądeckim, A. Nossolem), 
to jednak dzięki moim staraniom, 
z jednej strony pieczę nad kar-
dynalską rezydencją objęły bez-
habitowe Siostry od Aniołów 
z Konstancina k/Warszawy, 
a z drugiej do praskiej archidie-
cezji przybyło szereg polskich 
księży. Przez  wiele lat, w ramach 
swego czasu przeznaczonego na 
odpoczynek, organizowałem 
polskim i włoskim siostrom oraz 
polskim księżom pielgrzymki do 
czeskich sanktuariów oraz spotka-
nia inkulturacyjno-integracyjne. 

Nie można zapomnieć, że 
Czechy w wyniku wojen husyc-
kich, reformacji Lutra i okupacji 
komunistycznej stały się najbar-
dziej zsekularyzowanym krajem 
Europy. Polscy księża, rozpoczy-
nający pracę duszpasterską w 
Czechach, stosunkowo często 
napotykali warunki misyjne. 
Niekiedy pojawiały się u nich bar-
dzo poważne kryzysy, które nie 
do końca rozwiązywała świeżo 
zorganizowana kuria biskupia. W 
kilku przypadkach, przy pomocy 
inż. Rudolfa Kubata z komisji hi-
storycznej Czeskiego Parlamentu 
oraz księcia Collorado, udało się 
nam podać im solidarną dłoń 
i sprawić, że kryzys stawał się 
„duszpasterską trampoliną”.

Innym rodzajem mojej soli-
darności z Czechami było kilka-
krotne merytoryczne przygo-
towywanie prezydenta Vaclava 
Havla do wizyty na Watykanie. 
Natomiast  z okazji drugiej piel-
grzymki św. Jana PawłaII do Czech 

(20 – 22 V 1995), podczas uroczy-
stego obiadu wydanego dla pa-
pieża w Pałacu Arcybiskupów Pra-
skich, ks. kard Vlk – Prymas Czech, 
Ojcu Świętemu i towarzyszącym 
Watykańczykom wręczył  w pre-
zencie moją książkę – dokument 
pt.  „Kościół milczenia dzisiaj: wy-
powiedzi księży biskupów Czech 
i Moraw w pięć lat po odzyskaniu 
niepodległości”, napisaną po zale-
dwie rocznym pobycie w Pradze, 
i według nowatorskiej metody. 

W służbie kolegialności 
i ekumenizmu życia

Jak wiemy w chrześcijaństwie 
nie chodzi o teologiczną wiedzę, 
czy też same praktyki pobożne, 
ale o „wysoką miarę” codziennych 
relacji z Bogiem i ludźmi. W kon-
sekwencji, z myślą o wyzwalaniu 
się z okowów eklezjalnej biu-
rokracji na rzecz umacnianiu 
sakramentalnego braterstwa 
i kolegialności, w „Wieczerni-
ku Europy”, reprezentowanym 
przez 33 konferencje biskupów 
, wprowadziliśmy m.in. praktykę 
nie tylko bliższych i osobistych 
kontaktów, ale i wspólnotowe-
go odczytywania ewangeliza-
cyjnych wyzwań oraz swego 
rodzaju tygodniowe rekolekcje 
– „warsztaty kolegialności i życia 
wspólnotowego” dla wszystkich 
nowo mianowanych biskupów 
naszego kontynentu. Ponadto 
z racji jubileuszy, rocznic nomi-
nacji, a tym bardziej choroby , 
zarówno samych przewodni-
czących konferencji, jak i księży 
biskupów należących do ścisłego 
kręgu współpracowników CCEE, 
ks. kard. Vlk odbywał  rozmowę 
telefoniczną, albo przesyłał list 
gratulacyjny, czy też komuniko-
wał wyrazy troski i szczególnej 
więzi, zredagowane w ciepłym 
braterskim tonie. Nic dziwnego, 
że wielu kardynałów i biskupów 
było bardzo szczęśliwych , a na-
wet odczytywało je w swoich ko-
ściołach katedralnych, jak m.in. 
ks. kard. M. Jaworski we Lwowie. 

Ponadto w dramatycznych 
i trudnych z powodu konfl iktów 
wojennych sytuacjach, z poczucia 
ludzkiej, chrześcijańskiej i sakra-
mentalnej solidarności oraz jako 
konkretny wyraz kolegialności 
(pomni na słowa: „Jeden drugiego 
brzemiona noście” (Ga 6,2) od-
bywaliśmy kilkudniowe podró-
że i wizyty do poszczególnych 
Kościołów lokalnych, zarówno 
katolickich, jak i prawosławnych. 
Najgłębiej w mojej pamięci zapi-
sały się trzy z nich,  o największym 
znaczeniu pastoralnym, ekume-
nicznym i humanitarnym. 

Czteroletnia wojna w Bośni 
i Hercegowinie (1992–1995) po-
chłonęła 100 tys. ofi ar, w samym 
spalonym Sarajewie 11 tys. do-
rosłych i 2 tys. dzieci, gdzie naj-
słynniejszym miejscem w Sara-
jewie stała się „Aleja Snajperów”. 
W sytuacj i ,  k iedy tamtejsi 
mieszkańcy czuli się obywate-
lami drugiej kategorii, a 49-letni 
ks. kard. Vinco Puljić i katolicy sa-
rajewskiej diecezji byli całkowi-
cie opuszczeni i mówili: „naszym 
głosem jest tylko Jan Paweł II”, 
z narażeniem życia udaliśmy się 
do ciągle oblężonego Sarajewa, 
aby wraz z ks. kardynałem Pulji-
ćem i jego wiernymi przeżyć świę-
ta Bożego Narodzenia. W ciągu 
tygodnia, oprócz wielu katolickich 
parafi i, odwiedziliśmy w samym 
Sarajewie również wspólnoty 
chrześcijan prawosławnych, Ży-
dów i muzułmanów. Wszyscy byli 
bardzo otwarci, wdzięczni, bardzo 
gościnni (na miarę  ówczesnych 
katakumbowych warunków) 
i powtarzali swoisty refren 
„ks. kard. Puljić  jest naszym ojcem 
i opiekunem”. W jego biskupim 
domu przeżyliśmy przepiękne 
chrześcijańskie i ludzkie relacje. 
Ks. Kardynał, przy wspólnym sto-
le, w braterskiej atmosferze gro-
madził ponad dwudziestu księży 
i kilka sióstr zakonnych. Tocząca 
się wojna nie była w stanie znisz-
czyć tej duchowej twierdzy. Po tej 
wizycie z kard. Puljićem połączyła 
nas przyjaźń i to na długie lata. 
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Kiedy przebiegał rozpad
i proces likwidacji Związku Socja-
listycznych Republik Sowieckich, 
na tym rozległym obszarze wy-
buchła wielka liczba konfl iktów 
zbrojnych. W reakcji na te wy-
zwania i zagrożenia, moskiewski 
patriarcha prawosławia Aleksiej I, 
zatroskany o pokój i życie ludzi, 
w 1995 r. zaprosił nas – jako za-

rząd CCEE - do „Trzeciego Rzymu”. 
Wraz z innymi chrześcijanami i 
ekspertami uczestniczyliśmy w 
solidarnych modlitwach i deba-
tach, mających na celu umocnie-
nie pokoju i wartości ewange-
licznych. W fi nale tej konferencji 
przedstawiono mnie patriarsze 
Aleksiejowi I, który zapytał: czy  
obejrzeliśmy coś z tutejszych 

zabytków? Odpowiedziałem - 
udaliśmy się z ks. kard. Vlkiem 
na Kreml, ale wszystko było już 
zamknięte. W tej sytuacji uda-
liśmy się do kościoła Waszej 
Świątobliwości i tam pomodli-
liśmy się w Waszych intencjach 
oraz ewangelicznych potrzebach 
całego patriarchatu. Ten wysoko 
postawiony hierarcha był tak bar-
dzo poruszony tymi słowami, że 
przez kilka minut tylko patrzył mi 
w oczy i milczał. Na koniec powie-
dział  kilka ciepłych słów. 

Jedna z naszych bardzo 
ważnych wizyt, swego rodzaju 
pielgrzymek, wiodła do Konstan-
tynopola, gdzie od wielu dziesię-
cioleci liberalno-marksistowskie 
władze tureckie prześladują Ko-
ściół założony przez św. Andrze-
ja Apostoła, aktualnie dotyczy 
to prawosławnych i katolickich  
chrześcijan. W jurysdykcji tutej-
szego patriarchatu znajduje się 
5 diecezji w europejskiej części 
Turcji (ok. 30 tys. wiernych, a je-
dynie ok. 2 tys. w Konstantynopo-
lu), 35 w północnej Grecji, 10 na 
greckich wyspach, a także wiele 
w Europie, obu Amerykach (po-
nad 2 mln wiernych), Azji, Australii 
i Nowej Zelandii – w sumie 7 mln 
wiernych. 

Przybyliśmy tam jesienią 1998 
roku na zaproszenie patriarchy 
ekumenicznego Bartłomieja I  
(*1940) arcybiskupa Konstan-
tynopola i Nowego Rzymu. 
Od pierwszej chwili doświadczy-
liśmy niespotykanej otwartości 
i gościnności. Obok nawiedzania 
świętych miejsc prawosławia, 
w tym od dziesięcioleci zamknię-
tego seminarium duchownego 
na wyspie Chalki (co paraliżuje 
formację własnego duchowień-
stwa w tutejszej tradycji i kultu-
rze), spotykaliśmy się kilkakrotnie 
z nuncjuszem, siostrami zakon-
nymi i katolickimi parafi ami tej 
metropolii. Odważna, braterska 
wymiana doświadczeń i ocen oraz 
nasze compassio bardzo głęboko 
zapadło w serce samemu Bartło-
miejowi I, jego 20 arcybiskupom i 
diakonowi Tarazjuszowi, osobiste-
mu sekretarzowi i szefowi kance-
larii, doskonale wykształconemu 
i doświadczonemu. Zarówno ów-
czesny nuncjusz apostolski, jak i 
obie strony dialogu, były więcej 
niż usatysfakcjonowane i prze-
szczęśliwe. Kard. Vlk już w samolo-
cie napisał bardzo optymistyczną 
relację adresowaną do Watykanu, 
w której zawarł niezwykle boga-
te owoce autentycznego brater-
stwa i dialogu oraz fakt, że jako 

sekretarz zbudowałem przyjaźń 
z Tarazjuszem i co więcej patriar-
cha zapraszał nas obu na urlop 
do swej rezydencji na wyspie 
Chalki. 

Ewangeliczna stokrotność 
przyszła jednak po dwóch mie-
siącach. Otóż bez żadnego uprze-
dzenia Tarazjusz przyleciał do 
Pragi i szukał ze mną kontaktu. 
Po czym, co jest tu najpiękniejsze, 
ten prawosławny duchowny w 
poufnej i przyjacielskiej rozmowie 
z bólem wyznał mi  - katolickiemu 
księdzu , że grozi mu nominacja 
na arcybiskupa i metropolitę, ale 
nie w Europie, którą doskonale 
poznał, ale w południowej Ame-
ryce. Powiedziałem mu, że jestem 
w tej godzinie z nim i otaczam go 
swoją ufną modlitwą, a jeśli Bóg 
pozwoli to odwiedzę go w przy-
szłej metropolii. Ponieważ pragnął  
spotkać się także  z kard. Vlkiem, 
udało mi się naprędce zorganizo-
wać  krótkie spotkanie w przerwie
obrad czeskiej Konferencji Epi-
skopatu. Po krótkim ciepłym 
powitaniu, Tarazjusz ukląkł przed 
kard. Miloslawem, ucałował bi-
skupi pierścień i jednym tchem 
wyrzucił z siebie pytanie: „jakim 
powinienem być dzisiaj bisku-
pem?”. Po czym na koniec posiłku, 
spożywanego tylko we dwóch, 
wyznał mi w cztery oczy: „to był 
najpiękniejszy dzień w moim ży-
ciu. Dziękuję Ci za wszystko co dla 
mnie i dla patriarchatu zrobiłeś. 
Wiem że masz wiele pracy, nie 
odprowadzaj mnie. Na lotnisko 
zawiezie mnie taksówkarz”.

Po miesiącu otrzymałem jego 
lapidarny list. Napisał mi, że za 
miesiąc otrzyma święcenia ka-
płańskie, a po kilku tygodniach 
konsekrację biskupią. Następnie 
czeka go nominacja dotycząca 
posługi arcybiskupiej w Ameryce 
Południowej. Ten fakt i ten styl 
otwartego, poufnego i szczere-
go komunikowania się z ważnymi 
osobistościami patriarchatu eku-
menicznego w Konstantynopolu, 
był dla ks. kard. Vlka i dla mnie 
hojną Bożą zapłatą za wszystkie 
dotychczasowe „Kalwarie”. Był to 
nasz ekumeniczny Tabor, niezwy-
kle radosny znak, że przybliża się 
godzina „Ut omnes unum sint”.

Pełniejszy ogląd 
posługiwania 
ks. kard. Miloslava Vlka 
Prezydenta CCEE i jego 
sekretarza 

W tym celu załączam cho-
ciażby kilka wybranych pozycji 

Ks. prof. Tadeusz Fitych, patriarcha Bartłomiej I i kard. Vinko Puljić

Praga. Widok na katedrę i Zamek Królewski.

Okładka książki 
„Kościół milczenia dzisiaj” Krzyż na Moście Karola w Pradze.
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bibliografi cznych: 
•  Chrześcijanie zgromadzeni w 
„Trzecim Rzymie” nienawiści prze-
ciwstawiają miłość, „Ateneum Ka-
płańskie” 87(1995) nr 517, z. 3, s. 
455-457; „Dobry pasterz” (1994), 
t. XV, s. 214-217; 
• Dialogo tra i cristiani a Mosca. 
Sulla collaborazione nell’ ex URSS 
[Dialog pomiędzy chrześcijana-
mi  w Moskwie. O współpracy w 
byłym ZSRR], „Gen’s”XV (1995), n. 
6, s. 239-240; 
•  „Kościół milczenia dzisiaj” - z ks. 
Tadeuszem Fitychem rozmawia 
ks. Tadeusz Reroń, „Niedziela” 
(1995) n. 30A,  23 VII ‚95, s. 11; 
•  Sarajewo - wyzwanie dla Europy, 
z kard. Miloslavem Vlkiem rozma-
wia ks. Tadeusz Fitych, „Niedziela” 
XXXIX(1996), n. 5A, s. 1, 13; „Dobry 
Pasterz” (1996), z. XVIII, S. 158-167; 
„Nowe Miasto” (1996) n. 2, s. 5-7; 
•  S panem Kardínálem jsme si 
znovu uvědomili, ze sarajevští 
křstané našli světlo a také sílu pro 
další cestu. Tou cestou je smíření 
a odpuštění. Ale je to také vědo-
mí, ze musime zit spolu a každý  
druhý člověk je pro mne darem” 
- rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fi-
tychem, „Prokopské listy” V(1996), 
n. 1, s. 1-4; 
•  Eliminare il muro d’ignoranza e 
pregiudizi che divide i cristiani di 
due Paesi confi nanti. Creare ponti 
tra i popoli - intervista a T. Fitych 
[Wyeliminować mury ignorancji i 
uprzedzeń dzielących chrześcijan 
dwóch sąsiednich i pobratym-
czych krajów. Budować mosty 
pomiędzy narodami – wywiad z 
ks. T. Fitych] [„Kościół milczenia 
dzisiaj”, Praga 1995], (1996), Gen’s 
n. 2, s. 54-55; 
•  Jasna Góra Wieczernikiem Eu-
ropy. Biskupi Europy w Polsce 2-5 
października 1997 r., z ks. prał. Ta-
deuszem Fitychem - sekretarzem 
kard. Miloslava Vlka, przewodni-
czącego Rady Konferencji Episko-
patów Europy (CCEE) - rozmawia 
ks. red. Irenusz Skubiś, „Niedziela” 
XL(1997) n. 40A, s. 1,9; 
•  Být věrohodnymi svědky evan-
gelia v součsané Europě, „Nové 
Město” 7(1998), n. 4-5 s. 7-10; 
•  Repubblica Ceca: fecondità ecu-
menica. Intervista con il card. Mi-
loslav Vlk a cura di Tadeusz Fitych 
[Czeska Republika:  ekumeniczna 
owocodajność.  Wywiad  ks. Ta-
deusza Fitycha z Kard. Vlkiem], 
43(1998), „Il Regno” n. 817 (12), 
s. 15n.
•  Patriarchat z bliska - rozmowa 
z ks. prałatem Tadeuszem Fity-
chem, sekretarzem kardynała 
Vlka, KAI (1998) n. 43, s. 19-20; 

•  Wizyta kard. Miloslava Vlka 
u Patriarchy Ekumenicznego Bar-
tłomieja I, „Niedziela” 41(1998), 
n. 44A, s. 22;
•  Cestou je vzájemné sdílení - 
rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem 
Fitychem, sekretářem Předsedy 
CCEE, „Zpravodaj Prazské Archi-
diecéze” (1994), n. 4, s. 3; 
•  Přínos Církve pro budování nové 
Evropy - návštěva prezidenta 
CCEE v institucích Rady Evropy 
a Evropské unie, „Nové Město” 
3(1994), n. 5, s. 11; 
•  Šance a rizika emigrace v Euro-
pě. Jak odpovi církev na xenofo-
bii?, „Katolický Týdenik” 5(1994), 
n. 5, s. 3.

 Posłowie – w pierwszym 
rzędzie dla Polaków

W godzinie pełzającej, także i 
po naszym kontynencie wojny hy-
brydowej, europejskiego kryzysu 
i wymownego jubileuszu 60-le-
cia początków Unii Europejskiej, 
trzeba z mocą podkreślić, że każ-
demu pokoleniu potrzebny jest 
Mojżesz oraz że Europa jest nadal 
potrzebna, ale pod warunkiem, 
iż będzie wierna sobie, swoim ju-
deochrześcijańskim korzeniom, 
historii i tożsamości. Powinna 
sytuować wszystkich i wszystko 
spojrzeniem skoncentrowanym 
na sensie życia. Z kolei UE nie 
może zacierać kultur i tradycji, iść 
na kompromisy, ani ograniczać 
suwerenności narodów. 

Natomiast w odniesieniu do 
tematu postawionego w tytu-
le - św. Jan Paweł II Wielki obok 
ukazania znaczenia i konkretnych 
ewangelizacyjnych zadań, tak dla 
CCEE jak i COMCE, czyli „Euro-
pejskiego Wieczernika”, z wielką 
troską i odpowiedzialnością spo-
glądał na swoją ojczyznę – Polskę. 
Pontyfi kat Słowiańskiego Papieża 
charakteryzują m.in. niezwykle 
liczne pielgrzymki papieskie w 
sumie aż 104. Przy czym najwięcej 
razy Papież odwiedził  Polskę, po-
zostawiając bezcenne przesłania i 
osobiste świadectwo, pełne pasji 
i emocjonalnego zaangażowania.

Niestety, współcześnie pol-
ska przestrzeń publiczna zosta-
ła zainfekowana przewrotnym 
kłamstwem, cynizmem i różnymi 
sposobami polaryzacji oraz wsą-
czania neomarksistowskiej walki 
klas. Także i dzisiejsza twórczość 
artystyczna, zbyt często, służy 
zafałszowaniu człowieczeństwa 
i piękna. Liderzy tej pseudokultu-
ry, noszącej znamiona satanizmu, 
stroją się w piórka elit, rzekomo 

odpowiedzialnych za europej-
skość i demokrację, a różnego 
typu patologie uznają za priory-
tetowe wartości i wręcz prawa 
człowieka.  Nieuchronnie ciśnie 
się na usta pytanie: „Dlaczego tak 
wielu ludzi spośród inteligencji 
nie chce prawdy, światła, pokoju, 
rzetelności, życzliwości, tworze-
nia dobra, naturalności, tylko 
wszystko jakoś zakłamują: i Pol-
skę, i swoją wspólnotę, i kulturę, 
i samych siebie? Co tak niektórych 

wabi do świata kłamstwa? Nie-
raz to robią w jakimś szale, bez-
względnie i jakby mieli posłan-
nictwo oszukiwania, jak w przy-
padku głosicieli niemoralnych 
i przestępczych ideologii. Jakże 
trudno jest słuchać takich ludzi 
w zwykłych rozmowach i w dys-
kusjach publicznych, kiedy nie-
mal każde zdanie jest zakłama-
ne, kiedy kłamliwość jest wprost 
wymalowana na ich twarzach. 
W ogóle zresztą coś się stało 

kard. Vinko Puljić

Patriarcha Aleksy II

Kard. Miloslav Vlk, patriarcha Bartłomiej I, ks. prof. Tadeusz Fitych

Patriarcha Bartłomiej I
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współczesnym osobom  „publicz-
nym”, że kłamanie jest główną 
strukturą ich mówienia, działania 
i życia” (zob. Cz. Bartnik, Apollo-
niści i bachanci, „Nasz Dziennik” 
(2017) z 1- 2 kwietnia, nr 77).

Tymczasem, przedstawicie-
lom autentycznych elit, z głęboką 
troską i niepokojem przychodzi 
śledzić przemiany, jakie zacho-
dzą we współczesnym Kościele 
i w naszej Ojczyźnie. Tym bar-
dziej, że między poglądami św. 
Jana Pawła II, który przez jedno 
ćwierćwiecze tak konkretnie 
i efektywnie ewangelizował 
świat, iż zmienił go i obalił ko-
munizm, a panującym dziś zamę-
tem, błędem antropologicznym 
i poprawnością, zmierzającą 
do utraty osobowej tożsamości 
poprzez wychwalanie obcego i 
popieranie multilkulturalizmu, 
letniością chrześcijan i szatańską 
mową nienawiści, nie ma żadnej 
ciągłości. 

Polski fi lozof, prof. Stanisław 
Grygiel, uczeń i wieloletni współ-
pracownik Papieża znad Wisły, na 
łamach kwietniowego wydania 
włoskiego dziennika „Il Foglio” 
przypomina nam i wszystkim 
Europejczykom, że antropolo-
gia Karola Wojtyły zrodziła się 
z moralnego doświadczenia 
człowieka, który nie tylko żyje 
we wspólnocie z innymi ludźmi, 
ale w obecności Boga i zarazem 
w zakorzenieniu w Chrystusie. 
Równocześnie w odważny i od-
powiedzialny sposób prof. Gry-
giel wyznaje: „Nie rozumiem, dla-
czego niektórzy moi koledzy boją 
się myśleć o człowieku i Kościele 
w sposób mistyczny, eschatolo-
giczny i wertykalny. Zniżają się 
do uprawiania w Kościele poli-
tyki, która ostatecznie przemieni 
duszpasterstwo w grę statysty-
kami. To nie pomaga Kościołowi 
w znalezieniu właściwych słów 
dla rodziny, małżeństwa i siebie 
samego”. Co więcej, wspomniany 
uczony podkreślił, że prawdziwie 
miłosierny jest ten, kto o sobie 
i innych myśli nie według logiki 
horyzontalnej, lecz wertykalnej.

Z okazji 12. rocznicy śmier-
ci Największego z Polaków 
ks. prof. Jan Perszon z UMK 
w  To r u n i u  p r z y p o m n i a ł , 
że św. Jan Paweł II był wielkim 
świadkiem wiary i miłości  chrze-
ścijańskiej. Co więcej on, umiał 
nadać  tym wartościom wymiar 
uniwersalny. Nasz Wielki Rodak 
zostawił ogromne dziedzictwo, 
które Polska powinna wiernie 
strzec i konsekwentnie przeka-

zywać. Ceniony teolog podkreślił, 
że „My Polacy mamy największy 
ze wszystkich narodów świata 
dług wdzięczności, dlatego myślę 
o tym z pewnym niepokojem, 
czy udźwigniemy to zadanie 
przekazania jego testamentu, 
nie tylko duchowego, ale także 
doktrynalnego kolejnym pokole-
niom. Ludzie młodzi potrzebują 
wprowadzenia i pokazania Jana 
Pawła II jako wspaniałego czło-
wieka, wybitnego Polaka i wiel-
kiego nauczyciela wiary, świadka 
Chrystusa. W tym sensie jest to 
bardziej zadanie do spełnienia, 
niż samo wspomnienie”.

Przypomnijmy więc sobie 
chociażby jedno z przemówień 
św. Jana Pawła II, w którym wska-
zywał on na zadania, jakie stoją 
przed Polakami po upadku ko-
munizmu i na progu trzeciego 
tysiąclecia. Ojciec Święty wygłosił 
w Warszawie 9 czerwca 1991 r. 
homilię, mówiąc: „Jestem jednym 
z was, byłem stale na różnych 
etapach i jestem teraz. Ja kocham 
mój naród. Nie były mi obojęt-
ne jego cierpienia. A teraz nie 
jest mi obojętna ta nowa próba 
wolności, przed którą wszyscy 
stoimy. Co jest odpowiedzią? Od-
powiedzi musi być wiele. Każda 
dostosowana do osoby, środo-
wiska, sytuacji. Równocześnie 
odpowiedź jest jedna! Jest nią 
przykazanie miłości. Ewange-
liczne, wielkie przykazanie, po-
przez które człowiek odnajduje 
siebie jako osoba, jako uczestnik 
wspólnoty, jako syn, czy córka 
narodu. Jeden i wszyscy! Sobór 
uczy, że człowiek jest jedynym 
na świecie stworzeniem, któ-
rego Bóg stwarzając, chciał dla 
Niego samego. A równocześnie 
ten człowiek, obraz Boga, Jego 
podobieństwo, nie urzeczywist-
ni siebie inaczej, jak tylko przez 
bezinteresowny dar, dar z siebie 
samego. A więc nie egoizm, nie 
szybki sukces ekonomiczny za 
każdą cenę, nie praktyczny ma-
terializm, można by tę listę po-
mnażać. Ale gotowość dawania 
siebie. Postęp, postęp moralny, 
odpowiedzialność. Jednym sło-
wem: przykazanie miłości!”. 

Podobnie jak to czynili 
jego poprzednicy i następcy.
Nasz Wielki Rodak wskazał, że 
autentyczna nadzieja rodzi się 
z miłości. Tak więc nie ma innej 
drogi, aby pokonać zło i dać 
światu nadzieję. Przy czym, rze-
czywistość jest konsekwentnym 
egzaminatorem. Stąd to ludzie 
tracą ziemską, doczesną na-

dzieję, kiedy stają wobec krzy-
ża – zwrócił naszą uwagę Papież 
Franciszek na audiencji ogólnej 
w Wielką Środę. W swej kateche-
zie przypomniał nadzieje, jakie 
żywili ci, którzy radośnie witali 
Chrystusa w Niedzielę Palmową 
w Jerozolimie, spodziewając się 
od Niego cudów i znaków, a na-
wet wyzwolenia z rąk okupan-
tów. Nadzieje te runęły wobec 
Jego upokorzenia i męki. „My 
jednak wierzymy, że właśnie 
w Ukrzyżowanym nasza nadzieja 
się odradza – powiedział Franci-
szek.  Jest to inna nadzieja, różna 
od nadziei tego świata”. 

Ponadto musimy stale pa-
miętać o ciągle aktualnych 
słowach naszego Rodaka - św. 
Jana Pawła II, sformułowanych 
w przemówieniu wygłoszonym 
w polskim Parlamencie: „Wyda-
rzenia w Polsce sprzed dziesięciu 
lat stworzyły historyczną szansę, 
by kontynent europejski, porzu-
ciwszy ostatecznie ideologiczne 
bariery, odnalazł drogę ku jedno-
ści. Mówiłem o tym wielokrotnie, 
rozwijając metaforę dwóch płuc, 
którymi winna oddychać Euro-
pa, zespalając w sobie tradycje 
Wschodu i Zachodu. Zamiast jed-
nak oczekiwanej wspólnoty du-
cha, dostrzegamy nowe podziały 
i konfl ikty. Sytuacja ta niesie dla 
polityków, dla ludzi nauki i kul-
tury i dla wszystkich chrześcijan 
pilną potrzebę nowych działań 
służących integracji Europy.

Pielgrzymując po ścieżkach 
czasu, Kościół właśnie z naszym 
kontynentem związał swą mi-
sję tak ściśle, jak z żadnym in-
nym. Duchowe oblicze Europy 
kształtowało się dzięki wysiłkowi 
wielkich misjonarzy i dzięki świa-
dectwu męczenników. Kształto-
wano je w świątyniach wznoszo-
nych z wielkim poświęceniem 

i w ośrodkach życia kontem-
placyjnego, w humanistycznym 
przesłaniu uniwersytetów. Kościół 
powołany do troski o duchowy 
wzrost człowieka jako istoty spo-
łecznej, wnosił w europejską kul-
turę jednolity zbiór wartości [...] 
Jakże uboga pozostałaby kultura 
europejska, gdyby zabrakło w niej 
chrześcijańskiej inspiracji!

Dlatego Kościół przestrzega 
przed redukowaniem wizji zjed-
noczonej Europy wyłącznie do jej 
aspektów ekonomicznych, poli-
tycznych i przed bezkrytycznym 
stosunkiem do konsumpcyjnego 
modelu życia. Nową jedność Eu-
ropy, jeżeli chcemy, by była ona 
trwała, winniśmy budować na 
tych duchowych wartościach, 
które ją kiedyś kształtowały, 
z uwzględnieniem bogactwa 
i różnorodności kultur i tradycji 
poszczególnych narodów. Ma to 
być bowiem wielka Europejska 
Wspólnota Ducha. Również w tym 
miejscu ponawiam mój apel, skie-
rowany do Starego Kontynentu: 
«Europo, otwórz drzwi Chrystu-
sowi!»” (Warszawa, 11.06.1999). 

Potwierdzeniem tej wielkiej 
wizji dialogu Kościoła ze światem 
współczesnym, przechodzącym 
na naszych oczach poważne 
przemiany cywilizacyjne, było 
nauczanie następcy - Benedykta 
XVI. Obaj papieże ukazywali nam 
całościowe spojrzenie, obejmują-
ce chrześcijaństwo w kontekście 
postindustrialnych przewartościo-
wań społeczno-politycznych, fi lo-
zofi i postmodernizmu, ateistycz-
nego liberalizmu  z ideologią po-
prawności politycznej, rewolucji 
informacyjnej oraz globalizacji 
natury kolonizacyjno-utopijnej. 
Benedykt XVI - jeden z najwięk-
szych umysłów naszych czasów, 
w encyklice „Caritas in veritate”.
zawarł wiele niezwykle cennych 

Święty Jan Paweł II
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syntez dotyczących nauczania 
swych poprzedników oraz prze-
nikliwych ocen i prognoz. Tak 
oto napisał o kluczowej relacji 
państwo-Kościół: „Kościół nie pro-
ponuje technicznych rozwiązań 
i jest jak najdalszy od mieszania 
się do rządów państw. Jednakże 
musi wypełniać w każdym czasie 
i okolicznościach misję prawdy 
na rzecz społeczeństwa na miarę 
człowieka, jego godności i po-
wołania. Bez prawdy wizja życia 
staje się empiryczna i sceptyczna, 
niezdolna wznieść się ponad pra-
xis, ponieważ nie szuka wartości,  

a czasem nawet znaczenia, które 
pozwoliłyby ją ocenić i ukierunko-
wywać. Wierność człowiekowi wy-
maga wierności prawdzie, która 
jako jedyna gwarantuje wolność 
[…] i możliwość integralnego roz-
woju ludzkiego. Dlatego Kościół 
jej szuka, niezmordowanie głosi 
ją i rozpoznaje, gdziekolwiek się 
pojawia” (CV 9).

W konsekwencji, umocnieni 
świadectwem życia i nauczania 
św. Jana Pawła II Wielkiego, po-
winniśmy mówić i kroczyć drogą 
ewangelizacji na obszarze każ-
dego miasta i wsi, jak i całego 

kontynentu. Jest ona możliwa 
dzięki świadectwu, rozumiane-
mu nie tylko jako dobry przykład, 
ale także jako sposób lepszego 
poznania rzeczywistości i komuni-
kowania prawdy o różnych aspek-
tach otaczających nas wyzwań, 
antykultury i ideologicznie glo-
balizowanego świata. To znaczy, 
że chrześcijanin, tak samo jak Je-
zus, musi osobiście zaangażować 
się w miejscu, gdzie na co dzień 
żyje. Realizować autoreformę, a 
następnie ewangelizować, to zna-
czy brać na siebie odpowiedzial-
ność za to, co się mówi i jak się 

realizuje misję życia. Stawać się 
autentycznie nowym i wiarygod-
nym człowiekiem w tym, co się 
robi i mówi, bo osobiście się w to 
angażuje, inspirowany światłem 
ewangelicznych wartości. Jednym 
słowem, trzeba nam stawać się 
świadkami życia, wskrzeszający-
mi w Polsce, Europie i w świecie 
nadzieję, sprawiedliwą wymianę 
i komunię dóbr oraz pokój zbu-
dowany na fundamencie etyki 
i kultury trynitarnej. A więc – 
„wstańcie, chodźmy!” (Mk14,42).

Ubytování : Pensionat Trojak *** , Lądek-Zdrój, Polsko, malé lázeňské 
městečko...
45 minut cesty autem z Broumova
Vybavení k naší dispozici : 2 – 5 lůžkové pokoje
s televizí, ledničkou, balkonem, sprcha nebo vana, wc
jídelna (celý den pro děti bude připraven čaj ), posilovna, ohniště
 
Stravování : snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
celodenní pitný režim
1x regionální večeře
1x grilování na ohni
 
Program : Denně 1,5h klasický tanec
1,5h moderní tanec nebo jazz a variace
fyzio cvičení ( protahování,posilování,kompenzační cvičení ) velká přírodní 
posilovna se stroji v lázeňském parku
sportovní masáž - každý v průběhu pobytu
návštěvy bazénu
návštěvy minerálních vřídel, inhalace a pití minerální vody
prohlídka historických památek a návštěva historického parku

vycházky na čerstvém vzduchu a hlavně si zablbnem
 
O vaše děti se budou starat :
2x taneční pedagog Helena Pavlenko, Pavla Krieger
1x taneční instruktor Sebastian Buzcakovski
1x sportovní pedagog Eva Buzcakovska
1x profesionální záchranář Jana Grunerová
1x masér Petr Filípek
1x instruktor Tereza Volfová
1x teta na hlídání Sylvie Volfová
 
Doprava : vlastní či domluva s jinými rodiči
 
Cena : 5.100,-Kč
Je možný příspěvek odborů (FKSP) až do výše ceny tábora.
 
Přihlášení a info: helena@pavlenko.cz nebo tel. 773 218 952
po přihlášení budou zaslány další potřebné informace a dokumenty (lékař, 
pojištění, fakturační údaje, ...)

TANEČNÍ A OZDRAVNÝ MEZINÁRODNÍ TÁBOR V POLSKÉM MĚSTĚ LĄDEK-ZDRÓJ
 „TANEC LÉČÍ  POŘÁDÁ BS PAVLENKO.CZ VE SPOLUPRÁCI MILUJEME TANEC Z.S.

 
Te r m í n :  4 -  1 1 . 0 8 .  2 0 1 7  P á t e k  –  p á t e k  8 d n í ,  7  n o c
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Reżyser, o którym chcę 
omówić w niniejszym artykule 
interesował  mnie od zawsze 
ze względu na wątki z dzie-
ciństwa, które przewijają się 
przez jego twórczość teatralną 
i które to wspomnienia i obrazy 
tak konsekwentnie umieszcza 
w swoich widowiskach. W każ-
dej twórczości jest taki moment, 
że autorzy wracają do tego te-
matu i wplatają te wspomnienia, 
niczym obrazy namalowane w 
pamięci. Dzieciństwo pozostawia 
w nas niezatarte piętno, które od-
ciska się w całym naszym życiu, 
powielamy schematy zakodowa-
ne w tamtym czasie. Poza tym 
aspektem zawsze byłam zain-
teresowana sposobem pracy 
Kantora z aktorem i fi lozofi ą, jaką 
wprowadził do swych spektakli. 
Podobnie jak on ja również bie-
gałam w dzieciństwie po łąkach 
i polach, i odwiedzałam cmenta-
rze choleryków, które również w 
mojej okolicy są do dzisiejszego 
dnia. Cmentarze z białymi krzy-
żami, które tak mocno wryły się 
w moją pamięć. Człowiek tak 
naprawdę nigdy nie odcina się 
od swego dzieciństwa i zawsze 
ono do niego wraca we wspo-
mnieniach jak spektakl, który 
oglądamy.

Tadeusz Kantor urodził się 
na plebanii w Wielopolu Skrzyń-
skim 6 kwietnia 1915 roku i tam 
również spędził dzieciństwo, 
które wywarło ogromny wpływ 
na jego twórcze dokonania. 
Wychowywał się w miasteczku, 
w którym przenikały się nawza-
jem dwie kultury: polska i ży-
dowska. Był świadkiem rozmów 
wuja, który był proboszczem 
w Wielopolu z rabinem, które 
później wykorzysta jako jeden 
z tematów w swoich przedsta-
wieniach. Od dzieciństwa fascy-
nuje się teatrem, bardzo żywo 
interesują go obrzędy kościelne 
związane z Wielkim Postem i Bo-
żym Narodzeniem, jako dziecko 
przenosi je do domu i wspólnie 
z siostrą robi takie przedstawie-
nia w pokoju. Z dzieciństwa prze-
nosi również element wojskowe-

go munduru, który także będzie 
się przewijał w jego spektaklach 
i ostatni element – matka, która 
zawsze wierzyła w artystyczne 
powołanie swego syna, z którą 
odmawiał pacierz kierowany 
do kogoś niewidzialnego i była 
świadectwem przeczucia „że ist-
nieje coś więcej”, niż to wszystko, 
czego mógł dotknąć lub ogarnąć 
wzrokiem. Jego rówieśnicy wspo-
minają go jako zdziwaczałego 
chłopca, który potrafi ł godzinami 
siedzieć w oknie i wypatrywać 
powrotu mamy, i biegać oglądać 
ceremonie katolickie i żydowskie. 
Kantor dokonuje teatralizacji 
własnego „ja” i czyni go główną 
zasadą w sztuce i w życiu. Szkoła 
podstawowa i gimnazjum o profi -
lu fi lologiczno- klasycznym miały 
również duży wpływ na Kantora. 
Był prymusem, udzielał korepe-
tycji z łaciny i greki. Dziedziną, 
która bardzo wciągnęła młodego 
artystę było malarstwo, zwłasz-
cza obrazy Jacka Malczewskie-
go, które znajdą trwałe odbicie 
w artystycznych poczynaniach 
Kantora. Można śmiało powtó-
rzyć za wybitnym profesorem 
Mieczysławem Porębskim, że 
teatr Kantora był rodzajem ma-
larstwa. Zainspirowany wielkim 
neoromantykiem - Stanisławem 
Wyspiańskim do tego stopnia, 
że umiał na pamięć jego drama-
ty Wesele, Legion i Wyzwolenie, 
wprowadził do teatru opracowa-
ną przez niego wersję Dziadów, 
a w ostatnim niedokończonym 
spektaklu pt. Dziś są moje urodzi-
ny - zrealizuje dramat, jaki ma-
rzył się Wyspiańskiemu w Paryżu 
w 1892 roku. W przedstawieniu 
tym zostaje wymyślona sytuacja, 
że w pracowni umierającego 
malarza z rysunków i szkiców 
rozwieszonych na sztalugach, 
wychodzą postacie i nabierają 
życia. W swoim życiu czerpie 
z dokonań wielkich twórców 
teatru, między innymi Leona 
Schillera (reżyser) czy Andrzeja 
Pronaszki (scenograf ), którego 
słynne trzy krzyże znajdą się 
w jego przedstawieniu. Filozofi a, 
której cytaty wplata do swych 

spektakli, na przykład Platońskie 
słowa „owej nocy”, znalazły się 
w przedstawieniu pt. Cicha noc. 
Po maturze zapisuje się do pry-
watnej Wolnej szkoły Malarstwa 
Zbigniewa Pronaszki, a po roku 
zostaje studentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Projekty do dramatu Balladyna 
są bardzo nowatorskie, nawet 
na dzisiejsze czasy i robią duże 
wrażenie. W tamtym czasie stu-
diował wielkich reformatorów 
teatru rosyjskiego: Wachtan-
gowa, Tairowa i Meyerholda, 
którego uważa za największe-
go artystę w teatrze XX wieku. 
Temat jego męczeńskiej śmierci 
wprowadzi do widowiska pt. Dziś 
są moje urodziny. Od początku 
teatralnej twórczości reżyserskiej 
towarzyszy mu napięcie między 
radykalizmem awangardowym 
i urokami symbolizmu. Czasy 
wojny wspomina jako świat bli-
ski śmierci: „Wszystko mogło się 
zdarzyć. Zatarły się granice czasu. 
Czas jakby stanął”. W tym czasie 
powstaje grupa teatralna, stwo-
rzona z młodych zbuntowanych 
artystów, której liderem zostaje 
Tadeusz Kantor. Powstają Dzia-
dy, których akcję umiejscawia na 
cmentarzu - wszystkie postacie 
wychodzą z grobów i po speł-
nieniu określonych czynności 
do nich wracają. Następnym 
przedstawieniem jest Ballady-
na.  Krytyk teatralny Tadeusz 
Kudliński pisze, że spektakl Bal-
ladyny, który miał okazję obejrzeć 
w mieszkaniu Kantora niezwy-
kle go poruszył. Balladyna była 
przedstawieniem abstrakcyjnym 
pod względem scenografi i i ko-
stiumu. Ponad rok po Balladynie 
Kantor sięga po Powrót Ody-
sa Stanisława Wyspiańskiego, 
gdzie  swoją uwagę przeniósł, 
jak to nazwał - w stronę „nowego 
realizmu”. W inscenizacji swojej 
Odysa ubiera w zabłocony, nie-
miecki mundur i hełm, zgodnie 
z wydarzeniami, które wtedy się 
działy (odwrót żołnierzy niemiec-
kich spod Stalingradu). Sceno-
grafię stanowią: podest, okręt 
z masztami i rejami, sieć rybacka 

i ręka z lirą, które były bardziej 
przedmiotami ustawionymi na 
scenie, niż teatralną dekoracją. 
Porębski nazywał to graciarnią. 
Kantor wplatał do swoich spek-
takli dźwięki z ulicy - tak było w 
Odysie, gdzie strzały z egzekucji 
wykonanej na dole zostały zwie-
lokrotnione i wykorzystane w 
tym spektaklu. Całości towarzy-
szą poruszające się po przestrzeni 
pełnej gruzów postaci w rytmie 
orginalnej muzyki wykonywanej 
na żywo przez Janinę Garścia-
-Gresselową. 

Charakterystycznym ele-
mentem jego przedstawień jest 
wykorzystywanie w nim odnale-
zionych realnych przedmiotów, 
zamiast tradycyjnego rekwizytu 
teatralnego. Piszę o tym właśnie 
spektaklu, ponieważ postać po-
wracającego Odysa będzie po-
wracała we wszystkich później-
szych widowiskach jego teatru. 
Odkrywa również zasadę swego 
teatru, a mianowicie niemożność 
scenicznej reprezentacji tego, 
co pozateatralne, niemożności 
uobecniania tego co preegzy-
stujące: dramatu, fabuły, postaci.

„Scena królestwo fi kcji, oka-
zała się dlań krainą umarłych na 
wiele lat przed zdefi niowaniem 

Danuta Maria Gołdon

FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W POSTACI AKTORA 
I REŻYSERA W TWÓRCZOŚCI TADEUSZA KANTORA 
Tadeusz Kantor – w stronę teatru formy

Danuta Maria Gołdon 

Reżyser teatralny, aktor te-
atralny i filmowy - ponad 160 
ról w fi lmie i teatrze. Wokalistka 
koncertująca w kraju i za granicą.

Magister teologii (PWT Wro-
cław), doktorantka na Wydziale 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Opolskiego
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idei Teatru Śmierci. Równoupraw-
nienia opozycji: śmierć-życie oraz 
fikcja-realność dokonał już na 
początku swojej twórczej dro-
gi, w 1944 r. - jako artystyczną 
odpowiedź na wyzwanie „zatrzy-
manego” czasu okupacji”1. Po la-
tach Kantor wspomina, że wojna 
była czasem, w którym wymyślił 
swój teatr, w którego realizację 
wprowadził „realność biedną”. 
W latach powojennych pracował 
jako scenograf w Teatrze Starym 
w Krakowie i był wykładowcą 
w aktorskim Studio. W latach 
następnych wyjeżdża na sty-
pendium do Paryża, porzucając 
etat scenografa w Teatrze Wojska 
Polskiego w Łodzi. Po powrocie 
zajmuje się głównie malarstwem, 
aż do 1955 roku, kiedy zakłada 
wraz z krakowskimi malarzami 
teatr Cricot 2, nawiązując do 
awangardowego teatru malarzy 
Cricot z lat trzydziestych. Pierw-
szym spektaklem tego teatru 
jest Cyrk według Mikulskiego, a 
następnie Mątwa Stanisława Wit-
kiewicza - od tamtej pory Kantor 
pozostaje wierny temu autorowi 
i wystawia wyłącznie jego dra-
maty. Od 1966 roku zaczyna 
się europejska kariera Kantora, 
który wyjeżdża z przedstawie-
niami do Niemiec, gdzie zbiera 
sporo entuzjastycznych recenzji. 
W 1969 prezentuje swój teatr na 
Festiwalu Sztuki Nowoczesnej w 
Premio Roma, a następnie jest 
największą atrakcją na festiwalu 
w Nancy, gdzie zdobywa wysokie 
uznanie krytyki. Powstają wtedy 
takie spektakle jak Wariat i zakon-
nica, Kurka wodna i nastąpił cał-
kowity rozdział między tekstem 
sztuki, a działaniami scenicznymi. 
Aktorzy zostają umieszczeni na 
scenie zastawionej stosem krze-
seł, wypowiadają tekst nie przed-
stawiając go, nie interpretując, 
zamiast tego komentują go i 
dyskutują. Kantor mówi o tym 
fakcie, jak o młynie, który miele 
tekst dopóki, dopóty widz go 
zrozumie. Drugi spektakl idzie 
w stronę happeningu, przedmio-
ty nie służą żadnej nadrzędnej 
roli czy akcji, po prostu istnieją, a 
aktorzy wykonują szereg potocz-
nych czynności: golą się, kąpią, 
przenoszą walizki, jedzą; Kantor 
traktuje aktora jak żywy materiał, 
jak wszystkie inne przedmioty. 
Tekst traktowany jest również 
przedmiotowo na równi z inny-
mi elementami przedstawienia. 
Teatr jest dla Kantora dziełem au-
tonomicznym, które nie może 
powoływać się na realność Po 

tych realizacjach było jeszcze 
osiem happeningów takich jak: 
Cricotage, Linia podziału, List, 
Lekcja anatomii, Tratwa Medu-
zy, Wielki ambalaż, Hommage a 
Maria Jarema. 

Następnie teatr Kantora 
wchodzi w kolejną fazę, którą 
reżyser nazywa Teatrem „i”, im-
possible - Teatrem Niemożliwym 
W teatrze tym nie było sceny, 
aktorzy rozgrywali sytuację w 
różnych realnych miejscach, 
w których odbywały się wy-
darzenia; były to w głównej 
mierze eksperymenty, jak np. 
na lodowcu w Alpach, gdzie
z wysokości 1500 metrów
zrzucano z helikoptera szafę, a 
przypadkowymi widzami byli 
uczestnicy szkółki narciarskiej. 
„Zorganizowanie tej sceny mia-
ło być miarą, za pomocą której 
zwykła życiowa rzeczywistość 
została zmierzona”2. 

Kantor twierdzi, że jeśli teatr 
chce zaistnieć jako sztuka, muszą 
obowiązywać prawa nieżycio-
we: odwrotności, odpychania, 
zderzenia. Artysta musi starać 
się, aby jego działanie straci-
ło codzienną funkcjonalność 
i utylitarność, inaczej nie może 
stać się cz ynnością uż ytą 
w sztuce. W innym happeningu 
mierzył obwód opery w Kolonii 
za pomocą bochenków chleba; 
twierdzi że happeningi są je-
dynie twórczością plastyczną, 
w których malarz wychodzi poza 
obręb płótna. Teatr ten intere-
suje go w swojej formie, gdzie 
materia fi zyczna ma  przewagę 
nad konkretnymi czynnościa-
mi, wszystko zaś zostaje zdefi -
niowane w czasie i przestrzeni. 
Nie toleruje też profesjonalizmu, 
którym jak uważa jest przesiąk-
nięty teatr - instytucja, gdzie nie 
ma tej wewnętrznej dyspozycji, 
która jest nieodzowna w two-
rzeniu sztuki. Jeśli teatr ma się 
rozwijać, nie może się zamknąć 
w kręgu czysto profesjonalnym. 
Na sztukę powinna wpływać sfe-
ra wyobraźni i czegoś „niemoż-
liwego”, czego nie da się objąć 
historycznie, ani aktualnością 
życiową, a jest umieszczone 
w głębokich pokładach pod-
świadomości i egzystencji ludz-
kiej. „Musi wyjść poza teatr, nie 
w celach tworzenia jakiegoś „an-
tyteatru”, ale aby zetknąć się z ca-
łością sztuki, z ogólnym nurtem 
myśli.3 Scenę rozumie nie jako 
określoną konstrukcję, lecz jako 
przestrzeń, w której rozgrywa się 
spektakl, ale jest to przestrzeń 

wydzielona. W dalszej drodze 
artystycznej pojawia się termin 
„idea podróży” - czyżby Kantor 
odwoływał się w niej do czasów 
dzieciństwa, gdzie podróżował 
pokonując przestrzenie Wielopo-
la? Ta idea stała się treścią, meto-
dą, i praktyką sztuki, tkwił w niej 
naturalny aspekt psychologiczny, 
pogarda dla stabilizacji, perspek-
tywa przygody, ryzyka, niewia-
domego. Znalazł ją w postaci 
aktora, jako wędrowca nieroz-
stającego się ze swoim bagażem, 
nigdzie nie zakotwiczonego. Na 
scenie aktor zostaje przytłoczony 
akcesoriami podróżniczymi typu 
walizki, torby, plecaki, tobołki 
itp., po to aby podkreślić ideę 
reżysera. Wprowadza również 
do teatru pojęcie destrukcji, 
które wywiódł od Witkiewicza 
i jego koncepcji „czystej formy”. 
Jego pragnieniem jest uzyskanie 
autonomii teatru i stworzenie 
„abstrakcyjnej” kompozycji te-
atralnej. Dokonał tego w „Teatrze 
Niemożliwym” w przedstawieniu 
Nadobnisie i koczkodany, czyli 
Zielona pigułka w dwóch aktach 
i trzech odsłonach. Kantor nie gra 
Witkiewicza lecz z Witkiewiczem. 
Pokazuje w nim historię pięknej, 
lecz zbrodniczej księżny Zofi i, jej 
skandalicznego życia i jej rywa-
lizujących ze sobą kochanków. 
Akcja toczy się w realnej rze-
czywistości szatni, wszystkie 
przedmioty nakładają się na 
siebie, tworząc spięcia drama-
tyczne, a w efekcie komiczne czy 
makabryczne. Szatniarze przez 
cały czas przedstawienia dyry-
gują aktorami, wpychają ich na 
scenę lub z niej wypędzają. Ak-
torzy posługują się rekwizytami 
nie mającymi żadnego związku 
z akcją spektaklu, działają przez 
zaskoczenie absurdem. Scena 
jest zastawiona przedmiota-
mi typu wózek szpitalny, który 
jest bufetem; klatką na ludzi, 
do której zapędzani są aktorzy, 
którzy próbują grać swoje role. 
Przez cały spektakl przewija się 
postać biskupa poruszającego 
się stale z futryną drzwi i osoba 
kochanka z kościotrupem oraz 
Cygan ze skrzypcami. Zabieg 
wprowadzenia tych postaci na 
scenę ma wprowadzić jeszcze 
większy absurd, w tym wszystkim 
obecna w przedstawieniu osoba 
Kantora, który z kamienną twarzą 
przechadza się między aktorami, 
aby swoją postacią burzyć iluzję 
teatru. Poprzez takie widowiska 
dąży do odkrywania formy w te-
atrze. Uważa, że formie martwej, 

abstrakcyjnej należy przeciwsta-
wić formę żywą, konkretną, która 
rodzi się w bezpośrednim starciu 
z realnością materii i z tęsknota-
mi wyobraźni. Forma ta ma się 
stać nie celem lecz procesem. 
Tą formą jest dla niego prze-
strzeń, którą kreuje bez względu 
na okoliczności.

„W sztuce nie ma nic autono-
micznego, nic osobnego. Prze-
strzeń dla sztuki można kreować 
wszystko jedno gdzie: na płótnie, 
czy na scenie, na ulicy i w urzę-
dzie pocztowym. Można ją kre-
ować przy pomocy farb lub przy 
pomocy aktorów, przed sobą 
samym wreszcie - przez swoje 
słowa, krzyki, skandale - byle 
tylko przyspieszyć pulsowanie 
czasu, opanować jego ucieczkę, 
uniknąć jego zasadzek. Dlatego 
właśnie nie ma żadnej różnicy 
między próbą a spektaklem. Każ-
da próba jest spektaklem nowym 
i innym, każdy spektakl - próbą 
w czujnej obecności inscenizato-
ra, który swej sceny nie opuszcza 
nigdy, nie pozwala się zamknąć 
aktom swej obecności, zasklepić, 
zabliźnić”.4

Dla Kantora sztuka jest walką 
z czasem, próbą jego ujarzmie-
nia, stąd powroty do lat dziecin-
nych, takie jego podróżowanie 
po bezkresnych łąkach sztuki. 
W teatrze służą  mu do tego 
wędrowania w czasie rekwizy-
ty, przedmioty wzięte z realnej 
rzeczywistości, które niczego nie 
udawały, które po prostu były. 
Przeszłość - czas zapomniany, 
skład, gdzie obok uczuć, klisz wi-
zerunków kiedyś bardzo bliskich 
walają się przedmioty, ubrania, 
twarze i wypadki. Wszystko to 
wydaje się być martwe, ale wy-
starczy uruchomić pamięć i wte-
dy staja się żywe. W twórcy, jak 
i w każdym człowieku, jest miej-
sce na przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Sam Kantor nazy-
wa to życiem totalnym. Swoje 
wyobrażenia o teatrze realizuje 
bardzo konsekwentnie wprowa-
dzając w nie elementy z życia, 
zwykłe powszednie czynności 
i zachowania; aktor miał być, 
a nie grać. Nigdy nie ma zakusów 
zastąpienia aktora nadmarionetą, 
tak jak to w swoim manifeście 
chciał zrobić Gordon Craig (jeden 
z czołowych reformatorów teatru 
XX wieku). Prawdą jest, że uży-
wa w swych przedstawieniach 
manekiny, ale nie zastępują one 
aktora, lecz są  przedłużeniem 
jego postaci - dopełnieniem. 
W teatrze tego reżysera mane-
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kin, który jest „skażony silnym 
odczuciem śmierci, staje się 
modelem dla żywego aktora”. 
W widowisku pt. Umarła klasa z 
1975 roku zachwyca widza kom-
pozycją plastyki, słów, dźwięków, 
porusza przemyśleniami o życiu i 
śmierci. Przedstawienie mieści się 
na pozór w formie tradycyjnego 
teatru, gdzie mamy wyraźny po-
dział na scenę i widownię. Mamy 
tu do czynienia z grą aktorów
i manekinów, jako szczególnych 
przekaźników śmierci.

„Egzystencja tych two-
rów, wykonanych na kształt 
człowieka niemal „bezbożnie”, 
w sposób niezalegalizowany, jest 
wynikiem procesu heretyckiego, 
objawem owej ciemnej, nocnej, 
buntowniczej strony działalności 
ludzkiej. Przestępstwa i „Śladu 
Śmierci” jako źródła poznania. 
To niejasne i niewytłumaczalne 
uczucie, że przez tę istotę ludzką, 
podobną do żywej, pozbawio-
ną świadomości i przeznacze-
nia, przepływa ku nam przekaz 
śmierci i nicości”5. 

W Umarłej Klasie (zob. fot. nr 
35, 36 s. 109, fot. nr 37, 38, s. 110) 
wizją teatralną, powtarzającą się 
uporczywie i mającą fi zyczność 
i natręctwo sennego koszmaru, 
jest korowód umarłych, którzy 
powracają, aby zasiąść w szkol-
nych ławkach.. Reżyser realizuje 
w przedstawieniu teoretyczne 
założenia Teatru Śmierci, spektakl 
zaczyna się zastygłym obrazem 
jak ze snu, w niskich ławkach 
siedzą staruszkowie i staruszki 
z trupio sinymi twarzami w dzi-
wacznych pozach, jak woskowe 
fi gury, ubrani w jednakowe tru-
mienne stroje, w kącie Sprzątacz-
ka-Śmierć. Aktorzy-uczniowie 
siedzą i patrzą przez dłuższy czas 
otępiałym wzrokiem na widow-
nię, po czym zaczynają podno-
sić palce do góry. Nieme prośby 
o wywołanie do odpowiedzi. 
Daremne - nikt nie wywołuje. 
Uczniowie kolejno wychodzą 
i klasa pustoszeje. Kantor, któ-
ry przez cały czas jest obecny 
na scenie, aranżuje ruch akto-
rów niczym dyrygent, a z gło-
śników płynie melodia walca, 
która uporczywie powraca. Na 
koniec pod jej wtór wchodzą 
starcy, którzy ponownie zasia-
dają w ławkach. Każdy z nich ma 
trupią kukłę dziecka, która jest 
symbolem minionego dzieciń-
stwa. W swej inscenizacji Kantor 
ujął życie ludzkie jako dzieciń-
stwo - starość - śmierć. Na scenie 
toczy się lekcja, która przebiega 

według określonego schematu. 
Przepytywanie, podpowiadanie, 
donosy, szepty, strach przed 
profesorem, kary, stawianie do 
kąta, nuda pomieszana z dyscy-
pliną, psikusy, harmider, bójki aż 
do wykrzywionych twarzy i min 
w tej starczej dziecinadzie i za-
bawne wyliczanki przechodzą 
w głoski języka hebrajskiego.
W pewnym momencie za oknem 
pojawia się kobieta i mówi, żeby 
się przeszli. Uczniowie łapią tor-
nistry i zaczynają biegać wokół 
ławek, w rytmie walca - wszystko 
kończy się upadkiem. Następ-
nie uczniowie wskazani przez 
profesora kolejno odchodzą 
ze sceny życia, a w ławkach 
zostają manekiny, z głośników 
płynie gwar. Na scenie pojawia 
się tajemnicza postać sprzątaczki 
z różnymi przyrządami swojego 
zawodu - wielka miotła w kształ-
cie kosy, którą czyści przedmio-
ty, a potem ludzi, obmywa ciała. 
Śmierć zmienia życie w przezna-
czenie, w teatrze Kantora śmierć 
zmywa po sobie ślady mokrą 
ścierką i wyżyma z niej potem 
wodę. Nad ławkami rozsypu-
je się pęk żałobnych klepsydr, 
a staruszkowie grają nimi w 
karty. Mamroczą litanie nazwisk 
zmarłych i wymieniają między 
sobą kondolencje. Odbywa się 
pogrzeb. Kantor jak w filmie 
zatrzymuje kadry i puszcza je 
w ruch. W tym spektaklu o ży-
ciu i śmierci jest groza i humor, 
wzniosłość i upodlenie, śmiesz-
ność i zamyślenie nad światem. 
Reżyser obecny na scenie od 
pierwszej do ostatniej chwili 
spektaklu, przygarbiony, w tym 
samym, zawsze czarnym ubraniu 
i ciemnym szaliku, ponaglający 
swoich aktorów gestem, jakby 
zniecierpliwiony, że to wszyst-
ko jeszcze tak długo trwa, jak 
Charon, który przeprowadza 
umarłych na tamta stronę. 

Kantor na scenie jest pamię-
cią po miejscach i ludziach. W 
życiu każdego artysty przycho-
dzi taki moment, że odwołuje się 
w swej twórczości do bardzo 
osobistych przeżyć. Takim spek-
taklem Kantora jest Wielopole, 
Wielopole - już sam tytuł suge-
ruje powrót do lat dzieciństwa i 
odwołuje się do miejsca, w któ-
rym się urodził i wychował, miej-
sca, które wywarło niezapomnia-
ne piętno na jego teatrze. Jest 
to przedstawienie poetyckie, 
wypełnione metaforami, najbar-
dziej publicystyczne, w którym 
ważne są wszelkiego rodzaju 

aktualizacje i zderzenia stereo-
typów, mitów i treści kulturo-
wych. Zespolenie precyzji formy 
i treści buduje wzruszenia, które 
stoją u podstaw prawdziwego 
teatru. Inscenizacja polegała na 
umieszczeniu na scenie czworo 
drzwi, przez które biegali w po-
płochu, zdyszani, jakby się wza-
jemnie gonili - proboszcz z krzy-
żem, kelner z tacą, dwaj chasydzi 
i posługaczka, jakby wzięta 
wprost z obrazu Goi, wycierają-
ca ścierką podłogę. Podbiegała 
to do kelnera, to do księdza lub 
do samego Kantora, jakby go 
o coś pytała. W środkowych 
drzwiach pojawiała się i znikała 
orkiestra wojskowa w mundu-
rach sprzed pierwszej wojny 
światowej. Grała na skrzypcach, 
unosząc wysoko nogi w marszu. 
Kantor krzyczał na mechanika 
ukrytego gdzieś za ławkami. 
Aktorzy poruszali się niczym fi -
gury z barokowych, ratuszowych 
zegarów. Drzwi otwierają się i 
zamykają, postacie pojawiają się 
i znikają. Kłębowisko ciał, łach-
manów i pakunków w brązach i 
szarościach jakby przywrócone 
z teatralnego muzeum, figury 
z dawnych spektakli Kantora. 
Reżyser zostaje wchłonięty przez 
teatr, po raz pierwszy schodzi ze 
sceny, by wejść z czarną trumną, 
którą gładzi niczym skrzypce. 
W teatrze Kantora podobnie jak 
w fi lmach Felliniego znak sce-
niczny ma symboliczną funkcję, 
np. taniec księdza z chasydami 
w rytm argentyńskiego tanga. 
Powracające dźwięki kołatek są 
zmieszane z krokami postaci, 

przechodzącymi przez scenę jak 
we śnie. Powoli postacie osuwa-
ją się na ziemię i tworzy się coś 
na kształt martwej natury. 
Na scenę wchodzą grabarze 
w cylindrach i frakach i czarnym 
całunem zakrywają wielką górę 
umarłych, towarzyszy temu mu-
zyka z oratorium Berlioza. 
Z tego masowego grobu wydo-
bywa się biały krzyż, by po chwi-
li zapaść się wśród czarnych 
prześcieradeł. W tym momencie 
wchodzi posługaczka, wyciąga 
kolejno ciała za kulisy i zamyka-
ją się drzwi. Posługaczka wcho-
dzi na mównicę, otwiera usta, 
chce coś powiedzieć. Nie ma 
słów. Kantor w swoich poszuki-
waniach scenicznych przekracza 
granice sztuki, widać to przy 
tworzeniu spektaklu Wielopole, 
Wielopole. Napisał on: „Po wielu 
latach i doświadczeniach anek-
towania realności (życia), uzna-
wania jej radykalnej interwencji 
w strukturę dzieła sztuki, w hap-
peningach, akcjach, manifesta-
cjach - realność zaczyna mi cią-
żyć swoja materialnością. Nie-
mały wpływ miało na to „pospo-
lite ruszenie” miernych eksplo-
ratorów, tych niegdyś niebez-
piecznych i dziewiczych terenów. 
Prawda stała się nachalną modą 
nie do zniesienia. Należało szu-
kać jej pogłębienia. W swoim 
czasie nie wierząc zbytnio 
w ortodoksję, mówiłem, że real-
ność nie może istnieć sama, że 
musi mieć swoje zagrożenie: 
iluzję”6. Kantor twierdzi, że to 
właśnie iluzja przenosi realność 
na tor poezji, a zatem reżyser 

Tadeusz Kantor /fot. wikipedia/domena publiczna
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zupełnie zmienia swoje stano-
wisko i zaczyna akceptować 
iluzję w teatrze. Przez chwilę widz 
ulega jej w teatrze, daje się wcią-
gnąć w świat nierealny i trakto-
wać go jak rzeczywistość, która 
trwa w gestach i grze aktorskiej, 
aby wchłonąć coś niewidzialne-
go i przeżyć katharsis. Iluzja poza 
swoją konwencjonalną opinią 
posiada stronę metafi zyczną. Tą 
stroną jest powtórzenie będące 
protestem i wyzwaniem oraz 
sednem sztuki. Autonomiczny 
teatr Kantora pozostaje zawsze 
związany z literaturą i nigdy nie 
pozwalał on sobie na zlikwido-
wanie tekstu, tak jak to robi wie-
lu współczesnych reżyserów, 
którzy twierdzą, że tekst pisze 
się na scenie podczas prób, albo 
w ogóle się z niego rezygnuje. 
Taki teatr zdaniem reżysera zdą-
ża w stronę baletu i pantomimy 
i nie jest teatrem dramatycznym. 
Z tekstu wybierał i wkładał po-
wtórzone w usta aktorów frag-
menty lub sceny. „Teatr powinien 
podejmować ryzyko przygód 
poza swoja sferą – interweniować 
w granicach literatury”7. Kantor 
dąży do stworzenia w teatrze 
kompozycji analogicznej do 
utworu literackiego, posiadającej 
własną semantykę, system zna-
ków i układ odniesień (kreowa-
nie dzieła teatralnego). Praca 
teatralna jest dla niego kreacją, 
procederem demiurgicznym, 
tkwiącym korzeniami w „tamtym 
świecie”. Scena, ten pusty świat, 
jak wieczność, w której życie 
rozpala się na krótko, jak złudze-
nie. O tym okresie twórczości 
Kantora Artur Sandauer powie 
jako o „konstrukcji wzruszonej”. 
W takiej właśnie formie powsta-
je spektakl Niech sczezną artyści 
(zob. fot. nr 42, 43, s. 113). 
W widowisku tym na scenie po-
jawia się pokój, w którym rodzi-
na dialogując ubiera zmarłego. 
Następnie muzyczny temat 
wprowadza na scenę jeźdźca 
Apokalipsy - sam Piłsudski (po-
stać grana przez kobietę siedzi 
na końskim kościotrupie w oto-
czeniu generałów). Na scenie 
pojawiają się postacie: karciarz 
z kawiarnianym stolikiem, wisie-
lec z szubienicą, osobnik myjący 
nogi ze swoim cebrzykiem, świę-

toszka z klęcznikiem i różańcem, 
pomywaczka ze zlewem, w któ-
rym zmywa nieustannie talerze 
i garnki. Kształty figur ołtarza 
mariackiego posłużyły jako in-
spiracja maszyn tortur dla bo-
haterów przedstawienia. Spek-
takl ma kompozycję snu. Kantor 
pokazuje życie jako proces cią-
głego umierania w daremnym 
pościgu za własną tożsamością, 
w nieskończonym przemienianiu 
się w kogoś innego. Tematem 
kolejnego widowiska był sam 
artysta. W sztuce Nigdy tu już nie 
powrócę (zob. fot. nr 41, s. 112) 
podejmuje wątek rozdźwięku 
między światowym a polskim 
odbiorem swej sztuki. Z głośni-
ków płynie tekst: „Artysta musi 
zawsze być na dnie”. Scenografi ę 
stanowią stołki, obite blachą 
stoły, między nimi miota się kel-
ner i półnaga pomywaczka. Przy 
jednym ze stolików drzemie 
ksiądz, przy innym pijak wygła-
sza przemówienie. W to wszyst-
ko wchodzi trupa aktorska, skła-
dająca się z wywołanych z prze-
szłości z innych spektakli Kanto-
ra postaci, które mają za zadanie 
odegrać tragedię Wyspiańskiego 
pt. Powrót Odysa. Aktorzy nie 
pamiętają ról, daremnie podpo-
wiadanych przez księdza, prze-
wodnika grupy. W tym wszystkim 
natrętny powracający obraz 
orkiestry w nazistowskich mun-
durach, która maszeruje w rytm 
hebrajskiej pieśni Ani maamin 
(Jestem wierzący). Całością dyry-
guje rabin z Wielopola. Za nimi 
podąża pomywaczka i wykrzy-
kuje słowa pieśni śpiewanej 
przez Żydów skazanych przez 
nazistów na zagładę. Wśród sym-
bolicznych obrazów aparat-ka-
rabin maszynowy wycelowany 
w samego artystę. Na koniec 
przedstawienia wchodzą Pano-
wie - funkcjonariusze władzy 
przemocą pakują aktorów 
i przedmioty w czarne płachty, 
tworząc zbiorowy grób. Całości 
pilnuje postać Pani w cylindrze 
i fraku (alegoria śmierci i czasu). 
W scenie ostatniej pomywaczka 
rozpakowuje mogiłę i wyprowa-
dza wszystkie postaci „biedne 
strzępy życia artysty”. Sam Kan-
tor opuszcza scenę jako ostatni 
- jedyny bohater, ofi ara w rytuale 

„niemożliwego powrotu”. „Wie-
działem, że nie mogę spodziewać 
się niczego innego jak wyszydze-
nia i ośmieszenia. Należało 
tę reakcję uprzedzić. Mam na to 
środki. Obojętność, szyderstwo, 
złośliwość powierzam aktorom, 
żałosnym postaciom przeszłości, 
zrobią to lepiej i otwarcie. I w ten 
właśnie sposób wydobywać to, 
co w życiu indywiduum najskryt-
sze, co ma wartość najwyższą, 
a dla świata w cudzysłowie wy-
daje się śmiesznością. Sztuka to 
wydobywa”8. Dlatego teatr musi 
wyjść „poza” nie w celu tworzenia 
antyteatru, ale aby zetknąć się 
z całością sztuki, co stanowi gwa-
rancję jego żywego rozwoju.
W czasach dzisiejszych teatr 
przeżywa ogromną tęsknotę za 
powrotem do swoich źródeł, 
z których się wywodzi. Szuka 
rodowodu w pierwotnych ob-
rzędach, rytuałach, praktykach 
magicznych, świętach. Sztuka 
powinna mieć nie tylko zadanie 
konsumpcyjne, lecz powinna 
stanowić integralny składnik 
życia. Zaangażowanie w sztuce 
jest równoznaczne ze świado-
mością celów i funkcji sztuki w 
jej rozwoju. Taki rozwój przewi-
duje w swoim teatrze dla aktora, 
dlatego do końca prób odnosi 
się z nieufnością do pełnego 
zaprogramowania aktora przez 
jego rolę. Jak najdłużej utrzymu-
je go w stanie jego elementar-
nych „predyspozycji”. „Rozwinąć 
jego możliwości i działania „wro-
dzone”, „pierwsze”, wytworzyć 
sferę owej praegzystencji aktor-
skiej, nie obarczonej jeszcze 
iluzją teatru. Nie wynika to 
z jakiejś niechęci do tekstu, 
z tendencji usunięcia go na dru-
gi plan. Wręcz przeciwnie. Chcę 
aby rzeczywistość rewindykują-
ca tekst nie powstawała łatwo 
i powierzchownie, aby złączyła 
się niepodzielnie z ową prarze-
czywistością aktorską i scenicz-
ną, aby w nią wrosła i z niej wy-
rosła”9. Kantor twierdzi, że aktor 
nie naśladuje, nie kształtuje 
swojej roli, lecz jest przede 
wszystkim sobą, aktorem z całym 
bagażem niepowtarzalnych pre-
dyspozycji. Aktor przez cały czas 
pozostaje świadomy własnej 
sytuacji, zatem powinien opero-

wać najprostszymi zachowania-
mi z życia codziennego, przy 
czym nie można czystej rzeczy-
wistości teatralnej mieszać 
z improwizacją. Działania aktor-
skie powinny zatem obejmować 
całą rzeczywistość, sytuacje, 
rekwizyty, muzykę i mowę ludz-
ką. Zasadniczym elementem jest 
„zgranie się” zespołu i wytworze-
nie niewidzialnych więzów mię-
dzy aktorami. Reżyser nie jest w 
stanie wyreżyserować do końca 
sytuacji aktorskich, może jedynie 
wskazać ich kierunek. Kantor 
uważał, że jednym z elementów 
przyszłej reformy teatru powi-
nien być aktor. W swoich poszu-
kiwaniach przeszedł przez kon-
struktywizm, dadaizm, abstrak-
cję, taszyzm, konceptualizm, 
happening i w każdym z tych 
nurtów zaznaczył swoją obec-
ność, do każdego dopisał swoje 
własne „korekty”. Na scenie de-
monstruje spór ze światem, któ-
ry jest przede wszystkim sporem 
z samym sobą. Kantor - jak na-
pisał Giovanni Raboni - wystawia 
samego siebie, własną prze-
szłość, własne wspomnienia 
i myśli, własną śmierć. Dlatego 
jego spektakle są bardzo subiek-
tywne. „Nie wiem, na czym po-
lega, że porozumiewam się 
z całym światem, kiedy przez cały 
czas porozumiewam się tylko 
z samym sobą”10. Całe jego życie 
identyfi kuje się z jego dziełem, 
spełnia się w nim i znajduje 
w nim swe rozwiązanie. Powra-
cający z dzieciństwa archetyp 
domu jako nadziei przetrwania 
powraca ciągle w jego spekta-
klach. Pamięć jest warunkiem 
rozwoju, a ten z kolei jest istotą 
życia. W swoim teatrze jest Cha-
ronem, który umarłych przepra-
wia z powrotem na naszą stronę 
przez rzekę Pamięci. Do samego 
końca niezmordowany, urąga-
jący śmierci, która była mu za-
wsze bliska, przygotowuje fi na-
łowy spektakl swojego życia Dziś 
są moje urodziny (zob. fot. nr 44, 
s. 113), którego nigdy nie dokoń-
czył. Urodziny, które są zaprze-
czeniem śmierci i pamięć, która 
zawsze jest narodzinami. 

1. Krzysztof Pleśniarowicz, Kantor artysta końca wieku, wyd. Dolnośląskie, Wrocław 
1997, s. 61
2. August Grodzicki, Reżyserzy Polskiego Teatru, wyd. Interpress, Warszawa 1979, s. 117
3. Tadeusz Kantor, Metamorfozy, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2000, s. 584
4. Mieczysław Porębski, T. Kantor Świadectwa Rozmowy Komentarze, wyd. Murator, 
Warszawa 1997, s. 81
5. August Grodzicki, Reżyserzy Polskiego Teatru, wyd. Interpress, Warszawa 1979, s. 120

6. Jan Kłosowicz, Tadeusz Kantor Teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1991, s. 53
7. Tamże, s. 60
8. Krzysztof Pleśniarowicz, Kantor, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 261 
9. Tadeusz Kantor, Metamorfozy, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2000, s. 422
10. Krzysztof Pleśniarewicz, Kantor, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 299
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Administracyjnie Czermna 
w swojej historii przez długi czas 
podlegała Nachodowi. Prawdo-
podobnie  utworzenie  parafi i 
nastąpiło w drugiej połowie XII 
wieku. Na obrzeżach Czermnej 
zaczęła wyrastać  miejscowość 
Chudoba, która z czasem rozro-
sła się, zdominowała i wchłonęła 
Czermną – dziś Kudowa-Zdrój. 
Pierwsze wzmianki o miejsco-
wości pochodzą z 1354 r. Wieś, 
która dała początek miastu, po-
łożona była na czeskim obszarze 
etnicznym . Pierwsza wzmianka 
w źródłach pisanych o kościele 
św. Bartłomieja miała miejsce 
w 1384 roku, ale przyjmuje się, 
że kościół musiał istnieć wcze-
śniej, z uwagi na wcześniejsze in-
formacje o istnieniu tutejszej pa-
rafi i. Świątynia uległa zniszcze-
niu już w XV w. podczas wojen 
husyckich, została odbudowana 
w X VI  w.  i  rozbudowana 

w XVIII w. przez księdza Wacła-
wa Tomaszka - twórcę Kaplicy 
Czaszek. Oprócz Kaplicy Czaszek 
charakterystyczną budowlą jest 
również późnogotycka dzwonni-
ca z 1603 roku, dwukrotnie prze-
budowana w XVIII i XIX wieku. 
Jest to typowa obronna dzwon-
nica, najstarsza na ziemi kłodz-
kiej. Kościół pod wezwaniem św. 
Bartłomieja ma swe początki w 
XIV w. Zniszczony podczas wo-
jen husyckich, zostaje odbudo-
wany w XVI wieku, kilkakrotnie 
restaurowany. Na teren kościelny 
prowadzi brama-dzwonnica z 
1603 roku, przebudowana w 
1700 roku, zwieńczona cebu-
lastym hełmem na makowicy 
opierzonej łupkiem.  Obecny 
wystrój  otrzymał w drugiej po-
łowie XVIII wieku, a  powstał w 
wyniku gruntownej rozbudowy 
poprzedniego.  Jednonawowy, 
przykryty kolebką. Posiada ba-

rokowe wyposażenie: ołtarze, 
ambona, organy, rzeźby, obra-
zy. Ołtarze boczne oraz ambonę 
wykonał rzeźbiarz Alois Schmidt 
z Lądka-Zdroju w roku 1930. 
W kościele św. Bartłomieja 

szczególnie czczona jest szcze-
gólnie Matka Boża Dobrej Rady i 
Mądrości Serca. Uroczysta insta-
lacja łaskami słynącego Obrazu 
miała miejsce 7 grudnia 2003 
roku.

Konrad Czapliński

KUDOWA-ZDRÓJ CZERMNA

Kościół św. Bartłomieja, po lewej dzwonnica, a w środku ossuarium.

Widok na prezbiterium z ołarzem głównym oraz dwa ołtarze boczne Wnętrze Kaplicy Czaszek

Widok na Kudowę-Zdrój z lotu ptaka.

Pijalnia Wód Mineralnych.
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P o m i ę d z y  k o ś c i o ł e m 
a dzwonnicą znajduje się baro-
kowa Kaplica Czaszek. Jedyne 
w Polsce ossuarium zostało 
zbudowane w latach 1776-1804 
przez miejscowego proboszcza 
Wacława Tomaszka.  Ściany i 
sufi t kaplicy pokrywa ok. 3 tys. 
czaszek i kości ludzkich. Dalsze 
20-30 tys. szczątków leży w 
krypcie pod kaplicą. Są to po-
zostałości ofi ar wojen śląskich 
z lat 1740-1742 i 1744-1745 oraz 
chorób zakaźnych. W dzielnicy 
Czermna udostępniona jest do 
zwiedzania ruchoma szopka 
przedstawiająca miasto Be-
tlejem. W niewielkiej wiejskiej 
chacie oglądać można ok. 250 
ręcznie struganych lipowych, 
ruchomych figurek, wykona-
nych w latach 1896-1924 przez 
Franza Stephana. Przedstawia-
ją one sceny z życia pasterzy 
i mieszczan, ich zwierzęta, domy 
i zajęcia. Można zagrać na za-
bytkowych organach także zbu-
dowanych przez autora szopki. 
Wyposażone są w 270 piszczałek
i obejmują 10 rejestrów. 

Niezwykłe uroczysko na 
obrzeżu Kudowy to leśne 
sanktuarium Matki Bożej Bo-
lesnej w Zielonej Dolinie z nie-
wielką, piękną kaplicą. W XVII 
w. odkryto źródła leczniczych 
wód. W 1636 roku powstały 
pierwsze urządzenia kąpielo-
we.  Kudowa-Zdrój to piękna 
uzdrowiskowa miejscowość 
w Kotlinie Kłodzkiej. Poza 
pięknym Parkiem Zdrojowym 
można tu zobaczyć  także uro-
cze Muzeum Zabawek, piękny 
Skansen czy Szlak Ginących 
Zawodów. Kudowa to także 
punkt wypadowy do Błędnych 
Skał oraz Szczelińca  Wielkiego 
w Górach Stołowych. Przed laty 
w parafi i w Czermnej pracował 
bł. ks. Gerhard Hirschfelder.

W dzielnicy Czermna udo-
stępniona jest do zwiedzania 
szopka zbudowana w latach 
1904-1924, składająca się z ok. 
250 ruchomych figurek lipo-
wych. Na obrzeżach Czermnej 
zaczęła wyrastać miejscowość 
Chudoba (dziś Kudowa-Zdrój), 
która z czasem rozrosła się, zdo-
minowała i wchłonęła Czermną. 
Pierwsze wzmianki o miejsco-
wości pochodzą z 1354 r. Wieś, 
która dała początek miastu, 
położona była na czeskim ob-
szarze etnicznym i nazywała się 
Lipolitov, a następnie Chudoba. 
W XVII w. odkryto źródła leczni-
czych wód. W 1636 r. powstały 

pierwsze urządzenia kąpielo-
we. Najczęściej odwiedzanym 
obiektem w Kudowie jest nie-
wątpliwie Pijalnia Wód Mine-
ralnych, położona w pięknym 
Parku Zdrojowym, założonym w 
XVIII wieku. W parku mieści się 
powstałe w tym samym czasie 
sanatorium „Zameczek”. Sama 
pijalnia została zbudowana 
dopiero na początku XX wie-
ku. Atrakcją dla melomanów 
są odbywające się w Kudowie, 

corocznie w sierpniu, festiwale 
moniuszkowskie.

Kudowa jest również bardzo 
atrakcyjna turystycznie. Blisko 
stąd w Góry Stołowe, które za-
skakują przedziwnymi formami, 
zaliczając się do rzadkich osobli-
wości w Europie. Wędrówki do 
Błędnych Skał oraz Szczelińca 
Wielkiego dostarczają wielu 
niezapomnianych wrażeń. 
W Zielonej Dolinie, do któ-
rej prowadzi niebieski szlak 

z Kudowy-Zdroju, znajduje się 
urzekająca murowana kapliczka 
z 1883 roku. Poniżej kaplicy wy-
pływa źródełko, którego wody 
uważane są przez mieszkańców 
Kudowy-Zdroju i kuracjuszy 
za lecznicze. Miejsce to, dzięki 
przepięknemu położeniu wśród 
świerkowego lasu oraz walo-
rom smakowym wody, cieszy 
się dużą popularnością wśród 
mieszkańców miasta, kuracjuszy 
i turystów.

Kudowa-Zdrój - pierwsza stacja w Polsce na międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych 

KS. GERHARD HIRSCHFELDER 
W OCZACH DZIEWCZĄT Z PSTRĄŻNEJ I CZERMNEJ

Maria Elżbieta Hauschke była 
najstarszą mieszkanką czeskiego 
zakątka, etnografi cznego unikatu, 
który dopiero po 1741 r. przeszedł 
pod władzę Prus, później Niemiec, 
a po wojnie przypadł Polsce. Daw-
na mieszkanka Pstrążnej, urodzi-
ła się w kudowskim szpitalu 30 
grudnia 1928 r. o godzinie 4,45 
nad ranem. Jej rodzicami byli 
Alojzy Hauschke (ur. 1900 † 26 
XII 1938; pracował jako górnik w 
sztolni usytuowanej w pobliżu 
dzisiejszego skansenu) i Maria z d. 
Hupka, a dziadkami Franz i Anna 
Hauschke. W dniu 13 stycznia, w 
kościele parafi alnym w Czermnej 
ochrzcił ją ks. Rochus Bernatzky 
(1903 -1997), pełniący posługę 
wikariusza w latach 1928-1932. 

Maria miała jeszcze siostrę 
(niestety wcześnie zmarła) oraz 
dwóch braci: starszego Alojza, 
który jako małoletni ochotnik 
wybrał się na wojnę i zginął pod 
Charkowem. W 1933 r. w Pstrąż-
nej - miejscowości położonej w 
zachodniej części Gór Stołowych, 
na wysokości 560 m n.p.m., a w 
odległości 7 kilometrów od cen-
trum Kudowy, żyło 555 osób. Od 
połowy XIX w. do 1932 r. były tu 
czynne kopalnie węgla kamien-
nego, którego złoża znajdowały 
się na niewielkiej głębokości. W 
latach 1931-1932 kopalnia „Ele-
onora” była własnością rodziny 
Egeilsów z Berlina. W okresie 
rozwoju Kudowy, pierwszego 
kardiologicznego uzdrowiska Nie-

miec, Pstrążna leżała na atrakcyj-
nej trasie wiodącej do Błędnych 
Skał. W efekcie była bardzo często 
przemierzana przez kuracjuszy, 
w tym wiele wybitnych osobisto-
ści, ale do 1945 r. nadal pozostała 
wioską rolniczą. Po czym stała się 
dzielnicą miasta Kudowa - Zdrój.

 W 1943 roku Maria Elżbieta 
Hauschke ukończyła tutejszą 
szkolę podstawową, gdzie była 
wzorową uczennicą. Marzyła, aby 
w przyszłości zostać nauczycielką. 
Niestety, ze względu na poważ-
ną chorobę owdowiałej matki 
(padaczka i epilepsja, z czym 
związane były m.in. chwilowe 
utraty przytomności i przerwy 
w oddychaniu) oraz konieczność 
roztoczenia opieki nad młodszym 

bratem, nie mogła opuścić domu. 
Ponadto od 1926 r. miała szereg 
subiektywnych „wizji religijnych”, 
które starała się obiektywizować 
poprzez rozmowy i koresponden-
cję prowadzoną m.in. z wrocław-
skimi biskupami pomocniczymi: 
Pawłem Latuskiem i Józefem 
Markiem. W latach 1957-1971 
pracowała w Czermnej, w nie-
wielkim zakładzie produkującym 
tkaniny frotte. Pod koniec XX w. 
mieszkała w skromnym domu 
pod numerem 21, przy ścianie 
lasu i w niewielkiej odległości od 
czeskich osad Mokřiny i Závrchy 
oraz wsi Ždárky, jednym słowem 
przy granicy z Czechosłowacją. 
Z powodu opieki nad cho-
rą matką Marią, która zmarła 

Alojzy Hauschke podczas żniw, w latach 30-tych XX w. Maria Hauschke w Pstrążnej przy tzw. „Krzyżu kowala” - Grupie Ukrzyżowania 
wzniesionej w 1889 roku przez dawnego kowala Jansu.
Na rewersie kapliczki czytamy: „Errichtet von Aloys und Franziska Jansu, 1889” 
(foto: archiwum Evy Pumrové).
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15 I 1971 roku oraz szczegól-
nego odczytu własnej misji 
życiowej, nie zdecydowała się 
na zamążpójście. W tej sytuacji 
poświęciła swoje życie pomocy 
okolicznym osobom ubogim, cho-
rym i samotnym, którym służyła 
z ogromną pasją i wielkoduszno-
ścią (zapiski bratanicy Marii Wol-
skiej zawierają niepełną, ale i tak 
bardzo obszerną listę tych osób). 

 Pani Maria zmarła 9 kwietnia 
2015 r. w Pstrążnej, pierwszej i je-
dynej małej ojczyźnie, wskutek 
rozległej miażdżycy. W ten spo-
sób defi nitywnie opuściła czeski 
zakątek i udała się na pielgrzym-
kę do Domu Ojca Niebieskiego. 
11 kwietnia 2015 r. o godzinie 13, 
w kościele parafi alnym św. Bartło-
mieja Ap. w Kudowie-Czermnej 
miała miejsce liturgia pogrzebo-
wa, po czym ciało zmarłej Pani 
Marii zostało pochowane obok 
jej matki Marii (* 27 VII 1899 † 
15 I 1971) na tutejszym cmen-
tarzu parafi alnym. W zacisznej i 
malowniczo położonej górskiej 
wiosce, zamieszkałej przez po-
tomków czterech wyznań chrze-
ścijańskich: katolików, husytów, 
luteran i kalwinów, przeżyła całe 
swoje życie - 87 lat. 

 Często spotykałem sędziwą 
Panią Marię w niezwykle malow-
niczym krajobrazie „Krainy Pana 
Boga i Maryi”. Ze śpiewem pieśni 
kościelnych na ustach, z pleca-
kiem na plecach, przemierzała 
polne dróżki, spinające Pstrążną 
z Kudową i Czermną. W taki oto 
sposób udawała się na zakupy do 
miasta lub do „swego kościoła”. 
Sędziwa, ale nadal, aż do bardzo 
zaawansowanego wieku, samo-
dzielna Maria Elżbieta Hauschke 
była żywą ”ikoną” Pstrążnej i cze-
skiego zakątka. Swoim rozmów-
com często wyznawała: „Hlavu 

mám německou, srdce český, a 
papíry polský” (w j. pol. „Głowę 
mam niemiecką, serce czeskie, 
a dokumenty polskie”).

W chwili przybycia ks. wi-
kariusza Gerharda Hirschfel-
dera (*1907 Kłodzko †1942 
KL Dachau) do Czermnej, 
Pani Maria miała zaledwie 
cztery lata. Przez następne 
siedem lat był jej katechetą 
i duszpasterzem przygotowu-
jącym ją do pierwszej komunii 
św. W jednym ze wspomnień, od-
słania ona fakt, że nauczycielem 
w Pstrążnej był dawny kolega 
ks. Gerharda z okresu studiów 
teologicznychi przybliża nam 
łączącą ich relację oraz charak-
terystyczny – prosty, bezpośredni 
i radosny sposób bycia ks. Hir-
schfeldera. 

Poniżej, przytaczam ważny 
fragment wspomnień Marii Hau-
schke, spisanych przez jej brata-
nicę Marię Wolską (mieszkankę 
Pstrążnej), które przybliżają nam 
kolejną przyjazną relację ks. Ger-
harda. Dotychczas była ona nie-
znaną, również i jego biografom.

 „W latach 1935-1943 chodzi-
łam do szkoły. Nauczyciel Johan-
nes Füssel był przyjacielem mo-
jego domu Miał [żonę Charlotte, 
z d. Rinke] i dwoje dzieci: Marię i 
Jürgena, dlatego często, popołu-
dniami przebywałam u nich, bo 
czytałam dzieciom książki.

 Zdarzało się, że wpadał do 
nich w odwiedziny nasz młody 
ksiądz Gerhard Hirschfelder2. Pod-
chodził cichutko, zasłaniał mi oczy 
i pytał kto to? Było więc bardzo 
wesoło. Johannes i Gerhard byli 
przyjaciółmi jeszcze ze studiów. 
Obaj wybrali się do seminarium, 
ale wytrwał tylko Gerhard, bo Jo-
hannes ożenił się i został wspa-
niałym nauczycielem”.

 W tym miejscu dodam tylko 
istotny fakt, że Johannes Reinhold 
Josef Füssel (* 02 VI 1901 Lesica 
k/ Międzylesia † 1947 Anscherka, 
Syberia) na przełomie 1939/40 
roku z Pstrążnej trafi ł z rodziną 
do niewielkiej podgórskiej wsi 
Droszków3, gdzie do 1944 r. był 
nauczycielem i kościelnym kan-
torem. 

Pasjonowała  go muz y-
ka, literatura i tańce ludowe. 
W pamięci uczniów zapisał się 
jako wzór godny naśladowania. 
Z tej niewielkiej wioski został 
powołany do służby wojskowej 
w Wehrmachcie. Zmarł w 1947 

r. w Anscherce na Syberii, w so-
wieckim obozie jenieckim. Po 
zakończeniu wojny, jego żona 
i dzieci zostali wysiedleni do Nie-
miec. Przez długie powojenne 
lata Maria Hauschke korespon-
dowała z Marią, córką Johanne-
sa, po mężu Lorenz. Maria Lorenz 
w 1972 r. odwiedziła Marię Hau-
schke w Pstrążnej. 

Z chwilą kiedy do Czermnej 
dotarła wiadomość o śmierci 
ks.  Gerharda Hirschfeldera 
w KL Dachau († 1 VIII 1942), wiele 
rodzin umieściło w swoich domo-
wych „kącikach Pana Boga” duże 
oprawione portrety charyzma-

Charlotte FüsselJohannes Füssel. Zdjęcie z 1940 roku.  Jürgen Füssel Marie Füssel

Domowy kącik Pana Boga w Międzynarodowym Domu Spotkań 
im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Kudowie-Czermnej.
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tycznego duszpasterza „Jelonka”. 
Był to zdrowy przejaw „vox populi 
vox Dei” i pierwszy przejaw nie-
ofi cjalnego kultu.

Elisabeth Kynast z domu 
Schmidt to była mieszkanka „sto-
licy” czeskiego zakątka na ziemi 
kłodzkiej, która pierwsze 20 lat 
swego życia spędziła w Czerm-
nej. Urodziła się 6 kwietnia 1942 r. 
w Czermnej k/Kudowy (źródło-
słów nazwy wsi pochodzi od sło-
wa „czerwona”; taki kolor ma tutaj 
przeorana jesienią ziemia upraw-
na), jako drugie z czworga dzieci 
miejscowego stolarza Franza jun. 
Schmidta (ur.25 XI 1907 Czerm-
na , zm.23 VI 1968 Lagek/Lippe) i 
Marii (ur. 20 V 1910 Floste-Friedl, 
zm.12.04.1972). Sześcioosobowa 
rodzina Franza Schmidta mieszka-
ła w Dolnej Czermnej w budynku 
pod nr 13 i należała do katolickiej 
parafi i św. Bartłomieja Ap. W tym 
samym domu żyli także jej dziad-
kowie: Franz sen. Schmidt (ur.31 
III 1865 Czermna) i Maria (ur.12 XII 
1879 Fridrichsberg). Podobnie jak 
wielu tutejszych mężczyzn, także 
i Franz Schmidt jesienią 1942 r. 
został wcielony do Wehrmach-
tu. Przed wojną pracował w nie-
mieckiej straży granicznej. Wojna 
skończyła się dla niego dopiero 
w 1947 r. Oswobodzony wówczas 
z niewoli, schronił się u krewnych 
w Czechosłowacji. W konsekwen-
cji Franz do 1952 r. mieszkał i pra-
cował w czeskim Hronovie, zaś 
dzieci pozostawały wraz z matką i 
na jej utrzymaniu po polskiej stro-
nie granicy. Dopiero w 1957 roku 
otworzyła się prawna możliwość 
łączenia rodzin. 

Jak wspomina Pani Elisabeth 
po zakończeniu wojny przez sześć 
tygodni żołnierze Armii Czer-
wonej byli postrachem tutejszej 
ludności, zwłaszcza dla kobiet 
i dziewcząt. Część mieszkańców, 
jeszcze przed wejściem Rosjan 
schroniła się w Czechosłowacji. 
Na wszystkich domach musiały 
być wywieszone białe fl agi. Niem-
ców zobowiązano do noszenia 
białych opasek. Dochodziło do 
dramatycznych grabieży mienia 
i zajmowania nawet zamieszka-
łych domów. W 1946 r. zaczęły 
się przymusowe wysiedlenia, ale 
jedną trzecią ludności zatrzymano 
na miejscu dla realizacji ważnych 
zawodów i prac. Od 1950 r. funk-
cjonowała w Czermnej szkoła, 
w której nauczanie odbywało 
się w języku niemieckim. Wcze-
śniej z powodzeniem działała 
także szkoła czeska. Pani Kynast 
opanowała więc trzy miejsco-

we języki, a w powstałym po 
wojnie mieście Kudowa-Zdrój 
ukończyła szkołę podstawową 
, a następnie uczęszczała do 
gimnazjum. Dopiero w 1962 r. 
wyjechała do RFN. Tam poznała 
swojego przyszłego męża Klausa 
Kynasta (dawnego mieszkańca 
Szklarskiej Poręby) i zamiesz-
kała w Neuenrade (Sauerland). 
W 1964 r. ściągnęła do Niemiec 
także swoich rodziców oraz brata 
Maxa (*1940) i siostrę Johannę 
(*1951). Obecnie mówi o sobie: 
„Jestem Niemką, mam czeskie 
serce i polski paszport”.

 Pani Kynast nie miała ra-
dości osobistego spotkania 
z ks. Gerhardem - charyzma-
tycznym duszpasterzem ziemi 
kłodzkiej. W konsekwencji nie 
ma jej głosu w gronie 25 rela-
cji zebranych na rzecz procesu 
beatyfi kacyjnego ,prowadzone-
go przez diecezję Münster, ani 
wśród 13 świadectw zebranych 
przez diecezję Hradec Kralo-
ve. Nie mniej często wyznaje,
że bł. ks. Gerhard: „męczennik 
z Dachau prowadzi ją przez całe 
życie”. Razem ze swoim rodzeń-
stwem stawiała znicze i kwiaty na 
grobie ks. Gerharda. Wraz z bli-
skimi opiekowała się także wielo-
ma innymi niemieckimi grobami 
znajdującymi się na cmentarzu 
w Kudowie – Zdroju Czermnej. 
Pani Elisabeth czyni to do dzisiaj, 
przy okazji każdego pobytu w 
rodzinnych stronach. 

Treść swojego świadectwa 
Pani Kynast zaczerpnęła ze wspo-
mnień, opinii i opowiadań zasły-
szanych od rodziców, krewnych 
i dawnych współparafi an. Sfor-
mułowała je w przededniu uro-
czystości beatyfi kacyjnych. Osią-
gnęła już wtedy wiek 68 lat. Tak 
więc redakcja wspomnień o tym 
drogim, niemal przez wszystkich 
ulubionym ks. „Jelonku” (jak Go 
pieszczotliwie nazywał ks. prob. 
A. Hauff en), miała miejsce 71 lat 
od chwili odejścia ks. Gerharda 
Hirschfeldera z Czermnej, a 68 
lat po śmierci męczennika z KL 
Dachau. Staraniem Pani Kynast 
w domu wychowanki ks. Gerhar-
da Pani Rosy Rokitensky (ur.19 
VII 1919 Czermna) w Kudowie-
-Czermnej powstał symboliczny 
„Dom spotkań im.bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera.”, aktualnie organi-
zowana jest izba pamięci. Pani 
Elisabeth kilkanaście razy w roku 
nawiedza swoją pierwszą ojczy-
znę i na różny sposób troszczy 
się o rozwój kultu „Rubina Ziemi 
Kłodzkiej”.

„ G e r h a r d  H i r s c h f e l d e r 
[w duchowy sposób] towarzyszył 
mi przez całe moje życie. Moim 
rodzicom dawał ślub w 1938 r. 
w Kudowie Zdroju - Czermnej. 
Urodziłam się w 1942 roku, czyli 
w roku jego śmierci. Z tego powo-
du moja matka nie mogła wziąć 
udziału w jego pogrzebie. Ojciec 
mój był na wojnie od jesieni 1942 
do 1946 roku, a następnie w nie-
woli. Dziennikarz „Gościa Niedziel-
nego” relacjonował: „Ojciec pani 
Elizabeth przygotował trumnę, 
w której umieszczono urnę 
z prochami kapłana przysłaną 
z Dachau”- [zob. M. Jarosz, GN 
38/2015].

„Jako dzieci stawialiśmy za-
wsze kwiaty na grobie księdza 
[ks. G. H. zmarł 1 VIII 1942 roku 
na zapalenie płuc z powodu 
nadludzkiej pracy, niedożywie-
nia i wyczerpania w lazarecie 
KL Dachau] i opiekowaliśmy się 
wieloma niemieckimi grobami. 
Któregoś dnia zauważyliśmy, że 
na cmentarzu nie ma już grobu 
Hirschfeldera. Okazało się, że 
ówczesny proboszcz kazał zni-

welować wszystkie niemieckie 
groby obok kościoła. Zrobiliśmy 
nowy drewniany krzyż, gdyż stary 
zniknął. W tamtych czasach mo-
dliliśmy się potajemnie do księdza 
Hirschfeldera, bo nie mogliśmy 
o nim mówić.”

Grobami opiekowała się 
Rosa Rokitensky [*19 VII 1919 
Czermna]. Ks. Gerharda po-
znała w wieku 13 lat. Jej dom 
rodzinny wybudowany był 
w odległości kilkudziesięciu me-
trów od kościoła parafialnego 
w Czermnej. W swym testamencie 
przepisała część odziedziczonej 
nieruchomości miejscowej parafi i. 
To właśnie w tym miejscu Pani 
Kynast utworzyła „Dom spotkań 
im. bł. ks. Gerharda Hirschfelde-
ra” Elizabeth wspomina również 
chwile, kiedy Rosa Rokitensky na-
wet nocą pilnowała grobu księdza 
Hauff ena, bo i jego mogiłę chcia-
no zlikwidować. Ksiądz Hauff en 
był proboszczem w Czermnej 
w latach 1920-1939, w czasach 
posługi ks. Hirschfeldera. On także 
bardzo ucierpiał od ówczesnego 
reżimu nazistowskiego. Zmarł 11 

Kudowa-Zdrój Czermna. Groby ks. prob. Augustina Hauff ena 
i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera (fot. ks. T. Fitych).

Fotografi a Elisabeth Kynast. Kadr z fi lmu pt. „Dziewczęta z Czermnej – czyli kilka 
wspomnień o ks. Gerhardzie Hirschfelderze”.
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1.  Maria Hauschke mieszkała w Pstrążnej pod nr 2 od 1957 r. kiedy to razem z matką 
wyprowadziła się z domu rodzinnego. Dom rodzinny M. Hauschke znajdował się pod 
nr 9 (dawniej nr 16; do dzisiaj w niszy na szczycie domu znajduje się fi gurka Praskiego 
Jezulatka) - obecnie znajdują się tu: łowisko pstrąga i smażalnia prowadzone przez bra-
tanicę M. Hauschke - Elżbietę Maciejewską i jej męża Marka.
2.  Tego typu odwiedziny mogły się odbywać od chwili przybycia ks. Gerharda Hirschfeldera 
do Czermnej, tzn. wiosną 1939 r. i trwały do ok. jesieni lub końca roku 1939 z powodu 
wyjazdu do Droszkowa. Zob. m.in. N. H. Fischer (red.), Droschkau – Chronik eines Dorfes 
in der Grafschaft Glatz- Schlesien, Texas 2008, s. 60n, 180-184. Ze strony 180 pochodzą 
cztery zdjęcia członków rodziny Füssel. 
3.  Droszków leży na granicy Gór Złotych i Wzgórz Rogówki w Kotlinie Kłodzkiej. Jest 

on niewielką wsią (w 1933 r. 176 mieszkańców) ciągnącą się wzdłuż Brodka (potocznie 
Droszkowskiej Wody) na wysokości ok. 440–500 m n.p.m. w dolinie, położonej poniżej 
Przełęczy Droszkowskiej. Od Kłodzka, siedziby powiatu i gminy, jest oddalona o ok. 
7 km. Od. 1870 r. właścicielem tej resztówki dworskiej (obejmującej 103 morgi),  był 
niejaki Volkmer. We wsi istniała kaplica cmentarna pw. św. Barbary (z XV-XIX w., prze-
budowana w XVII/XVIII w. w stylu barokowym). W okresie międzywojennym działała tu 
szkoła podstawowa (w 1937 r. nakładem 13,5 tys. marek szkoła została przebudowana, 
powiększone zostały klasy szkolne i ich okna; służbowe mieszkanie nauczyciela to cztery 
pokoje i kuchnia), która istniała do lat 70. XX w.). Zob. m.in. N. H. Fischer (red.), Droschkau 
– Chronik eines Dorfes, dz. cyt. S. 25-26.

Bibliografi a:

września w 1939 r. z powodu za-
trzymania akcji serca [sic! księgi 
metrykalne podają cukrzycę jako 
powód zgonu], mając zaledwie 
52 lata. 

Od 40 lat opiekuję się groba-
mi niemieckimi na cmentarzu w 
Kudowie-Zdroju Cermnej. Dzię-
ki temu zachowały się do dnia 
dzisiejszego. Bardzo pomógł 
ks. prałat Romuald Brudnowski, 
który zaproponował utworzenie 
miejsca pamięci o księżach, któ-
rzy zginęli w KL Dachau. Wspólnie 
zastanawialiśmy się, gdzie umie-
ścić mogiłę księdza Hirschfeldera. 
Powstała niespełna cztery metry 
od pierwotnego grobu. Przy eks-
humacji znaleźliśmy urnę i resztki 
białej trumny, tej właśnie, którą 
wykonał mój ojciec. Część pro-
chów umieściliśmy pod płytą na-
grobną. Reszta została umieszczo-
na w kościele jako relikwie. Nasz 
dobry Gerhard Hirschfelder ma 
więc swoje miejsce pamięci bli-
sko kościoła. Jestem zadowolona, 
że udało mi się zachować ten i 

wiele innych grobów moich ro-
daków. Tysiące ludzi odwiedzają 
corocznie cmentarz w Czermnej. 
Są wśród nich turyści zwiedzający 
Kaplicę Czaszek, pomnik niemiec-
kiego dziedzictwa. Nawiedzają 
także grób ks. Hirschfeldera, 
który cieszy się szacunkiem tak 
Polaków, jak i Czechów. Dzieci 
z kudowskich szkół składają kwia-
ty na jego grobie. Zawsze palą 
się tam znicze. Kwiaty są także na 
grobie ks. prob. Hauff ena i przy 
pomniku księży zamordowanych 
w KL Dachau. Od pięciu lat, obok 
grobu Hirschfeldera znajduje się 
krzyż upamiętniający ofi ary Katy-
nia. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
ks. Romualdowi Brudnowskiemu, 
który nam przez te wszystkie 
lata towarzyszył w staraniach 
o beatyfi kację i modlił się. Pełni 
wdzięczności jesteśmy także Ojcu 
Świętemu Benedyktowi XVI za be-
atyfi kowanie księdza Gerharda. 

Uroczystość beatyfi kacyjna 
odbyła się 19 września 2010 roku 
w Münster. 10 października tegoż 

roku w Kudowie-Zdroju wspól-
nie dziękowaliśmy za beatyfi ka-
cję tego odważnego i dobrego 
człowieka, błogosławionego 
męczennika obozu koncentra-
cyjnego w Dachau”.

 Z języka niemieckiego tłu-
maczyła Irena Rogowska. (Źródło: 
Błogosławiony Gerhard Hirsch-
felder, „Ziemia Kłodzka” (2010) 
wrzesień, wydanie specjalne, s. 
32-33).

Kolejne świadectwa tego 
typu:

 Film pt.: „Dziewczęta z Czerm-
nej – czyli kilka wspomnień o ks. 
Gerhardzie Hirschfelderze” [świa-
dectwa trzech Pań „o naszym 
wikariuszu”: Anna Duchatcho-
vá, Rosa Teuber, Elisabeth Knast 
(mieszkanka Dolnej Czermnej w 
l. 1942-1962), czyli dwóch daw-
nych wychowanek bł. ks. G.H. 
i mieszkanek Czermnej]; czas 
trwania fi lmu: 9,11’ min.; format 
mp.4; zapis 94 MB; na płycie CD 
jest on dostępny także w parafi i 
św. Bartłomieja Ap. w Kudowie - 

Zdroju Czermnej; ponadto stano-
wi on aneks do książki: ks. Tadeusz 
Fitych, LIST BOGA, Kudowa Zdrój 
2016, aneks nr A11-4.

 Dopiero w roku 2015, po raz 
pierwszy opublikowana została 
w języku polskim synteza trzy-
nastu świadectw pochodzących 
z „czeskiego zakątka” - dawnych 
uczniów ks. Gerharda H. w Czerm-
nej. Na wezwanie biskupa Hradca 
Králové Dominika Duki z końcem 
1989 roku swoje relacje sformu-
łowali zarówno księża, jak i osoby 
świeckie. W dokumentacji sporzą-
dzonej na rzecz procesu beatyfi -
kacyjnego kłodzkiego kapłana -
 „Monasterien”, wydanej w języku 
włoskim w Rzymie 2002 r., na stro-
nach 185-194 opublikowano jedy-
nie 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.
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11 marca 2017 roku mieli-
śmy przyjemność otworzyć, w 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nową 
wystawę WYMIARY ZMODYFIKO-
WANE. ALTERED DIMENSIONS. 
Zsolt Gyenes, Jerzy Olek, Zdeněk 
Stuchlík. Wernisażowi towarzy-
szyły trzy inspirujące wykłady 
połączone z projekcjami krótkich 
fi lmów autorskich oraz prezen-
tacjami multimedialnymi.

Jako pierwszy wystąpił 
Zdenĕk Stuchlik. Fizyk i foto-
graf, profesor fi zyki teoretycznej 
i astrofi zyki na Wydziale Filozofi i 
i Nauki Uniwersytetu Śląskiego 
w Opawie. Opowiadał m.in. 
o zjawisku czarnych dziur, gwiazd 
neutronowych oraz superspi-
narów występujących w silnym 
polu grawitacyjnym. O zniekształ-
ceniach, zagęszczeniu i  innych 
zjawiskach, dokonujących się 
w widzianych przez nas obrazach, 
zależnie od odległości od źródła 
działającej energii. Wyjaśniał, jaki 
wpływ mogą mieć różnice grawi-
tacyjne na widziane i tworzone 
obrazy. Stuchlik poddał dysku-
sji zagadkę ukrytych wymiarów 
w odniesieniu do teorii strun czy 
modeli opartych na Einsteinow-
skiej koncepcji czasoprzestrzeni. 
Podjął temat ogólnej chaotycz-
ności świata wobec porządku 
i regularności, które są jego nie-
odłączną częścią. Co ciekawe Ar-

tysta w porusza się w stworzo-
nej przez siebie stylistyce, którą 
nazwał kubizmem magicznym. 
Tematem czy też bodźcem, dzięki 
któremu Stuchlik zaczął kreować 
nowy styl, były próby poruszania 
się po Duchampowskiej wersji 
kubizmu.

Zaprezentował się również 
Zsolt Gyenes, węgierski teoretyk 
i artysta zajmujący się mediami, 
profesor nadzwyczajny Uniwer-
sytetu w Kaposvárze. Przedstawił 
swoje poszukiwania w genero-
waniu błędów w programie oraz 
niezwykłe wizualnie i dźwiękowo 
efekty wynikające z tych ekspery-
mentów. Opowiedział o bliskości 
błędu i przypadku, tomografii 
komputerowej, potęgowaniu 
zaistniałych w maszynie zakłó-
ceń. Fascynację tymi zjawiskami 
ukazał prezentując fi lmy. Gyenes 
podkreślał niezwykłą rolę, jaką 
odgrywa dźwięk w jego twórczo-
ści. Wyjaśniał też, w jaki sposób 
tworzy „muzykę błędu”. Muzy-
kę generowaną przez maszyny, 
próbujące odczytywać specjalnie 
przetworzony tekst, czy nagry-
wające samo prześwietlenie to-
mografem. Podczas tego procesu 
maszyna niejednokrotnie myli 
się, gubi, a nawet jąka. Działania 
te prowadzą do tworzenia cie-
kawych i nieprzewidywalnych 
konstrukcji muzycznych. 

Ostatnim wykładowcą był 
Jerzy Olek. Artysta i teoretyk, 
profesor SWSP Uniwersytetu 
Humanistyczno - Społeczne-
go we Wrocławiu. Opowiadał 
o swoich licznych projektach ar-
tystycznych, zagadkach postrze-
gania, psychofi zjologii widzenia. 
Przedstawiał tworzone przez sie-
bie struktury, ich wymiary. Nawią-
zywał do nurtujących pytań, na 
które poprzez działania artystycz-
ne próbuje znaleźć odpowiedzi. 
Przedstawił jak bardzo względne 
i subiektywne jest postrzeganie. 
Poddał dyskusji widziane obra-
zy, nawet najprostsze. Ukazał jak 
wiele aspektów widzenia i tech-
nik stosuje w swojej twórczości. 

Opowiadał o eksperymen-
tach z oczywistymi, prostymi 
formami, tworzącymi niejedno-
znaczne i skomplikowane struk-
tury. O dzieleniu realistycznych 
przedstawień fotografi cznych, z 
których następnie układa nowe, 
nabierające innych znaczeń for-
my. 

Wystawa może zaspokoić wy-
sublimowane potrzeby estetycz-
ne. Znajdziemy tam  eleganckie 
prace o wspaniałych kolorach 
i intrygujących tytułach. Każdy 
z trzech Artystów porusza się 
w szeroko pojmowanym obsza-
rze fotografi i, jednakże ich prace  
bardzo się od siebie różnią. 

Prace Stuchlika duże, mocno 
nasycone, tajemnicze. Przywodzą 
na myśl kadry z fi lmów czy ob-
razy ze snów, pełne gry świateł, 
cieni i kolorów. A co zaskakują-
ce, wszystkie stworzone dzięki 
nauce, wzorom i oddziaływaniu 
grawitacji.

Wizje Gyenesa przedstawiają 
niewielkie, ciekawie skompono-
wane prace. Bardzo intensywne, 
wyraźne, nasycone, niesamowicie 
kolorowe. Oprócz wydruków fo-
tografi cznych możemy obejrzeć 
dwa krótkie fi lmy. Obrazują one 
niecodzienne zastosowanie to-
mografów komputerowych, co 
interesujące, powstałe dzięki 
zauważonym przez Artystę po-
myłkom maszyny, ze spotęgowa-
nym ukazaniem kolorów i reakcji 
sprzętu na niedozwolone w prze-
świetleniach materiały. W fi lmach 
usłyszeć możemy wspomnianą 
wcześniej muzykę, odpowiednio 
zmodyfi kowaną i dopasowaną 
do projekcji.

Prace Jerzego Olka są jeszcze 
inne. Oszczędne w kolorze. Do-
minuje w nich biel i czerń, proste 
formy, kreski, zwielokrotnione, 
poukładane. Poprzez multipli-
kacje, tworzące nową jakość. 
Czasami pojawia się barwa   
granat, fiolety i pokrewne od-
cienie, tworzące wielowymia-
rowe przedstawienia. Widzimy 

Malwina Karp 

ELEGANCKIE WYMIARY                                                                                                    

Prace Zdenka Stuchlika
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też formy przestrzenne, wycho-
dzące poza granice wyznaczone 
przez obszary zadrukowanych 
obrazów. W niebanalny sposób 
otaczają fotografi e, jakby pory-
wając je i tworząc z nimi całość. 
Dzięki takim działaniom możemy 
dostrzec skomplikowane struk-
tury, tak proste na pierwszy rzut 
oka. Jerzy Olek - od lat związany 

z ziemią kłodzką - pomysłodaw-
ca Labiryntu, prowadzi Galerię 
w Starym Gierałtowie. 

Wystawa tworzy spójną ca-
łość, a jednocześnie pozostaje 
bardzo różnorodna. Artyści stwo-
rzyli prace Hołdy, dedykując je 
sobie wzajemnie. 

Ekspozycja, zorganizowana 
dzięki pomysłowi zaprzyjaźnione-

go z Kłodzkiem profesora Jerzego 
Olka, prezentuje prace 3 Arty-
stów, profesorów, naukowców. 
Ukazuje jak blisko nauce do sztu-
ki. Jak łączą się obie dziedziny.

Wystawa została przygo-
towana z pomocą Centrum 
Multimediów Wydziału Filozofi i 
i Nauki Uniwersytetu Śląskiego 
w Opawie. 

Zachęcam do odwiedzenia 
tej wielowymiarowej przestrzeni 
jeszcze do końca kwietnia 2017.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
w Kłodzku, ul. Ignacego Łuka-
siewicza 4

Album dostępny online  
http://vizualzene.hu/alter_

dim_klodzko_cor.pdf

Prace Zdenka Stuchlika Prace Zdenka Stuchlika

Jerzy Olek - „Zagięta przestrzeń” Jerzy Olek - „Zagięta przestrzeń”

Prace Zsolta Gyenes’a
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Ryszard Gzelakowski

HONOROWI OBYWATELE DUSZNIK-ZDROJU

Minęła 200-rocznica przy-
znania pierwszego nadania 
„Honorowego Obywatelstwa” 
za zasługi dla Dusznik - Zdro-
ju. Władze miasta i uzdrowiska 
w dowód uznania i wdzięczności 
nadały je w 1800 roku doktorowi 
Jerzemu Filipowi Mogalle.

 Do tego tekstu zabierałem 
się już od po czątku listopada 
2016 roku. Szukałem miłych 
słów, aby uczcić pamięć tych, 
o których zamierzałem pisać, 
dodając jeszcze uroki pejzażu 
i architektury ziemi kłodzkiej. 
Olśnienia doznałem na pro-
mocji intere sującej książki pani 
Krystyny Oniszczuk-Awiżeń 
„Ciekawostki z dziejów ziemi 
kłodzkiej”. Ta pozycja na pewno 
zadowoli każdego miłośnika 
regio nu , do starczając wiedzy 
o dawnych wydarzeniach, mało 
znanych postaciach i tych, którzy 
już za życia przeszli do historii. 
Świat zapisany ma tę cudowną 
cechę, że jest wieczny. Zapisa-
ny znaczy utrwalony, powołany 
do życia na nowo przez słowa, 
wymalowany frazą jak pędzlem, 
zorganizowany w wiersze i aka-
pity, podporządkowany regułom 
ję zyka. Przyjmijmy więc, że to 
co napisane, istnieje naprawdę. 
W eseju rzeczywistość tworzy 
fabułę. Jeśliby nie oznaczyć jej 
sło wami - przeminie, jak wszystko 
co zostało powierzone jedynie 
pamięci. Słowa mają moc pa-
miętania, kreacji, wydobywania 
z owej rzeczywistości historii war-
tych opo wiedzenia. Wszak słowo 
było na początku, może więc i na 
końcu będzie tylko słowo, to co 
zapisane, nic więcej... i my ukry ci 
między słowami, pod ich pod-
szewką. Wystarczy rąbek uchy-
lić, by cały świat ujrzeć, twarze 
z przeszłości zobaczyć, mi niony 
czas od nowa przeżyć. Sięgam do 
notatek. Ziemia kłodzka to wyso-
kie góry, dzika przyroda, zabytki 
świadczące o wielkiej historii, 
ukryte pod ziemią tajemnice, 
otoczone pięcioma pasmami 
górskimi, zachwycająca kraina, 
rzeki zmieniające swój wygląd jak 

za dotknięciem różdżki, urokliwe 
miasta, uzdrowiska, malowniczo 
położone wioski. Pięć różnych 
stron tego samego świata. Wie-
my coraz więcej o naszym re-
gionie i „małych ojczyznach”, o 
miejscach, które warto zobaczyć, 
bo są pa sjonujące. Nawet miejsca 
pozornie znane kryją wiele cie-
kawostek, które warto ujawnić i 
przypomnieć. Duszniki, na swoim 
terenie posiadają trzy dzielnice, 
położone tak jak centrum i zdrój 
w dolinach: są to Doliny Strążyska 
(dawniej Schmelze Tal), Wapien-
niki (ongiś Hordis Tal), Podgórze 
( Voredr Kohlau). 

A teraz kilka dat z okre-
su powstania uzdrowiska. 
W 1746 roku miasto przeszło 
reorganizację administracji , 
przechodząc pod panowanie 
władz pruskich. Nowa władza 
to konsul dyrygent - burmistrz, 
prokonsul, senior rady, syndyk 
sekretarz, skarbnik i 2 senatorów 
zwyczajnych, 3 nadliczbowych, 
zajmujących się poszczególny-
mi działami życia miejskiego. 
W 1748 roku Królewska Kamera 
Wojenna we Wrocławiu wysłała 
do Dusznik i Kudowy Kolegium 
do zbadania źródeł wody mine-
ralnej. W 1751 roku Radca podat-
kowy Mencelius donosił królowi 
Prus Fryderykowi Wielkiemu 
o dobroczynnym działaniu dusz-
nickiego zdroju i wysłał mu kil-
ka skrzynek z wodą mineralną. 
W 1751 roku rozpoczęto kurację 
w Zdroju, a w 1764 r. postawiono 
lekki domek, chronią cy źródło 
wody mineralnej. W 1766 r. na-
stąpiło odkrycie zalet dusznickich 
źródeł mineralnych przez Geor-
ga Philippa Mogallę, pierwszego 
świeckiego profesora katolic-
kiego gimnazjum Św. Ma cieja 
w Opolu. Z nakazu króla Prus 
w 1769 roku obudowano źródła 
wody mineralnej i uporządkowa-
no ich otoczenie. Lokalna prasa 
donosiła, że „Zimny Zdrój” został 
w 1769 roku zaliczony do leczni-
czych źródeł monarchii pruskiej. 
Kolejna informacja prasowa 
podawała, że w 1777 r. wydano 

w języku polskim prospekt na 
temat walorów dusznickiego ku-
rortu. Przewodnik wydała ofi cyna 
B. Korna we Wrocławiu. Wydaw-

nictwo to specjalizowało się 
w popularyzacji polskich ksią-
żek na obszarze całego Śląska. 
W 1798 r. podjęto decyzję pod-

K i e d y  k t o ś  s p e ł n i a  j a k i ś  d o b r y  u c z y n e k ,  k t ó r e g o  n i e  m u s i a ł  r o b i ć ,  B ó g  s p o g l ą d a  w  d ó ł ,  u ś m i e c h a 
s i ę  i  m ó w i :  „ D l a  t e j  j e d n e j  c h w i l i  w a r t o  b y ł ó  s t w o r z y ć  ś w i a t ”
A c h   m i e j s c e !   M u s i s z  b y ć  p r z e n i e s i o n e  w  t y l e  m i e j s c ! ”.
 ( Talmud)

Widok ogólny placu zdrojowego wg rysunku - litografi i Ernesta W. Knippela 1804 r.

Pierwsze zabudowy źródeł wody mineralnej z 1797 r. Rys. EW. Knippes.

Pawilon wody mineralnej „Zimny Zdrój”. Rys. Johan Ceber 1813 r.
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grzewania wody z „Zimnego Źró-
dła” do kąpieli dla mieszkańców 
miasta. Dalej regionalna prasa 
donosiła, że pan Franz Kastner 
postawił mały budynek ła zienek, 
gdzie podkomorzy May urządził 
pierwsze 6 pokoi kąpielowych, 
włączonych później do dużego 
domu kąpielowego. I dalej in-
formowano, że Doktor Blottner 
założył aptekę w Zdroju, która 
zaczęła ekspe rymenty leczenia 
żętycą. W roku 1800 na leczeniu 
w dusznickim kurorcie przeby-
wał pierwszy gość. W rok później 
Dusznicki Zdrój odwiedził mini-
ster do spraw Ślą ska baron von 
Hoym. W latach 1801-1804 mia-
sto za radą królewskiego ministra 
von Hoyma kupiło znaczną część 
terenów, na którym stanie póź-
niejszy Zdrój. Pozyska no dla mia-
sta „Zimny Zdrój” i sporą część 
promenady między zdrojem, 
a miastem. Trwała akcja sadzenia 
drzew na przyszłej alei wiodącej 
do miasta, rozpoczęta w 1780 
i 1792 r. przez doktora Mogallę. 
Minister von Hoym z prywatnej 
kieszeni wyłożył talary na budo-
wę uzdrowiska. W roku 1801 wła-
dze miasta podpisały kontrakt 
budowlany z cieślą Johanem 
Kretschme rem i murarzem Jo-

sephem Stillerem na budowę: 
domu źródeł, chłodnego źródła, 
zbiornika wodnego, chodnika 
do miasta oraz innych budowli 
zdrojowych. Już wczesną wiosną 
1802 roku położono kamień wę-
gielny pod budowę pierwszego 
pensjonatu na placu zdrojowym 
o nazwie „Doktorhaus” (dziś nie 
istnieje). Powstały dwie aleje do 
miasta, salon zdrojowy ,Teatr Ką-
pielowy (dziś Dworek Chopina), 
dom inspekcyjny, restauracja, ko-
ziarnia, powiększono park. Cało-
ścią kierował królewski inspektor 
Geissler i dr Mogalla. W tym sa-
mym czasie ukończono budowę 
domu mieszkalnego wytwórcy 
leczniczej żętycy oraz drewnia-
nych stajni. Po tych wstępnych 
działaniach bardzo szybko roz-
począł się dalszy postę pujący 
rozwój kurortu. Na obrzeżach 
placu zdrojowego powstawa-
ły kolejne pawilony zajazdy 
i urządzenia kąpielowe. Następny 
etap rozwoju Dusznik - Zdroju to 
awans do grona najlepiej urzą-
dzonych i najpopular niejszych 
uzdrowisk na Dolnym Śląsku. 
Z chwilą zakończenia budowy 
podstawo wych obiektów zdro-
jowych, wprowadzono modne 
wówczas leczenie mlekiem i 

żęty cą, czyli serwatką z mleka 
owczego. Wła dze wykupiły od 
prywatnych właścicieli grunty, 
na których znajdowały się ko-
lejne ujęcia źródeł wody mine-
ralnej, „Zimny” i „Ciepły”. W 1810 
r. zakupio no teren z trzecim 
źródłem mineralnym, zwanym 
„Łąkowym wielkim”, a w 1817 r. 
kolejne źródło, zwane dziś „Zdro-
jem Jana Kazimierza”. Wszystkie 
te działania przy czyniły się do 
wzrostu frekwencji gości ku-
racyjnych, w latach 1800-1804 
było ich od 39 do 474, natomiast 
w roku 1809 już 716 osób. Wła-
dze miasta miały powody do 
zadowolenia, sprawdziła się 
metoda lecz nicza dr Mogalli. 
W dowód uznania i wdzięczności 
postanowiono nadać doktorowi 
Jerzemu Filipowi Mogalle wysoką 
godność - „Honorowe Obywa-
telstwo”.

Jadąc koleją z Wrocławia 
do Kłodzka, już od Kamieńca po-
cząwszy, spostrzega się śląskie 
góry, które wywie rają na widzu 
miłe wrażenie. Wrażenia potę-
gują się w drodze od Kłodzka do 
(Reinerz) Dusz nik-Zdroju. Forma-
cja gór tych zachwyca każdego 
i rzadko kto może się oderwać 
od malowniczego ich widoku. 

Zbliżając się do miasteczka 
Reinerz (Duszniki), spostrzegamy 
po łożone w dolinie na południo-
wy zachód zdrojowisko oraz aleję 
willi i wijącą się wstęgę wartko 
płynącej i obfi tej w pstrągi By-
strzycy.

„Uzdrowisko Reinerz wydaje 
się jakby pomiędzy góry wciśnię-
te. Zakątek ten wyposażył stwór-
ca hojną ręką. Znawca i miłośnik 
przygody nie może oderwać się 
od malowniczego ich uroku. Kto 
raz zwiedził nasz Reinerz, pragnie 
po raz drugi i dzie siąty tu zawi-
tać, aby napełnić płuca ozonem, 
a oko pokrzepić cudownymi kra-
jobrazami. Mimo woli wydobywa 
się z głębi serca okrzyk: Wśród 
źródeł ożywczych, doliny zielo-
nej, kto znalazł tu ulgę dla pier-
si znużonej, ten głosem niech 
wdzięcznym uwielbia te dary 
gór, lasów świerkowych uroki 
i czary!” Tak śpiewał poeta śląski 
Karol Holtei, sta ły gość Reinerzu. 
Jest on drugim honorowym oby-
watelem Dusz nik - Zdroju . Holtei 
to jedna z ciekawszych postaci 
kultury niemieckiej i śląskiej XIX 
wieku. Uro dził się we Wrocławiu 
w 1798 roku. W latach 1816-1819 
studiował prawo, porzucając je 
dla teatru. Jako aktor, reżyser, pi-

Gorzanów pałac z XIX w. Źródło: Słownik Geografi i Turystycznej Sudetów Lądek-Zdrój - miasto i uzdrowisko. Rys. Koski XIX w. Źródo: Listy ze Śląskich wód.

Wrocław - Panorama od strony południa. Rys. Grossmann II poł. XIX wieku. Duszniki-Zdrój. Fragment Parku II-poł. XIX w. 
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sarz, eseista, poeta i publicysta, 
niezrównany recytator, prawie 
całe życie poświęcił na wędrówki 
po Europie. Znano go w Berli nie, 
Wiedniu, Grazu, Hamburgu, Po-
znaniu, Rydze. W swoich podró-
żach stale po wracał do bliskiego 
mu Wrocławia. Jego twórczość 
zawiera 40 tomów. Znajdują się 
tam dramaty, wiersze, komedie, 
opowia dania i śpiewogry. Naj-
wyżej oceniana jest zawarta 
w ośmiu tomach autobiogra-
fia „Czterdzieści lat”, wydana 
w latach 1843-1850. Holtei zna-
ny był powszechnie ze swoich 
polonofilskicn sympatii, które 
przedstawił w sztuce pt. „Stary 
wódz”, poświęconej Tadeuszowi 
Kościuszce. Sztuka ta była grana 
w Berlinie, Dreźnie i Wrocławiu. 
Karl von Holtei był bardzo zna-
ną postacią na terenie ziemi 
kłodz kiej. W latach 1813-1863 
odbył 17 wizyt. Miejscowości, 
które najchętniej odwie dzał to: 
Gorzanów (posiadłość hrabiego 
Herbersteina, stolicę Hrabstwa 
Kłodzko, jak również uzdrowiska: 
Duszniki - Zdrój i Lądek - Zdrój. 
Bliskie mu były wioski oko liczne: 
Ołdrzychowice Kłodzkie, Trzebie-
szowice, Stara Łomnica i inne. 

Pierwszy raz przybył na ziemię 
kłodzką w 1813 roku, jeszcze jako 
chłopiec ze swą przybraną matką 
baronową von Arnold von Seidliz 
i ciotką Julią , kiedy to opuścili 
Wrocław w poszuki waniu schro-
nienia przed zbliżającymi się 
wojskami francuskimi. Rodzina 
Arnol dów udała się do Hrabstwa 
Kłodzkiego, gdzie ojczym Karola 
- Georg Benjamin Freiherr von 
Arnold sprawował w latach 1777-
1785 urząd starosty kłodzkiego. 
Na miejsce przeczekania działań 
wojennych zdecydowano się wy-
brać uzdrowisko Lą dek -Zdrój. 
W czasie podróży nocowano 
w przydrożnych gospodach 
leżących blisko Kłodzka. Już w 
czasie pobytu w Lądku -Zdroju 
wszyscy mieszkali w wynajętym 
mieszkaniu przy rynku, w wol-
nej chwili zwiedzali najbliższe 
okolice :Trzebieszowice, Oł-
drzychowice Kłodzkie i samo 
Kłodzko. Wędrówki odbywał 
w towarzy stwie barona von Kol-
lera, w Kłodzku byli gośćmi w 
hotelu „Pod Czarnym Niedźwie-
dziem”. 

W 1816 roku Holtei zawitał 
pierw szy raz do Gorzanowa. 
Przybył tam na prośbę znane-

go wówczas aktora sceny wro-
cławskiej Karla Seidelmanna 
,uro dzonego w Kłodzku. Se-
idelmann nie mógł skorzystać 
z zaproszenia hrabiego Herber-
steina, więc wysłał w zastępstwie 
przyjaciela, młodego jeszcze, 
niedoświadczonego aktora, 
18-letnie go Karla von Holteia. 
Od tej pory pobyt Holteia na 
ziemi kłodzkiej wiązał się naj-
częściej z Gorzanowem, gdzie 
na scenie teatru zamkowego wy-
stępował, tworzył, reżyserował, 
a  niek iedy w yłącznie od-
poczywał, szukając ukojenia 
i spokoju po przeżytych troskach. 
Tu poznał swą pierwszą żonę - 
Luizę Rogge. W Gorzanowie po-
chowany został jego 16-letni syn 
Heinrich. Ostatnie wizyty Holteia 
na ziemi kłodzkiej miały miejsce 
w latach 1861-1863 .Tym razem 
odwiedził trzy razy Kłodzko 
i dwukrotnie Duszniki- Zdrój.

W 1861 roku Holtei wędro-
wał przez miasteczka ślą skie, 
jako prelegent czytający utwory 
klasyczne i własne dzieła. Wszę-
dzie był oczekiwany i serdecznie 
witany przez starych przyjaciół, 
przyjmowany był z za chwytem. 
Tak też było w Kłodzku, do któ-

rego przybył 8 stycznia 1881 
roku. W piątek 11 stycznia 
odbyła się pierwsza prelekcja 
w domu wolnomularskim przy ul. 
Frankensteinerstrasse (obecnie 
ul. Łukasińskiego). Sala nie mo-
gła pomieścić wszystkich gości, 
zdecydowano powtórzyć prelek-
cję następnego dnia. W księgarni 
Hirschberg’sche oferowano do 
sprzedaży jego dzieła oraz obraz 
z jego wizerun kiem. W wolnych 
chwilach spotykał się z gronem 
starych przyjaciół. Z Kłodzka 
wyruszył do Ząbkowic Śląskich. 
W czerwcu 1861 roku poeta 
wrócił do Hrabstwa Kłodzkie-
go, tym razem na zaplanowany 
odpoczynek i kurację chorego 
gardła w Dusznikach - Zdroju. 
Oczywiście odbyło się tu wiele 
spotkań z przyjaciółmi. Wyjeż dżał 
też do Kłodzka w tym samym 
celu, przeciągając pobyt na kilka 
dni. W dniu 29 czerwca rozpoczął 
kurację w Dusz nikach - Zdroju. 

Mieszkał w domu położo-
nym za zdrojem, należącym 
do pani Burgel - wdowy po le-
śniczym. Przebywał w kurorcie 
do 18 sierpnia 1861 r. Przed wy-
jazdem z Dusz nik - Zdroju wła-
dze miasta i liczne grono jego 

Widok ogólny  dusznickiego zdroju od strony południowej 1867 r. Ilustracja z książki 
„Geschichte des Bades Reinerz” P. Dengler verlag von Pohl 1903 r.

Dom wdowy Burgiel, z białą elewacją, widokówka z końca XIX wieku.Strona tytułowa „Pieśni z okazji 100 rocznicy uzdrowiska” 1889 r.
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miłośników urządziło mu uroczy-
stość pożegnalną, która odbyła 
się w sali zdrojowej, stosownie 
na tą okoliczność udekorowanej. 
Orkiestra Zdrojowa za grała na 
otwarcie uroczystości ulubioną 
przez Holteia uroczą melodyjkę 
„Mantellied”, w trakcie posiłków 
były gorące toa sty i przemówie-
nia. W imieniu zebranych słowa 
podziękowania wraz z życzenia-
mi długich lat życia przekazał 
Holteiowi radca rządowy Heer-
mann. W odpowie dzi zaś Holtei 
podarował władzom miasta długi 
wiersz dedykowany Dusznikom. 
(Oryginał tego wiersza zachował 
się do dziś). Na zakoń czenie uro-
czystości wręczono Holteiowi pa-
miątkową fotografi ę oraz album 
z wi dokami Dusznik, w albumie 
był też dom, w którym poeta 
mieszkał. Autorem zdjęć był 
pierwszy Dusznicki fotograf Edu-
ard Rotter senior. Po wyjeździe 
z Dusznik i Kłodzka, w którym 
poeta spędził jeszcze kilka dni, 
wyruszył na dalsze tournee po 
Śląsku. W 1863 r. Karl von Holtei 
ponow nie przybył do Dusznik - 
Zdroju na kurację. Tym razem był 
to już jego ostatni pobyt na zie-
mi kłodzkiej. Przybył w pierwszej 
dekadzie lipca. Tym razem nie 
prowadził tak rozległego życia 
towarzyskiego. Poza spotkaniami 
ze starymi przyjaciółmi, raczej 
unikał kontaktów z kuracju-
szami. Dużo czytał, korygował 
nadesłane mu teksty poetyckie 
i literackie. 3 sierpnia uczestniczył 
w uroczystościach komba-
tanckich, w trakcie których 
przemawiał. Przed wyjazdem z 
Kłodzka, gdzie przybył po opusz-
czeniu Dusznik 14 sierpnia, od-
było się pożegnalne przyjęcie z 
udziałem przyjaciół. Następnego 
dnia wyjechał. 

Tak zakończyły się wizyty 
Holteia w Hrab stwie Kłodzkim, 
lecz tutejsi mieszkańcy nie za-
pomnieli o nim. Dla upamiętnie-
nia jego pobytu w Dusznikach - 
Zdroju 1 września 1867 roku wła-
dze miasta nadały mu honorowe 
obywatelstwo. Holtei nie przy był 
osobiście do Dusznik, lecz ujmu-
jąco podziękował listownie. Nie 
zapomniał też o jubileuszu, ja-
kie miasto obchodziło w 1869 r.
Z okazji 100-lecia Zdroju poda-
rował miastu pieśń oraz swój 
portret wraz z własnoręczną 
dedykacją i podpi sem. Obraz 
ten władze powiesiły w sali po-
siedzeń zarządu miasta. Pamięć 
o Karlu von Holteiu w Dusz-
nikach- Zdroju trwała długo. 

W 100-lecie uro dzin poety 
(25 stycznia 1898) miasto ufun-
dowało tablicę z wersami wier-
sza dedykowanymi przez Holteia 
Dusznikom, którą wmurowano 
na ścianie przy wejściu do teatru 
zdrojowego (fotografi a tej tabli-
cy znajduje się w archiwum pry-
watnym we Wrocławiu - przypis 
autora). Nadano też „na wieczne 
czasy” jego imię miejscom, gdzie 
bywał najczęściej. 

Trasa spacerowa ulubiona 
przez Holteia otrzymała nazwę 
„Holteisteg”, park i staw w zdro-
ju - „Holteiteich” i „Holtei park”. 
Rada Miej ska kilka kadencji 
temu, zmieniła nazwęna „Park 
i Staw Denglera”. Kto i kiedy tego 
dokonał, zasłaniam kurtyną miło-
sierdzia. Dom, w którym miesz-
kał poeta nazwano dworkiem 
Holteia. 

W ciągu 50 lat K. von Holtei 
bywał na ziemi kłodz kiej, by re-
alizować swoje pasje życiowe, 
pracować jako aktor, reżyser i dy-
rektor teatru. Ziemia ta była też 
miejscem jego pracy pisarskiej, 
do której inspirował go i kraj
i zamieszkali tu ludzie. Powstały 
tu: część pierwszego poematu 
w śląskim narze czu (1826), 
10 Grafenorter Jagdlieder 
(Gorzanowskie pieśni myśliwskie 
1834), kilka drobnych komedii, 
np. 33 Minuten in Grinberg 
(1834), wiele jego listów, wier-
szy dedykowanych tutejszym 
przy jaciołom: hrabiemu Herbert-
stein, pro boszczowi Gorzanowa 
- ks. Aust i Dusz nikom. Wiele 
tutejszych postaci przeniósł na 
karty swych dzieł. Taką postacią 
był ojciec Jurgel (właściwe nazwi-
sko Georg Seipel), duchowny z 
Nowego Waliszowa, którego Hol-
tei poznał w 1836 r. i uwiecz nił 
w swej 5-tomowej powieści 
z 1853 roku pt. „Christian Lam-
mfell. Holtei zaprzyjaźnił się 
z miejscowymi osobistościami, 
wielu z nich stało się jego mece-
nasami. W gro nie przyjaciół i jed-
nocześnie protektorów znaleźli 
się m.in. hrabia von Herbestein 
z Gorzanowa, kłodzki kupiec Jo-
hann Wilhelm Tausewald i inni. 
Auto biografi czne dzieła Holteia, 
na kartach których znajdujemy 
ziemię kłodzką mają dla nas 
w obecnych czasach dodatkową 
wartość. Zawierają bowiem opisy 
tutej szych miasteczek, charak-
terystykę wielu znamienitych 
ludzi, ukazują ówczesne życie, 
stanowią bardzo cenny doku-
ment tamtej epoki i pasjonują-
cy materiał dla badaczy historii 

kultury regionu ziemi kłodzkiej.

Korzystałem z następujących 
opracowań:
1. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń Ofi -
cyna Wydawnicza „BRAMA” 2016 r.

2. Andrzej Zieliński - Listy ze Ślą-
skich wód, Wrocław, Ossolineum 
1983 r.
3. U Szląskich wód, Ryszard Kincel, 
1994 r.

Portret Holteia z dedykacją dla miasta. Źródło: Ofi cyna „Brama”, K. Oniszczuk-Awiżeń, 
„Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej”, 2016

Park i staw Holteia. Widokówka z początku XX wieku.
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Bronisław MJ Kamiński 

MATKA ZOFIA I JEJ DZIECI
Droga Genowefy Skotnickiej - Kuźmińskiej i jej rodziny z Kresów przez Ural do Lewina i Kudowy

Polacy i Rosjanie

Około 2000 roku miałem 
okazję do dłuższych rozmów 
z Rosjaninem, który przebywał 
prawie miesiąc na wypoczynku 
w Kudowie. Pochodził z Kaza-
nia. Był człowiekiem zorien-
towanym we współczesnych 
sprawach światowych, często 
bywał w Karlowych Varach 
w Czechach. Ten pobyt w Pol-
sce miał na celu zorientowanie 
się, czy można z Polakami robić 
interesy w dziedzinie turystyki 
i gospodarki. Przybywał z żoną, 
cichą, sympatyczną i spostrze-
gawczą osobą. Gdy witałem się 
z nim, w miłym geście rozkładał 
ramiona i mówił z uśmiechem 
„Brat Branisław, zdrastwujtie”, a 
ja czułem rosyjską duszę. Wysoki, 
potężny chłop, trochę podobny 
do Breżniewa z czasów, gdy był 
sprawnym Gensekiem, miły czło-
wiek. Rozmowa z nim była wielką 
przyjemnością, miałem okazję 
poznać mentalność rosyjską. 
Jego końcowe wnioski trochę 
mnie zaskoczyły. Powiedział: z 
Polakami trudno Rosjanom robić 
interesy. Polacy lekceważą ludzi 
ze wschodu, a tego Rosjanie 
nie lubią, chcą być traktowani 
z szacunkiem, tak jak na przy-
kład w Czechach. Co mnie w 
Polakach najbardziej razi - mó-
wił - to brak wyobraźni. To nas 
bardzo różni. Rosjanin, nieza-
leżnie od tego czy jest biedny, 
czy nie i niezależnie od wykształ-
cenia traktuje innych ludzi z 
zainteresowaniem, życzliwie 
i ma szerokie patrzenie na 
wszystko dookoła, także na Rosję. 
Polak ma wybraźnię skierowaną 
na siebie, wystarczy mu kiosk, 
niewielki magazyn. Ta, niezbyt 
sympatyczna ocena, choć wypo-
wiedziana życzliwie, zastanowiła 
mnie. Przypominałem sobie roz-
mowy moich krewnych, którzy 
w czasie II wojny światowej zosta-
li zabrani do Rosji, w plen., czyli 
do niewoli. To, co oni opowiadali 
o Rosji i Rosjanach było dla mnie 
– ucznia i studenta w tamtych 
czasach dominacji radzieckiej 
- również zaskakujące. Przeszli 
przez więzienia w Rosji, głód, po-
niewierkę, ale o Rosjanach, jako 
ludziach mówili z dużą sympatią. 

Ten kontrast, pomiędzy tym co 
obserwowałem na codzień, ich 
życiem w ZSRR, a tym co oni mó-
wili, jako żywi świadkowie, był 
bardzo zastanawiający.Co więcej, 
nie spotkałem nikogo z zesłań-
ców i więżniów polskich w ZSRR, 
który mówiłby źle o Rosjanach, 
jako ludziach.. Nie słyszałem o 
takich porówniach, jak magazym 
sklepowy czy kiosk, bowiem ta-
kich problemów w Rosji nie było, 
ale tzw ludzki odruch prostego 
Rosjanina był tą zapamiętaną 
cechą rosyjskiej duszy.

Po 1945 roku do Kudowy 
i okolic zjechało wiele rodzin 
z  K resów,  powracając ych 
z wywózek w głąb ówczesnego 
Związku Radzieckiego, m.in. 
z Syberii i Kazachstanu. Pierwsza 
wywózka Polaków kresowych 
nastąpiła 10 lutego 1940 r. Jed-
ną z tych rodzin byli Skotniccy 
z Józefówki koło Brzeżan w woje-
wództwie tarnopolskim, wywie-
zieni na Ural, w bramy Syberii. 
Są moimi krajanami z Podola. 
Od mojej miejscowści do Józe-
fówki było ze dwie godziny jaz-
dy koniem. Wspominam o tym 
środku transportu, by na czas 
czytania tej opowieści oderwać 
się od dzisiejszych luksusów 
samochodowych. Siedemdzie-
siąt siedem lat poźniej, 10 lute-
go 2017 r udałem się do pani 
Genowefy Skotnickiej-Kuźmiń-
skiej, zamieszkałej w Kudowie, 
by o tym wszystkim porozma-
wiać. W przytulnym mieszkaniu 
przy ul. M. Buczka 26 zastałem 
85-letnią panią, w znakomitej 
formie zdrowotnej i intelektual-
nej. Rozmawiamy o tym, co jej się 
przydarzyło, przeglądam zdjęcia 
i zapisany zeszyt wspomnień. 

Jako 8-letnie dziecko zosta-
ła 77 lat temu obudzona przez 
żołnierzy radzieckich o godzinie 
czwartej nad ranem waleniem 
kolbami w drzwi. Całą rodzinę, 
ojca, matkę i pięcioro dzieci, 
w tym na rękach jej mamy 
11-miesięcznego Kazia posta-
wili pod ścianę. Potem rewizja i 
nakaz natychmiastowego ubra-
nia się i wyjścia przed dom do 
stojących sań, celem odwiezienia 
ich do czekającego na stacji po-
ciągu towarowego. Była akurat 
wyjątkowo mroźna noc. Żołnie-

rze ponaglali przyprowadzili ze 
sobą Ukraińca, który miał przejąć 
ten dom z całym dobytkiem, nie 
byli zainteresowani, by Skotniccy 
zabierali coś ze sobą. Wszystko 
miało pozostać i pozostało, krowy 
ryczały,wydoi je kto inny. Teraz 
to wszystko dali Rosjanie temu 
Ukraińcowi, za rok i jemu wszyst-
ko zabiorą. Pies osierocony miał 
te same perspektywy, co oni; 
pozostał, pewnie po swojemu 
płakał. Mała Gienia wkładała na 
siebie, co było ciepłego, w po-
śpiechu nie zawiązała dobrze 
bucików.Jeden bucik zsunął się 
z nogi, sanie jechały dalej.Trza-
skajacy mróz. Boże, zmiłuj się nad 
nami! W niedalekim stąd moim 
Wicyniu, znajomy Żyd mawiał: 
może i Boga nie ma, ale nie daj 
Boże, jakby on był. Idący obok 
sań młody rosyjski żołnierz nie 
zauważył bucika, ale zdjął z sie-
bie płaszcz i przykrył nim dzieci. 
Do stacji kolejowej było ze dwa 
kilometry. 

Na Sybir! 

Polacy z ziem, które mogły 
znaleźć się w zasięgu Rosji znali 
te słowa. Na Sybir! Od dwustu 
lat znali. Mój znajomy Polak, tro-
chę zadziorny powiedział kiedyś: 
smucimy się nad naszymi losami, 
a nie przychodzi wam do głowy 
pytanie, a czemuż to my Pola-
cy nie wywoziliśmy Ruskich na 
jakiś polski Sybir, na przykład w 
Bieszczady, niechby tam trochę 
popracowali i spokornieli, albo 
niechby pobudowali nasze drogi.

Byliśmy leniwi, niezdyscyplino-
wani, nie dbający o państwo, to 
oni nas ukarali. Przyznam, że tak 
nie myślałem, ale coś w tym było 
i zmieniło to moje zapatrywania. 
Rozmowa z nim nie była nudna.
Pani, która tego słuchała wtrąci-
ła, że Polacy to od Najświętszej 
Panienki i są jakby pod szczegól-
ną Jej ochroną. Nie wytrzyma-
łem i palnąłem: a Ruski to czyj? 
Najświętsza Panienka zbiera 
kwiatki na łąkach umajonych 
i daje tym, co na to zasługują. 
Po co Jej niedorajdy? Wszyscy 
więc jesteśmy pod tym samym 
niebem i owieczki i wilki, i trze-
ba umieć się mądrze poruszać, 
a nie dać się zjeść pierwszemu 
lepszemu łowcy. Przyjrzyjmy się 
więc z różnych stron tym naszym 
ludziom, starym i dzieciom, na-
szym polskim losom, kto, kiedy 
i za co dostaje kwiatki. Uprzedzę 
zaciekawionegoo Czytelnika,że 
Gienia otrzymała kwiatki, nawet 
bardzo piękne, ale bynamniej nie 
za darmo. Nie wiem, czy ktoś 
z czytelników by je chciał po jej 
przygodach na rosyjskiej, ale tak-
że potem i na polskiej ziemi. Na 
szczęście, po porodzie zapomina 
się o bólach. Wtedy kwiatki stają 
się bardzo piękne i pachną do 
końca życia, a może i dłużej.

W drodze na Ural i w tajdze 
koło Kudymkar, 1940

W dniu 10 lutego 1940 roku, 
już na saniach, w drodze w nie-
znane, rodzina Skotnickich liczyła 
siedem osób: Ojciec Józef, mat-

Matka Zofi a i jej dzieci. Od lewej w pierwszym rzędzie: Bronia, Matka Zofi a, 
Kazimierz. Od lewej w drugim rzędzie: Mila, Janek, Gienia. 
Zdjęcie wyk. Foto Bartyska w Lewinie , 1947 r.
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ka Zofi a, córka Mila 16 lat, syn 
Janek 13 lat, córka Gienia 8 lat, 
córka Bronia 5 lat i syn Kazimierz 
11 miesięcy. Na stacji wsadzili ich 
do wagonu z tobołkami, które 
zdążyli spakować w ciągu go-
dziny. Wzięli trochę jedzenia, 
coś do picia na drogę, zwłaszcza 
dla Kazia, pierzynę do przykrycia 
się, poduszki, trochę bielizny, gar-
nek do gotowania, łyżki, zabrali 
także różaniec. Wszystkie wagony 
były pełne ludzi. Z pobliskiego 
Kotowa i Potutorów zabrano na-
szych bliskich. Upychano ludzi, 
jeden przy drugim, jak śledzie. 
Pośrodku wagonu stał piecyk do 
palenia i ogrzewania, zrobienia 
jakiegoś jedzenia, po bokach 
były półki do spania, światło 
dawały dwa małe zakratowa-
ne okienka. Przy drzwiach, w 
podłodze była zrobiona okrąła 
dziura, to ubikacja. Była cały czas 
czynna, a jeden z mężczyzn ko-
cem osłniał korzystajcych z tej 
dziury. O jakiejkolwiek higienie 
nie było mowy. Spóbuj to zrobić 
w swoim domu i tak żyć, a wiele 
zrozumiesz. Każdy czytelnik, a 
zwłaszcza czytelniczka, mogą so-
bie wyobrazić, co tam się działo.
Wagon był z zewnątrz zamykany 
na sztabę. Dokuczał brak wody, 
zamarznięte sople przy oknach 
były najznakomitszymi lodami. 
Do tego, maszyniści nie byli Po-
lakami, szarpali w czasie jazdy, 
co powodowało, że resztki wody 
wylewały się z naczyń na piecy-
ku, czasem jedzenie lądowalo 
na podłodze. Na dawnej polsko-
sowieckiej granicy przesiadka 
do wagonów na szerokie tory, 
dalej już tylko Rosja. Wyglądało 
na to, że to już koniec. Odtąd, 
na postojach dawano posiłek, 
czyli zupę raz dziennie, czasa-
mi kaszę jaglaną z tranem. Dla 
dzieci, było to nie do zjedzenia, 
szczególnie ten tran. Podróż 
trwała dwa tygodnie. Ural. Wy-
siadka i do samochodów cięża-
rowych, wiozą dalej. Zatrzymali 
się na krótko w wiosece Unoł-
wa nad rzeką Wołogdą. Dali 
ich do jakiejś chaziajki, 16 osób 
w dwóch izbach, w tym Polacy, 
Ukraińcy i Białorusini. Dzieci 
płakały, Gienia bardzo płakała 
z zimna, nogę bez bucika matka 
owijała szmatami, ale ciepła to 
nie dawało. Ural, to już Syberia, 
mróz i śniegi, jakich w Józe-
fówce nikt nigdy nie widział. 
A przecież, na Podolu zimy nie 
były łagodne. Z Unołwy wywie-
ziono ich saniami do baraków 
w tajdze, okręg Komi-Permiacki, 

w pobliżu Kudymkar. Że też tym 
Ruskim tak się chce wozić ludzi 
po bezdrożach? W tajdze, długi 
barak drewniany z bali, długi jak 
pociąg, którym ich wieziono, dla 
jednej rodziny jedna izba. Orga-
nizacja izb była taka, że dwie izby 
miały wspólny piecyk i wspólną 
kuchenkę, ulokowaną pomiędzy 
izbami, z wejściem od korytarza. 
Ścianki kuchenki były obniżone 
do wysokości średniego wzrostu 
człowieka, tak by z izby można 
było zobaczyć, co dzieje się 
w kuchence, jak się gotuje, ale 
rónocześnie można było obser-
wować życie w izbie sąsiadów. 
Nic się tu nie ukryło. W izbie była 
jedna rodzinna prycza z desek 
i stół krzyżakowy. To wszystkie 
meble. Szczególnie dokuczały 
głód i chłód. W nocy wytwarzał 
się szron na wewnętrznej ścia-
nie, zimno nie dawało usnąć, 
i tylko wspólna, jedna prycza 
powodowała, że wszyscy się 
wzajemnie ogrzewali. Jeśli już 
usnęło się, to budziły kąsające 
wszy. Mama Zofi a uszyła córkom 
sukienki z koca, prawdziwy rary-
tas, w tych sukienkach chodziły 
w dzień i spały w nocy. Porobi-
ły się jednak dziury w kocu i to 
na brzuchu, było w nich coraz 
chłodniej. Janek nauczył się 
robić kapcie z łyka, robił to bar-
dzo dobrze, nawet potrafił je 
wymieniać za chleb. Nareszcie 
wykonał z łyka brakujący bucik 
dla Gieni i tak chodziła w jed-
nym buciku polskim i w drugim 
syberyjskim z łyka. Ażeby rato-
wać Kazia, ojciec wykonał pryczę 
z desek wyżej, pod sufi tem, bo 
tam było najcieplej. Zaraz prze-
niosły się tam także Gienia i Bro-
nia, wzięły Kazia do środka, we 
troje było cieplej. W ciągu dnia 
trójka dzieci przesiadywała tam 
całymi godzinami. Dzieci czuły 
się jednak coraz gorzej, z braku 
jedzenia marniały w oczach. 
Gdy zaczęły puchnąć ręce i nogi, 
dzieci cichły coraz bardziej. Pani 
Genowefa opisała to w swoich 
wspomnieniach, niełatwo się to 
czyta. Można zrozumieć, że nie 
chce tych wspomnień udostęp-
niać. Mama Zofi a otrzymała prze-
pustkę i poszła do miejscowych 
ludzi, by coś zdobyć dla dzieci. 
Za ziemiaki, chleb i cokolwiek 
jeszcze dała pierzynę, podusz-
ki, wszystko co miała, nawet 
różaniec. 

Ł a g i e r n i c y  p r a c o w a l i 
przy wyrębie drzew w tajdze, 
przy obróbce drewna i spła-
wianiu rzeką. Pewnego dnia, 

naczalnik, człowiek ludzki, do-
radził matce Zofi i, żeby oddała 
dzieci do domu dziecka, bo tu nie 
przeżyją. Rodzice przystali na to 
i oddali do domu dziecka troje 
dzieci: Janka lat 13, Gienię lat 8 i 
Bronię lat 5. Dwoje dzieci, a więc 

Mila lat 16 i Kaziu już półtorarocz-
ny pozostali przy rodzicach.Była 
późna jesień 1940 roku. Od tego 
momentu drogi dzieci rozeszły 
się. Dwójka, tj. najstarsza Mila 
i najmłodszy Kazio pozostała 
z rodzicami w tajdze, jakby w 

Rodzice Zofi i Skotnickiej Maria i Tomasz Gołdowie w Józefówce na Podolu przed II 
wojną swiatową. Zofi a pośrodku w drugim rzędzie.

W Stanach Zjednoczonych. Od prawej: Kazimierz z żoną, córką i zięciem
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więzieniu, pozbawiona szkoły i 
normalnego rozwoju, zaś trójka, 
która pojechała do domu dziec-
ka, weszła w świat ówczesnego 
Związku Radzieckiego.

W domu dziecka 
w Czerdyniu na Uralu 
w l. 1940 – 1944

Naczelnik baraków dał konia, 
wóz i matka Zofi a odwiozła trójkę 
swoich dzieci do Wiziaja, gdzie 
mieściło się kierownictwo obozu. 
Pożegnali się z mamą, myśląc, że 
będzie to na krótko, że trochę 
umocnią się i powrócą do baraku. 
Pracownik biura obozu uznał, że 
dzieci nie wytrzymają chłodów 
w podróży, przynióśł trzy duże 
kufajki, stare, zniszczone i brud-
ne, oddane do likwidacji. Były tak 
brudne, że gdy któreś z dzieci 
wytarło nos rękawem, to było 
czarne. Ale było im ciepło i był 
to dobry wybór tego pracownika. 
Posadził je na wozie, na słomie, 
dosyć wysoko, wiózł cały dzień 
do najbliższego portu rzeczne-
go. Tu przekazał dzieci na statek 
do miasta Perm, wtedy nazywało 
się Mołotow. W Permie zostały 
wreszcie nakarmione, wykąpa-
ne, obcięto im włosy na glacę, 
dano nowe czyste ubrania i po 
przenocowaniu w warunkach, 
jakich dotąd nie znali, wyruszyli 
statkiem w trzydniową podróż na 
północ Uralu. Najpierw płynęli 
Kamą, następnie Wyszerą, minęli 
Solikamsk, i w końcu Kołwą, do-
płynęli do miastaeczka Czerdyń. 
Tu był dom dziecka. 

W tym miejscu powiedzmy 
parę słów o Uralu. Jest to pa-
smo gór oddzielające Europę 
od Azji, długości ok. 2000 km 
i szerokości ok. 150 km. Ural to 
w zasadzie brama Syberii. Kto 
musiał tam zamieszkać, ten sta-
wał się Sybirakiem. Góry Uralu 
nie należą do gór wysokich, naj-
wyższe szczyty są porównywalne 
z wysokością naszej Śnieżki. Jest 
wiele podobieństwa krajobrazu 
Uralu z Górami Stołowymi koło 
Kudowy. Powstały zresztą w po-
dobnym okresie geologicznym 
permu, czyli ok. 250 milionów 
lat temu. Przypominają także 
amerykańskie Góry Skaliste. 
Ural jest niezwykle atrakcyjny 
dla turystów i pod wieloma 
względami może być przyszło-
ścią światowej turystyki. Miasto 
Perm, w centrum Uralu jest wiel-
kim ośrodkiem przemysłowym, 
naukowym i kulturalnym, liczy 
ponad milion mieszkańców. 

Na Uralu jest wielkie bogac-
two rud metali, ropy naftowej, 
różnych ważnych minerałów 
i złota. Perm był przez długi 
czas miastem zamkniętym dla 
cudzoziemców, ze względu na 
potężny przemysł zbrojeniowy. 
Tu także produkowano głowice 
atomowe do rakiet balistycz-
nych. Nie brakuje informacji 
o anomaliach przyrody, co przy-
pominałoby Trójkąt Bermudzki, 
o szczególnych rodzajach pro-
mieniowania i lądowaniu UFO 
oraz o wypadkach z tym zwią-
zanych. Czerdyń – tak jak go 
pamięta pani Genowefa – był 
pięknym małym miastem, mniej 
więcej połowy wielkości Kłodz-
ka, położony nad rzeką Kołwą, 
na zboczu góry. Po dotarciu do 
Czerdyniu, trójka dzieci przeszła 
tzw. kwarantannę dwutygodnio-
wą w szpitaliku, należącym do 
domu dziecka. Było ciepło, dobre 
odżywianie, raz nawet podano 
chałwę. Cała trójka została uloko-
wana razem w jednym budynku. 
W tym domu dziecka było 300 
dzieci. Gienia zapmiętała,że 
w Czerdyniu były dwie szko-
ły, urząd miejski i kino. Była tu 
szkoła, czego w ogóle nie było 
w obozie, gdzie przebywały Mila 
i Kazio. Gienię przydzielono do 
klasy pierwszej, Janka do klasy 
drugiej, a Bronię do przedszkola. 
Naszej trójce rzucał się w oczy 
nowy niespotykany dotąd ob-
raz miasta: bardzo szerokie ulice 
i drewniane trotuary z desek. Te 
szerokie ulice dawały możliwości 
spychania śniegu na obszerne 
pobocza, bowiem opady były 
tu bardzo duże. Równocześnie 
było tu bardzo mroźno, mróz 
dochodził do minus 40°C

Skutki wojny dla życia 
w domu dziecka 
w latach 1941- 1943 

Od napaści Niemiec na ZSRR 
w czerwcu 1941 r. pogorszyło się 
w domu dziecka, było mniej żyw-
ności, wszystkiego było mniej. 
Nocami także nie dogrzewano 
pokoi, czyraki, których nabawiła 
się Gienia w baraku, nie znikały. 
Ropiały, pończochy przylepiały 
się do ran, to wszystko było bo-
lesne. Ściąganie pończoch było 
konieczne przed snem, nie wolno 
było spać w pończochach i było z 
tym zwiazane wiele bólu i łez. Po-
czątkowo utrapieniem była także 
nieznajomośc języka rosyjskiego. 
Nasze dzieci nie rozumiały, co 
mówi nauczycielka, pozostałe 

dzieci – jak to dzieci - naigry-
wały się z nich, wołały „polacz-
ki”, co mialo być przezwiskiem. 
Po pół roku już znały język 
rosyjski, zaczęły sobie radzić 
w tym języku, po roku zaś już 
między sobą rozmawiały tylko 
po rosyjsku. Janek opiekował 
się siostrami, czuł się odpowie-
dzialny, zastępował im ojca.
Wszyscy troje uczyli się dobrze. 
Gienia robiła wielkie postępy 
i już w drugiej klasie otrzymała 
wyróżnienie za postępy w na-
uce i tzw pochwalną gramotę. 
Z tych pochwał była bardzo 
dumna. Była lubiana przez kie-
rowniczkę Lubow Iwanowną 
Zarubinę i bardzo starała się 
o to, by być lubianą. Miało to 
pewne wymierne korzyści. Za-
wsze, podczas dużej przerwy 
Lubow Iwanowna rozdawała 
pieczone pierożki i gdy kogoś 
nie było w szkole i zostawał 
jakiś pierożek, to wtedy Gienia 
podchodziła do pani Lubow i 
nie spuszczała jej z oka. Po takiej 
hipnozie otrzymywała pierożek i 
to bywało dosyć często. Wiosną 
1942 roku, w głodne dni, dzieci 
na spacerach jadły nawet trawę. 
To było zabronione i karane, po-
nieważ po takim napasieniu się 
występowała biegunka. Jeżeli 
język wystawiony na komen-
dę „pokaż język” był zielony, to 
wystarczyło do ukarania. Kara 
była prosta i bardzo dotkliwa: 
taki zielony nie dostawał na 
obiad zupy. A drugiego dania w 
ogóle nie było.W domu dziecka 
dokuczały dzieciom wszy, dzieci 
były całe podrapane. Wlosy miały 
regularnie ścinane, ale i to nie 
pomagało, pościel i bielizna roiły 
się od wszy.. Lubow Iwanowna 
sprowadziła urządzenie pod na-
zwą woszobojka. To była dosyć 
duża cysterna, do której wrzucało 
się ubrania i pościel, wszy ginęły 
pod silnym ciśnieniem. 

Pojawiło się jeszcze gorsze 
nieszczęście, głód. Ze wszystkich 
dzieci, najmłodsza była Bronia. 
Nie radziła sobie, nawet spuchła 
z głodu, nie mogła chodzić, trzy-
mała się ściany. Kierowniczka da-
wała jej lepsze jedzenie, ale ona 
nie jadła. Zabrali ją do szpitala. 
Była tam dosyć długo i ją ura-
towano. Latem dzieci zbierały 
w lesie jagody, jako zapasy na 
zimę. Beczki z jagodami stały w 
piwnicy.Te jagody były już tro-
chę gorzkie, pewnie zakiszone.
Dzieci dostawały po talerzu ja-
gód na kolację, lecz i te zapasy 
wyczerpały się szybko. Toczącą 

się wojnę odczuwano bardzo 
ciężko, wszystko szło na front. 
Z zimnem dzieci zaczęły sobie 
radzić, nauczyły się stawać pa-
rami przytulone do siebie ple-
cami, z piąstkami pod brodą. 
To pomagało. Kiedyś nauczy-
cielka zauważyla, że Gienia sie-
dzi na podkurczonych nogach, 
dała więc do kierowniczki domu 
dziecka kartkę, by zaopatrzono ją 
w walonki. Karteczka poskutko-
wała i już w zimie 1942 /43 miała 
walonki. Szczęście niebywałe. W 
1942 roku nasze dzieci przeżyły 
wielki dramat. Nadszedł list od 
matki, Janek zawołał Gienię i 
Bronię, czytał głośno, że ojciec 
zmarł z głodu. Płakali. Janek miał 
już 15 lat, Gienia 10, a Bronia 7  
Później dowiedzieli się, że gdy 
matka wróciła z pracy, ojciec już 
nie żył, a mały Kazio siedział przy 
ojcu cały zapłakany. Pod głową 
zmarłego ojca znaleźli trochę 
chleba, którego ojciec już nie 
jadł, lecz gromadził dla nich. 
Święta Mario Matko Boża, módl 
się za nami! W czasie najcięższe-
go mrozu, mama przetrzymywała 
małego Kazia w kotle do goto-
wania bielizny, żeby nie zamarzł, 
co jakiś czas podgrzewała kocioł. 
Uratowała go. W 1943 roku sy-
tuacja naszej trójki zmieniła się. 
Janek, z powodu ukończenia 
15 roku życia nie mógł już prze-
bywać w domu dziecka, musiał 
iść do pracy lub wrócić do mat-
ki. Pojechał do mamy. Jeszcze 
przed wyjazdem Janka trójką 
polskich dzieci zainteresowała 
się pani Fridwald, z pochodze-
nia Żydówka z Warszawy, która 
pojawiła się w Czerdyniu wraz z 
dwiema swoimi córkami. Działała 
społecznie, pomagając różnym 
ludziom, zwłaszcza z Polski, 
poprzez rozdawanie darów z 
UNRRY. Otrzymali od niej koce, 
mydło, mleko w puszkach, te 
dary były istnym cudem. Dzięki 
pani Fridwald, trójka tych dzieci 
została już zarejestowana jako 
dzieci polskie i nie groziło im 
zaginięcie w tym morzu sierot i 
niedokładności w prowadzeniu 
dokumentacji w czasach wojny. 
Janek zabrał koce od obu sióstr, 
dla mamy, Mili i Kazia, a Gienia 
i Bronia musiały wykazać inicja-
tywę, by od pani Fridwald uzu-
pełnić braki. To im się powiodło. 
Zaczynało się zmieniać na lepsze. 
Bronia także stawała si ę coraz 
sprawniejsza. Po wyjeździe Janka, 
Gienia przejęła opiekę nad Bronią 
i prowadzenie korespondencji 
z mamą. Pisała do mamy po ro-
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syjsku, polskich liter nie znała 
i coraz trudniej mówiło się jej po 
polsku, ale po polsku śpiewała, 
głównie Godzinki. W listach do 
mamy pisała, że Bronia jest już 
duża, a jako dowód odrysowy-
wała jej dłoń na odwrotnej stro-
nie listu, raz nawet dorysowała 
zegarek. Potem dowiedziała się, 
że mama zawsze płakała nad 
jej listami.Upływał już czwarty 
rok, jak nie widziały się z mamą. 
We wspomnieniach Gieni można 
wyczytać, że kierowniczka domu 
dziecka i wychowawczynie były 
bardzo dobre, a dzieci były po-
korne, posłuszne, bierne i bojaź-
liwe. Urządzano dzieciom wy-
cieczki, także do lasu, często na 
zbieranie jagód i grzybów, były 
też przedstawienia. Na Nowy Rok 
była choinka, paczki z żywnością, 
uczono piosenek, a w lecie była 
kąpiel w rzece. W szkole uczono, 
że człowiek pochodzi od małpy, 
że nie ma Boga.Obok szkoły była 
cerkiew, nie wolno było do niej 
chodzić, była zamknięta. Uroczy-
ście obchodzono rocznię śmierci 
Lenina, dzieci recytowały wier-
sze o Leninie, śpiewały piosenki, 
a czasem płakały za Leninem. 
Najważniejsze jednak było to, że 
w tak uroczystych dniach poda-
wano lepsze jedzenie, bo każdy 
myślał tylko o jedzeniu. Nadszedł 
rok 1944. Wiosna była piękna, 
wreszcie ciepło, a w czerwcu 
powiedziano im, że dzieci pol-
skie wyjadą do polskiego domu 
dziecka w Rostowie nad Donem. 
Zebrano w Czerdyniu 25 dzieci 
polskich, pojawiły się dwie pol-
skie wychowawczynie, radość 
była ogromna. Będzie więc polski 
dom dziecka, a z niego na pewno 
powrót do Polski i spotkanie z 
mamą. W wielkim zapale już to 
wszystko widziały, a tym bardziej 
to było realne, że było coraz le-
piej i było coraz więcej darów z 
UNRRY.

 
UNRRA 

Przypomnijmy czytelnikom, 
że UNRRA (skrót od angielskiej 
nazwy: United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, po 
polsku: Narody Zjednoczone do 
Spraw Pomocy i Odbudowy) po-
wstała w 1943 roku z centralą w 
Waszyngtonie (działała do 1947 
roku) i celem jej było niesienie 
natychmiastowej pomocy krajom 
alianckim dotkniętym trudno-
ściami wojennymi, głównie po-
mocy żywnościowej i medycznej, 
ale także przesysłanie środków 

transportu, zwierząt hodow-
lanych, itd. Na te cele UNRRA 
wydała blisko 4 mld dolarów, 
z czego ludność polska wykorzy-
stała 481 mln dolarów. UNRRA 
skierowała pomoc także dla Po-
laków deportowanych do ZSRR. 
Na pieniądze UNRRY składało się 
kilka krajów, z tym, że najwięk-
szy wkład (70%) miały Stany 
Zjednoczone. Wprowadzenie 
programu UNRRY zbiegło się 
w Rosji z pogorszonymi wa-
runkami współpracy władz ra-
dzieckich z polskimi. Mianowicie, 
w kwietniu 1943 po odkryciu 
grobów katyńskich Rząd Polski 
Premiera Generała Władysła-
wa Sikorskiego, opierając się 
na badaniach Międzynarodwe-
go Czrwonego Krzyża uznał, 
że zbrodni w Katyniu dokonał 
ZSRR. W odpowiedzi, Stalin ze-
rwał stosunki dyplomatyczne 
z Rządem Polskim. Wszelkie for-
my pomocy socjalno-kulturalnej 
dla Polaków w ZSRR przejął te-
raz Związek Patriotów Polskich, 
utworzony z inicjatywy Wandy 
Wasilewskiej w czerwcu 1943 
roku. Emisariusze ZPP docierali 
odtąd do Polaków w róznych 
miejscach ZSRR, wyszukiwali ich 
i nieśli pomoc z darów UNRRY. 
Aby UNRRA mogła funkjonować 
na tamtym terenie, rzad radziec-
ki utworzył w maju 1943 roku 
Urząd Zaopatrzenia Polaków 
Ewakuowanych z Zachodnich 
Obwodów Ukrainy i Białorusi, tzw 
„Uprosobtorg”. Tenże Uprosotorg 
miał na terenie ZSRR kilknaście 
składów towarów. Z tych skła-
dów kierowano dary do poszcze-
gólnych miejsc i osób. Mimo, że 
pomoc UNRRY była przeznaczo-
na dla Polaków i osób mających 
obywatelstwo polskie przed 1939 
okiem, to wiele darów zostało 
wykorzystanych zgodnie z po-
trzebami, jakie wtedy były w 
ZSRR. Na przykład: sprawozdania 
Ministerstwa Handlu ZSRRR wy-
kazują, że dla Polaków przezna-
czono z UNRRY 181.579 kg mleka 
w puszkach, lecz dotarło 43.274. 
Na wydanych 181.579 kg tłusz-
czu, do Polaków dotarło 60.360 
kg. Na wydanych 37.800 sztuk 
kocy, do Polaków dotarło 5.446 
sztuk. Na 138.191 kg mydła 
z UNRRY, Polacy otrzymali 8.548 
kg. Przez „Polaków” w dostawach 
z UNRRY rozumiano także pol-
skie ośrodki dziecięce w ZSRR. 
Międzynarodowe żydowskie 
organizacje charytatywne także 
niosły pomoc socjalną Polakom 
w ZSRR (Studia z Dziejów Rosji 

i Europy Wschodniej t.XXXIII). 
Warunki życia w domu dziec-
ka w Czerdyniu pokazują, jak 
wielkie były wtedy potrzeby 
w ZSRR, a ponieważ wszystkie 
dzieci czy to rosyjskie, czy pol-
skie były traktowane jednakowo, 
to późniejsze wykorzystywanie 
darów z UNRRY także przez różne 
ośrodki rosyjskie, jest zrozumiałe, 
wobec niezwykle dramatycznej 
sytuacji żywnościowej. Fakty 
z życia domu dziecka w Czerdy-
niu pokazują, że emisariusze ZPP 
tam docierali. Obecność nawet 
kilkorga dzieci polskich dawa-
ła pretekst, by daną placówkę 
podciągnąć pod „ polski ośrodek 
dziecięcy” i wszystkim dzieciom 
cokolwiek pomóc.Teraz nasze 
dzieci bardzo się przydawały, 
ruskim i nie ruskim, wszystkim.

W domu dziecka 
w Rostowie i w Mańkowie 
w l.1944 -1946.

Podczas wakacji 1944 roku 
dwadzieścia pięć dzieci polskich 
odpłynęlo z Czerdynia statkiem, 
rzekami Kołwą i Kamą i po prze-
siadce na pociąg znalażły się Mo-
skwie. Opiekunką w drodze była 
Polka, o imieniu Sara, Żydówka 
z pochodzenia, miła, troszcząca 
się o dzieci i działająca z ramie-
nia Związku Patriotów Polskich. 
W Moskwie dzieci wykąpały się 
w łaźni, potem zwiedziły Plac 
Czerwony, Mauzoleum Lenina 
było zamknięte. Stąd ruszyli 
w dalszą drogę do Rostowa 
nad Donem. Przebyli następne 
1000 km. Odległości w Rosji są 
trudne do wyobrażenia na skalę 
europejską. Miasto Rostow było 
zniszczone przez wojnę, wszę-
dzie ruiny, w niektórych miej-
scach trudno było zorientować 
się, jak biegły ulice. Do widoku 
ruin już się dzieci przyzwyczaiły 
i nie to przyciągało wzrok. Za in-
teresowanie budziło to, co żyło.
Zobaczyły wysokie drzewa liścia-
ste, akacje, róże, piękne parki 
i ciepło, cieplutko, klimat cu-
downy. W Czerdyniu mówiono 
im, że w Rostowie jest bardzo 
pięknie i tak rzeczywiście było. 
Rzeka Don była szeroka i piękna, 
Raj. Tak to dzieci widziały i zapa-
miętały. Wiedziały także od pani 
Sary, że wszystko zawdzięczają 
Związkowi Patriotów Polskich 
i Wandzie Wasilewskiej. Musia-
ła to być bardzo dobra pani ta 
Wanda Wasilewska, myślały o 
niej z wdzięcznością. Pierwszy 
dzień w nowym miejscu i do 

tego w tak pięknym, mocno 
zapisuje się w pamięci. Kąpiel, 
czyste ubrania, ładne sypialnie 
i jadalnia. Nareszcie polski dom 
dziecka. I tylko dla naszej dwu-
dziestki piątki. Były wakacje, bu-
dynek przedszkola zamieniono 
na wakacyjny dom dziecka, po 
wakacjach trzeba będzie zwró-
cić przedszkolakom, będzie więc 
jakiś inny. W jadalni stoliki małe, 
na cztery krzesła, obrusy białe, a 
na śodku każdego stołu wielki 
talerz z kanapkami, z twarożkiem 
i szczypiorkiem, do tego kawa
z mlekiem. Dzieci usiadły przy 
stołach, wszystko pachnie. 
Znim dano komendę „można 
jeść”, wszystkie kanapki zostały 
zjedzone. Dotąd zawsze miały 
porcje wydzielone i kładzione 
jak najbliżej dziecka, a tu inaczej, 
można brać kanapkę, którą się 
chce i ile się chce. Niepojęte! Zro-
zumiały, że decyduje szybkość. 
Właściwie, to nawet nie zastana-
wiały się nad tym, instynktownie 
łapały kanapki. Trwało to kilka 
dni, zanim przestały się spieszyć. 
Spacery po mieście były wielkimi 
odkryciami. Na targu dużo ludzi, 
dużo ciekawych rzeczy, a także 
pełno owoców, jabłka, gruszki, 
morele, morwy, brzoskwinie. Było 
na co patrzeć. Mysłały, że mama, 
Mila, Janek i Kaziu też tak mają, 
bo UNRRA pewnie jest wszędzie. 
Dzieci otrzymywały czekolady 
unrowskie, nauczyły się je sprze-
dawać na targu i za te pieniążki 
kupowały owoce. Szkoda, że 
mama tego nie widzi i nie cho-
dzi tu z nimi. W jednym z parków 
był lazaret- szpital dla rannych 
żołnierzy. Większość dzieci pol-
skich mówiła po polsku. Dwaj 
żołnierze, gdy usłyszeli polską 
mowę, przykuśtykali na kulach, 
płakali z radości, a jeden z nich 
zaczął śpiewać dzieciom polskie 
piosenki. W końcu sierpnia 1944 
roku budynek ten powracał do 
dzieci przedszkolnych i naszą 
polską grupę odwieziono do 
domu dziecka w Mańkowie, ja-
kieś 100 km od Rostowa. Tu był 
teraz polski dom dziecka. Było w 
nim około 100 dzieci, w tym te 
dwadzieścia pięć dzieci polskich, 
reszta to sieroty ruskie, ale mó-
wiono, że to polski dom dziecka. 
Być może to było wygodne ze 
względu na dostawy z UNRRY. 
Dzieci tam zgromadzone były 
sierotami różnej narodowości, 
a każdy kto nie był Polakiem, był 
Ruskim. Jednak, nie powodowało 
to żadnych różnic w codziennym 
życiu. Zapewne dzisiejszy pol-
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ski czytelnik tych słów już jest 
zorientowany, że jedną z cieka-
wych cech tego wielkiego kraju 
nazywanego Rosją jest to, że nikt 
nie jest gorszy od drugiego.Być 
może jest to mało dostrzegana 
przez Polaków pewna cecha 
rosyjskiego geniuszu, leżącego 
u podstaw opanowania tak ol-
brzymiego terytorium, tak wie-
lu narodowości i kultur. Nie ma 
rosyjskiej pychy narodowościo-
wej w takim znaczeniu, jak to się 
może nam wydawać. Nie wszyscy 
Polacy o tym wiedzą, ale znają to 
ci nasi rodacy, którzy jak te dzieci 
przeszli przez nieogarnione rosyj-
skie obszary i na co dzień mieli 
kontakt z tamtejszymi ludźmi, w 
tamtych warunkach życia. 

Dyrektorem domu dziecka 
był Michaił Salamonowicz Joff e. 
W ocenie Gieni był to człowiek 
wspaniały, brakuje jej słów dla 
wyrażenia wdzięczności. Jak wi-
dać, nasze dzieci miały szczęście 
do Żydów. Dzieci czuły, że je lubi, 
potrafi ł mile się z nimi bawić i 
trzymał porządek. Wymyślał 
różne gry. Pewnego dnia Michaił 
Salamonowicz przewiesił przez 
świetlicę grubą linę i na sznu-
reczkach umieścił różne zabaw-
ki. Brał dziecko za ręce, zawiązał 
oczy chustką, okręcił kilka razy 
dookoła i pozwolil nożyczkami 
odciąć dla siebie zabawkę. Gie-
nia zauważyła, że na sznureczku 
wisiała piękna lalka, którą chciała 
mieć. Na swoim oknie w sypialni 
miała uszytych kilka maleńkich 
lalek i ustawiła dla nich mebelki, 
które porobiła z pudełek. Dyrek-
tor Joff e wiedział o tym i kiedy 
szedł z inspekcją, to zawsze poka-
zywał tą wystawę. W tej zabawie 
z odcinaniem sznureczków, Mi-
chaił Salamonowicz zorientował 
się, która lalka podoba się Gieni. 
Zawiązał jej oczy chustką, ale tak, 
żeby coś widziała i tak „udało się” 
jej ściąć upatrzoną lalkę. Jeżeli 
któreś dziecko nie ścięło lalki, to 
na końcu i tak otrzymywało od 
dyrektora jakąś zabawkę. Tych 
zabawek było dużo paczek z 
UNRRY, a dyrektor był w tym 
wszystkim wprost genialny. 
Zaczał się rok szkolny 1944/45. 
Gienia była już w klasie piątej, 
Bronia w trzeciej. Dzieci polskie 
były w różnym wieku, w klasie 
piątej było czworo Polaków, 
a 35 pozostałych, to Rosjanie. 
Rozmawiano po rosyjsku, ale 
można było mówić wszystkimi 
językami. Zima tego roku była 
tu łagodna, jakby dostosowała 
się do zwycięskich nastrojów 

z frontu i dawała ludziom trochę 
oddechu. Podczas wiekich wo-
jen bywają także wielkie zimy, 
wszystko w naturze dostraja 
się do siebie, ten straszny czas 
powoli przemijał. Tej zimy w Ro-
stowie nawet trudno było dzie-
ciom ulepić baławana ze śniegu. 
Dziewczynki miały swoje zabawy, 
chłopców ciągnęlo do niewypa-
łów, których było tu pełno. Jeden 
nawet przestrzelił sobie policzek, 
ale przeżył i nic groźnego mu się 
nie stało. Nadeszła wiosna 1945 
roku. Nadzwyczajny był 9 maja 
1945 roku. Wszędzie krzyczano: 
Koniec wojny! W domu dziecka 
także. Był ranek, wszystkie dzie-
ci wybiegły w podkoszulkach, 
w majteczkach, jak kto wstał 
i biegły na boisko. Z głośnika 
radiowego usłyszały: koniec 
wojny! Jedni drugich całowali 
z radości, ściskali się. Dzieci pod-
skakiwały, piszczały i krzyczały 
radośnie. Gienia z Bronią objęły 
się, cieszyły się, podskakiwały i 
płakały. Mama, Mila, Janek i Kaziu 
pewnie tam też się cieszą. Tata 
też by się cieszył, ale nie docze-
kał. Michaił Salamonowicz ka-
zał rozdać paczki z cukierkami, 
tego dnia było bardzo smaczne 
jedzenie. Pani Genowefa, dziś 
85-letnia, wspomina tamten 
dzień ze wzruszeniem. W tam-
tych dniach Gienia wysłała list 
do kierowniczki domu dziecka 
w Czerdyniu z prośbą, by przy-
słała jej listy, jakie mogły przyjść 
od mamy. Kierowniczka odpisała 
i załączyła list od mamy. W liście 
był już inny adres. Mama wraz 
z Milą, Jankiem i Kaziem została 
przeniesiona z tajgi z okolic Ku-
dymkar do sowhozu w obwodzie 
Saratow nad Wołgą. Odległość 
pomiędzy dwoma członami ro-
dziny zmniejszyła się z prawie 
dwóch tysięcy kilometrów do 
około tysiąca.

W tym samym czasie 
u mamy, w tajdze 
i pod Saratowem

Mama Zofi a z Milą, Jankiem 
i Kaziem zostali latem 1944 roku 
przewiezieni z tajgi kolo Kudym-
karu na południe do sowhozu 
w obwodzie saratowskim. Tysiac 
kilometrów na południe, to już 
inny krajobraz. Na obszarach 
Rosji nawet lepiej jest oriento-
wać się według rzek. Wszystko 
może się zmieniać, ale rzeki są 
w tych samych miejscach. Są 
wielkie, potężne, nie robią nic 
złego, ludzie nad nimi mieszkają, 

poją zwierzęta, łowią ryby, opo-
wiadają rzekom o swoim losie, 
zwierzają się im ufnie, można im 
powiedzieć bez obaw o wszyst-
kim. I lud rosyjski zawsze to robi. 
Śpiewają pieśni o rzekach, ileż 
to pięknych pieśni rosyjskich 
słyszeliśmy o Wołdze i Donie. 
Teraz mama Zofi a z trójką dzie-
ci była nad Wołgą, a dwoje nad 
Donem, o tysiac kilometrów od 
niej. Kazio znał geografi ę tylko 
z okna wagonu i statku rzeczne-
go. W tajdze nie było przedszko-
la, ani szkoły, aż dziwne to przy-
pominać, choć trzeba, no bo kto 
o tym dzisiaj wie? Kaziu mógłby 
już uczyć się, miał siedem lat. Ale 
szkoły nie było. Mila od razu po-
szła w tajdze do pracy, Janek był 
trochę w domu dziecka w Czer-
dyniu, tam była szkoła, więc coś 
świata zobaczył. W sowhozie 
pod Saratowem Mila dalej była 
robotnicą, Janek robotnikiem, 
Kazio ledwie łaził po chorobach, 
zimnie i głodzie. Cieszyli się, że 
przeżył i chuchali na niego w 
domu. Ważniejsze było życie, niż 
szkoła. Jak ta mama to wszystko 
ogarniała? Na samą tą myśl, pani 
Genowefa ociera łzy, już w XXI 
wieku. A do wyprowadzenia dzie-
ci z ziemi egipskiej jeszcze było 
daleko. Była dla nich jak Moj-
żesz, nie dziwota więc, że mieli 
szczęście do napotykanych po 
drodze Żydów. Już to kiedyś usły-
szałem, że jeśli podejmiesz trud 
wyjścia z ziemi egipskiej z domu 
niewoli, to najpewniejszym so-
jusznikiem na tej drodze będzie 
Żyd, bowiem tylko on to potrafi  
zrozumieć, tak, jak nikt inny. W 
saratowskim sowhozie mama z 
Jankiem pasła krowy, mama pie-
szo, a Janek na koniu. Siostra Mila 
była dojarką. Było lepiej aniżeli 
w tajdze, więcej zarabiali, mogli 
dokupić jedzenia i można było 
coś ukraść, choćby trochę mleka 
dla Kazia. Z odzieżą nadal było 
bardzo trudno. Dorośli otrzymy-
wali spodnie i kufajki. Brat jeździł 
za krowami na koniu i całe 
ubranie miał podarte. Czasami 
nie było już co łatać. Kiedyś Mila 
ukradła trochę masła dla Kazia 
i włożyła do kieszeni w kufajce 
Janka wiszącej na gwoździu 
w oborze. Koleżanki dojarki po-
mogły, było ich sześć, wszystkie 
Polki. Gdy Janek usnął na słoń-
cu ze zmęczenia z kufajką pod 
głową, to obudził się z głową 
w maśle.Kazio stracił masełko. 
Mieszkali w lepiance z gliny. Zim-
no było tak dokuczliwe, nawet 
w oborze, że Mila z dojarkami 

często stawały w świeżym i cie-
płym krowim łajnie, żeby trochę 
ogrzać nogi. Zimową porą mama 
była stróżem obory. Często pod 
oborę podchodziły wilki, duże 
stepowe, było ich tu bardzo 
dużo. Wyły i podkopywały się 
pod oborę. Matka glośno stukała 
kijem o wiadra i tym sposobem je 
odstraszała. Mimo takich warun-
ków, matka nie traciła nadziei na 
powrót do Polski, stale o tym mó-
wiła dzieciom i podtrzymywała 
w nich nadzieję. Wieczorem mo-
dlili się za Gienię, za Bronię, za 
zmarłego ojca, pozostawione-
go w tajdze.Czy Gienia i Bronia 
mają co jeść? Czy nie zamarza-
ją z zimna? Kazio wypytał jaka 
jest Polska, czy taka jak Rosja, 
czy inna? Czy w Polsce jest zie-
lono? Wyobrażał sobie Polskę 
po swojemu i zaskakiwał, gdy 
mówił,że w Polsce chyba zie-
mia nie jest czarna, jak w Rosji, 
lecz biała.Dzień zwycięstwa 9 
maja 1945roku dodał nadziei, 
że to już niedługo i będą mogli 
wyjechać do Polski. Wyjechali 
w marcu 1946 r. Wiedzieli, że Gie-
nia i Bronia też pojadą. Będą się 
wszyscy poszukiwać w Polsce. 
Wierzyli, że się odnajdą i że będą 
znowu wszyscy razem.. 

Słuchaj Jezu, 
jak Cię błaga lud.

Na początku 1946 roku miła 
niespodzianka dla Gieni i Broni 
– przyjechała z domu dziecka 
z Czerdynia wychowawczyni Ju-
lia Iwanowna Wietkina. Starała 
się o przeniesienie z Czerdynia 
i udało się jej. Gienia i Bronia 
przywitały się z nią bardzo ser-
decznie i pobiegły za nią do Ma-
ichaiła Salamonowicza. Dyrektor 
trochę jakby faworyzował obie 
Polki. Gienię jako bardzo dobrą 
uczennicę, prosił o przepisywanie 
listy z nazwiskami dzieci, co było 
potrzebne do różnych zabaw 
i konkursów. Pewnego dnia 
Gienia odważyła się poprosić 
dyrektora, by nie ścinano włosów 
na glacę dziewczynkom z VI 
klasy. Dyrektor zgodził się, była 
z tego powodu wielka radość. 
Na początku marca 1946 roku 
zaczęto przygotowywać dzieci 
polskie do wyjazdu do Polski. 
Przylgnęła do nich malutka Ro-
sjanka,Tamara Mikotia. Miała 
dwa latka, nie miała nikogo na 
świecie, została jako niermow-
lę podrzucona pod drzwi domu 
dziecka. Michaił Salamonowicz 
chciał ją uratować i też ją podrzu-
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cił, dodając do nich, jako dziec-
ko polskie. Gienia i Bronia mia-
ły się nią opiekować w drodze. 
Było także dwoje dzieci na-
rodowści ukraińskiej i bardzo 
chciały wyjechać z dziećmi pol-
skimi. Nie chciano ich wypuścić, 
może nie było wolno. Tych dwoje 
dzieci bardzo płakało, chłopiec 
już nawet schował się za ław-
kę w samochodzie gotowym 
do odjazdu, dzieci chciały go 
ukryć, ale go znaleźl i i pozostał 
w Rosji. Na dworzec podsta-
wiono dwa towarowe wagony, 
jeden dla chłopców, drugi dla 
dziewczynek. Była z nimi pol-
ska wychowawczyni pani Sara 
i polska pielęgniarka wojskowa. 
Najmlodsza była Tamara Mikotia 
(2 latka), a najstarszy Józef Ku-
lon (16 lat), Gienia miała 14 lat, a 
Bronia 11. Na pożegnaie przyszły 
dzieci rosyjskie, przez głośnik 
zaśpiewano piosenkę „Tiomna-
ja nocz”. Radość i łzy. Dyrektor 
Joff e uściskał wszystkich, prosił, 
żeby pisały do niego listy. Dzieci, 
zaopatrzone w suchy prowiant, 
wyjechały z Rosji 8 marca 1946 
roku i po przesiadce na granicy 
do wagonów polskich, także to-
warowych, dowiezione zostały 
do Gostynina pod Warszawą 
10 kwietnia 1946 r. Wywieziono 
je na Ural 10 lutego 1940 roku, 
powróciły dokładnie po 6 latach 
i dwóch miesiącach. W Gostyni-
nie urządzony był dom zbiorczy 
dla polskich sierot, w budynkach 
użytkowanych poprzednio jako 
szpital. Po trzytygodniowej kwa-
rantannie, spisaniu życiorysów 
dla Państwowego Urzędu Repa-
triacyjnego (PUR) i do ogłoszeń, 
że są dzieci do adopcji, przy-
gotowywano je do rozesłania 
po różnych domach dziecka. 
Gienia i Bronia trafi ły do domu 
dziecka w Sikorowie koło Ino-
wrocławia. Widok całkiem inny 
aniżeli w Rosji: piękny pałac, 
a tuż za bramą wjazdową duża 
figura Matki Boskiej. Właśnie 
był już miesiąc maj 1946 roku 
i przed tą fi gurą odbywały się 
codzienne majówki. W Rosji 
to byłoby nie do pomyślenia. 
Dzieci podzielono na klasy szkol-
ne, rosyjską szkołę uwzględnio-
no. Były w tych samych klasach, 
co w Rosji, ale w trochę gorszej 
sytuacji, aniżeli tam pod wzglę-
dem znajomości języka. I tak 
jak przed sześciu laty musiały 
uczyć się języka rosyjskiego, 
żeby być w szkole i cokolwiek 
umieć, tak teraz uczyły się języ-
ka polskiego, żeby czytać, pisać 

i znowu mówić po polsku. Ciągle 
przybywali do Sikorowa ludzie, 
którzy chcieli adoptować dzieci, 
przyglądali się, wybierali. Ma-
leńka Tamara Mikotia już miała 
imię Marysia Sikorzanka. Jacyś 
państwo zwrócili uwagę na 
Gienię, ale ani ona, ani Bronia 
nie mogły być adoptowane, 
bo w papierach było napisa-
ne, że mają matkę i że mogą 
się odnaleźć. Wyczekiwały na 
jakąś wiadomość i na spotka-
nie. Cały czas mówiły między 
sobą tylko o mamie, Mili, Janku 
i Kaziu. Nauka języka polskiego 
najłatwiej przychodziła przez 
śpiewanie i pacierze.Na mszy i 
na majówkach śpiewano pieśni 
religijne, dzieci szybko poznały 
kilka pieśni, pacierz przychodził 
łatwo. Pieśń „Słuchaj Jezu, jak 
Cię błaga lud” stała się prawie 
nowym hymnem. Nie trzeba 
było żadnej zachęty, by into-
nowały tę pieśń przy każdej 
okazji. W sobotę, 18 maja 1946 
roku Gienia i Bronia odmawia-
ły w sypialni pacierz i klęcząc 
śpiewały „Słuchaj Jezu, jak 
Cię błaga lud”. W trakcie tego 
śpiewu weszła dziewczynka 
z sąsiedniego pokoju, która tak 
jak one oczekiwała na matkę. 
Stanęła przy nich cicho, nie 
śpiewała, była jakby porażona, 
intensywnie, wpatrywała się 
w Gienię i w końcu wyszeptała 
w stronę Gieni: mama. Naraz, 
jakby piorun strzelił, Gienia 
i Bronia wyskoczyły z pokoju. 
Przed drzwiami nie było niko-
go, zbiegły schodami na dół, 
i tu, w korytarzu, na krzesełku 
siedziała ich mama, biedna, 
zmęczona, z głową owiązaną 
bandażami. Wpadły na nią, nie 
mogły się opanować, tuliły się, 
całowały i płakały. Nie widziały 
się przez pięć lat, ale przez te 
jazdy, odległości, głód i zimno, 
te pięć lat były znacznie dłuższe 
od pięciu. Bronia wgramoliła się 
na kolana i patrzyła na bandaże, 
co się stało. Mama wyjaśniła, że 
gdy stała w drzwiach wagonu, 
pociąg szarpnął, drzwi poleciały 
po szynach i stąd ta rana, ale to 
wszystko nic, najważniejsze, że 
znowu są razem. Powiedziała 
im, że już dwa tygodnie jeździ-
ła po Polsce poszukując ich, 
a dowiedziała się o Gostyninie 
w PUR. Powiedziała, że jadą te-
raz do nowego ich domu, który 
jest na Dolnym Sląsku w Goła-
czowie, niedaleko od Kudowy. 
Tam już czekają na nich Mila, 
Janek i Kazio.

Na ziemi kłodzkiej, 
w Lewinie i w Gołaczowie, 
1946

Zanim matka Zofi a wyruszyła 
odnaleźć dwoje swoich dzieci i je 
zwieźć z Sikorowa, cofnijmy się 
troszkę w czasie, by spojrzeć na 
jej drogę na Dolny Śląsk. Kilka 
wagonów z tego jak mówiono  
transportu Sybiraków skierowa-
no na ziemię kłodzką, do Lewina.
Wtedy ta miejscowość nazywała 
się Lewinowo. Tu, na stacji kolejo-
wej, w wagonach czekali na wła-
dzę gminną, na przydział miesz-
kań i gospodarstw.Był kwiecień 
1946 roku, akurat przyjechali 
na Wielkanoc. Dwa dni świąt, 
ludzie chcą wreszcie spędzić 
święta po ludzku, podzielić się 
święconym jajkiem, „Wesoły nam 
dziś dzień nastał”. Sybirakami 
na stacji nikt się nie przejmował, 
tyle jechali, to parę dni mogą 
poczekać. Mają z pewnością 
lepiej niż na Syberii. A prawda 
była taka, że w wagonach sie-
dzieli ludzie zmęczeni, głodni, 
zawszeni. Jednemu z sybiraków, 
starszemu panu K., którego je-
dynym ubraniem i wszelką bie-
lizną była kufajka i spodnie, tak 
wszy dojadły, że nie wytrzymał, 
poszedł w zarośla za wagona-
mi, nad strumyk, zdjął spodnie 
i wytrzepywał wszy. A że nie miał 
żadnej bielizny, więc poszedł 
w krzaki. Burmistrz Lewina, pani 
Danuta Bełczewska przydzielała 
co miała, a problemów z Sybi-
rakami nie było, ponieważ byli 
bardzo posłuszni wobec wszel-
kiej władzy. Sześć rodzin, w tym 
matka Zofia z dziećmi zostało 
przewiezionych furmankami 
do Gołaczowa, ok. 6 km od 
Lewina. Wtedy Gołaczów miał 
nazwę Halacz. Rodziny zostały 
ulokowane w domach, z których 
wysiedlono ludność niemiecką 
do Niemiec. W 1946 r w Goła-
czowie była jeszcze pewna ilość 
rodzin niemieckich. Z braku wol-
nych gospodarstw, matka Zofi a 
z dziećmi została umieszczona 
w jednym gospodarstwie razem 
z inną polską rodziną. Biednej 
wdowie trudniej było walczyć 
o samodzielne gospodarstwo, 
cieszyła się, że w piwnicy zasta-
ła trochę ziemianków. Niemcy 
z sąsiedniego gospodarstwa, 
sami czekając na wysiedlenie, 
przyglądali się ludziom, którzy 
przybyli i chronili się od kon-
taktów lub pomagali. W tym 
przypadku, niemieccy sąsiedzi 
naszej Zofi i Skotnickiej, przypro-

wadzili jej dwie krowy oświad-
czając, że te dwie krowy prze-
kazali im Niemcy, którzy zostali 
wysiedleni z domu zajmowane-
go teraz przez Zofi ę Skotnicką 
i jej dzieci. Była to ogromna po-
moc, ale równocześnie ludzki akt 
budzący zaufanie. Matka Zofi a 
z dziećmi i z tą dwuosobową 
drugą rodziną zajęła jedną dużą 
izbę i na strychu mały pokoik, 
dom był za mały i nie nadawał 
się dla dwóch rodzin. Niemcy 
z sąsiedztwa od razu wyczuli, 
że ta wdowa z dziećmi, to nie 
tylko dobra rodzina, ale również 
nieprawdopodobnie biedna i po 
strasznych przejściach. 

Do tego i tak już nadmiernie 
przegęszczonego domu, wiozła 
teraz matka Gienię i Bronię. Wy-
siadły na stacji Kulin, ówczesna 
nazwa Kulińsk i pieszo zeszły na 
dół do Gołaczowa. Dzieci nie wi-
działy się 5 lat. Jak teraz wygląda 
Mila, Janek i Kazio? A ci w domu 
czekali i myśleli tak samo, jak wy-
rosła Gienia i jaka jest Bronia? 
Największe emocje wzbudzał 
Kazio, bowiem, gdy rozstawali się 
miał półtora roczku, a teraz ma 
7 lat. Jak on wygląda? I właśnie 
Kazio pierwszy ich dostrzegł, jak 
szły z mamą, biegł w ich stronę, 
rzucił się mamie na szyję, Gienię 
i Bronię ładnie przywitał, zabrał 
od Gieni małą rosyjską walizkę 
(czemodan) i bieg powiadomić 
Milę i Janka, że idą. Radości nie 
było końca. Kazio przechwalał 
się, że ma kilka spodni, a nie tyl-
ko jedne, jak w Rosji, w których 
chodził przez cały dzień, a potem 
w nocy w nich spał. Wszystko 
to obserwowali niemieccy są-
siedzi. Jeden z nich, Paul, wrócił 
z wojny bez nogi. Przychodził 
o kulach, by w czymś pomóc. 
Może był świadkiem, albo 
uczestnikiem jakichś okropności, 
a może sam zadawał cierpienia. 
Teraz, ciężko doświadczony 
przeżywał nędzę innych i swo-
ją. Niemcy wiedzieli, że zostaną 
wysiedleni do Niemiec, że jest 
wielka wędrówka ludów, spo-
wodowana przez ich własne 
państwo, ale przynieśli dzieciom 
Zofi i odzież, obuwie i żywność, 
a dziewczęta zostały obdarowa-
ne ładnymi sukienkami i sweter-
kami. Dzień wyjazdu gołaczow-
skich Niemców, pani Genowefa 
pamięta, jakby to było dopiero 
co i do tego bardzo szczególnie. 
Wszystkie niemieckie rodziny 
wyruszały pociągiem ze stacji 
w Lewinie Pociąg z Lewina do 
Dusznik jedzie najpierw przez 
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przepiękny wiadukt lewiński, 
a zaraz za nim wspina się w górę, 
krąży serpentyną i w pewnym 
momencie podchodzi do Goła-
czowa. Wtedy z okien wagonu 
widać jak na dłoni cały Gołaczów 
w pięknym krajobrazie lewiń-
skich wzgórz, a z Gołaczowa 
widać ten pociąg, przesuwający 
się lekko ponad wsią, jakby szedł 
w górę, do nieba. Nasza Gienia 
stała akurat na podwórku, przed 
domem, gdy pociąg ten wyjechał 
zza zakrętu, a toczył się wtedy 
bardzo wolno. Jadący nim Niem-
cy stali w drzwiach, w oknach 
i bardzo głośno żegnali się 
z Gołaczowem. Te ich głos były 
bardzo donośne, niesamowite 
i odbijały się od zboczy. Chyba 
wszyscy w tych wagonach krzy-
czeli na pożegnanie. Gienia nie 
rozumiała słów, ale znała takie 
sceny. Krowy jednak zrozumiały 
wszystko i bardzo głośno ryczały. 
Ten ryk krów bardzo ją przejął 
i im starsza, tym bardziej się nad 
tym zastanawiała. Wspomina 
to jak jakąś scenę biblijną. Ciż-
bę w jednej izbie, z pokoikiem 
na strychu wytrzymywali, bo-
wiem do tego byli już przy-
zwyczajeni w Rosji i w długich 
transportach kolejowych. Matka 
Zofi a otrzymywała z gminy Lewin 
zapomogę do przeżycia, to był 
chleb, konserwy, trochę ciuchów 
z UNRRY. Jesieną 1946 roku ro-
dzina już zdobyła oddzielne, 
własne gospodarstwo w Goła-
czowie. Pani Zofi a wykazała przy 
tym dużo sprytu. Otóż, w pobliżu 
położony ładny dom, zajął niejaki 
pan Hertel z Warszawy. Ogłosił 
wszystkim, że zajmuje ten dom, 
mimo,że nie otrzymał na niego 
żadnego przydziału z gminy. Wy-
najął osobę do doglądania domu 
i sam wyjechał. Gdy nie wracał 
dwa miesiące, mama Zofi a wzięła 
litr wódki za pazuchę i poszła do 
pewnego działacza PPR, który 
mieszkał w Gołaczowie. Popro-
siła,żeby jej pomógł w uzyskaniu 
prawa własności na ten dom, bo 
tak, jak żyje, to nie jest życie. Pe-
perowiec pomógł i Zofi a otrzy-
mała akt nadania na ten dom 
i gospodatswo 7 hektarowe, 
w zamian za mienie pozosta-
wione w Józefówce. Akt nada-
nia wręczyła Zofi i pani burmistrz 
Danuta Bełczewska, była przy 
tym ładna uroczystość. Gospo-
darstwo w Gołaczowie położo-
ne było w terenie górzystym i, 
z tego tylko 2 hektary pola były 
orne, pozostałe 5 hektarów to 
łąki.i nieużytki. Na tym kończy 

się wielka odyseja matki Zofii 
i jej dzieci. Jest to jedna z histo-
rii, wiernie ukazujacych życie 
polskie tego pokolenia, które 
przeżyło II wojnę światową, 
przebyło długą drogę z Kresów 
Wschodnich na Kresy Zachodnie, 
pozostawiło wszędzie ślady pol-
skiego ducha i polskiej kultury. 
Tą historią pragniemy te ślady 
utrwalić dla pamięci i dziedzic-
twa narodu.

Epilog

Poznajmy jeszcze późniejsze 
losy naszych bohaterów. Matka 
Zofi a prowadziła gospodarstwo 
rolne w Gołaczowie, dzieci po-
magały. Najstarsza z rodzeństwa 
Mila, w 23 roku zycia wyszła za-
mąż za sybiraka z Gołaczowa, 
mieli troje dzieci, żyjąc na swo-
im gospodarstwie w Gołaczowie. 
Dzieci zdolne, dobrze uczyły się, 
córka Mili była główną księgo-
wą w banku. Mila zmarła w roku 
2009 r. w wieku 85 lat. 

Janek, podpora w gospo-
darstwie, naraził się Urzędowi 
Bespieczeństwa. W Kłodzku, 
został w śledztwie dotkliwie 
pobity, potem zabrany do służ-
by wojskowej trzyletniej w tzw. 
batalionach roboczych. Po odby-
ciu służby wojskowej ożenił się. 
W wieku 42 lat miał wypadek, 
po którym zmarł w lutym 1971 
roku. Matka chora i przygnębiona 
śmiercią Janka zmarła 26 lipca 
1971 roku, przeżywszy 73 lata. 
Janek pozostawił żonę i pięcioro 
dzieci. Bronia ukończyła szkołę 
pielęgniarską i pracowała jako 
pielęgniarka w Klinice Kardiologii 
we Wrocławiu. Przeszła opera-
cję na sercu i zmarła w wieku 
59 lat. Troje jej dzieci i wnuczki 
zamieszkali w Świdnicy. Kazi-
mierz, najmłodszy ożenił się i 
wyjechał z żoną i dwuletnią córką 
do Stanów Zjednoczonych. Ich 
córka jest lekarzem w Stanach 
Zjednoczonych. Kazimierz zmarł 
w Stanach Zjednoczonych w wie-
ku 58 lat. Sybir i poniewierka nie 
dały długo pożyć.

W chwili pisania tych słów, 
w 2017 roku, z pięciorga ural-
czyków żyje Genowefa, która w 
1952 roku wyszła za mąż za Jana 
Kuźmińskiego, inpektora Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kłodzku, kulturalnego pana, 
pochodzącego z Hrubieszowa i 
pięknie grającego na skrzypcach.
Zamieszkali w Kudowie - Zdroju 
i mają troje dzieci, dwóch synów 
i córkę. Synowie ukończyli stu-

dia na Politechnice Wrocławskiej, 
Jerzy został inżynierem budow-
nictwa, a Zbigniew inżynierem 
informatyki, córka Irena ukoń-
czyła studia ekonomiczne i jest 
utalentowana malarsko. Pani 
Genowefa ma sześcioro wnucząt, 
z których jest bardzo dumna. Do 
Józefówki na Ukrainie nikt z nich 
nie pojechał. Pani Genowefa po-
wiedziała, że jedyne miejsca – ze 
szlaku swoich wędrówek, które 
chciałaby odwiedzić, to domy 
dziecka w Rosji, w Czerdyniu 
na Uralu oraz w Rostowie nad 
Donem i w Mańkowie. Pozosta-
wia to na drugie życie i może 
tak powiedzieć z uśmiechem, 
bowiem obok Gołaczowa ulo-
kował się jeden z największych 
w Europie ośrodków Buddy-
zmu Tybetańskiego. Oni wierzą 
w drugie życie, a nigdy nic nie 
wiadomo. Jest katoliczką, lecz 
życie nauczyło ją szanować 
wszystkie religie, a nawet takich, 
co w Boga nie wierzą. Gdy roz-
mawialiśmy 10 lutego 2017 roku, 
to wtedy w Kudowie była godz. 
15.00, na dworze śnieg i tempe-
ratura -5°C, a na północnym Ura-
lu była godz. 19.00, duży śnieg 
i tempetarura spadała do -30°C. 
Różnica w czasie 4 godziny, 
a w temperaturze ponad 20°C. 
Czytelnicy zapewne domyślają 
się, że mieszkanie kudowskie 
pani Genowefy jest urocze 
i wystrojone. Wskazywałaby na 
to wystawa jej lalek w domu 
dziecka w Mańkowie z mebelka-
mi wykonanymi wtedy przez nią 
z różnych pudełek i tak podzi-
wiana przez Michaiła Salamono-
wicza.Tych lalek nie ma, zostały 
w Rosji, ale ma piękne prace 
plastyczne swojej wnuczki, ab-
solwentki Akademii Sztuk Pięk-
nych, a ta utalentowana wnuczka 
po kimś to ma. Skoro już mowa 
o sztuce, to dodajmy, że jadący 
z nimi w pociągu z Rostowa, 
Józef Kulon, został wybitnym 
rzeźbiarzem i malarzem, był za-
łożycielem Związku Sybiraków 
w Zakopanem, otrzymał Na-
grodę św. Barata Alberta, zmarł 
w Zakopanem w wieku 71 lat 
w roku 1998. 

Cała ta syberyjska saga ro-
dzinna może wzbudzać wiele 
przeróżnych refl eksji. Jedni od-
czytywać ją mogą tak, jak zda-
rzenie dawne, minione, bezpow-
rotne, jak jeszcze jednąciekawą 
historię, czyjąś, na szczęście 
nie moją. Inni mogą spojrzeć 
na to w kontekście swojego 
dzisiejszego życia. Niektórzy 

odczytają ją tylko w kontekście 
rosyjskim, w którym wszystko 
jest złe i nigdy nie wzniosą się 
ponad inne rosyjskie wymiary. 
Mogą być i tacy, do których ona 
nie dotrze, bowiem z lenistwa 
nie zechce im się nawet tego 
czytać, a nie mając takich nie-
dostatków, jak w tajdze, w domu 
dziecka i w Gołaczowie, przestają 
być zdolni do wczuwania się w 
czyjeś nieszczęścia i potrzeby. 
Jeszcze inni – z nudów wybiorą 
zainteresowanie alkoholem lub 
narkotykami, stwarzając kłopoty 
sobie i swoim najbliższym. Mą-
drzy ludzie powiadają, że to nie 
starość jest smutna, ale źle prze-
żyta młodość. Są także ludzie za-
ciekawieni czyimiś doświadcze-
niami. Znałem człowieka, który 
nie tak dawno pytał, jak można 
przeżyć, gdyby teraz nastał głód.
Słuchająca tego pani wyśmiała 
go. Powiedziałem mu, że ludzie 
w takich przypadkach nauczyli 
się jeść korę z drzew i ją gotować. 
Uzyskał, co chciał wiedzieć. Na 
koniec naszej rozmowy pani Gie-
nia powiedziała: życie wiele mnie 
nauczyło; człowiekowi i światu 
potrzebna jest pokora, bez tego 
nie zrozumie ani siebie, ani in-
nych, ani Boga. Może mogłabym 
osiągnąć więcej; gdyby nie Sybir, 
życie zapewne ułożyłoby się ina-
czej, może lepiej, może ukończy-
łabym studia, może napisałabym 
książki, może byłabym bogata, 
a może osiągnęłabym mniej, 
gdybym miała gorsze zdrowie 
i napotykała złych ludzi, którzy 
są nie tylko w Rosji, ale wszę-
dzie.. Bóg dał mi dobre zdrowie, 
duże siły, nadzwyczajną matkę, 
dobrego ojca i kochające się 
rodzeństwo, wspaniałego męża 
i mądre dobre dzieci.  Stawiał 
na mojej drodze ludzi dobrych, 
a nawet dobrych łotrów. Czuję 
się szczęśliwym człowiekiem. Jest 
szczęśliwym człowiekiem, nawet 
gdyby świat stanął lub płynął nie-
skończenie dniem dzisiejszym i 
gdyby po tej stronie życia można 
było poruszać się po pamięci, jak 
po swoim mieszkaniu, w otocze-
niu najbliższych, ndaal żyjących i 
szykujących się do dalszej drogi.

Ksiazkę Bronisława MJ Kamiń-
skiego pt Wielość dróg ku praw-
dzie, cena 29 zł, można zamówić 
drogą mailowa  pisząc na adres: 
bronislaw.kaminski@interia.pl. 
Zapłata 29 zł według faktury 
na konto bankowe agencji wy-
dawniczej autora.



41 Ziemia Kłodzka nr 273/kwiecień 2017

Obec Bartošovice v Or-
lických horách se již druhým 
rokem pustila do náročné 
opravy svého kostela sv.Máří 
Magdalény s nádherným ba-
rokním interiérem, který se 
jakoby zázrakem zachoval 
do dnešních dnů a který je 
odborníky nazýván „Duše 
baroka“

Tato oprava je součástí pro-
jektu „Společně po nové cestě“, 
který také zahrnuje vybudo-
vání dětského hřiště s téma-
tikou Orlických hor v centru 
obce a naučné stezky podél 
Divoké Orlice až ke kostelu sv. 
Jana Nepomuckého na Vrchní 
Orlici. Partnery projektu jsou 
farnost Neratov, Sdružení 

Neratov, katolická komunita 
s ekumenickým posláním Che-
min Neuf a muzeum turistiky, 
řemesel a zimních sportů De-
štné v O.h. Projekt velkoryse 
podporují i místní obyvatelé, 
příznivci a přátelé Bartošovic, 
Česko-německý fond budo-
ucnosti, Město Rychnov nad 
Kněžnou, Královéhradecký 

kraj, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a původní němečtí 
obyvatelé Bartošovic a jejich 
potomci. Je naprosto nezbytné 
restaurovat i zmíněný barokní 
interiér kostela, který je již na 
hraně svého fyzického přežití 
a bez odborného zásahu by 
se jej nepodařilo zachovat pro 
příští generace. 

Ludvík Klimeš

DUŠE BAROKA

Wieś Bartošovice w Gó-
rach Orlickich już drugi rok 
prowadzi remont kościoła 
św. Marii Magdaleny z prze-
pięknym barokowym wnę-
trzem, które niczym cud zacho-
wało się do dnia dzisiejszego, 
nazywanego przez fachowców 
„Duszą baroku”.

Ten remont jest częścią 
projektu „Razem na nowej dro-
dze“, który przewiduje także 
wybudowanie placu zabaw o 
tematyce Gór Orlickich w cen-

trum wsi i ścieżki edukacyjnej 
wzdłuż Dzikiej Orlicy, aż do ko-
ścioła św. Jana Nepomucena 
w Górnej Orlicy. Partnerami 
projektu są parafia Neratov, 
Stowarzyszenie Neratov, 
społeczność katolicka z eku-
menicznym posłaniem Che-
min Neuf i Muzeum turystki, 
rzemiosł i sportów zimowych 
Deštné w Górach Orlickich. 
Projekt wspierają fi nansowo 
mieszkańcy oraz przyjaciele 
Batošovic, Czesko-Niemiecka 

Fundacja Przyszłości, Miasto 
Rychnov nad Kněžnou, kraj 
kralovohradecki, Ministerstwo 
do spraw Rozwoju Lokalnego 
oraz dawni niemieccy miesz-
kańcy Bartošovic i ich po-
tomkowie. Odrestaurowanie 
wnętrza kościoła jest bardzo 
trudne ze względu na duże 
zniszczenia i bez ingerencji 
fachowców nie przedtrwa dla 
przyszłych pokoleń.

Ludvík Klimeš

DUSZA BAROKU

Wnętrze kościoła św. Marii Magdaleny w Bartošovicach. Fot. Vít Fikejzl
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W niedzielę 2 kwietnia 
w Teatrze Miejskim w Broumo-
vie wystawiony został czesko-
-polski spektakl pt. „Bajka o 
Marzannie“ w wykonaniu 
uczniów  Artystycznej Szkoły 
Podstawowej w Broumovie, 
których prowadzi  Vladka 
Hajnova oraz gimnazjalistów 
z Nowej Rudy. Przedstawienie 
było przygotowane i zagrane 
perfekcyjnie. Szkoda, że na wi-
downi było tylko około 30 osób. 
Bajka powstała w ramach cze-
sko-polskiego projektu „Razem 
kulturalnie“. Jest to kolejny krok 
we wzajemnej polsko-czeskiej 
współpracy.

Poprosiłem panią Hajno-
wą, aby powiedziała coś więcej 
o realizacji tego spektaklu. 

„Pomysł (szkic, intryga, 
główne postaci) powstał we 
współpracy z dziećmi, które 
uczą się na kierunku drama-
tyczno-literackim w naszej 
szkole. Ja napisałam scenariusz, 
dialogi i podjęłam się reżyserii 
oraz byłam główną prowadzącą 
tegoroczne warsztaty teatralne. 
Oświetlenie i nagłośnienie za-
pewnił Tomasz Cirkl, któremu 
w tym miejscu bardzo dziękuję. 
W przedstawieniu wzięło udział 
8 dzieci z kierunku  literacko-
-dramatycznego i 10  uczniów 

z Gimnazjum w Nowej Rudzie. 
Próby trwały krótko, za co mój 
głęboki podziw i niezmierna 
wdzięczność, zwłaszacza moim 
uczniom z dramaturgii, którzy 
tekstu nauczyli się dosłownie 
w kilka godzin. Wszycy praco-
wali na próbach z niewiarygod-
ną pilnością i zaangażowaniem.

Współpraca z  polskimi 
dziećmi i ich opikunem była 
bardzo twórcza. Polskie dzie-
ci były zachwycone  warszta-
tamii  i tym, że pozostawiłam 
im maksymalną przestrzeń 
do własnych pomysłów. Bar-
dzo podobał im się Broumov, 
teatr i nasza wspólna praca. 
Dzięki powtarzanym ćwicze-
niom, stopniowo zaczynały 
rozumieć części bajki granej 
w języku czeskim i dzięki temu  
poprawiały swoją grę.Przeła-
mywanie bariery językowej 
jest moim zdaniem głównym 
celem współpracy i ten cel uda-
ło się nam z polskimi dziećmi 
osiągnąć. I jeszcze jedna sprawa: 
czeskie dzieci poprosiłam, aby w 
porozumiewaniu się z polskimi  
nie używały języka angielskiego, 
ewentualnie tylko w skrajnych 
przypadkach. Rzeczywiście 
próbowały komunikować się 
najpierw w języku  czeskim, a 
dopiero potem w języku an-
gielskim, co jest według mnie 
także dobre.

Myślę, że wszyscy biorący 
w tym przedstawieniu zasłużyli, 
abym w naszej gazecie podać ich 
nazwiska: Marzanna – Martina 
Dziaková, Wiosna – Michael Cirkl, 
Lato – Jan Jirman, Jesień – Petr 
Martinec (uczeń 1. Klasy literac-
ko-dramatycznego profi l, Jakub 
– Martin Přibyl, Lucyna – Adéla 
Semeráková, koleżanka Lucyny 
– Lucie Martincová i Zielarka – 
Regina Přibylová.Jakie macie 
Państwo plany w związku z dalszą 
realizacją spektaklu?

Bajkę o Marzannie mamy 
w planach zagrać z dziećmi jesz-
cze raz lub dwa, według potrzeb, 
a na pewno na końcu roku szkol-
nego, jako podsumowanie pracy 
rocznej. Przedstawienie będą 
realizować obie moje grupy 
z literacko-dramatycznego profi -
lu. Uczniowie niższych klas będą 
mieć te role, które grały polskie 
dzieci. Główne role pozostaną 
w takim samym składzie. Przed-
stawienie będzie najprawdopo-
dobniej wystawiane do dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawo-
wych.

Cieszę się, że dowiedziałem 
się czegoś więcej o tym projek-
cie, a także o samym spektaklu. 
Czytelnicy naszej gazety będą 
tym na pewno zainteresowani.
Cieszę się również, że właśnie 

w szkole artystycznej, która dzia-
ła w naszym mieście, ma miejsce 
taka współpraca  i że interesuje to 
Pani uczniów.

Bardzo dziękuję. Jestem 
Państwu winna małe wyjaśnie-
nie. Nie jestem aktorką i z tego 
powodu w ramach literacko-dra-
matycznego profi lu  nie uczę gry. 
Dlatego przedstawienia teatralne 
są w ramach profilu literacko-
-dramatycznego w Podstawowej 
Szkole Artystycznej w Broumo-
vie raczej rzadkością. Niechętnie 
podejmuję działania, w których 
jestem laikiem. Główne zadanie 
literacko-dramatycznego profi lu 
to moderatorstwo, komunikacja 
i praca z tekstem (autorska twór-
czość literacka). Związane jest 
to z moją poprzednią profesją 
reporterki radiowej,a później 
moderatorki.

Chciałbym Pani w imieniu 
redakcji naszej gazety życzyć 
dalszych twórczych sukcesów 
i zapewnić, że wasze przedstawie-
nia będą cieszyć nie tylko widzów 
w naszym mieście, ale wszędzie, 
gdzie będziecie występować.

Realizacja tego przedstawie-
nia wypełni program niedawno 
rozpoczętego „Polsko-Czeskiego 
Roku Kultury Chrześcijańskiej“ 
i projektu „Razem kulturalnie“.

Petr Cirkl 

TEATRALNA BAJKA O MARZANNIE
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V neděli 2. dubna broumo-
vské diváky potěšil svoji divadelní 
hrou – pohádkou O Moreně , dra-
matický obor ZUŠ Broumov, pod 
vedením paní Vlaďky Hajnové. 
Představení bylo perfektně při-
praveno a nastudováno. Škoda 
jen, že na samotné představení 
do Městského divadla přišlo jen 
kolem 30 diváků.

Pohádka vznikla pro česko-
-polský projekt „Kulturně spolu“. 
Je to další krok k vzájemné česko-
-polské příhraniční spolupráci.   

Požádal jsem paní 
Hajnovou, aby nám řekla 
něco bližšího k realizaci 
této hry.

„Námět (hrubý nástin, záplet-
ka, hlavní postavy) vznikl v hodi-
ně Literárně-dramatického oboru 
ve spolupráci s dětmi, které po-
hádku hrály. Já jsem dotvořila 
příběh, napsala scénář, dialogy 
a ujala se režie, byla jsem hlavní 
lektorkou letošního divadelního 
workshopu.

Techniku a světla zajišťoval 
Tomáš Cirkl, kterému touto ce-
stou moc děkuji. Město Broumov 
zajistilo organizaci. Představení 
se účastnily děti z LDO 1 ZUŠ 
Broumov (celkem 8 dětí) a stu-
denti z Gymnázia v Nowé Rudě 
(10 dětí).

Pohádku jsme nazkouše-
li za jeden víkend, za což můj 
hluboký obdiv a neskonalá 
vděčnost patří hlavně mým 
žákům z dramaťáku, kteří se 
text naučili doslova za pár ho-
din. Všichni se věnovali nácviku 
s neuvěřitelnou pečlivostí, pílí a 
maximálním nasazením. 

Nesmím opomenout  spolu-
práci s polskými dětmi a jejich 
lektorem. Ta byla také bezvadná 
a velice tvůrčí. Polské děti byly 
nadšené z celého workshopu a 
z toho, že jsem jim nechala maxi-
mální prostor pro sebe vytváření. 

Moc se jim líbil Broumov, 
divadlo i naše společná práce.. 
Díky opakovanému nácviku po-
stupně začínaly rozumět částem 
pohádky hrané v češtině  a v re-
akci na to upravovaly své výstu-
py. Takže z původních statických 
projevů se skutečně do předsta-
vení zapojily s vlastní iniciativou 
a kreativitou. Což je podle mého 
hlavním cílem spolupráce, kde 
je jazyková bariera, a tento cíl se 
nám s polskými dětmi podařilo 
naplnit. Takže jsem nadšena.

A ještě jedna věc: naše (če-
ské) děti jsem požádala, aby 
k dorozumívání s polskými dětmi 
nepoužívali angličtinu (pouze 
v krajních případech). Skutečně 
se pokoušely komunikovat nej-
prve v češtině a teprve potom 

v angličtině, což je  podle mne 
také dobře“.  

Myslím si, že všichni účin-
kující si zaslouží, abychom je 
v našich novinách představili:

Morena – Martina Dziaková, 
Jaro – Michael Cirkl, Léto – Jan 
Jirman, Podzim – Petr Martinec 
(žák 1. ročníku LDO 2), Jakub – 
Martin Přibyl, Lucie – Adéla 
Semeráková, kamarádka Lucie 
– Lucie Martincová a  Kořenářka 
– Regina Přibylová.

Jaké máte plány s touto již 
realizovanou hrou?

„Pohádku O Moreně  máme 
v plánu s dětmi sehrát ještě jed-
nou či dvakrát, dle zájmu, na kon-
ci školního roku jako ročníkovou 
práci. Představení budou realizo-
vat obě moje skupiny LDO. 

Žáci nižších ročníků budou 
mít němé role (ty role, které hrály 
polské děti). Hlavní role zůstanou 
ve stejném obsazení. Představení 
bude primárně určeno pro děti 
z mateřských a I. stupně základ-
ních škol “.

Jsem rád, že jsem se 
dozvěděl něco více o vašem 
oboru a také o samotné 
uskutečněné pohádce. 
Čtenáře našich novin to 
určitě bude zajímat. Těší 

mne, že právě v umělecké 
škole, která působí v našem 
městě se zabýváte právě 
touto činností a že to vaše 
žáky baví.

Moc děkuji. A dlužím Vám 
malé upřesnění. Nejsem here-
čka a z toho důvodu v rámci LDO 
herectví neučím. Proto jsou  di-
vadelní představení v rámci LDO 
ZUŠ Broumov spíše ojedinělou 
záležitostí.( Nerada se pouštím 
do věcí, ve kterých jsem laikem)  
Hlavní náplní  Literárně-drama-
tického oboru ZUŠ Broumov je  
moderátorství, komunikace a 
práce s textem ( autorská literární 
tvorba). Souvisí to s mou býva-
lou profesí rádiové reportérky a 
později moderátorky. 

Chtěl bych Vám za redakci 
našich novin popřát mnoho
dalších tvůrčích úspěchů  
a vyjádřit přesvědčení, že se 
vaše vystoupení budou těšit 
oblibě nejen u divákům 
v našem městě, ale i všude 
jiné, kde budete vystupovat.

Právě realizace tohoto pře-
stavení naplňuje předsevzetí 
nedávno započatého „Roku če-
sko-polské křesťanské kultury“ a 
projektu „Kulturně spolu“.

Petr Cirkl

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ BROUMOV POTĚŠIL 
DIVÁKY SVOU DIVADELNÍ POHÁDKOU O MORENĚ!                                                                                                     
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HISTORIA PAŁACU W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Cystersi po sekularyzacji dóbr 
klasztornych w Kamieńcu poże-
gnali się ze swoim majątkiem. 
W wyniku licytacji 25 stycznia 
1812 roku właścicielką Kamień-
ca i otaczających go dóbr stała 
się księżna Wilhelmina Fryderyka 
Ludwika, żona króla Holandii – 
Wilhelma I. Cena transakcji opie-
wała na 230.825 reichstalarów. 
Królewska rodzina nie bardzo 
interesowała się swoimi dobrami 
na Śląsku, co było prawdopodob-
nie spowodowane sporą odległo-
ścią od pałacu w holenderskiej 
Hadze, miejsca, gdzie rezydowała 
panująca para małżeńska.

W czasach gdy Wilhelm nie 
był jeszcze królem, wraz z Wil-
helminą mieszkali w Berlinie, w 
Pałacu Niderlandzkim. I właśnie 
tam na świat przyszła Marianna 
Orańska, którą po mamie nazwa-
no Wilhelmina Fryderyka Luiza 
Charlotta Marianna. Królewna 
urodziła się 9 maja 1810 roku. 
Mieszkała i dorastała razem ze 
swoimi starszymi braćmi w Ber-
linie (jeden z nich, Wilhelm, od 
1840 roku stał się następcą ojca, 
przyjmując imię Wilhelm II), a po 
dojściu rodziców do władzy na 
dworze w Holandii 14 września 
1830 roku poślubiła Albrechta 
von Hohenzollerna, syna króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma 
III. Mimo iż wybór początkowo 
wydawał się słuszny, a miłość 
szczera to niestety, związek nie 

był zbyt udany. Albrecht w tym 
czasie był majorem pułku piecho-
ty, wielokrotnie odznaczonym, 
m.in. orderem Czarnego Orła. 
Może właśnie typowo wojsko-
we wychowanie powodowało 
u niego butny i grubiański 
sposób zachowywania się, nie-
stety także wobec Marianny. 
Do tego dochodziły liczne zdra-
dy Albrechta, więc małżeństwo 
rozpadło się w 1849 roku.

W dniu 20 kwietnia 1838 roku 
Marianna przyjechała do Kamień-
ca. Zatrzymała się na nocleg 
u zarządcy dóbr o nazwisku Pla-
thner. Z opowiadań mieszkańców 
Kamieńca dowiedziała się o bo-
gatej historii wsi oraz dawnym 
zamku, górującym nad okolicą. 
Jej zainteresowania sprawiły, że 
zleciła odszukanie w starych do-
kumentach wszelkich informacji, 
dotyczących historii klasztoru i 
okolic. Pierwszym zamiarem Ma-
rianny było odbudowanie części 
spalonego w 1817 roku klasztoru 
na pałac, lecz szybko zrezygno-
wała z tego pomysłu. Zainspi-
rowana myślą o pałacu, podjęła 
kroki zmierzające do realizacji 
swojego projektu. Należało wy-
brać architekta. Wybór padł na 
Karla Fryderyka Schinkla. Pierw-
sze spotkanie odbyło się zaraz po 
powrocie Marianny do Berlina. Po 
przedstawieniu swoich oczeki-
wań Schinkel namalował projekt 
pałacu oraz jego rzut poziomy a 

potem drugi, bardziej pasujący 
do wybranego miejsca inwestycji. 
Po wstępnym zaakceptowaniu 
przez Mariannę planów, Schinkel 
angażuje do realizacji projektów 
młodego architekta Ferdynanda 
Martiusa. 

Jesienią 15 października 
1838 roku nastąpiło położenie 
kamienia węgielnego pod budy-
nek pałacu, w miejscu wcześniej 
wybranym przez Schinkla. Uro-
czystość odbyła się w obecności 
Marianny z mężem Albrechtem, 
obojga architektów i wielu gości. 
Wznoszenie pałacu rozpoczęto 
po zakończeniu ostrej zimy 
20 kwietnia 1839 roku. W lipcu 
1839 roku Marianna uznała za ko-
nieczność usunięcia środkowych 
kolumn z niektórych pomiesz-
czeń pierwszego, reprezentacyj-
nego piętra. Największy problem 
sprawić mogła Sala Jadalna ze 
względu na swoją wielkość. Nale-
ży jednak podkreślić, że usunięcie 
kolumn z Sali Jadalnej nadało jej 
bardziej reprezentacyjny charak-
ter. Jesienią 1839 roku zakończo-
no kolejny z etapów budowy, o 
czym Martius poinformował 
listownie architekta.

W ostatnich miesiącach życia 
Schinkla, Martius przeprowadził 
zmianę wnętrz Wielkiej Sali i Sali 
Jadalnej poprzez podwyższenie 
obu sal o jedną kondygnację, co 
jeszcze bardziej podkreśliło re-
prezentacyjność dwóch głów-

nych pomieszczeń w pałacu. 
W styczniu 1841 roku roz-

poczęto wznoszenie półpiętra, 
a w październiku gotowa była 
zachodnia i północna strona 
murów zewnętrznych do ostat-
niego piętra, łącznie z wieżami. 
Skrzydła wschodnie i południowe 
wraz z wieżami sięgały pierwsze-
go piętra. Parter został całkowicie 
przykryty sufi tami. Kolumny na 
pierwszym piętrze były już czę-
ściowo wzniesione. W 1844 roku 
ukończono wieżę północną, pa-
łac nakryto dachem, a wnętrza 
tynkowano i wznoszono resztę 
sklepień. Główna bryła pałacu 
ukończona została w 1847 roku, 
a 13 lipca nastąpiło poświęcenie 
ewangelickiej kaplicy w wieży 
północnej. 

W roku 1848 zaawansowane 
prace nad wnętrzami i samym 
pałacem zostały przerwane z 
paru powodów. Pierwszym była 
tocząca się sprawa rozwodowa 
Marianny z Albrechtem. 23 lipca 
1848 roku jako pierwsza pozew 
wniosła strona pruska, uważa-
jąca, iż został splamiony honor 
rodziny, bowiem w tym czasie 
głośny był romans Marianny z Jo-
hannesem van Rossum. Mężczy-
zna był głównym nadzorcą stajni 
i jej obsługi, a wcześniej lokajem 
Albrechta. Ofi cjalny koniec mał-
żeństwa został uprawomocniony 
wyrokiem berlińskiego sądu 28 
marca 1849 roku. Marianna prze-
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stała tytułować się nazwiskiem 
von Preussen i powróciła do 
nazwiska von Oranien-Nassau. 
Kolejnym powodem była burz-
liwa sytuacja polityczna, czyli 
tzw. Wiosna Ludów. Narodziny 
syna Marianny i van Rossuma, 
Johannesa Willema, 30 paździer-
nika 1849 roku spowodowały, że 
królewna straciła nieco zaintere-
sowanie budową w Kamieńcu.

Prace budowlane oraz wy-
kańczanie wnętrz zostały wzno-
wione po wizycie Marianny 
w Kamieńcu 11 października 
1853 roku. Królewna przeznaczy-
ła na ten cel po 20 tysięcy talarów 
w każdym kolejnym roku budo-
wy. Kolejną decyzją było przeka-
zanie pałacu swojemu synowi, 
Albrechtowi. Spowodowane to 
było przede wszystkim decyzją 
króla Fryderyka Wilhelma IV, 
zakazującego Mariannie poby-
tu na pruskiej ziemi, dłuższego 
niż 24 godziny. I to w dodatku 
z nakazem każdorazowego mel-
dowania i odmeldowywania 
się na najbliższym posterunku 
policji. Królewna rozwiązała 
ten niewygodny dla siebie pro-
blem poprzez zakup majątku 
w Bilej Vodzie, na Śląsku Austriac-
kim, oddalonym od Kamieńca 
o 12 kilometrów. By utrudnić kró-
lewnie życie jeszcze bardziej, za-
kazano jej wchodzenia do pałacu 
głównym wejściem. W tym celu 
pod tarasem w części frontowej 
dobudowano schody do jednego 
z pomieszczeń. 

W 1853 roku zakończono 
prace przy pałacu. Albrecht 
od 1855 roku rozpoczyna de-
korowanie wnętrz według wła-
snego uznania. Na pierwszym 
piętrze południowej wieży 
urządzono apartament dla Ma-
rianny, a na parterze królewna 
miała do dyspozycji co najmniej 
dwa pokoje. Jesienią 1857 roku 
ukończono ostatecznie czwarte 
piętro i można było zamieszkać 
w głównej części pałacu. 

W następnym roku Martius 
razem z Albrechtem udali się 
w podróż do Anglii. Ich celem 
było zapoznanie się z wnętrzami 
pałaców angielskich, gdyż taki 
wystrój najbardziej pasował do 
kamienieckiej budowli. Także Al-
brecht wyrażał chęć urządzenia 
sal, przede wszystkim głównej 
kondygnacji, w stylu neogo-
tyckim, co, jak twierdził, byłoby 
kontynuacją zamysłu Schinkla.
Po powrocie Martius wykonał 
setki rysunków mebli i wnętrz. 
Prace te zostały pokazane w 

1858 roku na międzynarodowej 
wystawie w Monachium, gdzie 
wzbudziły ogromne zaintere-
sowanie i szczere uznanie. Na 
rysunkach wyraźnie było widać, 
że wystrój, aż do najdrobniej-
szych szczegółów nawiązywał 
do gotyckiej formy pałacu. Do 
wykonania prac wewnątrz pa-
łacu ściągnięto najlepszych fa-
chowców w danych dziedzinach. 
Wykorzystano najlepsze drewno. 
Elementy snycerskie były najwyż-
szej jakości. Równie przemyślany 
był wybór kolorów ścian, tapet, 
ornamentów jak i harmonia obić 
oraz tapicerki. Książę Albrecht 
zdecydował, że ściany w Sali Ja-
dalnej zostaną pokryte obrazami 
holenderskiego mistrza Kleijna. 
Na jednej z nich była ,,Uczta Bal-
tazara”, a po przeciwnej stronie 
,,Wesele w Kanie”. W małej jadal-
ni, przylegającej do Sali Jadal-
nej, malarz Peters stworzył se-
rię obrazów według ,,Ostatnich 
dni Pompei”, pisarza Edwarda 
Bulwera. Korytarze, przejścia 
i pomieszczenia gospodarcze 
wyłożono kafelkami, a w jadal-
ni oraz w pokojach gościnnych 
położono parkiety ze szlachet-
nych gatunków drewna. Meble, 
boazeria, drewniane reliefy, wy-
kładziny ścienne jak i malowane 
dekoracje sklepieniowe nawią-
zywały do stylu gotyckiego. Ca-
łość wykończenia w jednolitym 
dziewiętnastowiecznym neogo-
tyku była rzadko spotykana w 
ówczesnych Niemczech. 

W 1865 roku w pałacu zało-
żono instalację wodną i gazową, 
a więc komponowanie wnętrz 
można było ukończyć. Rok póź-
niej prace ponownie zostały 
przerwane z powodu wojny, a 

w pałacu przez jakiś czas rezy-
dował książę pruski i późniejszy 
cesarz, Fryderyk III. 

Po zakończeniu budowy 
pałacu całkowity koszt prac w 
latach 1839 – 1872 zamknął 
się sumą 971 692 talarów, czyli 
prawie jednym milionem! Była to 
równowartość około trzech ton 
złota, a więc nawet w dzisiejszych 
czasach suma niewyobrażalna!

Marianna coraz rzadziej 
pojawiała się w Kamieńcu 
i swoich dobrach na Śląsku. 
Większość czasu spędzała na 
podróżach oraz w swoich do-
brach w Bilej Vodzie, w pałacu 
Reinhartshausen oraz w Holandii. 
Nie pozwolono jej uczestniczyć 
w ślubie swojego syna, Albrechta 
z Marią von Sachsen – Altenburg 
w Berlinie. Parę dni po ślubie po-
jawiła się jednak w Kamieńcu, by 
przekazać Albrechtowi zarząd 
nad swoimi śląskimi dobrami. 
Głównym prezentem było tak-
że ofi cjalne przekazanie synowi 
pałacu w Kamieńcu.

Fundatorka pięknej rezyden-
cji w Kamieńcu zmarła 29 maja 
1883 roku w swoim pałacu w 
Reinhartshausen. Pochowana 
została w tym samym grobie 
co van Rossum, lecz to tylko ją 
upamiętnia płyta nagrobna. Jej 
syn, Albrecht zmarł 13 września 
1906 roku. Pogrzeb księcia od-
był się 17 września w kościele 
ewangelickim. 

Po śmierci Albrechta w pa-
łacu mieszkali jego synowie: 
Fryderyk Henryk (zm.1940 r.) i 
Joachim Albrecht (zm.1939 r.). 
Oboje razem z najmłodszym 
synem Albrechta, Fryderykiem 
Wilhelmem (zm.1925 r.) po-
chowani zostali w parkowym 

mauzoleum. Pałac w Kamieńcu 
odziedziczył syn księcia Henry-
ka von Preussen, Waldemar. Ra-
zem ze swoją małżonką Kalixtą 
mieszkali w pałacu do maja 1945 
roku, kiedy to Kamieńca wkracza 
,,wyzwoleńcza” Armia Radziecka. 
Rodzina von Preussen zdążyła 
ewakuować się z pałacu przed 
wkroczeniem wojsk. Niestety, 
w trakcie ucieczki w bawarskim 
Tutzing Waldemar zmarł. W Ka-
mieńcu rozpoczęła się dewa-
stacja wnętrz przez radzieckich 
żołnierzy. Sprzęty, meble oraz 
całe wyposażenie zapakowano 
do wagonów na dworcu w Ka-
mieńcu i wywieziono do Związ-
ku Radzieckiego. Resztę strawił 
pożar, który wybuchł 22 stycznia 
1946 roku. Ogień, który szalał 
w pałacu przez kilka dni, w po-
czątkowej fazie był jeszcze po-
dobno do ugaszenia. Niestety, 
żołnierze radzieccy nie dopuścili 
gaszących do pożaru. W marcu 
rezydencja przedstawiała kom-
pletną ruinę. W kolejnych latach 
władze wykorzystywały ocalałe 
marmury, jak i inne fragmenty 
pałacu na ,,odbudowę stolicy”. 
Figury w parku zostały rozbite 
a te, które dało się rozebrać, wy-
wieziono. Podobno w czasach 
komunizmu pałac miał zostać 
wysadzony, gdyż jak sądziły 
ówczesne władze, budynek 
służył za miejsce ukrywania się 
opozycjonistów. 

Obecnie pałac jest własno-
ścią Urzędu Gminy i jest udostęp-
niony zwiedzającym. Teren parku 
krajobrazowego został oczysz-
czony, a w pałacu trwają prace 
remontowe. 
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HISTORIE ZÁMKU V KAMENCI

Po sekulkarizaci klášterních 
statků v Kamenci se cisterciáci 
museli rozloučit se svým ma-
jetkiem. Po veřejně dražbě 25. 
ledna 1912 se novom majitelko 
Kamence a okolních statků stala 
pruská princeza Vilemína Friede-
rika Luisa, žena pozdějšího krále 
Viléma I. Cena za převod činila 
230.825 říšských tolarů. Králo-
vská rodina se o své majetky ve 
Slezsku příliš nezajímala, což bylo 
pravděpodobně způsobeno vel-
kou vzdáleností od paláce v ho-
landském Hagau, kde vládnoucí 
manželský pár sídlil. 

V dobách, kdy Vilém ještě ne-
byl králem, bydlel se svou ženou 
Vilemínou v Nizozemském paláci 
v Berlíně. A právě tam přišla na 
svěr Marianna Oranžská, kterou 
po matce pojmenovali Vilemína 
Friederika Luisa Charlotta Ma-
rianna. Princezna se narodila 9. 
květnia 1810. Bydlela a vyrůsta-
la spolu se svými staršími bratry 
v Berlíně a na dvoře v Nizoremí 
poté, co její rodiče začali vlád-
nout. 14. září 1830 se vdala za 
Albrechta Hohenzollernského, 
syna pruského krále Fridricha Vi-
léma III. Přestože se na počátku 
zdálo na počátku zdálo, že volba 
byla správná a láska upřímná, na-
konec tento svazek nebyl příliš 
šťastný. Albrecht byl tehdy majo-

rem pěchotního pluku, několikrát 
vyznameným, m. J. Řádem černé 
orlice. Možná právě typicky vo-
jenská výchova u něho vyvolala 
samkolibé a hrubiánské chováni, 
bohužel i vůči Marianně. K tomu 
se přidaly i počenté Albrechtovy 
nevěry, takž se manželství v roce 
1849 rozpadlo.

20. dubna 1838 přijela Ma-
rianna do Kamence. Přenocova-
la u správce majetku Plathnera. 
Z vyprávění Kamenických oby-
vatel de dozvěděla o bohaté hi-
storii vesnice a o starém hradě 
tyčicím se nad okolím, Její zájem 
způsobil, že pověřila vyhledat ve 
starých dokumentach všechny 
informance, které se týkaly hi-
storie kláštera a okolí. Prvotním 
Marianniným úmyslem bylo 
přestavět na zámek část kláštera, 
která shořela v roce 1817, to si 
ovšem rychle rozmyslela. Zaujatá 
nápadem vybudovat zámek uči-
nila opatřeni směřující k realizaci 
tohoto projektu. Nejdříve bylo 
třeba vybrat architekta. Volba 
padla Karla Friedricha Schinkela. 
K prvnímu setkání došlo hned 
po návratu Marianny do Berlína. 
Poté, co ho seznámila se svými 
očekáváními, Schinkel namaloval 
projekt zámku, jeho půdorys a 
následné  i druhý, více se hodící 
ke zvolenému místu investi-

ce. Když Marianna předběžně 
schválila plány, Schinkel pověřil 
realizací projektu mladého archi-
tekta Ferdinanda Martia.

Na podzim 15. října 1838 byl 
položen základní kámen stavby 
zámku na místě, které předtím 
vybral Schinkel. Slavnost se ode-
hrála za přítomnosti Marianny 
a jejího muže Albrechta, obou 
architektů a velkého počtu hostů. 
Výstavba zámku byla zahájena 
po skončení tuhé zimy 20. dubna 
1839. V červenci 1839 Marianna 
považovala za nutné odstranit 
vnitřni sloupy z některých míst-
ností prvního, reprezentačního 
patra. Největším problémem se 
zdál Jídelní sál vzhledem ke své 
velikosti. Je ovšem třeba zdůra-
znit,  že odstraněni sloupů z Jídel-
ního sálu mu dodalo více repre-
zentačni charakter. Na podzim 
1839 byla zakončena dalši etapa 
stavby, o  čemž Martius dopisem 
informoval architekta. 

V posledních měsících Schin-
kelova života, Martius provedl 
změnu interiéru Velkého a 
Jídelního sálu zvýšením obou 
o jedno podlaží, čímž se ještě 
více zvýraznila reprezentativnost 
dvou hlavních místností zámku. 
V lednu 1841 začala výstavba me-
zipatra a v říjnu byla dokončena 
západní a severní strana vnitřních 

zdí až do posledního patra, včet-
ně věží. Východní a jižní křídlo 
včetně věží dosahovalo do výšky 
prvního patra. Přízemí bylo kom-
pletné zakončeno stropy. Sloupy 
v prvním patře byly už  částečně 
postavené. V roce 1844 byla do-
končena severní věž, zámek byl 
zastřešen, interiéry byly omítnuty 
a pracovalo se na abytku kleneb. 
Hrubá stavba byla dokončena 
v roce 1847 a 13. července byla 
vysvěcena evangelická kaple 
v severní věží.

V roce 1848 byly pokročilé 
práce na interiérech i samot-
ném zámku přerušeny z několika 
důvodů. Prvním bylo probíha-
jící rozvodové řízení Marianny 
a Albrechta. 23. července 1848 
jako první podala žalobu pruská 
strana, která konstatovala, že ro-
dinná čest byla poskvrněna, když 
se stále více probíral románek 
mariannz s  Johannesem van 
Rossum. Tento muž byl hlavním 
správcem stájí a dříve Albrech-
tovým lokajem. Manželstvi bylo 
ofi ciálně ukončeno výrokem ber-
línského soudu 28. března 1849. 
Marianna přestala používat příj-
mení von Preussen a vrátila se 
k příjmení von Oranien- Nassau. 
Dalším důvodem byla bouřlivá 
politická situace, tzv. Jaro národů. 
Také narození syna Marianny a 
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von Rossuma, Jana Viléma 30. říj-
na 1849 způsobilo, že princezna 
poněkud ztratila zájem o stavbu 
Kamence.

Stavební práce a dokončo-
vání interiérů bylo obnoveno po 
Mariannině návštěvě v Kamenci 
11. října 1853. Na tento cíl prince-
zna vynaložila 20 tisíc tolarů pro 
každý následující rok stavby. Da-
lším rozhodnutím bylo přepsání 
zámku na svého syna Albrechta. 
K tomu vedlo především nařízení 
krále Fridricha Viléma IV., které 
Marianně zakazovalo pobývat 
území déle než 24 hodin. Do-
datek navíc přikazoval, aby se 
pokaždé přihlásila a odhlásila na 
nejbližší policejní stanici. Prince-
zna ten nepříjemný problém vy-
řešila koupí majetku v Bílé Vodé 
v Rakouském Slezsku, vzdáleném 
od Kamence 12 kilometrů. Aby 
měla život ztížen ještě více, bylo jí 
zakáznoá vcházet do zámku hla-
vním schodem. Kvůli tomu pod 
terasou v hlavním průčelí dosta-
věli schody do jedné z místností.

V roce 1853 byly dokončeny 
práce na zámku. Albrecht v roce 
1855 zahájil výzdobu interiérů 
podle svého vlastního uváženi. 
V prvním patře jižní věže byl za-
řízen apatrmán pro Mariannu a 
v přízemí měla princezna k di-
spozici minimálně dva pokoje. 
Na podzim roce 1857 bylo defi -
nitivně dokončeno čtvrté patro a 
bylo možné ubytovat se v hlavní 
části zámku.

V  dalším roce se Martius 
spolu s Albrechtem vydali na 
cestu do Anglie. Jejich cílem 
bylo seznámit se s interiéry an-
glických zámků, protože takové 

vybavení najlépe pasovalo do 
kamenecké budovy. Albrecht 
také prosazoval svou vůli za-
řídit sály, především v hlavním 
patře, v novogotickém stylu, což 
by, jak tvrdil, bylo pokračováním 
Schinkelova záměru. Po návratu 
Martius vytvořil stovky nákresů 
nábytku a interiérů. Tyto práce 
byly v roce 1858 představeny na 
mezinárodní výstavě v Mnichově, 
kde vzbudili velký zájem a získaly 
si upřímné uznání. Na kresbách 
bylo jasně vidět, že vybavení do 
najmenších detailů navazovalo 
na goticku podobu zámku. Na 
provedení vnitřnich prací byli 
sezváni nejlepši odborníci z jed-
notlivých oborů. Použili nejlepši 
dřevo. Řezbářské práce byly na 
nejvyšší úrovni. Stejně promyšle-
ný byl i výběr barev stěn, tapet, 
ornamentů jako i harmonie po-
tahů a čalounění. Princ Albrecht 
rozhodl, že stěny v Jídelním sále 
budou pokryty obrazy holand-
ského mistra Kleijna. Na jedné 
z nich to byla „Baltazarova ho-
stia“ a na protější straně „Svat-
ba v Káně Galilejské“. Pro malou 
jídelnu, ktará přiléhá k Jídelnímu 
sálu, vytvořil malíř Peters sérii 
obrazů podle „Posledních dnů 
Pompejí“ od spisovatele Edwarda 
Bulwer-Lyttona. Chodby, průcho-
dy a hospodářské místosti byly 
obloženy kachličkami, v jídelně a 
hostinských pokojích byly polo-
ženy parkety z ušlechtilých druhů 
dřev. Nábytek, dřevěné obložení 
stěn, dřevěné reliéfy, nástěnné 
koberce jako i malovaná dekora-
ce kleneb navazovaly na gotický 
styl. Celistvost konečných úprav 
v jednotném novogotickém slo-

hu 19. století byla v tehdejším 
Německu ojedinělá.

V roce 1865 byly na zámku 
udělány rozvody vody a plynu, 
takže úpravy interiérů mohly být 
dokončeny. O rok později byly 
práce opět přerušeny z důvo-
du války a na zámku po něja-
kou dobu pobýval pruský princ 
a pozdější  císař Fridrich III. Po 
ukončení výstavby zámku byly 
celkové náklady prací z let 1839 – 
1872 vyčísleny na 971 692 tolarů, 
tedy na téměř jeden milion! To 
byl ekvivalent asi třech tun zlata, 
tedy i v dnešní době nepředsta-
vitelná suma!

Marianna se stále méně 
ukazovala v Kamenci a na svých 
statcích ve Slezku. Většinu času 
trávila cestováním nebo na svých 
statcích v Bílé Vodě, na zámku Re-
inhartshausen  nebo v Nizozem-
sku. Nebylo jí dovoleno zúčastnit 
se svatby svého syna Albrech-
ta s Marií Sasko-Altenburskou 
v Berlíně. Několik dní po svatbě 
se však objevila v Kamenci, sby 
Albechtovi předala správu nad 
svými slezkými majeky. Hlavním 
darem bylo také ofi ciální předání 
zámku v Kamenci synovi.

Zakladatelka krásné reziden-
ce v Kamenci zemřela 29. května 
1883 na svém zámku v Rein-
hartshausenu. Byla pochována 
ve stejném hrobě jako van Ros-
sum, avšak pouze ji připomíná 
náhrobní deska. Její syn Albrecht 
zemřel 13.září 1906. Pohřb prince 
se konal 17. září v evangelickém 
kostele.

Po smrti Albrechta na zám-
ku bydleli jeho synové: Fridrich 
Jindřich a Jáchym Albrecht. Oba 

byli pochováni spolu s nejm-
ladším Albrechtovým synem 
Friedrichem Vilémem v mauzo-
leu v parku. Zámek v Kamenci 
zdědil Valdemar, syn prince Jin-
dřicha Pruského. Spolu se svon 
manželkou Kalixtou bydleli na 
zámku do května 1945, kdy do 
Kamence vstoupila „osvoboze-
necká“ sovětská armáda. Rodina 
von Preussen se stihla ze zámku 
evakuovat ještě před vstupem 
vojsk. Valdemar bohužel během 
útěku zemřel v bavorském Tut-
zingu. V Kamenci započala de-
vastace interiérů sovětskými 
vojáky. Veškeré zařízení bylo na 
nádraží v Kamenci naloženo do 
vagónů a vyvezeno směrem do 
Sovětského svazu. Zbytek spoly-
kal požár, ktedý vypukl 22. ledna 
1946. Oheň, který na zámku řádil 
několok dní, se údajně dal v po-
čátečni fázi uhasit. Naneštěsti 
sovětští vojáci nedovolili požár 
hasit. V březnu už z rezidence 
byla jen ruina. V dalších letach 
úřady využily zachovaný mramor 
jako i jiné fragmenty zámku k 
„rekonstrukci hlavníko města“. 
Plastiky v parku byly rozbity a ty, 
které bylo možné rozebrat, byly 
odvezeny. Údajně měl být zámek 
v dobách komunismu vyhozen 
do povětří, protože, jak se do-
mnívaly tehdejší úřdy, budova 
sloužila jako úkryt pro opozici. 

V  současnosti je zámek 
v majetku obecního úřadu a je 
zpřistupněn. Území chráněné 
krajinné oblasti je vyčištěno a na 
zámku probíhají restaurátorské 
práce.

Tłumaczenie na język czeski: 
Václav Štorek
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Marek Gaworski

ZUSAMMENFASSUNG DES GESCHICHTES 
DES SCHLOSSES IN CAMENZ

Zisterzinser nach Säkula-
risierung in Camenz nahmen 
Abschied von seinem Eigentum. 
Als Ergebnis von Auktion welche 
am 25 Januar 1812 statt fand 
würde als neue Besitzerin des 
Gründstuckes in Kamenz Friede-
rike Luise Wilhelmine Prinzessin 
von Preußen die Frau des Königs 
der Niederlande – Wilhelm der 
Erste. Das Anwesen kostete die 
Prinzessin 230.825 Rtl. Die Köni-
gliche Familie hat sich über den 
eroberten Gründstuck in Schle-
sien nicht besonders interessiert. 

Das legte wahrscheinlich da-
ran dass die Entfernung von dem 
Palast in den Niederlanden im 
Den Haag wo Sie derzeit wohn-
ten und harschten, und dem 
Schloss Camenz zu weit war. 

In Zeiten wo Wilhelm noch 
kein König war, haben er und 
seine Frau Wilhelmine in Nie-
derländischem Palast in Berlin 
gewohnt. Genau dost geboren 
ist am 09.05.1810. Tochter-Ma-
rianne von Oranien – sie be-
kommte Namen Ihrer Mutter 
und hieß Wilhelmina Frederike 
Louise Charlotte Marianne. Sie 
lebte und wuchs zusammen mit 
ihren Brüdern in Berlin (einer von 
dem Brüdern Wilhelm wurde von 
1840 der Nachfolger seines Va-
ters und übernahm den Namen 
Wilhelm der Zweite). Nach dem 
das die Eltern die Macht in den 
Niederlanden übernahmen, 
heiratete Sie am 14 September 
1830 Albrecht von Hohenzollern 
der Sohn des preußischen König 
Friedrich Wilhelm. Obwohl es Zu-
nächst ausseht das der Wahl rich-
tig war und die Liebe ernsthaft, 
war die Beziehung leider nicht 
Erfolgreich. 

Albrecht war zu diesem 
Zeitpunkt Major des Infanterie-
-Regimentes verziert auch mit 
Order zum Beispiel der Schwarze 
Adler. Vielleicht war die typische 
militärischer Erziehung, welche 
führte das er auf eine unhöfl i-
cher und arrogante weise sich 
verhalten hat, leider auch ge-
genüber seine Frau Marianne. 
Zu dem kommt noch dazu dass 
der Albrecht seine Frau nicht 
treu blieb was dazu führte das 
die Ehe scheitert(1849). Am 20 
April 1838 kam Marianne nach 

Camenz. Von Erzählungen hat 
sie über die Gesiechte des Do-
rfes und Schlosses welcher auf 
einen Hügel an der Glatzer Neiße 
ragt. Dank Ihrer Interesse würde 
nach alten unterlagen gesucht 
welche deuten auf die Gesich-
tes des Klostern und seinem 
Umgebung. Das erste Ziel war 
der wieder Aufbau einen teil von 
Kloster welche im Jahre 1817 ver-
wüstete durch Feuer, aber diese 
würden abgetragen. Inspiriert 
durch die gedenken an Palast for-
dert Prinzessin einen Architekten. 
Die Wahl fi el auf Karl Friedrich 
Schinkel. Das erste treff en fand 
statt gleich nach der Rückkehr 
Marianne nach Berlin. Nach aus-
gewrungen und Erwartungen 
was Bauplan betrifft zeichnet 
Schinkel Projekt des Schlosses. 
Nach dem die Prinzessin die 
Pläne vorläufi g akzeptiert hat-
te, nehme sich Schinkel einen 
jungen Architekten als Assisten-
ten F. Martius. Im Herbst den 15 
Oktober 1838 würden die ersten 
Baumausnahmen übernommen. 
Es würde ein Eckstein verleg in 
einer vorher ausgesuchte stelle 

durch Schinkel. Die Zeremonie 
fand in Anwesenheit von Ma-
rianne mit Albrecht, den beiden 
Architekten und vielen Gesten 
statt. Einrichtung des Palastes 
begann am ende des kalten 
Winter am 20 April 1839. Im Juli 
1839 entschloss sich Marianne 
für Beseitigung der Mittelsäulen 
in zentralen Räumlichkeiten der 
ersten Etage, und zusätzlich zu 
Beseitigung die von vier Säulen 
in Speisesaal. Der Schinkel (trotz 
bedenken von Martius) fi ng mit 
neuen Zeichnungen und passte 
die Innerarchitektur an nach vor-
schlagen von Prinzessin. Das Gro-
ße Problem konnte Esszimmer 
machen durch seine Große. Das 
ganze Zimmer würde mit einem 
Gewölbe-Netz Überdeckt in Tu-
dorstil eine gedrungene Form 
des gotischen Spitzbogen. Eine 
„typische“ Tudor-Fassade zeich-
net sich aus durch rechteckige 
oder polygonale (vom Octogon 
abgeleitete) Flankierungstürm-
chen und Erker, Lanzettfenster, 
teils rechteckig mit Kreuzstock, 
teils mit Tudorbögen und oft zin-
nenbekrönte Mauerabschlüsse 

(auch bei Kirchen), mal unter-
brochen durch Dreiecksgiebel, 
aneinandergereihte Dreiecksgie-
bel ohne Zinnen, sowie fi ligra-
ne Kaminarchitekturen auf den 
Dächern. Die Symmetrie spielt 
im frühen Tudorstil keine Rolle, 
vielmehr wird die Verschiedenar-
tigkeit der einzelnen Fassaden 
abschnitte betont.

Es sollte jedoch darauf hinge-
wiesen, dass die Beseitigung von 
Säulen aus der Speisesaal gab es 
einen repräsentativen Charakter.

Im Herbst 1839 benachrich-
tige der Martius den Schinkel 
per Pst das der nächste Phase 
von bau beendet worden ist. In 
den letzten Monaten von Schin-
kel Leben, durchziehe Martius 
Änderung des Innenausbaus 
von Speisesaal und Großes Saal 
durch Aufstockung beiden Saals 
um noch eine Etage höher was 
die Auswirkung haben sollte 
die beiden Raume noch gro-
ßer in Vorschein zu bringen, Im 
Januar 1841 begann Steigung 
der zwischen Etage, und im 
Oktober wurden fertig gesellt 
die Nord und West Seiten der 
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Außenwände bis zum letzen 
Stockwerk, darunter auch die 
Türme. Die Ost und Süd Flügel 
mit Türmen wuchsen bis in die 
hohe  der ersten Etage. Stoc-
kwerk würde komplett mit einer 
bereits teilweise gebaut. In 1844 
beendete der Bau von Nord-
turm, der Palast bekam einen 
Dach, die Innenräume wurden 
Verputz und die Wölbung wur-
de ebenso erweitert. Die Haupt 
Kuppel des Schlosses wurde in 
1847 fertig gebaut und am 13 
Juli würde die Evangelische 
Kapelle in Nordturm eingewe-
iht. Im Januar 1848 die intensiv 
arbeiten von Innen räume und 
Palast selbst würden angestellt. 
Als erster Grund dafür war die 
laufende Scheidung von Marian-
ne und Albrecht, zum welchen 
kam durch die Liebesaff äre von 
Marianne mit der Ehe wurde am 
28 März 1849 durch eine Urteil 
des Berliner Gericht bekannt 
gegeben. Marianne hatte ihren 
vorherigen Familien Namen 
zurück angenommen und hieß 
Marianne von Oranien-Nassau. 

Ein weiterer Punkt war Ver-
strickende politische Situation 
so genannte Völkerfrühling 
bzw. Frühling der Völker. Am 30 
Oktober 1853 wurden Bau und 
Fertigstellung den Innenräume 
wieder erneuert. Marianne hat 
rund 20 tausend Taler jedes 
Jahr für Ausbau investiert. Eine 
weitere Entscheidung war der 
Schloss ihren Sohn Albrecht zu 
überschreiben. Der Gründe dafür 
war vor allem die Festlegung von 
König  Friedrich Wilhelm IV, er 
verbot Marianne den Aufenthalt 
auf preußischen Boden länger 
als 24 Stunden, mit dem Befehl 
sich jedes Mal an und abmelden 
zu müssen auch nahe gelegte 
Polizeidienststelle. Durch kauf 
eine Immobilie bilie in Bila Voda 
im österreichischen Schlesien ca. 
12 Kilometer von Camanz hat die 
Prinzessin die unangenehme Si-
tuation für sich gut gelöst. Um 
das Leben von Marianne noch 
mehr schwer zu machen wurden 
ihr verboten den Haupteingang 
zu nutzen. Zu diesem Zwecke 
wurde in frontalem Bereich des 
Schlosses unter Terrasse eine 
Treppe dazugebaut welche wa-
ren mit einem Raum verbunden. 
In 1853 wurden die Arbeiten am 
Schloss beendet. In 1855 fängt 
der Albrecht mit Innendeko-
ration in seinem Ermessen. Im 
erste Stock des Südturm arran-
giert Albrecht ein Appartement 

für Marianne, und in Erdgeschoss 
hatte die Prinzessin mindestens 
zwei Zimmer zu Verfügung. Im 
Herbst 1857 wurde endlich die 
letzte Etage fertig gestellt so dass 
man im Hauptteil schon wohnen 
konnte. Im folgenden Jahr ging 
Albrecht zusammen mit Martius 
auf eine Reise nach England, 
Ihr ziel war es, sich mit Innen-
räumen der Meinung nach am 
besten zum Kamenzer Gebäude. 
Albrecht wollte die räume in Erd-
geschoss von allem in neo-go-
tischem Stil einrichten was eine 
Fortsetzung des ursprünglichem  
Plans von Schinkel war. Nach der 
Rückkehr zeichnete Martius hun-
derte Bilder von Möbel und Inte-
rieurs. Diese Arbeiten wurden in 
1858 auf der internationalen Aus-
stellung in München gezeigt und 
sorgten auf großes Interesse und 
aufrichtige Anerkennung. Man 
konnte deutlich erkennen das 
die Form des Palastes anknüpft. 
Leider über dem Reichtum des 
Zimmers weißt man nicht mehr, 
es würden nur wenige Fotos und 
Beschreibungen erhalten. Für Ar-
beiten in Innerem des Palastes 
würden die besten Fachleute 
in den verschieden Bereichen 
angestellt. Es würde das beste 
Holz genützt. Die schnitz arbe-
iten waren von besten Qualität. 
Genauso durch gedacht war der 
Auswahl von Wand-Farben, Tape-
ten, Verzierungen so wie Polster. 
Herzog Albrecht beschloss das 
die Wände der Speisesaal über-
deckt sollte mit Gemälden der 
holländischen Meister Kleijn. 
Auf einer von ihnen war „Das 
Gastmahl des Baltazar“ und auf 
dir gegenüber liegende Seite 
„Hochzeit zu Kana“. Im kleinen 
Esszimmer, neben dem Speise-
saal hat Maler Peters eine reihe 
vo Schriftsteller Edward Bulwer 
gemalt. Flöre, Übergänge und die 
Lagerräumen wurden mit Fliesen 
verlegt, und in Gästezimmer und 
Speisesaal mit edlem parket Bo-
den. Möbel, Wandtäfelung, Holz-
-Reliefs, Wand-Verkleidungen 
und gemalte Dekor-Gewölbe 
deuten an den Gotischen Stil. 
Die ganze Fertigstellung in ein-
heitlichen neugotischen Stil des 
19 Jahrhunderts war noch sehr 
selten für damaliges Deutsch-
land. Eins von Beschreibungen 
stand von 1925:“Der Eingang des 
Schlosses war durch Eichen Tor 
gerahmt mit gotischem Marmor, 
das zu repräsentative Treppen-
haus führte. Von dort konnte 
man die erste Etage erreichen. 

Hinterher erreichte man den Spe-
isesaal wo wie schon vorher be-
schrieben, die Wände durch die 
Malerei dekoriert worden waren. 
In de durch die Malerei dekoriert 
worden waren. In Fenster Orna-
ment waren Wappen der Preu-
ßischen und Niederländischen 
Familien. Daneben befand sich 
ein kleineres Esszimmer dadurch 
ging’s weiter zum Spielzimmer 
und Schlafzimmer der Prinzen 
von Altenburg, Schwager von 
Prinz Albrecht. In Kapelle we-
lche befand sich angrenzend 
zum den beiden Räumlichkeiten 
befanden sich Bildfenstern auf 
welchen man Szenen aus dem 
Alten und Neuen Testament 
betrachten konnte. Neben dem 
Altar auf dem ein Kruzifix aus 
Carrara-Marmor stand, befand 
sich ein Taufbecken ebenso aus 
Marmor. Beim durchgehen über 
folgende Kabinetts und Spielzim-
mern konnte man das Boudoir 
von Prinzessin besichtigen. Der 
Bestand war seht sehe teuer 
und Edel, goldene Gefäße viele 
verschiedene andere Sachen 
und ein Tisch- Besitz von Ka-
iser Napoleon I. In Westlichen 
Turm befand sich Spielzimmer 
von Prinzessin Die Decke wür-
de mit Fresken bemalt welche 
zeigten verschiedene Wappen 
von Deutschen Stätten und Pro-
vinzen. Durch anlegenden Flur 
ging’s weiter zum so genannten 
„Großen Saal“ wo am ende sich 
Ausgang auf die Terrasse befand. 
Das Zimmer war durch drei Kron-
leuchten aus dem Sechzehnten 
Jahrhundert sehr hell beleuchtet. 
Der Großartigste Gegenstand 
war ein Tisch mit römischen 
Mosaiken. Der nächste Tisch war 
aus einem schwarzen Marmor 
auf welchen waren eine wunder-
schöne Zeichnungen gemalt. In 
allem Galerien und Gängen stan-
den sehr wertvolle Gegenstände 
aus dem Hause des Hohenzollern 
und Oranien“ 

Im Jahr 1865  wurden Wasser 
und Gas installiert, dadurch kon-
nten die Innenarbeiten beendet 
werden. Nach Abschluss der Bau 
des Schlosses der Gesamtkosten 
der Arbeiten zwischen 1839-72 
würde mit Summe von 971,692 
Talern geschlossen! 

Marianne wurde immer sel-
tener in Kamenz, stattdessen hat 
sie viel gereist und verbrachte 
viel Zeit in Bila Voda, in Schloss 
Reinhartshausen und in Nieder-
lande. Ihr würde verboten auf 
dem Hochzeit von eigenem Sohn 

Albrecht mit Maria von Sachsen-
-Altenburg in Berlin zu kommen. 
Ein paar tage nach der Hochzeit 
kämme Marianne zurück  nach 
Camenz um den Albrecht die 
Güter in Schlesien zu verwal-
ten Überlassen. Das wichtigste 
Geschenk war aber die offi  ziel-
le Übergabe des Schlosses den 
Albrecht. 

Das Schloss mit dem ausge-
dehnten und gepflegten Park 
galten ihm und seiner Familie 
auch vor dem Tod der Prinzessin 
Marianne (1883), der ihn auch 
rechtlich zum Eigentümer mach-
te, stets als eigentlicher Familien-
sitz. Die Sohn Friedrich Wilhelm 
amtierte sogar von 1912 bis 1918 
als Landrat im Kr.Frankenstein. 

Bis 1940 blieb das Schloss in 
der Albrechtlinie der Familie. Mit 
Prinz Friedrich Heinrich starb der 
letzte männliche Nachkomme 
Albrechts, Kamenz erbe Prinz 
Waldemar von Preussen, der mit 
seiner Frau Calixta bis zum Mai 
1945 in Camenz lebte. Vor dem 
Heranrücken der sowjetischen 
Truppen fl oh er nach Bayern. Am 
8 Mai 1945 besetzen sowjetische 
Truppen den Ort Camenz und 
das Schloss. In der Folgezeit 
wurden die reichen Sammlun-
gen geplündert, verschleppt, 
das Schloss aus geschlachtet 
und verwüstet und teilte da-
mit das Schicksal der meisten 
Herrendäuser Schlesiens. Am 
10 Februar 1946 wurde das 
sinnlos devastierte Schloss in 
Brand gesteckt und brannte zu 
zusehends. Erst in den 70er und 
80er Jahren wurde die polnische 
Denkmalpflege auf das letzte 
Schinkelwerk aufmerksam und 
begann mit Beraumungs und 
Sicherungsarbeiten. Seit 1983 
bemüht sich ein polnischer Pri-
vatinvestor, der Schloss inzwi-
schen pachten konnte, um den 
Wiederaufbau der Gebaudehülle.

Gegenwärtig ist dass Schloss 
Camenz im Besitz des Gemein-
deamtes. Dies ermöglichte die 
Residenz erneut zu renovieren 
und den Park in Ordnung zu brin-
gen. In den Innenräumen werden  
Arbeiten geführt und es wurde 
u.a. ein Teil des Daches neu ein-
gedeckt. Nach der Absicherung 
ist das Schloss für Besucher das 
ganze Jahr über zugänglich. 

Tłumaczenie na język niemiec-
ki: Daniela Dreszer
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Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej co 
roku organizuje Turniej, na który 
przyjeżdżają reprezentacje szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z całej Polski. Jest to jedno z 
najważniejszych wydarzeń tego 
typu w Polsce. Jak mówi główny 
organizator Julian Golak, projekt 
wynika z poczucia misji, którą jest 
promowanie najwyższych warto-
ści i zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Jak dotąd w Turnieju 
wzięło udział ponad 2 000 osób, 
które sprawdziło i wzbogaciło 
swoją wiedzę z ratowania ludz-

kiego życia. Zainteresowanie 
turniejem z roku na rok jest co-
raz większe. Na miesiąc przed 
wydarzeniem zarejestrowano 
już 70 drużyn, zostało tylko kilka 
wolnych miejsc. Na uwagę zwra-
ca zaangażowanie wolontariuszy. 
Zgłaszają się zarówno młodzi jak 
i dorośli, którzy chcą włączyć się 
w organizację naszego przedsię-
wzięcia.

Turniej składa się z dwóch 
części. Podczas pierwszej spraw-
dzana jest wiedza teoretyczna 
uczestników. W drugiej odsłonie 
Komisja Konkursowa ocenia prak-

tyczne umiejętności ratowania 
ludzkiego życia przez młodzież 
biorącą udział w Turnieju. Na 
tej podstawie przyznawane są 
nagrody w trzech kategoriach 
„najlepsza szkoła gimnazjalna”, 
„najlepsza szkoła ponadgimna-
zjalna oraz „najlepszy uczestnik”. 
W ubiegłych latach były to m.in. 
wyjazdy do Brukseli, Strasburga 
i Pragi, a także specjalistyczne 
szkolenie z zakresu ratownictwa 
górskiego. 

W przerwie pokaz swoich 
umiejętności zaprezentuje po-
gotowie ratunkowe z Kłodzka 

i Świdnicy oraz straż pożarna. 
W tym roku uczestnicy zobaczą 
również w jaki sposób funkcjo-
nuje innowacyjna technologia 
KeyHelp, dzięki której możliwe 
jest odnajdywanie za pomocą 
dronów osób zaginionych.

Turniej odbędzie się 22 maja 
w Centrum Turystyczno-Sporto-
wym w Nowej Rudzie-Słupcu. 
Rejestracja szkół, która odbywa 
się online, zakończy się 18 maja, 
ale organizatorzy zachęcają do 
jak najszybszych zapisów po-
przez stronę internetową www.
turniejpierwszapomoc.pl 

Ewa Jazienicka

RATOWANIE PO RAZ PIĘTNASTY

Uczestnicy podczas rywalizacji w części teoretycznej - zamkniętym teście sprawdzającym wiedzę uczestników.

Pokaz ratowniczo-gaśniczy w przerwie Turnieju.Część praktyczna Turnieju.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 
EUROPEJSKA PERŁA BA-

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

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

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

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

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

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

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

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

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

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

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

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

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

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

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

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befi ndet 

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.

2. OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA ZNAKÓW GRAFICZNYCH
20 kwietnia – 10 czerwca 2017, Jelenia Góra

Znak to jeden z podstawo-
wych elementów komunikacji 
wizualnej. Abstrakcyjne symbole, 
plastyczne metafory i grafi czne 
skróty są jak sylaby czy litery gra-
fi cznego systemu językowego, w 
którym jak w soczewce odbija się 
historia danego społeczeństwa, 
czy kraju. Od końca lat 60. w Pol-
sce nie powstała żadna wysta-
wa ani publikacja podejmująca 
próbę całościowego pokazania 
historii znaków grafi cznych oraz 
identyfi kacji wizualnych.

Na wystawie zaprezentowa-
ne zostaną przekrojowo polskie 
znaki oraz systemy komunikacji 
wizualnej. Ekspozycja przypomni 
ikoniczne projekty z lat 1945-
1969, przybliży historię polskiej 
grafi ki użytkowej, a także pozwoli 
skonfrontować dokonania ne-
storów projektowania z naj-
nowszymi pracami z dziedziny 
projektowania grafi cznego.

Ekspozycja zostanie podzie-
lona na trzy części. 

Pierwsza część jest odtwo-
rzeniem legendarnej Pierwszej 
Ogólnopolskiej Wystawy Znaków 
Grafi cznych z 1969 roku. Na wy-
stawie odbywającej się w Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków 
w Warszawie, pokazano wówczas 
335 projektów, wybranych przez 
Komisję Kwalifi kacyjną z nade-
słanych zgłoszeń – m. in. znak 
Pekao, Mody Polskiej, CPN-u, 
Unitry, Domu Handlowego „Te-
limena”, czy inne dziś ikoniczne 
znaki grafi czne takich twórców 
jak: Ryszard Bojar, Roman Du-
szek, Jan Hollender, Emilia Noż-
ko-Paprocka, Karol Śliwka, Leon 
Urbański.

Druga część ekspozycji 
przedstawi 335 najnowszych 
znaków, powstałych w latach 
2000-2015, wybranych przez 
Radę Konsultantów i Komisarzy 
wystawy (Ryszarda Bojara, Martę 
Gawin, Viktorię Grabowską, Mi-
chała Łojewskiego, Katarzynę 
Roj, Kubę Sowińskiego, Marcina 

Wolnego oraz Patryka Hardziej 
i Rene Wawrzkiewicza) spośród 
3000 zgłoszeń.

W ramach części trzeciej za-
prezentujemy znaki / logotypy 
najważniejszych fi rm i instytucji 
od lat związanych z regionem. 
Będą wśród nich: Agencja Rekla-
my i Promocji DAMI Sp. z o.o., Fil-
harmonia Dolnośląska w Jeleniej 
Górze, Huta Szkła Kryształowego 
Julia, Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne Jelfa S.A., JZO S.A., Kar-
konoski Park Narodowy, Nowiny 
Jeleniogórskie, PMPoland S.A. 
Producent Maszyn Papierniczych, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o., 
Polcolorit S.A., Telewizja STRI-
MEO.TV, Teatr Cinema, Teatr im. 
Cypriana Kamila Norwida, Termy 
Cieplickie, Uzdrowisko Cieplice 
Sp. z o.o. – Grupa PGU, Zakłady 
Ceramiczne BOLESŁAWIEC Sp. 
z o.o. 

Organizator: 
BWA Jelenia Góra

53. JAZZ NAD ODRĄ
26-30 kwietnia 2017, Wrocław

Hołd dla Johna Coltrane’a, 
wybitni amerykańscy perkusi-
ści – Jeff  „Tain” Watts i Kendrick 
Scott, saksofonistka Tia Fuller, 
znakomici jazzmani w projektach 
specjalnych, premiery płytowe 
i występy laureatów prestiżo-
wych konkursów jazzowych, 
a przede wszystkim Światowy 
Dzień Jazzu Polskiego to wy-
znaczniki programu 53. edycji 
wrocławskiego Jazzu nad Odrą 
– najstarszego festiwalu jazzo-
wego w kraju. Sprzedaż biletów 
na koncerty rusza 10 marca.

Wśród najciekawszych 
koncertów tegorocznej edycji 
znajduje się Coltrane’s Sound 
– projekt będący hołdem dla 
zmarłego 50 lat temu Johna 
Coltrane’a – jednego z naj-
ważniejszych muzyków w hi-
storii jazzu. Z Ravi Coltrane’em, 
synem artysty, zagra jazzowy 
ambasador Wrocławia w Los 
Angeles – Darek Oleszkiewicz. 
W programie nie zabraknie 
kobiecej reprezentacji. W jaz-
zowym trio usłyszymy sakso-
fonistkę i flecistkę Tię Fuller, 

znaną m.in. ze współpracy 
z wielką gwiazdą r’n’b Beyon-
ce. Na Scenie  Impartu zagra 
również wybitny jazzowy im-
prowizator, Jeff „Tain” Watts, 
jeden z najbardziej cenionych 
i rozpoznawalnych perku-
sistów na świecie. Wisienką 
na torcie w jazzowym menu 
będzie występ wschodzącej 
gwiazdy, amerykańskiego 
perkusisty Kendricka Scotta. 
Po raz pierwszy zagra we Wro-
cławiu ze swoim własnym pro-
jektem – Kendrick Scott Oracle.
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Specjalnie na tegoroczną edy-
cję festiwalu wrocławscy jazzmani 
szykują wyjątkowe projekty. Z Pio-
trem Baronem wystąpi Gary Smu-
lyan, Marek Napiórkowski przed-
stawi międzynarodowy kwartet 
WAWNYC, a Leszek Możdżer za-
gra z laureatem ubiegłorocznej 
Grand Prix – wrocławską grupą 
Skicki – Skiuk. W sali kameralnej 
osiem zespołów konkursowych 
ubiegać się będzie o Grand Prix 
2017 i nagrodę pieniężną, a nocą 
zaprezentują się tam zwycięzcy 
wiodących polskich konkursów 
jazzowych: Mateusz Smoczyński 
(Konkurs im. Seiferta), Tomasz 
Chyła Quintet (Jazz Juniors), To-
masz Wendt  (Jazz nad Odrą) w 
premierowym projekcie z Atom 
String Quartet oraz Paweł Kacz-
marczyk jako Paweł Kaczmarczyk 
Audiofeeling Trio. 

Finałem tegorocznej edycji 
festiwalu będzie Światowy Dzień 
Jazzu Polskiego. – Ostatni dzień 
kwietnia ogłoszony został przez 

UNESCO Światowym Dniem Jaz-
zu i ten dzień świętowaliśmy 
także w zeszłym roku w związku 
z obchodami Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016. Tradycja 
zostaje podtrzymana. Podczas 
tegorocznej odsłony Jazzu nad 
Odrą również uczcimy 30 kwiet-
nia jako Światowy Dzień Jazzu, 
ale Polskiego! – mówi Krzysztof 
Maj, dyrektor generalny ESK 
Wrocław 2016 i Jazzu nad Odrą. 
Pod hasłem POLISH JAZZ – YES, 
korzystając ze znamiennego ty-
tułu najnowszej płyty Zbigniewa 
Namysłowskiego, świętować bę-
dziemy fi nał 53. edycji Jazzu nad 
Odrą. – 30. kwietnia wszystkie 
festiwalowe sceny oddajemy 
polskim artystom jazzowym. 
Chcemy, aby Jazz nad Odrą stał 
się ambasadorem polskiej muzy-
ki jazzowej za granicą. Światowy 
Dzień Jazzu Polskiego jest tego 
zapowiedzią – dodaje Maj.

Od wczesnego  popołudnia 
do późnej nocy na czterech sce-

nach Impartu i scenie plenerowej 
wystąpi kilkanaście znakomitych 
polskich zespołów. Wśród nich 
m.in. Zbigniew Namysłowski 
Quartet, Piotr Wojtasik z Tribu-
te to Akwarium, Cracow Jazz 
Collective, Eskaubei & Tomasz 
Nowak Quartet ft. Mr Krime, 
Magda Zawartko i Grzegorz Pia-
secki, Jachna/Tarwid/Karch Trio 
z Sundial II i Kuba Stankiewicz 
z najnowszym projektem Music 
of Henry Mancini, a także Tęgie 
Chłopy i Maurycy Wójciński. 
Specjalny program poświęcony 
genialnemu perkusiście Buddie-
mu Richowi przygotowuje jego 
wielki fan Zbigniew Lewandow-
ski. Levandek zafascynował się 
Richem dokładnie 40 lat temu na 
14. Jazzie nad Odrą. Z Big Ban-
dem Bartosza Pernala zagrają 
kompozycje bandu Killer Force.

Organizator: 
Biuro Festiwalowe 
IMPART 2016

KOPCIUSZEK - GIOACCHINO ROSSINI
28.04.2017, Wrocław

Gioacchino Rossini jest nie-
zaprzeczalnym królem bel canta. 
„Piękny śpiew” dający artystom 
możliwości zaprezentowania mi-
strzowskiego operowania głosem 
oraz popisowe arie głównych 
protagonistów to fundament 
wszystkich oper Rossiniego, 
od Cyrulika sewilskiego po 
Wilhelma Tella. Libretto opery 
Kopciuszek wywiedzione z bajki 
Charlesa Perraulta wprowadza 
widzów w świat klarownych po-
działów na dobro i zło, a insceni-
zacja słynnej Iriny Brook przenosi 
odwieczny konfl ikt wartości na 

grunt współczesnych realiów. 
Całość, jak to u Rossiniego, zanu-
rzona jest w morzu porywających 
melodii, co podkreśla komiczny, 
rozrywkowy charakter samego 
dzieła.
Dyrygent: Matteo Pagliari
Reżyseria i inscenizacja: Irina 
Brook
Choreografi a: Martin Buczko
Scenografi a: Noëlle Ginefri Corbel
Obsada:
Angiolina - Katarzyna Haras-Kru-
czek, Aleksandra Opała, Elżbieta 
Wróblewska 
Don Ramiro - Kirlianit Cortez, 

Leonardo Ferrando, Jędrzej 
Tomczyk 
Dandini - Szymon Mechliński, 
Tomasz Rak 
Don Magnifi cio - Jacek Jaskuła, 
Jakub Michalski 
Clorinda - Joanna Moskowicz, 
Maria Rozynek-Banaszak 
Tisbe - Barbara Bagińska, Jadwiga 
Postrożna 
Alidoro - Artur Janda, Marek Paś-
ko, Tomasz Rudnicki

Organizator: 
Opera Wrocławska

FILMOWA MAJÓWKA W SOKOŁOWSKU
29.04–06.05.2017, Sokołowsko

Seanse filmowe i dyskusje 
o kinie już 29 kwietnia 2017 r. 
staną się stałą częścią soko-
łowskiego repertuaru kultural-
nych wydarzeń. Reaktywowa-
ny Kinoteatr ZDROWIE będzie 
13. kinem należącym do Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych na Dol-
nym Śląsku, stawiając tym samym 
Sokołowsko w jednym szeregu 
z Wrocławiem, Wałbrzychem, 
Lubinem czy Złotoryją.  

W Sokołowsku – miejscu, w 
którym żywa niegdyś tradycja 

kinowa służyła rozrywce za-
możnych kuracjuszy sanato-
rium Görbersdorfu. W miejscu, 
w którym Krzysztof Kieślowski 
po raz pierwszy spotykał się 
z fenomenem ruchomego ob-
razu. W miejscu pełnym ruin, 
raz po raz przywracanych do 
życia dzięki działalności Fun-
dacji Sztuki Współczesnej „In 
Situ”(in situ – czyli „w miej-
scu”).

Reaktywacja k ina jest 
kolejnym przedsięwzięciem 

twórców Fundacji „In Situ”, 
która przywraca Sokołowsku 
miejsca przeznaczone na kul-
turę, dialog, wymianę myśli i 
tworzenie. Nie będzie to nowy 
byt, a raczej reaktywacja zapo-
mnianej niegdyś części Soko-
łowska, którego powojenne 
losy nierozerwalnie wiążą się 
z Kinoteatrem ZDROWIE.  

Widzowie znów zasiądą 
w fotelach studyjnego kina w 
Sokołowsku już 29 kwietnia 
2017 r. o godz. 19.00.
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Jakiego repertuaru mogą 
się spodziewać?

Przeważać będą najlepsze 
ambitne filmy sezonu, laure-
aci festiwali w Berlinie, Cannes 
i w Wenecji oraz inne najinten-
sywniej komentowane tytuły 
ostatnich kilku miesięcy. Bardzo 
ważnym punktem będą pokazy 
specjalne, z jednej strony rozmo-
wy o fi lmach z udziałem eksper-
tów, nawiązujące do dawnego 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
w Sokołowsku, z drugiej spotkania 
z twórcami, a prócz tego projekcje 
edukacyjne dla młodzieży. 

Seanse przewidziano na 
wiosenne i letnie weekendy, 
by wypełnić piątkowe i sobot-
nie wieczory ambitnym kinem 
i dyskusją wokół niego. 

Przywrócenie świetności Ki-
noteatrowi ZDROWIE jest kolejną 
inicjatywą Fundacji „In Situ”, two-
rzącej z miasteczka przestrzeń 

sztuki, pulsujący punkt kultu-
ralnej mapy Dolnego Śląska. 
Szczegółowy repertuar nowego 
studyjnego kina repertuarowego 
jest dobrany przez wrocławskie-
go animatora kultury, dziennika-
rza fi lmowego oraz wiceprezesa 
Wrocławskiej Fundacji Filmowej 
Lecha Molińskiego.

Organizatorzy:
Sokołowsko 
Laboratorium Kultury 

TWARZE SZTUKI W FOTOGRAFII 
CZESŁAWA CZAPLIŃSKIEGO

12 maj - 3 czerwiec 2017, Wrocław

Wystawa Twarze sztuki we 
wrocławskiej Galerii FOTO-GEN 
prezentuje wybrane fotografi e 
portretowe wybitnych postaci 
ze środowiska artystów polskich 
i zagranicznych w obiektywie 
znanego świetnego fotografa 
Czesława Czaplińskiego. Jej wer-
nisaż odbędzie się w piątek 12 
maja 2017 o godz. 18.00.

Czesław Czapl ińsk i  to 
autor ok. dwustu wystaw, 
licznych albumów i książek 
poświęconych fotograf i i . 
Urodził się w 1953 roku w Ło-
dzi. Od 1979 roku mieszka w 
Nowym Jorku, bywając rów-
nież okresowo w Warszawie. 
W ciągu 40 lat kariery fotografo-
wał najbardziej znane osobisto-
ści z całego świata, w tym wy-
bitnych przedstawicieli biznesu, 
kultury, polityki i sportu.  

Zdjęcia Czesława Czapliń-
skiego były zamieszczane w 
prestiżowych czasopismach na 
całym świecie; jest on także au-
torem kilkuset artykułów i repor-
taży publikowanych w Ameryce 
i Polsce. O jego twórczości 
wielokrotnie wypowiadali się 
(w recenzjach, fi lmach i relacjach 
TV) znani dziennikarze, jak też 
bohaterowie jego zdjęć. Obecnie 
sam reżyseruje fi lmy dokumen-
talne o przedstawicielach świata 
sztuki i biznesu. Prace tego auto-
ra, wielokrotnie nagradzanego 
za swą twórczość, znajdują się 
w wielu kolekcjach muzealnych 
na całym świecie – państwowych 
i prywatnych.

Wrocławska wystawa po-
święcona jest osobowościom 
ze świata sztuki, prezentując w 
wybranych fotoujęciach portrety 

artystów z wielu krajów, w tym 
także z Polski. Zapraszamy do 
spotkania z twórczością tego 
niezwykłego artysty.

Andrzej Saj

Czesław Czapliński – świato-
wej sławy artysta fotograf, dzien-
nikarz i autor fi lmów dokumen-
talnych, urodzony w 1953 roku 
w Łodzi. Od roku 1979 mieszka 
w Nowym Jorku i Warszawie.  
Autor 40 albumów i książek, 
wielu fi lmów dokumentalnych, 
miał 200 wystaw fotografi cznych, 
m.in. w Narodowej Galerii Sztuki 
„Zachęta” w Warszawie, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie, 
a także w Nowym Jorku, Chicago, 
Nicei, Moskwie, Londynie, Mona-
chium i Brukseli.  

W ciągu 40 lat kariery fo-
tografował najbardziej znane 
osobistości ze świata biznesu, 
kultury, polityki, sportu; wśród 
nich znajdziemy takie postacie, 
jak Muhammad Ali, Maurice 
Béjart, Leonard Bernstein, Ber-
nardo Bertolucci, Cindy Crawford, 
Oscar de la Renta, Catherine De-
neuve, Placido Domingo, Umber-
to Eco, Michael Jackson, Henry 
Kissinger, Calvin Klein, Jerzy Ko-
siński, Luciano Pavarotti, Paloma 
Picasso, Roman Polański, Isabella 
Rossellini czy Andy Warhol. 

Organizatorzy: 
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu Instytucja 
Kultury Samorządu 
Województwa 
Dolnośląskiego
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8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław

Wiek XXI rozpoczęliśmy ze 
świadomością coraz większego 
zacierania się poczucia tożsa-
mości. Kim są dzisiejsi artyści? 
Czym obecnie jest instrument? 
Wyszliśmy daleko poza brzmie-
niowy krąg tradycyjnej orkiestry. 
Nie ma już jednego, niezmien-
nie obowiązującego schematu 
w postaci zapisu nutowego, który 
by gwarantował ciągłość tożsa-
mościową dzieła muzycznego. 
Granice między gatunkami coraz 
bardziej się zacierają, a kompozy-
torzy tworzą własne, nowe formy, 
które przekraczają dotychczas 

przyjęte granice. W programie 
festiwalu Musica Electronica 
Nova 2017 podejmujemy próbę 
odzwierciedlenia tych zjawisk.

Głównym kompozytorem 
edycji 2017 będzie John Zorn. 
Ten niespokojny duch, któremu 
konsekwentnie udaje się unikać 
kategoryzacji, nieustannie wy-
znacza dla swej sztuki nowe cele, 
w sobie właściwy sposób pene-
truje i oswaja nowe przestrzenie 
muzyczne. Gościem festiwalu bę-
dzie także Fraçois Bayle, twórca 
muzyki elektroakustycznej, któ-
rego przynależność artystyczna 

jest jednoznaczna. 
Między tymi dwoma biegu-

nami zaprezentujemy elektro-
nikę w połączeniu z orkiestrą 
i nowymi mediami, podkreślając 
zwielokrotniony obraz jej aktu-
alnej tożsamości.  

Elżbieta Sikora  
Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
Musica Electronica Nova

Pytanie o tożsamość jest na 
pewno jednym z najważniej-
szych pytań, jakie stawia świat 
współczesny, a szczególnie 
często zadawane jest w sztuce 
i muzyce. Rozwój technologii, 
coraz mocniej penetrujących 
nasze życie i poczynania jest 
oczywistą przyczyną, dlaczego 
je zadajemy. Na bardziej kon-
kretnym poziomie, dzieje się 
tak dlatego, że narzędzia, jaki-
mi się posługujemy, zmieniają 
się, oferując nam cały czas nowe 
możliwości, ale patrząc głębiej: 
ponieważ technologie na nowo 
określają nasze postawy, nasze 
możliwości fi zycznego bądź wir-
tualnego przemieszczania się, 
a także nasze relacje z innymi. 
Podczas Festiwalu Musica Elec-
tronica Nova próbujemy zgłębiać 
różne przejawy tych zmian, pa-
trząc na nie z rozmaitych punk-
tów widzenia. Jak można zdefi -
niować osobowość Johna Zorna, 
jeśli nie poprzez zaakceptowanie 
radykalnych zmian w definicji 
tego, kim jest muzyk czy kom-
pozytor? W jaki sposób możemy 
dziś przeżywać wielce intrygu-
jący dorobek Janiego Cristou, 
który pozostawił nam błysko-
tliwą i jedyną w swoim rodzaju 
spuściznę teatru muzycznego? W 
jaki sposób możemy zgodzić się 
na to, by w naszym nadmiernie 
kontrolowanym świecie kompo-
zytorzy, którzy piszą dla Festiwalu 
nowe utwory, zabrali nas w nie-
znane? Może któraś z tych odpo-
wiedzi pozostanie w ukryciu, ale 
chcemy, by każdy cieszył się wraz 
z nami odkrywaniem nowych 
tożsamości.   

Pierre Jodlowski, konsultant 
programowy, kierownik rady 
programowej festiwalu Musica 
Ealectronica Nova

Organizator: 
Narodowe Forum Muzyki
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Předprodej a rezervace vstupenek*: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme
* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

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

Kulturní program
duben 2017

Neděle 2. 4. 16:00

VELIK WORKSHOP
Zlá zimní bohyně Moréna, přelstí bohy Jara, Léta a Podzimu 
a celou zemi pokryje sněhem a ledem. Podaří se statečnému 
Jakubovi a Lucii přemoci zlou bohyni a přijde do kraje konečně 
jaro? Toto představení se uskuteční v rámci mikroprojektu 
Společně kulturní!
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se ZUŠ Broumov. 
Vstupné: zdarma

Neděle 2. 4. 17:00
KD Y, AK JÁ AKY – DERNIÉRA!
Derniéra DS Divadlo Broumov.  Jak se bránit nevěře svého 
partnera? Vrátit mu to? Nebo si vymyslet, že i já mám svého 
milence? A pokud si váš i toho svého vymyslel, protože je 
přesvědčen, že i vy jste mu nevěrná, tak mohou nastat situace, 
které ve své hře popsal slavný autor, mistr francouzské 
konverzační komedie Marc Camoletti. 
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč

Úterý 4. 4. 15:30 – 17:00
Mníšek – tv ivé dílny pro i, ka dé první 
úterý v íci téma: KOUZLA BAREV
V klášterní barvírně budeme společně vyrábět barvy různých 
odstínů a konzistencí podle středověkých receptur. 
Pro děti 5-12 let
Rezervace:  martina.junkova@broumovsko.cz, tel.734 443 165 / 
minimálně 1 den předem Klášter Broumov. Cena: 80,- Kč / dítě

Úterý 4. 4.  18:00

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ – KINO
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, která v roce 
1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. 
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle  
ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena  
na území Československa popravena. 
Životopisný / Drama / Historický / Psychologický
Česko / Polsko / Francie / Slovensko, 2016, 105 min
Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Středa 5. 4. 19:00
ArtCafé – Will Bernard rio (USA/CZ)
Will to je skvělá kytarová technika, cit pro funky a zemitý  
soul-jazz, dvě nominace na Grammy a spolupráce mimo jiné  
s Tomem Waitsem, Herbie Hancockem, Johnem Scofieldem  
a triem Medeski, Martin & Wood. 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 190,- Kč / 
150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Sobota 8. 4. 8:30 – 13:00
VELIK
Tradiční trh spojený s prodejem kvalitních regionálních produktů, 
velikonočních dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel a bohatým 
občerstvením.
Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstup: zdarma

Sobota 8. 4. 15:00

RVENÉM V  
A R
Liduščino divadlo, Praha.  Rozmarná Blaženka nemá žádného 
mládence, který by od ní chtěl červené vajíčko z lásky.  
Před Velikonočními svátky se u Blaženky objeví kouzelná 
babička, Blaženku polepší a sousedovic Venda si k ní rád  
přijde pro červené vajíčko z lásky.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Čtvrtek 13. 4.   9:00 – 12:00
r

Tradiční rukodělné dílničky pro školní děti, ve kterých budeme 
plést z proutí, malovat vajíčka netradičně, ochutnáme jarní 
vlastnoručně připravené dobroty a najdeme velikonočního 
zajíčka nebo kuřátko. Přihlášku předem, kterou najdete  
na www.ulita.org nebo v recepci Ulity
DDM Ulita. 
Pořádá: DDM Ulita. Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 13. 4.   18:00
KDOPAK BY SE VLKA BÁL – KINO
Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka  
o Červené Karkulce. I když žánry na první pohled velmi odlišné, 
přesto se výborně doplňují ve vizuálně originálním filmu  
Marii Procházkové. 
Rodinný, Česko, 2008, 90 min
Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč dospělí/ 40,- Kč děti

Čtvrtek 13. 4.  18:00 

rozv ch
Udržitelný rozvoj byl poprvé definován Komisí OSN pro životní 
prostředí a rozvoj v roce 1987. Od té doby byly formulovány 
základní principy udržitelného rozvoje, problém je však  
s prosazováním těchto principů v reálném životě. Během besedy 
budou zmíněny hodnotové, ekonomické a technologické aspekty 
dlouhodobě udržitelného rozvoje. 
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 60,- Kč/ 30,- Kč 
(studenti a U3V)

Pátek  14. 4. – 16. 4.  v 10:00, 14:00, 16:00

PR LO
Na velikonoční víkend od pátku do neděle se můžete  
v broumovském klášteře zúčastnit každý den mimořádně  
tří prohlídek s loupežnickým synkem Lotrandem.  
Prohlídky se konají v rámci projektu Otevřte 13. komnatu.
Klášter Broumov. 
Pořádá: Klášter Broumov. Vstupné: dospělí 155,- Kč/ děti 105,- Kč

Pátek 14. 4.  19:00
MADAM KOLOMBOVÁ ZASAHUJE
DS Maska při TJ Sokol Česká Skalice. 
Lord Ham-milk-ton zakoupí vzácný diamant zvaný Růžový 
Ptakopysk a odveze ho na své panství. Hned druhý den je ale 
vzácný kámen ukraden. Lord se rozhodne na svoje panství 
pozvat všechny světové detektivy, aby případ vyřešili.  
Dokáže některý z detektivů vyřešit zločin?
Městské divadlo.  
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Pátek 14. 4. ve 20:00 a 21:30

rohlídka 
broumo ra
Přijďte okusit jedinečnou noční atmosféru broumovského 
kláštera za svitu svíček. Noční prohlídka je tematicky zaměřená 
na momenty života v klášteře. Prohlídku můžete objednat na 
prohlidky@broumovsko.cz, t: +420 734 443 161. 
Více na www.klasterbroumov.cz
Klášter Broumov. Benediktinský klášter v Broumově. 
Vstupné: 150,- Kč/ 85,- Kč (pro děti).

15. 4. v 11.00 a 13.00
P

Kapacita prohlídky je omezená. 
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, 734 443 161
Klášter Broumov. Vstupné: dospělí 170,- Kč/ snížené 110,- Kč

16. 4. od 9:00 do 12:00

velik
wor p
Přijďte o Velikonoční neděli na 4. ročník hledání ztracených 
kuřátek v broumovském klášteře. Pro děti je opět připravena 
výprava s odměnou a pletení pomlázek a zdobení kraslic v Café 
Dientzenhofer.  Přihlašování hledačů na pokladně prohlídkového 
okruhu od 9.00 do 11.30, workshopy v kavárně od 9.30.
Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstup: hledání kuřat 
40,- Kč / pletení pomlázek 20,- Kč/ zdobení kraslic 40,- Kč

Úterý 18. 4.   18:00
BAR K LY NA BROUMOVSKU:

ch hodnota?
Cílem přednášky historika architektury Petra Staňka je vysvětlit 
a názorně ukázat, co hodnotného je na tzv. Broumovské skupině 
kostelů. Součástí přednášky je velkoplošná obrazová projekce 
včetně poutavých leteckých snímků dronem.
Učebna výtvarného oboru ZUŠ Broumov, Stará radnice. 
Pořádá: ZUŠ Broumov. G
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Neděle 16. 4.  14:00

BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá Senior klub Broumovanka, z. s.

Středa 19. 4.  19:00
ArtCafé – Milli Janatko k
Hudba Milli Janatkové je ovlivněna improvizací, jazzem, 
portugalštinou i češtinou. Rytmické cítění, perkusivní zvuky, hra 
s dechem a celým tělem, stejně jako jemná citlivost, jsou dalšími 
prvky jejího hudebního vyjadřování. Rezervace vstupenek: jakub.
sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč/ 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Pátek 21. 4.  18:00
oulk ever

ane a
CES
Veselé, naučné i adrenalinové zážitky z našich plaveb (4x)  
po kanálech a jezerech severního Holandska vám přiblížíme  
v naší projekci, která třeba bude i dobrou nápovědou, jak 
netradičně strávit příští dovolenou. Přednášející: Bohumil Stiller. 
Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Sobota 22. 4.    13:00 – 18:00

CES A BROUMOVSKÝMI 
ZAHRADAMI A PARKY 

roumo
Start v parku Alejka od 13:00 - 14:30 , kde si vyzvednete hrací 
kartu a pokyny na cestu. Zakončení cesty 16:30 - 18:00 ve školní 
zahradě v Olivětíně, koncert skupiny VIVIAN a opékání buřtů. 
Účast na akci je zdarma.
Pořádá a na akci spolupracují: Město Broumov, DDM Ulita 
Broumov, APRB o. p. s., Masarykova ZŠ BROUMOV-OLIVĚTÍN, 
MěÚ – odbor dopravy a odbor životního prostředí, Informační 
centrum Broumovska, Hasiči Broumov, Edumed s r. o., BESIP, 
Elektrowin a. s.

26. – 27. 4. 
MODERACE
Seminář osobnostního rozvoje.
Chcete se dozvědět, jak zvládnout roli moderátora a vyzkoušet  
si zajímavé moderování v různých situacích při workshopech, 
setkáních a konferencích? 
Kontaktní údaje: Pavla Semeráková, Telefon: 603271426, 
e-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz
Klášter Broumov. Cena: 4 950,- Kč + DPH. V ceně je započítáno 
ubytování, strava, výukové materiály. Každý účastník obdrží  
po ukončení semináře osvědčení o absolvování.

Pátek 28. 4.  20:00
r. o a

Pro prvních sto návštěvníků CD zdarma. 
KD Střelnice. 
Pořádá: Mamut s. r. o. ve spolupráci s městem Broumov. 
Vstupné: 50,- Kč

Neděle 30. 4.  

R
Od 16:30 na zahradě Ulity, kde se bude dovádět, kouzlit  
a soutěžit. V 18:40 společný průvod od Ulity přes Mírové náměstí 
na Dětské hřiště. Zapálení ohně. Od 19 hod. doprovodný 
program na Dětském hřišti. 
Vystoupí: Ledvine Stone, kouzelník Tommy.
DDM Ulita, Dětské hřiště. 
Pořádá: DDM Ulita, Město Broumov

P IPRAVUJEME:  
Úterý 9. 5.  19:00

roblém
Hravé, dravé ale i vážné a především vtipné představení.  
Všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich.  
Všem mužům (těm co doma uklízí i těm, co neuklízí)… Zkrátka 
všem, co se chtějí pobavit nad pravdivostí života. Jak řekl Oscar 
Wilde: „Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně...“ 
Hraje: Šárka Vaculíková
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov
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V sobotu 8. dubna se za pořád-
nou dávkou dobré nálady a veli-
konoční atmosféry můžete vypra-
vit do našich chráněných dílen
Kopeček, kde bude probíhat
Velikonoční řemeslný jarmark.
Přichystány tu budou ukázky ře-
mesel, hudba Sboru z hor, lout-
kové divadlo a jarně laděné do-
mácí dobroty včetně velikonoční
nádivky a máslových neratovských
mazanců. Na Kopečku (Barto-
šovice v Orl.h. 15) se na vás bu-
deme těšit od 10 do 17 hodin.

- - -
Máte rádi velikonoční ma-
zance, piškotové zajíčky a be-
ránky nebo čajové pečivo, ale do
pečení se vám nechce? Naše
"Občerstvení u Neratovských"
v  areálu žamberského Albertina
to vyřeší za vás! Stačí, když si
velikonoční dobroty do 4. dubna
objednáte osobně v občerstvení,
na mailu albertinum@neratov.cz
nebo telefonu 730 543 683 a pak
si ho ve čtvrtek před Velikono-
cemi jen vyzvednete!

- - -
Další filmový večer pro vás
chystá Café Neratov. Tentokrát
se bude promítat film "Švédská
teorie lásky", a to v sobotu
22.  dubna od 19:30. Vstupné je
jako vždy zdarma, rezervace míst
na info@cafeneratov.cz nutná.

- - -

NERATOVSKÝ KOSTEL SE DOČKÁ DALŠÍCH OPRAV

Začátek dubna přinesl velkou
novinku nejen našemu sdru-
žení, ale také více než patnácti
lidem s postižením z Králík
a blízkého okolí. Právě na za-
čátku dubna se totiž otevřely
dveře naší nové chráněné díl-
ny v centru Králík.
Ta je zaměřena na montážní

práce – lidé s handicapem tu
montují součástky do jističů
pro regionální firmu OEZ.
Stejné montáže už provádějí
i  někteří naši zaměstnanci
v Neratově a Žamberku (od-
kud je i titulní fotografie), tak-
že víme, že jde o práci, kterou
zvládnou i  lidé s pohybovými
omezeními. Pracovní uplatnění
by tu mělo najít až 25 osob.

Své sídlo má dílna v krásně
rekonstruovaných bezbariéro-
vých prostorách tzv. Evropské-
ho domu – naše kolegyně Mar-
zena dokonce tvrdí, že jde
o  jedno z našich nejhezčích
středisek.
Proč jsme se rozhodli pro

město vzdálené od Neratova
30 kilometrů? Důvody máme
hned dva: za prvé proto, že
Neratov není nafukovací a pro
nové dílny nám tu schází od-
povídající prostory. A za druhé
nás vedl ohled na handicapo-
vané lidi z našeho regionu. Ne
všichni mohou za prací do-
jíždět až k nám, ale přesto by
o zaměstnání velmi stáli, a  to
zdaleka nejen kvůli výdělku.

Práce pro ně může být i jednou
z mála příležitostí k  navázání
nových přátelství a  impulsem
k rozvoji vlastních dovedností.
Vznik dílny uvítalo i samo

město Králíky, kde dosud žád-
ná chráněná dílna nefunguje.
Díky vstřícnosti města jsme za
výhodných podmínek získali
nejen prostory pro naši dílnu,
ale také základní vybavení
jako například stoly či skříňky.
Za pomoc se vznikem dílny

velmi děkujeme městu Králíky,
pobočkám Úřadu práce v Ústí
nad Orlicí a v Králíkách, a ta-
ké společnosti Iveco, jež nám
přispěla na potřebné vybavení.
Poděkování za důvěru a spo-
lupráci patří i firmě OEZ.

V únorovém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o projektu s pracovním názvem "Čtyři věže",
díky němuž se na věže našeho kostela vrátí původní barokní báně, ve věžích vznikne meditační prostor
a návštěvníci kostela si budou moci vychutnat vyhlídku do okolí i do interiéru kostela. Nyní se s vámi
chceme podělit o další projekt, pro který se nám podařilo získat podporu. Naplánovali jsme ho spolu
s polskou obcí Kamieniec Ząbkowicki a chceme s jeho pomocí opravit oratoř nad kaplí našeho kostela.
Právě tam po opravách vznikne prostor pro malou výstavu historických a kulturních předmětů, které
lidem přiblíží dějiny našeho kostela i celého Neratova. Věříme, že když nám budete držet palce, budou
oprava i výstava hotové do jara příštího roku.

FFoottoo zz nnaaššíí ddííllnnyy vv ŽŽaammbbeerrkkuu:: MMaarrttaa WWoojjcciieecchhoowwsskkaa

MENTEATRÁL
HLEDÁ FUNDRAISERA
Spolek Jiné jeviště, hlavní or-
ganizátor skvělého neratovského
divadelního festivalu Menteatrál
(prý jednoho z nejpohodověj-
ších v celé republice) hledá do
svého týmu nadšeného a zku-
šeného lovce peněz neboli
fundraisera. Více informací na
webu menteatral.cz
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Na konci března k nám na
besedu zavítal pan Rudolf
Krautschneider. Že je vám je-
ho jméno povědomé? Možná
jste slyšeli, jak tento svérázný
mořeplavec organizoval ná-
mořní plavby pro děti z dět-
ských domovů nebo pro lidi
závislé na drogách či alkoholu,
anebo jste zaslechli vyprávění,
jak se plavil pro pírko tučňáka.
Pan Krautschneider o svých

plavbách vyprávěl v zaplněném
sále naší hospody, kam si ho
přišli poslechnout naši kolegové
a přátelé. Došlo i na promítání
filmu o jeho plavbách a prodej
knih, které napsal. Nejvíc na

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.

Náš pan farář se dostal mezi
osm osobností, které podle spo-
lečnosti Deloitte mění svět a dě-
lají věci, jež mají význam. Krátký
dokument o panu faráři (i sedmi
dalších velmi zajímavých osob-
nostech) si můžete pustit na we-
bové adrese zalezinatom.cz. Vaší
pozornosti doporučujeme i do-
provodný článek na webové strán-
ce 17vyjimecnych.forbes.cz!

- - -
V březnu jsme se představili
na Burze práce pro osoby
s  postižením, kterou pořádal
Úřad práce v Ústí nad Orlicí.
Zájemců o práci přišlo mnoho
a  z některých snad brzy budou
naši kolegové. Organizátorům za
příjemnou a užitečnou akci moc
děkujeme!

- - -
Velké poděkování posíláme
skupině skautek ze Střelic
u Brna. Ty nám loni v létě přijely
na pár dní pomoct v naší práci.
Když pak ve své obci pořádaly
velký bleší trh (na který jim pan
starosta prý půjčil krásnou ob-
řadní síň), rozhodly se výtěžek
rozdělit a kromě své činnosti
z  něj podpořit i tu naši. Dar ve
výši 8 tisíc korun nám v březnu
oficiálně předaly – a ještě nám
při tom stihly pomoct s úklidem!

- - -
Naše díky patří i kolektivu Do-
mova důchodců Žamberk za
uspořádání sbírky vlny, knoflíků,
látek a dalšího materiálu pro naše
chráněné dílny!

- - -
Díky podpoře Nadace ČEZ
bude mít naše speciální škola
malou kuchyňskou linku pro pří-
pravu svačinek, do které se budou
moci zapojit i děti samy. Nadaci
jménem školy moc děkujeme!

Sestra Goretti nám nad in-
dickou polévkou v naší hos-
podě vyprávěla třeba o tom, jak
postavila školu pro zdravotní
sestry nebo jak na lodičce za-
čínala se zdravotní pomocí
v oblasti, kde dnes díky ní stojí
nemocnice. Právě ona iniciova-
la český program "Adopce na
dálku" a spolu s organizací
PONS21 staví další školu za
přispění českých dárců.
Velmi nás potěšilo, že se

u nás sestře líbilo. Zvlášť naše
řemeslné dílny ji zaujaly a nad-
šeně si je fotila – kdo ví, třeba
brzy vzniknou také v Indii.

FFoottoo:: MMaarrttaa WWoojjcciieecchhoowwsskkaa

Hned několik důvodů k radosti
měli v březnu zaměstnanci na-
šeho zahradnictví, které pro-
vozujeme v areálu žamberského
léčebného ústavu Albertinum.
Radovali se zejména proto,

že konečně skončila zima a roz-
tál sníh, takže se mohli pustit
do práce na zahradě. Navíc si

ke své práci mohli díky pod-
poře společnosti Konzum a je-
jích zákazníků nakoupit spou-
stu nového nářadí i sazenic.
Aby toho nebylo málo, do-

stali jsme navíc na konci března
zprávu, že Pardubický kraj pod-
poří náš plán na stavbu eko-
logického zahradního domku.

Do konce léta by tak měla
v  zahradnictví vyrůst stavba
ze slámy, hlíny a dřeva, která
zdejším zaměstnancům nabíd-
ne zázemí nejen v  deštivých
dnech. Už se těšíme, až se
vám domkem pochlubíme,
a  Pardubickému kraji moc
děkujeme za jeho podporu.

Foto: Kamil Novák

odbyt šla ta, do jejíchž výtisků
pan Krautschneider vložil pra-
vá tučňáčí pírka.

Panu Krautschneiderovi za
zajímavé povídání děkujeme
a už plánujeme další besedu.

Velmi vzácnou návštěvu jsme
v Neratově uvítali v jednom
chladném březnovém večeru
– při své cestě po Evropě

k  nám zavítala indická sestra
Maria Goretti, která svůj život
zasvětila pomoci chudým dě-
tem v indickém Honavaru.
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Kladsko - náměstí. Kladská 
radnice ze 16. století, umístěná 
uprostřed svažitého náměstí B. 
Chrobrého, byla mnohokrát přesta-
vována. Vedle radnice stojí votivní 
mariánský sloup. U  vchodu do 
radnice spatříme barokní kašnu se 
sochou dvouocasého lva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befi ndet 
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.

Fortyfi kacje 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 
„Ofl ag VIII B”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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

OSADNICTWA
NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

11 - 14 maja 2017 r., Zamek Piastowski w Legnicy

grochówka

13 maja (sobota)
godz.13:00
-Biesiada Żołnierska
-Przegląd piosenek żołnierskich,
 patriotycznych i ludowych
-Pokazy grup rekonstrukcyjnych
-Pokaz historycznego 
 sprzętu wojskowego 
 (oryginalny „Rudy 102", T-34)
-godz. 19:00 - Inscenizacja 
 pt. „Szli na zachód  Osadnicy", 
 reż. Stanisław Melski
 w wykonaniu aktorów
 Teatru Polskiego we Wrocławiu
-Ogródek piwny „Igora"
-21:00 - pokaz 
 „WIDOWISKO, LASERY I DŹWIĘK"

11 maja (czwartek)
godz. 10:00 
-Konferencja organizowana
 przez Dolnośląski Ośrodek 
 Doskonalenia Nauczycieli 
 we Wrocławiu, 
 pt.  „Pionierskie Lata Oświaty
 i Kultury na Dolnym Śląsku"
12 maja (piątek)
godz. 10:00
-Przegląd inicjatyw i form
 utrwalania pamięci
 o pionierskich latach
 osadnictwa na Ziemiach
 Odzyskanych
 „Kroniki, wspomnienia,
 relacje ustne, filmy
 dokumentalne o Pionierach
 pierwszych lat osadnictwa
 na Dolnym Śląsku”.

14 maja (niedziela)
-godz. 13:00 - Msza Święta
 w intencji Pionierów Osadnictwa 
 na Ziemiach Odzyskanych, Żołnierzy 
 I i II Armii Wojska Polskiego, Kombatantów
 i Weteranów walk o niepodległość Polski,
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy
-Uroczysty przemarsz pocztów
 sztandarowych w towarzystwie 
 orkiestr dętych
-godz. 15:00 - uroczystości oficjalne
-Biesiada osadników, kombatantów 
 i mieszkańców regionu

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Józef Kasprzyk  
Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

 płk dr hab. Ryszard Sobierajski
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Tadeusz Samborski 

Prezydent Miasta Legnica - Tadeusz Krzakowski
Starosta Powiatu Legnickiego - Janina Mazur

Organizatorzy: Patronat medialny:

Myśl Polska
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