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XXVIII POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

„Bądźmy Rodziną”

GODZ. 11.00  MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBREJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ 
    W 2017 ROKU
     Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.10   OTWARCIE „STACJI NIEMCZA NA MIĘDZYNARODOWYM 
    SZLAKU ŚW. WOJCIECHA” 
    Miejsce: 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).
    

GODZ. 12.20  PRZEJŚCIE DO NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY (RYNEK).
    
•  Wystąpienie Juliana Golaka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
 Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, wiceprzewodniczącego Sejmiku 
 Województwa Dolnośląskiego.
•  Wystąpienie Grzegorza Kosowskiego, burmistrza Niemczy.
•  Okolicznościowy wykład - prof. Rafał  Eysymontt

•  Koncert okolicznościowy i występ zespołu tanecznego „Joanki”

Niedziela, 18.06.2017 r. NIEMCZA, pl. Mieszka I

ORGANIZATORZY

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

W W W. D N I K U LT U RY. E U
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Podczas 15. edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”, który odbył 
się 22 maja 2017 roku, ucznio-
wie szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych sprawdzali 
swoje umiejętności z zakresu 
ratowania ludzkiego życia. Do 
Nowej Rudy przyjechały repre-
zentacje aż 51 szkół z całej Polski. 

Czteroosobowe drużyny 
zostały podzielone na dwie ka-
tegorie: gimnazjalną i ponad-

gimnazjalną.  Rywalizacja odby-
wała się w części teoretycznej 
(test pisemny) oraz praktycznej, 
podczas której Komisja Konkur-
sowa sprawdzała umiejętność 
ratowania ludzkiego życia.   
W przerwie odbył się pokaz ra-
townictwa drogowego przygo-
towany przez Państwową Straż 
Pożarną z Nowej Rudy oraz Po-
gotowia Ratunkowia z Kłodzka 
i Świdnicy.

Najlepszą drużyną w ka-

tegorii szkół gimnazjalnych 
okazało się Powiatowe Gimna-
zjum Dwujęzyczne z Kłodzka. 
Drugie miejsce po dogrywce 
wywalczyło Gimnazjum nr 18 
im. Noblistów Polskich ze Szcze-
cina. Trzecie miejsce zajęła repre-
zentacja Gimnazjum nr 2 Miej-
skiego Zespołu Szkół w Kłodzku 
Wśród szkół ponadgimnazjal-
nych triumfowali przedstawi-
ciele Zespołu Szkół Alterna-
tywnych w Kłodzku. Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Kombatantów Ziemi Lubańskiej  
z Lubania zajął drugie miejsce. 
Na trzecim miejscu ex aequo 
stanęły drużyny: Zespołu Szkół 
Samochodowych ze Szczecina, 
I Liceum Ogólnokształcącego  
z Kłodzka, Zespołu Szkół z Libią-
ża oraz I LO z Wałbrzycha. 

N a j l e p s z ą  u c ze s t n i c z -
ką, „Osobowością Turnieju” 
jury wybrało Maję Trawińską  
ze Szczecina.

Piotr Golak

JUBILEUSZOWE RATOWANIE

Reprezentacje 51 drużyn szkolnych z całej Polski podczas rywalizacji w 15. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Praktyczna część rywalizacji turniejowej.Noworudzka straż pożarna podczas pokazu ratowniczo-gaśniczego.
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Stolica ratownictwa

- Nowa Ruda stała się po 
raz kolejny na ten jeden dzień  
w roku stolicą polskiego ratow-
nictwa. Cieszy mnie chęć mło-
dych ludzi do nauki udzielania 
pierwszej pomocy. Dziękuję 
wszystkim wolontariuszom  
i sponsorom za współpracę przy 
ogranizacji i liczę na jej kontynu-
ację w przyszłym roku  – mówi 
Julian Golak, główny organizator 
Turnieju.

Wyjątkowe nagrody

Główną nagrodą dla naj-
lepszych drużyn jest wyjazd do 
Brukseli na zaproszenie Kazi-
mierza Michała Ujazdowskiego 
– Posła do Parlamentu Euro-
pejskiego. Wszystkie drużyny  
z podium wezmą również udział 
w szkoleniu z ratownictwa specja-
listycznego, które odbędzie się w 
Sokolcu. Jednym z prelegentów 
będzie prof. Juliusz Jakubaszko 
– Prezes Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Ratunkowej. 

Organizatorzy

Oprócz prof. Jakubaszko 
Turniejowi honorowo patro-
nowali także m.in. Kazimierz 
Michał Ujazdowski – Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
Cezary Przybylski – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
dr Paweł Wróblewski – Przewod-

niczący Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, Maciej Awiżeń 
– Starosta Kłodzki oraz Tomasz 
Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy.

Głównym organizatorem 
było Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. 
Wśród współorganizatorów 
znaleźli się:  Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Świdnicy, 

Polskie Towarzystwo Medycyny 
Ratunkowej, Pogotowia Ratun-
kowe w Kłodzku i Świdnicy, Jed-
nostka Ratowniczo – Gaśnicza 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Nowej Rudzie oraz Centrum 
Turystyczno – Sportowe w Nowej 
Rudzie, na którego terenie odbył 
się XV Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy „Pierwsza Pomoc”.

Uczestnicy podczas oglądania pokazu ratowniczo-gaśniczego.

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych.
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Julian Golak

TEATR POLSKI WAŻNĄ INSTYTUCJĄ KULTURY 
NA MAPIE DOLNEGO ŚLĄSKA

Teatr Polski we Wrocławiu 
przeżywa od pewnego czasu 
kryzys, który trwa jednak już 
zbyt długo. Przychodzi czas, aby 
poważnie zastanowić się, czym 
jest w kulturze Dolnego Śląska 
Teatr Polski we Wrocławiu.

Moje związki ze sceną tego 
teatru rozpoczęły się już w 1975 
roku, gdy po raz pierwszy w życiu 
zobaczyłem inscenizację Krako-
wiaków i Górali Wojciecha Bogu-
sławskiego. Bardzo przekonałem 
się wtedy do tego teatru i wielo-
krotnie wyjeżdżałem później na 
kolejne przedstawienia właśnie 
tam - na ulicę Gabrieli Zapolskiej 
we Wrocławiu. 

Miejsce to w 1989 roku, tzn. 
w czasie odzyskiwania niepod-
ległości przez narody Europy 
środkowo-wschodniej, stało się 
symbolem niezależnej kultury dla 
całego regionu. To właśnie tutaj 
Solidarność Polsko-Czesko-Sło-
wacka zorganizowała wielki festi-
wal niezależnej kultury czeskiej  
i słowackiej. Na scenie tego te-
atru występowali wtedy przez kil-
ka dni emigracyjni artyści czescy 
i słowaccy, między innymi Karel 
Kryll, Jarosłav Hutka i inni, którzy 
nie mogli koncertować na tere-
nie Czechosłowacji. Scena tego 
teatru do dzisiaj jest wspomina-

na przez naszych południowych 
sąsiadów jako miejsce prawdzi-
wej kultury niezależnej od władz 
komunistycznej Czechosłowacji. 
Tutaj przez kilka dni Czesi i Sło-
wacy, którzy przyjechali bardzo 
licznie do Wrocławia zobaczyli, 
że można być wolnymi ludźmi, a 
Wrocław i Dolny Śląsk jest miej-
scem, gdzie mają przyjaciół oraz 
mogą się przekonać co to jest 
wolność i niezależna od władz 
komunistycznych kultura. 

Do dzisiaj nasi sąsiedzi 
wspominają te niezapomniane 
dni wolności, a dla Czechów i 
Słowaków stało się to inspira-
cją do odważnego protestu i w 
konsekwencji Aksamitnej Rewo-
lucji 1989 roku. Szczególnym pod 
tym względem miejscem okazała 
się właśnie scena i siedziba Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. 

Kolejne wielkie dni kultury 
europejskiej we Wrocławiu na-
stąpiły w 2016 roku, gdy przyje-
chały do Wrocławia prawie trzy 
miliony ludzi z całej Europy. To 
właśnie scena Teatru Polskiego 
stała się miejscem ważnych wy-
darzeń w ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury. Szczególnym 
przeżyciem było wystawienie 
Dziadów Adama Mickiewicza. 
To przedstawienie, które trwało 

prawie 12 godzin, było wielkim 
wydarzeniem kulturalnym. Mło-
dzież w swoich wypowiedziach 
zwracała uwagę na wielkie prze-
życia, jakich doznawała podczas 
tych niezwykłych spektakli, gdy 
odkrywali na nowo wielkie dzieło 
Adama Mickiewicza. 

W  m o i m  p r z e k o n a n i u 
„Dziady” muszą powrócić do 
repertuaru Teatru Polskiego we 
Wrocławiu. Ten spektakl powin-
ni zobaczyć wszyscy uczniowie 
szkół średnich oraz studenci. 
Warto pojechać także z tą sztu-
ką na inne sceny teatralne w 
Polsce, bowiem „Dziady” mogą 
się stać… „znakomitym towarem 
eksportowym” Teatru Polskiego 
we Wrocławiu, który z powodze-
niem będzie pokazywany na sce-
nach innych polskich teatrów.

Dzis ia j  potr zebne jest  
w Teatrze Polskim daleko idące 
porozumienie i nowe zrozu-
mienie misji tego teatru na naj-
bliższe lata. W moim odczuciu  
w repertuarze tej sceny powinna 
być przede wszystkim klasyka,  
a nie jakieś dziwne eksperymen-
ty, bowiem tak rozumiem misję 
Teatru Polskiego na najbliższe 
lata i na zawsze.

Plakat spektaklu „Dziady” w reżyserii 
M. Zadary.

Julian Golak - wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 



7 Ziemia Kłodzka nr 274/maj 2017

Pavel Frydrych

POLICE NAD METUJI ŻYŁY ŚWIĘTOWANIEM
Weekend 13 i 14 maja tego 

roku w Policach nad Metuji był 
świętowaniem piątych urodzin 
Muzeum Modeli Papierowych. 
Uroczystości zaczęły się już  
w piątek wernisażem wystawy 
grupy grafików Hollar w Zielo-
nym domku i koncertem Zuzany 
Dumkovej.

Sobotni dzień, także z powo-
du kiepskiej pogody, w Muzeum 
i jego najbliższej okolicy, spędzi-
ło ponad 500 odwiedzających. 
Mogli oni podziwiać pracę mo-
delarzy, dla najmniejszych przy-
gotowano kilka workshopów,  
a o godzinie piątej wzniesiono 
odświętny toast, latały korki 
szampana i odpalone zostały 
papierowe sztuczne ognie. Na 
zewnątrz, po koncercie kapeli 
Café baret odbył się pokaz ba-
niek mydlanych, który oczarował 
wszystkich, niezależnie od wieku. 
W Muzeum trwały przygotowa-
nia do wernisażu wystawy jed-
nego z jego założycieli Ladislava 
Badalce. Po nim uroczyście otwo-
rzono nową salę ekspozycyjną,  
o którą muzeum się powiększyło 
i w chwili obecnej oferuje odwie-

dzającym do oglądania niemal 
dwa i pół tysiąca modeli.

Kulminacją wieczoru był kon-
cert pieśniarki i aktorki Teatru 
Ypsilon Jany Šteflíčkovej, po nim 
zainteresowani byli świadkami 
lądowania na księżycu modułu 
Apollo 341 w wykonaniu Arty-
stycznej Szkoły Podstawowej  
w Policach nad Metuji. Wieczór 
zakończył pokaz sztucznych 
ogni, które rozświetliły niebo 
nad miastem. 

Niedzielny program był 
poświęcony głównie najmniej-
szym odwiedzającym, których 
oczarował pokaz balonowy lub 
zainteresował konkurs miotania 
jaskółką. 

„Było to trudne do zorgani-
zowania”, powiedział dyrektor 
Muzeum Pavel Frydrych, „ale te 
rozżarzone dziecięce oczy i spo-
kój dorosłych, przekonały nas, 
że warto było”. Jana Křepelko-
va, która na obchody przybyła 
z rodziną, powiedziała: „Ten oto 
przepiękny program, będzie  
w stanie przyciągnąć do Muzeum 
dużo więcej odwiedzających,  
a tym nie pozostaje później 

nic innego jak tylko podziwiać  
to wszystko, co człowiek jest  
w stanie stworzyć z papieru”.

W ciągu dwóch dni uro-
czystości do muzeum przyszło 
prawie 750 osób, które bawiły 
się w pogodnej i przyjemnej 
atmosferze. Pavel Frydrych 
podkreśla, że „bez wolontariu-
szy, którzy pomagali Muzeum, 

taka akcja nie miałaby szans na 
powodzenie. Wszystkim należą 
się wielkie podziękowania, nie 
tylko od Muzeum, ale głównie 
od odwiedzających, którzy, jak 
wierzę, znów do Muzeum wrócą”.

Tłumaczenie: 
Joanna Golak-Cincio 

Pavel Frydrych

POLICE NAD METUJÍ ŽILA OSLAVAMI
Víkend 13. a 14. května byl 

v Polici nad Metují ve znamení 
oslav pátých narozenin Muzea 
papírových modelů. Oslavy 
ale začaly už v pátek, vernisáží 
výstavy spolku grafiků Hollar v 
Zeleném domečku a koncertem 
Zuzany Dumkové.

Sobotní den si i přes ne-
přízeň počasí užilo v Muzeu 
a jeho nejbližším okolí víc jak 
500 návštěvníků. Ti mohli obdi-
vovat práci modelářů, pro nej-
menší bylo připraveno několik 
worshopů a v pět hodin proběhl 
slavnostní přípitek, létaly špun-
ty šampaňského a byl odpálen 
papírový ohňostroj. A zatímco 
venku po koncertu kapely Café 
baret probíhala bublinová show, 
která uhranula všechny napříč 
generačním spektrem, v Mu-
zeu se už vše připravovalo na 
vernisáž výstavy jednoho z jeho 
zakladatelů, Ladislava Badalce. 
Po ní se slavnostně otevřel nový 
Sál expozice, kterým se Muzeum 

rozšířilo a v současné době nabízí 
návštěvníkům ke shlédnutí téměř 
dva a půl tisíce modelů.

Večer gradoval koncertem 
písničkářky a herečky Divadla 
Ypsilon Jany Šteflíčkové, po něm 
byli gratulanti svědky přistání 
na Měsíci modulu Apollo 341 v 
podání ZUŠ Police nad Metují. To 
bylo završeno ohňostrojem, který 
prozářil setmělou noční oblohu 
nad městem.

Nedělní program byl věnován 
hlavně nejmenším návštěvníkům, 
které okouzlila balónková show 
nebo zaujala soutěž v hodu vla-
štovkou.

„Bylo to organizačně náro-
čné“, řekl ředitel Muzea Pavel 
Frydrych, „ale ty rozzářené dětské 
oči a spokojenost dospělých nám 
říkají, že to stálo za to.“ Jana Kře-
pelková, která na oslavy dorazila 
s rodinou, našla jinou souvislost: 
„Tenhle nádherný doprovodný 
program dokáže přitáhnout do 
Muzea daleko víc návštěvníků 

a těm potom nezbývá než zírat 
na to, co všechno šikovný člověk 
dokáže vytvořit z papíru.“

Celkem za dva dny oslav při-
šlo do Muzea téměř 750 lidí, kteří 
si narozeniny užili v pohodové a 
příjemné atmosféře. Pavel Fry-
drych ještě vyzdvihl jednu věc: 

z„Bez dobrovolníků, kteří byly 
ochotni Muzeu pomoci, by se 
snad taková akce ani nedala 
uskutečnit. Všem patří veliký 
dík, nejen od Muzea, ale hlavně 
od návštěvníků, kteří, jak věřím, 
se zase do Muzea vrátí.“
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 Ewa Jazienicka

WIZYTA W KRAJU PARDUBICKIM

 W dniach 16-17 maja 2017 
roku delegacja województwa 
dolnośląskiego, zaproszona przez 
Martina Netolickiego - nowego 
hejtmana kraju pardubickiego, 
złożyła oficjalną wizytę w Par-
dubicach. Delegacji polskiej  
w pier wsz ym dniu wiz yty 
przewodniczył Cezary Przybyl-
ski, marszałek województwa,  
a w drugim Julian Golak, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. 
Rozmowy toczyły się na temat 
współpracy kulturalnej, eduka-
cyjnej, remontu zabytków, roz-
winięcia współpracy turystycznej 
i sportowej. Ponadto zadeklaro-
wano podjęcie współpracy orga-
nizacji pozarządowych, organi-
zowanie wspólnych projektów 
komunikacyjnych, m. innymi 
poprawy jakości połączeń drogo-
wych i kolejowych. Strona czeska 
przedstawiła projekt utworzenia 
i uruchomienia w przyszłym roku 
nowego lotniska w Pardubicach, 
zaproponowano także możliwość 
wprowadzenia połączeń lotni-
czych z Wrocławiem.

 W czasie rozmów marszałek 
województwa Cezary Przybylski 
zadeklarował utrzymanie i roz-
winięcie współpracy kulturalnej 

i edukacyjnej. Między innymi 
będzie kontynuowana wymiana 
młodzieży szkolnej oraz rozwinię-
ta zostanie współpraca kulturalna 
w ramach Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej pod 
hasłem „Bądźmy rodziną”.

Julian Golak przedstawił 
przebieg renowacji gotyckiego 
nagrobka Arnošta z Pardubic 
w Kłodzku, który prowadzony 
jest z powodzeniem od dwóch 
lat ze środków samorządu woje-
wództwa przy współpracy parafii 
oo. Jezuitów, Polsko-Czeskiego 
Towarzystwa Naukowego oraz 
Uniwersytetu w Pardubicach 
– katedry renowacji zabytków 
w Litomyślu. Zadeklarował 
możliwość dokończenia tego 
remontu oraz dalszej współ-
pracy w tej sprawie, zarówno  
z krajem pardubickim jak również 
z Uniwersytetem w Pardubicach 
i PCzTN. Dyrektor Ośrodka Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu - Igor 
Wójcik zaproponował współpra-
cę w przygotowaniu i wymianie 
wystaw twórców lokalnych oraz 
organizacji koncertów.

Duże zainteresowanie wzbu-
dził przedstawiony projekt nowe-
go międzynarodowego Szlaku 
Św. Wojciecha, jako nowej drogi 

turystyczno- edukacyjnej, któ-
ra połączy Pragę z Gdańskiem.  
W kraju pardubickim powstaną 
trzy stacje na szlaku św. Wojcie-
cha.

Zaproponowano także roz-
ważenie możliwości współpracy 
pomiędzy festiwalem B. Sme-
tany, który jest największym 
festiwalem muzyki klasycznej  
w Czechach, a Operą Wrocławską. 
Delegacja polska uczestniczyła 

ponadto w otwarciu bardzo cie-
kawej wystawy braci Vokolek  
w zamku pardubickim oraz  
w zwiedzaniu, powstającego  
od 8 lat, Muzeum Techniki  
w Żamberku – unikatowej 
placówki kultury w Czechach.  
Na zakończenie wizyty delegacja 
dolnośląska została zaproszona 
do zwiedzenia szkoły zawodowej, 
która mieści się w zamku.

Julian Golak przedstawia na zdjęciu umieszczonym w kronice miejskiej, postacie zasłużone dla powstania Euroregionu Glacensis i współpracy polsko-czeskiej.

Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przedstawia propozycje 
współpracy kulturalnej.
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Krystyna Śliwińska

ZIEMIA KŁODZKA PERŁAMI USIANA...
Ziemia Kłodzka, ten najdalej 

na południowo – zachodni kra-
niec Polski wysunięty zakątek, jak 
mało która część naszego kraju 
usiana jest licznymi dworkami, 
pałacami, pałacykami, zamkami...

Niewątpliwie szczególną 
perłą jest pałac Sarny (niem.
S c h a r f e n e c k ) ,  p o ł o ż o n y  
na skalnym występie zbocza  
w dolinie rzeki Ścinawki pomię-
dzy Górami Sowimi a Stołowymi, 
którego wzniesienie datowane 
jest na 1590 r. Pałac należał  
do zamożnej rodziny hrabiów 
von Götzen, z której wywodziło 
się wielu Starostów Kłodzkich. 
Götzenowie doprowadzili Schar-
feneck do rozkwitu, rozbudowu-
jąc rezydencję, dobudowując 
pałac letni jak i w XVIII wieku 
Kaplicę św. Jana Nepomucena, 
bogato zdobioną polichromią.

Po roku 1945 pałac stał się 
własnością Skarbu Państwa, 
zabudowania przejęły Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne. 
Obiekt niszczał, a po likwidacji 
PGR popadł w całkowitą ruinę, 
grożąc zawaleniem. W 2010 r.  
o przejęcie Dworu Sarny starała 
się brytyjska fundacja Save Bri-
tain’s Heritage pod patronatem 
Karola, Księcia Walii, jednak nie 
doszło do tej transakcji. 

  W końcu 2013 r. obiekt kupi-
ły osoby prywatne, które założyły 
Fundację Odbudowy Dworu Sar-
ny. Obecnie trwają intensywne 
prace remontowe: odbudowano 
dach na XVII-wiecznym spichle-
rzu, w 2014 r. zabezpieczono 
pałac przed zawaleniem i rozpo-
częto remont kordegardy oraz 
prace projektowe. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zarezerwowało na rzecz 
Fundacji 400 tys. zł na ratunkowe 
prace konstrukcyjne w głównym 
budynku zespołu oraz 180 tys. zł 
na remont hełmu wieży.

Jednocześnie dzięki darowi-
znom prywatnym trwa remont 
budynku bramnego, ukończono 
elewację, trwają prace wykoń-
czeniowe wewnątrz budynku.

Pałac Sarny, przywracany  
d o  s we j  ś w i e t n o ś c i ,  j e s t 
miejscem, gdzie organizo-
wane są  w ydar zenia  kul -
t u r a l n e .  W  l i p c u  2 0 1 5  r. 
odbyła się I Międzynarodowa 
Letnia Szkoła Muzyki Dawnej,  
a w sierpniu 2015 r. zapocząt-

kowano cykl „Muzyka Dawna  
w Hrabstwie Kłodzkim” poprzez 
organizację koncertów Zespołu 
Męskiego Gregorianum.

W lipcu 2016 r. odbyła się  
II Międzynarodowa Letnia Szko-
ła Muzyki Dawnej oraz koncerty 
Arte dei Suonatori, jednej z naj-
lepszych orkiestr barokowych  
w Europie.

21 maja 2017 w Kaplicy 
św. Jana Nepomucena zapre-
zentowany został w ramach 
Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej Tryptyk „Święci  
i Błogosławieni Ziemi Kłodzkiej” 
dłuta artysty rzeźbiarza Jarosława 

Radomskiego. Gotycka rzeźba 
składa się z siedmiu kwater, w oł-
tarzu głównym umieszczona jest 
postać św. Franciszka Ksawerego, 
patrona Kłodzka. Po Jego prawej 
stronie stoją bł. Gerhard Hirsch-
felder, św. Wacław i św. Melchior 
Grodzki, po lewej zaś św. Jerzy, 
biskup Arnošt z Pardubic i św. Jan 
Nepomucen.

Autor dzieła mówi o swoim 
Tryptyku:  „W obecnych czasach 
przejawiająca się dekadencja  
we wszystkich dziedzinach życia: 
duchowego, moralnego, mate-
rialnego, łamanie wszelkich zasad 
wartości wyższych skłoniły mnie 

i moją skromną twórczość do po-
szukiwań utraconych wartości.

W burzliwej historii ziemi 
kłodzkiej odnalazłem prawdzi-
we ikony moralności i wszelkich 
cnót. Święci i błogosławieni 
mężowie, oddając swoje życie  
w imię wiary i swoich przekonań 
stali się solą tej ziemi. To odkry-
cie stało się dla mnie inspiracją  
do stworzenia tego dzieła”

Tryptyk ściśle nawiązuje  
do polsko – czesko – niemieckiej 
historii ziemi kłodzkiej i stano-
wi swoiste przesłanie do trzech 
narodów.

Tryptyk Kłodzki odsłonili Julian Golak i senator Aleksander Szwed.

Jarosław Radomski prezentuje zebranym na uroczystości Tryptyk Kłodzki.
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W relacjach pomiędzy naro-
dami Europy Środkowej jednym 
z najistotniejszych problemów 
jest pamięć przeszłości1. Badania 
w perspektywie postkolonial-
nej pokazują, że przezwycięże-
nie skutków niewoli to proces 
trudny, rodzący nieoczekiwane 
konsekwencje. Budujący nowe 
państwo przeciwstawiają się tra-
dycjom dawnych kolonizatorów, 
ale po części je reprodukują, nie-
kiedy w karykaturalnej formie.

Dotyczy to także stosun-
ku do przeszłości. Ukraińcy od 
1991 r. budowali całkiem nowe 
państwo, Polacy nieco wcześniej, 
od 1989 r. zaczęli swe, istniejące 
już państwo, gruntownie przebu-
dowywać. W obu przypadkach 
trudnym zadaniem okazało się 
przezwyciężanie obrazów histo-
rii, które narzucano w przeszłości 
narodom ukraińskiemu i polskie-
mu. W dużej mierze wynikały one 
z dawnych carskich manipulacji 
zbiorową pamięcią lub były ich 
naśladownictwem. Współdzia-
łanie narodów utrudniałoby 
kontrolę nad nimi, wygodnie 
było stosować wielokrotnie 
sprawdzoną w historii metodę 
„dziel i rządź”. Operowanie ne-
gatywnymi uczuciami: nienawi-
ścią, strachem – było najbardziej 
efektywnym narzędziem mani-
pulacji. Władzom rosyjskim udało 
się doprowadzić do konfliktów 
Litwinów, Białorusinów i Ukraiń-
ców z Polakami, ich wszystkich z 
Żydami. Nie ocaliły cesarstwa, ale 
zrodzone z jego inspiracji miały 
wybuchnąć z dramatyczną siłą 
już po upadku władzy carów. Jed-
nym ze sposobów takiego anta-
gonizowania było eksponowanie 
dawnych wzajemnych krzywd, 
których przecież nie brakowało, 
przy jednoczesnym ignorowaniu 
tradycji współpracy, wzajemnego 
inspirowania, wszystkiego co mo-
gło sprzyjać zbliżeniu narodów.

Komuniści radzieccy formal-

nie deklarowali zasady „interna-
cjonalizmu”. Głosząc znoszenie 
różnic między narodami w prak-
tyce jednak utrwalali i pogłębiali 
te różnice, a podziałom narodo-
wym przypisywali wyolbrzymio-
ne znaczenie, po krótkim okresie 
pierwszych lat po rewolucji, ry-
chło zaczęto przywracać carskie 
tradycje i carskie metody działa-
nia, niekiedy w wyolbrzymionej 
postaci. Komunizm radziecki,  
w wersji rosyjskiej był „nader za-
chowawczy, tradycjonalistyczny, 
nacjonalistyczny (mimo głośnych, 
internacjonalnych deklaracji)”2. 
Dotyczyło to zwłaszcza systemu 
stalinowskiego, ale późniejsza 
„odwilż” w stosunku do kwestii 
narodowych niewiele zmieniła.

W konsekwencji, patriotyzm 
przyjmował w obu naszych kra-
jach formy obronne, a wyrażał się 
przede wszystkim w pielęgnowa-
niu pamięci o martyrologii. Istot-
nie, nie brakło nam w dziejach 
tragicznych doświadczeń. Władze 
komunistyczne, niechętne przy-
pominaniu o minionych sukce-
sach i wybitnych osiągnięciach, 
łatwiej zezwalały na przypomina-
nie klęsk i prześladowań, a same 
dodawały nowe prześladowania. 
Stąd zarówno w oficjalnej pro-
pagandzie, jak i w świadomości 
opozycyjnej, kształtowała się 
„martyrologiczna” koncepcja 
dziejów, pozwalająca podtrzymy-
wać tożsamość narodową w trud-
nych czasach, ale mało przydatna 
dla obiektywnej refleksji i mało 
atrakcyjna dla młodych pokoleń. 
Jej pielęgnowanie jest jednym  
z przejawów postawy postkolo-
nialnej. „Nierzadko tendencyjnie 
uargumentowane pierwiastki 
męczeńskie przesądzały o ste-
reotypowym postrzeganiu przez 
Polaków i Ukraińców przedstawi-
cieli innych narodowości”3.

Fryderyk Nietsche pisał: „Pięć 
jest powodów, które każą mi 
mniemać, że przesycenie danej 

epoki historią jest dla życia czymś 
niebezpiecznym i wrogim mu”4. 
Autor ten później wprawdzie 
zmienił stanowisko, uznał waż-
ną rolę historii w życiu społecz-
nym, nie zmienia to jednak mojej 
oceny, że ten jego młodzień-
czy niepokój był uzasadniony,  
a późniejsze dzieje Niemiec, jak 
też Polski i Ukrainy, niepokój ten 
tylko we mnie pogłębiają. Ma 
prawdopodobnie rację Karl-Ernst 
Jeismann, używając metafory, iż 
historyk „ma w rękach materiał 
łatwopalny”5. 

Świadomość historyczną 
społeczeństw kształtuje wiele 
czynników. Są to wyniki badań 
naukowych, mity wyniesione  
z przeszłości, aktualne działa-
nia polityków, dzieła literackie, 
filmy, treści upowszechniane  
w mediach, obecnie coraz czę-
ściej w internecie, a przede 
wszystkim wiedza wynoszona  
z nauki szkolnej6, z podręczników 
i sposobu nauczania poszcze-
gólnych nauczycieli. Zwłaszcza 
w okresach gdy władze, tak jak 
w systemie komunistycznym, 
przywiązują duże znaczenie do 
„polityki historycznej”, w pod-
ręcznikach i programach szkol-
nych słabnie związek z nauką. 
Czynniki te sprawiają, że pew-
ne obszary, gruntownie badane 
przez fachowców, są w świado-
mości społecznej nieobecne, co 
może nie jest najgorsze, a inne 
są obecne w sposób odległy od 
wiedzy naukowej. Wszystkie te 
elementy oddziałują wzajemnie 
na siebie, a ostateczny wynik jest 
na ogół w dość luźnym związ-
ku z faktami. Zresztą, nie może 
być inaczej. Nie jest możliwe, by 
społeczeństwo miało wiedzę ści-
śle opartą na wynikach badań 
historycznych. Różnica polega 
nie tylko na wiedzy mniej szcze-
gółowej czy dokładnej, ale też 
na budowaniu obrazu dziejów, 
w którym nad wiedzą o faktach 

dominują mity, z prawdą mające 
niewiele wspólnego.

Historycy dość dobrze znają 
dzieje Polski i Ukrainy jak i relacji 
polsko-ukraińskich7, choć oczy-

prof. Andrzej Małkiewicz

TRUDNE PROBLEMY RELACJI POLSKO-UKRAIŃSKICH  
W ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA  
POLSKIEGO

„ N i e  t r u d n o  j e s t  c h w a l i ć  A t e ń c z y k ó w  w  A t e n a c h ,  a l e  t r u d n o  w  S p a r c i e ”

(Sokrates)

prof. Andrzej Małkiewicz
Andrzej Małkiewicz jest pro-

fesorem nauk społecznych w za-
kresie politologii. Ukończył studia 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
pracował w wielu instytucjach 
naukowych, obecnie w Insty-
tucie Politologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Specjalizuje 
się w problemach systemów 
politycznych, związków pomię-
dzy polityką i gospodarką, reli-
gią i polityką, bezpieczeństwa, 
stosunków polsko-czeskich i 
polsko-ukraińskich. Od kilku 
lat podjął badania w zakresie 
relacji międzykulturowych i ich 
wpływu na politykę. Jest autorem 
kilkunastu książek, najważniejsze 
z nich: Opór społeczny w Europie 
Środkowej w latach 1948-1953 
na przykładzie Polski, NRD i 
Czechosłowacji, Wrocław 2004, 
Komisja Rywina. Próba spojrzenia 
politologicznego, Wrocław 2005, 
Kryzys. Polityczne, ekologiczne i 
ekonomiczne uwarunkowania, 
Warszawa 2010, Samobójstwo 
demokracji, Wrocław – Zielona 
Góra 2013, Chrześcijanie i mu-
zułmanie w rozwoju dziejowym, 
Kraków 2016.
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wiście zdarzają się sytuacje roz-
bieżnego postrzegania i interpre-
towania tych samych wydarzeń 
przez badaczy z różnych krajów. 
Nie ma w tym nic nadzwyczaj-
nego, nauka rozwija się m.in. 
dzięki różnicom w podejściach 
i koncepcjach uczonych, rodzą-
cym dyskusje i inspirującym do 
pogłębionych badań8. Różnice 
dotyczą na ogół szczegółów  
i interpretacji, a nie kwestii 
podstawowych. Ta wiedza na-
ukowa nie przekłada się jednak 
na świadomość społeczną, w ob-
rębie której nad rzetelną wiedzą 
dominują mity i uprzedzenia,  
a największym problemem jest 
niski poziom wiedzy historycznej.

Mity historyczne nie są 
patologią myślenia, ale imma-
nentnym składnikiem ludzkiego 
postrzegania świata. Myślenie 
mityczne jest prawdopodobnie 
pierwotnym sposobem oglądu 
rzeczywistości, któremu dopiero 
stopniowo przeciwstawiane jest 
myślenie naukowe9. Także i póź-
niej „to, co mitologiczne, ma tę 
przewagę, że stanowi najbardziej 
naturalny dla ludzkiego umysłu 
sposób organizowania danych”10. 
Zadaniem nauki jest odkrywać 
prawdę i eliminować mity, nie 
tylko wbrew tradycji i naiwnemu, 
potocznemu oglądowi przeszło-
ści, ale też wbrew politykom, któ-
rzy mity wykorzystują, podsycają, 
a niekiedy je tworzą – dla swych 
partykularnych, często manipu-
latorskich celów. Czyniły tak wła-
dze carskie, potem komuniści,  
a gdy po 1989 r. w Polsce i po 
1991 r. w Ukrainie znikła cenzura 
i pojawiło się zainteresowanie 
społeczne dla historii „odkłama-
nej” z dotychczasowych znie-
kształceń, na szerokie pole pu-
blicystyki historycznej „szparko 
wkroczyli politycy, regionaliści, 
moraliści i wielu innych, których 
o profesjonalne podejście do 
interpretacji przeszłości trudno 
podejrzewać”11. Niektórzy oce-
niają wręcz, jak Przemysłsaw 
Czapliński, że: „nastawienie do 
przeszłości w polskiej kulturze 
– a także w kulturach sąsied-
nich krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej – tuż po odzyskaniu 
niepodległości wiodło w stronę 
odsensownienia historii”12.

Nie dzieje się tak, by nauka  
i oświata systematycznie elimino-
wały mity z potocznego myśle-
nia. Ten ideał nie jest spełniony  
z kilku powodów, wspomnę tylko 
o jednym. Jak napisał Jerzy To-
polski: „mit jest nieodłączny od 

nauki, tak jak jest nieodłączny od 
kultury i ludzkiego myślenia”13, a 
współczesny historyk uzupełnił: 
„nie jest bowiem tak, że historycy 
dostarczają pisarzom i publicy-
stom tematów, a ci odwdzięczają 
się im metaforami i błyskotliwy-
mi interpretacjami. Komunikacja 
odbywa się w wielu kierunkach 
jednocześnie”14. A kulturoznawca 
dodaje: „mitologizacja powoduje, 
że nie tylko zbiorowe imagina-
rium, ale nawet i obiektywna – 
przynajmniej w swym założeniu 
– wiedza historyczna nie jest w 
pełni neutralna, lecz emotywnie 
nacechowana, łatwo więc stać 
się może pożywką dla ideologii 
i tworzywem populistycznej de-
magogii społecznej”15

Niektórzy lekceważą fałszywe 
przekonania dotyczące historii. 
„Przesądy są groźne tylko wtedy, 
gdy się je chroni lub gdy się ich 
zakazuje” – pisał Beniamin Con-
stant16. Być może. Wszakże tym 
groźniejsze jest upowszechnianie 
czy choćby chronienie pewnych 
mitów w ramach polityki histo-
rycznej – a wielokrotnie mamy 
dziś do czynienia z takimi zja-
wiskami.

Warto porównać rozwój 
relacji polsko-ukraińskich z po-
dobnymi procesami dokonu-
jącymi się w relacjach polsko-
-niemieckich. Tu też, mimo wielu 
pojednawczych gestów, istniały 
po 1989 r. pewne napięcia, „co  
w latach następnych dało uza-
sadnione podstawy do stwier-
dzenia, że relacje polsko-nie-
mieckie w owym okresie miały  
w niektórych obszarach cha-
rakter powierzchowny”17. Mimo 
wszystko politycy podejmowali 
rozważne działania, które nie po-
zostały bez wpływu na stopnio-
wą poprawę wzajemnych relacji 
i wzajemnego postrzegania. Na 
początku sierpnia 1994 r. prezy-
dent RFN Roman Herzog zwró-
cił się do polskich ofiar wojny  
z prośbą o wybaczenie tego, co 
im zostało wyrządzone przez 
Niemców18. Zaś polski minister 
spraw zagranicznych Władysław 
Bartoszewski, przemawiając 28 
kwietnia 1995 r. do połączo-
nych izb niemieckiego parla-
mentu, uznał polską moralną 
odpowiedzialność za cierpie-
nia Niemców wysiedlonych po 
II wojnie światowej ze swych 
stron rodzinnych19.

Niemcy już wcześniej doko-
nali gruntownego rozliczenia 
ze swą historią, zwłaszcza na-
zistowską, a w latach 90. XX w. 

działania w tym zakresie wśród 
profesjonalnych historyków  
i polityków kontynuowano, 
starając się usunąć ostatnie 
niedomówienia20. Jednocześnie 
w społeczeństwie następowa-
ło przesunięcie w odmiennym 
kierunku – stopniowo zanikało 
poczucie kolektywnej winy wo-
bec Polaków oraz wzmacniało się 
poczucie, że Polacy to nie tylko 
ofiary nazizmu, ale „sprawcy nie-
szczęść wielu Niemców”, zwłasz-
cza wypędzonych. Spowodowa-
ło to, że również w oficjalnych 
relacjach międzypaństwowych 
w latach 1998-2004 nastąpiło 
pewne ochłodzenie, a zwłasz-
cza w latach 2005-2007 „polity-
ka historyczna” rządu polskiego 
spowodowała dalsze pogorsze-
nie stosunków, choć głównie  
na poziomie werbalnym, bo za-
równo w sferze ekonomicznej, 
jak w realizowaniu zobowiązań 
wobec Unii Europejskiej i NATO 
nasze państwa znakomicie 
współpracowały. Zdaniem Je-
rzego Kranza, „napięcia w sto-
sunkach polsko-niemieckich na 
tle interpretowania przeszłości” 
były „konsekwencją długoletnich 
niekiedy zaniedbań lub politycz-
nych manipulacji […] ignorowa-
nie polskich obaw i pretensji 
stanowiło przez lata zarzewie 
napięć, które polityka RFN zbyt 
długo akceptowała lub tolero-
wała”21. Od 2008 r. relacje uległy 
wyraźnej poprawie, starano się 
znaleźć kompromisowe rozwią-
zania problemów różnicujących 
oba państwa i prezentować sta-
nowisko łagodzące kontrowersje 
dotyczące historii.

Kanclerz Angela Merkel  
w przemówieniu wygłoszonym 
20 listopada 2014 r. powiedziała: 
„Polska w szczególności doznała 
nieopisanych krzywd ze strony 
Niemców. II wojna światowa, 
rozpętana od momentu napa-
ści na Polskę w dniu 1 września 
1939 roku, stanowiła początek 
najciemniejszego rozdziału na-
szej wspólnej historii. Z II wojną 
światową związane było okru-
cieństwo niemieckiego panowa-
nia podczas okupacji w Polsce  
i dokonywane w systematyczny 
sposób niszczenie żydowskiej eg-
zystencji w Europie, załamanie 
cywilizacji określane jako szoah. 
Niemcy są świadome swojej nie-
przemijalnej odpowiedzialności 
za popełnione okropieństwa. 
Jest to zatem tło historyczne, 
na którym należy postrzegać 
wypędzenie milionów Niemców 

z dzisiejszej Polski. Wypędzenie 
jest złym bezprawiem, jednakże 
bez zbrodni dokonanych uprzed-
nio przez Niemcy w czasach na-
rodowego socjalizmu byłoby 
ono nie do pomyślenia”22. Takie 
stanowisko jest do przyjęcia dla 
Polaków, powoduje ono rozłado-
wanie konfliktów wynikających 
z doświadczeń przeszłości.

Sądzę, że doświadczenie re-
lacji polsko-niemieckich można 
wykorzystać dla kształtowania 
relacji polsko-ukraińskich.

Nasze narody przywracają 
obecnie swą pamięć o historii. 
Trzeba mieć świadomość, że choć 
była ona własną historią Polaków 
i Ukraińców, to przebiegała  
w nieustannym dialogu (a nie-
kiedy w konfliktach) z innymi na-
rodami i ich kulturami. W Polsce 
było to oddziaływanie przede 
wszystkim kultury łacińskiej, tra-
dycji grecko-rzymskiej, z której 
czerpaliśmy za pośrednictwem 
włoskim i zachodnioeuropejskim. 
Ale było też silne oddziaływanie 
płynące z krajów sąsiednich  
– z Niemiec, Czech, Litwy i daw-
nej Rusi, czyli dzisiejszej Białorusi, 
Ukrainy i Rosji. Ukraińcy budowa-
li swą kulturę w relacjach przede 
wszystkim z tradycją bizantyjską, 
ale też z polską, rosyjską, litew-
ską, tatarską i wielu innymi.

Do niedawna niewiele wie-
dzieliśmy o tych oddziaływa-
niach, bo ani komuniści, ani na-
cjonaliści nie byli zainteresowani 
ani wszechstronnymi badaniami 
w tym zakresie, ani tym bardziej 
upowszechnianiem tego typu 
wiedzy w społeczeństwie23. Dziś 
w nauce prowadzone są poważ-
ne badania tych problemów, ale 
ich wyniki w małym stopniu do-
cierają do opinii publicznej.

W relacjach polsko-niemiec-
kich pamięć o najnowszych złych 
doświadczeniach historycznych 
sprawiała, że próbowaliśmy po-
mniejszać rolę niemieckiej kultu-
ry dla rozwoju Polski, dopiero od 
niedawna stopniowo zaczynamy 
doceniać te tradycje.

Anna Wolff-Powęska zasta-
nawiała się: „dzisiaj tak mocno 
podkreślamy, że pragniemy 
promować naszą historię i naszą 
interpretację historii u sąsiadów. 
Musimy jednak liczyć się z tym, 
że oni także mogą oczekiwać wy-
słuchania przez Polaków ich hi-
storii. Jak znaleźć punkt styczny, 
wspólny mianownik tak różnych 
narracji?”24.

Warto zauważyć, że podobne 
problemy pojawiają się w rela-



12  Ziemia Kłodzka nr 274/maj 2017

cjach historycznych pomiędzy 
wielu innymi narodami, ostatnio 
ukazała się książka poświęcona 
porównaniu działań związa-
nych z przezwyciężeniem złych 
doświadczeń przeszłości mię-
dzy Polakami i Niemcami oraz 
Francuzami i Niemcami25. Relacje 
polsko-czeskie nigdy nie budzi-
ły takich emocji jak polsko-nie-
mieckie i polsko-ukraińskie, ale  
i w tym zakresie wiele jest 
do zrobienia26. Dla choćby wstęp-
nego rozwiązania problemów 
powołano kilka dwustronnych 
komisji: do spraw historii, do 
spraw nauk humanistycznych27.

Nie do mnie należy ocenia-
nie świadomości historycznej 
Ukraińców w stosunku do Pol-
ski, spróbuję tylko zarysować  
– w największym skrócie – stan 
świadomości historycznej Pola-
ków w stosunku do Ukrainy.

Dzieje średniowieczne obfi-
towały w liczne wzajemne od-
działywania, które jednak nie są 
obecne w pamięci historycznej 
Polaków, z wyjątkiem legendy  
o „wyszczerbieniu miecza” przez 
króla Bolesława Chrobrego o bra-
mę Kijowa w 1018 r. Ten oręż, 
będący od czasu Władysława 
Łokietka mieczem koronacyjnym 
królów polskich, przechowywany 
jest do dziś w skarbcu Zamku Wa-
welskiego. Badania wykazały, że 
wykuto go w XIII w. – społeczeń-
stwo nie przyjmuje tych wyników 
badań do wiadomości, milej jest 
wierzyć w legendę.

Mało znana jest historia 
stopniowego przyłączania za-
chodnich fragmentów Ukrainy 
do Królestwa Polskiego, co do-
konywało się głównie na drodze 
układów dynastycznych, a tere-
ny przechodzące we władanie 
polskie tym samym uwalniały się 
od uciążliwego zwierzchnictwa 
Tatarów. Tak samo sposób przej-
ścia pozostałej części Ukrainy 
najpierw we władanie Litwy,  
a potem Polski (w 1564 r.) jest 
nieobecny w polskiej świadomo-
ści historycznej. Wszyscy wiedzą, 
że od pewnego momentu Ukra-
ina należała do Polski, jak to się 
stało, to mało kogo interesuje.

Problemem obecnym w pol-
skiej świadomości, dzięki kilku 
dziełom literackim, są walki  
z Tatarami (obrona „kresowych 
stanic” to temat jednej z najpo-
pularniejszych w Polsce pieśni 
patriotycznych), choć w tej świa-
domości zupełnie nieobecny 
jest udział Ukraińców w tych 
konfliktach.

Pierwszym poważnym, trud-
nym problemem są konflikty  
z Kozakami, zwłaszcza ten, który 
w Polsce nazywany jest „powsta-
niem Chmielnickiego”. Jego dzie-
je, spopularyzowane zwłaszcza 
przez Henryka Sienkiewicza, 
obecne są w polskiej świado-
mości jako niezrozumiały, bez-
sensowny bunt, pełen okrucień-
stwa wobec Polaków, w którego 
wyniku Rzeczpospolita osłabła, 
a skorzystała przede wszystkim 
Rosja. Poza tym jednym zdarze-
niem dzieje Kozaków są w Polsce 
mało znane, w potocznej świa-
domości często Kozacy siczowi, 
zaporoscy, myleni są z kozacki-
mi jednostkami armii rosyjskiej, 
które źle zapisały się w historii 
Polski. Tymczasem dla Ukraińców 
Bohdan Chmielnicki jest boha-
terem narodowym, który podjął 
trud zbudowania niepodległego 
państwa ukraińskiego. Przemoc 
polska, a potem rosyjska spowo-
dowała, że byt tego państwa nie 
był długi, ale w każdym razie była 
to pierwsza poważna próba, od 
czasu Rusi Kijowskiej, wybicia się 
na niepodległość. Jak uzgodnić 
te wersje?

Dalsze dzieje wzajemnych 
relacji znikają z polskiej świa-
domości (choć są badane przez 
historyków). Dopiero wydarzenia 
lat 1918-1920 znowu się w niej 
pojawiają.

Jednym z polskich mitów 
narodowych jest obrona Lwo-
wa przed Ukraińcami w 1918 r. 
Ten stosunkowo mało krwawy 
epizod urasta do rangi boha-
terskiego zrywu, a obrońcy, na-
zwani „orlętami”, awansowali 
do rangi największych polskich 
bohaterów; mało kto zastanawia 
się, dlaczego właściwie doszło 
do tego konfliktu i jaki był jego 
rzeczywisty przebieg. Ważne, 
że zwyciężyliśmy, obroniliśmy 
miasto! O dalszych relacjach 
wzajemnych mało wiadomo 
(mam na myśli świadomość po-
toczną), zupełnie nieobecna jest 
wiedza o sojuszu Piłsudskiego z 
Symonem Petlurą28. Niektórzy 
wręcz sądzą, że wyprawa na 
Kijów wiosną 1920 r. miała na 
celu przyłączenie go do Polski, 
nie wiedzą, że celem wojny było 
wsparcie starań o zbudowanie 
niepodległej Ukrainy.

Niewiele wiadomo o re-
lacjach w okresie międzywo-
jennym, niektórzy pamiętają o 
działalności w Polsce ukraińskich 
terrorystów, o zamordowaniu 
m.in. min. Pierackiego, ale nie 

jest to wiedza wzbudzająca 
powszechne zainteresowanie. 
Zupełnie nieobecna jest nato-
miast wiedza o polskich prześla-
dowaniach wobec Ukraińców, 
zwłaszcza o zabieraniu lub wręcz 
niszczeniu cerkwi, o czym z kolei 
dobrze pamiętają Ukraińcy.

Szczególnym przedmiotem 
kontrowersji był i jest stosunek 
do Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów (OUN) i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA). OUN 
powstała w 1929 r., grupowała 
radykalnych ukraińskich nacjo-
nalistów w Polsce, działała niele-
galnie, posługiwała się terrorem, 
m.in. dokonywała zamachów na 
polskich polityków i intelektuali-
stów. Początkowo finansowana 
była przez ZSSR, celem osłabienia 
Polski, potem zerwała tę współ-
pracę, wiążąc się z hitlerowcami. 
Była wewnętrznie podzielona. Do 
jej przywódców należał Stepan 
Bandera, od którego nazwiska 
przyjęło się dla organizacji okre-
ślenie „banderowcy”. Była we-
wnętrznie podzielona i skłócona. 
W chwili ataku niemieckiego na 
ZSRR w czerwcu 1941 r. OUN wy-
szła z konspiracji i wezwała naród 
ukraiński do walki u boku Niem-
ców o niepodległość. Sam Ban-
dera ku zaskoczeniu Niemców 
30 czerwca 1941 r. proklamował 
we Lwowie powstanie niepod-
ległego państwa ukraińskiego, 
współpracującego z III Rzeszą. 
Niemcy nie uznali tej proklama-
cji, aresztowali Banderę, wkrótce 
trafił do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen. Aresztowa-
no także większość kierownic-
twa OUN, część rozstrzelano. 
Dwaj bracia Stepana Bandery 
zostali zamordowani w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz.  
W polskim społeczeństwie wie-
dzy na ten temat zupełnie nie 
ma, wszyscy – których ta pro-
blematyka interesuje – są prze-
konani, że Bandera stał na czele 
nacjonalistów i we współpracy z 
Niemcami kierował działaniami 
antypolskimi.

Faktem jest, że do czerwca 
1941 r. liczył na niemiecką po-
moc dla swego kraju, ale prze-
liczył się. Ukraińscy nacjonali-
ści byli głęboko naiwni, licząc 
na poparcie Hitlera dla swych 
aspiracji. III Rzesza posługiwała 
się nimi tylko instrumentalnie, 
w poufnych rozmowach Hitler 
zajmował jednoznaczne stano-
wisko: „narody słowiańskie nie 
są stworzone do własnego ży-
cia. Wiedzą one o tym i my nie 

powinniśmy im wmawiać, że to 
potrafią. Nie jesteśmy dzisiaj za-
interesowani dalszym istnieniem 
państw wschodniobałtyckich  
i wolnej Ukrainy”29.

W obliczu konfliktu z hitle-
rowskim okupantem OUN po-
nownie przeszła do konspiracji, 
walcząc jednocześnie z Niemca-
mi, jak i z partyzantami polskimi 
i radzieckimi. Mimo potyczek  
z Niemcami OUN zawierała nie-
kiedy z nimi lokalne porozumie-
nia, a w 1944 r. była sporadycz-
nie przez nich zaopatrywana.  
Pod koniec 1942 r. powołała 
organizację zbrojną – UPA. Jej 
celem była walka o niepodle-
głość Ukrainy.

Dopiero w obliczu klęsk  
na wszystkich frontach hitlerow-
cy zmodyfikowali politykę wobec 
Ukraińców, ponownie łudząc 
ich możliwościami współpracy. 
27 września 1944 r. przywódcy 
OUN zostali zwolnieni z obozów 
koncentracyjnych, w zamian  
za zgodę na ograniczenie się 
do walki ze stroną radziecką. 
Po wojnie Bandera ukrywał się 
w Monachium. Od 1949 r. został 
współpracownikiem brytyjskie-
go Secret Intelligence Service 
(MI6) – Brytyjczycy zerwali ją w 
1954 roku pod naciskiem z USA.  
Od 1956 roku współpracował  
z wywiadem zachodnioniemiec-
kim. Zginął 15 października 1959 
roku, zamordowany przez agenta 
KGB.

Tak OUN, jak zwłaszcza UPA 
obciążone są odpowiedzialno-
ścią za eksterminację polskich 
obywateli na Kresach Wschod-
nich podczas II wojny światowej. 
Największe rozmiary miała ona 
na obszarze Wołynia (stąd mówi 
się o „rzezi wołyńskiej”). Dokład-
na liczba ofiar nie jest znana, 
obecnie historycy szacują ją  
na ok. 50-60 tys. zamordowanych 
Polaków i 2-3 tysiące Ukraińców 
(część zabitych w odwecie przez 
polskich partyzantów, część zaś 
przez ukraińskich nacjonalistów 
za pomaganie Polakom)30. Z tego 
jest 22 tys. ofiar udokumentowa-
nych, reszta to szacunki, oparte 
na niezbyt pewnych danych31.

Po wojnie UPA walczyła  
z oddziałami NKWD/KGB do 1956 
roku, a w Polsce z UB, aż do „Akcji 
Wisła” w 1947 roku, gdy wysiedle-
nie całej ludności ukraińskiej ze 
wschodniej części kraju na Zie-
mie Zachodnie uniemożliwiło jej 
dalszą działalność32. Nim to się 
stało sporadycznie dochodziło 
do współpracy oddziałów AK-
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-WiN (dziś często określanych 
jako „żołnierze wyklęci”) i OUN-
-UPA, lecz skuteczne przeciwdzia-
łanie komunistów uniemożliwiło 
wspólną walkę. Wiedzę o tym 
starannie ukrywała propaganda 
komunistów, wmawiając, jakoby 
Ukraińcy walczyli „z Polakami”. 
Organy KGB, UB i SB starały się 
utrwalić to przeświadczenie  
w polskim społeczeństwie33. Dzi-
siaj wciąż jeszcze ten fałszywy 
obraz dominuje w świadomości. 
Tymczasem bojownicy UPA po 
zakończeniu II wojny światowej 
nie bili się już o niepodległość, co 
byłoby w tym czasie absurdem, 
ale na terenie Polski walczyli 
przede wszystkim o pozostanie  
w Polsce, bo zgodnie z poro-
zumieniem PKWN ze Stalinem 
Ukraińcy z Polski mieli być wysie-
dleni na wschód, czego panicznie 
się bali34. W pewnym sensie ich 
walka zakończyła się sukcesem, 
bo Ukraińcy wprawdzie zostali 
wysiedleni, lecz w większości 
nie na wschód tylko na zachód,  
w k ażdym razie pozostal i  
w Polsce.

W czasach komunizmu rzą-
dzący oficjalnie głosili „przyjaźń 
między narodami”, co nazywano 
też „internacjonalizmem”, ale jed-
nocześnie propagowali ksenofo-
bię. Używając nacjonalistycznej 
demagogii straszono Polaków 
jak i Ukraińców groźbą agresji  
ze strony Niemców35, Amery-
kanów. Straszono też Czechów 
Polakami, Słowaków Węgrami, 
Bułgarów Rumunami, nie do-
puszczając do bezpośrednich 
starć podgrzewano nieustan-
nie niechęci. Tylko Rosjanami 
nie można było straszyć, w tym 
przypadku rzekoma przyjaźń 
była żelaznym wymogiem.

W drugiej połowie lat 80. 
liderzy radzieccy, zdając sobie 
sprawę ze słabnięcia swej wła-
dzy, starali się podtrzymywać 
ją m.in. poprzez prowokowanie 
konfliktów pomiędzy narodami, 
przypominając dawne rachunki 
krzywd, bądź strasząc nawzajem 
rzekomą agresywnością drugiej 
strony. Ukraińców ostrzegano 
przed groźbą powrotu „pol-
skich panów”, Polaków straszo-
no ukraińskimi nacjonalistami  
i przypominaniem zbrodni wo-
jennych. Takie argumenty mogły 
być skuteczne, bo były po części 
prawdziwe: w przeszłości Ukra-
ińcy podlegali władzy „polskich 
panów”, a nacjonaliści z UPA rze-
czywiście dokonywali zbrodni na 
Polakach, Żydach i przedstawi-

cielach innych narodów. Była to 
jednak „postprawda”, operująca 
informacjami przeinaczonymi, 
wyolbrzymionymi, którym nada-
wano wydźwięk odmienny niż 
zasługiwały. Przypominanie tej 
przeszłości miało utrudnić wspól-
ne działanie narodów przeciw 
aktualnemu zniewoleniu36. „Ko-
lonie funkcjonują dzięki produ-
kowaniu różnicy” – lapidarnie i 
trafnie sformułował Mariusz Tu-
rowski37. Później, gdy już rozpadł 
się Związek Radziecki i przestał 
istnieć system komunistyczny, 
te same konflikty mogły dopo-
móc w podtrzymaniu przynaj-
mniej częściowej władzy Rosji 
nad Ukrainą oraz intrygowaniu  
w Polsce. To, co wcześniej było 
manipulacją propagandową, 
teraz nazwano „polityką histo-
ryczną”. Biskup Józef Życiński 
nazwał to „logiką ran”38, a Maria 
Bobrownicka określiła jako „wik-
tymologiczne upajanie się pato-
sem narodowej martyrologii”39. 
Prowadzi to do przekształcenia 
historii w legendę. Pół biedy, jeśli 
służącą „pokrzepieniu serc”, go-
rzej, gdy rodzi nieufność wobec 
„innych”, „obcych”, a w tym przy-
padku Polaków wobec Ukraiń-
ców i Ukraińców wobec Polaków.

Po 1989 r. zaczęto publi-
kować w Polsce liczne teksty 
poświęcone konfliktom z Ukra-
ińcami. W wypowiedziach pu-
blicystycznych pojawiały się 
bardzo różne liczby dotyczące 
ilości polskich ofiar mordów na 
Wołyniu – od 60 tysięcy do 800 
tysięcy. Autorzy nie kłopotali się 
nawet ustaleniem, czy taka ilość 
Polaków żyła na tym terenie40. 
Również druga strona miała 
skłonność do podawania fanta-
stycznych liczb. UPA miała liczyć 
od 400 tys. do 2 milionów bo-
jowników41, gdy źródła radzieckie 
(też skłonne do przesady) szacują 
ich na 80-100 tys.

Gdy Ukraina stała się niepod-
ległym państwem, pojawiały tu 
się nacjonalistyczne publikacje  
i oświadczenia, mające antypol-
ską wymowę. Głównie dotyczyły 
uczczenia pamięci OUN oraz UPA. 
Jednocześnie skierowane były 
przeciwko śladom polskości na 
Ukrainie, sprzeciwiano się od-
nawianiu polskich pomników 
i cmentarzy. Również w Polsce 
wielokrotnie podobnie traktowa-
no pomniki i cmentarze ukraiń-
skie. Działania po stronie ukraiń-
skiej wynikały z dość bezradnego 
szukania patriotycznych tradycji. 
W najnowszej historii Ukraińcy 

niemal nieustannie znajdowali 
się w obcej niewoli, mieli wspa-
niałą kulturę, natomiast niewiele 
mieli doświadczeń politycznych, 
do których warto było nawiązy-
wać. W długim okresie braku wła-
snego państwa ich patriotyzm 
doznał poważnego uszczerbku. 
Jak pisał poeta: „Одного разу ми 
втратили свою Батьківщину  
/ і тепер перелітаємо з місця на 
місце в її пошуках” (Pewnego 
razu straciliśmy Ojczyznę / i teraz 
przelatujemy z miejsca na miej-
sce by jej szukać)42. A szukano 
niezbyt zręcznie. Jednocześnie 
podważano zarówno istnienie 
w przeszłości polskich tradycji 
na Wołyniu i we wschodniej Ga-
licji, jak i zbrodnie dokonywane 
na Polakach. Poważni historycy 
próbowali wypowiadać się bar-
dziej obiektywnie, takim był np. 
Wiktor Poliszczuk.

Od 2005 r. na Ukrainie ofi-
cjalnie świętowana jest rocznica 
powstania UPA 14 października 
( jednocześnie święto Opie-
ki Najświętszej Bogurodzicy).  
Na mocy ustawy „O dekomuniza-
cji”, przyjętej przez Radę Najwyż-
szą 9 kwietnia 2015 r. żołnierze 
UPA uzyskali status bojowników 
o wolność Ukrainy.

Działania takie wywołują  
w Polsce niepokój, zwłaszcza 
wśród osób pochodzących  
z obecnej Zachodniej Ukrainy. 
Jak napisali Lucyna Kulińska  
i Czesław Partacz, wciąż jeszcze 
w starszym pokoleniu przesie-
dleńców funkcjonuje stereotyp, 
że Ukrainiec to „człowiek okrut-
ny, bezwzględny, podstępny […] 
nienawidzący i mordujący Pola-
ków”43. Ponawiane są postulaty 
uznania OUN-UPA za zbrodnicze 
organizacje nacjonalistyczno-
-faszystowskie oraz potępienia 
ich zbrodni przez władze Ukrainy  
i przeproszenia narodu polskiego 
za doznane krzywdy.

Warto dodać, że Kreml stale 
antagonizował Ukrainę z Pol-
ską, wykorzystując w tym celu 
ukraiński nacjonalizm, zwłasz-
cza na zachodniej Ukrainie. Ten 
nacjonalizm był antyrosyjski, 
ale także antypolski, co dziwi-
ło w Polsce, która najmocniej 
z wszystkich państw wspierała 
integrację Kijowa z Zachodem 
oraz pomarańczową Ukrainę  
i jej niepodległość.

Polski Sejm w dość łagodnej 
formie potępił rzeź wołyńską  
w jej 60. rocznicę w 2003 r.44 
Wywołało to krytykę na Ukrainie 
wśród nacjonalistów. Spory do-

tyczyły też miejsc pamięci Pola-
ków na Ukrainie. Np. dość długo 
ciągnęły się kłopoty z odbudową 
Cmentarza Orląt we Lwowie. Po-
nadto z kłopotami przebiegała 
w latach 2006-2007 ekshumacja 
ofiar egzekucji w Bykowni w Kijo-
wie oraz upamiętnianie polskich 
ofiar UPA. Ostatnio wiele emocji 
zrodził film „Wołyń”.

Mimo tych zadrażnień gene-
ralnie obraz Ukraińców w Polsce 
jest coraz bardziej pozytywny. 
Jeszcze w 1993 r. niechęć de-
klarowało prawie dwie trzecie 
Polaków, a przyjazne uczucia 
tylko 10%. W następnych latach 
pozytywne oceny wobec Ukraiń-
ców rosły, w 2008 r. po raz pierw-
szy sympatia do nich osiągnęła 
34% i przeważyła nad niechęcią 
(31%)45. Wśród Ukraińców stosu-
nek do Polaków był generalnie 
pozytywny. Z sondaży z 2009 r. 
wynikało, że Polska oceniana była 
jako kraj najbardziej przyjaźnie 
nastawiony do Ukrainy (26% 
wobec 17% głosów oddanych  
na Rosję). Niechęć do Pola-
ków znikała też na zachod-
niej Ukrainie. W zachodnich 
obwodach odsetek głosów 
pozytywnych wobec Polski 
wynosił 29%, we wschodnich 
23% (Rosja miała 23% pozy-
tywnych ocen na wschodzie  
i tylko 9% na zachodzie kraju)46. 
Niewątpliwie jednak pamięć  
o doświadczeniach II wojny świa-
towej i stosunek do Ukraińców 
dzielił Polaków. Ten proces nasilił 
się w 2014 r. od czasu Majdanu, 
gdy na transparentach pojawia-
ły się hasła OUN-UPA i portrety 
Bandery, co eksponowały me-
dia rosyjskie i niektóre w Polsce.  
Z badań CBOS przeprowadzo-
nych w styczniu 2014 r. wynika-
ło, że wciąż trwa podział wśród 
Polaków w sprawie zaanga-
żowania naszych polityków  
w konflikt ukraiński. Pozytywnie 
je oceniało 41%, ale 47% uzna-
ło za niewłaściwe. W elektoracie 
Prawa i Sprawiedliwości 48% po-
parło zaangażowanie po stronie 
Ukrainy, ale aż 39% miało inne 
zdanie (13% nie miało zdania)47.

W Polsce pojawiły się opinie, 
że na Euromajdanie – którego 
celem miała być integracja z UE – 
faktycznie jednak zwyciężył ukra-
iński nacjonalizm. Zaczęły zatem 
nasilać się nastroje krytyczne 
wobec Ukraińców, choć polscy 
politycy i media generalnie nadal 
wspierali rewolucję godności.

Od 2014 r. kształtowanie toż-
samości narodowej Ukraińców 
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weszło w nową fazę. W reakcji 
na agresję Rosji budowano ją, 
odwołując się często do trady-
cji OUN-UPA.

Grzegorz Motyka napisał, 
że jest dobrym prawem Ukra-
ińców uszanowanie pamięci 
tych, którzy walczyli o wolność 
swojej ojczyzny. Warto jednak 
odpowiedzieć na pytanie: czy 
w walce o niepodległość każda 
metoda walki jest usprawiedli-
wiona? Czy też może miał rację 
grecko-katolicki metropolita 
Lwowa Andriej Szeptyćkyj, 
stwierdzając, że: „Zbrodniami nie 
służy się narodowi”48. Z rozpaczą 
mówił podczas otwarcia synodu 
prowincjonalnego we Lwowie 
w 1942 r.: „Stajemy [...] przed 
strasznymi chorobami, ze środ-
kami, które po ludzku mówiąc 
wydają się zupełnie nieskutecz-
ne [...] Spotykamy ludzi, którzy 
opowiadają, jak zabijali bliźnich, 
spotykamy i takich, którzy chwalą 
się, że nie ma dla nich większej 
rozkoszy jak przelać krew. Jak na-
wrócić takich ludzi? Jak doprowa-
dzić do zdrowia ludzką naturę? 
Jakim sposobem zatrzymać ten 
krzyk przelanej krwi, która do 
nieba woła o pomstę?”49. Jedną  
z technik manipulacji było póź-
niej oskarżanie właśnie Szeptyć-

kiego, że inspirował zbrodnie, 
choć w rzeczywistości czynił 
wszystko, co było w jego mocy, 
by je powstrzymać.

Polacy lepiej oceniają tych 
sąsiadów, którzy zrobili u siebie 
krytyczny rozrachunek z prze-
szłością, jak Niemcy. Polacy byli 
więc w stanie więcej im wyba-
czyć. Natomiast gorzej oceniają 
tych, którzy takiego rachunku 
win nie przeprowadzili, szcze-
gólnie wobec Polaków. Do tej 
grupy należą Rosjanie i Ukraiń-
cy. Można obawiać się sąsiadów, 
którzy nie potępili swych zbrodni 
i przewin z przeszłości, zwłaszcza 
z lat II wojny światowej, a nawet 
przeszłość tę gloryfikują i budują 
na tym swoją tożsamość.

Dziś wprawdzie globalizacja 
powoduje, że problemy historii 
przyciągają nieco mniej uwagi50, 
ale z drugiej strony szersze otwie-
ranie się naszych społeczeństw 
na świat sprawia, że nie do końca 
wyjaśnione problemy przeszło-
ści niekiedy na nowo odżywają  
i utrudniają porozumienie.

Szczególną rolę w kształto-
waniu racjonalnego myślenia 
ma oczywiście edukacja szkol-
na, a w jej obrębie istotną rolę 
odgrywają podręczniki histo-
rii. Znajdują się one po trosze 

pod wpływem ustaleń nauki,  
a po trosze – interesów polityki.  
Ich badaczka trafnie napisała, 
że „Podręcznik szkolny stanowi 
jedno z najważniejszych na-
rzędzi polityki historycznej”51.  
W 1993 r. powołano wpraw-
dzie Polsko-Ukraińską Komisję  
ds. Podręczników Szkolnych, 
której współprzewodniczącym 
ze strony polskiej został prof. 
Władysław Serczyk, historyk  
z Uniwersytetu Warszawskiego, 
a od 1997 r. Uniwersytetu Rze-
szowskiego, ale wyniki jej pracy 
są mierne.

Warto odwołać się do zbli-
żonego przykładu. W relacjach 
polsko-czeskich nie było w prze-
szłości tylu trudnych problemów, 
a „polityka historyczna” tylko  
w niewielkim stopniu generowa-
ła konflikty. Niemniej wzajem-
na wiedza o sobie obydwóch 
narodów pozostawia bardzo 
wiele do życzenia. W związku 
z tym prowadzone są obszerne 
badania nad stanem tej wiedzy52, 
wzajemnymi stereotypami53,  

a w szczególności nad treściami 
obecnymi w podręcznikach54

Już XVII-wieczny polski au-
tor pisał: „Doprawdy nie tylko 
ozdobą państw są księgi histo-
ryczne, ale pomocą i podporą; 
chciał Bóg, aby istniały one wraz 
z pismem, jakby latarnie i jakieś 
oświetlające ognie na burzliwym 
morzu”55 – tych latarni jest wiele, 
lecz ich światło jest często nikłe, 
jeszcze nie w pełni oświetla na-
sze relacje, a w szczególności  
w małym stopniu dociera do opi-
nii publicznej, która opiera swe 
przeświadczenia na powieściach, 
filmach i mitach.

Ideałem byłoby zastosowanie 
procedury „obustronnego przyj-
mowania perspektyw”, podobnej 
postulowanej przez Jürgena Ha-
bermasa w stosunku do relacji 
międzywyznaniowych56. Czy 
jest to jednak osiągalne? Czy też 
znajdzie kolejne potwierdzenie 
smutna konstatacja Umberto 
Eco: „każdy jest więźniem wła-
snej historii i własnych mitów 
narodowych”57.
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 Jerzy Organiściak

FRANCISZEK POLENZ - PIERWSZY SAMORZĄDOWY 
BURMISTRZ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH (1809-1849)

Młodość i służba wojskowa 
(1779-1809)

W długim szeregu 47 bur-
mistrzów, którzy od końca XIII  
d o  p o c z ą t k u  XX  w.  s t a l i  
na czele miasta, znajdują się 
w szczególności dwaj, których 
sława sięga daleko poza jego 
granice. Pierwszym z nich był 
znany kronikarz Marcin Koblitz, 
rektor szkoły przyparafialnej  
i burmistrz Ząbkowic prowadzący 
sprawy miasta w trudnych latach 
wojny trzydziestoletniej. Drugi 
to Franciszek Polenz, który był 
pierwszym burmistrzem czasów 
nowożytnych, gdy rodził się sa-
morząd miejski w podobnym do 
obecnego wydaniu, a co nastąpi-
ło w równie trudnych dla miasta 
czasach wojen napoleońskich. 

Franciszek Polenz urodzony 
28.06.1779 r. w Ząbkowicach  
i zmarły 2.01.1860 r. w Dzierżo-
niowie, pochodził z katolickiej ro-
dziny mieszczańskiej. Jego ojciec 
Franciszek był krawcem, matką 
- Elżbieta z domu Schubert, oboje 
pochodzili z Ząbkowic.

Obok swego krawieckiego 
rzemiosła ojciec do swej śmierci 
w dniu 13.10.1813 r. pełnił urząd 
mistrza browarniczego w miej-
skim browarze. Matka Francisz-
ka zmarła w 1800 r.  Niezależnie  
od elementarnego wykształcenia 
ojciec wysłał młodego i uzdol-
nionego syna na prywatne lek-
cje łaciny, muzyki i francuskiego. 
Co ciekawe, języka francuskiego 
uczył chłopca podczas wakacji 
przebywający od 1794 r. w ząb-
kowickim klasztorze dominikań-

skim św. Krzyża pewien francuski 
emigrant – dominikanin, ojciec 
Franciszek Carveneque. 

W 1790 r. Franciszek Polenz 
rozpoczął naukę w kłodzkim 
gimnazjum. Tam wykazał się 
talentem i pracowitością, czy-
niąc tak duże postępy, że w 
każdej klasie był prymusem i 
każdego roku otrzymywał sty-
pendium, ufundowane przez 
hrabiego Herbersteina. W 1795 
roku rozpoczął studia filozoficzne  
w Królewskim Instytucie Szkol-
nym we Wrocławiu, które ukoń-
czył w 1798 roku i za radą rodzi-
ców zamierzał dalej studiować 
teologię i zostać księdzem.  
We Wrocławiu poznał  swoją 
przyszłą żonę, wrocławiankę 
Szarlotę Klose, córkę protestanc-
kiego kupca. Postanowił wów-
czas porzucić studia teologiczne  
i poświęcić się studiowaniu pra-
wa. Przeszkodą było jednakże 
życzenie jego rodziców, którzy 
widzieli jego przyszłość przed 
ołtarzem. Dopiero pod wpły-
wem ząbkowickiego probosz-
cza Antoniego Hübnera rodzice 
zgodzili się na zmianę planów 
syna. Ponieważ ówczesny Insty-
tut Szkolny we Wrocławiu nie po-
siadał wydziału prawa, rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą.

Immatrykulacja Francisz-
ka Polenza na wydziale prawa 
Uniwersytetu Viadrina odbyła 
się dnia 29.09.1798 r. Oprócz 
wykładów z prawa  uczęszczał 
też na wykłady o gospodarce, 
zarządzaniu państwem oraz wy-
kłady z zakresu historii kultury 

europejskiej. Ponieważ otrzymy-
wał stypendium, a także dorabiał 
nauczaniem rysunku, mógł po-
zwolić sobie na beztroskie życie. 

W 1800 r. po dwóch latach 
studiów Polenz zdał egzamin  
na assesora  przy sądzie miejskim 
we Wrocławiu. W 1801 r.  hrabi-
na Maria Teresa Schlabrendorf 
ze Stolca zaproponowała mu 
pracę w charakterze general-
nego pełnomocnika, zarządcy  
i sędziego w jej majątkach. Pro-
pozycja była bardzo kusząca, stąd  
Polenz przyjął ją natychmiast.  
W tym samym roku niespełna  
24. letni ożenił się z Szarlotą Klose 
i osiadł w Stolcu. Spędził tam dwa 
szczęśliwe lata, w ciągu których 
żona urodziła mu dwie córki. 

Troska o przyszłe wycho-
wanie dorastających córek oraz 
brak stosownego otoczenia to-
warzyskiego w Stolcu sprawiły, 
że rozpoczął się rozglądać za inną 
pracą. Wybór padł na pobliskie 
Ząbkowice, gdzie  znaleźć można 
było liczne, wykształcone rodziny. 
Do takich należał też ówczesny 
komendant garnizonu, generał 
- major von Sanitz. Gdy kwater-
mistrz jego regimentu Drewitz 
został awansowany na wyższego 
urzędnika Kamery Wojenno - Do-
menalnej we Wrocławiu, generał 
zaproponował Polenzowi jego 
stanowisko, które przyjął pomi-
mo sprzeciwu swojej patronki 
hrabiny Schlabrendorf. Dnia 
1.06.1805 r. objął stanowisko 
kwatermistrza regimentu von 
Sanitz.

W Ząbkowicach urodziły 
się jego dalsze dzieci, syn Otto 

urodzony 4.08.1806 r., późniejszy 
prawnik, zatrudniony jako rad-
ca prawny w sądzie w Kłodzku,  
a później dyrektor sądu powia-
towego w Dzierżoniowie. Drugi 
syn Gustaw, urodzony w 1810 r. 
zmarł w wieku 4 lat i 8 miesięcy. 

Wojna z Napoleonem

Objęcie  pr zez  Polenza  
w tym czasie stanowiska w armii 
pruskiej było związane z zaan-
gażowaniem się w kwestie po-
lityczne i szczególne wydarzenia 
tego okresu. W 1805 r. Napoleon 
Bonaparte wypowiedział wojnę 
Austrii i Rosji. W wyniku klęski 
sprzymierzonych pod Austerlitz  
2.12.1805 roku, w dniu 18.08. 
1806 r. ogłoszono w Prusach mo-
bilizację, a regiment nr 50 otrzy-
mał rozkaz dołączenia do stacjo-
nującej pod Żaganiem armii księ-
cia Hohenlohe. Wkrótce stosunki 
prusko – francuskie znacznie się 
pogorszyły, co spowodowało wy-
powiedzenie wojny przez Prusy  
w dniu 1.10.1806 r. Przez cały 
okres kampanii Polenz znajdował 
sie przy swoim regimencie, rów-
nież gdy ten 14.10.1806 r. walczył 
pod Jeną przeciw Napoleonowi. 

Dzień wcześniej, 13.10.1806 r. 
Polenz widział w pruskim obozie 
między Jeną i Weimarem królo-
wą Luizę Pruską, która zachęcała 
żołnierzy do walki.  Regiment von 
Sanitz bił się dzielnie pod Jeną, 
uległ jednak rozsypce podczas 
odwrotu i ucieczki z pola walki. 
Stopniowo wracali spod Jeny  
do Ząbkowic oficerowie i żoł-
nierze. Wkrótce  żołnierze 

Wpis w księdze chrztów parafii w Ząbkowicach Śląskich dotyczący Franciszka Polenza. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księga chrztów parafii w Ząbkowicach 
Śląskich, sygn. 478d, s. 64.
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zostal i  odkomenderowani  
do wzmocnienia garnizonu  
w Koźlu. Oficerowie zostali 
zwolnieni ze służby składając 
przysięgę nie służyć w wojnie 
przeciw Francji, a regiment von 
Sanitz został rozkazem kró-
lewskim dnia 15.11.1806 roku 
rozwiązany. Krótko po bitwie 
pod Jeną Polenz przedostał się 
do Magdeburga, gdzie przybył 
z uratowaną kasą regimentu 
zawierającą 6000 talarów. Gdy 
twierdza magdeburska został 
poddana, aby uratować tę kwotę 
dla państwa pruskiego sfingował 
kwity kasowe i wykazał w nich  
37 talarów i 17 groszy, co też wy-
dał Francuzom. Świadczy to o lo-
jalności i dyscyplinie w szeregach 
rozbitej pod Jeną pruskiej armii. 
Uratowane pieniądze przekazał 
pułkownikowi von Schimonsky 
z regimentu von Sanitz, który 
rozporządzał nimi dla potrzeb 
nieistniejącego już regimentu, 
wypłacając oficerom połowę 
żołdu, resztę zaś przeznaczając 
na utrzymanie regimentarskich 

dzieci. Wkrótce po powrocie 
z Magdeburga Polenz uzyskał 
nowe stanowisko wojskowe w 
biurze generała - gubernatora 
Śląska, księcia von Anhalt - Pless. 
Najpierw pracował w Nysie, póź-
niej w Kłodzku. Zatwierdzony 
przez nowo mianowanego ge-
nerała - gubernatora hrabiego 
Götzena, pracował najpierw  
w Kłodzku, a później po zawarciu 
pokoju w Tylży w Koźlu. Tam znaj-
dował się pod rozkazami gene-
rała Grawerta aż do wybrania go 
burmistrzem Ząbkowic w 1809 r. 
Hrabia Götzen bardzo cenił pa-
triotyzm i pracowitość Polenza. 

Wkrótce po klęsce pod Jeną 
i Auerstedt dnia 2.11.1806 r. na 
Śląsk weszły pierwsze oddziały 
napoleońskie, z których sformo-
wano IX korpus Wielkiej Armii 
pod dowództwem Hieronima 
Bonaparte. W skład IX korpusu 
wchodziły głównie siły niemiec-
kich sojuszników Napoleona – 
oddziały bawarskie, wirtember-
skie i saskie. Początek 1807 r. był 
dla Ząbkowic trudny ponieważ 

miasto podobnie do innych ślą-
skich miast było narażone na 
ciągłe grabieże i kontrybucje 
ze strony grasujących oddzia-
łów Wielkiej Armii. Szczególnie 
uciążliwe były znane ze swych 
grabieży oddziały wirtember-
skie, wśród nich lekka piecho-
ta. Dzień 28.01.1807 r. zapisał sie  
w historii miasta jako wyjątkowo 
zły. Tego dnia pomiędzy godz. 
10.00 a 11.00 wpadły do Ząbko-
wic dwa szwadrony i dwie kom-
panie strzelców wirtemberskich, 
którzy od 10.01.1807 roku ob-
legali Świdnicę. Rozpoczęły się 
grabieże i gwałty, które trwały  
do godzin popołudniowych, gdy 
pijane żołdactwo po uzyskaniu 
okupu wycofało się z powrotem 
do Świdnicy.    

Oddziały IX korpusu Wiel-
kiej Armii złożone z oddziałów 
wirtemberskich i bawarskich 
znalazły się pobliżu miasta już 
7.02.1807 roku Był to plan księ-
cia Hieronima Bonaparte, który 
postanowił rozmieścić oddziały 
pomiędzy Świdnicą, Dzierżonio-

wem, Ząbkowicami i Ziębicami 
w celu zablokowania możliwo-
ści wycofywania się oddziałów 
pruskich w kierunku hrabstwa 
kłodzkiego. Od końca marca 
ustanowiono w mieście kwate-
rę główna wojsk dowodzonych 
przez gen. Lefebvre’a. W mie-
ście i okolicach stacjonowało 
wówczas około 4500 żołnierzy 
piechoty i 700 kawalerzystów. 
W pierwszych dniach maja po-
między Ząbkowicami i Tarnowem 
rozpoczęto budowę umocnień 
polowych, które miały poprawić 
warunki obrony stacjonujących 
tutaj wojsk IX korpusu. Chodzi-
ło o zapewnienie ubezpieczenia 
przed akcją garnizonu srebrno-
górskiego.  

W dniu 11.05.1807 r. przybył 
do miasta książę Hieronim Bona-
parte i założył tutaj swoją kwa-
terę główną. Jedną z pierwszych 
decyzji księcia było nałożenie  
na miasto kontrybucji wojennej  
w wysokości 10586 talarów,  
z czego 2500 talarów miało być 
zapłacone niezwłocznie. Hie-

Pałac w Stolcu w II poł. XVIII w., siedziba Schlabrendorfów. Rysunek F.B.Werner (ok. 1755). (Ze zbiorów własnych). 

Dawny budynek dyrekcji księstwa ziębicko – kłodzkiego. Fot. J. Organiściak. Ryc.4. Fragment mapy z 1807 r. pokazującej obóz wojsk napoleońskich pomiędzy 
Ząbkowicami i Tarnowem. Źródło: dolny-slask.org.pl/554890,Mapy_regionu.html.
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ronim Bonaparte kwaterował 
w Ząbkowicach do 11.06.1807 
roku i mieszkał w tym czasie  
w budynku dyrekcji księstwa zię-
bicko-kłodzkiego, a sztab jego 
ulokowany był w budynku starej 
szkoły. 

Z jego pobytem wiąże się 
pewna legenda, jakoby książę 
zwykł się kąpać w winie, po czym 
dopiero było ono przez służbę 
ponownie butelkowane i taniej  
sprzedawane. Polenz wspomina, 
że miasto musiało dla księcia do-
starczać wino, którego znaczna 
cześć przyklejała się do służby  
i była odsprzedawana i to są 
prawdopodobnie jej źródła. 
Czasami książę Hieronim prze-
bywał też  w ufortyfikowanym 
obozie za stodołami Tarnowa, 
gdzie obozowało kilka tysięcy 
żołnierzy. Ząbkowiczanie czę-
sto udawali sie na wycieczki do 
tego obozu, który przypominał 
miasto, by podziwiać tam wspa-
niały namiot księcia Hieronima. 

Działania wojenne w pobliżu 
Ząbkowic w okresie maj – czer-
wiec 1807 r. to zasadniczo kilka 
potyczek z oddziałami pruskimi, 
które próbowały przedostać się 
na teren hrabstwa kłodzkiego. 
Było też kilka drobnych potyczek 
z oddziałami fortecznymi, wy-
słanymi z twierdzy w Srebrnej 
Górze. W dniu 11.06.1807 r. ksią-
żę Hieronim Bonaparte zmienił 
swoją kwaterę przenosząc się 
do Stolca, korzystając z gościny 
hrabiny Schlabrendorf. Wojska 
napoleońskie spod Ząbkowic 
wykonały w tym czasie dwie 
znaczące akcje zbrojne. Pierwszą 
był szturm umocnionego obozu 
pruskiego pod Kłodzkiem, który 
doprowadził do kapitulacji tam-
tejszej twierdzy i drugi, to ostrzał 
Srebrnej Góry i próba oblężenia 
tamtejszej twierdzy. Ostatecznie 
działania na Śląsku przerwała 

wiadomość o zawarciu pokoju 
w Tylży w dniu 7 i 9.07.1807 r. 

Po zawarciu pokoju w Tylży 
Polenz służył w Koźlu pod rozka-
zami generała  Graverta.  W dniu 
2.03.1809 r. został wybrany bur-
mistrzem Ząbkowic, zastrzegając 
sobie jednak możliwość powrotu 
do wojska w przypadku niewy-
brania go na następną kadencję. 

Franciszek Polenz jako 
burmistrz Ząbkowic 
(1809-1849)

W dniu 19.11.1808 r. król Prus 
Fryderyk Wilhelm III wydał w Kró-
lewcu nową ustawę o zarządzie 
miast zwaną Städteordnung, 
która zezwalała na swobodny 
wybór burmistrzów i magistra-
tu. Ponadto oddawał zarząd ma-
jątkiem miejskim i innymi miej-
skimi sprawami wybieranemu  
przez mieszkańców magistratowi  
i tworzył nowy urząd miejski  
ze specjalnymi uprawnieniami. 

Dotychczasowy magistrat 
ząbkowicki był powoływany  
i podporządkowany Kamerze 
Wojenno - Podatkowej w Brzegu, 
a ta zarządowi Kamery Wojen-
no – Domenalnej  we Wrocławiu. 
Mieszczanie ząbkowiccy nie da-
rzyli zaufaniem działającej dotąd 
rady miejskiej i jej organu wyko-
nawczego -  magistratu, zarzuca-
jąc mu podwyższanie podatków 
i zabieranie nadanych wcześniej 
przywilejów. Nowa ustawa miej-
ska wywołała powszechny pa-
sywny opór wśród starych ma-
gistratów, których członkowie 
tracili swoje apanaże i wpływy. 

Dnia 18 i 29.01.1809 r. wro-
cławska Kamera Wojenno – Do-
menalna wydała rozporządzenia 
wykonawcze do nowej ustawy  
o miastach. Dotychczasowy 
magistrat zlecił przeprowadze-
nie kontrolnego spisu ludności 

miasta, na podstawie którego 
ustalono dokładną  liczbę miesz-
kańców Ząbkowic na 3297 osób. 
Wybrano też czterech  przewod-
niczących okręgów wyborczych. 
Nowa ordynacja miejska prze-
widywała między innymi opła-
canych z funduszy miejskich 
członków magistratu: burmistrza, 
skarbnika oraz jeszcze trzeciego 
wybieralnego członka władz od-
powiedzialnego za funkcje po-
licyjne. Odnośnie sądownictwa, 
w dotychczasowym magistracie 
podległego policji, od 16.03.1809 
r. stało się ono samodzielne i od-
dane w oddzielny zarzad. Sąd 
otrzymał nazwę Sąd miejski,  
a sędzią pozostał dotychczasowy 
miejski dyrektor sądu – Franke. 
W dniu 28.02.1809 roku ukon-
stytuowano sześcioosobową 
komisję wyborczą, która prze-
prowadziła w mieście wybory.  
Do fotela burmistrza pretendo-
wało trzech kandydatów: Fran-
ciszek Polenz, skarbnik miejski 
Erdmann Józef  Tschirsch oraz 
sędzia August Franke. W dniu 
2.03.1809 r. przeprowadzono wy-
bory i ogłoszono wyniki: Polenz 
otrzymał 26 głosów, Tschirsch 13, 
a Franke 11. Na sześcioletnią 
kadencję burmistrza Ząbkowic 
został wybrany Franciszek Po-
lenz, któremu  przyznano pensję  
w wysokości 800 talarów rocznie.

W dniu 22.06.1809 r. w ko-
ściele św. Anny w obecności 
królewskiego komisarza Bergera 
z Brzegu odbyło sie zaprzysię-
żenie pierwszego burmistrza 
Ząbkowic wybranego w wolnych 
wyborach. Po uroczystej mszy 
świętej pochód udał sie do ratu-
sza, gdzie nastąpiło przekazanie 
obowiązków starego magistratu 
– nowemu. Symboliczne klucze 
do miasta zostały przekazane 
nowemu burmistrzowi przez 
urzędnika miejskiego, bowiem 

nie pojawił się nikt ze starego 
magistratu. Po południu odbył 
się uroczysty obiad i bal. 

Kiedy następnego dnia  
23 czerwca  nie pojawił się nikt 
ze starego magistratu dla prze-
kazania kasy, aktów i registratur, 
burmistrz Polenz poprosił o wyja-
śnienie tego niezwykłego zacho-
wania. Dotychczasowy kierownik 
magistratu i jednocześnie sędzia 
miejski August Franke oświad-
czył, że pod żadnym pozorem nie 
zniży się do rozmów z szefem no-
wego magistratu! Wskutek tego 
Polenz musiał sam objąć kom-
petencje burmistrza, zastając  
przy tym wielki bałagan w re-
jestrach. 

Początek sprawowania 
funkcji burmistrza przebiegał 
w szczególnie nieprzyjem-
ny sposób, co było związane  
ze swoistym ostracyzmem  
ze strony większości członków 
dawnego magistratu, z którymi 
wcześniej łączyły go przyjazne 
stosunki towarzyskie. Do innych 
trudnych spraw tego okresu na-
leżała kasacja klasztoru domini-
kanów św. Krzyża, co było wyni-
kiem edyktu sekularyzacyjnego  
z 30.10.1810 r. Rok 1813 przyniósł 
też miastom nakaz organizacji ar-
mii ochotniczej, tzw. Landwehry, 
za której ojca uważa się pruskie-
go generała von Scharnhorsta. 
Na Śląsku organizację Landweh-
ry wzięli w swe ręce gubernator  
do spraw wojskowych, gene-
rał Gneisenau oraz gubernator  
do spraw cywilnych - nadpre-
zydent Merkel. W sierpniu 1813 
roku, gdy upływał okres rozejmu 
pod bronią stało 68 batalionów 
Landwehry. Do Ząbkowic rozkaz 
tworzenia oddziałów Landweh-
ry nadszedł dnia 3.04.1813 roku  
z  instrukcją  aby powołać  
do służby wszystkich mężczyzn 
w wieku 17 - 40 lat. Burmistrz 

Król Prus Fryderyk Wilhelm III.  
Źródło: Wikipedia. 

Car Aleksander I Książę Gebhard Lebrecht von Blücher. 
Wg. Wikipedia. 

Król Prus Fryderyk Wilhelm IV. Źródło: 
Wikipedia
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Polenz został wyznaczony człon-
kiem powiatowej komisji do jej 
utworzenia. W dniu 26.05.1813 
roku starosta von Dresky jako 
królewski komisarz spotkał się 
z magistratem i udało się mu 
skłonić Polenza do objęcia sta-
nowiska majora i szefa batalio-
nu. W sierpniu organizowanie 
oddziału było już tak zaawan-
sowane, że ząbkowickie brac-
two strzeleckie przekształciło 
się w zorganizowany na wzór 
wojska korpus strzelców. Po-
wiatowy batalion Lanwehry, 
składający się z ochotników  
z różnych miejscowości powiatu, 
został sformowany w Ząbkowi-
cach w dniu 24.05.1813 r. 

W końcu lipca przebywał  
w Ząbkowicach generał Gneise-
nau, który wyraził słowa uznania 
dla burmistrza Polenza za spraw-
ne zorganizowanie batalionu 
Landwehry. Ważnym momen-
tem w historii odradzających 
się po wojnach napoleońskich 
Prus była odezwa króla pruskie-
go Do mego ludu z dnia 17.03. 
1813 roku, wzywająca wszyst-
kich obywateli Prus do walki  
z Napoleonem. 

Dnia 10.12.1813 r.  przybył 
do Ząbkowic wielki transport 
rosyjskiej amunicji. Burmistrz 
Polenz zamierzał ze zwykłą so-
bie ostrożnością przeprowadzić 
transport wokół miasta. Jed-
nak pruski komendant miasta 
ustąpił rosyjskim naleganiom  
na przejście przez miasto, pomi-
mo sprzeciwu burmistrza. Gdy 
dowodzący oficer rosyjski ujrzał 
wielki plac rynkowy, rozkazał po-
zostawić na noc wielkie wozy  
z prochem. Mieszczanie przeżyli 
tę noc w wielkim strachu, widząc 
żołdaków rosyjskich palących 
fajki przy wozach z prochem.  
Do tragedii na szczęście nie 
doszło.

Polenz wykazał się nie tyl-
ko jako świetny organizator, 
lecz także jako znawca woj-
skowości. Po utworzeniu Lan-
dwehry razem ze starostą von 
Dresky, otrzymał nowe zadanie 
określone przez ustawę z dnia 
21.04.1813 r. dotyczącą utwo-
rzenia oddziałów Landsturmu, 
czyli armii rezerwowej, która mia-
ła spełniać funkcje pomocnicze  
w stosunku do oddziałów regu-
larnych. W okręgu 1, który two-
rzyło miasto Ząbkowice, komen-
dantem Landsturmu powołany 
został burmistrz Polenz, a eme-
rytowany burmistrz Brachmann 
został jego adiutantem. Zaprzy-

siężenie oddziałów miejskiego 
Landsturmu odbyło sie przed Po-
lenzem i miało miejsce w koście-
le parafialnym św. Anny. Obok 
swych funkcji burmistrza, majora 
i szefa gwardii obywatelskiej oraz 
podkomendanta ząbkowickiego 
Landsturmu, Polenz zatroszczył 
się również o utworzenie lazare-
tu, doglądanie podległego magi-
stratowi magazynu pasz, jak też 
wykonanie wszelkich dostaw dla 
potrzeb państwa, Rosjan i srebr-
nogórskiego garnizonu. 

Już 18 sierpnia o godzinie 
5.00 po południu przybyło  
do miasta 693 rannych. Można 
było zapewnić im tylko słomianą 
podściółkę, każdy ranny otrzymał 
ciepłą pożywną zupę, którą przy-
gotowali mieszkańcy Ząbkowic. 
Większe ilości rannych przybyły 
po zwycięskich dla Prus bitwach 
pod Złotoryją, Lwówkiem i Bo-
lesławcem, które odbyły się  
w końcu sierpnia 1813 r. Obok 
lazaretu garnizonowego przy uli-
cy Browarnej otwarto na nowo 
założoną przez Bawarczyków 
w 1807 r. filię lazaretu  na rogu 
rynku i dzisiejszej ul. Strażackiej. 
Ilości pacjentów wzrosły jednak 
do tego stopnia, że lżej rannych 
należało pielęgnować w domach 
prywatnych. Jeszcze w dniu  
1.09. przywieziono 400 rannych  
i wówczas wyczerpały się wszel-
kie rezerwy w mieście, stąd od-
syłano rannych do nowo utwo-
rzonego lazaretu w Głogowie. 

Król Fryderyk Wilhelm III 
rozkazał rozporządzeniem ga-
binetowym z 5.05.1814 r. by tych, 
którzy zginęli w walce o honor 
i niepodległość ojczyzny uczcić 
pośmiertnie przez wmurowanie 
we wszystkich kościołach para-
fialnych pamiątkowych tablic 
z ich nazwiskami i wzmianką, 
czy odznaczeni zostali krzyżem 
żelaznym. Równocześnie posta-
nowiono, że po szczęśliwie za-
kończonej kampanii odbędzie 
się powszechna msza żałobna.

Zarządzone rozporządze-
niem gabinetowym z 5.05.1813 
roku Święto Zwycięstwa wypra-
wiono w Ząbkowicach uroczyście 
18.01.1816 r. Burmistrz Polenz 
wygłosił przed zgromadzony-
mi mieszkańcami wzruszające 
przemówienie, a zamiast za-
planowanej iluminacji zarząd 
powiatu, zorganizował zbiórkę 
na rzecz ubogich.

Dnia 15.02.1816 r. zarząd 
miasta pokrył koszta umieszcze-
nia marmurowej tablicy upamięt-
niającej poległych żołnierzy - ka-

tolików w kościele parafialnym 
św. Anny, którą  wmurowano  
w południowej kaplicy ko-
ścioła. Tablica upamiętniająca 
poległych z II ząbkowickiego 
batalionu Landwehry została 
odsłonięta w kościele ewange-
lickim 24.06.1817 r. Z Ząbkowic i 
powiatu ząbkowickiego w latach 
1813-1815 zginęło na polu walki 
lub zmarło z odniesionych ran  
81 mieszkańców, w tym 3 ofi-
cerów. 

W wyniku wielkich strat 
wśród obrońców ojczyzny  
w latach 1807 i 1813-1815 pozo-
stały w nieszczęściu niezliczone 
ilości wdów i sierot oraz mno-
gość inwalidów, byłych wojsko-
wych. Mogła im pomóc jedynie 
dobroczynność współobywateli, 
co było widać na Śląsku w  dzia-
łalności Towarzystwa Opieki 
nad Kombatantami. Wyśmie-
nicie działała dobroczynność  
w powiecie ząbkowickim, o czym 
świadczą słowa króla Fryderyka 
Wilhelma III w rozporządzeniu 
gabinetowym z 6.02.1823 r.  
do zarządu wrocławskiej pro-
wincji: Jego Majestat ze wzru-
szeniem dowiedział się o do-
broczynnej działalności miesz-
kańców powiatu ząbkowickiego 
na rzecz inwalidów wojennych 
i pozostałych po nich wdów  
i sierot, jak również o podjętych 
dla tego celu wysiłkach starosty 
von Dreskego i  mieszkańców 
Ząbkowic, którym wyraża swe 
królewskie podziękowanie.”

Wielkie wizyty w mieście

Lata 1813-1815 przyniosły 
Ząbkowicom wiele wizyt osób  
na wysokim szczeblu, które 
Polenz podejmował w imie-
niu miasta. Król Fryderyk Wil-
helm III odwiedził Ząbkowice  
w 1813 r. podczas  objazdu Ślą-
ska. Zatrzymał się w mieście  
15 czerwca  podczas podróży 
z rodziną do Hrabstwa Kłodz-
kiego. Konie królewskiego 
powozu rozprzęgnięto przed 
bramą wrocławską, ponieważ 
królewska kareta nie mieściła się  
w przejeździe. Burmistrz Polenz 
na czele oddziału budowlanego 
stwierdził, że ciężkiemu królew-
skiemu wozowi trudno będzie 
przejechać bród na pastwisku 
miejskim za bramą srebrno-
górską. Gdy Polenz przedstawił 
sprawę królowi, ten odezwał się 
krótko: Przedsięwziąć środki! 
Problem był poważny, bowiem 
należałoby wznieść co najmniej 

trzyprzęsłowy most nad dzi-
siejszą Wężą i Jadkową, co było  
w tamtej sytuacji niewykonalne. 
Postanowiono więc zbudować 
prowizoryczny bród z bali. Orszak 
królewski szczęśliwie pokonał 
rzekę i pojechał dalej w kierunku 
Barda. W Bardzie król odwiedził 
kościół pielgrzymkowy, a jego 
rodzina wspięła się w tym czasie 
na górę Kalwarię, gdzie zabawiła 
godzinkę. Następnie rodzina kró-
lewska skierowała się do Kłodzka. 
Fryderyk Wilhelm III  w drodze 
powrotnej przejeżdżał ponow-
nie przez Ząbkowice, ale już nie 
wjeżdżał do miasta.  

Car  Rosj i  Aleksander  I 
przejeżdżał przez Ząbkowice 
wielokrotnie. Tak na przykład 
16.06.1813 r. w godzinach po-
rannych zatrzymał się podwój-
ny zaprzęg  z kilkoma oficerami  
na ząbkowickim rynku. Jeden 
z nich kiwnął na sprzedaw-
czynię z ław chlebowych, by 
podeszła z koszem pieczy-
wa. Wziął z koszyka niewiel-
kie ciasto, Inny oddał kosz  
z włożonym tam rublem i powóz 
pojechał dalej. Dopiero później 
okazało się, że oficerem, który 
próbował ciasto był sam car. 
Jeszcze raz, tym razem zapowie-
dziany przyjechał car do Ząbko-
wic w 1815 r. Dla jego przyjęcia  
9 października przysłano z Nysy 
batalion garnizonowy nr 20  
i szwadron huzarów. Burmistrz 
Polenz polecił wszystkim wła-
dzom miasta godnie przygo-
tować się na przyjecie wyjątko-
wego gościa. Wybrano do tego 
12. młodych dziewcząt ubranych  
w stroje narodowe i 12. w stroje 
europejskich narodów. Uroczy-
stość odbyła się  pod przewod-
nictwem pani von Alvensleben, 
przedstawiającej kobietę nie-
miecką, która wygłosiła mowę 
powitalną. Po krótkim posiłku car 
pojechał dalej. Szczególnie ser-
deczne przyjęcie wydało miasto 
w związku z przyjazdem księcia 
Blüchera, bohatera wojen napo-
leońskich.  

Dnia 16.09.1816 r. rozniosła 
się wieść, jakoby książę Blücher 
zatrzymał się w hotelu Drei 
Bergen. Książę, jak się później 
okazało, przybył do Ząbkowic  
na chrzciny syna podpułkownika 
i dowódcy 5 pułku ułanów Kar-
la Ludwiga von Zastrow. Polenz 
natychmiast zorganizował miesz-
czan, by oddać hołd wielkiemu 
marszałkowi, co też doskonale się 
udało przy współudziale bractwa 
strzeleckiego i gwardii obywa-
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telskiej. Blücher nie tylko przy-
jął w swym pokoju burmistrza  
na czele powitalnej delegacji ale 
też przemówił z okna do wiwa-
tującego  tłumu, a słowa jego 
przyjęte zostały entuzjastycznie. 

Należy wspomnieć jeszcze 
jedną książęcą wizytę. Dnia 
2.10.1818 r. przejeżdżała przez 
Ząbkowice rosyjska caryca-mat-
ka Zofia Fiodorowna, wdowa  
po carze Pawle I i matka cara 
Aleksandra I  w otoczeniu wspa-
niałej świty. Towarzyszyli jej  
ze strony pruskiej nie tylko nad-
prezydent  prowincji, ale też sam 
następca tronu, późniejszy król 
Fryderyk Wilhelm IV. Ten ostatni 
przyjechał parę godzin wcześniej, 
by się przekonać o przygotowa-
niach na uroczyste przyjęcie za-
cnego gościa. Odpowiedzialny za 
nie był radca królewski Lehmann, 
który przekazał wszystkie sprawy 
w ręce Polenza. Strzelcy witali ca-
rycę na granicy miasta muzyką, 
skąd szpaler mieszczan towarzy-
szył jej do Domu Komendanta, 
gdzie oczekiwał magistrat i radni 
miejscy. Budynek przystrojony 
był drzewkami pomarańczowy-
mi, schody wysłane zielonym 
suknem, hol wejściowy i jadalnia 
bogato udekorowane kwiatami. 
Dwie panienki, córka burmistrza 
Polenza i córka radnego Weese-
go powitały carycę przy wejściu 
do budynku wierszem i śpiewem 
powitalnym. Przygotowana 
uczta została łaskawie przyjęta, 
na stole carycy było 12 nakryć,  
a 60 na tzw. stole marszał-
kowsk im. Po skończonym 
posi łku,  podczas którego 
śpiewały na rynku dwa chóry, 
polecono znowu odśpiewać 
pieśń powitalną. Najjaśniejsi 
państwo podeszli do okien,  
a rosyjscy generałowie dali wy-
raz swej radości klaskając do 
taktu. Krótko przed odjazdem 
o godzinie 16.00 Polenz został 
raz jeszcze poproszony przed 
oblicze carycy i ta wyraziła mu 
swą wdzięczność. Koszty uro-
czystości wyniosły 683 talary  
i zostały przez rząd zwrócone 
z wyjątkiem 118 talarów, które 
uznano za dobrowolny wkład 
miasta.

Działalność Polenza 
w okresie pokojowym 
1815-1849

Pod koniec 1813 r. zapowie-
dziano reformę administracyjną 
państwa pruskiego, przewidującą 
powstanie dziewięciu prowincji, 

w tym prowincji Śląskiej z nad-
prezydentem i parlamentem, 
podział Śląska na 4 rejencje,  
a te na powiaty. Już w grudniu 
1813 r. zapowiedziano wybo-
ry do powiatu ząbkowickiego 
w czterech okręgach wybor-
czych. Burmistrz Polenz został 
wybrany jako pierwszy w swoim 
okręgu i już 1.03.1814 r. został 
zatwierdzony przez  rząd. Jesz-
cze ważniejsze było dla Polenza 
ponowne wybranie na burmi-
strza Ząbkowic po upływie jego 
pierwszej, sześcioletniej kaden-
cji. Rada miejska zadeklarowała 
jeszcze przed upływem kadencji 
gotowość ponownego wyboru, 
jednakże pod warunkiem ob-
niżenia wynagrodzenia z 800  
do 600 talarów. Ponieważ Polenz 
tej oferty nie przyjął, radni miej-
scy zaproponowali 700 talarów  
z obietnicą podwyższenia uposa-
żenia do poprzedniej wysokości 
skoro tylko nastąpi polepszenie 
sytuacji finansowej miasta, co 
też niedługo nastąpiło. W dniu 
28.04.1815 r. Polenz został wy-
brany na nową, sześcioletnią 
kadencję i ustalono jego pen-
sję na 800 talarów. Niedługo 
potem spotkało go specjalne 
wyróżnienie, został bowiem 
przez miejskich deputowanych 
wybrany na dożywotniego 
burmistrza. Powołano się tutaj 
na rozporządzenie królewskie, 
zezwalające radom miejskim 
powoływać specjalnie zasłużo-
nych burmistrzów dożywotnio. 
Rząd pochwalił radę za wybór  
i zatwierdził go 30.09.1817 roku. 
Dużą rolę odegrały osiągnięcia 
Polenza w dziedzinie opieki nad 
chorymi, czego dokonał wznie-
sieniem miejskiego szpitala, do-
budowanego do istniejącego już 
od początku XIV wieku budynku 
przytułku – szpitala  św. Jerze-
go. Duże znaczenie miało tutaj 
wsparcie ze strony skłonnego  
do dobroczynności ząbkowickie-
go mieszczaństwa. Szpital należał 
 i był prowadzony do XVI w. przez 
Bożogrobców z Nysy, a od 1540 
roku został przejęty w zarząd 
miasta. Do 1817 r. większość ślą-
skich miast nie miała własnych 
szpitali. Pierwszym takim mia-
stem w prowincji były Ząbko-
wice, gdzie w latach 1816-1817  
z inicjatywy swojego burmistrza 
powstał nowoczesny szpital. Za-
rząd prowincji zalecał nawet, 
aby inne śląskie miasta przyj-
mowały statut ząbkowickiego 
szpitala miejskiego za wzór przy 
organizowaniu swoich. Z uwagi  

na brak dostatecznych środków, 
w dniu 2.12.1815 r. magistrat 
ząbkowicki poprosił obywateli 
o drobne datki na urządzenie 
szpitala. Planowano przebudo-
wać stary, pochodzący z 1418 
r. budynek przytułku i urządzić  
w nim kilka izb dla chorych. 
Dzięki ofiarności ząbkowickie-
go mieszczaństwa, a szczególnie 
rajcy miejskiego kupca Weese-
go już w połowie 1816 r.  rozpo-
częła się przebudowa tak, że już  
w marcu 1817 r. były goto-
we 4 izby na parterze i 4 po-
koje na poddaszu budynku 
szpitalnego. Szpital został 

oficjalnie otwar ty w dniu  
15.04.1817 r. i wkrótce się oka-
zało jak bardzo był potrzebny. 
Liczba pacjentów w okresie 
od 1.11.1817 r. do końca grud-
nia 1818 r. wyniosła 46 i rosła  
z roku na rok. Po trzech latach 
istnienia szpitala 27.10.1820 r. 
Polenz wysłał  do wrocławskiego 
zarządu prowincji raport z jego 
działalności, na co 20.02.1821 
roku wysłano do magistra-
tu pismo pochwalne. W dniu 
19.04.1821 r. nadprezydent Mer-
kel złożył wizytę w Ząbkowicach  
i dokładnie zapoznał się z działal-
nością miejskiego szpitala. 

 Pierwszy numer urzędowej gazety Frankensteiner Stadtblatt. Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu, syg. 26072 I

Dawny Szpital Miejski z kościołem św. Jerzego. Budynek obok kościoła stoi  
na miejscu dawnego szpitala z 1817 r. Fot. J.Organiściak.  
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Wskutek ciągłego wzrostu 
liczby ludności miasta, rosła też 
liczba pacjentów szpitala. Oka-
zało się, że jego pomieszczenia 
stały się niewystarczające. Stąd 
17.06.1824 r. położono  kamień 
węgielny pod budowę nowego, 
którego budynek oddano już  
w grudniu tego roku, a uroczyste 
poświęcenie nastąpiło 3.12.1824 
roku. Koszt budowy wyniósł 3000 
talarów, w połowie pokryty  
z funduszy bieżących szpitala,  
w połowie z oszczędności. 

Ważnym w ydar zeniem  
w działalności ząbkowickiego 
magistratu było podjęcie decyzji 
o wydawaniu gazety – biuletynu 
informującego o bieżącej pra-
cy magistratu, sądu miejskiego 
i policji. Pierwszy numer pisma 
Frankensteiner Stadtblatt ukazał 
się 28.02.1825 r. Redakcją i dru-
kiem zajmował się miejski pisarz 
Carl Ulke.  

Pierwsze wybory do sejmi-
ku prowincji odbyły się w marcu 
1825 r. i w Ząbkowicach wykazały  
niewielką frekwencję. W nagrodę 
za pracę i zasługi dla państwa 
pruskiego król nadał Polenzowi 
w 1825 r. odznaczenie I klasy, 
późniejszy order Czerwonego 
Orła. 

Jeszcze większy i jedyny  
w swoim rodzaju zaszczyt spo-
tkał go w 1828 roku, gdy w ga-
zecie urzędowej  prowincji z dnia 
8.11.1828 r. znalazło się następu-
jące oświadczenie: Niniejszym 
podajemy wszem do publicznej 
wiadomości, że Jego Królewska 
Mość Fryderyk Wilhelm III, roz-
porządzeniem gabinetowym  
z dnia 15.10.1828 r. postano-
wił nadać burmistrzowi Ząb-
kowic Franciszkowi Polenzowi 
tytuł radcy stanu. Wyróżnienie  
to w głównej mierze przyznano 
za przeforsowanie budowy szpi-
tala, jak również za przekonanie 
rady miejskiej w 1827 r. do prze-
budowy starego, krytego gon-
tem i znajdującego się w stanie 
ruiny ratusza. 

Zaledwie ukończono prze-
budowę ratusza, gdy uwagę 
niestrudzonego Polenza zajęła 
sprawa zaopatrzenia Ząbko-
wic w wodę pitną. Wprawdzie  
do wysoko położonego miasta 
była ona doprowadzana drew-
nianymi rurami ze Stolca i Tar-
nowa, ale wodociąg był już wy-
eksploatowany i ulegał częstym 
awariom. Decyzją rady miejskiej 
z 1827 r. rozpoczęto układanie 
stalowych rurociągów z Tarnowa  
i w październiku 1828 r. wodo-

ciąg oddano do użytku. We-
dług końcowego rozliczenia  
z 4.07.1828 r. koszt jego wyniósł 
5398 talarów i 10 fenigów.

W październiku 1829 r. bur-
mistrz Polenz został wybrany 
do sejmiku prowincjonalnego  
i z początkiem lutego 1830 r. udał 
się do Wrocławia, by wziąć udział 
w jego obradach. 

W latach 1831-1832 miała 
miejsce na całym Śląsku epi-
demia cholery. Epidemia po-
stawiła miasto przed nowymi 
problemami i tutaj burmistrz 
Polenz wykazał się wyjątkowym 
zaangażowaniem, stojąc na cze-
le miejscowej komisji do walki 
z epidemią, która 11.10.1832 r. 
ogłosiła, że miasto jest wolnym 
od zarazy. 

M inistrowie k rólewsc y  
i urzędnicy miejscy doceniali 
wysiłki Polenza, co pokazuje 
uroczystość 25. lecia wpro-
wadzenia ustawy o miastach  
w dniu 22.06.1834 r. W tym dniu 
uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, zbiórką na rzecz ubogich, 
publicznym posiedzeniem rady 
miejskiej, aktem założenia nowej 
szkoły publicznej oraz bankie-
tem. Ponieważ tego dnia przypa-
dała również 25. rocznica objęcia 
przez niego urzędu burmistrza, 
obywatele miasta ufundowali 
mu srebrny puchar jako wyraz 
wdzięczności za długoletnią 
działalność. 

W  o b w i e s z c z e n i u  
z 11.11.1833 r. zarząd prowincji 
wyraził życzenie, aby co najmniej  
w każdym mieście powiatowym 
utworzono szkołę, w której 
mieszkańcy mogliby zapew-
nić dzieciom możliwość nauki  
na poziomie ponadpodstawo-
wym. W następstwie tego ząb-
kowicki magistrat wydał rozpo-
rządzenie, aby od 15.10.1834 r. 
w jednej ze szkół katolickich  
i ewangelickich wydzielić loka-
le, w których miejscowi chłopcy 
mogliby pobierać naukę na wyż-
szym poziomie z zakresu sztuki, 
handlu i rzemiosła. Prefektem 
szkoły miał zostać duchowny ka-
tolicki. Plan lekcji poza katechezą 
obejmowałby język niemiecki, 
łacinę i francuski, zaawansowane 
czytanie, kaligrafię i ortografię, 
matematykę, nauki przyrodnicze 
i techniczne, fizykę eksperymen-
talną, chemię, historię, geografię, 
rysunek swobodny i techniczny. 
Czesne wyniosłoby 1 talar mie-
sięcznie, a dla tych, którzy nie 
uczestniczyli w lekcjach łaciny 
i francuskiego 20 srebrnych 

groszy. 
Szkoła z 18 uczniami zo-

stała otwarta 4.01.1835 roku,  
a pierwszym dyrektorem zo-
stał duchowny katolicki prefekt 
Schinke. Szkoła nie cieszyła 
się zbytnim zainteresowaniem 
ząbkowiczan i w ostatnim okre-
sie uczęszczało do niej tylko  
11 uczniów. Z tego powodu w 
sierpniu 1857 r. została zamknię-
ta.   

Objęcie włości kamienieckich 
przez księcia Albrechta pruskiego 
i jego małżonkę królewnę ho-
lenderską Mariannę, wprowa-
dziło miasto powiatowe i jego 
burmistrza w sferę kontaktów 
z dworską arystokracją. Pierw-
sze spotkanie miało miejsce  
20.04.1838 r. o godzinie 6.30, 
gdy książę Albrecht pruski wraz 
ze swoją małżonką przejeżdżał 
przez Ząbkowice, by objąć  
w posiadanie dobra kamie-
nieckie. Towarzyszący parze 
marszałek dworu generał von 
Stuttenheim na pytanie burmi-
strza oświadczył, że państwo nie 
życzą sobie żadnych uroczystości 
i przyjmą jedynie deputacje ma-
gistratu pod przewodnictwem 
burmistrza podczas przeprzę-
gania koni u Bramy Kłodzkiej. 
Natomiast na 23 kwietnia Polenz  
i starosta von Dresky zostali za-

proszeni do Kamieńca na obiad, 
po którym radca budowlany 
Schinkel przedstawił plany budo-
wy nowego pałacu na wzgórzu 
naprzeciw kościoła. Podczas dro-
gi powrotnej w dniu 25 kwietnia 
wielcy państwo zostali powitani 
w Ząbkowicach o 4 rano przez 
duchownych obu wyznań, urzęd-
ników cywilnych i wojskowych 
oraz tłum ludzi. Wybudowano 
na tę okazję przy Bramie Kłodz-
kiej łuk tryumfalny ozdobiony 
herbami Prus i Niderlandów oraz 
literami A i M. Choć tym razem 
nie przeprzęgano koni, książę 
Albrecht wysiadł z powozu, by 
porozmawiać z przedstawicie-
lami władz, wyrażając wdzięcz-
ność za okazany szacunek.  
W dniu 15.10.1838 r. miało 
miejsce położenie kamienia 
węgielnego pod nowy pałac  
w Kamieńcu, w którym uczest-
niczyła, choć z mieszanymi 
uczuciami, większość tamtejszej 
ludności. 

We wrześniu 1840 r. bur-
mistrz Polenz był członkiem 
delegacji miast śląskich na ce-
remonię złożenia hołdu w Berli-
nie nowemu królowi pruskiemu 
Fryderykowi Wilhelmowi IV.  

Dnia 3.10.1842 r. otrzymał 
order Czerwonego Orła III klasy  
ze wstęgą. W dniu 19.10.1843 r. 

Ratusz ząbkowicki, przebudowany w 1827 r. wg, rysunku A. Woelfella  
(zbiory własne).  
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miał okazję wyrazić wdzięczność 
Jego Majestatowi, gdy został 
przedstawiony królowi w gale-
rii obrazów zamku królewskiego 
w Berlinie. Brał tam udział jako 
przedstawiciel gmin śląskich  
w przekazaniu obrazu przedsta-
wiającego hołd sześciu prowincji.  

Polenz przejawiał żywe zain-
teresowanie postępem technicz-
nym o czym świadczą jego wysił-
ki, by włączyć Ząbkowice w sieć 
kolejową. W 1845 r. utworzono 
w Nysie z inicjatywy radcy praw-
nego Hüniga komitet złożony  
z przedstawicieli Ząbkowic, Pacz-
kowa, Prudnika, Nysy, Głubczyc 
i Raciborza w celu budowy linii 
kolejowej między wymienionymi 
miastami, co jednakże nie doszło 
do skutku.

W 1846 roku Polenz przyjmo-
wał w Ząbkowicach króla Fryde-
ryka Wilhelma IV. Król przejeżdżał 
20 września tego roku przez 
miasto w drodze do Nysy. Choć 
zabroniono jakichkolwiek uro-
czystych przyjęć, burmistrz nie 
pozwolił sobie na zmarnowanie 
okazji do uczczenia tego wyda-
rzenia, co też z wdzięcznością 
zostało przez króla przyjęte.

Koniec lat 40. XIX wieku,  
a w szczególności rok 1848  
to okres związany z niepokojami 
w całej Europie, które odbiły się 
echem również w Ząbkowicach. 
Nic więc dziwnego, że Polenz 
jako przywódca powiatowego 
stronnictwa liberalno-konstytu-
cyjnego był atakowany przez de-
mokratów, chcących przewrócić 
dotychczasowy system.  

W dniu 18.07.1848 r. na czele 
magistratu i radnych uczestni-
czył w podniosłej uroczystości 
nadania sztandaru ząbkowickie-
mu Bractwu Strzeleckiemu przez 
króla Fryderyka Wilhelma IV. 

W wyniku powtarzających się 
dolegliwości zdrowotnych i bó-
lów w podbrzuszu oraz częścio-
wej utraty słuchu, zaczął Polenz 
myśleć o przejściu na emerytu-
rę. Dnia 18.11.1848 r. skierował 
odnośną prośbę do Komisji do 
Spraw Miast, działającej przy re-
jencji wrocławskiej, która 23 listo-
pada została przyjęta. W piśmie 
z 21 listopada do urzędu powia-
towego powiadamiał, że z uwagi  
na stan zdrowia i niezdatność  
do dalszej służby publicznej prosi 
o przeniesienie w stan spoczynku 
i przyznanie emerytury w wyso-
kości 566 talarów. 

Burzliwa sytuacja w owym 
czasie, wrogie wystąpienia  
pod jego adresem oraz pogar-

szajacy sie stan zdrowia skłoniły 
go do prośby o bezwarunkowe 
zwolnienie ze służby. 

Powstał z tego tytułu pewien 
problem, ponieważ należało zna-
leźć odpowiedniego kandydata 
na burmistrza i rozpisać wybory. 
Jednak rada miejska Ząbkowic 
już 15.02.1849 r. przygotowała  
wybory nowego burmistrza.  
W dniu 15.05.1849 r. przeprowa-
dzono wybory, w wyniku któ-
rych na stanowisko burmistrza 
został wybrany dotychczasowy 
referendarz, Fryderyk Wilhelm 
Studemund, rządzący miastem 
w latach 1849 - 1888. 

Polenz przekazał nowemu 
burmistrzowi sprawy urzędowe  
i poprosił, by 22 czerwca, w dniu, 
w ktorym przed 40 laty został  
na ten urząd wprowadzony, mógł 
się z nim pożegnać. Ponieważ 
jego pożegnanie zbiegło się  
w czasie z inauguracją nowego 
burmistrza Studemunda, obie 
uroczystości odbyły się w nie-
dzielę 24 czerwca. W ratuszu 
starosta hrabia Strachwitz jako 
komisarz królewski w obecno-
ści magistratu oraz miejskich 
deputowanych przekazał ustę-
pującemu burmistrzowi rządowe 
podziękowanie, w którym wy-
rażono uznanie i wdzięczność  
dla jego zasług w sprawach mia-
sta i państwa. Następnie staro-
sta juz nie tylko w imieniu rządu  
i powiatu, ale też we własnym 
imieniu jako wieloletni przyja-
ciel wyraził żal z powodu tego 
odejścia. W odpowiedzi Po-
lenz nie mógł powstrzymać się  
od wypowiedzenia następują-
cych słów: O gdybym mógł po-
dobne uznanie znaleźć wśród 
mych współobywateli, nawiązu-
jąc tym do swych 38 szczęśliwych 
i 2 nieszczęsnych lat swej pracy 
na stanowisku burmistrza. 

Po zaprzysiężeniu nowego 
burmistrza przez pastora Graeve-
go, po Mszy Świętej w kościele 
ewangelickim nastąpiło jego 
wprowadzenie do sali posiedzeń 
ratusza, gdzie Polenz przekazał 
mu pieczęcie, księgę przywile-
jów i klucze ratusza. Ponieważ do 
tego momentu nie było mowy 
o jego prawach emerytalnych, 
Polenz w protokole przekazania 
obowiązków stwierdził, że doko-
nuje tego z zastrzeżeniem swych 
praw do emerytury. Po południu 
odbył się uroczysty bankiet,  
w którym uczestniczyli między 
innymi syn Polenza – Otto oraz 
jego przyrodni brat August, ase-
sor i późniejszy radca kapituły 

książęco – biskupiej z Nysy. Przy 
tej okazji przewodniczący rady 
miejskiej Tschörner i szef proto-
kołu Cohn wręczyli Polenzowi  
od rady miejskiej srebrny puchar.

Spoglądając wstecz na jego 
dokonania należy podkreślić,  
że w stosunkowo krótkim czasie 
potrafił spłacić wielki dług wo-
jenny. W 1809 r. miasto mogło 
dysponować sumą 8711 talarów, 
4 srebrne grosze i 10 fenigów, zaś 
w 1849 roku w kasie miejskiej 
było 46298 talarów, 18 srebrnych 
groszy i 8 fenigów.  Oznacza   
to wzrost o 37587 talarów,  
13 srebrnych groszy i 10 feni-
gów. Kapitał zarządzany przez 
magistrat wzrósł w tym samym 
okresie czasu z 5848 t, 20 s.gr  
do 79310 t., 8 s.gr. i 8 f. 

Grunty miejskie w tym czasie 
nie tylko pozostały nienaruszone, 
ale uległy powiększeniu. Rozwój 
wytwórczości zaznaczył się silnie 
po 1813 r., kiedy to rozpoczęły 
działalność zakłady kowalskie  
i wozownicze, pracujące dla po-
trzeb pruskiej armii. Spadek na-
stąpił w wytwórstwie  plecionek 
słomianych, w której wcześniej 
pracowało wiele osób.

Odnośnie wygórowanych 
żądań emerytalnych Polenza 
zarząd miasta postanowił od-
wołać się do sądu. Po długich 
negocjacjach wyrokiem sądu  
w Dzierżoniowie przyznano mu 
emeryturę od 1.07.1849 r. w wy-
sokości 450 talarów.

Po ustąpieniu z urzędu  
24.06.1849 r. Polenz  przeniósł się 
do Dzierżoniowa. W 1856 r. jego 
niespożyty instynkt społeczny 
zaprowadził go do tamtejszej 
rady miejskiej, gdzie jako prze-
wodniczący rady położył znacz-
ne zasługi. Jego miasto rodzinne 
Ząbkowice widziały go po raz 
ostatni po ogromnym pożarze 
w 24 IV 1858 r., gdzie pośpieszył 

na pierwszą wieść o nieszczęściu. 
Franciszek Polenz zmarł 

2.01.1860 r. w Dzierżoniowie  
i tam został pochowany. O cha-
rakterze burmistrza mówią wy-
starczająco fakty z jego życia. 
Był wielkim patriotyą, dobrym 
organizatorem i uczciwym czło-
wiekiem, czego dowiódł słowem 
i czynem w czasie swej służby  
w latach 1809-1849. Był czło-
wiekiem o błyskotliwym umyśle, 
wielkiej sile woli, której używał 
w społecznym interesie.

Był „geniuszem finansowym”, 
który uratował zrujnowane woj-
ną finanse miasta. Zasłużył się 
dla  rozwoju oświaty organizując 
nowe szkoły, zorganizował też 
miejski szpital. Był miłośnikiem 
muzyki i plastyki, zorganizował 
miejski chór.  

Był również patronem ząb-
kowickiego bractwa strzeleckie-
go, a przy tym wiernym synem 
kościoła katolickiego. Potomni 
uważali go za człowieka, który 
był gotów całe swe siły poświęcić 
za króla i ojczyznę, tak w czasie 
pokoju jak i na wojnie.

W uznaniu zasług Rada Miej-
ska Ząbkowic przyznała Francisz-
kowi Polenzowi pośmiertnie  
w 1889 roku tytuł Honorowego 
Obywatela Ząbkowic. Jego por-
tret wisiał w Sali posiedzeń ratu-
sza do 1945 r. razem z portretami 
innych zasłużonych burmistrzów: 
Augusta Tschökego oraz Karola 
Fryderyka  Studemunda.    

Opracowano na podstawie 
artykułu  prof. J.A.Kopietza, Franz 
Polenz Buergermeister von Fran-
kenstein (1809 – 1849) Ein Zeit und 
Lebensbild, Zeitschrift des Vereins 
feur Geschichte Schlesiens, nr 40, 
Breslau 1906, s. 46 – 97.  Artykuł 
J.A. Kopietza powstał na podsta-
wie pamiętnika F. Polenza.

 Portrety trzech burmistrzów: Studemunda, Tschökego i Polenza, honorowych 
obywateli Ząbkowic na wystawie krajoznawczej w 1926 r., wg K. Pawłowski Ratusz 
w Ząbkowicach Śląskich, historia i architektura, Ząbkowice Śląskie 2016, str. 45. 
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Ewa Glura

O DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BIELAWY
Towarzystwo Przyjaciół Biela-

wy powstało w 1977 roku. Tutejsi 
miłośnicy miasta zainteresowali 
się jego przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością. Doszło 
do utworzenia Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy. Pierwszym 
przewodniczącym Towarzystwa 
został wybrany Ludwik Trzepla. 
Postawiło przed sobą zadanie 
odtworzenia historii miasta, 
zbieranie pamiątek z przeszło-
ści, podjęcie starań o utworzenie  
w Bielawie muzeum, propagowa-
nie wśród mieszkańców czynów 
społecznych na rzecz rozwoju  
i upiększania Bielawy.

Od chwili powstania To-
warzystwo Przyjaciół Bielawy 
odgrywało coraz większą rolę  
w życiu społecznym i kulturalnym 
miasta. W 1978 r. członek Zarządu 
TPB i jednocześnie przewodniczą-
cy Komisji ds. opracowania kro-
niki miasta – Kazimierz Tłokiński 
– emerytowany dyrektor i nauczy-
ciel historii miejscowego Liceum 
przygotował do druku zwięzłą 
monografię miasta pod tytułem 
„Bielawa wczoraj – dziś – jutro”. 
Była to pierwsza po wojnie próba 
przedstawienia dziejów Bielawy 
aż po czasy współczesne i jako 
taka miała znaczenie pionierskie.

13 grudnia 1981 r. wprowa-
dzony został w całym kraju stan 
wojenny i działalność Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy została 
zawieszona, tak jak działalność 
wszystkich organizacji społecz-
nych. Działalność po długiej, 
15-letniej przerwie, została reak-
tywowana staraniem dawnych 
członków. Walne Zgromadzenie 
dokonało 11 grudnia 1996 r. wy-
boru nowych władz Towarzystwa. 
Pierwszym prezesem został Woj-
ciech Tłokiński – syn Kazimierza, 
a następnie funkcję tę pełnili An-
drzej Świętczak oraz Ewa Glura.

W całym okresie powojennym 
TPB prowadziło wielokierunkową 
działalność. Zgodnie z przyjętym 
jeszcze w 1977 r. planem, który 
zakładał „merytoryczne przygo-
towanie i rozwinięcie działalności 
wydawniczej na temat Bielawy” 
, ukazały się w okresie od 1993  
do 2015 roku następujące pozycje 
wydawnicz e:
- Krzysztof Pludro„Kronika Biela-
wy – od czasów najdawniejszych  
do 1945 r.”, od 1945r. do 1990 r. 
oraz od 1990 r. do 2004 r. 

- Krzysztof Pludro„Legendy Gór 
Sowich”
- Ewa Glura„Bielawscy twórcy” 
- Krzysztof Pludro, „Powstanie 
tkaczy sowiogórskich” 
- Krzysztof Pludro,„Bielawskiej 
bawełny blaski i cienie” 
- Tadeusz Łazowski, Album „Biela-
wa wczoraj i dziś” część I i II
- Jarosław Florczak,Rafał Smo-
liński,Zdzisłąw Golmont , Album 
„Bielawa i okolice w obiektywie” 
- Krzysztof Pludro„Bielawianie”
- Ewa Glura, Album „Bielawa ocza-
mi artystów” 
- „Bielawa w kalejdoskopie” - praca 
zbiorowa pod redakcją Ewy Glury
- Ryszard Kałużny, „Flora i fauna 
Bielawy i Gór Sowich – Przyroda 
oczami Ryszarda Kałużnego” 
- Kazimierz Tłokiński, Bielawa, 
wczoraj – dziś – jutro” 
W 2016 r. ukazała się publikacja 
„Legendy i opowieści sowiogór-
skie” autorstwa Krzysztofa Pludro.

Realizując statutowe założe-
nia Towarzystwo Przyjaciół Biela-
wy współpracowało z bielawskimi 
szkołami przy organizowaniu mię-
dzyszkolnych konkursów o tytuł 
„Przewodnika po Bielawie”, a także 
brało udział w jury konkursów pn. 
„Bielawa moje miasto”, „Odkryw-
ca skarbów Bielawy” , „Odkrywca 
uroków Bielawy”, w konkursach 
plastycznych organizowanych 
przez Miejską Bibliotekę, w kon-
kursach „Jajo z klasą”, „Jajo z fanta-
zją” i ozdób choinkowych organi-
zowanych przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki w Bielawie oraz  
w jury konkursu „Wiedzy o Mie-
ście i Rzemiośle” organizowanym 
przez Cech Rzemiosł Różnych  
i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie. Towarzystwo bierze udział  
w Powiatowych Dniach Organi-
zacji Pozarządowych w Dzierżo-
niowie, gdzie prezentuje swoje 
publikacje wraz z folderkiem 
„Bielawa - moje miasto”.

Wspólnie z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sztuki Towarzystwo 
organizuje Międzynarodowe Ple-
nery Malarskie, wystawy i werni-
saże malarskie, fotograficzne oraz 
rękodzieła. Na plenery malarskie 
przyjeżdżają malarze z Czech, 
Ukrainy, Niemiec i z różnych 
stron Polski. Malarze są zauroczeni 
Bielawą, ponieważ nasze miasto 
położone jest u stóp Gór Sowich. 
Na swoich obrazach uwieczniają 
architekturę miasta i piękne pej-

zaże Bielawy i okolic.
Natomiast wspólnie z Ce-

chem Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości członkowie 
stowarzyszenia organizują liczne 
wystawy malarskie i rękodzieła. 
Biorą również udział przy orga-
nizowaniu Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej.

 Wspólnie z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sztuki oraz Para-
fialnym Oddziałem Akcji Kato-
lickiej przy parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Bielawie rozpoczęło organi-
zowanie Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w sali 
Domu Parafialnego. Organizo-
wano wystawy malarskie i ręko-
dzieła oraz konkursy poetyckie 
i przeglądy teatralne dzieci pod 
nazwą: „Chrystus moim Panem”.  
Z upływem czasu imprezy te poja-
wiły się we wszystkich bielawskich 
parafiach, w których odbywają 
się do tej pory koncerty orga-
nowe, fortepianowe, gitarowe 
oraz występy chórów z Czech 
i Polski. Ponadto, w czasie tych 
obchodów, w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki organizowane 
są wspólnie z naszym stowa-
rzyszeniem wystawy malarskie, 
rękodzieła, fotografii artystów  
z Polski i z Czech.

Od kilku lat, wszystkie im-
prezy kulturalne organizowane 
w ramach Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej odbywają 
się pod patronatem Przewodni-
czącego Rady Miejskiej i Burmi-
strza Miasta Bielawa, przy współ-
pracy z wszystkimi bielawskimi 
parafiami, Miejskim Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki, Cechem Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści oraz Towarzystwem Przyjaciół 
Bielawy.

Członkowie Towarzystwa 
aktywnie uczestniczą przy orga-
nizacji Dni Bielawy i obchodów 
rocznicowych. Organizują również 
spotkania poetyckie i malarskie 
z dziećmi i młodzieżą szkolną. 
Spotkania te odbywają się głów-
nie w szkołach podstawowych. 
Spotkania poetyckie odbywają 
się również w szkołach z udziałem 
czeskich i polskich poetów.

Działalność Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy została dostrzeżo-
na przez władze naszego miasta. 
W 2012 roku, z okazji jubileuszu 
35-lecia otrzymało gratulacje  

od władz miasta, Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Leszka Stróżyka 
i Ryszarda Dźwiniela - Burmistrza 
Bielawy, którzy napisali: „Z okazji 
jubileuszu proszę przyjąć gra-
tulacje oraz wyrazy uznania za 
niezwykle bogatą działalność, 
zwłaszcza kulturalną, która stała 
się udziałem wszystkich człon-
ków Towarzystwa. Podejmowane 
przez Państwa inicjatywy, przy-
czyniły się do utrwalenia i szero-
kiej promocji naszego miasta, za 
co w imieniu wszystkich bielawian 
dziękujemy. Nie do przecenienia 
są między innymi publikacje To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy, 
w tym najważniejsza - „Kronika 
Bielawy” oraz liczne wystawy, kon-
kursy i uroczystości kulturalne. 
Chcemy wyraźnie podkreślić, że 
swoją postawą i zaangażowa-
niem członkowie Towarzystwa 
udowodnili, że są prawdziwymi 
przyjaciółmi Bielawy.”

Wa ż ny m  w y d a r z e n i e m  
w 2014 roku było otrzymanie 
przez Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy Medalu Honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Bielawa”, 
który został wręczony na uroczy-
stej Sesji Rady Miejskiej Bielawy 
w dniu 7.06.2014 roku, a prezes 
Ewa Glura otrzymała tytuł „Ho-
norowego Obywatela Bielawy”.

W 2017 roku stowarzysze-
nie obchodzi jubileusz 40-lecia 
powstania i z tej okazji planuje 
wydać album o Bielawie, autor-
stwa prof. Konrada Czaplińskiego.

Władze Miasta Bielawy: Zbi-
gniew Dragan – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, Piotr Łyżwa 
– Burmistrz Miasta i Małgorzata 
Greiner - Wiceburmistrz są bar-
dzo przychylni naszej działalności 
i wspierają wszystkie inicjatywy, 
za co chciałabym serdecznie po-
dziękować.

Ewa Glura
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Monika Maciejczyk

A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE… PANIE DZIEJU
A w Różanym Dworze … 

Monika Taubitz – wielka pisar-
ka niemiecka,literat,pedagog, 
wieloletnia przewodnicząca 
ugrupowania pisarzy i artystów 
Wangener Kreis –Kręgu Wangen 
– „Stowarzyszenia Literatury  
i Sztuki Wschodu”. Obecnie jest 
jego honorową przewodniczącą. 

Monika Taubitz pisze lirykę 
i prozę, jest autorką powieści, 
opowiadań, esejów i słuchowisk. 
Twórczość autorki i jej działal-
ność społeczna były poddawane 
analizie krytyczno-literackiej. Na 
ten temat napisano prace ma-
gisterskie, rozprawy doktorskie 
i habilitacyjne. Monika Taubitz 
została wyróżniona wieloma 
nagrodami, w tym m. in. pre-
stiżowymi: Nagrodą Literacką 
im. Eichendorffa (1978), Na-
grodą Literacką im. Andreasa 
Gryphiusa (2012), Nagrodą im. 
Nikolausa Lenaua (2016). W 
1976 odznaczono ją papieskim 
odznaczeniem Benemerenti,  
w roku 2013 nagrodzono Me-
dalem Landu Badenia-Wirtem-
bergia za działalność zarówno 
na rzecz jej śląskiej ojczyzny, jak  
i obecnej - Badenii – Wirtember-
gii, a także na rzecz porozumie-
nia pomiędzy Niemcami i miesz-
kańcami Europy Wschodniej, 
a w styczniu 2014 nadano jej 
Krzyż Zasługi na Wstędze Orde-
ru Zasługi Republiki Federalnej 
Niemiec za dokonania literackie 
oraz „budowanie mostów” mię-
dzy Niemcami i Polakami.

 
Monika dwóch Ojczyzn

Czy wiecie Państwo, że sło-
wo Ojczyzna ma w języku nie-
mieckim dwa znaczenia, bardzo 
wyraźnie stawiające granicę 
pomiędzy określeniem - Va-
terland i Heimat. Vaterland to 
kraj ojczysty, to ziemia matek i 
ojców. To rodowód odciśnięty 
w historii, uprawą pól, wzno-
szeniem domów rodzinnych, 
co wzrastały wolno z pokole-
nia na pokolenie… jak drzewa. 
Drzewa ręką przodków sadzo-
ne, tuż obok domów, by przed 
wichrami chronić i złą pogodą. 
Vaterland to miejsce szczególne, 
ciepłe czułością matki i miłością 
ojcowską. Tam, gdzie pachnie 
chleb i syci mleko. To miejsce 
narodzin człowieka.

I można przejść wiele naj-
piękniejszych krain i gór, pól 
i łąk, można zdobyć sławę, 
mirrę i złoto… a jednak myśl 
uskrzydlona zawsze tu powróci.  
Do miejsc dzieciństwa, gdzie na-
wet w ciemności rozpoznajesz 
ścieżki. To Vaterland – ziemia 
ojców.

 Heimat to także Ojczyzna. 
Jednak inna, to drogi dojrza-
łości, pracy i trudu człowieka  
na tej ziemi. To pierwsza miłość, 
dzieci, dojrzałość i jesień życia, 
która przychodzi niepostrzeże-
nie, zaskakując… że to już…  
a przecież tak niewiele czasu mi-
nęło. Heimat to ziemia prawdy 
o człowieku, to miejsce lat naj-
lepszych. To ziemia w której czło-
wiek zapuszcza korzenie by żyć, 
tworzyć i być kreatorem w swojej 
małej, a także dużej Ojczyźnie. 
Tak, by przyjąć swój ważny udział 
w tym wielkim, wspólnym dziele 
budowy rzeczywistości material-
nej i duchowej.

 Tak różne i zaskakujące są 
drogi człowieka. Zdaje się nam 
czasem, że jesteśmy panami 
swej woli, a czasem czujemy 
bezwład liścia na wietrze, gdy 
jesień nadejdzie i słoty. Wielką 
traumą jest bezsilność i niemoc 
istoty ludzkiej wobec rzeczywi-
stości. Wielkim i nieutulonym, 
niepoddającym się rozumowi 
uczuciem jest tęsknota. Jedno 
słowo, a jak wiele znaczy. Ile  
w nim bólu i rozterki. Ile wspo-
mnień najpiękniejszych, takich 
które zrosły się z człowiekiem jak 
jego własna dusza. To słowo – 
tęsknota słyszałam najczęściej.

Piszę zawsze o ludziach i rze-
czach sobie znanych. Bowiem pi-
sać, o czymś czego się nie zna  
i nie doświadczyło, wielkim jest 
dla pisarza ryzykiem. Dawno 
temu, gdy ukończyłam studia 
na Wydziale Filozoficzno – Hi-
storycznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego, nie było dla mnie 
na terenie Ziemi Kłodzkiej pracy. 
A ponieważ założyłam rodzinę  
i na świat przyszło moje pierwsze 
dziecko – praca była konieczno-
ścią. Znalazłam pracę, do której 
niepotrzebne były studia – pracę 
taksówkarza.

Oceniając sytuację z per-
spektywy czasu, myślę że jednak  
nie prawdą byłoby stwierdzenie 
że do tej szczególnej pracy, którą 

podjęłam niepotrzebne były mi 
studia. Sposób patrzenia i do-
strzegania ludzi, rzeczy i spraw 
był bardzo dojrzały i pełen do-
znań, które być może nigdy nie 
byłyby moim udziałem, gdyby 
nie owo wykształcenie. Jeździłam 
dużym, białym, bardzo już starym 
Mercedesem i wielką moją tro-
ską było to… aby się nie zepsuł. 
Takie to były czasy. Połączenie 
wygody starego, niemieckiego 
samochodu z moją znajomością 
języka niemieckiego i radością 
młodości sprawiało, że chcieli 
jeździć ze mną Niemcy. Ludzie 
powracający z wiosną jak ptaki 
do swoich gniazd. Po wielu, wielu 
latach urodzeni na ziemi kłodz-
kiej powracali do stron rodzin-
nych. Ci, dla których ziemia ta  
na zawsze już pozostanie określo-
na słowem Vaterland. Setki, set-
ki ludzi i tyle też historii, traumy  
i bólu rozstania. Tyle wspomnień. 
Też i tęsknoty za czymś co prze-
minęło z wiatrem dziejów. A jed-
nak trwa dopóki żyją ci ludzie  
i dopóki na półkach oczekują 
książki na tego, który je otworzy.

Chciałabym napisać powieść 
o tym czego doświadczyłam we 
wspólnocie z tymi ludźmi. Bo-
wiem widziałam tę ziemię ich 
oczyma, dotykałam ich rękoma, 
słyszałam to co oni słyszą i … 
słuchałam. Słuchałam opowieści  
o życiu dawno minionym. I budo-
wały się w moich myślach obrazy 
owego życia, które tu kiedyś było 
taką prawdą jako i nasze życie 
obecnie. I nigdy już nie będzie 
tak samo, bowiem zobaczyłam 
tę ziemię ich oczyma.

 I … pokochałam.
Być może po to ujrzałam, aby 

to kiedyś opisać.

 Toczył się samochód, wolno 
i dostojnie, pośród pól złotych, 
kwitnących rzepakiem, pod błę-
kitnym niebem, pośród łąk żół-
cią mleczy malowanych, pośród 
białych sadów. Toczył się ku… 
domowi. I tam w wioskach gór-
skich i siołach odnajdywali swój 
ukochany dom dzieciństwa.

Szłam pier wsza… pro-
sić gospodarzy. Zapewniać,  
że to… bezpieczne.  Tylko  
na jedną chwilę, aby spojrzeć 
gdzie dziecięce łóżeczko stało, 
gdzie matka konfitury smaży-
ła i chleb piekła, gdzie ojciec 
warsztat miał swój przydomo-
wy. Gdzie … gdzie … gdzie. 
Czasem prosiłam godzinami, 
czasem krócej. A gdy otrzyma-
łam przyzwolenie obecnych 
mieszkańców … wracałam  
po tych, którzy czekali jak tułacze 
na kamieniu przydrożnym lub 
pniu zwalonym. Pełni strachu  
i niepewności. Szliśmy razem… 
i aby tę traumę przeżyć mogli… 
poruszałam wszystkie możliwe 
struny wesołości. Radość z dnia 
pogodnego, z tego, że pomóc 
mogę. Radość, że dom się ostał, 
że mogą powrócić i radość go-
spodarzy, że gość pod ich dach 
zawitał.

 A wtedy, jak w przedziwnej 
bajce spływała na nas wszystkich 
jakaś łaska pokoju i przebaczenia. 
Wytchnienia od spraw i rzeczy,  
z którymi pogodzić się przyszło 
tu i tam. Tu i tam podobnie. Na-
sze polskie domy i dwory pozo-
stawione na Kresach. Niemieckie 
domostwa tutaj … Wiatr historii 
zmiótł dawny porządek świata.  
A ludzie? Ludzie płaczą, bo są 
ludźmi. Snuły się opowieści i hi-
storie, które tłumaczyłam. I byłam 

Monika Taubitz z autorką tekstu Moniką Maciejczyk.
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świadkiem historii. Świadkiem 
historii wielkich i małych. Tych, 
z których składa się całe życie 
człowieka. A gościnność polskich 
gospodarzy szczerą była i praw-
dziwą. Stół zastawili wszystkim 
co w domu było, a gości podjąć 
to honor. I chlebem się dzielili-
śmy i jadłem wiejskim, zdrowym 
i pożywnym, a też i nalewki z do-
mowej piwniczki nie zabrakło. 
I śmiechu było wiele i łez. A co 
dziwne, to razem byliśmy jak… 
rodzina. W tej chwili i w tym 
czasie, gdy wszyscy, wszystkim, 
wszystko wybaczyli. Połączył nas 
dom, który dla obojga domem 
był prawdziwym. A wiecie, po-
wiadają, że dom prawdziwy  
to taki w którym umrze staruszek 
i narodzi się dziecko. Bo ten dom 
żywym jest i prawdziwym. I takie 
były i są nasze domy. Uświęcone 
śmiercią i narodzinami nowego 
życia.

Po dawnych właścicielach nic 
nie pozostało obok tych murów 
i kątów ukochanych. Jednak  
w każdym odwiedzanym domu 
był jakiś drobiazg, czy to kubek 
ojca, czy też na strychu modli-
tewnik Matki, koło od stare-
go wozu czy metalowa łyżka.  
I uwierzcie mi… były to dary 
przewyższające swoją warto-
ścią wszystko co można poda-
rować. Droższe niż srebro i złoto. 
To były relikwie dla ludzi, którzy 
stąd dawno odeszli. Jak radosne i 
pełne pokoju były nasze powroty  
do hotelu. Ile przyjaźni naro-
dziło się z dawnej nienawiści  
i uprzedzeń. Ile ciepła, dobra  
i serdeczności. Zrozumienia. Bo-
wiem zło rodzi się z niezrozumie-
nia i niepoznania struktury rze-
czy, z ucieczki od prawd. Dobro 
to poznanie. Ono goi rany i siłę 
daje by żyć dalej.

Monika Taubitz ma w tym te-
macie ogromną wiedzę. Monika 
mnie zna i zna dobrze koleje mo-
jego losu. Wie skąd przychodzę  
i dokąd zmierzam. Akceptuje  
to i rozumie. To co nas łączy to 
coś więcej niźli te same imiona. 
Tyle wspólnych spraw, myśli, po-
dobieństw postrzegania dawne-
go i współczesnego świata. Są 
ludzie w życiu człowieka, których 
spotyka w swojej podróży przez 
życie. Ludzie, którzy stają na jego 
drodze. Ważni jak kamień milo-
wy. A czas dzieli się wtedy na ten 
uprzedni i ten, który nadchodzi. 
Monika jest w moim życiu takim 
kamieniem milowym. Bowiem 
przekroczyłam dzięki Niej pe-
wien limes, granicę, za którą 

przyszło zrozumienie mojej 
pracy i drogi. Zrozumienie tej 
wielkiej prawdy, że są ludzie 
tacy jak ja, myślący i podobnie 
postrzegający świat. Ta wiedza 
koi i przynosi ulgę. Świadomość, 
że nie jestem w osamotnieniu, 
skazana na myśli, które trudno 
udźwignąć i których nikt nie po-
dziela. Żyjemy w innych krajach, 
a tak blisko. Na tyle blisko siebie, 
że możemy razem iść tą trudną 
drogą.

Gdy mai się świat, przyjeż-
dża Monika. Dzwonek Różane-
go Dworu radośnie oznajmia Jej 
przybycie. I… mamy dla siebie 
czas. Wszystko na zewnątrz toczy 
się dalej swoją koleją rzeczy, a my 
zagłębiamy się w czasy minio-
ne, w świat i ludzi. Rozważamy 
problemy współczesności i znaki 
czasów, które generują i określa-
ją miejsce człowieka na ziemi. 
Wpływ wielkiej i małej polityki 
na zwykłe ludzkie życie i szczę-
ście. Bowiem to polityka generu-
je wielkie zmiany, które raz zapi-
sane, później już tylko rozwijają 
się z bezwzględną konsekwencją, 
żyjąc już własnym, niekontrolo-
wanym życiem. Powodując utra-
ty życia, rodzin, domów, miejsc 
na ziemi i wszystkiego co czło-
wiek posiadł rękoma i rozumem 
swoim. Zatracenie. Dlatego tak 
uważnie należy obserwować 
politykę. Mawia się u nas … 
patrzeć politykom na ręce jako 
przenośnia ważnego obowiąz-
ku dostrzegania zmian. Zmian  
na lepsze i na gorsze. Bądźmy 
czujni.

 Patrzę na Monikę Taubitz 
i Jej dobrą, maleńką, kochaną 
postać. Siedzi w fotelu przy 
Okrągłym Stole i opowiada  
o domu swoim pozostawionym 
w Żelaźnie, o traumie dzieciń-
stwa, które przypadło na czasy 
II wojny światowej. Opowiada 

o swojej nowej Ojczyźnie… w 
górach nad Jeziorem Bodeń-
skim. Monika słucha uważnie… 
potrafi słuchać. Swoją powieścią 
„Dziura w płocie” wygrała walkę 
o sprecyzowanie, poznanie i roz-
liczenie się z traumą dzieciństwa.  
To wielka podróż poprzez własne 
emocje i doświadczenia, podróż 
ku pojednaniu. I nikt, kto nie utra-
cił wszystkiego… nie wie jakie 
to trudne.

Jest 5 maja 2017 roku. Dzień 
chłodny i pochmurny. Otulam 
się miękkim, pastelowym sza-
lem, który dostałam od Moniki. 
Monika ma na ramionach drugi 
podobny. I smucimy się razem  
i śmiejemy, i mamy nadzieję. Tyle 
nadziei na pokój, dobro i prze-
baczenie. Powracamy często 
do wydarzeń roku 2014, kiedy 
to tu - w Saloniku Literackim 
Różany Dwór, przy Okrągłym 
Stole spotkali się pisarze i po-
eci różnych narodów, by mówić  
o pokoju. Wtedy to, po raz pierw-
szy wydaliśmy wspólny Apel  
o Pokój – pod hasłem LITERACI 
WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE 
SIĘ DLA POKOJU. Mówiliśmy  
w różnych językach… niemiec-
kim, polskim, ukraińskim. Mówi-
liśmy o pokoju, który zapewni 
zachowanie wszystkiego co ko-
chamy. My ludzie doświadczeni. 
Ci, którzy utracili swoje miejsca 
na ziemi aby pójść w nieznane  
i tam budować swój nowy dom. 
Mamy wspólne plany i marzenia 
o przyszłości. I jedno słowo jest 
najważniejsze, najcenniejsze. 
Wspólne.

Gdy nadchodzi maj, wy-
glądam zawsze mojej Moniki  
z radością i oczekiwaniem – 
jak wielkiego święta. Monika, 
Monika kommst zu mir wieder. 
Tyle dobra, ciepła i serdeczności.  
A zważając na różnicę wieku 
pomiędzy nami, jest jak matka, 

którą straciłam przed 20 laty, któ-
ra troszczy się i radzi. Przestrze-
ga i uczy. Mądra i niezmienna 
w swojej dobroci, serdeczności 
i wybaczaniu. 

Myślę o Monice i Jej skrom-
ności. Podróżuje jak wędrowiec. 
Z małym plecaczkiem, w prostym 
stroju – spodnie, bluzka. Jedno 
ubranie na całą podróż do Polski. 
Mały plecak jak słowa z Jej wier-
sza z nowego tomiku poetyckie-
go,, Pochwała równiny”– tobołek 
pastuszy.

I widzę ten mały tobołek pa-
stuszy przy torach na maleńkiej 
stacji w Żelaźnie i ból obręczą 
gardło zaciska. Bowiem rozu-
miem… ja rozumiem. A ten kto 
słowa te zrozumie, zrozumie też 
tę wielką pisarkę niemiecką. Czło-
wieka, tak wybitnego, że wykra-
cza poza ramy i granice narzu-
cone nam przez rzeczywistość.

W dniu 5 maja 2017 roku 
miałam ogromny zaszczyt prze-
kazać na ręce Moniki Taubitz 
największą nagrodę Saloniku 
Literackiego Różany Dwór – 
Nagrodę ,,Imię Róży ‘’, przyzna-
ną za całokształt Jej twórczości 
pisarskiej i ogromnego wkładu  
w dzieło pojednania pomiędzy 
Naszymi Narodami dla przy-
szłości, przyjaźni i współpracy. 
Nagroda „Imię Róży ‘’ dla Moniki 
Taubitz jako emisariusza i amba-
sadora wszystkich wypędzonych 
ze swoich krajów, domów i Oj-
czyzn na całym świecie.

  
Nagroda Imię Róży

P r a g n ę  p o d z i ę k o w a ć  
p. Antoniemu Paszkiewiczowi  
ze Szczytnej za grawerowanie 
napisu na krysztale oraz p. To-
maszowi Otrębie właścicielowi 
Zakładu Szklarskiego w Polanicy 
– Zdroju za sklejenie poszczegól-
nych elementów nagrody.

Monika Taubitz z Henrykiem Grzybowskim.Nagroda „Imię Róży”.
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Ks.  prof. dr hab. Tadeusz Fitych

CZEŚĆ I HONOR ŻOŁNIERZOM I KSIĘŻOM NIEZŁOMNYM 

Należy z wdzięczną pamię-
cią wspomnieć prof. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, który dzień 
1 marca – swoją decyzją – uczy-
nił Dniem pamięci o żołnierzach, 
których wyklęto – o Żołnierzach 
Niezłomnych. Przypadający 
1 marca Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” ustanowił 
w 2011 r. parlament - „w hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym – bohate-
rom antykomunistycznego pod-
ziemia, którzy w obronie niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego, 
walcząc o prawo do samostano-
wienia i urzeczywistnienia dążeń 
demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak  
i w inny sposób przeciwstawili 
się sowieckiej agresji i narzu-
conemu siłą reżimowi komuni-
stycznemu”. Żołnierze Niezłomni  
to Ci, dzięki którym istnieje dzi-
siaj niepodległe Państwo Polskie.  
To oni rozumieli doskonale,  
że niepodległość dla każde-
go narodu jest najcenniejsza.  
„W czasach pogardy, w czasach 
strachu, w czasach przemocy, 
to oni mieli odwagę walczyć  
o niepodległość Polski” (minister 
A. Macierewicz).

 W ostatnich latach, nie tyl-
ko patriotyczna młodzież, ale  
i autentyczne elity naszego naro-
du coraz głośniej mówią i piszą  
o rzadko spotykanym heroizmie 
Żołnierzy Wyklętych i ich „nie-
prawdopodobnych” zasługach 
dla Polaków, do których zalicza 
się m.in. obrona polskiej trady-
cji, wartości i przekazywanie 
idei niepodległości. Tego roku, 
w przeddzień dnia „Żołnierzy 
Wyklętych”, swój podziw dla 
ich patriotyzmu i niezłomności, 
uznanie dla tych którzy „wsiewali 
w serca Polaków ziarno nadziei 
na lepszą przyszłość” wyraził 
m.in. ksiądz biskup polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek.  
W katedrze polowej WP powie-
dział on: „Gdy wiele narodów 
Europy Zachodniej cieszyło 
się wolnością, naród polski do-
świadczył kolejnego zniewolenia. 
Znaczna część polskiego spo-

łeczeństwa nie wyraziła zgody 
na plan wprowadzenia nowego 
porządku przez totalitarną wła-
dzę. Wielu Polaków nie złożyło 
broni. Zbrojne, antykomunistycz-
ne podziemie podjęło walkę  
z funkcjonariuszami NKWD i UB, 
którzy wprowadzali i utrwalali 
komunistyczny rząd. Żołnierze 
Niezłomni nie pytali o sens tej 
nierównej walki. Nie mieli wątpli-
wości czy należy płynąć pod prąd 
– do źródła. Uznali, że nie można 
pójść na współpracę z wrogami 
narodu. Byli przekonani, że nie 
ma innej drogi, jeśli nie chcemy 
znikczemnieć, skarleć i umierać 
w pogardzie i lekceważeniu przez 
inne narody. Wierzyli, że zostali 
ocaleni nie tylko, aby żyć – ale, 
aby dać świadectwo”.

„Żołnierze Wyklęci” w liczbie 
ok 30 tysięcy, to wyjątkowo od-
ważni i zdeterminowani polscy 
żołnierze, którzy jako ochotni-
cy, podczas okupacji niemiec-
kiej wstąpili do podziemnego 
wojska, podporządkowanego 
rządowi Rzeczypospolitej. Fakt, 
że byli ochotnikami, a nie żołnie-
rzami z poboru oznacza, że w ich 
przypadku ładunek patriotyzmu 
musiał być znacznie wyższy  
od przeciętnego. To powodowa-

ło, że z punktu widzenia każdego 
okupanta, stanowili element wy-
jątkowo niebezpieczny i przezna-
czony do likwidacji, podobnie, jak 
i osoby obdarzone zdolnościami 
przywódczymi (ok. 45 tys. jedynie 
na Kresach Wschodnich). Nie-
złomni Żołnierze zostali wyklęci 
przez komunistów, a zagrożeni 
eksterminacją stawiali zdecydo-
wany opór, którego nie można 
jednak nazwać „wojną domową” 
(gdyż był on pozbawiony celu 
politycznego). Stało się to faktem 
zwłaszcza po konferencji w Jałcie 
w lutym 1945 roku, kiedy to za-
chodni alianci (amerykański pre-
zydent Franklin Delano Roose-
velt i brytyjski premier Winston 
Churchill), ostatecznie sprzedali 
Polskę Józefowi Stalinowi. Pamięć 
o Żołnierzach Wyklętych miała 
na zawsze zaginąć.

 Moralny tryumf Żołnierzy 
Wyklętych odsłania m.in. jeden 
z ostatnich grypsów płka Łukasza 
Cieplińskiego, zamordowanego 1 
III 1951, prezesa IV Zarządu Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Napisał go za kratami więzienia 
na Rakowieckiej, gdzie wreszcie 
powstanie największe w Euro-
pie muzeum ku ich czci. Zawarł  
w nim swój testament: „Odbio-

rą mi tylko życie. A to nie naj-
ważniejsze. Cieszę się, że będę 
zamordowany jako katolik za 
wiarę świętą, jako Polak za Pol-
skę niepodległą i szczęśliwą, jako 
człowiek za prawdę i sprawiedli-
wość. Wierzę dziś bardziej niż kie-
dykolwiek, że idea Chrystusowa 
zwycięży i Polska niepodległość 
odzyska, a pohańbiona godność 
ludzka zostanie przywrócona”. 
Można twierdzić, że jest to 
synteza przesłania wszystkich 
Niezłomnych Żołnierzy Wyklę-
tych - „Inki”, „Łupaszki”, „Zapory”, 
„Ognia”, „Lalka”, tysięcy uczestni-
ków podziemia niepodległościo-
wego, którzy świadomie oddawa-
li swe życie, heroicznie walcząc  
z komunistami o Świętą Spra-
wę – o Polskę na miarę Bożych 
zamiarów – niezłomną, piękną  
i silną solidarnością i mocą Ducha 
oraz czystą jak łza. 

Niestety, ale nadal - jak to 
podkreślił prezydent Andrzej 
Duda podczas uroczystości 
upamiętniających Żołnierzy 
Wyklętych w Rawiczu - „Musi-
my naszą Ojczyznę budować, 
musimy czynić wszystko, by tak 
jak chcieli nasi pradziadkowie, 
dziadkowie i ojcowie, była Pol-
ską silną, niepodległą, suwerenną  

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

(z pierwszej homilii bł. ks. Jerzego P. na Żoliborzu w 1982 r.)

Antoni Macierewicz - Minister Obrony Narodowej RP gratuluje awansu ks. prof. Tadeuszowi Fitychowi.
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i sprawiedliwą dla wszystkich 
swoich obywateli. Polskę rów-
nych szans, czyli właśnie zupeł-
nie inną, niż chcieli komuniści”. 
Trzeba czynić wszystko, by Polska 
„nie była wyłącznie Polską ja-
kiejś wąskiej elity, która uważa,  
że może więcej niż inni; żeby 
prawo wszystkich jednakowo 
traktowało i żeby wszyscy byli 
wobec niego równi[…] Państwo 
elit nie jest państwem obywa-
telskim, tylko jest państwem 
zawłaszczonym przez wąskie 
grupy, które zapewniły sobie 
wyjątkowe w stosunku do in-
nych przywileje, które czasem 
są zupełnie oderwane od rzeczy-
wistych problemów społecznych” 
(Rawicz, 28 II 2017).

W okresie od listopada 2016 
roku do 11 lutego 2017 r. Mini-
sterstwo Obrony Narodowej,  
w trzech następujących po so-
bie komunikatach, informowa-
ło opinię publiczną, że decyzją 
zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, 
prezydenta Andrzeja Dudy ko-
lejne grono księży, spośród ok. 
3000 alumnów-żołnierzy, którzy 
odbyli służbę wojskową w kleryc-
kich jednostkach Ludowego Woj-
ska Polskiego, zostało mianowa-
nych na stopień podporucznika. 
Pierwsza ze wspomnianych uro-
czystości odbyła się 12 listopada 
ubiegłego roku w żoliborskim 
kościele św. Stanisława Kostki  
w Warszawie, gdzie przed  
35 laty bł. ks. Jerzy właśnie tutaj 
celebrował pierwszą mszę św.  
za Ojczyznę, a od lutego 1982 
roku do września 1984 r. spra-
wował ich aż 29. Po uroczystej 
mszy świętej, koncelebrowanej 
przez biskupa polowego Woj-
ska Polskiego Józefa Guzdka, 
Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz wraz z de-
legacją kapłanów – młodszych 
oficerów, złożył kwiaty na grobie  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, byłe-
go alumna żołnierza – jednego  
z najwybitniejszych kapłanów 
niezłomnych. 

W dniu 11 lutego 2017 roku, 
podczas trzeciej z kolei promocji 
oficerskiej (tym razem dla 161 by-
łych alumnów żołnierzy), komen-
tując te wydarzenia, biskup polo-
wy WP Józef Guzdek powiedział: 
„po to wracamy do wydarzeń  
z przeszłości, aby odpowiedzial-
nie zatroszczyć się o teraźniej-
szość i przyszłość naszego na-
rodu. Przyszłość naszej Ojczyzny 
można budować na wartościach, 
które najpełniej opisują i wyra-
żają trzy słowa wypisane na 

wojskowych sztandarach: Bóg 
Honor Ojczyzna. Tylko te warto-
ści stanowią stabilny fundament 
narodu i państwa”. 

Walka PRL-u 
o socjalistyczny kształt 
duszy narodu 
i człowieczeństwa

Wspomnianego już dnia, 
biskup polowy Józef Guzdek 
powiedział w homilii: „Jutrzen-
ka wolności nie mogła jednak 
rozbłysnąć w naszej Ojczyźnie. 
Jej nikły płomyk został zdep-
tany butem sowieckiej armii, 
jej służb specjalnych i polskich 
kolaborantów, którzy starali 
się narzucić nowe pęta niewo-
li polskiemu narodowi. Solą  
w oku komunistycznej władzy 
w sposób szczególny był Kościół 
katolicki. Polskie duchowieństwo, 
które poniosło ogromne straty  
w czasie II wojny światowej, 
otrzymało drugi cios zadany 
pięścią władzy ludowej”. Kościół 
nadal był jedyną, niepodporząd-
kowaną partii strukturą społecz-
ną i religijną, stąd to totalitarny 
system komunistyczny nie mógł 
go tolerować. Mówiąc krótko: 
zniewolenie społeczeństwa, 
wymagało zniewolenia Kościoła.

W efekcie, z pewnym uprosz-
czeniem możemy wskazać 
chociażby sześć zasadniczych 
etapów walki o duszę narodu, 
toczonej z Kościołem przez ko-
munistów (sterowanych z Mo-
skwy). W pierwszej fazie, bezpo-
średnio po zakończeniu II wojny 
światowej Kościół katolicki był 
w Polsce jedną z instytucji naj-
bardziej narażonych na represje 

komunistyczne. Pierwsze lata 
przebiegły jeszcze przy posia-
daniu względnej swobody i nie 
zapowiadały zaostrzenia kursu 
ze strony państwa komunistycz-
nego. Rządzący zastosowali 
bowiem taktykę maskowania 
swoich zamiarów. 

Sytuacja zmieniła się po 1947 
roku. Na drugim etapie charak-
teryzowanych relacji, komuniści 
przystąpili już do bezpośredniej 
konfrontacji z Kościołem kato-
lickim. Poświadczało to m.in. 
powołanie wyspecjalizowanej 
komórki resortu bezpieczeń-
stwa i Urzędu do Spraw Wyznań  
na rzecz rozpracowywania Ko-
ścioła. W efekcie następowa-
ła zmasowana dezintegracja 
polskiego Kościoła, w samym 
Episkopacie poprzez burzenie 
jedności biskupów, a następnie 
w relacjach duchowieństwa z bi-
skupami i wiernych z duchowień-
stwem. Prześladowania księży, 
usuwanie nauki religii ze szkół, 
przejęcie majątku Caritasu i ob-
sadzenie go reżimowym zarzą-
dem, likwidacja prasy katolickiej, 
ograniczanie działalności opie-
kuńczo-wychowawczej, to tylko 
niektóre destruktywne działania 
PRL. Zmiana polityki zaznaczyła 
się w roku 1948, gdy za pomocą 
terroru komuniści umocnili już 
swoją władzę. Podobnie, jak po 
rewolucji bolszewickiej w Rosji, 
i w naszej ojczyźnie zaczę-
to przedstawiać Kościół jako 
wroga nowego ustroju i Polski, 
powiązanego z amerykańskim 
imperializmem i Watykanem, 
który był w Związku Sowieckim 
symbolem wroga nr 1. Pierwszy 
komunistyczny przywódca Polski 

Ludowej - Bolesław Bierut pre-
zydent RP, przebywał w sierpniu 
1949 r. w Moskwie, gdzie od Sta-
lina otrzymał instrukcję, dotyczą-
cą zasad prowadzenia polityki 
wyznaniowej. W jego notatkach 
znajdujemy m.in. zapis dyrekty-
wy: „Przy klerze nie zrobicie nic, 
dopóki nie dokonacie rozłamu  
na dwie odrębne i przeciwstaw-
ne sobie grupy, propaganda 
masowa to rzecz konieczna, ale 
samą propagandą nie zrobi się 
tego, co potrzeba”. W efekcie już 
na przełomie 1949 i 1950 roku 
został powołany do życia rozła-
mowy ruch tzw. księży patriotów.

Na etapie trzecim, najbar-
dziej spektakularnym uderze-
niem w Kościół w naszej Ojczyź-
nie było obok licznych aresztów 
i procesów przeciwko biskupom 
i księżom, uwięzienie Prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyń-
skiego (1948-1981), pomimo 
iż wcześniej był on inicjatorem 
porozumienia z władzami komu-
nistycznymi z 14 lutego 1950 r. 
Trwało ono od 25 września 1953 
r. do 26 października 1956 r. Kard. 
Wyszyński okazał się jednak nie-
złomnym, a czas aresztowania 
wykorzystał na różne sposoby 
dla umocnienia Kościoła. Opraco-
wał program autoewangelizacji 
Polaków i umocnienia chrześci-
jańskiej tożsamości. Zarazem  
z bliska i od środka, poznał dzia-
łanie komunistycznego systemu 
zniewalania narodu i nastawienie 
jego funkcjonariuszy. To mu po-
mogło w dalszym zmaganiu się 
z wrogiem, aż do ostatecznego 
zwycięstwa. Prymas Wyszyński, 
gdy poznał słabości wroga, zaczął 
pisać program duchowej odno-

Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Foto: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
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wy Kościoła w Polsce. Realizował 
ten plan z nadzieją, a zarazem 
pomny proroczych słów swego 
charyzmatycznego poprzednika 
ks. kard Hlonda, że ostateczne 
zwycięstwo przyjdzie przez Ma-
ryję. Postanowił więc, by kopia 
obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry 
zaczęła nawiedzać parafie, wioski 
i miasta w celu przygotowania 
narodu do uroczystych obcho-
dów millenium chrztu Polski. 
Wówczas władza ludowa prze-
raziła się i zdecydowano uderzyć 
w Kościół po raz kolejny i tak oto 
mamy czwarty etap represji.

Po jedynie pozornej odwilży 
i normalizacji stosunków (w lu-
tym 1956 r. Chruszczow potępił 
stalinizm), po październiku 1956 
roku komuniści szybko powrócili  
do walki z Kościołem. Władze sta-
rały się przeciwstawiać Millenium 
chrztu Polski, fakt tysiąclecia 
państwa polskiego. Tym razem, 
jednym z celów władzy ludowej 
była likwidacja szkolnictwa ka-
tolickiego, czyli laicka, a wręcz 
ateistyczna formacja intelektu 
i duszy młodego pokolenia.  
Po zamknięciu większości niż-
szych seminariów duchow-
nych, ekipa Gomułki przystąpiła  
do energicznej rozprawy z wyż-
szymi seminariami duchownymi. 
Z chwilą, kiedy próby ogranicze-
nia ich autonomii zakończyły się 
niepowodzeniem, zastosowano 
już bardziej brutalne metody. 
Jedną z nich było powoływanie 
alumnów do służby wojskowej. 
Trwało to przez jedno ćwierć-
wiecze – lata 1955-1980 (i to 
pomimo porozumienia Rządu 
z Episkopatem z 14 kwietnia 
1950 r.).

 Wręczanie alumnom wyż-
szych seminariów duchownych 
dokumentów poboru do Ludo-
wego Wojska Polskiego, stano-
wiło jedną z form uderzenia  
w biskupów diecezjalnych. Miała 
to być skuteczna forma nacisku 
na Prymasa Polski i Episkopat 
w celu wymuszenia ustępstw. 
Zarazem była to próba zdezor-
ganizowania toku studiów se-
minaryjnych oraz zastraszenia 
i odciągnięcia jak największej 
liczby alumnów od kapłaństwa. 
Ponadto był to wyrafinowany  
i systemowy sposób gromadze-
nia możliwie pełnych danych  
o osobowości kleryków, konty-
nuujących studia seminaryjne  
po ukończeniu służby wojsko-
wej. Dane te miał wykorzystywać  
IV Departament MSW, utworzony 
9 VI 1962 roku, a od 1944 r. analo-
giczne zadania realizowały różne 
jednostki SB w kontynuowaniu 
walki z Kościołem. IV Departa-
ment zajmował się walką z wrogą 
„antypaństwową” działalnością 
kościołów i związków wyzna-
niowych, ewidencjonowaniem 
i dokumentowaniem, m.in. 
działalności kleru katolickiego  
i innych wyznań.

Służba wojskowa alumnów  
to swoista kara dla biskupów. 
Dotykała najbardziej tych, któ-
rzy nie ulegali władzy i w swoich 
jednoznacznych wystąpieniach 
stawali w obronie wolności czy 
sprawiedliwości społecznej.  
W konsekwencji, kandydaci  
na kapłanów z niektórych die-
cezji byli powoływani do wojska 
częściej i liczniej niż z innych.  
W ciągu całego okresu, w którym 
prowadzono pobór alumnów  

- żołnierzy, czyli w latach 1955 
–1979, najwięcej studentów filo-
zofii i teologii wcielono do woj-
ska z seminarium: przemyskiego 
(303 poborowych), katowickie-
go (227), wrocławskiego (221)  
i krakowskiego (204). W Lublinie 
wezwanie do jednostek kleryc-
kich otrzymało tylko 2 kleryków, 
w Szczecinie 8, a w Koszalinie  
9. W sumie służbę wojskową peł-
niło 2.922 kleryków, tzn. 2.722  
z seminariów diecezjalnych,  
a tylko 200 z zakonnych.

 Na lata osiemdziesiąte XX w. 
przypada apogeum autorytetu 
Kościoła – jest to etap piąty na-
szej charakterystyki. Nie zakoń-
czyły się jednak represje władz 
,m.in. napady na księży i ich ta-
jemnicze zgony. Za pontyfikatu 
Jana Pawła II polska ekipa służby 
bezpieczeństwa na Rzym i Wa-
tykan liczyła ponad stu funkcjo-
nariuszy SB, a już 13 maja 1981 
roku i to najprawdopodobniej 
na zlecenie ZSRR, dokonano za-
machu na Jana Pawła II. Dzięki 
Jego nauczaniu oraz papieskim 
pielgrzymkom doszło m.in.  
do powstania ruchu Solidarność, 
a ks. Jerzy Popiełuszko stał się 
jego charyzmatycznym kapela-
nem. Kościół był w tym okresie 
znaczącą ostoją nie tylko dla 
opozycji i pełnił rolę media-
tora w dialogach z władzami,  
a wreszcie miał swój znaczący 
udział w demontażu PRL. Jednym  
z przełomowych momentów 
tego okresu było uprowadzenie  
i zabójstwo ks. Jerzego Popie-
łuszki 19 X 1984 roku, zorga-
nizowane i przeprowadzone 
przez wysokich rangą oficerów  
IV Departamentu MSW. Nie 

wolno nam jednak zapomnieć 
pozostałych duchownych, któ-
rzy zginęli w okresie przemian: 
w 1989 roku: ks. Sylwestra Zycha, 
ks. Stanisława Suchowolca oraz 
ks. Stefana Niedzielaka, wielkie-
go bojownika o upamiętnienie 
prawdy o ludobójstwie w Katy-
niu.

Na etapie szóstym, trwają-
cym do dzisiaj, Kościół realizuje 
swoją misję, uświadamianą m.in. 
podczas 1050 rocznicy chrztu 
Polski w obliczu pluralizmu 
politycznego i ideologicznego 
oraz globalnego zagrożenia 
neomarksizmem. W III Rzeczy-
pospolitej, z trudem odzysku-
jącej niezależność, wypraco-
wano nowy kształt współpracy 
pomiędzy Kościołem a pań-
stwem na rzecz dobra wspól-
nego, którego wyrazem jest 
m.in. konkordat. Dokonuje się 
zarazem autonomiczny proces 
weryfikacji wysokiego – bowiem  
ok. 90% szacunku liczby wier-
nych, w aspekcie autentyzmu 
mierzonego kryteriami ewan-
gelicznymi, przy równoczesnym 
rozwijaniu charyzmatów polskie-
go katolicyzmu i rozpoznawaniu 
patologii niszczących Kościół od 
wewnątrz.

System karnych 
i destrukcyjnych kompanii 
- jednostek kleryckich LWP

 Jak żaden inny dokument, 
prawdziwe nastawienie kierow-
nictwa partyjnego do polskie-
go Kościoła na początku lat 80, 
6 lat po wyborze Jana Pawła II, 
bardzo jednoznacznie i dobit-
nie odsłaniają słowa wystąpienia 
pierwszego sekretarza KC PZPR 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 
wygłoszone na początku li-
stopada 1984 r. Stwierdził on:  
„U nas część towarzyszy traktuje 
Kościół, religię - jako nazwijmy 
to znów obrazowo, dziedziczną 
chorobę, która nas toczy od tysią-
ca lat, i uważa, że można jakimś 
wstrząsem tę chorobę wyleczyć. 
Z kolei Kościół uważa, że partia, 
socjalizm to jest nowotwór, któ-
ry się pojawił w tym narodzie.  
Z tym, że jedni z nich uważają, że 
jest to nowotwór złośliwy, któ-
ry trzeba jak najszybciej usuwać  
i robić wszystko, żeby on z ży-
cia narodowego został usunięty.  
A drudzy traktują to jako nowo-
twór niezłośliwy, który trzeba  
od czasu do czasu nakłuwać,  
no ale z którym trzeba żyć i go 
tolerować. I ja myślę, towarzysze, Wprowadzenie Sztandaru Wojska Polskiego. Foto: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
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[że] my się musimy przyzwycza-
ić do [tej] dziedzicznej choroby.  
To nie znaczy, że z nią się godzić, 
a to znaczy, że nie dopuszczać  
do tego, aby ona się rozpo-
wszechnia ła ,  rozszer zała .  
A na odwrót, robić wszystko, 
żeby wszędzie tam, gdzie można, 
ona się cofała” (zob. G. Majchrzak, 
J. Żaryn, Dwa nowotwory, „Biu-
letyn IPN” 10(45) z października 
2004 r.).

W PRL powoływanie klery-
ków do wojska było jedną z ewi-
dentnych szykan, form represji 
wobec Kościoła katolickiego  
w czasach komunistycznego 
zniewolenia. Zgodnie z Zarządze-
niem Ministra Obrony Narodowej 
nr 33/MON z 14 kwietnia 1959 
roku (przeznaczonym wyłącznie 
do użytku wewnętrznego komisji 
poborowych) poborowi duchow-
ni i zakonnicy oraz alumni semi-
nariów, którzy nie przedstawili 
zaświadczeń z Wydziału ds. Wy-
znań, mieli zostać poddani prze-
glądowi lekarskiemu i skierowani 
do służby wojskowej. O tym, ilu 
alumnów i z których seminariów 
zostanie wcielonych decydował 
Urząd ds. Wyznań we współpracy 
z Głównym Zarządem Politycz-
nym Wojska Polskiego. W PRL-
-owskiej strategii uderzania  
w „wieczernik polskiego Kościoła” 
można wyróżnić przynajmniej 
trzy etapy w organizacji kleryc-
kiej służby wojskowej. Odpowia-
da im dobór stosowanych metod 
na rzecz przymusowej ateizacji 
i indoktrynacji. Prowadzono je 
pod czujnym okiem towarzysza 
Jaruzelskiego, szefa Głównego 
Zarządu Politycznego WP w la-
tach 1960 - 65.

Etap pierwszy obejmuje 
lata 1959 - 1964. W tym okre-
sie klerycy - żołnierze odbywali 
dwuletnią zasadniczą służbę 
wojskową w tak zwanej „dia-
sporze”. Byli wcielani do różnych 
formacji i jednostek wojskowych 
pierwszego rzutu, to znaczy bo-
jowych, na terenie całego kraju. 
Etap drugi to lata 1965 - 1972, 
gdy utworzono tak zwane kom-
panie kleryckie w regularnych 
jednostkach liniowych, co miało 
zwiększyć możliwość stosowa-
nia indoktrynacji, i odseparować 
kleryków od środowiska i świata 
zewnętrznego. Etap trzeci obej-
muje lata 1973 - 1980 i przypada 
na schyłkową fazę „wojskowego 
eksperymentu” władz PRL. Był to 
okres powolnego wycofywania 
się władz z wcześniejszych zało-
żeń i łagodzenia postaw wobec 

alumnów. Znajduje to odbicie 
w stopniowym zmniejszaniu 
się stanu jednostek kleryckich. 
W największej jednostce kleryc-
kiej w Bartoszycach liczba peł-
niących tam służbę wojskową 
kleryków wynosiła w kolejnych 
latach: 1967 - 320 alumnów,  
w 1970 - 290 alumnów, w 1972 
- 180, a w 1980 (na krótko przed 
rozwiązaniem jednostki) już tylko 
- 102 alumnów. Drugim jeszcze 
bardziej wymownym aspektem 
tego fenomenu jest stopniowe 
zamykanie całych jednostek 
wojskowych. W konsekwencji  
na Wielkanoc 1980 roku za-
mknięto Batalion Ratownictwa 
Terenowego w Bartoszycach.

Czas nasilonych represji

W latach 1955-80, wbrew 
protokołowi wspólnej Komisji 
Rządu RP i Episkopatu Polski, 
sformułowanemu w związku  
z porozumieniem Państwo-
-Kościół 14 kwietnia 1950 roku,  
do wojska przymusowo wcie-
lono około 3000 kleryków z 
diecezjalnych i zakonnych se-
minariów duchownych. Podczas 
pierwszych poborów klerycką 
wspólnotę próbowano atomizo-
wać i izolować. W tym celu roz-
rzucano pojedynczych alumnów 
po całym kraju, umieszczając ich 
w liniowych jednostkach woj-
skowych. To okazało się jednak 
nieskuteczne, bowiem alumni 
często wracali nie tylko bardziej 
dojrzali, ale i z kolejnymi kandy-
datami do kapłaństwa. W póź-
niejszym okresie, tzn. po 1962 r. 
zaczęto już metodycznie tworzyć 
system tzw. „jednostek kleryc-

kich”. Przy czym każde odejście 
kleryków do wojska wiązało się 
z ogromną manifestacją, między 
innymi w Krakowie i Wrocławiu 
poborowych alumnów odprowa-
dzano wspólnotowo na dworzec 
główny. Trzystu, czterystu mło-
dych uśmiechniętych mężczyzn 
szło z entuzjazmem przez miasto 
i śpiewało m.in. „Wojenko, wo-
jenko”…

W efekcie, funkcjonowały już 
trzy „kleryckie” kompanie (póź-
niejsze jednostki wojskowe) pod-
ległe bezpośrednio Głównemu 
Zarządowi Politycznemu Ludo-
wego Wojska Polskiego, których 
w latach 1965 -1968 szefem był 
gen. W. Jaruzelski. Ich ironiczno-
-eufemistyczna nazwa brzmiała 
- Bataliony Ratownictwa Tere-
nowego. Stosowano w nich trzy 
diametralnie różne metody, przy 
bardzo odmiennej liczbie żoł-
nierzy i proporcjach alumnów 
do ich „opiekunów” - liderów 
ZMS-u. Wspomniane jednostki 
specjalizujące się w resocjalizacji 
i tzw. „socjalistycznym wychowy-
waniu” kleryków jako młodzie-
żowej reprezentacji „ciemnogro-
du”, „czarnej reakcji” i „wrogów 
PRL”, usytuowano początkowo  
w Szczecinie-Podjuchach, Gdań-
sku i Opolu. W 1965 r. jednostka 
w Opolu została przeniesiona  
do Brzegu, a jednostka z Gdań-
ska do Bartoszyc na Warmii. To 
tutaj w latach 1966-68 służył 
Jerzy Popiełuszko, a po nim 
w latach 1968-1970 i nawet 
w tym samym plutonie, także 
i Autor niniejszego artykułu. 
Przymusowy pobyt w wojsku 
był czasem represji, poniża-
nia godności i próbą łama-

nia sumień. Zarazem Kościół  
w Polsce obok „zapisków wię-
ziennych” Prymasa Wyszyńskie-
go, pisał swój kolejny dramatycz-
ny rozdział najnowszej historii.  
W taki oto sposób późniejsi ka-
płani zdobywali hart, moc Ducha 
i mądrość. W tzw. „jednostkach 
kleryckich” na niekorzyść zmienił 
się sposób traktowania kleryków. 
Uczestnictwo w nabożeństwach 
było utrudnione. W niedzielę wy-
znaczano dodatkowe szkolenia, 
sprzątania, zabawy, wspólne  
i obowiązkowe wyjścia do 
kina, ograniczano przepust-
ki, najbardziej niezłomnym 
nawet na okres 3-6 miesię-
cy. Uniemożliwiano zarówno 
posiadanie modlitewników 
i książek teologicznych, na-
wet tych wydanych w PRL-u  
za zgodą komunistycznej cen-
zury, jak i podręczników do 
nauki języków obcych. Unie-
możliwiano zachowanie postu 
w piątki, prowadzenie zbioro-
wych głodówek na znak pro-
testu przeciw szykanom. Co 
więcej próbowano kleryków 
indoktrynować podczas ideolo-
gicznych wykładów, także przy 
pomocy PRL-owskich księży 
kapelanów, wciągać w grupy 
zainteresowania, angażować  
w zespoły muzyczne grające  
na zabawach i imprezach, rozpi-
jać, itp. Często w ich otoczeniu 
pojawili się „eksi”, czyli ci, któ-
rzy już wcześniej definitywnie 
opuścili seminarium duchow-
ne. Później zastąpili ich cywilni 
„opiekunowie”, donoszący na 
każdego z kleryków i wspólnie 
z oficerami politycznymi wytwa-
rzający szczególny typ kartote-

Duchowni, którzy dostali promocję oficerską. Foto: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
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ki, która zawierała szczegółową 
psychofizyczną charakterystykę 
każdego alumna żołnierza z jego 
mocnymi i słabymi aspektami. 

W czasie trwania służby 
wojskowej kandydaci do ka-
płaństwa byli na różne sposoby 
szykanowani: zmuszano ich do 
wykonywania ciężkich, często 
bezsensownych prac fizycznych, 
uniemożliwiano praktyki religij-
ne, fizycznie i psychicznie znęca-
no się nad nimi, a także zachę-
cano do porzucenia seminariów  
w zamian za pomoc w znale-
zieniu mieszkania, pracy oraz 
stypendium na wysoko notowa-
nych świeckich uczelniach. Nie-
znaczna część kleryków została  
pod wpływem silnej indoktry-
nacji złamana i nie wróciła po 
odbyciu służby wojskowej do 
seminariów. Inni zostali zła-
mani psychicznie i w dodatku 
na oczach całego batalionu, 
niezdolnego żołnierza - alum-
na odbierali z koszar jego 
obolali rodzice. Przeważająca 
większość pozostała jednak 
wierna powołaniu i wytrwała  
w drodze do przyjęcia sakra-
mentu kapłaństwa. 

W sumie, przymusowa służ-
ba w kleryckich w jednostkach 
wojskowych miała odwieść kle-
ryków od kapłaństwa, osłabić 
ich psychicznie i fizycznie oraz 
dogłębnie ich rozpoznać, z my-
ślą o przyszłej posłudze i karie-
rze. Wbrew oczekiwaniom stała 
się wyjątkowym „poligonem” - 
cenną szkołą charakteru i życia 
zgodnego z wartościami. Było 
to szczególne forum wykuwa-
nia odwagi, męstwa, odpowie-
dzialności za Kościół i ojczyznę 
oraz przestrzenią ewangelizacji, 
autentycznych i trwałych przy-
jaźni, koleżeńskiej solidarności, 
honoru i prawdomówności. Był 
to czas modlitwy i postu oraz 
tajnego studiowania i tworzenia 
kultury (kabarety, utwory sce-
niczne, pieśni, poezja…). W su-
mie, alumni - żołnierze odkrywa-
li prawdziwość ewangelicznych 
obietnic (m. in. Mt 18,20 - „gdzie 
dwóch lub trzech gromadzi się 
w imię moje, tam Ja jestem po-
śród nich”), wartość „wysokiej 
miary życia codziennego” i głę-
boki sens życia Dekalogiem. Ich 
skarbem cenniejszym niż złoto 
stawała się postawa „więcej być”, 
czyli podążanie za sprawiedli-
wością, pobożnością, wiarą, 
miłością, wytrwałością, łagod-
nością…(zob. Syr 29, 11; 1 Tm 
6, 11b; Ef 1,10).

Biskup polowy o służbie 
wojskowej w kleryckich 
jednostkach Ludowego 
Wojska Polskiego

W homili i  wygłoszonej  
11 lutego 2017 r. w katedrze po-
lowej WP w Warszawie, Biskup 
Józef Guzdek przypomniał pro-
mowanym kapłanom i uczest-
nikom uroczystej Eucharystii, 
że kolejnym uderzeniem władz 
komunistycznych w Kościół było 
utworzenie, wbrew wcześniej-
szym porozumieniom, jednostek 
do których przymusowo wcie-
lano studentów diecezjalnych  
i zakonnych seminariów duchow-
nych. Władze PRL-u, powołując 
kleryków do odbycia zasadni-
czej służby wojskowej, zamie-
rzały odciągnąć od kapłaństwa 
jak największą liczbę alumnów, 
lub osłabić ich stan zdrowia tak 
psychicznego, jak i fizycznego 
oraz ukarać niepokornych i nie-
zastraszonych biskupów, zde-
montować fakultety teologiczne  
i wyższe seminaria duchowne 
oraz zniechęcić i odstraszyć 
potencjalnych studentów teo-
logii. Jednym słowem usiłowano 
osłabić Kościół, który był duszą 
narodu i jego moralnym kręgo-
słupem.

 „Przymusowy pobyt w woj-
sku był czasem represji, poni-
żania waszej godności i próbą 
łamania waszych sumień. Jednak 
oparliście się tej próbie i wyszli-
ście zwycięsko z tamtych do-
świadczeń. Zyskaliście wiele. Nie 
tylko umocniliście się w wierno-
ści Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, 
ale niejako od środka poznaliście 
śmiertelnego wroga, jego meto-
dy i ludzi służących bezbożnej 
ideologii” – powiedział hierarcha 
awansowanym księżom. Zda-
niem ordynariusza wojskowego 
– „służba w jednostkach kleryc-
kich zamiast złamać przyszłych 
kapłanów, pozwoliła zdobyć 
doświadczenie funkcjonowania 
aparatu bezpieczeństwa, którego 
celem było zniszczenie Kościoła 
i duchowe zniewolenie całego 
narodu. Podobnie jak Prymas Wy-
szyński [podczas swego interno-
wania], mogliście powiedzieć, że 
patrząc na oficerów politycznych 
Wojska Polskiego, ich morale  
i niecne praktyki, można było 
mieć nadzieję, że w przyszłości 
na polskim niebie rozbłyśnie ju-
trzenka wolności”. Biskup Guzdek 
podkreślił, że to dzięki posłudze 
alumnów – żołnierzy „wielu od-
zyskiwało wewnętrzną wolność 

i podejmowało próbę zmagania 
się z mocami ciemności. Macie 
za sobą doświadczenie Wielkie-
go Piątku. Wasza miłość do Boga  
i wierność Ojczyźnie zostały 
wypróbowane jak złoto w tyglu. 
Przymusowa służba wojskowa 
i związane z nią upokorzenia,  
a następnie praca duszpasterska, 
której często towarzyszyły szyka-
ny władzy ludowej, ostatecznie 
przyniosły błogosławiony owoc. 
Z perspektywy minionych lat do-
strzegacie lepiej, że poprzez te 
niełatwe dwa lata służby wojsko-
wej Pan Bóg przygotował Was  
do wielu ważnych zadań w Ko-
ściele i w naszej Ojczyźnie”.

Geneza oficerskich 
promocji byłych alumnów 
– księży niezłomnych

Minister Obrony Antoni Ma-
cierewicz w trakcie uroczystości 
zorganizowanej dla byłych alum-
nów żołnierzy, w kościele w któ-
rym przed 35-ciu laty posługiwał 
ks. Jerzy Popiełuszko, powiedział 
m.in.: „Ludowe Wojsko Polskie, 
formacja tak się nazywająca, po-
wstała nie dla obrony Ojczyzny, 
nie dla obrony narodu polskiego, 
nie dla walki o niepodległość, 
lecz powstała, jako formacja re-
alizująca dokładnie przeciwne za-
dania. Wy byliście tą elitą narodu, 
która szczególnie dramatycznie 
została tym narzędziem represji 
dotknięta”. Kontynuując swoją 
wypowiedź stwierdził: „Chcemy 
jasno powiedzieć, dzisiaj wraca 
sprawiedliwość, dzisiaj wraca 
prawda. Dobrzy muszą zostać 
nagrodzeni, źli muszą zostać uka-
rani. (…) Te nominacje są jedynie 
skromnym symbolem, którym 
Ojczyzna znaczy waszą wielką 
służbę” (Warszawa, 12.11.2016).

Prawda o alumnach pol-
skich seminariów w liczbie  
ok. 3 tys., którzy w czasach komu-
nistycznego zniewolenia zostali 
przymusowo wcieleni w szere-
gi Ludowego Wojska Polskiego 
miała być przemilczana, a nawet 
zapomniana - powiedział biskup 
polowy WP Józef Guzdek 11 lute-
go br. Dopiero męczeńska śmierć 
ks. Jerzego Popiełuszki, a następ-
nie jego beatyfikacja na Pl. Józefa 
Piłsudskiego pozwoliły przerwać 
zmowę milczenia i uchylić rąbka 
tajemnicy o prześladowaniu pol-
skiego duchowieństwa. Wreszcie 
nawet w polskiej prasie było gło-
śno, ale nadal tylko o ks. Jerzym, 
a przecież dziś wśród nowo pro-
mowanych alumnów żołnierzy 

jest aż 26 jego kolegów z bar-
toszyckiej jednostki. Są tu także 
obecni i ci, którzy w przebywali  
z nim w tej samej żołnierskiej 
izbie, kontynuował Biskup Po-
lowy.

Zanim jednak doszło do de-
cyzji Prezydenta RP, dotyczącej 
promocji oficerskich dla byłych 
alumnów-żołnierzy, środowi-
sko księży, którzy byli zmuszeni  
do przerwania studiów seminary- 
jnych i odbycia służby wojsko-
wej, kilkakrotnie zwracało uwagę 
na ten fakt niesprawiedliwości 
i traktowania ich nie tylko jako 
obywateli drugiej klasy, ale wręcz 
wrogów państwa polskiego.  
W konsekwencji różne gremia 
księży, byłych żołnierzy LWP, 
zwracały się do kolejnych pre-
zydentów RP, ministrów obrony 
narodowej, przewodniczących 
Konferencji Episkopatu Polski 
oraz biskupów polowych z proś-
bą o zauważenie i docenienie ich 
przymusowej, dwuletniej służby 
w wojsku. Postulowano miano-
wanie ówczesnych alumnów - 
żołnierzy na pierwszy stopień 
oficerski, tak jak to miało miejsce 
w przypadku studentów świec-
kich uczelni, którzy przechodzili 
znacznie krótsze przeszkolenie 
wojskowe. I dopiero teraz, tzn. 
po ponad 50 latach, ich postulaty  
i wnioski są stopniowo uwzględ-
niane.

W ostatnich latach o pomoc 
w odnalezieniu i nawiązaniu 
kontaktu z byłymi klerykami-
-żołnierzami został poproszo-
ny Ordynariat Polowy, który 
otrzymał odpowiedzi od 1050 
byłych alumnów-żołnierzy. An-
kiety zostały przekazane do De-
partamentu Kadr Ministerstwa 
Obrony, który na ich podstawie 
zebrał dokumentację i sporzą-
dził wniosek awansowy. Księży 
– zgodnie z konstytucją – na 
pierwszy stopień oficerski, pod-
porucznika rezerwy, mianował 
prezydent Andrzej Duda. Uczynił 
to na wniosek szefa MON Anto-
niego Macierewicza. Stopień 
ten nie wiąże się z przywilejami 
przewidzianymi dla oficerów 
zawodowych. 

Przywracanie 
sprawiedliwości, polskiej 
tradycji oraz znaków 
polskiej armii

Z racji wręczania promocji 
oficerskich kolejnym księżom 
Minister Obrony powiedział 
m.in.: Ludowe Wojsko Polskie, 
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formacja tak się nazywająca, po-
wstała nie dla obrony Ojczyzny,  
nie dla obrony narodu polskiego,  
nie dla walki o niepodległość, 
lecz powstała, jako formacja re-
alizująca dokładnie przeciwne za-
dania. Wy byliście tą elitą narodu, 
która szczególnie dramatycznie 
została tym narzędziem represji 
dotknięta. Wtedy, gdy były tylko 
szyki zaciężne, to wy tworzyli-
ście armię duchową. Dzięki temu 
żołnierze polscy bez względu 
na to, jakie musieli wykonywać 
rozkazy, zawsze pamiętali, że 
mają obowiązek służyć Bogu  
i Ojczyźnie. Ta myśl przetrwała 
i stała się źródłem odbudowy 
polskiej armii, to dzięki Wam  
w olbrzymim stopniu – podkre-
ślał szef resortu obrony RP.

Tak jak powracamy dzisiaj 
do polskiej tradycji, do znaków 
polskiej armii, do jej historii  
i fundamentów żołnierzy nie-
złomnych, tak przywracamy też 
księży niezłomnych, czyli Was – 
mówił Antoni Macierewicz. Szef 
MON zarazem przypomniał, że 
o sile armii nie stanowi mundur, 
uzbrojenie, ale duch i wartości, 
którym żołnierze służą. To nie my 
wam nadajemy patenty, to Wy 
nam musicie ten patent wartości 
stale polskiej armii przekazywać 
– dodał. I dlatego to wy tę armię 
tworzyliście cały czas, nawet jeśli 
nie było jej widać na zewnątrz. 
Dzisiaj składamy Wam hołd. 
Ale składając Wam hołd mówi-
my, służcie Polsce dalej, bo was 
potrzebujemy. Potrzebujemy 
takiego ducha, potrzebujemy 
tych wartości, właśnie takiej de-
terminacji jaką wtedy, w Brzegu, 
Bartoszycach i w innych obozach, 
w Drawsku Pomorskim, wyku-
waliście, przekazywaliście, poka-
zywaliście, że można. Dodał, że 
wojsko tworzą nie tyle mundury 
i uzbrojenie, lecz przede wszyst-
kim duch i wartości. Wtrącano 
was do niewolniczej pracy, aby 
zniszczyć Kościół, a przez Kościół 
także naród, a przez naród tak-
że człowieczeństwo, cywilizację. 
Nie pozwoliliście na to i swoim 
wysiłkiem, swoim cierpieniem, 
swoją determinacją stanowiliście 
i stanowicie wzór dla całej armii, 
dla całego narodu. Armia dzisiaj 
wam dziękuje – podkreślił mini-
ster Antoni Macierewicz.

Przywracanie wojska narodo-
wi to zadanie, które wśród innych 
spada na ministra obrony naro-
dowej. W ramach tego zadania 
jest także sprawienie, by wojsko 
nie było symbolizowane przez 

postacie, które poniżają: tradycję, 
dorobek i godność wojska pol-
skiego. Myślę o ludziach, którzy 
pracowali dla sowieckich służb.

Uroczystość wręczenia 
patentów oficerskich 
duchownym z jednostek 
kleryckich

W sobotę 11 lutego 2017 r. 
uroczysta msza św. rozpoczęła 
się od wprowadzenia sztanda-
ru Wojska Polskiego i odśpie-
wania Mazurka Dąbrowskiego.  
W mszy św. uczestniczyli mi-
nister Antoni Macierewicz,  
gen. broni Leszek Surawski, szef 
Sztabu Generalnego, gen. dyw. 
Jan Śliwka, zastępca Dowódcy 
Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych, gen. bryg. Robert Głąb, 
dowódca Garnizonu Warszawa,  
gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, 
szef sztabu Dowództwa Opera-
cyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
Radosław Peterman, dyrektor 
Departamentu Kadr, rodziny  
i przyjaciele nominowanych  
na pierwszy stopień oficerski 
księży.

Po Eucharystii celebrowanej 
w intencji żołnierzy-alumnów  
z lat 1959-1980, odczytano 
postanowienie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy o mianowaniu 
kolejnych alumnów - żołnierzy 
na pierwszy stopień oficerski, 
tym razem dotyczyło to grona 
207 duchownych. Następnie 
161. obecnym księżom mini-
ster obrony narodowej wręczył 
patenty oficerskie oraz książki 
„Oficer polski” Tadeusza Hołówki, 
z celną dedykacją Pana Ministra.  
W tym ważnym akcie towarzy-
szył mu ks. bp Guzdek. Zaznaczył,  
że z dumą wręcza patenty pod-
pisane przez prezydenta RP, 
dziękował za służbę i gratulował 
wejścia do korpusu oficerskie-
go - Jesteście Polsce i polskiej 
armii potrzebni. Polska armia jest 
dumna, że ma takich oficerów, 
że mieliśmy ich zawsze. Dzisiaj 
tylko poświadczamy, że jesteście 
solą ziemi i solą polskiej armii, 
że jesteście jej prawdziwym kor-
pusem oficerskim – powiedział. 
Przypomniał też, że byli klerycy-
-alumni, odbierając nominacje 
odpowiadali: „ku chwale Boga 
i Ojczyzny”. Przez tę aklamację 
przypominaliście o tych najwyż-
szych wartościach i o tym, za co 
pokolenia Polaków płaciły krwią 
- powiedział. W tej części uroczy-
stości, Chór Reprezentacyjny 

Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego odśpiewał „Hymn do 
miłości Ojczyzny”.

PRL-owska próba alumnów
-żołnierzy w ocenie 
ministra obrony

Na naszych oczach do życia 
społecznego Polski powraca 
prawda, honor i sprawiedliwość. 
Antoni Macierewicz powiedział 
do kolejnego grona księży 
żołnierzy: Dumny jestem, że 
mogę w imieniu pana prezy-
denta, armii polskiej przekazać 
te patenty. W swym wystąpieniu 
po wręczeniu nominacji oficer-
skich podkreślił również prawdę,  
że wojsko tworzą nie tyle mun-
dury i uzbrojenie, ile duch i war-
tości. […] Następnie stwierdził, 
że mianowani są oficerami  
od dawna, a sobotnia uro-
czystość tylko to poświadcza. 
Jesteście oficerami Rzeczypo-
spolitej, armii polskiej, żołnie-
rzami nie tylko przez swoją po-
sługę kapłańską, co oczywiste,  
ale także przez swoją posługę  
dla narodu i dla armii, tę, którą re-
alizowaliście w najcięższych wa-
runkach, gdy chciano was upo-
korzyć, zniszczyć […] Wtrącano 
was do niewolniczej pracy, aby 
zniszczyć Kościół, a przez Kościół 
także Naród, a przez Naród tak-
że człowieczeństwo, cywilizację. 
Nie pozwoliliście na to i swoim 
wysiłkiem, swoim cierpieniem, 
swoją determinacją stanowiliście 
i stanowicie wzór dla całej armii, 
dla całego Narodu. Armia dzisiaj 
wam dziękuje – podkreślił Pan 
Minister. 

Podczas wcześniejszej pro-
mocji Szef MON stwierdził,  
iż „dzięki Waszej pracy w olbrzy-
mim stopniu naród polski się 
odradza, naród polski powraca 
do swojej wiary, swojej trady-
cji i swojej misji, której byliście  
w tak trudnych, tak dramatycz-
nych okolicznościach, wierni 
bardziej niż ktokolwiek inny” 
(Warszawa, 12.11.2016).

Kończąc swe wystąpienie 
Minister Macierewicz powie-
dział: „Teraz przyszedł czas, gdy 
wolna ojczyzna potrzebuje Was 
bardziej niż kiedykolwiek. Cho-
ciaż wydawałoby się, że fizycz-
ne zagrożenia minęły, to akcent 
trzeba postawić na „wydawałoby 
się” i zapewne dzień dzisiejszy 
bardziej niż kiedykolwiek nam 
o tym przypomina. Ale bez 
względu na problem zagrożeń 
fizycznych, problem siły ducha 

i zagrożeń dla wartości jest dzi-
siaj nie mniej istotny, niż gdy był 
w tych czasach, gdy z łamów 
„Trybuny Ludu” krzyczały tytu-
ły o klerykalizmie, o zacofaniu, 
o wstecznictwie. One wracają, 
nadal można je przeczytać, może 
nawet jeszcze brutalniejsze,  
a może nawet jeszcze perfid-
niejsze, bo teraz ubrane w sza-
tę wolności, bo teraz szczycące 
się liberalizmem, ale przecież tak 
samo jak wówczas wymierzone 
w te same wartości, w ten sam 
naród i w ten sam Kościół – dodał 
Szef MON.

Wypowiedzi biskupa
polowego i księży 
poruczników

W lutym b.r., po mianowaniu 
kolejnych 207 (a w sumie już ok. 
500) byłych alumnów – żołnie-
rzy za „wierność Bogu, Ojczyźnie  
i Kościołowi” na stopień pod-
porucznika, biskup polowy 
WP Józef Guzdek powiedział,  
że alumni-żołnierze z próby 
represji, poniżania godności i 
łamania sumień wyszli zwycię-
sko. ”[…] Zyskaliście wiele. Nie 
tylko umocniliście się w wierno-
ści Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, 
ale niejako od środka poznali-
ście śmiertelnego wroga, jego 
metody i ludzi służących bez-
bożnej ideologii. Powróciliście 
do seminariów, ukończyliście 
studia i przyjęliście święcenia 
kapłańskie. Skierowani do pracy 
duszpasterskiej byliście uzbrojeni 
nie tylko orężem wiary i wiedzy 
teologicznej, ale także niezwy-
kle cennym doświadczeniem 
funkcjonowania aparatu bez-
pieczeństwa, którego celem było 
zniszczenie Kościoła i duchowe 
zniewolenie całego narodu […]. 
Owszem, walka z tym systemem 
trwała długo. A Wy macie w niej 
swój duży udział przez wytrwałe 
głoszenie Ewangelii i sprawo-
wanie sakramentów świętych.  
To dzięki waszej duszpasterskiej 
posłudze wielu odzyskiwało we-
wnętrzną wolność i podejmowa-
ło próbę zmagania się z mocami 
ciemności. Wielu księży zostało 
uwięzionych, a nawet skazanych 
na karę śmierci. Niektórzy stracili 
życie, zamordowani przez tzw. 
nieznanych sprawców.” Alum-
ni - żołnierze „pozostali wierni 
najwyższym wartościom i za-
siewali je przez wiele długich 
lat w serca naszych rodaków”. 
Na zakończenie homilii biskup 
Guzdek powiedział: „Zaufaliście 
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Jezusowi, który Was posłał „jak 
owce między wilki”. Zgodnie  
z Jego poleceniem byliście „roz-
tropni jak węże, a nieskazitelni 
jak gołębie” (por. Mt 10,16). Oto 
dzień waszego zwycięstwa! Ow-
szem, ostatecznie to Bóg Was na-
grodzi za wierną służbę, wszak 
zapowiedział, że przyjdzie, aby 
„każdemu odpłacić, jaka jest jego 
praca” (por. Ap 22,13). Przyjmijcie 
jednak oficerskie patenty jako 
wyraz uznania i wdzięczności 
polskiego państwa za to, co uczy-
niliście dla jego zmartwychwsta-
nia do wolności i suwerenności”.

W imieniu nowo mianowa-
nych głos zabrał ks. ppor. rez. Jan 
Byrski, który wyraził wdzięczność 
prezydentowi Dudzie, ministrowi 
Macierewiczowi, bp. Guzdkowi 
oraz wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do przeprowadzenia 
uroczystości. Następnie powie-
dział: „w czasie służby wojskowej 
często przypominaliśmy naszym 
przełożonym, że jesteśmy tu 
bezprawnie, że władze PRL nie 
przestrzegają zawartych przez 
siebie porozumień z Kościo-
łem katolickim. Dziś mamy tę 
wielką, zbiorową satysfakcję,  
na którą czekaliśmy od 1989 roku,  
że Państwo Polskie powraca  
do normalności. Mianowanie  
na stopień podporucznika rezer-
wy jest gestem sprawiedliwości 
i uhonorowaniem przez Polskę 
duchownych, którzy jako alum-
ni zostali powołani do odbycia 
służby wojskowej. Oto jest dzień, 
który dał nam Pan”.

Jeden z byłych alumnów-żoł-
nierzy awansowanych na pierw-
szy stopień oficerski w grudniu 
2016 r., w liście adresowanym  
do ordynariusza polowego 
stwierdził, że w tym dniu skoń-
czył się dla niego komunizm. 
„Dziękuję Bogu, że mogłem 
dać świadectwo Prawdzie  
i że uchroniłem się przed niena-
wiścią wobec tych, którzy chcieli 
złamać moje sumienie, wydrzeć 

wiarę z mojego serca i doprowa-
dzić do zdrady Kościoła. Jestem 
szczęśliwy, że potrafiłem przeba-
czyć tym, którzy wyrządzili mi 
krzywdę”.

W gronie promowanych 
znalazło się kilku księży pro-
fesorów. Wśród nich był m.in.  
ks. prof. Ignacy Bokwa z Rado-
mia, wykładowca Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. W wypowiedzi dla 
„Radia Plus Radom” podkreślił 
m.in.: „Wartość słów prezydenta 
Polski, że kandydat na stopień 
oficerski jest gotowy poświęcić 
wszystko dla dobra ojczyzny jest 
ogromna. Jestem wdzięczny za 
okazane zaufanie. W PRL po-
woływanie kleryków do wojska 
było jedną z form represji wobec 
duchowieństwa. Klerycy kończy-
li służbę zazwyczaj w stopniu 
szeregowego. Tymczasem stu-
denci cywilni, choć przechodzili  
o wiele mniej intensywne szko-
lenie wojskowe, byli najczęściej 
awansowani na oficerów. Ten sto-
pień oficerski to sprawiedliwość 
dziejowa, bowiem wbrew swojej 
woli, wielu musiało odbyć służbę 
wojskową. Ale z drugiej strony 
doświadczenia zdobyte w wojsku 
przydały się w późniejszym życiu. 
Nawiązaliśmy też wiele przyjaźni, 
które trwają do dzisiaj”.

W latach 1968-1970, jako 
jeden z 23 wrocławskich alum-
nów, (yszydzanych przez ofice-
rów politycznych „jako prywatna 
menażeria arcybiskupa Kominka”, 
a w gronie kolejnych - ok. 300 
z różnych seminariów, także  
i ja – autor niniejszego tekstu, 
pełniłem służbę wojskową  
w kleryckiej jednostce w Bar-
toszycach. Mogę się natych-
miast podpisać pod powyżej 
przytoczonymi słowami księży 
poruczników. Dołączam się rów-
nież do wyrazów wdzięczności 
za decyzje i ocenę fenomenu 
alumnów-żołnierzy formułowaną  
przez Pana Prezydenta Dudę, 

Ministra Macierewicza i bisku-
pa Guzdka. Co prawda, na te 
oznaki elementarnej sprawie-
dliwości przyszło nam, synom 
polskiej ziemi, czekać aż pół 
wieku. Ze swej strony dodam, 
iż w wojsku doświadczaliśmy 
namacalnie, że słowa Ewangelii 
są prawdziwe i czynią nas nie-
dobitą twierdzą. Dziękuję Panu 
Bogu, że nie pozwoliliśmy sobie 
narzucić ani mowy, ani postawy 
nienawiści, a kochając - i to kon-
kretnie - nieprzyjaciół, obronili-
śmy chrześcijańską tożsamość  
i dzięki temu stawaliśmy się tak-
że ewangelizatorami mężczyzn 
w mundurach różnej rangi, 
niekiedy także wobec ich ro-
dzin. Mam satysfakcję, że wraz  
z kilkoma alumnami tworzyłem 
zespół programujący i koordy-
nujący kształt chrześcijańskiego 
i wspólnotowego „więcej być”, re-
alizowanego we wszystkich, tzn. 
trzech kompaniach kleryckiego 
batalionu. Stworzyliśmy program 
racjonalnego wykorzystania daru 
czasu i naszych talentów poprzez 
tajne komplety studiów filozo-
ficznych i teologicznych, ambicją 
było zdać celująco co najmniej 
dwa egzaminy, studium języków, 
twórczość kulturalną i rozryw-
kową. Kleryckie jednostki miały 
nas „wygasić” i zatomizować, a 
my na zasadzie agere contra, z 
jednej strony robiliśmy wszystko,  
aby te dwa lata nie były stracone 
w perspektywie służby dla Pol-
ski i Kościoła, a z drugiej poprzez 
osobiste kontakty i przyjaźnie 
poznawaliśmy różne polskie 
regiony, diecezje, seminaria 
i zakony oddzielone murem 
ignorancji na skutek rozbiorów 
i działań kolejnych okupantów. 
Po zakończonej służbie współor-
ganizowałem nieformalne zjazdy 
byłych żołnierzy – alumnów, wy-
głaszałem referaty i publikowa-
łem pierwsze naukowe artykuły 
ukazujące głębszy sens i wartość 
kleryckiej służby w PRL. Dzięki 

wyzwalającej mocy prawdy i mi-
łości, możemy mówić o wspól-
notowym zwycięstwie polskiego 
prezbiterium. I tak oto nastał bar-
dzo radosny dzień, nie tylko dla 
trzech tysięcy byłych alumnów 
– żołnierzy, ale zarazem dla Ko-
ścioła, Ojczyzny i odradzającego 
się polskiego wojska.

„Bez honoru jest państwo, 
które nie pamięta o swoich 
bohaterach”

Podczas oficjalnych ob-
chodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy wyklętych 
w Pałacu Prezydenckim Prezy-
dent RP Andrzej Duda podkreślił,  
że historia Rzeczypospolitej,  
to „w ogromnej części historia 
walki. Walki, która kosztowała nas 
morze krwi, tej najcenniejszej”. 
Przypomniał w swoim przemó-
wieniu, że wielkim celem komu-
nistów, było wymazanie, zadep-
tanie i zakopanie pamięci o tych, 
którzy nie zgadzali się z obecnym 
systemem i władzą. Prezydent 
RP powiedział także: „Żołnierze 
Niezłomni, Żołnierze Wyklęci. 
Ale nie tylko oni.(…) To wreszcie 
ci, którzy powiedzieli nie temu 
największemu celowi, jaki ko-
muniści mieli: zamordować  
i zakopać, żeby się nigdy nikt nie 
dowiedział. Żeby historia „głucho 
o nich milczała”. Ci, którzy posta-
nowili tę pamięć o nich wydobyć 
i wiele lat poświęcili na to, aby 
ta pamięć była. 

Aby wiedziało o nich młode 
pokolenie, aby stanęły pomniki. 
Aby żołnierzom Rzeczypospo-
litej, obrońcom niepodległości 
oddana była należyta cześć i 
aby Rzeczpospolita odzyskała 
honor, bo bez honoru jest pań-
stwo, które nie pamięta o swoich 
bohaterach i nie czci ich. Za to 
wszystko w imieniu Rzeczypo-
spolitej z całego serca Państwu 
dziękuję”.
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Niemcza to jedno z naj-
starszych miast w Polsce  
i na Dolnym Śląsku. Już w 990 
roku czeski mnich z Sazawy za-
pisał „Nemci perdita est” – co 
znaczyło, że wówczas Niemczę 
leżącą na obszarze znanego 
plemienia Ślężan „Pagus Silen-
si” utracili Czesi i przeszła pod 
władanie państwa polskiego. 
Historia grodu znana jest w Pol-
sce ze słynnej obrony Niemczy 
w 1017 roku. W tym właśnie 
roku za panowania w Polsce Bo-
lesława Chrobrego (992-1025) 
cesarz niemiecki Henryk II naje-
chał na Polskę. Wojska cesarza 
wyposażone w potężne machi-
ny oblężnicze otoczyły gród, 
którego mieszkańcy stoczyli 
dramatyczną bitwę obronną. 
Bohaterska obrona Niemczy 
podziwiana była nawet przez 
wrogów państwa polskiego.  
To przez Niemczę wiodła dro-
ga, którą przewożono ciało i 
relikwie św. Wojciecha. W tym 
właśnie grodzie, który w tym 
roku obchodzi tysięczną rocz-
nicę zwycięskiej obrony, orszak 
żałobny miał zatrzymać się na 
dłużej. Tu odprawiono msze 

święte i modlono się przy zwło-
kach świętego. Jeśli wierzyć le-
gendzie, jest to miejsce podwój-
nie symboliczne. Według podań  
św. Wojciech za życia miał tu 
odprawiać msze i nabożeństwa  
w drodze do Wrocławia i Kra-
kowa, które wówczas podległe 
były diecezji w Pradze. Kronikarz 
z Merseburga biskup Thietmar, 
świadek wydarzeń wojennych 
1017 roku zapisał w swej kroni-
ce:  „Nigdy nie słyszałem o ob-
lężonych, którzy by z większą 
od nich wytrwałością i bardziej 
przezorną zaradnością zabiegali 
o swoją obronę.” Obrona Niem-
czy stała się w polskiej historii 
symbolem obrony jej granic. 
Wiadomość o zwycięstwie  
i odstąpieniu wojsk cesarskich 
przekazano bezpośrednio Bo-
lesławowi Chrobremu, który  
z Wrocławia dowodził działa-
niami wojennymi. 

Najważniejszym wydarze-
niem w kształtowaniu się obra-
zu dzisiejszej Niemczy była nie-
wątpliwie lokacja na prawie nie-
mieckim, którą datuje się na rok 
1282. Od roku 1369 Niemcza ma 
już swoją radę miejską, od 1383 

prawo wyższego sądu, od 1424 
w mieście rezydował burmistrz, 
a w 1474 wzniesiono ratusz.   
Od 1311 roku Niemcza należała 
do księstwa legnicko-brzeskie-
go. Znamiennym wydarzeniem 
jest zajęcie miasta przez hu-
sytów w 1430 roku. Od 1527 
roku wraz z całym księstwem 
legnicko-brzeskim przechodzi 
pod władanie Habsburgów,  
a od 1742 roku podobnie jak 
cały Śląsk przechodzi pod 
panowanie Hohenzollernów.  
W państwie pruskim staje się 
siedzibą powiatu (do 1932 
roku).  W wyniku II  wojny 
światowej 28 maja 1945 roku  
do miasta przybyli polscy urzęd-
nicy, Niemcza wróciła w granice 
państwa polskiego. 

Najstarsze zapisy w księ-
gach biskupich i kronikach  
z wczesnego średniowiecza 
dowodzą, że Niemcza jest star-
sza od Wrocławia, a także była 
trzecim, zaraz po Wrocławiu  
i Głogowie, najstarszym ośrod-
kiem grodowym posiadającym 
kościół. Niemcza zachowała 
po dzień dzisiejszy najstarszą 
w regionie nazwę. Najstarsza 

pieczęć Niemczy oraz obecny 
i ówczesny herb miasta zawie-
rają w swoim wizerunku znak 
śląskiego piastowskiego orła, 
wspartego na fundamentach 
książęcej wieży. Wiadomym 
jest, że znak orła, symbol ślą-
skiej dynastii rodowej Piastów, 
jest protoplastą polskiego go-
dła państwowego przyjętego 
przez Henryka IV Prawego,  
a ostatecznie wprowadzonym 
przez Króla Przemysława II. Ten 
symbol wspólnoty rodowej Pia-
stów Śląskich w swoim herbie 
Niemcza zachowała do dziś.

Mówiąc o szlaku św. Wojcie-
cha nie sposób nie wspomnieć 
o Niemczy. To przez Niemczę 
właśnie wiodła droga, którą 
przewożono ciało i relikwie  
św. Wojciecha. W tym wła-
śnie grodzie orszak żałobny 
miał zatrzymać się na dłużej. 
Tu odprawiono msze święte 
i modlono się przy zwłokach 
świętego. Jeśli wierzyć legen-
dzie, jest to miejsce podwójnie 
symboliczne. Według podań św. 
Wojciech jadąc do Gniezna miał 
odprawiać msze i nabożeństwa 
w Niemczy.

Konrad Czapliński

NIEMCZA                                                                                                     

Fragment zachowanych murów obronnych Niemczy. Fot. Konrad Czapliński
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 NIEMCZA

Pierwsze ślady życia w oko-
licach Niemczy sięgają czasów 
ponad 4500 lat przed narodze-
niem Chrystusa. 

W X wieku Niemcza była już 
grodem należącym do Państwa 
Polskiego. Świadczy o tym notat-
ka czeskiego mnicha z Sazawy,  
w której w roku 990 napisał „Item 
eodem anno Nemci perdita est”, 
co oznaczało, że miasto to zo-
stało stracone na poczet wojsk 
Mieszka I.  

Najważniejszym wyda-rze-
niem dotyczącym Niemczy było 
oblężenie grodu przez cesarza 
niemieckiego Henryka II. Podczas 
jego najazdu na ziemie polskie, 
sprzymierzone wojska niemiec-
kie i czeskie, a także oddziały po-
gańskich Wieletów na początku 
sierpnia 1017 roku rozpoczęły 
oblężenie grodu stojącego  
na drodze ku dalszym podbojom. 
Sam opis tego historycznego wy-
darzenia został bardzo barwnie 
opisany przez kronikarza cesar-

skiego Thietmara z Merseburga. 
Sprzymierzone siły zbrojne 

rozpoczęły zmasowane oblężenie 
grodziska. W ataku brało udział 
jednocześnie ponad 12 tysięcy 
wojów, co miażdżąco przewyż-
szało całą populację Niemczy. 
Średnio na metr obwarowań 
miejskich przypadało ok. 600 
zbrojnych wojów. Dodatkowo 
używano potężnych maszyn 
oblężniczych oraz miotających. 
Mimo tak agresywnego ataku, 
wojska polskie były w stanie 
bronić się przez prawie mie-
siąc. Nieocenioną pomocą sta-
ły się głównie posiłki przysłane  
z Wrocławia przez samego Bo-
lesława Chrobrego. Nie było 
to jednak łatwe, gdyż z każdej 
strony grodziska stacjonowały 
wojska nieprzyjaciela Henryk II, 
który widząc swoją sromotną 
porażkę oraz szacując straty po 
swojej stronie, postanowił od-
stąpić od oblężenia, a prawie  
4 miesiące później podpisał po-

kój w Budziszynie korzystny dla 
Państwa Polskiego. 

Pewne zwycięstwo Niemczan 
wywołało takie zdziwienie, a jed-
nocześnie podziw ze strony na-
jeźdźców, że sam kronikarz, który 
z racji swoich tradycji rodzinnych 
nigdy nie przedstawiał Słowian 
w korzystnym świetle, wyraził 
szacunek i podziw dla działań 
mieszkańców tego miasta. „Ni-
gdy nie słyszałem o oblężonych, 
którzy by z większą od nich wy-
trwałością i bardziej przezorną 
zaradnością zabiegali o swoją 
obronę”. Oblężenie Niemczy było 
dopiero początkiem jej bogatej 
historii oraz znaczenia w dziejach 
Państwa Polskiego. 

W 1137 roku kroniki czeskie 
podają, że w Niemczy odbyło 
się spotkanie Bolesława Krzy-
woustego z księciem czeskim 
Sobiesławem, podczas którego 
syn Krzywoustego Władysław II 
podawał do chrztu syna Sobie-
sława Wacława II, późniejszego 

króla Czech.
W roku 1213 do zamku  

w Niemczy przybywa księżnicz-
ka Jadwiga, późniejsza święta, 
patronka Śląska, fundatorka ko-
ściołów w Niemczy. Niewątpliwie 
najważniejszym wydarzeniem 
w kształtowaniu się obrazu dzi-
siejszej Niemczy była lokacja na 
prawie niemieckim, którą datuje 
się na rok 1282. 

W roku 1295 r. książę Bolko 
Świdnicki buduje w Niemczy 
fortyfikacje (obok Dzierżonio-
wa, Ząbkowic Śl. i Książa), oraz 
następuje przebudowa zamku  
i murów obronnych, które zaopa-
trzone są w dwie bramy i cztery 
furty. Taki stan pozostał do dziś. 
W tym samym roku, podczas 
wyświęcania niemczańskiego 
Kościoła w Rynku, biskup Jan, 
zwracając się do Polaków i Niem-
ców mieszkających w Niemczy, 
wypowiada już przed 700 laty 
słowa, które mają odzwiercie-
dlenie we współczesnym pro-

Panorama Niemczy. 

Panorama Niemczy z lotu ptakaBaszta bramy górnej.
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cesie integracji Europy: „Niech 
w tym kościele modlą się Polacy 
z Niemcami, wszyscy razem, ale 
także każdy z osobna”.

Od 1311 roku Niemcza nale-
żała do księstwa legnicko-brze-
skiego. W 1419 roku na miasto 
napadli husyci, który ustanowili 
w Niemczy swoją ostoję, jako 
dobrze ufortyfikowane miasto. 
Dopiero w 1434 roku, po podda-
niu się grodu wyburzono część 
murów obronnych okalających 
gród. 

W 1500 roku miał miejsce 
jeden z pierwszych wielkich po-
żarów miasta. Zniszczył on całe 
miasto oraz kościół parafialny. 
Dwa lata później odbudowano 
mury miejskie i przekształcono 
ocalałą zabudowę. Dzięki rozwi-
jającemu  się  rzemiosłu miasto 
bogaciło się.

W 1625 roku Niemczę nawie-
dziła tragiczna w skutkach epide-
mia dżumy, która zdziesiątkowała 
mieszczan. Była to jedynie zapo-
wiedź nieszczęść, jakie niosła  
ze sobą wojna 30-letnia. 21 wrze-
śnia 1675 roku umiera bezpo-
tomnie w wieku 15 lat, ostatni 
potomek dynastii Piastów Ślą-
skich – Jerzy Wilhelm, władca 
Niemczy. Miasto przechodzi na 
okres prawie 70 lat pod pano-
wanie Habsburgów. 

W 1742 roku Śląsk został 
przejęty przez dynastię Hohen-
zollernów. Za rządów króla Prus 
Fryderyka II Niemcza została 

uporządkowana. Sukcesywnie 
wymieniano pokryte gontem da-
chy na dachówkę, dzięki czemu 
mniej było pożarów. 

Na początku XIX wieku  
do Niemczy zawitały wojska 
spr z ymier zone z  Napole -
onem Bonaparte. Nakazano 
rozebranie furt wjazdowych 
do miasta, ale pozostawiono 
mury obronne. Dekadę póź-
niej doszło do najgorszych  
w skutkach pożarów w historii 
Niemczy. W 1853 i 1859 roku  
w wyniku pożarów spłonął ratusz 
miejski oraz duża część zabudo-
wy nowego rynku. Dopiero dzie-
sięć lat później (1865-66) posta-
wiono nowy gmach magistratu, 
który stoi po dziś dzień. 

Od połowy XIX wieku Niem-
cza przeżywała rozkwit zainte-
resowania pięknem przyrody, 
a co za tym idzie rozwojem 
turystyki. Wówczas przyjezdni 
zainteresowali się ogrodem bo-
tanicznym Fritza von Oheimba, 
który w Wojsławicach (2 km od 
Niemczy) stworzył swój park  
w 1811 roku. Ogród ten przy-
ciągał rzesze zainteresowanych 
osób i był drugim najbardziej po-
ważanym w Europie ogrodem 
pokazowym, zaraz po angielskim 
ogrodzie pani Gertrude Jekyll.  
W 1890 roku w Niemczy powo-
łano Towarzystwo Upiększające, 
które dbało o rozwój turystyki  
i organizowało wycieczki do Gi-
lowa oraz na Ostrą Górę. 

W XX wieku miasto miało już 
597 ha powierzchni i składało 
się z 7 osobnych gmin. Wzrost 
liczby ludności spowodował ko-
nieczność rozszerzenia terenów 
osiedlowych dla nowego budow-
nictwa. W 1921 roku rozpoczęto 
budowę pierwszego osiedla, któ-
rego architektem był Ernst May 
– ten sam, który zaprojektował 
wrocławski Ołtaszyn. 

Na terenie Niemczy w trak-
cie II wojny światowej nie były 
prowadzone działania wojenne. 
Dopiero 9 maja 1945 roku mia-
sto zostało zajęte przez wojska 
radzieckie. Po drugiej wojnie 
światowej przeniesiono więk-
szość urzędów administracyjnych 
do Dzierżoniowa, co sprawiło, że 
Niemcza powoli była spychana 

na margines. Wiosną 1946 roku 
nastąpiły wysiedlenia ludności 
niemieckiej, a rok później ko-
ściół parafialny został przejęty 
przez wspólnotę katolicką. Gdy  
w 1971 roku wybudowano miej-
ską obwodnicę, miasto odcięło 
się w dużej mierze od ruchu tu-
rystycznego. 

Po roku 2000 Niemcza na-
wiązała współpracę partnerską 
z niemieckim miastem Gladen-
bach, czeskim Letohradem oraz 
francuskim Monteux. Rok  2017 
jest dla Niemczy  rokiem mile-
nijnym. W dniach 8-10 września 
obchodzona będzie okrągła rocz-
nica Wielkiej Obrony Niemczy 
1017 – 2017.  
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Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Brama Dolna murów obronnych.
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NIEMCZA (NIMPTSCH)

Die ersten Spuren des Le-
bens in der Gegend von Niem-
cza (Nimptsch) reichen bis 4500 
Jahre vor Geburt Christi zurück.

Im 10. Jahrhundert war 
Niemcza (Nimptsch) eine Burg, 
die zum polnischen Staat gehör-
te. Ein Beweis dafür ist eine Notiz 
eines tschechischen  Mönchen 
aus Sázava [Sasau] aus dem 
Jahre 990, wo zu lesen ist „Item 
eodem anno Němčí perdita est“. 
Das bedeutete, dass die Stadt an 
die Truppen von Mieszko I. ver-
loren gegangen ist. 

Das wichtigste Ereignis, das 
Niemcza (Nimptsch) betrifft, war 
die Belagerung der Burg durch 
den deutschen Kaiser Heinrich 
II. Während seines Überfalls auf 
die polnischen Gebiete began-
nen die alliierten deutschen und 
tschechischen Truppen, sowie 
die heidnischen Veleti -Truppen 
Anfang August 1017 die Belage-
rung der Burg, die zur weiteren 
Eroberungen im Wege stand.  
Die Beschreibung dieses histo-
rischen Ereignisses wurde vom 
kaiserlichen Chronisten Thietmar 
von Merseburg sehr anschaulich 
dargestellt.

Die alliierten Streitkräfte be-

gannen eine massive Belagerung 
der Burg. Am Angriff nahmen in 
der gleichen Zeit mehr als 12.000 
Krieger teil, was die gesamte 
Bevölkerungszahl von Niemcza 
(Nimptsch) überwältigend über-
schritt. Im Durchschnitt gab es 
auf einen Meter Stadtmauer ca. 
600 bewaffnete Krieger. Darüber 
hinaus verwendeten sie mäch-
tige Belagerungs- und Wurf-
maschinen. Trotz eines solchen 
aggressiven Angriffs waren die 
polnischen Truppen in der Lage, 
sich fast einen Monat lang zu 
verteidigen. Eine unschätzbare 
Hilfe war die Verstärkung, die 
von Breslau her selbst Bolesław 
Chrobry geschickt hat. Es war 
aber nicht einfach, weil von 
jeder Seite der Burg feindliche 
Truppen stationierten. Indem 
Heinrich II. seine vernichtende 
Niederlage sah und die Verluste 
eischätzte, entschied er sich, von 
der Belagerung zurückzuziehen, 
und fast vier Monate später unte-
rzeichnete er den Frieden von 
Bautzen, vorteilhaft für den po-
lnischen Staat.

Der sichere Sieg der Nimpt-
scher löste so eine Überraschung 
und zugleich Bewunderung se-

itens der Eindringlinge aus, dass 
der Chronist selbst, der aufgrund 
seiner Familientraditionen die 
Slawen nie in einem günstigen 
Licht dargestellt hatte, seine Ho-
chachtung und Bewunderung 
für die Aktivitäten der Bewohner 
dieser Stadt ausdrückte. „Ich habe 
noch nie von Belagerten gehört, 
die mit größerer Ausdauer und 
größerem Einfallsreichtum als 
sie, sich um ihre Verteidigung 
bemüht hätten .“Die Belagerung 
von Niemcza (Nimptsch)  war 
nur der Anfang seiner reichen 
Geschichte und Bedeutung in 
der Geschichte des polnischen 
Staates.

In 1137  berichten die böh-
mischen Chroniken, dass in 
Niemcza (Nimptsch)  zwischen 
Boleslaw Krzywousty und dem 
tschechischen Prinzen Sobieslaw 
ein Treffen stattgefunden hat, 
während dessen der Sohn von 
Krzywousty – Vladislav II. – Tau-
fpate des Sohnes von Sobieslaw 
- Wenzel II. - war, des späteren 
Königs von Böhmen. 

Im Jahre 1213 kommt aufs 
Schloss in Niemcza (Nimptsch) 
Prinzessin Hedwig, die spätere 
Heilige, Patronin von Schlesien, 

Stifterin von Kirchen in Niemcza 
(Nimptsch). Das wichtigste Ere-
ignis in der Gestaltung des heu-
tigen Stadtbildes war zweifellos 
die Lokalisation der Stadt nach 
Deutschem Recht, die auf das 
Jahr 1282 datiert wurde.  

Im Jahr 1295 baut Fürst Bol-
ko von Schweidnitz in Niemcza 
(Nimptsch) Befestigungen (in 
der Nähe von Dzierżoniów / 
Reichenbach, Zabkowice Śl. / 
Frankenstein und Fürstenstein) 
und es erfolgt der Umbau des 
Schlosses und der Verteidigung-
smauern, die mit zwei Toren und 
vier Pforten ausgestattet sind. 
Dieser Zustand ist bis heute 
erhalten geblieben. Im selben 
Jahr, während der Ordination 
der Nimptscher Kirche auf dem 
Marktplatz, wandte sich der Bi-
schof Johannes an die Polen und 
die Deutschen, die in Niemcza 
(Nimptsch) lebten und schon 
vor  700 Jahren sprach er Worte 
aus, die im modernen Integra-
tionsprozess Europas eine Wi-
derspiegelung finden: „Mögen 
in dieser Kirche Polen mit Deut-
schen beten, alle zusammen, 
aber auch jeder einzeln.” 

Seit 1311 gehörte Niemcza 
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(Nimptsch) zum Herzogtum Lie-
gnitz-Brieg. In 1419 wurde die 
Stadt von den Hussiten angegrif-
fen, die  in Niemcza (Nimptsch) 
ihre Zuflucht gegründet haben, 
als in einer gut befestigten Stadt. 
Erst 1434, nach der Übergabe der 
Burg, wurde ein Teil der Stadt-
mauern rund um das Schloss 
abgerissen.

Im Jahr 1500 fand einer der 
ersten großen Stadtbrände statt. 
Es wurden die ganze Stadt und 
die Pfarrkirche zerstört. Zwei 
Jahre später wurden die Stadt-
mauern wieder aufgebaut und 
die erhalten gebliebenen Ge-
bäude umgewandelt. Dank dem 
wachsenden Handwerk wurde 
die Stadt immer reicher. 

1 6 2 5 w u r d e  N i e m c z a 
(Nimptsch) von der verheeren-
den Pest heimgesucht, welche 
die Städter dezimierte. Es war 
aber nur ein Vorbote von dem 
Unglück, das der 30-jährige Krieg 
mitbrachte.

Am 21. September 1675 
stirbt kinderlos, im Alter von 15 
Jahren, der letzte Nachkomme 
der Dynastie der schlesischen 
Piasten - Georg Wilhelm, der Her-
rscher von Niemcza (Nimptsch). 
Die Stadt geht für einem Ze-

itraum von fast 70 Jahren unter 
die Herrschaft der Habsburger. 

Im Jahr 1742 wurde Schlesien 
von der Hohenzollerndynastie 
übernommen. Während der 
Herrschaft von Friedrich II., König 
von Preußen, wurde in Niemcza 
(Nimptsch) Ordnung eingeführt. 
Nach und nach ersetzte man die 
Dachschindeln mit Dachziegeln, 
so gab es weniger Brände.

Anfang des 19. Jhs. trafen in 
Niemcza (Nimptsch) Truppen ein, 
die mit Napoleon Bonaparte 
verbündet waren. Es wurde be-
fohlen, die Eifahrtspforten in die 
Stadt zu demontieren, aber die 
Schutzmauern wurden stehen 
gelassen. Zehn Jahre später kam 
es zu den schlimmsten in ihren 
Folgen Bränden in der Geschich-
te von Niemcza (Nimptsch). In 
den Jahren 1853 und 1859 bran-
nten das Rathaus und ein großer 
Teil des neuen Marktes ab. Erst 
zehn Jahre später (1865-1866) 
wurde ein neues Rathausgebäu-
de errichtet, das bis heute steht.

Seit Mitte des 19. Jhs. er-
lebte Niemcza (Nimptsch) die 
Blütezeit des  Interesses an der 
Schönheit der Natur und damit 
die Entwicklung des Tourismus. 
Damals haben sich die Touristen 

für den botanischen Garten von 
Fritz von Oheimba interessiert, 
den er in  Wojsławice [Woislawitz] 
(2 km von Nimptsch) im Jahr 
1811 angelegt hatte. Der Garten 
zog Scharen von interessierten 
Menschen an und war der zweite 
angesehenste Mustergarten in 
Europa, gleich nach dem Engli-
schen Garten von Frau Gertrude 
Jekyll. Im Jahre 1890 wurde in 
Niemcza eine Gesellschaft für 
Verschönerung gegründet, die 
für die Entwicklung des Touri-
smus sorgte und Ausflüge nach 
Gilów [Girlachsdorf ] und zum 
Spitzberg organisierte.

Im 20. Jh. hatte die Stadt be-
reits 597 ha Fläche und bestand 
aus sieben einzelnen Gemein-
den. Das Bevölkerungswach-
stum machte es notwendig, die 
Wohngebiete für den Neubau zu 
erweitern. Im Jahre 1921 wurde 
mit dem Bau der ersten Siedlung 
begonnen, deren Architekt Ernst 
May war - der gleiche Mann, der 
den Breslauer Herzogshufen/Ol-
taschin entworfen hatte.

Auf dem Gebiet von Niemcza 
gab es während des Zweiten We-
ltkriegs keine Kriegshandlungen. 
Erst am 9. Mai 1945 wurde die 
Stadt von der sowjetischen Ar-

mee besetzt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden die meisten 
Verwaltungsbüros nach Dzier-
żoniów / Reichenbach verlegt, 
was verursacht hat, dass Niemcza 
langsam an den Rand gedrängt 
wurde. Im Frühjahr 1946 begann 
die Aussiedlung der deutschen 
Bevölkerung, und ein Jahr später 
wurde die Pfarrkirche von der 
katholischen Gemeinde über-
nommen. Als 1971 die städti-
sche Umgehungsstraße gebaut 
wurde, wurde die Stadt zu einem 
großen Teil vom Tourismus ab-
geschnitten.

Nach dem Jahr 2000 nahm 
Niemcza eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit der 
deutschen Stadt Gladenbach 
auf, mit dem tschechischen Le-
tohrad  und dem französischen 
Monteux. Das Jahr 2017 ist für 
Niemcza ein Millenniumsjahr. 
Vom 8. bis zum10. September 
wird der runde Jahrestag des 
großen Verteidigung von Niem-
cza 1017-2017 gefeiert.

[übersetzt von Irena Rogowska]
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NIEMCZA

První stopy života v oblasti 
Niemczy se datují více než 4500 
let před narozením Krista.

V desátém století byla Niem-
cza hradem patřícím do polského 
státu. Svědčí o tom poznámka 
českého mnicha ze Sázavy, který 
v roce 990 napsal „Item eodem 
anno Nemci perdita est”, což zna-
menalo, že město bylo ztracené 
v důsledku vojsk Mieška I.

Nejvýznamnější událostí v 
Niemczy bylo obléhání hradu 
německým císařem Jindřichem 
II. Během jeho nájezdu na polské 
území, česká a německá spoje-
necká vojska, stejně jako oddíly 
pohanských Veletů, na začátku 
srpna 1017 začali obléhání hra-
du, který stál na cestě k dalšímu 
dobývání. Tato historická událost 
byla velice živě popsána císa-
řským kronikářem Thietmarem 
z Marseburgu.

Spojenecké síly začaly mo-
hutné obléhání hradiště. Útoku 
se zúčastnilo více než 12.000 bo-
jovníků, což drtivě překračovalo 
počet celé populace Niemczy. V 
průměru na metr hradeb připa-
dalo cca 600 ozbrojených bojo-
vníků. Kromě toho se používaly 
také silné obléhací a vystřelovací 

stroje. Navzdory takovému agre-
sivnímu útoku se polští vojáci 
byli schopni bránit téměř měsíc. 
Neocenitelnou pomocí se staly 
především zásoby jídla zasílané z 
Vratislavi Boleslavem Chrabrým. 
Nebylo to však jednoduché, pro-
tože z každé strany hradisko 
obléhaly nepřátelská vojska Jin-
dřicha II, který když viděl svou 
drtivou porážku a odhadl ztráty 
na své straně, rozhodl se ustoupit 
s obléháním, a téměř čtyři měsíce 
později podepsal v Budyšíně mír 
prospěšný pro polský stát.

Jisté vítězství obyvatel Niem-
czy vyvolalo takové překvapení 
a zároveň i obdiv ze strany úto-
čníků, že sám kronikář, kteří se 
s ohledem na rodinné tradice 
nikdy nezmiňoval o Slovanech 
v příznivém světle, vyjádřil svou 
úctu a obdiv k činnosti obyvatel 
tohoto města. „Nikdy jsem ne-
slyšel o obléhaných, kteří by se 
s větší vytrvalostí a prozíravou 
vynalézavostí snažili o svou ob-
ranu.“ Obležení Niemczy bylo jen 
začátkem její bohaté historie a 
velkého významu v historii pol-
ského státu.

V roce 1137 české kroniky 
říkají, že se v Niemczy konalo 

setkání Boleslava Křivoústého s 
českým knížetem Soběslavem, 
během kterého syn Křivoústého 
Vladislav II křtil svého syna Vác-
lava II, pozdějšího českého krále.

V roce 1213 na hrad v Niem-
czy dorazila kněžna Hedvika, 
později svatá, patronka Slezska, 
zakladatelka kostelů v Niem-
czy. Bezpochyby nejdůležitější 
událostí při formování obrazu 
dnešní Niemczy bylo vzorování 
na německém právu, které sahá 
až do roku 1282.

V roce 1295 kníže Bolko II. 
v Niemczy staví opevnění (po-
blíž Dzierżoniówa, Zabkowic 
Slezkých, a Książa) a následuje 
rekonstrukce hradu a obranných 
hradeb, které jsou vybaveny 
dvěma branami a čtyřmi vraty. 
Tento stav zůstal až do dnešního 
dne. Ve stejném roce, během vy-
svěcení niemczanského kostela 
na náměstí, se biskup Jan obrátil 
k Polákům a Němcům žijícím 
v Niemczy a vyslovil už před 
700 lety slova, která se odráží 
v moderním procesu evropské 
integrace, „Nechť se v tomto 
kostele modlí Poláci s Němci, 
všichni dohromady, ale také 
každý zvlášť. „

Od roku 1311 Niemcza pa-
třila do legnicko-brzeského 
kněžství. V roce 1419 město 
napadli husité, kteří si v tomto 
dobře opevněném městě našli 
útočiště. Teprve v roce 1434 byla 
po kapitulaci hradu zbořena část 
hradeb obklopujících hrad.

V roce 1500 vypukl jeden z 
prvních velkých městských po-
žárů. Zničil celé město a farní 
kostel. Dva roky později byly 
odbudovány městské hradby a 
přeměněny zbylé budovy. Díky 
rozvíjejícímu se řemeslu, město 
bohatlo. 

V roce 1625 městečko zasáhla 
tragická epidemie moru, která 
zdecimovala měšťanstvo. Byla to 
předzvěst neštěstí, které přinesla 
30 letá válka.

Dne 21. září 1675 roku umírá 
ve věku 15 let bezdětný poslední 
potomek Slezské dynastie Pia-
stů - Jerzy Wilhelm, panovník 
Niemczy. Město prochází ob-
dobím téměř 70 let nadvlády 
Habsburků.

V roce 1742 Slezsko převzala 
dynastie Hohenzollernů. Během 
vlády pruského krále Fridricha 
II byla Niemcza přivedena do 
pořádku. Postupně se nahradi-
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ly střechy pokryté šindelem za 
střešní tašky, díky čemuž bylo 
méně požárů.

Na počátku devatenáctého 
století do Niemczy dorazily voj-
ska spřízněná s Napoleonem Bo-
napartem. Brány do města byly 
rozebrány, ale obranné zdi byly 
ponechány. O deset let později 
došlo k požárům s nejhoršími 
následky v historii Niemczy. V 
roce 1853 a 1859 v důsledku 
požárů shořela radnice a velká 
část nové výstavby na náměstí. 
Teprve až o deset let později 
(1865-1866) byla postavena 
nová budova magistrátu, která 
stojí dodnes.

Od poloviny devatenáctého 
století v Niemczy vzkvétal zájem 
o krásu přírody, a tím i rozvoj ce-
stovního ruchu. V té době také 
návštěvníci projevili zájem o 
botanickou zahradu Fritza von 
Oheimba , který ve Wojsławicích 
(2 km od Niemczy) vytvořil svůj 
park v roce 1811. Tato zahrada 
přitahovala davy zájemců a byla 
druhou nejvíce považovanou 
výstavní zahradou v Evropě, ih-
ned po anglické zahradě paní 
Gertrudy Jekyllové. V roce 1890 
byla v Niemczy založena spole-
čnost, která se starala o rozvoj 
cestovního ruchu a organizovala 
zájezdy do Gilowa a na Ostrou 
Horu.

Ve dvacátém století mělo 
město už 597 ha a skládalo se 
ze sedmi samostatných obcí. 
Populační růst způsobil, že bylo 
potřeba rozšířit obytné plochy 
pro novou výstavbu. V roce 1921 
byla zahájena stavba prvního 
sídliště, kterého architektem byl 
Ernst May - stejný architekt, který 
navrhl Vratislavský Ołtaszyn.

V oblasti Niemczy během 
druhé světové války nebyly pro-
váděny žádné vojenské operace. 
Až do 9. května 1945, kdy město 
obsadila sovětská armáda. Po 
druhé světové válce byla větši-
na správních úřadů přesunuta 
do Dzierżoniowa, což způsobi-
lo, že Niemcza začala ztrácet na 
významu. Na jaře roku 1946 bylo 
vysídleno německé obyvatelstvo, 
a o rok později byl farní kostel 
převzat katolickou komunitou. 
Když byl v roce 1971 postaven 
silniční obchvat, město přišlo o 
většinu cestovní ruchu.

Po roce 2000 Niemcza vy-
tvořila partnerství s německým 
městem Gladenbach, českým 
Letohradem a francouzským 
Monteux. Rok 2017 je pro Niem-
czu rokem tisíciletého výročí. Ve 
dnech 8-10. září oslaví kulaté 
výročí Velké obrany Niemczy 
1017-2017.

Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Piotr Golak

O POLSCE I CZECHACH W BROUMOVIE
10 czerwca w Broumovie 

odbędzie się wyjątkowa konfe-
rencja pn. „Tolerancja i wolność 
na szlakach wzajemnych kon-
taktów polsko-czeskich. Wczoraj, 
dzisiaj, jutro”. Będzie to okazja 
do lepszego poznania historii 
najnowszej, relacji polsko-cze-
skich oraz realizowanych obec-
nie polsko-czeskich inicjatyw. 

- Mamy nadzieję, że będzie 
to impuls do kolejnych pol-
sko-czeskich działań transgra-
nicznych, a także do integracji 
środowiska organizacji pozarzą-
dowych z Polski i Czech – mówi 
Julian Golak, główny organizator 
konferencji. – Zapraszam szcze-
gólnie przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, ale także 
wszystkich mieszkańców, którzy 
są zainteresowani przyjaźnią i 
współpracą obu narodów – do-
daje Golak.

Celem konferencji jest pró-
ba wypracowania wniosków  
na przyszłość dotyczących 
współpracy polsko-czeskiej, 
budowania solidarności i 
przyjaźni między narodami, 
rozwoju wspólnych inicjatyw, 
czy też wzrostu kompetencji 
niezbędnych do profesjonali-
zacji współpracy oraz polep-

szenia komunikacji pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi 
z Czech i Polski.

Swoimi doświadczenia-
mi podzielą się eksperci, jak  
i praktycy realizujący obecnie 
projekty polsko-czeskie. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in. 
prof. Andrzej Małkiewicz, prof. 
Jacek Szczerba, Gertruda Cho-
waniokova, Teresa Bazała, Petr 
Cirkl i Piotr Bąk – sekretarz Eu-
roregionu Glacensis, czy też 
Julian Golak. 

Konferencja odbędzie się 
w ramach projektu „Tolerancja 
i wolność na szlakach wzajem-
nych kontaktów polsko-cze-
skich. Wczoraj, dzisiaj, jutro”, 
który został dofinansowany  
ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w ramach 
konkursu Forum Polsko-Cze-
skie 2017.

Początek konferencji zapla-
nowano na godz. 9.00 w „Hotelu 
Veba” w Broumovie.

Organizatorami konferen-
cji są: Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
oraz Stowarzyszenia Evropa 
Union Broumov.

O POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE V BROUMOVĚ
Už 10. června se bude v 

Broumově konat jedinečná 
konference s názvem „Tole-
rance a svoboda na cestách 
vzájemných polsko-českých 
vztahů. Včera, dnes, zítra“. Bude 
to příležitost lépe pochopit ne-
dávnou historii polsko-českých 
vztahů a zjistit, jak v současné 
době organizovat polsko-české 
iniciativy.

- Doufáme, že to bude im-
pulz pro další polsko-české 
iniciativy, stejně jako integraci 
nevládních organizací z Polska 

a České republiky - říká Julian 
Golak, hlavní organizátor konfe-
rence. - Zvláště zveme zástupce 
nevládních organizací, ale také 
všechny obyvatele, kteří mají 
zájem o přátelství a spolupráci 
mezi oběma národy - dodává 
Golak.

Cílem konference je pokusit 
se vypracovat návrhy pro bu-
doucnost polsko-české spo-
lupráce, budování solidarity a 
přátelství mezi národy, rozvoj 
společných iniciativ, ale také 
zvýšení dovedností potřebných 

k profesionalizaci spolupráce  a 
zlepšení komunikace mezi ne-
vládními organizacemi z České 
republiky a Polska.

O své zkušenosti se podělí 
jak odborníci, tak i praktici, 
kteří v současné době realizu-
jí polsko-české projekty. Mezi 
přednášejícími budou mimo 
jiné: prof. Andrzej Małkiewicz, 
prof. Jacek Szczerba, Gertruda 
Chowanioková, Teresa Bazała, 
Petr Cirkl a Piotr Bąk - sekretář 
Euroregionu Glacensis, nebo 
Julian Golak.

Konference se bude konat v 
rámci projektu „Tolerance a svo-
boda na cestách vzájemných 
polsko-českých vztahů. Včera, 
dnes, zítra“, který byl financo-
ván z prostředků Ministerstva 
zahraničních věcí Polska v rámci 
konkurzu Polsko-české fórum 
2017.

Začátek konference je na-
plánován na 9.00 hodin v Ho-
telu Veba v Broumově.

organizátoři

Veřejná zakázka spolufinancována Ministerstvem zahraničních věcí Polska v rámci konkurzu „Polsko-české Forum 2017”

Ministry
of Foreign Affairs 
Republic of Poland

匀䐀刀唀紁䔀一촀 
䔀嘀刀伀倀䄀 唀一䤀伀一 

䈀刀伀唀䴀伀嘀

spolufinancování partner
nezbytný
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Elżbieta Gargała

URODA ZIEMI NA OBRAZACH
Znów po okolicy rozeszli się 

artyści ze sztalugami, chwytali 
urodę świata, by przenieść ją  
na obrazy. Od 13 do 21 maja 
trwał V Międzynarodowy Plener 
Malarski pod hasłem „Za krásami 
Křinic a Broumovska”.

Plener odbywał się u cze-
skich sąsiadów, tuż za granicą, 
ale w różnych miejscach moż-
na było spotkać znajomych  
z Polski, a także znajomych cze-
skich i ukraińskich, czasem ro-
syjskich. Uczestnikami wspólnej 
pracy twórczej w Křinicach byli  
- 12 osób z Czech: Miroslav Či-
vrný - Vrchlabí, Miloš Gerstner 
- Benecko, Martina Grafková 
- Nová Paka, Eva Hrubá - Če-
ská Skalice, Jarmila Maršálová 
- Příbram, Margita Nedomlelo-
vá - Jičín, Jan Smetana, Jarmila 
Smetanová - Jesenný, Milan 
Sochora - Havlíčkův Brod, Eva 
Šinkmanová - Nová Paka, Lída 
Švábenická - Červená Třemešná, 
Věra Kopecká - Broumov – Křini-
ce; 12 osób z Polski: Ewa Glura 
- Bielawa, Zbyszek Gott - Jelenía 
Góra, Beata Hetmańczyk - Tar-
nowskie Góry, Jadwiga Janik 
- Ostróda, Katarzyna Karkola - 
Piekary Śląskie, Marek Kopczyk 
– Lądek - Zdrój, Edward Kostka 
- Wrocław, Krystyna Leśniewska-
-Pasionek - Lądek - Zdrój, Jadwi-
ga Mika - Kalety, Barbara Mucha 
- Brodzińska - Wałbrzych, Anna 
Rutkiewicz - Ostróda, Bożena 
Spaczyńska – Ostróda; 2 osoby 
z Rosji: Miroslava Kazanceva 
- Kaliningrad, Světlana Vayss - 

Světlogorsk, 2 osoby z Ukrainy: 
Jurij Hlazunov - Lvov, Margaryta 
Sheiko – obecnie Mladá Boleslav. 
Organizatorem imprezy była 
gmina Křinice, kierownikiem 
pleneru Věra Kopecká. Gmi-
na pokryła koszty noclegów  
w Gminnym Domu Gościnnym 
(była szkoła) i wyżywienia. Każdy 
uczestnik oddał organizatoro-
wi 3 prace wykonane dowolną 
techniką malarską, które będą 
prezentowane na wystawach  
i będą zdobić miejscowe obiekty. 
Częścią pleneru, jak każdego 
roku, był wieczór literacki, pod-
czas którego oprócz uczestni-
ków  zaprezentowali swoje prace 
poetyckie goście z Pragi, Jablon-
ce n.N., Wałbrzycha, Szczawna 
- Zdroju i Boguszowa - Gorc. 
W sobotę, 20 maja plastycy 
pokazali swoje nowe obrazy 
mieszkańcom i turystom w Bro-
umowie na rynku, a po południu 
odbył się wernisaż wystawy po-
plenerowej w Gminnym Domu 
w Křinicach.

- Jestem zadowolona z prze-
biegu pleneru. Wystawa prezen-
tująca około 90 prac pokazuje 
dobry poziom artystyczny - po-
wiedziała kierownik pleneru Věra 
Kopecká.

Udany był także wieczór li-
teracki, zaprezentowało się kil-
kudziesięciu autorów. Wiersze 
czytane były po czesku, po pol-
ski, po rosyjsku i po ukraińsku.

Marek Kopczyk pokazuje swoją pracę.

Zbyszek Gott pracuje z synkiem TobiaszkiemKrystyna Leśniewska – Pasionek maluje z natury

Uczestnicy pleneru malarskiego prezentują obrazy na broumowskim rynku.



42  Ziemia Kłodzka nr 274/maj 2017

Henryk Grzybowski

KS. PRAŁAT FRANZ JUNG, 
WIELKI DZIEKAN KŁODZKI, SKOŃCZYŁ 80 LAT

Franz Jung to niemiecki 
duchowny katolicki, od 1983 
wielki dziekan kłodzki oraz 
kanoniczny wizytator księży i 
wiernych dawnego Hrabstwa 
Kłodzkiego w latach 1983–
20121. Choć jego posługa 
skierowana była do dawnych, 
niemieckich, mieszkańców zie-
mi kłodzkiej – z licznych wizyt 
jest znany wielu Polakom. 

Pochodzenie, edukacja. 
Posługa w parafii. 

Franz Jung urodził się  
3 grudnia 1936 r. w Nowej Wsi 
koło Międzylesia. W chłopskiej 
tradycyjnej rodzinie; był jedny 
z dziewięciorga dzieci.2 Urodził 
się w dzień św. Franciszka Ksa-
werego (1506-1552), jezuity, 
apostoła Indii,3 nadano mu 
jego imię. Jako małe dziecko 
Franz przeniósł się z rodzica-
mi do odległej o kilka kilo-
metrów Szklarni. Po II wojnie 
światowej teren Kłodzczyzny 
przypadł Polsce, tak jak więk-
szość Śląska. W 1946 r. rodzina 
Jungów została wysiedlona  

do  Liesborn3 w Westfalii (po-
wiat Warendorf w obecnym 
landzie Nadrenia Północna-
-Westfalia); następnie objęła go-
spodarstwo w w Lüdinghausen 
w powiecie Coesfeld4. 

Franz Jung najpierw uczęsz-
czał do szkoły w Xanten, gdzie 
pochodzący z Wrocławia  
ks. Paul Tillmann uruchomił je-
den z internatów dla uczniów 
– przesiedleńców ze wschodu. 
Po uzyskaniu matury w Lüdin-
ghausen F. Jung studiował teo-
logię katolicką na Uniwersyte-
cie w Münster. Na księdza został 
wyświęcony 29 czerwca 1964 
r. przez biskupa Josepha Höf-
fnera w katedrze w Münster5. 
Następnie jako kapelan praco-
wał w wielu parafiach Dolnej 
Nadrenii: Wesel (1964–1968), 
Moers (1968–1972), w końcu 
w Goch, zanim w 1976 r. został 
proboszczem w Duisburg-Wal-
sum6. W latach 1982–1989 peł-
nił funkcję przewodniczącego 
Katholische Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB)7  katolickiego 
ruchu robotniczego diecezji 
Münster.

Nowe wyzwanie
– wielki dziekan kłodzki

Już podczas studiów teolo-
gicznych w Münster i Monachium 
ks. Jung pracował z młodzieżą  
katolicką dawnego Hrabstwa 
Kłodzkiego8. Po śmierci Wielkiego 
Dziekana prałata Paula Sommera  
został jego następcą, a w dniu 
22 września 1983 r. mianowano 
go prałatem (z prawem nosze-
nia mitry, pastorału i pektorału9)  
oraz wizytatorem kanonicznym 
dla księży i wiernych pocho-
dzących z dawnego dekanatu 
kłodzkiego, jednocześnie został 
członkiem niemieckiego episko-
patu z prawem uczestnictwa  
w Konferencji Episkopatu Nie-
miec10 (do reformy w 1998 r.,  
po której tytuł wielkiego dzieka-
na nie łączył się z członkostwem 
w episkopacie). Ponieważ nowe 
obowiązki wymagały aktywnej 
obecności i wielu podróży,  
w 1989 r. zrezygnował z prze-
wodniczenia w KAB, obejmując 
do 2001 roku obowiązki probosz-
cza utworzonej jeszcze w XII w. 
małej parafii pw. św. Idziego  

w Münster11 oraz pomocniczej 
pw. św. Anny w dzielnicy Mün-
ster-Mecklenbeck12. 

Pełni ł  także obowiązk i 
rzecznika rady wizytatorów 
kanonicznych w Niemczech, 
a w latach 2008–2009 wizytatora 
dla niemieckich księży i wiernych 
archidiecezji wrocławskiej w jej 
wcześniejszym kształcie, czyli 
także wiernych ze Śląska13.

Jako Wielki Dziekan kłodzki 
ks. prałat Franz Jung brał udział 
w niemal wszystkich spotka-
niach niemieckich katolików, 
wysiedlonych z Kłodzczyzny. 
Każdego roku organizował 
pielgrzymkę kapłanów i wier-
nych do sanktuarium maryjnego  
w Telgte14 i Werl w Westfalii, jak 
również autobusowe pielgrzymki  
na ziemię kłodzką. Zarówno  
w Niemczech, jak i w Polsce, or-
ganizował  spotkania religijne, 
podczas których wspólnie modlili 
się dawni niemieccy, jak i obec-
ni polscy  mieszkańcy tej ziemi. 
Ks. Jung pielęgnuje kontakty  
z licznymi polskimi duchownymi. 
Od 1999 roku wydaje kwartalnik 
dla niemieckich katolików „Rund-

Ksiądz prałat Franz Jung
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brief des Großdechanten“ (pol. 
„Biuletyn wielkiego dziekana”). 
Aktywnie działa na rzecz ochrony 
zabytków wiary w dawnym hrab-
stwie, wspiera niemiecko-polskie 
projekty na rzecz zrozumienia 
i zbliżenia między obydwoma 
narodami. Kilka razy w roku 
odwiedza Kłodzczyznę15, cele-
brując wspólne z miejscowymi 
kapłanami msze dla Polaków  
i Niemców. W maju 2015 r.  
z Dieterem Schöngartem i Eli-
sabeth Kynast wziął udział w 
pielgrzymce kłodzczan z ks. prof. 
Tadeuszem Fitychem i red. Teresą 
Bazałą oraz kłodzkich Czechów  
do obozu w Dachau, mającej 
na celu udział w obchodach 
70. rocznicy wyzwolenia obozu, 
nazywanego przez Polaków Gol-
gotą Zachodu oraz upamiętnie-
nia prawie 900 polskich księży, 
a także Gerharda Hirschfeldera, 
którzy tam zginęli. W uroczysto-
ści uczestniczyło 800 pielgrzy-
mów z Polski, głównie kapłanów, 
pod przewodnictwem 40 bisku-
pów, przedstawicieli wszystkich 
diecezji16. Później, już w czasie 
zwiedzania południowej Bawarii, 
odprawił mszę w Wieskirche17. 

W 1998 r. zaangażował się  
w proces beatyfikacyjny ks. Ger-
harda Hirschfeldera, męczenni-
ka wiary z ziemi kłodzkiej, który  
w 1942 r. stracił życie w obozie 
koncentracyjnym w Dachau,  
a którego wielu porównuje  
z ks. Jerzym Popiełuszką18. 
Beatyfikacja Hirschfeldera  
19 września 2010 r. w katedrze 
w Münster, w której wzięli udział 
także polscy księża z archidie-
cezji wrocławskiej, była jednym  
z najważniejszych wydarzeń  
w życiu ks. prałata Franza Junga19. 
Ks. Jung mówi: – Dzięki Julianowi 
Golakowi, Teresie Bazale, Irenie 
Rogowskiej, Elisabeth Kynast 
mogliśmy wspólnie doprowadzić 
do beatyfikacji księdza Gerharda 
Hirschfeldera [...]. Gdyby nie oni, 
nie byłoby to możliwe20.

Jako wizytator kanoniczny 
Hrabstwa Kłodzkiego ks. Jung 
został zwolniony 17 marca 2012 
roku z czynnej służby i przeszedł 
na emeryturę. Z chwilą zakończe-
nia, po 28 latach, posługi przez 
ks. Franza Junga (po ukończeniu 
75 lat w dniu 3 grudnia 2011 i 
przejściu na emeryturę), obo-
wiązki wizytatora dla całego 
Śląska (archidiecezja wrocław-
ska w granicach do 1945, daw-
ny archiprezbiteriat kietrzański  
w Branicach i Wielki Dekanat 
Kłodzki) przejął od 17 marca 

2012 ks. Joachim Giela. Ks. Jung 
dalej wspiera wiernych poprzez 
pracę w Heimatwerk Grafschaft 
Glatz. Ks. Jung nosi jednak doży-
wotnio tytuł wielkiego dziekana 
kłodzkiego21. Jest historycznie 
pięćdziesiątym dziekanem 
na tym terenie od pierwszej 
wzmianki w XIII w., kiedy to de-
kanat kłodzki wchodził jeszcze  
w skład archidiakonatu hradec-
kiego oraz czternastym, noszą-
cym tytuł wielkiego dziekana22, 
a zarazem ostatnim23.

Franz Jung stwierdził wy-
raźnie: pojednanie jest jedyną 
właściwą drogą24. Mówi także: 
Przeszłość zostawiamy za sobą, 
ale nie możemy zapomnieć tego, 
co tu się działo, bo w ten sposób 
nigdy nie poznamy naszej histo-
rii. […] Nie jesteśmy już ludźmi 
patrzącymi wstecz, lecz naszym 
zadaniem jako chrześcijan jest 
budowanie mostów pomiędzy 
nami i tymi, którzy tam teraz 
mieszkają, których także wypę-
dzono z ich domów. To jest histo-
ryczna przestroga, której dziś nie 
można lekceważyć, trzeba wziąć 
odpowiedzialność za przyszłość. 
Taka przemiana i zadanie wykry-
stalizowały się dopiero z biegiem 
czasu. Także w mojej rodzinie 
nie było to łatwe, gdyż cały rok,  
aż do 1946 musieliśmy żyć w na-
szym domu wspólnie z Polakami. 
Mój ojciec był wściekły [...]. Mie-
liśmy 25 hektarów i gospodarkę,  
a kiedy trzeba było [ją] opuścić, 
to bardzo bolało. Gdybyśmy wte-
dy nie mieli w sobie tyle wiary, to 
byśmy tego chyba nie przeżyli. 
[…] W Niemczech, około dwóch 

lat trwało, zanim nas zaakcepto-
wali i przestali nazywać Polakami 
i uchodźcami. [...] Moja rodzina 
żyła w Hrabstwie Kłodzkim od 
700 lat, nasi przodkowie przybyli 
tu z Frankonii z okolic Norym-
bergi. […] 

Próbujemy z Polakami zna-
leźć wspólny język na bazie 
prawdy historycznej. Ale to jest 
w dalszym ciągu trudne, kiedy 
nam się mówi, że Polacy wró-
cili do kraju, który już kiedyś  
do nich należał. To przecież nie 
jest prawdą. My chcemy prawdy 
historycznej, tylko wtedy może-
my budować pojednanie. Jeżeli 
tak nie będzie, to jest to nieuczci-
we. [Sami] Polacy nie są przecież 
winni temu, że to alianci zadecy-
dowali o wypędzeniach i drogi 
od wschodu na zachód zapełniły 
się wygnańcami i uchodźcami. 
Ten temat był bardzo gorący 
jakieś 30 lat temu, nawet polski 
biskup o tym mówił, a właśnie 
od polskich biskupów chcieliby-
śmy słyszeć prawdę. Pojednanie 
jednak nie polega na stawianiu 
warunków. [...]

[Wcześniej] z Polakami nie 
było przyjaźni i akceptacji, ży-
liśmy obok siebie, nawet msze 
były osobne, nie tak jak dzisiaj. 
Teraz, kiedy jesteśmy w ojczyź-
nie słyszymy, jak młodzi ludzie 
mówią: ja też się tutaj urodziłem. 
Wtedy mówię do nich – to po-
dzielmy się naszą ojczyzną25. 

Michał Majerski: Rozmowa 
z księdzem prałatem Franzem 
Jungiem, „Ziemia Kłodzka“,  
nr 263, czerwiec 2016, s. 20–21.

Ks. Jung wiele osiągnął zjed-

nując sobie ludzi niezwykłą cha-
ryzmą, ciepłem i radością życia, 
a także dzięki swej „przyjaznej 
nieustępliwości”, będącej cechą 
„śląsko-westfalskiego” charak-
teru26. Jest ściśle związany ze 
swoją kłodzką ojczyzną. Mimo 
emerytury i podeszłego wieku 
bierze czynny udział w pracach 
Fundacji Kulturwerk Schle-
sien27. Kiedy w grudniu 2016 
roku w niemieckiej Wikipedii 
utworzono hasło Franz Jung28, 
jeden z polskich wikipedystów 
utworzył hasło Franz Jung  
(w polskiej wikipedii napisano 
je przed ośmiu laty). Redagowali 
je także niemieccy wikipedyści, 
następnie przez dwa dni (26–27 
grudnia 2016 r.) było obecne  
na stronie głównej w rubry-
ce Schon gewusst? (pol. Czy 
wiesz...?) mając 15 tys. odsłon,  
co pokazuje zaciekawienie 
młodych ludzi historią wiel-
kiego dziekanatu kłodzkiego  
i postacią ostatniego dziekana.  
Ks. prałat Franz Jung jest też wiel-
kim wsparciem nowego wizyta-
tora. Grafschafterzy29 modlą się 
z nadzieją, że Stwórca podaruje 
mu jeszcze wiele lat zdrowia i ak-
tywności30. 

W niedzielę 14 maja 2017 
roku ks. prałat Franz Jung ob-
chodził uroczyście swoje 80. 
urodziny, tym razem w Polsce. 
Mszę świętą w jego intencji,   
z udziałem blisko 40-osobowego 
grona polskich i czeskich przyja-
ciół oraz licznych mieszkańców 
Czermnej i gości z Niemiec, od-
prawił w kościele św. Bartłomieja 
ks. prałat Romuald Brudnowski. 

Ks. prałat Franz Jung ze statuetką Arnošta z Pardubic przed poświęceniem tablicy na Szlaku św. Wojciecha  
w Kudowie-Zdroju Czermnej.
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Przypisy

Jubilat został też uhonorowany 
przez Komitet Organizacyjny Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej Statuetką Arnošta  
z Pardubic. Przewodniczący ko-
mitetu Julian Golak wręczając 
nagrodę przypomniał zasługi 
ks. Junga dla polsko-niemiec-
kiego pojednania i porozumie-
nia32. Ks. Jung wziął też udział  
w odbywającym się w tym dniu 
w Kudowie Czermnej otwarciu 
stacji na szlaku św. Wojciecha33. 
Przybyli na uroczystość przyja-
ciele wielkiego dziekana spo-
tkali się później na wspólnym 
obiedzie.

Publikacje

Ks. prałat Franz Jung jest au-
torem lub współautorem wielu 
publikacji:
Priester- und Schwesternschema-
tismus für die Grafschaft Glatz34, 
1985
Heft über den Wallfahrtsort Al-
bendorf, 198835

Sie gehören zu uns – Totenge-
denkbuch III der Grafschaft Glatz 
für den Grafschafter Klerus, Mün-
ster [Selbstverl. d. Hrsg.], 198933
Die Kirchengeschichte der Gra-
fschaft Glatz von 1840–1940, 
w: Arno Herzig (Hrsg.), Glacio-

graphia Nova. Festschrift für 
Dieter Pohl, Hamburg 2004, S. 
250–26434
Auf dem Weg durch die Jahr-
hunderte. Beiträge zur Kirchen-
geschichte der Grafschaft Glatz, 
Münster [Visitatur der Grafschaft 
Glatz], 2005, ISBN 978-3-00-
015240-5
Die Großdechanten der Gra-
fschaft Glatz, Sonderdruck (Hrsg.), 
Münster 2010
Gerhard Hirschfelder – ein Seliger 
für unsere Zeit Hoffnungsträger 
– Mutmacher – Brückenbauer 
(współautor), Münster Dialogver-
lag, 2011, ISBN 978-394146257136. 

Nagrody i wyróżnienia

1984: prałat domowy (rzeczy-
wisty) Jego Świątobliwości Ojca 
Świętego
1990: protonotariusz apostolski 
2001: Krzyż Zasługi na Wstędze 
Republiki Federalnej Niemiec37

2009: Schlesierschild der Land-
smannschaft Schlesien („Tarcza 
śląska“ Ziomkostwa Śląskiego z 
Hanoweru)38

2016: Odznaka honorowa Związ-
ku Wypędzonych39

2017: Nagroda im. Arnošta  
z Pardubic.40
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KSIĄDZ PRAŁAT FRANZ JUNG
Wielce szanowny Księże Ju-

bilacie - Laureacie Nagrody Ho-
norowej im. Arnosta z Pardubic

W 1965 roku Episkopat Pol-
ski opublikował list do Biskupów 
Niemieckich, w którym wypowie-
dział słynne „przebaczamy i pro-
simy o przebaczenie”. Wielu Pola-
ków odebrało to wtedy chłodno 
i wręcz z niechęcią. Propaganda 
komunistyczna w Polsce przez 
wiele lat przedstawiała to, jako 
przykład zdrady polskiego ko-
ścioła katolickiego.

W 1989 roku, gdy Polska od-
zyskała niepodległość, nie tak 
szybko dały się wyeliminować 
stare – przez lata narosłe stereo-
typy myślowe. Ciągle bowiem w 
pamięci Polaków stawały strasz-
ne doświadczenia wojenne.

Jeszcze trudniejsze były re-
lacje polsko-niemieckie po za-
kończeniu II wojny światowej  
na terenach poniemieckich, 
gdzie przymusowo przesiedlano 
Polaków z ich rodzinnych stron.

Dzięki takim ludziom jak 
Ksiądz Prałat Franz Jung prze-
łamywano gruby mur niena-

wiści. W stosunkach Polaków  
i Niemców, mogła rozpocząć się 
nowa era spotkań i wzajemnej 
współpracy. 

W 1990 roku nowy mie-
sięcznik „Ziemia Kłodzka” po 
raz pierwszy w historii polskie-
go czasopiśmiennictwa uka-
zującego się po drugiej wojnie 
światowej, przywitał pielgrzy-
mów niemieckich przyjaznym 
artykułem zamieszczonym  
na pierwszej stronie. Gdy wspo-
minam to wydarzenie sprzed  
28 lat, to przed oczami mam po-
stać księdza prałata Franza Junga, 
jako przewodnika niemieckich 
pielgrzymów w Kłodzku, Bardzie, 
Wambierzycach i w Czermnej.

 Był to przełom, w relacjach 
polsko – niemieckich. Przed-
wojennych mieszkańców ziemi 
kłodzkiej przywoził regularnie 
w każdym kolejnym roku ksiądz 
prałat Franz Jung, który stawał się 
na Dolnym Śląsku człowiekiem 
coraz bardziej przyjaznym i chęt-
nie zapraszanym do kościołów, 
plebanii, także do prywatnych 
domów polskich katolików.

Największe zasługi księdza 
prałata, to konsekwentna popu-
laryzacja postaci i historii życia 
księdza Gerharda Hirszfeldera. 
To dzięki jego pracy w Polsce,  
o odważnym księdzu, który pra-
cował podczas II Wojny Świato-
wej w Kudowie-Czermnej oraz 
Bystrzycy Kłodzkiej, mogli dowie-
dzieć się mieszkańcy pogranicza 
polsko- czeskiego. W ostatnich 
latach była to także wspólna 
modlitwa Polaków, Czechów  
i Niemców wypraszająca beaty-
fikację i wyniesienie męczenni-
ka z obozu koncentracyjnego 
w Dachau na Ołtarze. Zostaje  
z nami już na zawsze błogosła-
wiony ksiądz Gerhad Hirsch-
felder, o którym osobiście do-
wiedziałem się w 1989 roku od 
śp. Daniela Udoda, mieszkańca 
Kudowy- Zdroju i również byłego 
więźnia obozu w Dachau. 

Dzięki pracy ks. prałata Fran-
za Junga rozwinęliśmy wiedzę 
wśród mieszkańców diecezji 
świdnickiej o męczenniku, któ-
ry w młodości chodził i praco-
wał na tej ziemi. Jest to jeden  

z najlepszych przykładów do-
brej współpracy chrześcijan w 
Europie. Dzisiaj Polacy i Niemcy 
zgodnie współpracują w zjedno-
czonej Europie, ale te początki 
28 lat temu, gdy istniała jeszcze 
„żelazna kurtyna” były naprawdę 
trudne. 

Jeszcze raz pragnę podzięko-
wać Ks. Prałatowi za skuteczne 
przełamywanie murów i naro-
słych przez lata stereotypów 
dzielących Polaków i Niemców. 

Niech ta honorowa Nagroda 
im. Arnošta z Pardubic - przyzna-
na po raz pierwszy Niemcowi  
- stanowi inspirację do dalszych 
wspólnych działań na rzecz 
współpracy i zbliżenia sąsiednich 
narodów w duchu chrześcijań-
skiego porozumienia „Bądźmy 
Rodziną”.

Laudacja wygłoszona przez 
Juliana Golaka 14.05.2017 r.  
w Kudowie-Zdroju Czermnej na 
uroczystości wręczenia nagrody 
im. Arnošta z Pardubic.

HERRN GROSSDECHANT FRANZ JUNG
Sehr geehrter Herr Jubilar – 

Ehrenpreisträger des Arnestus 
von Pardubitz-Preises

Im Jahre 1965 veröffentlichte 
das polnische Episkopat einen 
Brief an die deutschen Bischöfe   
„Wir vergeben und bitten um 
Vergebung“. Viele Polen haben 
diese Erklärung kühl und mit 
Widerwillen aufgenommen. Die 
kommunistische Propaganda in 
Polen stellte das viele Jahre lang 
als Beispiel für den Verrat durch 
die polnische, katholische Kirche 
vor. 

Auch noch 1989, als Polen 
seine Unabhängigkeit wieder-
gewonnen hatte, konnte man 
nicht so schnell die alten, Jahre 
lang gewachsenen mentalen Ste-
reotype abbauen. Immer noch 
hatten die Polen die schreckli-
chen Kriegserfahrungen in 
Erinnerung.Noch schwieriger 
waren die deutsch-polnischen 
Beziehungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg auf diesen Gebieten, 
wohin die Polen zwangsweise 
aus ihrer Heimat  umgesiedelt 
wurden. 

Dank solchen Menschen wie 
Großdechant Franz Jung wurde 
die dicke Mauer des Hasses über-

wunden. In den Beziehungen 
zwischen den Polen und den 
Deutschen konnte eine neue 
Ära der Begegnungen und der 
Zusammenarbeit beginnen.

Im Jahre 1990 hat die Mo-
natsschrift „Ziemia Kłodzka” zum 
ersten Mal in der Geschichte der 
polnischen Zeitschriftenpresse 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
die deutschen Pilger mit einem 
freundlichen Artikel auf der er-
sten Seite des Heftes begrüßt. 
Wenn ich mich an dieses Ereignis 
von vor 28 Jahren erinnere, habe 
ich Herrn Großdechanten Franz 
Jung vor Augen, als Leiter der 
deutschen Pilger in Glatz, Wartha, 
Albendorf und in Tscherbeney.

Das war ein Wendepunkt in 
den deutsch - polnischen Bezie-
hungen. Die früheren Bewohner 
des Glatzer Landes kamen dann 
regelmäßig, jedes Jahr in ihre 
Heimat, unter der Leitung vom 
Großdechanten, und er selbst 
wurde in Niederschlesien immer 
bekannter und wurde gern in die 
Kirchen, in die Pfarrhäuser und 
auch in die Wohnhäuser der po-
lnischen Katholiken  eingeladen.

Der größte Verdienst von 
Prälaten Franz Jung ist die konse-

quente Popularisierung der Per-
son und der Lebensgeschichte 
von Kaplan Gerhard Hirschfelder. 
Dank seiner Arbeit in Polen kon-
nten die Bewohner des polnisch - 
tschechischen Grenzgebietes von 
dem mutigen Priester erfahren, 
der während des II. Weltkrieges in 
Bad Kudowa-Tscherbeney und in 
Habelschwerdt gearbeitet hat. In 
den letzten Jahren gab es auch 
ein gemeinsames Gebet der 
Deutschen, Polen und Tschechen 
um die Seligsprechung und die 
Erhebung des Märtyrers aus dem 
KZ Dachau zur Ehre der Altäre. 
Der selige Kaplan Gerhard Hir-
schfelder bleibt für immer bei 
uns, und erfahren habe ich von 
ihm im Jahre 1989 von dem be-
reits verstorbenen Daniel Udod, 
Bewohner von Bad Kudowa, 
ebenfalls Häftling des KZ Dachau. 

Dank der Arbeit von Großde-
chanten Franz Jung konnten wir 
unter den Bewohnern der Diöze-
se Schweidnitz das Wissen über 
den Märtyrer verbreiten, der hier 
gelebt und gearbeitet hat. Das ist 
eins der besten Beispiele für eine 
gute Zusammenarbeit zwischen 
den Christen in Europa. Heute 
arbeiten die Polen und die Deut-

schen im vereinten Europa einig 
zusammen, aber diese Anfänge 
vor 28 Jahren, als es noch den 
„eisernen Vorhang” gab, waren 
wirklich schwierig.

Noch einmal möchte ich 
Herrn Großdechanten für die 
erfolgreiche Überwindung der 
Mauern danken, für das Abbauen 
der in den Jahren gewachsenen 
Stereotype, welche die Polen und 
die Deutschen getrennt haben. 

Möge dieser ehrenvolle Ar-
nestus von Pardubitz-Preis - zum 
ersten Mal an einen Deutschen 
vergeben - eine Inspiration für 
die weitere Zusammenarbeit 
auf den Feld der Annäherung 
der Nachbarstaaten im Geiste 
der christlichen Verständigung 
„Seine wir eine Familie“ sein.

Julian Golak

Stellvertretender Vorsitzender 
des Regionalparlaments der 
Woiwodschaft Niederschlesien 
Vorsitzender des Organisation-
skomitees der Polnisch-Tsche-
chischen Tage der Christlichen 
Kultur

[übersetzt von Irena Rogowska]
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PRZEMÓWIENIE PRAŁATA FRANZA JUNGA

Drogi Prałacie Księże Romu-
aldzie, Drodzy Bracia i Siostry  
z Polski, Czech i Niemiec,  
to wielki zaszczyt dla mnie, 
że podczas dzisiejszej mszy 
św. jeszcze raz chcecie uczcić  
i wspomnieć  moje 80. urodziny, 
które były już pół roku temu. 
Urodziłem się w Nowej Wsi, do-
rastałem w Szklarni, a w 1946 
roku musiałem opuścić swoją 
ojczyznę.

Spotkania z moich rodaka-
mi  spowodowały, że odkryłem  
w sobie miłość do stron ojczy-
stych, a od 1972 roku jestem re-
gularnie w Hrabstwie Kłodzkim.

Od 1983 roku na zlecenie 
Niemieckiej Konferencji Bisku-
pów otaczam opieką duszpa-
sterską  podczas pielgrzymek  
i spotkań moich rodaków z Hrab-
stwa Kłodzkiego. Dbam również 
o kontakty z obecnymi miesz-
kańcami Hrabstwa i z rodakami  
w Republice Czeskiej.

Punktem kulminacyjnym jest 
i pozostanie uroczystość beatyfi-
kacji ks. Gerharda Hirschfeldera, 
który tutaj znalazł swoją ziemską 
ojczyznę. Jest On ofiarą nazizmu, 
jak i wielu innych, cierpiących  
w Dachau, jak i wielu braci i sióstr 
z Polski, Czech i Niemiec.

Jego śmierć przypomina 
nam o pokoju, o porozumieniu 
i o pojednaniu między naroda-
mi, żeby nigdy więcej nie było 
wojen, wypędzenia i nienawiści.

Dziękuję ks. biskupowi dok-
torowi Ignacemu Decowi, ks. 
prałatowi Romualdowi Brud-
nowskiemu, ks. profesorowi 
doktorowi Tadeuszowi Fitychowi. 
Dziękuję  grupie osób skupio-
nych wokół pani Teresy Bazały 
oraz pani Irenie Rogowskiej i 
panu Julianowi Golakowi oraz 
jego miesięcznikowi „Ziemia 
Kłodzka”. Dziękuję Niemieckie-
mu Towarzystwu Kulturalno-

-Społecznemu, kierowanemu 
przez pana Horsta Ulbricha 
oraz tłumaczce, która ułatwiała 
kontakty między naszymi na-
rodami - pani Elisabeth Kynast. 
Dziękuję wszystkim, którzy za-
angażowali się w beatyfikację  
 dalsze rozpowszechnianie kultu 
błogosławionego ks. Gerharda. 
Niech On będzie dla nas wszyst-
kich tym, który buduje mosty, 
niesie nadzieję i dodaje odwagi.

Franz Jung

[tłumaczyła Irena Rogowska]

FRANZ JUNG
Lieber Prälat Romuald, lie-

be Mitbrüder, Schwestern und 
Brüder aus Polen, Tschechien 
und Deutschland, es ehrt mich 
sehr, wenn im heutigen Got-
tesdienst Sie alle meines 80. 
Geburtstages, der schon ein 
halbes Jahr zurückliegt, noch 
einmal gedenken.

Ich bin  in Neundorf (Nowa 
Wies) geboren, aufgewachsen in 
Gläsendorf (Szklarnia) und mus-
ste die Heimat 1946 verlassen.

Die Begegnung mit meinen 
Landsleuten hat mich die Liebe 
zur Heimat entdecken lassen und 

seit 1972 bin ich regelmäßig in 
der Grafschaft Glatz.

Seit 1983 sorge ich bei Wal-
lfahrten und Heimattreffen 
als Seelsorger im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz 
für meine Landsleute aus der 
Grafschaft Glatz. Dazu gehört 
auch der Kontakt zu den jetzi-
gen Bewohnern hier in der Gra-
fschaft und meinen Landsleuten 
in Tschechien. 

Höhepunkt ist und bleibt die 
Feier der Seligsprechung von 
Kaplan Gerhard Hirschfelder, 
der hier seine irdische Heimat 

gefunden hat. Er ist ein Opfer des 
Nationalsozialismus mit vielen 
Leidenden in Dachau wie viele 
Mitbrüder aus Polen, Tschechien 
und Deutschland.

Sein Tod mahnt uns zu 
Frieden, Verständigung und 
Versöhnung zwischen den Völ-
kern, dass  es keinen Krieg, keine 
Vertreibung und  keinen Hass 
mehr geben darf.

Ich danke Herrn Bischof Dr. 
Ignac Dec, Herrn Prälat Romu-
ald Brudnowski, Herrn Profes-
sor Dr. Tadeusz Fitych und der 
Gruppe um Frau Teresa Bazala 

sowie Frau Irena Rogowska und 
Herrn Julian Golak sowie seiner 
Zeitung „Ziemia Klodzka“, dem 
Deutschen Freundschaftskreis 
unter Leitung von Herrn Horst 
Ulbrich sowie als Dolmetscherin 
zwischen allen Nationen Frau 
Elisabeth Kynast, die sich alle 
für die Seligsprechung und die 
weitere Verehrung des Seligen 
Gerhard Hirschfelder  engagiert 
haben.  Er möge Brückenbauer, 
Hoffnungsträger und Mutma-
cher für uns alle bleiben.

Franz Jung

Ks. prałat Franz Jung
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 Pomysłodawcą utworze-
nia międzynarodowego kul-
turowo-turystycznego Szlaku  
Św. Wojciecha jest Julian Golak, 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Samorządowego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Cały szlak 
obejmuje kilkadziesiąt stacji 
i prowadzi z Pragi przez Wro-
cław, Poznań, Gniezno, Toruń, 
Bydgoszcz, Gdańsk do Elbląga. 
Liczy prawie 1000 km i obejmu-
je trzy kraje czeskie i 5 polskich 
województw. Symbolem szla-
ku jest rękawica św. Wojciecha. 
W przyszłości planowane jest 
jego przedłużenie do Magdebur-
ga w Niemczech. Merytorycznie 
i graficznie szlak opracował prof. 
Konrad Czapliński, który jest tak-
że autorem wydanego w trzech 
językach folderu o szlaku oraz 
albumu pt.  „Praga-Wrocław na 
Szlaku Św. Wojciecha”. Uroczyście 
zainaugurowany został przez Kar-
dynała Dominika Dukę - Pryma-
sa Czech 23 kwietnia 2016 roku  
w katedrze praskiej. Na Dol-
nym Śląsku szlak przebiega  
przez 16 miejscowości: Czermna, 
Lewin Kłodzki, Duszniki-Zdrój, 
Stary Wielisław, Kłodzko, Bardo 
Śląskie, Ząbkowice Śląskie, Dzier-
żoniów, Świdnica, Sobótka, Wro-
cław, które są związane z kultem 
św. Wojciecha.

 W niedzielę 14 maja br. 
uroczyście otwarto pierwszą 
po stronie polskiej stację w Ku-
dowie-Zdroju Czermnej. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą świętą  
w kościele św. Bartłomieja Apo-

stoła, sprawowaną przez księdza 
prałata Romualda Brudnowskie-
go, z udziałem księży z Niemiec. 
W wygłoszonej homilii przypo-
mniał, że Święty przemierzał ten 
szlak w Czechach i w Polsce, by 
na końcu oddać życie za wiarę, 
a wiele lat po nim uczynił tak 
samo mocno związany z parafią 
w Czermnej bł. ks. Gerhard Hir-
schfelder. Zebrani na Eucharystii 
Polacy, Czesi i Niemcy mieli też 
okazję zobaczyć piękny spektakl 

pt. „Wojciechowe ślady” w wyko-
naniu aktorów ogólnopolskiego 
Teatru William-ES z Wałbrzycha. 
Obecny na mszy świętej ks. pra-
łat Franz Jung, który przybył  
do Kudowy- Zdroju, by wspólnie 
z polskimi i czeskimi przyjaciółmi 
obchodzić tu swoje 80.urodziny, 
został uhonorowany Nagrodą  
im. Arnosta z Pardubic za wybitne 
osiągnięcia na rzecz współpracy  
i pojednania naszych narodów. 
Po mszy świętej została odsło-

nięta i poświęcona ufundowana 
przez ks. Brudnowskiego tablica 
informacyjna. Wiernym towarzy-
szyła też figura św. Wojciecha, 
powstała na plenerze w Gietrz-
wałdzie, która w zamiarze orga-
nizatorów będzie prezentowana 
podczas otwierania kolejnych 
stacji. 18 czerwca planowane 
jest otwarcie stacji w Niemczy, 
a 19 września w Kamieńcu Ząb-
kowickim.

Teresa Bazała

OTWARCIE STACJI KUDOWA-CZERMNA  
NA MIĘDZYNARODOWYM SZLAKU ŚW. WOJCIECHA

Uroczyste otwarcie stacji Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha w Kudowie-Zdroju Czermnej.

Spektakl „Wojciechowe Ślady” w wykonaniu Teatru William Es. z Wałbrzycha.Ks. Franz Jung został uhonorowany Nagrodą im. Arnosta z Pardubic za wybitne 
osiągnięcia na rzecz współpracy i pojednania naszych narodów. 
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Ryszard Grzelakowski

DZIEDZICTWO KULTUROWE DUSZNIK-ZDROJU
 - LUDZIE I WYDARZENIA

W bieżącym roku przypada 
116 rocznica nadania „Honoro-
wego Obywatelstwa” nadanego 
przez władze miasta właścicie-
lowi zakładu obróbki drewna 
Aloisowi Schmidtowi. Firma  
ta została założona w 1849 roku. 
Jej właściciel był trzecią osobą 
wyróżnioną tym tytułem.

Mamy już wiosnę, każdy 
dzień jest ładniejszy, spowi-
ty blaskiem ciepłego słońca. 
Niezwykle ciekawie wyglądają 
Duszniki wczesną wiosną, kiedy 
niezliczone odcienie zieleni zdo-
bią okoliczne stoki wzgórz. Kiedy 
piszę ten tekst, spadł nagle śnieg, 
dodając jeszcze większego uroku. 
Jak każde miasto, mają Duszniki 
drugie swe oblicze, które ukrywa 
przed nieuważnym przechod-
niem, zaabsorbowanym zdarze-
niami dnia powszedniego. Wśród 
parkowych alejek, urokliwych, za-
bytkowych, starych kamieniczek 
i pozornie zawiłych zaułkach, 
tkwi prawdziwy i niezwykły za-
razem urok małego miasteczka. 
Mijamy je codziennie, czasami 
obojętnie, bez zastanowienia, 
bez jakiejkolwiek świadomości 
ich istnienia. Te ciche i niezpo-
rone zakamarki Dusznik-Zdroju,  
w cieniu pasjonujących wy-
darzeń snują własną, ale jakże 
prawdziwą opowieść. Schowane 
przed współczesnym zgiełkiem, 
wszędobylskim pośpiechem, 
czekają na ponowne odkrycie. 
A wystarczy tak niewiele, krótki 
spacer w pogodny niedzielny 
poranek, by otwarły się przed 
nami Duszniki, z całą swą duszą. 
W kolorowym pejzażu miasta  
i parku zdrojowym dostrzeżemy 
wówczas świat inny, nieznany, 
pełen tajemnic i rozlicznych hi-
storii.

Wśród starych zdjęć i widokó-
wek być może ktoś z Szanownych 
Czytelników odnajdzie dobrze 
znane mu miejsca, wielu być 
może zobaczy, je po raz pierw-
szy. Dzięki nim poczujecie ciepły, 
pachnący wiosną wiatr, usłyszy-
cie donośne dziecięce głosy. 
Może zachęcą one niektórych do 
wyruszenia w podróż uliczkami 
miasta, by odkryć na nowo to co 
„widzieliśmy”.

Alois Schmidt był w Dusz-
nikach zamożnym przemy-

słowcem znanym z filantropii 
na rzecz miasta. Jego spory 
zakład obróbki galanterii drew-
nianej wykonywał też łoża  
do sztucerów, wyrabianych w 
odlewni żelaza zwanej „Schmel-
ze Tahl”. To była w okresie woj-
ny austriacko-pruskiej bardzo 
groźna broń, gdyż poprzez 
gwintowaną lufę pocisk miał 
duży zasięg. Ówczesne mun-
dury były kolorowe: czerwone, 
zielone, błękitne i żółte, co po-
wodowało wiele ofiar. Wojna 
austriacko-pruska w 1866 roku 
była bardziej krwawa niż wojny 
napoleońskie. Dane na ten temat 
znalazłem w Muzeum Historii  
w Brnie w Republice Czeskiej. 
A. Schmidt, mając liczne kontak-
ty handlowe, często podróżował 
za granicę, przywoził różne po-
żyteczne nowinki dla miasta. 
Pewnego razu, będąc w Wied-
niu zobaczył odlewany z żeliwa 
kiosk z barometrem, zakupił go  
i podarował miastu. Możemy 
ten urokliwy zabytek oglądać 
przy wejściu do parku zdrojo-
wego, opodal Dworku Chopina. 
Schmidt był powszechnie sza-
nowanym obywatelem miasta, 
czego dowodem jest „List Gra-
tulacyjny” z okazji 50-lecia dzia-
łalności jego zakładu, podpisany 
przez najbardziej znamienitych 
przedstawicieli zarządu mia-
sta, burmistrza Paula Dengle-
ra, Wiehra właściciela Papierni,  
dr Fuchsa - prezesa Sądu Pierw-
szej Instancji w Dusznikach  
i właściciela pasażu handlo-
wego „Fuchs-Bazar”, przed-

Fontanna w Parku Zdrojowym, 
archiwum autora tekstu, widokówka  
z 1902 roku.

List gratulacyjny z okazji 50-lecia 
działalności zakładu obróbki 
drewnianej.

Kiosk z barometrem i rzeźbą Neptuna i Nimfy, foto autora tekstu.

Fragment kiosku z barometrem i rzeźbą 
Neptuna i Nimfy.
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siębiorcę Lanfleda, wydawcę 
dusznickiej prasy i właściciela 
drukarni Richardsa Pohla, kup-
ca Ulbricha, zamożnego kupca 
Tauza J. Rbatsrtsa właściciela 
restauracji, hotelu i browaru,  
J. Liche właściciela restauracji 
„Pod Czarnym Niedźwiedziem” 
(Rynek 1) i dawnego Sanato-
rium „Park-Hotel”. Z inspiracji  
A. Schmidta miasto wzięło udział 
w Wystawie Światowej w Pary-
żu, u schyłku XIX stulecia. W celu 
promocji Dusznik zamówił i za-
płacił za dwa albumy promujące 
miasto i zdrój w grafice i litogra-
fii, trzeci album wydały władze 
miasta w malarstwie. Będąc  
w Paryżu na wystawie, wypatrzył 
gdzieś zachwycającą, kolorową 
fontannę i zapragnął, aby taka 
zaistniała w dusznickim parku 
zdrojowym. Możemy ją oglądać 
każdego dnia latem, ale najpierw 
była ona niekolorowa. Zanim 
stała się kolorowa, minęło sporo 
czasu. O historii fontanny opo-
wiemy w innym eseju. To jeszcze 
nie koniec działalnośći Schmidta 
w Dusznikach. Podróżując po za-
chodnioeuropejskich kurortach, 
wypatrzył, że przy teatrach zdro-
jowych istnieją urokliwe kawia-
renki. Zbudował też taką, tuż 
nad rzeką Bystrzycą Dusznicką 
w pierwszej dekadzie XX wieku. 
Po 1945 roku nazywała się „Oaza” 

teraz „Kaskada”. 
Fabryka A. Schmidta istniała 

do zakończenia II wojny świato-
we. Po wojnie była stolarnią miej-
ską, zdrojową i Funduszu Wcza-
sów. Swego czasu w obiekcie ulo-
kowano Dyrekcję Państwowego 
Uzdrowiska. Obiekt istnieje do 
dziś, można go zobaczyć, idąc 
na spacer do „Doliny Strążyskiej”, 

dawniej „Schmelze-Tal”. Tuż obok 
tej zabudowy zobaczymy pełen 
uroku pensjonat „Hotel Fryderyk”, 
przed laty obiekt ten był własno-
scią Funduszu Wczasów Pracow-
niczych w Dusznikach-Zdroju. 
Bogatą dokumentację zakładu 
przemysłowego Aloisa Schmitta 
i jego pensjonatu znaleźć można 
w Archiwum Państwowym we 

Wrocławiu Oddział Kamieniec 
Ząbkowicki

Korzystałem: 

Archiwum Państwowe Od-
dział w Kamieńcu Ząbkowickim. 
Duszniki urbanistyka. Listy ze Ślą-
skich wód. Wrocław Ossolineum.

Widok ogólny na teren fabryki A. Schmidta, widokówka z 1901 roku

Kawiarnia Teatralna najniżej położony obiekt obok Zimnego Zdroju, Kleiner - widokówka.



50  Ziemia Kłodzka nr 274/maj 2017

W kilku numerach „Zie-
mi Kłodzkiej“ przedstawiłem 
wcześniej relację1 z kilkunastu 
spotkań pisarki w Kłodzczyź-
nie mających miejsce w latach 
2010-2015; numeracja nawią-
zuje do lat ubiegłych. Teraz 
pora na spotkania w latach 
2016–2017. Nazwa „polanic-
kie” i tu ma charakter umow-
ny: autorka wypoczywała w 
Polanicy, spotkania odbywały 
się w Żelaźnie i Polanicy-Zdro-
ju; piszę również o spotkaniu  
we Wrocławiu i w Zgorzelcu.   

2016

Pisarka przyjechała do Pola-
nicy, nikogo nie uprzedzając, na 
krótko w maju, miała bowiem 
sprawy do załatwienia u siebie  
w Niemczech. Kiedy wszedłem 
do pensjonatu „Panorama”, oka-
zało się, że z Moniką przyjechała 
ekipa filmowa, a właściwie dwie 
dziennikarki telewizyjne zajmu-
jące się tematyką kulturalną, Lu-
zia Kollinger i Claudia Maier ze 
studia „blicklichter Bewegtbild-
produktion” z Tybingi. Właściciel 
„Panoramy” Ryszard Jędryka po-
wiedział mi, że ekipa poszukuje 
starej willi przypominającej jesz-
cze czasy niemieckie. Znalazłem 
taki obiekt i można było nakręcić 
scenę wspomnień pisarki na tle 
polanickiego parku Szachowe-
go. Materiał miał wejść do filmu 
dokumentalnego o roboczym 
tytule Durch Lücken im Zaun.  
W lutym 2017 można było zo-
baczyć fragment tego wywiadu  
na YouTube2. Następnego dnia, 
gdy odbierałem klucze, zapro-
siłem Monikę do Gospody „Al-
theide”. Rozmawialiśmy, a Syl-
wia Grzybowska uczyła się arii 
Mozarta Nehmt meinen Dank, ihr 
holden Gönner! Słysząc jej pyta-
nia (nie wszystko da się odczytać 
z partytury nie znając niemiec-
kiego) Monika wziąwszy do ręki 
partyturę kilka razy przerobiła z 
Sylwią właściwą wymowę. 

Schlesischen Nach(t)lesen 
w Görlitz, 11 kwietnia 2016

Za miedzą, bo w Muzeum 
Śląskim odbył się „Literarisches 
Duett” (pol. „Duet literacki”). 
Wiersze poetki z dwujęzyczne-
go tomu Ein Land gab mir sein 
Wort. Gedichte über Schlesien/ Ten 
kraj dał mi słowo swoje. Wiersze 
o Śląsku czytali: biskup kato-
lickiej diecezji Wolfgang Ipolt  
i ks. dziekan Maciej Wesołowski 
ze Zgorzelca3. 

Spotkanie we Wrocławiu, 
18 maja 2016

W przyjaznej atmosferze 
autorka opowiadała o swoim 
dzieciństwie, które przecież 
częściowo spędziła we Wrocła-
wiu, a także o swoich zaintere-
sowaniach i twórczości, uczniom 
gimnazjum salezjańskiego  
im. św. Edyty Stein. Czytano 
wiersze z dwujęzycznego tomu 
Flußleben. Żywoty rzeki (2014)4.

2017

Majowe spotkania pisarki 
na ziemi kłodzkiej połączone 
były z prezentacją jej najnow-
szego tomu wierszy Pochwała 
równiny5 wydanego w polskim 
tłumaczeniu, dokonanego przez 
studentów proseminarium trans-
latoryki, prowadzonego przez 
prof. Edwarda Białka z Instytutu 
Germanistyki Uniwersytetu Wro-
cławskiego, który moderował lub 
uzupełniał spotkania.

Spotkanie XIII
Zespół Szkół 
Niepublicznych w Żelaźnie, 
9 maja 2017

Prof. Białek poprosił mnie  
o wprowadzenie. W omówieniu 
postaci pisarki położyłem akcent 
na wspólną tożsamość topogra-
ficzną i etap życia (dzieciństwo  
w Żelaźnie), podkreślając, że 

niezależnie od tego, jak w przy-
szłości potoczą się losy mło-
dych uczestników spotkania, 
ich przeżycia w Żelaźnie w nich 
pozostaną. Odkryją to zwłasz-
cza wtedy, kiedy będą dorośli. 
Tak, jak Żelazno pozostało i tkwi  
w Monice Taubitz, choć teraz 
mieszka w Meersburgu nad Je-
ziorem Bodeńskim, po którego 
drugiej stronie widać Szwaj-
carię i Alpy. Drugim wątkiem 
było kształtowanie się poet-
ki w poczuciu odmienności  
w północnym regionie Niemiec, 
gdzie różniły się klimat, religia  
i dialekt. Kolejny raz przywołałem 
owo ciche zapisywanie słów na 
marginesie gazetowych stron. 
Autorka i moderator mówili  
o genezie wierszy z tego tomu. 
Monika czytała wiersze w swym 
języku, młodzież z pamięci de-
klamowała je w języku polskim. 
Jednak jedna z uczennic, Anna 
Zaremba, recytowała wiersz  
w oryginale. 

Spotkanie XIV, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Polanicy, 9 maja 2017

Tu również  na  prośbę  
prof. Białka przedstawiłem 
biografię autorki i krytyczno-
-literacką ocenę jej twórczości, 
uwzględniając opinie niemiec-
kich krytyków literackich. Na 
wstępie przypomniałem oczy-

wiście pierwsze polanickie spo-
tkanie, w tym samym miejscu 
spotkaliśmy się bowiem 5 maja 
2010 roku, a od tego pobytu 
autorka pokochała Polanicę, 
gdzie co roku w maju ładuje 
swoje twórcze akumulatory. Po 
wstępie Monika Taubitz czytała 
wiersze z tomiku Pochwała rów-
niny, a recytatorki z polanickiego 
Teatru Zdrojowego, kształcone  
w sztuce recytacji przez Emilię Ja-
nowską, czytały te same utwory 
w polskim tłumaczeniu. 

Lekarz i poeta Wiesław Pra-
stowski wygłosił, a w zasadzie 
zadeklamował coś, co można 
określić jako utwór poezji niewią-
zanej – Pochwałę Moniki Taubitz. 
Podkreślił także, że już za życia 
autorki na podstawie jej twórczo-
ści powstają prace magisterskie, 
doktoranckie i habilitacyjne. 

Później w spotkaniu, które 
moderował Edward Białek, pi-
sarka odpowiadała na pytania 
czytelników, opowiadając m.in. 
o genezie wierszy i pojawiające 
się zawsze pytania, co uważa  
za swój Heimat, swoją ojczyznę. 
Jak zawsze odpowiedź była taka 
sama – w połowie Żelazno, Kłodz-
czyznę i Wrocław, w połowie Me-
ersburg, okolice Jeziora Bodeń-
skiego i Badenię-Wirtembergię.  
Na to pytanie odpowiadała prze-
cież wielokrotnie, w wywiadach i 
na spotkaniach autorskich6.

Henryk Grzybowski

POLANICKIE SPOTKANIA Z MONIKĄ TAUBITZ. LATA 2016–2017

1. Henryk Grzybowski, Polanickie spotkania z Moniką Taubitz, w: „Ziemia Kłodzka“: Część 
I. O Monice Taubitz, Nr 254–255, wrzesień–październik 2015, s. 29–31. Część II. Lata 
2011–2013, Nr 256–257, listopad–grudzień 2015, s. 32–33. Część III. Lata 2014–2015. 
Próba podsumowania, Nr 258–259, styczeń–luty 2016, s. 16–19.
2. Erste Auszüge aus dem Interview mit Monika Taubitz zum Thema „Flucht” aus der 
Dokumentation „Durch Lücken im Zaun” (AT, Entstehungszeitraum 16/17).
3. Literarisches Duett – Bischof Wolfgang und Dekan Wesołowski beim Schlesischen 
Nach(t)lesen. www bistum-goerlitz.de/?p=18614.

4. Justyna Kostrubies, Monika Taubitz, pisarka z Niemiec gościem w gimnazjum salezjań-
skim im. Św. Edyty Stein. www.salezjanie.pl/wiadomosci/ dostęp 08.05.2017
5. Monika Taubitz: Pochwała równiny, red. Joanna Małgorzata Banachowicz, Atut Wrocław 
2017. ISBN 9788379772704.
6. Wie findet man die zweite Hälfte der Heimat? Gespräch mit Monika Taubitz. W: Rainer 
Bendel: Die zweite Hälfte der Heimat. Brücken bauen im Südwesten und in Europa; ein 
Gespräch mit Monika Taubitz und Erzbischof Robert Zollitsch. Münster: Aschendorff, 
2012, S. 26–30. ISBN 9783402129753. 

Bibliografia:

Spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Polanicy-Zdroju.
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Henryk Grzybowski

O MONICE TAUBITZ. SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W ŻELAŹNIE
Monika Taubitz to wiele lat 

temu mieszkanka Waszej miej-
scowości – Żelazna. To jedna  
z Was. Ma te same co Wy wspo-
mnienia topograficzne: wzgórza, 
drogi, domy, zabudowania. Sta-
cja kolejowa, z której odjeżdżała  
z matką do Kłodzka lub Lądka,  
i jej szyny prowadzące w ta-
jemniczą dal, kościół, cmentarz 
z grobami bliskich. Tu mieszkał  
i uczył jej dziadek, prowadził chór 
i komponował. 

Jeśli przyjąć, że mieszkań-
cy jednej miejscowości tworzą 
pewną rodzinę, nie poprzez wię-
zy krwi, ale przez pamięć krajo-
brazu i wspomnienia historyczne 
(„mała historia”), to ta niemiecka 
pisarka i poetka należy do Waszej 
rodziny. 

Monika Taubitz napisała 
książkę o swoim zamieszkaniu 
w Żelaźnie. Przez dziurę w płocie 
– to dotąd najbardziej znana 
książka o Waszej miejscowości. 
Jest ciekawa, inna, gdyż opisu-
je zdarzenia z punktu widzenia 
dziecka. I przyjemne, wędrówki 
z matką, odwiedziny cioci, i tra-
giczne. Także dzięki jej pisarstwu 
Wasza wieś jest znana w świe-
cie. Może kiedyś któreś z Was 
popróbuje sił, aby opisać swoje 
dzieciństwo i okolicę? Musicie 
wiedzieć, że niezależnie od tego, 
co będziecie robili w przyszło-
ści, Wasze przeżycia w Żelaźnie 
w Was pozostaną. Odkryjecie to 
zwłaszcza wtedy, gdy będzie-
cie dorośli, a nawet dużo starsi. 
I tak, jak Żelazno pozostało i tkwi  
w Monice Taubitz, choć teraz 
mieszka w Meersburgu nad Je-
ziorem Bodeńskim, po którego 
drugiej stronie widać Szwajcarię 
i Alpy, tak Żelazno pozostanie  
w Was. 

Chcę zwrócić Waszą uwagę 
na to, jak powstała poezja w życiu 
Moniki Taubitz i jak ukształtowa-
ła się poetka. Kiedy wysiedlono 
Niemców z Żelazna do zachod-
nich Niemiec, była tam zupełnie 
odmienna okolica. Tu góry, tam 
morze, tu ciepło i przytulnie, 
tam zimne, morskie wiatry,  
tu oswojone obyczaje, katolicka 
ludowa pobożność, tam więk-
szość protestantów, przez katoli-
ków z hrabstwa odbieranych jako 
sztywnych, surowych i zasadni-
czych. Inna ważna odmienność 
– dialekt, język. W języku nie-
mieckim ma to o wiele większe 

znaczenie, większe są różnice  
w słownictwie, intonacji, wy-
mowie. 

Wspomniałem już o tra-
gedii wysiedlenia. Z punktu 
widzenia Polaków wysiedlenie 
Niemców było wykonaniem 
decyzji mocarstw z Jałty i Pocz-
damu, rekompensatą zarówno  
za utracone Kresy Wschodnie, jak 
i odszkodowaniem za zniszcze-
nia w czasie wojny rozpoczętej 
przez Niemcy. Z punktu widze-
nia Niemców, wiejskiej ludności 
Żelazna, osiadłej w Hrabstwie 
Kłodzkim od pokoleń (niekiedy 
kilkaset lat w jednym gospodar-
stwie), było to jednak tragiczne. 
Tym bardziej ze strony dziecka, 
któremu obcy ludzie, Polacy, 
zawłaszczyli dom dziadków i 
grozili bronią. To wywoływało 
silne emocje i poczucie krzywdy.  
W dodatku Niemcy wysiedleni ze 
Wschodu mieszkali tam, dokąd 
przyjechali, kątem u mieszkań-
ców, którzy sami musieli, często 
pod przymusem, oddać im część 
mieszkania. Mała Monika z matką 
mieszkała na poddaszu. Nie miała 
zabawek, nie mogła głośno się 
bawić, bo przeszkadzało to go-
spodarzom. Matka pracowała, 
dziecko było samo. Miejscowi 

rówieśnicy byli inni, niekiedy wy-
śmiewali dziwny akcent dziecka 
z Żelazna. Osamotnienie rodzi 
odmienność, bardziej emocjo-
nalne odczuwanie świata. Co 
robiło dziecko? Wymyślało histo-
rie, nazywało obrazy, ubierało je  
w słowa. W malutkim pokoju  
na poddaszu Monika zapisywała 
cicho słowa na skrawkach gazet. 
I tak powstała poezja, tak naro-
dziła się poetka. 

Matka wysłała wiersz do ga-
zety, dziewczynka dostała kilka 
marek. Później matka wysłała 
wiersze córki do pewnego znane-
go poety. Po dwudziestu latach 
ten sam poeta wręczał Monice 
Taubitz nagrodę literacką. 

Rodzina Taubitzów od po-
koleń wybierała trzy profesje: 
nauczycielską, muzyczną (nieraz 
to łączyło się z sobą jak w przy-
padku dziadka i ojca Moniki) 
lub duchowną. Pisarka tak jak 
jej przodkowie wybrała karierę 
nauczycielki. Uczyła niemieckie-
go w wioskach Badenii-Wirtem-
bergii, na pograniczu z Bawarią. 
Niektórzy mieli jej za złe, że nie 
mówi w dialekcie szwabskim,  
a językiem literackim. Lecz inni 
rodzice przychodzili mówiąc, ja-
kie to szczęście, że dzieci w szkole 

mogą się uczyć niemieckiego. 
Ważną osobą w życiu Moniki 

Taubitz była pewna Amerykanka, 
dyrektorka muzeum niemieckiej 
poetki romantycznej, Annette 
von Droste-Hülshoff. Dzięki niej 
młoda nauczycielka poznała wie-
le znanych osobistości ze świata 
kultury, pisarzy i artystów. Na-
brała pewności siebie. Wiele lat 
później napisała książkę o postaci 
swojej promotorki, Helene von 
Bothmer-Davis. 

Monika Taubitz przez wiele 
lat była przewodniczącą Kręgu 
Wangen, artystów pochodzących 
ze wschodu Niemiec, obecnie 
jest jego honorową przewod-
niczącą. Wydała kilkadziesiąt 
powieści i zbiorów wierszy. 
Otrzymała nagrody literackie 
i odznaczenie papieskie Bene-
merenti. Także nagrodę Badenii-
-Wirtembergii, gdzie mieszka  
– za działalność na rzecz obu jej 
ojczyzn – Śląska i obecnej, a także 
na rzecz porozumienia pomiędzy 
Niemcami i mieszkańcami Europy 
Wschodniej. Za dokonania lite-
rackie oraz „budowanie mostów” 
między Niemcami i Polakami 
udekorowano ją Krzyżem Zasługi 
na Wstędze Orderu Zasługi Repu-
bliki Federalnej Niemiec. 
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ÜBER MONIKA TAUBITZ. TREFFEN MIT JUGENDLICHEN 
IN EISERSDORF (ŻELAZNO)

Monika Taubitz war vor vielen 
Jahren Einwohnerin Eurer Ort-
schaft – Żelazno (damals Eisers-
dorf ). Sie ist eine von Euch. Sie 
hat dieselben landschaftlichen 
Erinnerungen wie Ihr: Hügel, 
Wege, Häuser, Gebäude. Eine 
Bahnstation, von der aus sie 
mit ihrer Mutter nach Glatz oder 
Bad Landeck reiste, und ihre in 
geheimnisvolle Ferne führen-
den Schienen, eine Kirche, ein 
Friedhof mit den Gräbern der 
Angehörigen. Hier wohnte und 
unterrichtete ihr Opa, der auch 
einen Chor leitete und kompo-
nierte. 

Wenn es stimmt, dass die Ein-
wohner eines Ortes so etwas wie 
eine Familie bilden, und das nicht 
durch Bande des Blutes, sondern 
durch die Erinnerung an die 
Landschaft und ihre Geschichte 
(die Dorfgeschichte), dann gehört 
diese Schriftstellerin und Dichte-
rin zu Eurer Familie. 

Monika Taubitz schrieb ein 
Buch über ihre Zeit in Eisers-
dorf. Durch Lücken im Zaun ist 
bisher das interessanteste Buch 
über Euren Ort. Es ist interessant 
und anders, denn es beschreibt 
Ereignisse aus der Perspektive 
eines Kindes. Sowohl angeneh-
me wie Wanderungen mit der 
Mutter und Besuche der Tante als 
auch tragische. Auch dank ihrer 
Literatur ist Euer Dorf in der Welt 
bekannt geworden. Vielleicht ver-
sucht auch einmal jemand von 
Euch, die eigene Kindheit und die 
Umgebung zu beschreiben? Ihr 
musst wissen, dass, egal, was Ihr 
in der Zukunft machen werdet, 
Eure Erlebnisse in Eisersdorf in 
Euch bleiben. Ihr entdeckt das vor 
allem dann, wenn Ihr erwachsen 
und später sogar alt werdet. Und 
ähnlich wie Eisersdorf in Moni-
ka Taubitz geblieben und tief in 
ihrem Gedächtnis verankert ist, 
obwohl sie jetzt in Meersburg am 
Bodensee wohnt, auf dessen an-
derer Seite man die Schweiz und 
die Alpen sehen kann, so bleibt 
Eisersdorf in Euch.  

Ich möchte Euch davon be-
richten, wie die Dichtkunst im 
Leben von Monika Taubitz ent-
stand und welchen Einfluss sie 
auf die Dichterin hatte. Als die 
Deutschen aus Eisersdorf nach 

Westdeutschland vertrieben 
wurden, trafen sie dort auf eine 
ganz andere Gegend. Hier Berge, 
dort Meer, hier warm und ange-
nehm, dort kalte Meereswinde, 
hier vertraute Sitten, katholische 
Volksfrömmigkeit, dort mehrhe-
itlich Protestanten, die von den 
Grafschafter Katholiken als ste-
if, streng und stur empfunden 
wurden. Ein anderer wichtiger 
Unterschied – der Dialekt, die 
Mundart. Im deutschen Spra-
chraum ist dies ein ganz wichti-
ger identitätsstiftender Faktor, 
denn es gibt zahlreiche Unter-
schiede in Wortschatz, Intonation 
und Aussprache zwischen den 
verschiedenen regionalen Dia-
lekten Deutschlands. 

Ich erwähnte bereits die 
Tragödie der Vertreibung. Vom 
Standpunkt der Polen aus war die 
Aussiedlung der Deutschen die 
Durchführung der Beschlüsse der 
Großmächte von Jalta und Pots-
dam, eine Entschädigung sowohl 
für die verlorenen früher polni-
schen Ostgebiete als auch für die 
Zerstörungen während des durch 
die Deutschen vom Zaun gebro-
chenen Krieges. Aus der Sicht der 
Deutschen, der seit Generationen 
(manchmal einige Hundert Jah-
re auf demselben Bauernhof) in 
der Grafschaft Glatz wohnhaften 
Eisersdorfer Landbevölkerung, 
war dies jedoch ein einschne-
idendes tragisches Ereignis. Umso 
mehr für ein Kind, das zusehen 
musste, wie fremde Menschen, 
Polen, sich das Haus seiner Gro-
ßeltern aneigneten und mit dem 
Gewehr drohten. Es löste bei den 
Menschen traumatische Gefühle 
und ein Ungerechtigkeitsgefühl 
aus. Dazu kam, dass die Vertriebe-
nen dort, wohin się nach der Au-
sweisung kamen, oft zwangswe-
ise bei Leuten wohnen mussten, 
die den fremden und mittellosen 
Menschen aus dem Osten nur 
ungern einen Teil ihrer eigenen 
Wohnung überließen. Die kleine 
Monika wohnte mit ihrer Mutter 
in einem Dachgeschoss. Sie hat-
te keine Spielsachen, sie konnte 
nicht laut spielen, weil das die 
Hausherren gestört hätte. Die 
Mutter arbeitete, das Kind war al-
lein. Die einheimischen Gleichal-
trigen waren anders, manchmal 

lachten sie das Kind aus Eisers-
dorf wegen seines komischen 
Akzentes aus. Einsamkeit führt 
zu Entfremdung, zu einem emo-
tionaleren Empfinden der Welt. 
Was machte das Kind? Es erfand 
Geschichten, verwandelte die 
Bilder in Sprache, kleidete sie in 
Worte. In einem kleinen Zimmer 
im Dachgeschoss schrieb Monika 
still Worte auf Zeitungsschnipsel 
auf. Und so entstand Poesie, so 
wurde die Dichterin geboren. 

Die Mutter schickte das 
Gedicht an die Zeitung, das 
Mädchen bekam ein paar Mark. 
Später schickte die Mutter ein 
paar Gedichte ihrer Tochter an 
einen bekannten Dichter. Nach 
zwanzig Jahren übergab dersel-
be Dichter Monika Taubitz einen 
Literaturpreis. 

Die Familie Taubitz war seit 
Generationen auf drei Berufe spe-
zialisiert: den Lehrerberuf, den 
Musikerberuf (manchmal beides 
in Kombination, wie im Fall von 
Monikas Opa und Vater) oder ge-
istliche Berufe. Die Schriftstellerin 
wählte ähnlich wie ihre Vorfah-
ren den Lehrberuf. Sie war Deut-
schlehrerin in Dörfern in Baden-
-Württemberg, im Grenzgebiet zu 
Bayern. Manche nahmen ihr übel, 
dass sie nicht Schwäbisch, son-
dern Hochdeutsch sprach. Aber 
andere Eltern sagten, es sei ein 
großes Glück, dass die Kinder in 
der Schule richtig Deutsch lernen 
konnten. 

Eine wichtige Person im Le-
ben von Monika Taubitz war eine 
Amerikanerin, die Direktorin des 

Annette von Droste-Hülshoff-
-Museums, jener romantischen 
deutschen Dichterin. Die junge 
Lehrerin konnte durch sie viele 
bekannte Persönlichkeiten aus 
der Welt der Kultur kennenler-
nen, Schriftsteller und Künstler. 
Sie gewann Selbstsicherheit. Viele 
Jahre danach schrieb sie ein Buch 
über ihre Mentorin, Helene von 
Bothmer-Davis. 

Monika Taubitz war viele Jah-
re lang Vorsitzende des Wange-
ner Kreises, dem viele aus den 
früheren deutschen Ostgebieten 
stammende Künstler angehörten. 
Zurzeit ist sie seine Ehrenvorsit-
zende. Sie hat ein paar Dutzend 
Romane und Gedichtsammlun-
gen publiziert und bekam etliche 
Literaturpreise sowie die päpstli-
che Auszeichnung Benemerenti. 
Auch den Preis des Landes Ba-
den-Württemberg, wo sie wohnt, 
erhielt sie für den Einsatz für ihre 
beiden „Heimatsorte“ – den in 
Schlesien und ihr heutiges Zu-
hause - sowie für die Verständi-
gung zwischen Deutschen und 
den Einwohnern Osteuropas 
verliehen. Für literarische Le-
istungen und „den Brückenbau” 
zwischen Deutschen und Polen 
wurde sie mit dem Verdienstkreuz 
der Republik Polen am Bande 
sowie dem Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet.

Übersetzt von Katarzyna Ćmiel, 
Korr. Heinz-Peter Keuten

Monika Taubitz
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Michał Łukawski

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA 2017

W środę, 26 kwietnia br.  
do licealistów z ZSO w Bystrzy-
cy Kłodzkiej przyjechali go-
ście z niemieckiego Bedburga  
w landzie Nadrenia Północna-
-Westfalia. Pierwszy raz kontakt 
nawiązaliśmy na przełomie 
lutego i marca, toteż z nie-
małymi emocjami czekaliśmy  
na pierwsze spotkanie z nowymi 
znajomymi.

Mimo gorącego oczekiwa-
nia pogoda nie dopisywała - lało 
jak z cebra. Ponadto, z przyczyn 
obiektywnych, Niemcy spóźni-
li się. Wreszcie nadszedł ten 
moment! Od ulicy Konopnic-
kiej nadjeżdża czarny Peugeot  
z początkiem rejestracji DW - nasi 
goście. Gorączkowe wypakowy-
wanie rzeczy z busa w strugach 
deszczu, następnie rzut okiem 
po zgromadzonych - każdy szuka 
swojej pary. Po szybkim dopa-
sowaniu, ciepłym przywitaniu 
i krótkiej pogawędce wszyscy 
rozeszliśmy się po domach. 
Tam na naszych gości czekała 
ciepła strawa i zapoznanie ich  
z domownikami oraz tymczaso-
wym miejscem zamieszkania. 
Godzina 18. oznaczała początek 
wspólnej integracji w gmachu 
naszej szkoły. Czekały na nas tam 
przygotowane przez wybranych 
uczniów gry, mające wspomóc 
zapamiętanie wzajemnie naszych 

imion, kalambury etc. Tam też  
w czasie rozmów nasi niemiec-
cy znajomi zapoznali nas z ter-
minem „smash or pass”, który 
może być przetłumaczony jako 
„zdobądź lub odpuść”, co tyczy 
się damsko-męskich relacji. Tekst 
ten, jakkolwiek byłby niepopraw-
ny, stał się mottem całej polsko-
-niemieckiej wymiany i trwa  
on w tym stanie do teraz. 

Czwartek rozpoczęliśmy  
od pójścia do naszej szkolnej auli, 
gdzie uczyliśmy się języka part-
nera, co w praktyce wyglądało 
tak, że Niemcy łamali sobie języki 
na polskich zmiękczeniach, „sze-
leszczeniach”, „trzeszczeniach”, 
itp, a my na ich przegłosach. Na-
stępnie graliśmy w głuchy tele-
fon, gdzie słowa przekręcane były 
już przez pierwsze osoby. Na dru-
giej i trzeciej lekcji zwiedzaliśmy  
pod opieką pani Ewy Magie-
rowskiej szkolne muzeum, 
gdzie poznawaliśmy niemiec-
ką i współczesną - polską hi-
storię ZSO. Tam też na koniec 
otrzymaliśmy pamiątkowe 
pocztówki z akwarelowym ob-
razem, przedstawiającym By-
strzycę od strony ulicy Kolejowej.  
O godzinie 12.18 z bystrzyckie-
go peronu PKP pojechaliśmy 
do Kłodzka. Tam odwiedziliśmy 
„Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
-Niemieckiej”, gdzie mieliśmy 

możliwość obejrzenia filmu  
o Niemcach mieszkających w po-
wojennej Polsce na terenie Ślą-
ska i ziemi kłodzkiej. Na miejscu 
mieliśmy okazję zjeść pizzę, która 
smakowała wszystkim bez wyjąt-
ku. Po naradzie w polskiej grupie 
zdecydowaliśmy się na urozma-
icenie naszym znajomym czasu 
w Polsce. Mianowicie zabraliśmy 
ich na Górę Parkową, zawczasu 
kupując różnorakie przekąski. 
Stamtąd mogli zobaczyć nasze 
miasto w całej okazałości. Taka 
integracja dobrze wszystkim zro-
biła - niemal od zaraz mieliśmy  
ze sobą wspólne tematy do dys-
kusji. 

Trzeci dzień wymiany to trzy 
pierwsze lekcje w szkole, gry 
miejskie i „Bunter Abend”, czyli 
poczęstunek tradycyjnymi pol-
skimi potrawami (i gyrosem...). 
Rano przywitał nas padający  
za oknem śnieg. Biały puch sku-
tecznie utrudnił drogę do szkoły  
- w jednym miejscu zaspy,  
w drugiej ogromne kałuże. 
Mimo wszystko - wszyscy do-
tarli, choć niektórzy spóźnieni. 
Kolejny dzień zmagań naszych 
nauczycieli z gośćmi był ponow-
nie syzyfowy - zamęczeni naszą 
wystarczająco trudną mową 
Niemcy szukali ratunku w gra-
niu na telefonach.

Około godziny 11 ruszyliśmy 

na Plac Wolności gdzie otrzyma-
liśmy arkusze z miejscami w By-
strzycy, które mieliśmy znaleźć 
i nanieść na załączone mapy. 
Mimo niesprzyjającej pogody 
zabawa udała się, otrzymaliśmy 
pamiątki, a trzy główne nagro-
dy powędrowały do: I - Jagody 
i Nathalie; II - Szymona i Maxa; 
II - Oli i Sophii.

Dzień skończyliśmy wcześniej 
wspomnianą kolacją, a przed nią 
zajęciami sportowymi na przy-
szkolnej salce. Pod opieką pana 
Daniela Kruka prawie wszyscy 
graliśmy w siatkówkę, co wyszło 
dość komicznie. 

Podczas poczęstunku Niemcy 
mieli okazję spróbować potraw 
takich jak bigos, pierogi czy kró-
lową polskich stołów - sałatkę 
jarzynową. 

Sobotę 29 kwietnia spędzi-
liśmy najpierw w Międzygórzu, 
dokąd mieliśmy dotrzeć z rodzi-
nami. Tam pani dr Małgorzata 
Żochowska opowiadała nam 
historię międzygórskiej tamy,  
o sytuacji w czasie powodzi  
w roku 1997, a także o lokalnej 
florze i faunie. Następnie zeszli-
śmy do centrum, gdzie czekali-
śmy na podstawiony autobus. 
Stamtąd obraliśmy kierunek na 
Kąty Bystrzyckie, skansen Got-
twaldhof - tradycyjne, sudeckie 
gospodarstwo tzw. czworobok. 
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Jagoda Kożuch

BERICHT ÜBER DEN DEUTSCH-POLNISCHEN SCHÜLERAUSTAUSCH 
ZWISCHEN DEM ALLGEMEINBILDENDEN SCHULZENTRUM 
HABELSCHWERDT UND DEM SILVERBERG-GYMNASIUM BEDBURG

A m  M i t t w o c h ,  d e m 
26.04.2017 kamen 11 Austau-
schschüler aus Deutschland, aus 
der Stadt Bedburg (Bundesland 
Nordrhein-Westfalen), zu unse-
rem Gymnasium und Lyzeum in 
Habelschwerdt/Bystrzyca Klodz-
ka. Nach den ersten Kontakten 
über die sozialen Medien in der 
Zeit seit Februar war unsere Vor-
freude auf die Gäste sehr groß.

Bei strömendem Regen ha-
ben wir unsere Gäste sehnsüch-
tig erwartet. Endlich kamen sie 
mit einer kleinen Verspätung in 
einem schwarzen Peugeot-Bus 
an der Konopnickastraße unweit 
unserer Schule an. Nach einer 
kurzen Begrüßung und Auspac-
ken im Regen ist jeder von uns 
mit dem Partner nach Hause 
gefahren, wo schon die Familie 
mit leckerem Essen auf die Gäste 
wartete.

Um 18 Uhr haben wir mit 
einer Runde Integrationsspiele 
in unserer Schule begonnen. 
Der geplante Grillabend am 
Floriansberg musste wegen des 
Wetters leider ausfallen. Einige 
polnische Schüler hatten Ken-

nenlernspiele für die deutsch-
-polnische Gruppe vorbereitet, 
die u.a. dabei halfen, sich die 
Vornamen der anderen schneller 
zu merken. Während des Ken-
nenlernens haben uns unsere 
Gäste den Ausdruck „smash or 
pass“ beigebracht. Dabei geht 
es um „Erobern oder Vergeben“ 
im Verhältnis zwischen den Ge-
schlechtern. Dieses Thema war 
dann auch unser Motto für die 
zusammen verbrachten Tage in 
Habelschwerdt (!).

Am Donnerstag sind wir zu-
erst in unsere Aula gegangen, 
wo wir uns gegenseitig unsere 
Sprache beigebracht haben 
- was nicht für alle so einfach 
war. Dann haben wir „Telefon 
für Taube“ (so etwas wie „Stille 
Post“) gespielt, wo schon die er-
ste Person fast alles falsch ausge-
sprochen hat. Es war sehr lustig.

Während der zweiten und 
dritten Stunde haben wir unter 
Aufsicht unserer Polnischleh-
rerin Frau Ewa Magierowska 
unser Schulmuseum besucht, 
wo wir die deutsche und polni-
sche Geschichte unserer Schu-

le kennengelernt haben. Dort 
haben wir zum Andenken auch 
Postkarten von Habelschwerdt 
erhalten, mit dem Panorama 
unserer Stadt vom Malerwin-
kel aus gesehen (Kolejowastra-
ße). Nach dem Unterricht sind 
wir dann mit dem Zug nach 
Glatz gefahren, wo wir u.a. den 
Deutschen Freundschaftskreis 
besucht haben. Dort haben wir 
einen Film über die Deutschen 
in der Nachkriegszeit in Nieder-
-und Oberschlesien angeschaut, 
in dem wir auch mehrere bekan-
nte Gesichter wiedergesehen ha-

ben. Danach haben wir vom DFK 
Pizza spendiert bekommen, die 
uns allen sehr geschmeckt hat. 
Nach einer kurzen Stadtführung 
und der Rückkehr nach Habel-
schwerdt fanden wir, der polni-
sche Teil der Austauschgruppe, 
dass wir unseren Gästen noch 
mehr von unserem Ort zeigen 
müssen, und wir haben ent-
schlossen, gemeinsam auf den 
Floriansberg zu gehen. Von dort 
hat man einen schönen Ausblick 
auf ganz Habelschwerdt. Dieser 
Ausflug hat uns allen sehr viel 
Spaß gemacht, alle waren locker 

Po dotarciu zostaliśmy ciepło 
przywitani przez domowników, 
którzy należą do mniejszości 
niemieckiej w Polsce. W środku 
podzieliliśmy się na dwie grupy: 
jedna poszła wypiekać chleb, 
druga ubijać masło. Podczas 
ubijania masła właśnie doszło  
do kuriozalnej sytuacji, gdzie ra-
zem z Gosią niemal rozlaliśmy za-
wartość ubijaka. Chwila nieuwagi 
z mojej strony i potężne przy-
spieszenie korbką ze strony Gosi 
wystarczyło, żeby wszystko zna-
lazło się na podłodze - ku uciesze 
tłumu. Jednakże na szczęście dla 
nas wszystkich tak się nie stało 
- tenże tłum nas ocalił.  Dzięki go-
ścinności Hani mogliśmy zrobić 
u niej na podwórku grilla. Choć 
nie dotarli wszyscy zaproszeni, 
atmosfera była na tyle przednia, 
że nikomu nie chciało się chętnie 
wracać do domu. 

Niedziela to dzień z rodzina-
mi. Część pojechała w góry, część 
na pobliskie atrakcje, a część 

została w mieście i spotkała się 
towarzysko. 

Pierwszego maja pojechali-
śmy do byłego nazistowskiego 
obozu Gross-Rosen. Pogoda jaką 
zastaliśmy była średnia - wiatr 
nieprzyjemnie hulał między 
zabytkami, momentami wręcz 
bujając co drobniejszymi oso-
bami. Zwiedzanie tam nie trwa-
ło długo, raptem byłe kasyno, 
kuchnia, repliki baraków, plac 
główny. 

Wtorek, pobudka, prosto 
na bystrzycki peron, 8:15 od-
jazd. Cel? Wrocław. Na miejscu 
zwiedzanie z przewodnikiem - 
oficjalnie. Nieoficjalnie? Wszyscy 
korzystali z tej końcówki czasu 
na rozmowy towarzyskie czy od-
dalanie się od grupy. Tego dnia 
również wrocławska pogoda 
nas nie rozpieszczała. Chłodny 
deszcz uprzykrzał nam drogę 
po mieście. 

Część dotarła piechotą, część 
przyjechała. Wszyscy wrócili 

samochodami około półno-
cy. W czasie trwania całego 
tego pożegnalnego ogniska 
wydarzyło się wiele kuriozów. 
Karol robiący pompki z Timem  
na swoich plecach, popisujący 
się Steffen skaczący przez ogni-
sko czy pewna para, która kole-
żance zabrała koc i sobie pod 
nim wesoło siedziała, skazując ją  
na rychłe przeziębienie. Każdy 
chciał te ostatnie chwile wymia-
ny jak najlepiej zapamiętać. 

Zakończenie. Nadszedł trzeci 
maj, a pół godziny przed dzie-
wiątą rano staliśmy ponownie 
za urzędem w Bystrzycy. Tym 
razem w gorszych humorach, 
choć nie padało. Zdążyliśmy 
się zżyć na tyle, że było nam 
szczerze szkoda ich wyjaz-
du. Koleżanka nawet wbiegła  
do środka busa w celu po-
jechania razem z Niemcami  
na lotnisko, a stamtąd by udać 
się samolotem do Düsseldorfu. 
Niestety, nie miała zarezerwowa-

nego biletu na samolot, plan się 
nie powiódł.

Epilog: większość z nas 
utrzymuje z grupą niemiecką 
wciąż żywy kontakt. Część z go-
ści nawet stwierdziła, że bardzo 
chciałaby odwiedzić nas na wa-
kacjach lub abyśmy tym razem 
polecieli do nich. Plan nam się 
bardzo spodobał, zobaczymy 
czy się uda. 

Mimo, że był to tylko ty-
dzień, mieliśmy kontakt, na tyle 
dobry, że jakaś tęsknota daje się  
we znaki.

Organizacja wymiany była 
możliwa dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli języka niemieckiego: 
Luizy Brzezickiej i Heinza Pete-
ra Keutena oraz finansowemu 
wsparciu Stowarzyszenia Byłych 
Mieszkańców Bystrzycy Kłodz-
kiej, Niemieckiego Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego 
w Kłodzku, Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży.
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drauf und wir haben viel mite-
inander gequatscht.

Am nächsten Tag hat uns 
und vor allem unsere Gäste 
Schnee überrascht – ein ver-
späteter Wintereinbruch. Zum 
Glück haben es trotzdem alle 
Schüler zur Schule geschafft, 
wenn auch manche mit einer 
kleinen Verspätung. Nach dem 
Unterricht sind wir gegen 11 Uhr 
alle zusammen zum Ring gegan-
gen, und da haben wir Tipps 
für unsere Schnitzeljagd durch 
unsere Stadt Habelschwerdt be-
kommen. Trotz des schlechten 
Wetters (Schneematsch!) hat 
es uns viel Spaß gemacht. Den 
ersten Platz bei der Stadtrallye 
Habelschwerdt erreichten Jago-
da und Nathalie. Am Nachmittag 
haben wir in unserer Sporthalle 
zwei Stunden Sport getrieben, 
u.a. Volleyball gespielt. Unser 
Sportlehrer, Herr Daniel Kruk, 
hat uns dabei freundlicherwe-
ise betreut. Den Tag haben wir 
mit einem leckeren Abendessen 
beendet. Wir haben für unsere 
Gäste einen „Bunten Abend“ 
veranstaltet, mit verschiedenen 
polnischen Gerichten und Musik. 
Die Feier hat in unserem neuen 
Oberstufenraum in der Schule 
stattgefunden. Die deutschen 

Gäste hatten die Möglichkeit z.B. 
Bigos, Pierogi oder hausgemach-
ten polnischen Gemüsesalat zu 
probieren.

Den Samstag haben wir 
zunächst in Wölfelsgrund ver-
bracht. Wir haben uns in der 
Nähe der Talsperre getroffen 
und sind dann mit Herrn Keuten 
und unserer Erdkundelehrerin, 
Frau Dr. M. Żochowska, bis zur 
Talsperre gewandert, wo wir eini-
ges über das Bauwerk erfuhren 
und dann selbst darüber laufen 
konnten. Weiter ging es dann in 
den malerischen Bergort Wölfels-
grund, wo wir und unsere Gäste 
noch mehr Interessantes über 
dessen Geschichte und Architek-
tur erfuhren. Nach einer kleinen 
Lunchpause im Sonnenschein 
sind wir dann mittags mit dem 
Bus nach Winkeldorf zum do-
rtigen Gottwaldhof gefahren. 
Vor Ort wurden wir sehr herz-
lich von den Gastgebern, der 
Familie Czaplinski, empfangen, 
die zur deutschen Minderheit 
in der Grafschaft Glatz gehört. 
Dann haben wir uns in zwei 
Gruppen geteilt, die eine hat 
Brot gebacken und eine zweite 
Gruppe hat Butter geschlagen 
(später dann umgekehrt). Am 
Ende gab es ein kleines Essen, im 

alten Bauernofen des Gottwald-
shofs zubereitet, und dazu na-
türlich die von uns hergestellten 
Produkte. Abends haben wir uns 
dann dank der Gastfreundlich-
keit von Hanias Familie noch 
zu einer Grillparty in Hohndorf 
getroffen. Es war so nett, dass 
wir gar nicht mehr nach Hause 
fahren wollten.

Den Sonntag haben wir mit 
unseren Gästen in den Gastfa-
milien verbracht. Einige sind in 
die Berge gefahren, andere sind 
in der Stadt geblieben.

Am 1. Mai sind wir in das KZ-
-Museum „Groß-Rosen“ bei Jauer 
gefahren. Es war sehr windig am 
diesem Tag. Trotz des bedrücken-
den Ortes hat uns der Besuch 
sehr beeindruckt, und wir ha-
ben einiges über ein trauriges 
Kapitel der deutsch-polnischen 
Geschichte gelernt.

Am Dienstag sind wir schon 
um 8.15 Uhr von Habelschwerdt 
nach Breslau gefahren. Dort 
hatten wir eine zweisprachige 
Stadtbesichtigung mit einem 
Stadtführer und anschließend 
Freizeit, um die ehemalige „Kul-
turhauptstadt Europas“ auf eige-
ne Faust mit unseren Partnern 
zu entdecken. An diesem Tag 
war das Wetter auch nicht so 

gut, aber das hat unserer guten 
Laune nicht geschadet. 

Nach Habelschwerdt zurück-
gekehrt, hieß es bereits Abschied 
nehmen von unseren deutschen 
Gästen. Wir haben ein Lagerfeu-
er gemacht und einen lustigen 
Abend miteinander verbracht. 

Am 3. Mai um 8.30 Uhr trafen 
wir uns wieder an der Konop-
nickastraße in Habelschwerdt, 
aber diesmal alle sehr traurig, 
obwohl es nicht geregnet hat. 
Denn wir wollten uns nicht mehr 
von unseren deutschen Freun-
den trennen.

Wir bleiben weiter im Kon-
takt mit unseren deutschen 
Freunden, vielleicht gelingt 
es einigen, sich während der 
Ferien nochmal zu treffen. Wir 
vermissen einander und freuen 
uns auf den Gegenbesuch im 
September 2017 in Bedburg in 
Nordrhein-Westfalen. Besonders 
bedanken möchten sich alle te-
ilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler bei den Sponsoren die-
ses Austausches, ohne die die-
ses deutsch-polnische Treffen 
nicht hätte stattfinden können: 
Dem Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerk, der Heimatgruppe 
Habelschwerdt sowie dem DFK 
Glatz.
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20-lecie Koronacji Cudownej Ikony

Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa

1997 - 2 czerwca - 2017

3 czerwca 2017 – sobota
6:30 – Godzinki
7:00 – Poranna Eucharystia
12:00 – Główna Msza Święta 

 Jubileuszowa z procesją 
 po placu klasztornym

13:30	 –	 Agapa	+	występ	zespołu 
	 folklorystycznego	„Janicki”

15:00 – Konferencja naukowa 
 (szczegóły na www.opactwo.eu)

18:00	 –	 Eucharystia	wieczorna
19:00	 –	 Rozpoczęcie	czuwania 

	 przed	Uroczystością	Zesłania 
	 Ducha	Świętego

24:00	 –	 Pasterka	Maryjna	w	bazylice

4 czerwca 2017 – niedziela

III Pielgrzymka NSZZ 
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe

10:00 – Zwiedzanie	Sanktuarium 
	 z	przewodnikiem

11:30 – Przygotowanie	do	Eucharystii
12:00 – Główna	Eucharystia	z	udziałem 

	 Delegacji	NSZZ	„Solidarność” 
	 Zagłębie	Miedziowe

13:30 – Agapa	na	placu	przed	bazyliką
14:00 – Występ	zespołu 

	 folklorystycznego	„Janicki”
15:00 – Koronko	do	Bożego	Miłosierdzia 

	 w	kościele	p.w.	św.	Józefa
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

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

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

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

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

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

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

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

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

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

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

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

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

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befindet 

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE



59 Ziemia Kłodzka nr 274/maj 2017

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.

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
PREMIERA W JELENIEJ GÓRZE

1 czerwca 2017, Jelenia Góra
Spektakl „Ania z Zielonego 

Wzgórza” w Teatrze im Norwida 
w Jeleniej Górze będzie kolejną 
realizacją w oparciu o adaptację – 
książki Lucy Maud Montgomery – 
autorstwa Henryki Królikowskiej 
– Wojtyszko i Macieja Wojtyszki 
z urokliwą muzyką Zbigniewa 
Karneckiego. Materiał ten za-
owocował według moich obli-
czeń dziewięcioma premierami w 
polskich teatrach. Tak więc istnie-
je szansa, że realizacja w Teatrze 
Norwida będzie dumnie zamykać 
pierwszą dziesiątkę. Można by 
spytać skąd w Polsce przełomu 
wieków XX i XXI taka popular-
ność materiału sięgającego do 
czasów, kiedy kobiety nosiły 
obowiązkowo kapelusze i modne 
wówczas bufiaste rękawy? Otóż 
Autorka cyklu powieściowego 
o Ani Shirley, paradoksalnie nie 

stworzyła niczego szczególnie 
oryginalnego. Legendy, baśnie, 
opowieści o sierotach szukają-
cych swojego miejsca w grupie, 
plemieniu, społeczności… itd. 
są tak stare ja ludzkość. Ich po-
nadczasowość bierze się stąd, że 
kto z nas od czasu do czasu nie 
czuje się jak porzucona sierota? 
„Sometimes I feel like a mother-
less child” śpiewał bezimienny 
bluesman, a po nim wielu mniej, 
bardziej i bardzo znanych . No 
cóż, samotności, odrzuceniu 
i poszukiwaniu bliskości oraz 
odnajdowaniu się w grupie, to-
warzyszą jedne z najważniejszych 
emocji, które kształtują nas jako 
ludzkie jednostki. Zaś przyjęte w 
tej mierze strategie i ich sukcesy, 
bądź porażki determinują to, ja-
kim będziemy społeczeństwem. 
Dlatego tytułowa Ania z Zielone-

go Wzgórza warta jest tego, by 
jej historię poznawało kolejne, 
już piąte pokolenie czytelników i 
widzów. Materiał przygotowany 
przez twórców adaptacji jest – co 
należy tu wspomnieć – wyjąt-
kowo udanym na polskim ryn-
ku – materiałem musicalowym,  
z podgatunku zwanym: Musica-
lem Rodzinnym. To gwarantuje, 
że na spektaklu nie będą się nu-
dzić ani dzieci, ani dorośli. Rolą 
reżysera jest zatem poprowadze-
nie pracy nad spektaklem tak, 
by nic nie zakłóciło przyszłym 
widzom przyjemności pozna-
nia i pokochania Ani… Ani z 
Zielonego Wzgórza.

Organizator: 
Teatr im. Cypriana Kamila 
Norwida w Jeleniej Górze

19. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ SIMCHA
3-9 czerwca 2017, Wrocław

19. Festiwal Kultury Żydow-
skiej SIMCHA to tygodniowe 
święto prezentujące różnorod-
ność i bogactwo kultury żydow-
skiej. Odbędzie się w dniach 3-9 
czerwca 2017 roku w Synagodze 
Pod Białym Bocianem we Wrocła-
wiu oraz innych ważnych miej-
scach Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku. W programie znajdą 
się między innymi: koncerty 
muzyki żydowskiej, warsztaty 
edukacyjne, językowe, kulinar-
ne  i artystyczne, pokazy filmowe, 

wykłady, panele dyskusyjne oraz 
spotkania z artystami i ważnymi 
osobowościami kultury żydow-
skiej. W niedzielę będzie można 
odwiedzić trwający przez cały 
dzień Jarmark Żydowski odbywa-
jący się nadziedzińcu Synagogi 
Pod Białym Bocianem.

Jarmark Żydowski - 4 czerwca 
na dziedzińcu Synagogi Pod Bia-
łym Bocianem, w samym sercu 
wrocławskiej Dzielnicy Wzajem-
nego Szacunku, odbędzie się ca-
łodniowy Jarmark Żydowski. Na 

odwiedzających będą czekać sto-
iska Wystawców z oryginalnym 
rękodziełem, biżuterią, odzieżą 
oraz akcesoriami modowymi, 
a także z żywnością koszerną i 
ekologiczną oraz tardycyjnymi 
potrawami kuchni żydowskiej. 
Jarmark odbędzie się w ramach 
19. Festiwalu Kultury Żydowskiej 
SIMCHA. Wstęp wolny. 

Organizator: 
Fundacja „PRO ARTE 2002”
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW 
DOKUMENTALNYCH „OKIEM MŁODYCH”

7 – 11 czerwca 2017, Świdnica
Funkcjonujemy w czasach 

nadmiaru informacji, a co za 
tym idzie: zalewu opowieścia-
mi o charakterze dokumenta-
cyjnym lub reporterskim, z 
którymi obcujemy na każdym 
kroku. W przeładowanej tre-
ściami rzeczywistości naszą 
uwagę zdobywają te historie, 
za którymi idzie sprawnie prze-
prowadzona narracja. Festiwal 
ze swojej idei stanowi próbę 
opisywania interesujących 
zjawisk, ale też oddzielania 
ziarna od plew. Obie funkcje 
spotykają się podczas „Okiem 
Młodych”, którego przewodnim 
tematem podczas jubileuszo-
wej 10. edycji stało się właśnie 
„Opowiadanie dokumentalne”.

W mediach społecznościo-
wych renesans przeżywają małe 
formy reportażowe. Ludzie pu-
blikują swoje przeżycia, aneg-
dotki i zdarzenia z życia. Forma 
bywa różna: tekstowa, zdjęcio-
wa czy wyrażona ruchomymi 
obrazami. Ten trend przypo-
mina masową wysyłkę listów 
do redakcji gazet w XIX wieku. 
Podobną uwagę wygłosił pod-
czas naszego spotkania Jędrzej 
Morawiecki, wrocławski repor-
tażysta, związany też z „Okiem 
Młodych”. W pełni zgadzamy 
się z powyższą opinią. Dlate-
go staramy się selekcjonować 
najwartościowsze realizacje idei 

opowiadania dokumentalne-
go, jednocześnie wskazując na 
zmiany, jakie dokonują się we 
współczesnej kulturze cyfrowej. 
Powszechny dostęp do narzędzi 
i nowe rodzaje kanałów komu-
nikacyjnych zdemokratyzowały 
sztukę niemal we wszystkich 
jej przejawach. Teraz nie tylko 
każdy może być twórcą treści i 
dystrybuować je w internecie, 
ale też obserwujemy miks róż-
nych technik oraz coraz bardziej 
wyrazistsze odejście od linear-
nych narracji.

Właśnie teraz ujawniają się 
jednocześnie: potrzeba repor-
terskich opowieści, jak i bogac-
two opowiadania dokumental-
nego. „Okiem Młodych” stara się 
wyjść naprzeciw i przekrojowo 
ukazywać różne wymiary doku-
mentalizmu. Dlatego podczas 
10. odsłony Festiwalu czekają 
nas bardzo ważne dla tożsamo-
ści imprezy projekcje konkurso-
we krótkometrażowych filmów 
dokumentalnych, nadesłanych 
przez młodych filmowców z ca-
łego świata, ale też panorama 
najważniejszych dokumentów 
sezonu. Po raz drugi publicz-
ność świdnickiego Festiwalu 
będzie mogła spotkać się z 
nową formą opowiadania 
dokumentalnego – Cinema-
tic VR, czyli przestrzennymi 
opowieściami, zrealizowany-

mi w technologii wirtualnej 
rzeczywistości. Przyjrzymy się 
innym nowinkom i ich możli-
wościom: webdokom, formie 
interaktywnej i nielinearnej, 
skrywającej mnóstwo wyzwań 
i niespodzianek dla odbiorców, 
ale także dla samych twórców 
przekazu. Znajdzie się miejsce 
dla mockumentu, ale też dla 
bardziej klasycznych działań, 
jak fotografia dokumentalna  
i reportaż literacki. 

Nowe dokumentalne formy 
opowieści zmieniają sztukę fil-
mową oraz poszerzają możli-
wości działania tradycyjnego 
dziennikarstwa. W tej wielości 
tkwi siła, ale i wiążą się z nią wy-
zwania. Musimy uczyć się języ-
ka najnowszych mediów, musi-
my wybierać najwartościowsze 
i najbardziej inspirujące przy-
kłady, dlatego zapraszamy do 
Świdnicy na spotkanie z opo-
wiadaniami dokumentalnymi. 
Poznajcie świat, jakim widzą go 
filmowcy, fotografowie, twórcy 
VR, dziennikarze i reporterzy.

Organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury, 
Wrocławska Fundacja 
Filmowa

W MIARĘ MĘSKI KONCERT ROZRYWKOWY
17 czerwca 2017, Legnica

Legnickie Centrum Kultury 
i Satyrykon zaprasza do Aka-
demii Rycerskiej w Legnicy na 
koncert Artura Andrusa, Cze-
sława Mozila i Mariusza Kilia-
na. 

Artur Andrus - dziennikarz, 
poeta, autor tekstów piosenek, 
piosenkarz, artysta kabaretowy 
i konferansjer. Współpracuje  
z Polskim Radiem Program III. 
Współredaktor programów 
„Powtórka z rozrywki” oraz 
„Akademia rozrywki”. 

Gospodarz kabaretowych 
spotkań w warszawskiej „Piw-

nicy pod Harendą”, łódzkiej 
„Przechowalni” i krakowskiej 
„Piwnicy Pod Baranami”, kon-
feransjer, promotor wielu 
młodych kabaretów i zjawisk 
okołokabaretowych. 

Mariusz Kiljan - polski aktor 
teatralny, telewizyjny i filmowy 
oraz pieśniarz.

Za swoją własną wersję 
piosenki Stinga pt. „Księżyc 
nad Burbon Street” otrzymał 
nagrodę Grand Prix na XV Prze-
glądzie Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu. W spektaklu Słyszę 
czasem kroki śpiewał piosenki 

grupy Police, wykorzystując też 
fragment dramatyczny Samuela 
Becketta. 

Czesław Mozil - polski pio-
senkarz, kompozytor, akor-
deonista, a także osobowość 
telewizyjna. Lider polsko-duń-
skiego zespołu Czesław Śpiewa. 
Współzałożyciel i były członek 
formacji Tesco Value.

Organizator: 
Legnickie Centrum Kultury 
i Satyrykon
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FESTIWAL SZTUK NIEBANALNYCH „PASTERSKIE ANIOŁY”
23-25 czerwca 2017, Kudowa -Zdrój

Festiwal Pasterskie Anioły 
to przegląd zespołów wykonu-
jących poezję śpiewaną oraz 
utwory o tematyce turystycznej. 
Dodatkowymi atrakcjami impre-
zy są warsztaty, wystawy, pokazy 
slajdów podróżniczych, a także 
filmy o tematyce górskiej  oraz 
spotkania kabaretowe.

Podczas tegorocznej edy-
cji wystąpi m.in. EKT GDYNIA. 
Twórczość zespołu to piosenki 
turystyczne, ballady, piosenki 
o tematyce piwnej i oczywiście 
piosenki żeglarskie. Te ostatnie 
dominują w twórczości zespołu. 
Od wielu lat EKT- Gdynia to jeden 
z najlepszych i najpopularniej-
szych zespołów szantowych. 
Występuje z powodzeniem na 
scenach największych i najlep-
szych festiwali szantowych. EKT- 
Gdynia doskonale potrafi łączyć 

rockowe brzmienie i spokojną, 
stonowaną balladę. Potrafi bawić 
i wzruszać zróżnicowaną wieko-
wo publiczność. Grono fanów 
zespołu to zarówno kilkuletnie 
dzieci, jak również młodzież  
i dorośli.  

Na Festiwalu wystąpią też 
Shantażyści. Zespół wykonuje 
muzykę marynistyczną a’capel-
la, łącząc tradycyjne brzmienia 
tejże muzyki ze współczesnymi 
trendami. Sposób prowadzenia 
koncertu wraz z przyjacielską at-
mosferą bijącą ze sceny sprawia, 
że ich koncerty to możliwość 
przeżycia niezapomnianych chwil 
przy akompaniamencie muzyki 
mórz i oceanów.

Kolejnym artystą, którego 
będzie można usłyszeć będzie 
Bajzel - chodząca machina mu-
zyczna. Sam pisze teksty, kompo-

nuje muzykę oraz śpiewa. Jego 
koncerty wyróżnia nietypowa, 
oryginalna kompozycja powstała 
z przeplatania wielu gatunków. 
Przy pomocy zapętlania sampli 
perkusyjnych, gitar i wokali śpie-
wanych na żywo tworzy muzykę 
przypominającą kilkuosobo-
wy zespół. Od 2011 roku wraz  
z Jackiem „Budyniem” Szymkie-
wiczem (Pogodno) tworzą duet 
Babu Król, z którym również stale 
koncertują. Muzyk ma na swo-
im koncie kilkaset koncertów  
w kraju i za granicą (m. in. Stany 
Zjednoczone, Hiszpania, Holan-
dia, Belgia, Francja, Czechy). Grał 
trasy m.in z Pogodno, Kasią No-
sowską, Strachy Na Lachy, Lao 
Che.

Organizator: 
Stowarzyszenie TKKF 
KOMPAS, Schronisko Pasterka

FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR
23-25 czerwca 2016, Wrocław

23 czerwca we Wrocławiu, 
startuje dziesiąta, jubileuszowa 
edycja Międzynarodowego Fe-
stiwalu Wysokich Temperatur, 
który organizowany jest przez 
wrocławską Akademię Sztuk 
Pięknych. Jest to jedyna w Pol-
sce otwarta impreza artystyczna, 
podczas której mistrzowie pracy z 

ogniem dzielą się własną wiedzą 
i doświadczeniem z publiczno-
ścią, prezentując swoją pracę 
niejako „od kuchni”. Podczas te-
gorocznej, wyjątkowej edycji, 
która odbywa się pod hasłem 
„W ogniu sztuki”, będzie można 
uczestniczyć w licznych poka-
zach, pasjonujących warsztatach 
oraz interesujących wystawach, 
w ramach których twórczość swą 
oraz umiejętności zaprezentują 
najwybitniejsi artyści z całego 
świata. 

W Festiwalu uczestniczyli 
między innymi tacy międzyna-
rodowi artyści:  

Livio Serena, szkło (Włochy),  
Seung Woog Kim, (Korea Połu-
dniowa) ceramika, Pam Brown, 
rzeźba/metal (Wielka Brytania), 
Ed van Dijk, szkło (Holandia), 
Kati Kerstna, szkło (Estonia) , Petr 
Novotny, szkło (Czechy), Martin 
Janecky, szkło (Czechy) , Rick 
Batten metal/rzeźba (USA), Jono 
Retallick, rzeźba/metal (Wielka 
Brytania), Casey Westbrook, 
rzeźba/metal(USA), Sylwester 
Ambroziak, rzeźba, Martin Stefa-
nek, szkło, (Czechy), Simon Eccles, 
szkło (Wlk. Brytania), Andy Grif-
fiths, rzeźba/metal (Walia), Jack 
Gron, rzeźba/metal (USA), James 

Wade, rzeźba/metal (USA), Jörg 
Hanowski, szkło (Niemcy).  

Podczas Festiwalu dochodzi 
do integracji różnych dyscyplin 
artystycznych. Okazuje się,  
że choć tworzymy z innych mate-
riałów, mamy wspólny mianow-
nik – wysoką temperaturę. Praca  
z ogniem jest bardzo wymagają-
ca i wyczerpująca, ale daje dużo 
satysfakcji i często niepowtarzal-
ne rezultaty. 

Bardzo ważna jest dla nas 
możliwość konfrontacji z widzem. 
Wrocławianie przychodzą na Fe-
stiwal całymi rodzinami i mamy 
już stałych bywalców. Z dużym 
zaciekawieniem przyglądają się 
naszym działaniom, dopytują  
o szczegóły, biorą udział w warsz-
tatach. Często są zaskoczeni,  
że gotowe prace, które widzą  
w galeriach musiały być podda-
ne tylu skomplikowanym proce-
som. 

Co roku zapraszamy nowych 
gości, również artystów, którzy 
wcześniej nie mieli do czynienia 
z pracą z ogniem i „zarażamy” ich 
naszą pasją.

Organizator: 
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu
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52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
HENRYKA WIENIAWSKIEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU

15-18 czerwca 2017r., Szczawno-Zdrój

15 czerwca, godz. 18:30 (Corso)
Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 
Henryka Wieniawskiego

15 czerwca, godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy)
Koncert Inauguracyjny

Maria Włoszczowska – skrzypce (Laureatka Nagrody 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. H. Wieniawskiego)
Julita Przybylska-Nowak - fortepian
Jarosław Pietrzak – skrzypce
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Agnieszka Duczmal – dyrygent

Program:
K. Szymanowski – Etiuda b-moll
B. Mendelssohn – Koncert podwójny d-moll 
na skrzypce i fortepian
W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216
L. va Beethoven – Sonata „księżycowa” op. 27 nr 2 
(opr. Jakub Kowalewski)
H. Wieniawski – Legenda

16 czerwca, godz. 19:00 (Biała Sala)
Koncert kameralny „Paganiniana”

Davide Alogna (Włochy) – skrzypce
Giulio Tampalini (Włochy) – gitara

Program:
N. Paganini – Sonata Concertata
N. Paganini – Cantabile
N. Paganini – Sonata nr 4
N. Paganini – Capriccio 24
H. Wieniawski – Dwa Kaprysy op. 18
M. de Falla – Danza de la vida breve

I. Albeniz – Mallorca
A. Piazzolla – Cafc 1930 – Bordel 1900
A. Piazzolla – Da Histoire du Tango

17 czerwca, godz. 16:00 (Teatr Zdrojowy)
Koncert kameralny

Orkiestra Kameralna Filharmonii Dolnośląskiej 
w Jeleniej Górze Klassik Modern
Roman Samostrokov – kierownictwo artystyczne
W programie m.in. utwory: H. Wieniawskiego, 
N. Paganiniego, W. Kilara

17 czerwca, godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy)
Kameralna Orkiestra Barokowa Il Giardino d’ Amore
Stefan Plewniak – dyrygent, solista skrzypek

Program:
H. Wieniawski – Koncert skrzypcowy nr 1 op. 14 
K. Szymanowski – Koncert skrzypcowy nr 2 op. 61

18 czerwca, godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy)

Koncert Finałowy
Veriko Tchumburidze (Gruzja) – skrzypce
(Laureatka I Nagrody Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu)
Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki 
we Wrocławiu

Program:
H. Wieniawski – Koncert skrzypcowy d-moll nr 2
M. Karłowicz – Poemat Symfoniczny

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

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

1. 2. 20:00

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

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

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

9. 2. 14:00  

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

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

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

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

12. 2.  19:00

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

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

15. 2. 15:00

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

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

15. 2.  20:00

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

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

17. 2.  19:00

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

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

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

24. 2. 19:00 

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

26. 2.  19:00 

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

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

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

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

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
květen 2017

Pondělí 1. 5. 18:00

Za poklady Broumovska
Benefiční koncert: Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus
Koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a kytaristy 
Miloslava Klause v rámci benefičního večera pro festival  
Za poklady Broumovska. 
Předprodej online: www.klasterbroumov.cz // papírové vstupenky: 
v kavárně Café Dientzenhofer.
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 

Úterý 2. 5. 15:30 – 17:00

MNÍŠEK – tvořivé dílny pro děti 
Téma: JAK PROMLOUVAJÍ KVĚTINY
Kde se probouzejí rostliny, co nám říkají a jak nám pomáhají? 
Proč bychom je měli chránit? Věk: 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 2. 5.  18:00

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ – KINO
Komedie, Česko, 2010, 95 min. Chcete vědět, jestli je možné 
prolézt squashovou pálkou? Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, 
abyste překonali rekord? Kolik musíte sníst párků, abyste v tom 
byli nejlepší? To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů.
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

3. 5. – 26. 5.  8:00 – 16:00

VÝSTAVA  „Co nás baví“ 
Třináctý ročník výstavy výtvarných prací dětí z olivětínské školy.
Vernisáž se uskuteční v úterý 2. 5. v 16:30
Výstavní síň Staré radnice. 
Pořádá: ZŠ Masarykova – odloučené pracoviště v Olivětíně.

Středa 3. 5.  19:00
ArtCafé – Małgorzata Hutek  
& Štěpánka Balcarová Septet: 
Szczęście/Štěstí
Tento unikátní hudební projekt vznikl díky dlouholetému 
přátelství Štěpánky Balcarové a Malgorzaty Hutek a jejich 
společnému obdivu k polským básním. 
Rezervace: 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)

5. 5. – 7. 5.

BroumovskÁ klÁvEsa
Mladí talentovaní klavíristé nejen z ČR, ale i z dalších zemí 
Evropy či Asie se sejdou v klášteře, kde se uskuteční 7. ročník 
mezinárodní soutěže Broumovská klávesa. 
Bližší informace: www.broumovskaklavesa.cz
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Broumovská klávesa a Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstup: zdarma

6. 5. - 16. 7., 
denně kromě pondělí, 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Po stopách prvních 
průmyslníků a živnostníků 
Broumovska
Historie průmyslu a podnikání v našem kraji od 19.  
do pol. 20. století prostřednictvím obrazových materiálů, 
archiválií, publikací i trojrozměrných předmětů především  
ze sbírek Petra Bergmanna.
Výstavní síň Muzea Broumovska. 
Pořádá: Muzeum Broumovska.

Sobota 6. 5.  19:00 

Koncert JIŘÍ SCHMITZER
Undergrounový klub Eden. 
Vstupné: 150,- Kč/200,- Kč

Pondělí 8. 5.  14:00
MÁJOVÝ KONCERT V PARKU ALEJKA
Vystoupí lidový soubor ŠMIKURANDA. Muzika má na repertoáru 
české lidové písničky k poslechu a tanci. 
Složení muziky: 1. a 2. housle, viola, violoncello, kontrabas,  
klarinety, zobcová a příčná flétna
Park Alejka. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

Úterý 9. 5.  19:00

MILENA MÁ PROBLÉM
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. 
Hraje: Šárka Vaculíková
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 140,- Kč v předprodeji na IC, 
160,- na místě

Středa 10. 5.  19:00

ArtCafé Extra – Promítání 
novinky Přes kosti mrtvých  
+ beseda s Olgou Tokarczuk
Filmová projekce česko-polsko-německého filmu polské  
režisérky Agnieszky Holland podle knižní předlohy  
Olgy Tokarczuk. 
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz,  
tel. 734 570 141
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 80,- Kč/60,- Kč 
(pro členy klubu ArtCafé)

Čtvrtek 11. 5.  19:00 
Science Café – Cizí slova  
v češtině, česká slova v cizině
Přednášející: Karel Oliva, jazykovědec a popularizátor českého 
jazyka a znalostí o něm. 
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s. 
Vstupné: 60,- Kč/30,- Kč (studenti a U3V)

Pátek 12. 5.  18:00

PĚŠKY PŘES KARPATSKÝ 
OBLOUK – Z ČR DO BANÁTU
Cestopisná beseda Viktorie Hlaváčkové o půlročním 
dobrodružství v Karpatech,  horách v nichž největšími pány  
jsou medvědi, vlci a rysi, kde lidé mnohdy žijí mimo naše století, 
a jejichž každé pohoří má svůj osobitý neopakovatelný ráz.
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Pátek 12. 5.  20:00

VDELLI
bluesrocková kapela z Austrálie. 
Předkapela TRILOBEAT z Hronova.
Undergrounový klub Eden. Vstupné: 150,- Kč

Sobota  13. 5.  15:00

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
CZIDIVADLO, Praha. Uvidíte, jak snadno může dobro 
podlehnout zlu, jak chamtivost vítězí nad skromností a pokorou  
a jak může zloba ničit lásku. To vše se děje, dokud se tomu 
hlavní hrdinka Alžbětka nepostaví čelem.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Neděle 14. 5.  14:00

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

Úterý 16. 5.  18:00

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT – KINO
Drama / Mysteriózní / Thriller, Velká Británie / USA / Francie / 
Švédsko, 2014, 92 min. Christine při nehodě před několika lety 
utrpěla poškození mozku, při kterém se jí během noci pokaždé 
vymaže paměť…
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč

Čtvrtek 18. 5.   17:30

SPISOVATEL MILOŠ URBAN 
Čte z nového románu Závěrka, odpovídá na dotazy, podepisuje 
knihy. Zároveň bude zahájena výstava ilustračních fotografií  
z knihy Závěrka.
Městská knihovna v Broumově. Pořádá: Městská knihovna Broumov. G
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Pátek 19. 5. 

ENERGIT 
vydává nové CD –´Time´s Arrow“. Hrají ve složení Luboš Andršt 
– kytara, Jano Holeček – klávesy a zpěv, Vladimír Guma  
Kulhánek – baskytara, Jiří Zelí Zelenka – bicí
Undergrounový klub Eden. 
Vstupné: 250,- Kč/300,- Kč

Sobota 20. 5.  17:00

JOŽKA ČERNÝ – KONCERT
Koncertní vystoupení Jožky Černého s  kapelou. 
Před koncertem zazpívá Eva Ducháčová s doprovodem.
KD Střelnice. 
Pořádá: AttiMich s. r. o.. Vstupné: 350,- Kč

20. 5. – 21. 5. 
LAND ART and STONE BALANCING
Lektoři: Jan Macek / Land Art, Rudolf Novák / Stone Balancing – 
průkopníci Stone Balancingu v ČR.
Pojďme společně přenést umění z interiérů ven a tvořme přímo  
v broumovské krajině! Uzávěrka přihlášek - 10. 5. 2017. 
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Klášterní zahrada, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Čtvrtek 25. 5. 
Vernisáž výstavy fotografií Otto 
Kahlera – Langerova zahrada
Výstava bude otevřena v Galerii Klubu ROK každý pátek  
a sobotu vždy mezi 16. - 18. hodinou do konce června. 
Zahájení výstavy je součástí GYMPLFESTU a projektu 
LANGEROVA ZAHRADA, které v programu Máme rádi 
Broumovsko podpořila PRB o.p.s

Pátek 26. 5. 16:30

9. GymplFEsT  
– multižánrový pouliční 
festival studentské tvorby 
Výtvarně-historické exhibice – parková zahrada pod poliklinikou 
/16:30–19:00/
Hudební kavárnu – klášterní kavárna Café Dientzenhofer  
/16:30–19:00/
Taneční produkce  – hotelový komplex Veba /16:30–19:00/
Rockový koncert – undergroundový klub Eden /po 19:00/
Pořádá: GB ve spolupráci s Městem Broumov, APRB,  
ZUŠ Broumov a Police nad Metují, Ulitou. 
Vstup: volný.

Pátek 26. 5.  18:00

LEDOVÁ SEZÓNA – KINO
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA / Indie, 2016, 86 min. 
Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední 
medvěd Norm. Lední medvědi jsou obávané šelmy, mají  
obrovskou sílu, uplavou až 100 km v kuse a mohou při své  
mohutnosti běžet až rychlostí 40 km v hodině…
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 30. 5.  18:00

TENKRÁT V RÁJI – KINO
Drama / Válečný, Česko / Slovensko, 2016, 99 min.  
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy 
Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství  
a vztazích českých a německých horolezců, do kterých osudově 
zasáhla těžká válečná doba Protektorátu…
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 60,- Kč

PŘIPRAVUJEME:  
Sobota 17. 6.

Broumovská kytara
Vystoupí: Lenka Dusilová, Skyline, Pokáč, John Wolfhooker  
a další
Areál Dětského hřiště. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 180,- Kč v předprodeji na IC, 
na místě 230,- Kč

Náš TIP!
Náš TIP!
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je histo-
rická 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 Če-
skou republikou, se opírá o využití 
zdejších pěti minerálních pramenů. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

„Bądźmy Rodziną”

GODZ. 11.00  MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBREJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ 
    W 2017 ROKU
     Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.10   OTWARCIE „STACJI NIEMCZA NA MIĘDZYNARODOWYM 
    SZLAKU ŚW. WOJCIECHA” 
    Miejsce: 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).
    

GODZ. 12.20  PRZEJŚCIE DO NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY (RYNEK).
    
•  Wystąpienie Juliana Golaka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
 Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, wiceprzewodniczącego Sejmiku 
 Województwa Dolnośląskiego.
•  Wystąpienie Grzegorza Kosowskiego, burmistrza Niemczy.
•  Okolicznościowy wykład - prof. Rafał  Eysymontt

•  Koncert okolicznościowy i występ zespołu tanecznego „Joanki”

Niedziela, 18.06.2017 r. NIEMCZA, pl. Mieszka I

ORGANIZATORZY

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

W W W. D N I K U LT U RY. E U

KONFERENCJA
Tolerancja i wolność 

na szlakach wzajemnych 
kontaktów polsko-czeskich. 

Wczoraj, dzisiaj, jutro.

Broumov, 
10.06.2017
Hotel Veba

organizatorzy

• dla polskich i czeskich NGO
• dla przedsiębiorców,  

samorządowców i badaczy
• aby rozwinąć współpracę
• bo granica łączy, a nie dzieli

szczegółowe informacje: www.skozk.eu

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017

匀䐀刀唀紁䔀一촀 
䔀嘀刀伀倀䄀 唀一䤀伀一 

䈀刀伀唀䴀伀嘀

Współfinansowanie partner  
merytoryczny
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