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„Muzyka Dawnych Mistrzów”
letnie koncerty organowe
w bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
oraz w kościele p.w. św. Józefa.
Koncerty odbywają się codziennie w dniach:
25 czerwca (niedziela) – 3 września (niedziela) 2017
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plan koncertów:
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codziennie od poniedziałku do niedzieli:
Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
organy Michaela Englera. godz. 11.00, 13.00
(z prezentacją instrumentu)
sobota: Kościół p.w. św. Józefa. godz. 19.00.

Więcej informacji: www.opactwo.eu tel. 75 742 32 79
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XXVIII POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BĄDŹMY RODZINĄ”

Julian Golak - pomysłodawca Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha przemawia tuż przed otwarciem stacji Niemcza.

18 czerwca w Niemczy uroczyście zainaugurowano 28.
edycję Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, w której wzięli udział organizatorzy i
mieszkańcy Niemczy.
Wydarzenie rozpoczęła
msza święta w kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przewodniczył jej ks. prałat Romuald Brudnowski, który już
od ćwierćwiecza jest kapelanem Komitetu Organizacyjnego oraz kilka lat pracował
w parafii w Czechach. Przy ołtarzu stanęło pięciu kapłanów,

a wśród nich wieloletni misjonarz Tadeusz Faryś.
W kazaniu ks. R. Brudnowski
przedstawił swoje świadectwo
pracy, gdy wyjechał na zaproszenie arcybiskupa Archidiecezji
Praskiej na misje do Czech, aby
utworzyć nową parafię w jednej
z dzielnic Pragi. Mówił o potrzebie dotarcia do serc ludzi oraz
wadze bezpośredniego kontaktu księdza z mieszkańcami.
Kazanie księdza prałata oparte
o własne, często bardzo trudne
przeżycia wzbudziło wzruszenie wśród uczestników mszy
świętej.

Kazanie wygłosił ks. prałat Romuald Brudnowski - kapelan Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Po mszy świętej otwarto kolejną stację Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha, który
prowadzi z Pragi aż do Gdańska.
Pomysłodawcą nowego międzynarodowego szlaku jest Julian
Golak, główny organizator Dni.
Za koncepcję merytoryczną
odpowiada prof. Konrad Czapliński z Zielonej Góry. W czasie uroczystości otwarcia stacji
przemawiał Julian Golak, który
nazwał Świętego Wojciecha
pierwszym biskupem – uchodźcą. Prof. Konrad Czapliński podkreślił niezwykłą ważność miasta
Niemcza, która obchodzi w 2017

Występ zespołu „Joanki” z Niemczy.

roku milenium wielkiej bitwy
o małe miasto. Przemawiał także
Grzegorz Kosowski, burmistrz
miasta Niemcza, który podkreślił znaczenie tej uroczystości
dla promocji 1000-letniego
miasta. Odsłonięcia tablicy
pamiątkowej dokonali wszyscy ww. goście oraz Petr Fiala,
starosta czeskiego Letohradu,
który jest także zainteresowany
umiejscowieniem oficjalnej stacji
na szlaku św. Wojciecha w swoim
mieście. Uroczystość w Rynku
zakończyła wspólna modlitwa
i poświęcenie tablicy przez księdza proboszcza.
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Trzecia część uroczystej inauguracji XXVIII Dni odbyła się
w Niemczańskim Ośrodku Kultury, gdzie okolicznościowe wystąpienia mieli: burmistrz miasta
Niemcza, który powitał licznie
zgromadzonych uczestników
oraz podziękował, że w Niemczy może się odbywać tak ważne
międzynarodowe przedsięwzięcie społeczno-kulturalne. Natomiast Julian Golak, podkreślił
w swoim przemówieniu, że Dni
już od kilkunastu lat rozszerzają swoją ideę „Bądźmy Rodziną”
nie tylko na Czechy i Słowację,
ale także na mieszkańców
Białorusi (Lida, Grodno, Geraniony) i Ukrainy (Stanisławów,
Dunajów), gdzie próbujemy
przenieść nasze doświadczenia
i ideę „Bądźmy Rodziną”. Jest
to bardzo trudne. Julian Golak
obiecał publicznie, że zadanie
będzie kontynuowane. Jest to
obecnie chyba jedyna taka akcja, która regularnie buduje nie
tylko relacje kulturalne, ale także
prawdziwą solidarność polskoczesko-słowacką.
Prof. Rafał Eysymont wygłosił
prelekcję o niezwykłej historii
miasta Niemcza. Bardzo ciekawy
i niezwykle ciepło odebrany był
przez słuchaczy także koncert
w wykonaniu lokalnej młodzieży oraz zespołu tanecznego
„Joanki”. W uroczystości wzięli
udział także znakomici goście,
m. innymi; prof. Jan Burdukie-

wicz, prorektor Uniwersytetu
Wrocławskiego ds. współpracy
z zagranicą, Leszek Michalak,
burmistrz Żarowa, Małgorzata
Greiner, wiceburmistrz Bielawy,
prof. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego, wiceprezes
Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, Jerzy Ziomek, przewodn. Fundacji Polskie Gniazdo,
Henryk Koch, przewodniczący
stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu, Ewa Glura,
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy, Kazimierz Rachowiecki,
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
w Bielawie, Teresa Bazała prezes
Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Stanisław Grochociński, prezes PTTK w Ząbkowicach
Śląskich i inni.
Dni obecnie, to cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych,
które odbywają się od kwietnia
aż do końca roku po obu stronach polsko-czeskiej granicy.
Pierwsza edycja odbyła się
w 1990 roku. Do dzisiaj zorganizowano ponad 1600 różnorodnych wydarzeń, takich jak
koncerty, spektakle, wystawy,
konkursy, spotkania integracyjne, konferencje i sympozja. Wydarzenia XXVIII Polsko - Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną” odbywają się
w 2017 roku w ponad 30 miejscowościach - wzdłuż 400 km
granicy państwowej.

Taniec z flagami w wykonaniu zespołu „Joanki”.
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Prof. Konrad Czapliński podczas krótkiego wystąpienia o związkach św. Wojciecha
z Niemczą, obok burmistrz Grzegorz Kosowski i Julian Golak.

Uroczyste otwarcie stacji Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha w Niemczy.
Odsłaniają wiceburmistrz Kazimierz Figzał i starosta Letohradu Petr Fiala.
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XXVIII POLSKO-ČESKÉ DNY KŘESŤANSKÉ KULTURY
„ZŮSTAŇME RODINOU“

Svatá mšé na úmysl dobré polsko-české spolupráce v roce 2017.

V Niemczy byl slavnostně
zahájen XXVIII ročník Polsko-českých dnů křesťanské kultury.
Několik stovek lidí se zúčastnilo oficiálního zahájení XXVIII
ročníku DNŮ. Akce byla zahájena svatou mší v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
v Niemczy. Vedl ji kněz prelát
Romuald Brudnowski, který je
již čtvrt století kaplanem Organizačního výboru, a několik let
pracoval ve farnostech v České
republice. U oltáře stanulo pět
kněžích, kteří opakovaně pracovali v různých evropských
zemích, a dokonce i v Africe.
Ve svém kázání, kněz R. Brudnowski představil svou výpověď
jako kněze, který odešel (na pozvání arcibiskupa pražské arcidiecéze) na misi do České republiky,
aby zde vytvořil novou farnost
v jedné z pražských čtvrtí. Hovořil
o potřebě zasáhnout srdce lidí
a o důležitosti přímého kontaktu
kněze s obyvateli. Kázání kněze
preláta, založené na vlastních,
často velmi obtížných, zkušenostech, vzbudilo mezi účastníky
mše emoce.
Krátce po mši byla otevřena
další zastávka na mezinárodní

stezce sv. Vojtěcha, která vede
z Prahy do Gdaňsku. Iniciátorem
nové mezinárodní trasy je Julian
Golak, hlavní organizátor DNŮ.
Zodpovědný za věcnou koncepci
je prof. Konrad Czaplińský ze Zelené hory. Během slavnostního
otevření této stanice promluvil
Julian Golak, který popsal sv. Vojtěcha jako prvního biskupa - uprchlíka. Také prof. Konrad Czaplińský zdůraznil nesmírný význam
města Niemcza, které v roce 2017
slaví tisícileté výročí od velké bitvy o malé městečko. Promluvil
také Grzegorz Kosowski, starosta
Niemczy, který zdůraznil význam
této události pro propagaci 1000
let města. Odhalení pamětní desky se účastnili všichni výše uvedení hosté a Petr Fiala, starosta
českého Letohradu, který má
také zájem o oficiální umístění
zastávky na stezce sv. Václava
ve svém městě. Ceremoniál na
náměstí byl zakončen společnou
modlitbou a posvěcením pamětní tabule farářem.
Třetí část slavnostní inaugurace XXVIII Dnů se konala v Niemczanském kulturním centrum,
kde vystoupili; starosta Niemczy,
který přivítal účastníky, jenž se
sešli v hojném počtu, a poděko-

val, že pravě v Niemczy se může
konat tak důležitá mezinárodní
společensko-kulturní akce.
Na druhou stranu Julian Golak
ve svém projevu zdůraznil,
že DNY již po mnoho let šíří svou
myšlenku „Zůstaňme Rodinou“
nejen v České republice a na
Slovensku, ale i pro obyvatelstvo Běloruska (Lida, Grodno,
Geraniony) a Ukrajiny (Stanislavov, Dunajov), kde se snažíme předávat naše zkušenosti
a myšlenku „Zůstaňme Rodinou”.
Ač je to velmi obtížné, Julian
Golak veřejně slíbil, že v úkolu
se bude pokračovat. Nyní je to
zřejmě jediná taková akce, která
pravidelně buduje vztahy nejen
kulturní, ale také opravdovou
polsko-česko-slovenskou solidaritu.
Profesor Rafał Eysymont vyhlásil přednášku o mimořádné
a dlouhé historii města Niemcza. Velmi zajímavý a vřele přijatý publikem byl také koncert
místní mládeže a taneční skupiny
„Joanki.“ Slavností se zúčastnili i
významní hosté, mimo jiné prof.
Jan Burdukiewicz, prorektor Vratislavské university pro mezinárodní spolupráci, Leszek Michalak,
starosta Żarowa, Małgorzata

Greiner místostarostka Bielawy,
prof. Zenon Jasiński z Univerzity
v Opoli, místopředseda Polsko-české vědecké společnosti, Jerzy
Ziomek, předseda Nadace polské Hnízdo, Henryk Koch, prezident sdružení Civitas Christiana
ve Wroclawi, Ewa Glura, předsedkyně Společnosti přátel Bielawy,
Kazimierz Rachowiecki, vedoucí
Cechu různých řemesel v Bielawě, Teresa Bazała, předsedkyně
Nadace pro obnovu Noworudské
země, Stanisław Grochociński,
předseda PTTK v Zabkowicích
Slaských a další.
DNY jsou v současné době
řadou společenských a kulturních
akcí, které se konají od dubna do
konce roku na obou stranách polsko-české hranice. První ročník se
konal v roce 1990. K dnešnímu
dni bylo organizováno více než
1600 různých akcí, jako jsou koncerty, představení, výstavy, soutěže, integrační setkání, konference a sympozia. Události XXVIII
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury „Zůstaňme rodinou“ se
v roce 2017 konají ve více než
30 místech podél 400 kilometrů
dlouhé státní hranice.
Zahájení se konalo dne
18. června v Niemczy.
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VÁCLAV VOKOLEK: SVĚDCI
Řada strohých černobílých
obrazů představuje tváře Svědků. Jsou mezi nimi proroci, filosofové, umělci, spisovatelé,
básníci, malíři. Ale v prvé řadě
jsou to lidé ducha, žijící v patočkovské „amplitudě“, maximálním rozkmitu existence. Proto
jsou svědky.
Krajně expresivní tváře jsou
podrobeny napětí, které je takřka trhá na hraně lidského a
mimolidského. V kaligrafickém
víru prudkého gesta utkvívají
geometricky přesné zornice –
pohled svědků je propastný, ikonický, mimočasový. A přesto se
mi zdá, že námět a jeho nebývale expresivní ztvárnění přivolává
zcela určitou dobu spjatou s
kořeny Vokolkovské myslitelské a umělecké tradice: a sice
jedinečné duchovní klima středoevropského expresionismu
předválečných a meziválečných
let, v němž vyrůstala literatura
a výtvarné umění Florianova
staroříšského okruhu a o něco
později i literární, výtvarná a ediční činnost pardubického okruhu Vokolků. Václav Vokolek se
tímto obnoveným cyklem (jeho
původní část vznikla již v polovině devadesátých let) vědomě
či nevědomě vrací ke kořenům

Václav Vokolek oprowadza gości z Polski po swojej wystawie.

rodové duchovní kultury.
Autor současně vytvořil na
základě cyklu vizuální partituru,
kterou na vernisáži bude interpretovat Dagmar Civišová.
Václav Vokolek
(*1. ledna 1947, Děčín)
Syn významného básníka
a esejisty Vladimíra Vokolka,
spisovatel, básník a výtvarník,
ale také uchovávatel a historik

duchovní a kulturní tradice rodu
Vokolků, tj. především odkazu tří
bratří: zmíněného otce Vladimíra
a strýců Vlastimila a Vojmíra, kteří ve třicátých letech založili v
Pardubicích Lis tří bratří. Václav
Vokolek je věrným pokračovatelem této rodové tradice (viz
kniha Jméno Vokolek, Torst
2012). Vydal několik desítek
próz a básnických sbírek, z nichž některé vyšly v německých
překladech, jeho výtvarná práce

byla prezentována na řadě
samostatných i skupinových
výstav. Slovo a obraz se v jeho
literární a vizuální tvorbě prolínají do osobitých útvarů, jejichž
výpověď má typicky charakter
metaforického svědectví o lidské
existenci a evropské kultuře.

W polskiej delegacji byli
między innymi Julian Golak
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego,
a jednocześnie szef Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej, Igor

Wójcik - dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Antoni
Matuszkiewicz - pisarz i poeta
z Martinkowic.

Vernisáž 17. května 2017
v 19 hodin. Výstava potrvá do
16.června 2017

NOCNE ZWIEDZANIE
Vaclav Vokalek zaprosił
delegację z województwa
dolnośląskiego do nocnego
zwiedzania swojej wystawy
pn. „Svedci”, jeszcze przed oficjalnym wernisażem. Galeria

mieści się w tajemniczych
podziemiach jednej z kamienic
w Rynku w Pardubicach. Nocna
atmosfera, cisza i specyficzne
oświetlenie tworzą niesamowity klimat.

Julian Golak, Igor Wójcik i Antoni Matuszkiewicz podczas zwiedzania wystawy Václav Vokolka w Pardubicach.
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POLSKO - CZESKA KOMISJA MIĘDZYRZĄDOWA
DS. WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
W dniach 5-6 czerwca 2017
roku obradowała we Wrocławiu Polsko-Czeska Komisja
Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej. Było to już
23. posiedzenie tej komisji, która
na miejsce obrad wybrała salę
Sejmiku w stolicy Dolnego Śląska. W województwie dolnośląskim powstały dwa euroregiony,
tzn. polsko-czesko-niemiecki
„Nysa”- jako pierwszy, niejako
eksperymentalny euroregion
w Polsce oraz pierwszy wyłącznie polsko-czeski Euroregion
Glacensis, który był tworzony
„oddolnie” w latach 1993-1996
na pograniczu ziemi kłodzkiej.
Dzisiaj Województwo Dolnośląskie prowadzi intensywną
współpracę wzdłuż 420 km polsko-czeskiej granicy z czterema
krajami Republiki Czeskiej, tzn.
z krajem libereckim, kralovehradeckim, pardubickim i ołomunieckim. Przygotowywane jest
także porozumienie z krajem
środkowoczeskim.
W czasie posiedzenia XXIII
komisji międzyrządowej podpisano porozumienie w sprawach wzajemnej pomoc y
w przypadku katastrof i nadzwyczajnych sytuacji kryzysowych.
Ponadto bardzo miłym akcentem było przyznanie przez Sejmik najwyższego odznaczenia,
tzn. Złotej Odznaki Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego dla Martina Puty, hejtmana kraju libereckiego, który
w sposób szczególny wyróżnia
się w pracy na rzecz wdrażania
różnorodnych polsko- czeskich
inicjatyw na pograniczu.
Dekoracji hejtmana czeskiego kraju dokonali wspólnie
w imieniu samorządowego
województwa: Cezary Przybylski - marszałek oraz Julian Golak
- wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
Odznaczenie przyznał (w jednogłośnie przyjętej uchwale)
Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
Obecnie trwają prace
na rzecz ustanowienia Mostu
Trójstyku, łączącego Bogatynię, Hradek i Zittau. Pierwszy
taki „trójstyk granic” powstał już
przed kilku laty na pograniczu

polsko-czesko-słowackim w Jaworzynce. Licznie rozwijającym
się inicjatywom na pograniczu
sprzyjają fundusze UE, między innymi pogram INTERREG
pn. „Polska-Czechy”, w ramach
którego jest do wykorzystania
226 mln. euro.
W posiedzeniu polsko- czeskiej komisji w dniach 5-6 czerw-

ca we Wrocławiu wzięli udział
m.innymi przedstawiciele polskich i czeskich ministerstw,
w tym MSZ, MSW oraz m. innymi;
Anna Zalewska, Minister Edukacji, Jakub Karfik, ambasador Rep.
Czeskiej w Polsce, Paweł Hreniak,
wojewoda dolnośląski, komendant wojewódzki straży pożarnej
we Wrocławiu, przedstawiciele

Euroregionów oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej EUWT „Novum” .
Dwudniowe spotkanie robocze polsko-czeskiej komisji
międzyrządowej zakończyło
zwiedzanie Wrocławia, które
poprowadził (na prośbę uczestników) Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku.

Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” dla Martna Puty - Hejtmana Kraju Libereckiego, obok laureata
Marszałek Cezary Przybylski i Julian Golak.

Obrady polsko-czeskiej komisji międzyrządowej w sali plenarnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniach 5-6 czerwca 2017 r.
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Petr Cirkl

ROZHOVOR S BC. PAVLEM HEČKEM NA POLSKO ČESKÉ
KONFERENCI V BROUMOVĚ
Využil jsem příležitosti účasti Bc. Pavla Hečka, člena rady
Královohradeckého kraje, na
polsko-české konferenci, konané 10. června v Kongresové
hale hotelu VEBA, abych s ním
pohovořil o věcech, které zajímají naše čtenáře..
Pane bakaláři, chtěl bych se
Vás zeptat na něco, co se týká dalšího zlepšení situace v železniční
dopravě v našem regionu:
„Regionální doprava je, ať
již železniční nebo autobusová
mým tématem, od samého prvopočátku mého nastoupení na
radnici. V loňském roce se nám
podařilo, , když budu hovořit o
železnici, obnovit po deseti letech rychlíkové spojení mezi
Meziměstím a Prahou. Tento rychlík zde jezdil řadu desetiletí,
než byl v rámci restrukturalizace
jízdních řádů zrušen. Podařilo se
nám naštěstí tento spoj obnovit.
Byly připomínky, že není spoj
na rychlík ráno z Broumova, a
večer směr Broumov. I tato situace se mění a od změny jízdního
řádu v letošním roce už bude
ráno spojení na tento vlak a
večer spojení z tohoto vlaku

do Broumova zajištěno. Můžeme tedy říci, že přímé rychlíkové spojení Broumov – Praha a
Praha - Broumov funguje nyní,
jak fungovalo dříve.
V této návaznosti je potřeba hovořit i od další vlakové
dopravě. Polská strana přišla
se záměrem, že by zavedla vlakovou dopravu z Vroclavi , pře
Valbřich , Mieroszów, Meziměstí,
Teplice nad Metují do Adršpachu
a zpět. Zprovoznění této myšlenky a realizace tohoto spojení
jsme projednávali na pracovní
skupině, v rámci evropské uskupení Ecus Novum, kam spadáme,
a de facto v dnešní době již
máme návrh jízdního řádu, který
by navazoval na přímé spojení
z Vroclavi do Adršpachu a zpět.
Je to velký krok v této myšlence
o které hovořme také již řadu let,
a to vzhledem k tomu že adršpašské skály nebo tato lokalita je
v současné době přelidněna. Je
tam hodně návštěvníků z polské
strany, kteří tam zajíždějí svými
automobily. Je zde bohužel i nedostatečná kapacita parkovacích míst. Takže vlakové spojení
z polské strany by částečně tento
problém vyřešilo.

Julian Golak i Pavel Hečko podczas konferencji w Broumovie 10.06.2017 r.

Je to druhý krok v tom, jak se
spolupodílet na zajištění dopravy v rámci našeho příhraničního
regionu. Tím jedním krokem je ta
autobusová linka Valbrich – Meziměstí, a pokud vše půjde dobře
a legislativně nám to projde, a
bude nám to navazovat na naše
jízdní řády, na čemž se teď pracuje, tak to bude druhý projekt
v tomto našem regionu, kdy zde

bude přímé spojení Vroclav – Česká republika (přes Meziměstí a
Valbřich)“.
Moc Vám děkuji za tuto
informaci, kterým jste mi potvrdil, že obnovení a rozšíření
železniční dopravy v našem
kraji je nutné.

POLSKO-ČESKÁ MEZIVLÁDNÍ KOMISE
PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Ve dnech 5.-6. června 2017
jednala ve Wroclawi Polsko-česká mezivládní komise pro
přeshraniční spolupráci. Bylo to
již XXIII. zasedání teto komise,
která pro místo konání vybrala
sál Sejmiku v hlavním městě
Dolního Slezska. V Dolnoslezském vojevodství vznikly první
dva euroregiony, tedy česko-polsko-německý „Nisa“ – jako
první trochu experimentální
Euroregion v Polsku. A výlučně
první polsko-český Euroregion
Glacensis, který byl vytvořen
„zespodu“ v letech 1993- 1996
na pohraničí Kladské země.
Dnes Dolní Slezsko vede intenzivní spolupráci, podél 420
km dlouhé polsko-české hranice,
se čtyřmi kraji České republiky, tj.

s Libereckým, Královehradeckým,
Pardubickým a Olomouckým
krajem. Je také připravována
dohoda se Středočeským krajem.
Během zasedání XXIII. mezivládní komise byla podepsána
dohoda o vzájemné pomoci
v případě katastrof a mimořádných krizových událostí. Mimo
to bylo velmi hezkým akcentem
udělení Sejmikem nejvyššího
vyznamenání, to je zlatého odznaku za zásluhy pro Dolní Slezsko, Martinu Putovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, který se mimořádným způsobem zasloužil
o realizaci různých polsko-českých iniciativ v pohraničí.
Hejtmana českého kraje
společně jménem samosprávy
vojvodství vyznamenali: ma-

ršálek Cezary Przybylský a Julian
Golak - místopředseda Sejmiku
Dolního Slezska. O ocenění rozhodl (v jednomyslně přijatém
usnesení) Sejmik Dolnoslezského
vojvodství.
V současné době probíhají práce na vytvoření mostu
na trojmezí, spojujícího Bogatyniu, Hrádek a Zittau. První takové
„trojmezí hranic“ vzniklo již před
několika lety na hranici polsko-česko-slovenské v Jaworzynce.
Četně se rozvíjejícím iniciativám
na pohraničí se daří díky podpoře z fondů EU, mimo jiné programu INTERREG „Polsko-Česká
republika“, v rámci kterého je
k dispozici 226 milionů eur.
Setkání polsko-české komise
ve dnech 5.-6. června ve Wrocla-

wi se zúčastnili zástupci polských
a českých ministerstev, včetně
Ministerstva zahraničních věcí
a Ministerstva vnitra, mimo jiné
také Anna Zalewska, ministryně
školství, Jakub Karfík, velvyslanec
České republiky v Polsku, Paweł
Hreniak, Dolnoslezský vojvoda, velitel hasičů ve Wroclawi,
zástupci euroregionů a také
Evropského seskupení pro územní spolupráci ESÚS „Novum“.
Dvoudenní pracovní setkání
polsko-české mezivládní komise bylo zakončeno prohlídkou
Wroclawi, kterou vedl (na žádost
účastníků) Julian Golak, místopředseda Sejmiku.
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PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ

J.E. ks. bp Ignacy Dec - duchowy Patron Przystanku Niepodległość podczas wygłaszania homilii. Poczet sztandarowy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Po raz trzeci, tym razem
w Dusznikach-Zdroju i Szczytnej,
odbyło się w ważne kulturalno-patriotyczne wydarzenie Przystanek Niepodległość. Zostało
ono objęte honorowym patronatem Prezydenta RP – Andrzeja
Dudy i duchowym patronatem
J.E. ks. bp Ignacego Deca. Wypełnione spotkaniami, panelami
i koncertami – jest już znaną
i cenioną pozycją w patriotycznym kalendarzu Dolnego Śląska,
Polski i zagranicy.
Po dwóch edycjach Przystanku w Lewinie Kłodzkim przyszedł
czas na Duszniki i Szczytną. Było

jak zwykle z rozmachem i swojsko. Mnóstwo ludzi z różnych
zakątków kraju, a obok znani
publicyści, dziennikarze, politycy, naukowcy. Do tego widoczny
udział 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.
Przez trzy dni dyskutowano
i spierano się o polskie sprawy, również o to co boli i budzi
obawy. Rozmawialiśmy o Polsce,
o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O szansach,
zagrożeniach, ważnych wydarzeniach w kraju i na świecie.
Ale wyrażane poglądy i opinie
zawsze pełne były miłości do Oj-

czyzny i troski o dobro wspólne.
Nie zabrakło również wydarzeń
artystycznych – patriotycznych
koncertów, spektakli teatralnych
i pokazów filmowych. Na koniec
zaś wszyscy uczestnicy wzięli
udział w uroczystej mszy świętej,
sprawowanej pod przewodnictwem J.E. ks. bp Ignacego Deca.
Przystanek to wyjątkowe
miejsce i czas – służące ładowaniu akumulatorów patriotyzmu i polskości na następne
miesiące. Spotkanie tak licznej
grupy podobnie myślących
i działających ludzi – buduje.
To istotne, by uwierzyć i zoba-

czyć, że Polaków, którym nie jest
wszystko jedno, jest naprawdę
tak wielu. W III edycji Przystanku
Niepodległość, obok licznych organizacji patriotycznych z całego
kraju, udział wzięło również nasze
Stowarzyszenie.
Najgorętsze podziękowania
składamy organizatorce i pomysłodawczyni wydarzenia – pani
Krystynie Śliwińskiej.
Tekst ze strony Stowarzyszenia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
www.wilczymszlakiem.pl/ Fot.
Wilczymszlakiem.pl, Krzysztof
Wieczorek, materiały organizatora
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Bp Ignacy Dec

Z ODWAGĄ NA DROGACH PRAWDY I DOBRA
Drodzy Bracia i Siostry,
uczestnicy wydarzenia Przystanek Niepodległość!
Liturgia Słowa dzisiejszej
niedzieli, ustami samego Chrystusa, wzywa nas do pozbawiania
się lęku. Aż trzy razy słyszymy
słowa Pana Jezusa: „Nie bójcie
się!” „Nie bójcie się ludzi... Nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą...
Dlatego nie bójcie się, jesteście
ważniejsi niż wiele wróbli” (Mt
10,26.28.31). Pomyślmy przeto
czego się najczęściej boimy, co
sprawia w nas strach i lęk? I jak
się z niego wyzwalać, jaki jest
najlepszy lek na pozbawienie
się lęku?”
Lęk - jego źródła i skutki
Albert Camus, myśliciel francuski XX stulecia, charakteryzując
czasy nowożytne, nazwał wiek
XVII - wiekiem matematyki, wiek
XVIII - wiekiem fizyki, wiek XIX
- wiekiem biologii, a wiek XX
- wiekiem strachu. Rzeczywiście jest w tej charakterystyce
sporo słuszności. Zauważamy
bowiem, iż w ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami zastraszania ludzi. Czyniły
to w XX stuleciu systemy totalitarne, które budowano na
dwóch filarach: na kłamstwie
i na strachu. Strachem najczęściej
zmuszano do posłuszeństwa władzy, do przyjmowania utopijnej
ideologii. Za nieposłuszeństwo
władzy straszono wyrzuceniem
z pracy, utratą stanowiska, pozbawieniem różnych dóbr, przywilejów, których władza obdarzała tylko posłusznych reżimowi.
W polityce światowej straszy się
przeciwników bronią nuklearną.
Obecnie w Unii Europejskiej straszy się nieposłuszne państwa, w
tym Polskę, sankcjami finansowymi, gospodarczymi. Partie polityczne straszą społeczeństwo
konsekwencjami popierania
ich przeciwników politycznych.
Jedna partia straszy nas drugą.
Zastraszanie jest więc metodą
walki silniejszych ze słabszymi,
jest metodą wymuszania posłuszeństwa i uległości.
Jednakże strach to nie tylko
zjawisko w skali światowej, fenomen w wielkim świecie, ale
także w naszym małym świecie,

w naszych rodzinach, w naszych
sercach. Ten strach i lęk wywołują inne czynniki. Lękamy się
często czegoś, co przychodzi,
czego nie znamy. Lękamy się
np. chorób, boimy sie zabiegów
operacyjnych, lękamy się cierpienia, lękamy się starości, lękamy
się wreszcie śmierci, krótko mówiąc - lękamy sie jakiejś postaci
zła, czegoś, co jest dla nas jakimś
zagrożeniem.
Jakie są skutki strachu?
Strach ogranicza naszą wolność,
często paraliżuje nasze działanie.
Lęk gasi zapał, tłumi wewnętrzny
entuzjazm, powiększa niepokój.
Człowiek przepełniony lękiem
żyje jakby połową swoich możliwości. Widzimy, że tak dzieje sie
w krajach, gdzie panuje zastraszenie. Człowiek przepełniony
strachem nie potrafi kochać,
nie jest zdolny do poświęcenia,
do ofiary z siebie. Przypomnijmy słowa Apostoła: „W miłości
nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk
kojarzy się z karą. Ten zaś kto
się lęka, nie wydoskonalił się
w miłości” (1 J 4,18).
Leki przeciw lękom
Ludzie wierzący powinni
wyzwalać się z postawy strachu
i lęku przez odnawianie zaufania
wobec Boga. Kto naprawdę wierzy w Pana Boga, w Jego miłość,
w Jego Opatrzność, nie powinien
się niczego bać. Najlepszym lekiem na wszelkie lęki, niepokoje i zagrożenia jest lek zawarty
w słowach: „Jezu, ufam Tobie!”.
Pan Bóg tak często w dziejach zbawienia zapewniał ludzi
o swojej miłości, o swojej opatrzności. Do wielu proroków, którzy
lękali się iść z misją do narodu,
Bóg mówił: „Nie lękaj się, bo Ja
jestem z tobą” (por np. Iz 41,10).
Przykładem zaufania Bogu i odwagi może być prorok Jeremiasz.
Słyszeliśmy o tym w dzisiejszym
pierwszym czytaniu. Gdy go wyśmiewano, straszono, grożono
śmiercią, on spokojnie mówił:
„Ale Pan jest przy mnie jako
potężny mocarz; dlatego moi
prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni
swoją porażką, okryci wieczną
i niezapomnianą hańbą” (Jr 20,
11).

Mówiąc o lekarstwie na różne
lęki, wspomnijmy także Maryję
i św. Józefa. Gdy Maryja podczas zwiastowania zmieszała się
na słowa anioła, wysłaniec Boży
zapewnił ją: „Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga”
(Łk 1,30). Gdy Józef zamierzał
oddalić Maryję od siebie, usłyszał od anioła słowa: „Józefie,
synu Dawida, nie bój się wziąć
do siebie Maryi, twej Małżonki,
albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,
20). Ten lęk, zarówno u Maryi,
jak i u Józefa, został przezwyciężony zaufaniem do Pana Boga.
Osobowe wzory odwagi
Przykłady ludzi odważnych
znajdujemy w całej historii Kościoła. Człowiekiem wielkiej odwagi był św. Jan Chrzciciel, który
miał odwagę wytknąć Herodowi
grzech, złamanie prawa bożego,
co w rezultacie przepłacił więzieniem i męczeńską śmiercią.
Ludźmi wielkiej odwagi i męstwa
byli pierwsi uczniowie Chrystusa - apostołowie. Św. Piotr, gdy
był wezwany przed Sanhedryn
żydowski, powiedział zdecydowanie: „Bo my nie możemy nie
mówić tego, cośmy widzieli i
słyszeli” (Dz 4, 20). Odwagą
i męstwem zadziwiał św. Szczepan , a potem św. Paweł. Wielką
odwagą i męstwem odznaczali
się następni męczennicy Kościoła, wśród nich także nasi
rodacy. W latach powojennych
zadziwił nas odwagą i męstwem
Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan
Wyszyński. Ileż razy usiłowano
go przestraszyć, złamać. Obrzucano go oszczerstwami, więziono,
szykanowano, ale on się nie ugiął.
Nie lękał się ludzi. Bał się jedynie Pana Boga. Idąc za głosem
i postawą wielkiego Prymasa,
wielu ludzi w naszej Ojczyźnie zdobywało się na odwagę
w dziedzinie domagania się
praw dla narodu, dla rodziny,
dla wiary. Dla przykładu, wspomnijmy tu jedynie „akcję” budowania nowych kościołów. Miało
to miejsce przede wszystkim
w diecezji przemyskiej, gdzie
i w okresie komunistycznej Polski
wybudowano ponad 200 nowych
kościołów i kaplic. Wierni wykazywali przy tym wiele odwagi.

Budowano w większości przypadków nielegalnie, bez pozwolenia miejscowych władz.
Ludzi często szykanowano, karano wysoką grzywną. Ciągano
na przesłuchania. Można było
usłyszeć pogróżki w rodzaju:
„my to czołgami zniszczymy,
my wojsko tu ściągniemy, my
to wszystko rozwalimy”. Ale
ludzie nie dali się zastraszyć.
Dopięli swego. Dziś mają świątynie pośrodku swoich domostw,
nie muszą chodzić, jak dawniej
po 10 km i więcej na niedzielną
mszę świętą.
Zdarzały się także przypadki
negatywne, np. w jednej parafii - jeszcze w czasach komunistycznych - rodzice zastanawiali się czy posłać swoje dziecko
do Pierwszej Komunii św. czy
nie. Po długim zastanawianiu
się orzekli, że na razie - nie. Dlaczego? Otóż, argumentowali
do przyjaciół następująco: „na razie się wstrzymujemy, bo sytuacja
w Polsce jest jeszcze nieklarowna.
Nie wiadomo kto będzie górą:
partia czy Kościół? Zatem zaczekamy, zobaczymy i dopiero
wtedy podejmiemy decyzję”.
Moi Drodzy! Nie wolno nam
bać się, gdy idzie o obronę wartości religijnych. Nie wolno milczeć,
gdy idzie o wartości prawdy, dobra, sprawiedliwości. W sprawach
Bożych musimy być odważni
i bezkompromisowi. Powinniśmy
odważnie wyznawać naszą wiarę
i przyznawać się do Chrystusa.
On dziś nam powiedział: „Do
każdego więc, który się przyzna
do Mnie przed ludźmi, przyznam
się i Ja przed Ojcem, który jest
w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed Ojcem, który jest
w niebie” (Mt 10,32-33).
Pamiętajmy więc kim jesteśmy i miejmy świadomość komu
służymy oraz na kim budujemy
nasze życie. Amen.
Homilia, wygłoszona w kościele p.w. NSPJ (OO Franciszkanie)
w Dusznikach-Zdroju do uczestników wydarzenia Przystanek
Niepodległość w dn. 25 czerwca
2017 roku.
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Panel pn. Dziedzictwo kulturowe na Kresach. Kultura wyklęta, kultura utracona. Przemawia Krystyna Śliwińska. Od lewej: Maciej Świrski, Lech Makowiecki,
Bogusław Dąbrowa-Kostka, prof. Sylwester Porowski

Koncert zespołu „Zayazd”.

Salon dziennikarski. Prowadzi Antoni Trzmiel. Od lewej: Paweł Piekarczyk,
Wojciech Korkuć, Adrian Stankowski, Tomasz Kolanek, Antoni Trzmiel.

Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym, występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił
Powietrznych z Poznania pod batutą mjr Pawła Joksy.

Koncert Pawła Piekarczyka w Muszli Koncertowej.
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Panel pn. Społeczny Trybunał Narodowy. Prof. Krzysztof Szwagrzyk, prokurator Andrzej Witkowski, prof. Tomasz Panfil, Tadeusz Płużański, Adam Kalita.

Koncert zespołu Contra Mundum w Szczytnej.

Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Dusznikach-Zdroju.

Prezentacja sprzętu wojskowego przez żołnierzy 22. Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej.

Monodram „Na nieludzkiej ziemi” wg poezji i prozy Beaty Obertyńskiej w wykonaniu
Elżbiety Lewak - aktorki Teatru Lwowskiego.
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Piotr Golak

RAZEM O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY
O polsko-czeskiej współpracy dyskutowali uczestnicy konferencji pn. „Tolerancja i wolność
na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj,
dzisiaj, jutro”, która odbyła się
10 czerwca w Broumovie.
Eksperci, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy, a także mieszkańcy pogranicza wysłuchali 11
wykładów, na temat zarówno
wybranych wątków historii
relacji polsko-czeskich, jak i
możliwości organizacji jej w
przyszłości. - Konferencję zorganizowaliśmy, aby dać impuls
dla samorządowców i organizacji pozarządowych do realizacji nowych polsko-czeskich
inicjatyw. Dla uczestników była
to również świetna możliwość
poznania najnowszej historii
relacji sąsiadujących ze sobą
państw – mówi Julian Golak,
główny organizator konferencji.
Celem konferencji była próba wypracowania wniosków
na przyszłość, dotyczących:
współpracy polsko-czeskiej,
budowania solidarności i przyjaźni między narodami, realizacji wspólnych inicjatyw, czy też
wzrostu kompetencji niezbędnych do profesjonalizacji współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi z Czech i Polski.

Julian Golak, wiceprezes Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Teresa Bazała, prezes Fundacji Odnowy Ziemi
Noworudzkiej oraz Zdeněk Streubel - prezes czeskiego stowarzyszenia Evropa Union Broumov.

Swoimi doświadczeniami
podzielili się zarówno eksperci,
jak i praktycy realizujący polsko-czeskie projekty. Wśród
prelegentów znaleźli się m.in.:
p ro f. A n d r ze j M a ł k i e w i c z ,
dr hab. Jacek Szczerba, Gertruda
Chowaniokova, Teresa Bazała, Petr
Cirkl, Julian Golak, czy też Piotr Bąk
– sekretarz Euroregionu „Pradziad”.

Wykład Petra Cirkla z Broumova.

Konferencja odbyła się
w ramach projektu „Tolerancja
i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich.
Wczoraj, dzisiaj, jutro”, który został dofinansowany ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
Forum Polsko-Czeskie 2017.
Głównym organizatorem było

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, którego
siedziba mieści się w Nowej Rudzie. Współorganizatorem było
natomiast czeskie stowarzyszenie Evropa Union z Broumova.
Rolę partnera merytorycznego
pełniło Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

JuDr. Libuše Růčková podczas wygłaszania wykładu nt. rozwoju ruchu turystycznego
i możliwości finansowania projektów polsko-czeskich.

organizatorzy/organizátoři
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/spolufinancování

partner merytoryczny/
partner nezbytný

Ministry
of Foreign Affairs
Republic of Poland

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017
Veřejná zakázka spolufinancována Ministerstvem zahraničních věcí Polska v rámci konkurzu „Polsko-české Forum 2017”
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Petr Cirkl

POLSKO-ČESKÁ KONFERENCE „TOLERANCE A SVOBODA
NA CESTÁCH VZÁJEMNÝCH POLSKO-ČESKÝCH VZTAHŮ.
VČERA, DNES, ZÍTRA“

Účastníci konference. V první řadě zprava: Teresa Fereżyńska, Renata Łomnicka, Teresa Bazała, prof. Wojciech Szczerba.

V sobotu 10. června 2017 se
v Kongresovém sále hotelu VEBA
v Broumově uskutečnila konference nazvaná – „Tolerance a
svoboda na cestách vzájemných
polsko-českých vztahů. Včera,
dnes a zítra“.
Konferenci uspořádal Oganizační výbor polsko-českých
dnů křesťanské kultury, pod
vedením pana Juliana Golaka,
ve spolupráci s o.s. Evropa Union
Broumov pod vedením Zdenka
Streubela.
Jako čestní hosté tuto konferenci navštívil – pan Bc. Pavel
Hečko, člen rady s gescí za oblast

regionálního rozvoje, evropských
grantů, dotací a cestovního ruchu Královehradeckého kraje a
pan Kamil Slezák, místostarosta
Města Broumov.
Mezi významnými polským
hosty byl Dr. Edward Walczyk –
kaplan Polsko-česko-slovenské
Solidarity, jmenovaný do této
funkce kardinálem Dominikem
Dukou, pan Juliam Golak, předseda organizačního výboru polsko-českých dnů křesťanské kultury
a člen Sejmku Dolno-slezkého
vojvodství, paní Teresa Basala
zástupkyně řídícího výboru Dni,
a další polští hosté.

Barbara Krawczuk hovořila v průběhu diskuse.

Samotné jednání konference pak řídili společně pan Julian
Golak a Zdeněk Streubel.
Jako první přednášející vystoupila paní Jana Durdincová, s projekty česko-polské spolupráce.
S dalším referátem vystoupil
pan Andrzej Malkiewicz z Charty
77, profesor společenských věd
v oboru politologie. Díky Chartě 77 byl prolomen monopol
komunistů na informace. Díky
existenci a činnosti Charty lidé
získali odvahu k jednání, k boji
za svou svobodu.
Se svým referátem také vystoupil pan Julian Golak. Ten ho-

vořil o 90. letech polsko-českých
vzájemných vztahů, o počátcích
spolupráce občanů z obou stran
hranice.
Po referátu pana Golaka pak
následovalo vystoupení člena
rady Královéhradeckého kraje Bc. Pavla Hečka. Hovořil o výsledcích česko-polské spolupráce
v našem regionu a o plánech
našeho kraje v této oblasti do
roku 2020. Text jeho vystoupení
na této konferenci bude uvedeno
jako samostatný příspěvek v Broumovských novinách.
Paní Teresa Basala vystoupila
se svým příspěvkem „Polsko-če-

Piotr Bąk - tajemník Euroregionu Praděd během přednášky.
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ská spolupráce škol na případu
oblasti noworudské a broumovské v letech 1990 – 2017. Skutečně bylo co hodnotit.
Dalším polským vystupujícím
byl pan Dr.Wojciech Szczerba,
profesor RWST, absolvent Křesťanské teologické akademie
ve Varšavě. Teologii studoval
v Amsterodamu a také na fakultě Louven-Heverle v Belgii. Jeho
téma přednášky bylo zaměřeno
na začátky reformace,“ Hus a polsko-české vztahy“.
Po dopolední první části konference následoval oběd v jídelně
hotelu VEBA.
Druhá, odpolední část konference byla zahájena přednáškou
JUDr. Libuše Růčkové – „Rozvoj
turistického ruchu jako součást
rozvoje regionu“. Celou přednášku do polštiny tlumočila paní
Joanna Golak-Cincio.
Paní Gertruda Chowanioková z Českého Těšína, Absolventa
University Palackého v Olomouci,
zástupce Generálního mluvčího
o.s. Solidarity – polsko-česko-slovenské, hodnotitelka evropských
projektů a poradce mezinárodních kulturních aktivit. Paní Chowanioková přednesla zajímavou
přednášku „Jak vyhledávat zdroje
na spolupráci polskou českou“.
Pan Pioter Rafael Bak, absolvent vysokých škol v Opolu, odborník na finanční záležitosti projektů. Autor a realizátor projektů
EU. Představil se přednáškou
„Možnosti financování polsko-českých projektů v pohraničí“.

Mezi českým přednášejícími
byla i sl. Michaela Machková z
MAS Broumovsko+. Informovala,
jak toto sdružení podporuje svojí
činností rozvoj regionu.
Dalším polským přednášejícím byl pan Radoslaw Roszkowski. Přítomné seznámil s působením v Euroregionu Praděd.
S posledním příspěvek vystoupil Petr Cirkl, předseda komise pro zahraniční spolupráci
Města Broumova. Přítomné seznámil s historií působení komise
od roku 2011 do současnosti, o
spolupráci komise s Infocentrem
Broumovska při organizování
česko-polských akcí, a spolupráci
s regionálními novinami.
Závěr provedl předseda o.s..
Evropa Union – pan Zdeněk Stroibel společně panen Julianem
Golakem – hlavním organizátorem konference. Celá konference
byla přednášena živě na facebooku. Zklamáním pro organizátory
konference byl nezájem regionálních sdělovacích prostředků
o tuto akci – nikdo z pozvaných
se nedostavil ani mnozí se ani
neomluvili.
Účastníci konference velmi
pozitivně na druhé straně hodnotili účast Bc. Pavla Hečka, krajského radního a místostarosty
Meziměstí. Na jeho vystoupení
bylo vidět, že má skutečný zájem
o rozšiřování česko-polských
vztahů v našem kraji.

Profesor Wojciech Szczerba podczas wykładu „U progu reformacji. Hus,
a sprawa polska”.

Pavel Hečko - člen správy Královéhradeckého kraje mluví o možnostech spolupráce
na polsko-českém pohraničí.

Gertruda Chovaniokowa s Českého Těšína představuje způsoby získávání finančních prostředků pro polsko-českou spolupráce.
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prof. Andrzej Małkiewicz

KARTA 77
Minęło niedawno czterdzieści
lat od czasu, gdy czescy pisarze
oraz intelektualiści opublikowali
pod własnymi nazwiskami program odbudowy świata wartości,
zniszczonego przez władzę komunistyczną, a zwłaszcza „bratni”
najazd.
By wyjaśnić przełomową rolę
jaką odegrała Karta 77, trzeba
opisać sytuację w jakiej działała. W systemie komunistycznym
niedopuszczalne było istnienie
jakiejkolwiek opozycji, politycznej czy innej. Pełnia władzy należała do partii komunistycznej
(ograniczało ją tylko podporządkowanie Moskwie), która rządziła
państwem, gospodarką, kulturą. Nie istniał ani podział władz,
ani żadne formy prawdziwej
demokracji, choć były pozory
demokracji: działał parlament,
liczne organizacje społeczne
i inne partie polityczne – ale
wszystko pod ścisłą kontrolą
komunistów, którzy nawet określali skład władz tych pozornie
odrębnych partii. Obowiązywało
prawo, którego sami komuniści
nie przestrzegali. W szczególności
kontrolowali media, a cenzura
gwarantowała, że nikt ich propagandy nie mógł podważyć.
Publiczne polemizowanie groziło długoletnim więzieniem. Brutalnie prześladowano za podejmowanie jakichkolwiek działań
organizacyjnych, niezależnych
od władzy. Komuniści wiedzieli,
że społeczeństwo niezorganizowane, zatomizowane, nie zdoła
przeciwstawić się ich panowaniu, a każda forma solidarności
może w perspektywie zagrozić
ich władzy. Tak się zresztą stało:
powstanie w Polsce najpierw
Komitetu Obrony Robotników,
a potem kilku innych organizacji,
a zwłaszcza NSZZ „Solidarność”,
doprowadziło do obalenia systemu komunistycznego. W Czechosłowacji taką rolę odegrała
Karta 77.
Mimo tego w państwach
komunistycznych wciąż bowiem
podejmowano różnorodne próby
oporu przeciw zniewoleniu. Były
to najpierw działania żywiołowe, spontaniczne – fala strajków
w Brnie w 1951 r., w całym kraju
w 1953 r. – najpoważniejsze miały miejsce w Pilznie i w czeskiej
części Śląska Cieszyńskiego, tutaj

w proteście społecznym uczestniczyli m.in. polscy robotnicy. Potem był to ogólnospołeczny ruch
w 1968 roku, zduszony dopiero
radziecką interwencją zbrojną,
w której – wstyd powiedzieć –
uczestniczyło tez Wojsko Polskie.
Nastąpił wtedy okres przewrotnie nazwany „normalizacją”,
gdy nasilono represje do tego
stopnia, że przez dziesięć lat
wszelki opór został zduszony.
Zakazane było nawet wykonywanie muzyki innej, niż życzyli
sobie komuniści.
Przełom nastąpił wskutek
poważnego błędu popełnionego przez samych komunistów.
W 1976 r. państwa komunistyczne Europy podpisały w Helsinkach Akt Końcowy Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (KBWE), w którym
sygnatariusze zobowiązywali
się do przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich,
przez co rozumiano także prawo do zrzeszania się niezależnie
od władzy. Gwarancją tych
postanowień miało być prawo
do kontrolowania ich realizacji
w każdym państwie przez pozostałych sygnatariuszy. Komuniści spodziewali się, że uzyskają
dzięki temu prawo do mieszania się w wewnętrzne sprawy
państw Europy Zachodniej,
a w szczególności jeszcze szerszego wspierania działających
tam partii komunistycznych.
Zobowiązań, które sami dobrowolnie przyjęli, nie zamierzali
realizować we własnych krajach.
Tymczasem na podstawie tych
przepisów zaczęto tworzyć organizacje opozycyjne w wielu
państwach komunistycznych,
często nazywano je grupami
helsińskimi, bo ich formalnym
celem działania było kontrolowanie przestrzegania realizacji
postanowień helsińskich. Jednak
w systemie komunistycznym
każde działanie niezależne
od władzy wiązało się z represjami. W świetle przyjętych przez
siebie zobowiązań komuniści
tych represji nie mieli prawa stosować, stawiało to ich w niezręcznej sytuacji i dawało szansę działaniom niezależnym. Represje
i tak miały miejsce, ale w zakresie mniejszym niż poprzednio,
a znaleźli się ludzie gotowi pod-

jąć ryzyko, w imię realizacji swych
ideałów, przede wszystkim prawa
do wolności.
W tej sytuacji powstała
Karta 77. Jej formalnym powodem narodzin były represje
wobec członków zespołu muzycznego The Plastic People
of the Universe, wykonującego muzykę rockową, zakazaną
w Czechosłowacji.
Formalnie biorąc tekst deklaracji Karty 77 był jedynie apelem
moralnym oraz deklaracją ideową, nie naruszał hegemonistycznej pozycji Komunistycznej
Partii Czechosłowacji. 1 stycznia
1977 r. ogłoszono deklarację,
podpisaną przez 242 sygnatariuszy. Wskazano na naruszanie
przez władze komunistyczne
praw człowieka, w tym prawa
do wolności wypowiedzi, wolności religii, prawa do prywatności.
Podkreślano fakt prześladowań
w związku z głoszonymi poglądami, np. poprzez pozbawienie
pracy, czy możliwości kształcenia. Deklarowano, że Karta 77
jest nieformalną i otwartą inicjatywą osób, które łączy pragnienie obrony praw człowieka,
odżegnywano się od działalności
politycznej.
Karta 77 nie była partią ani
organizacją, nie prowadziła
działań konspiracyjnych (choć
nie wszystko ujawniała wobec
władzy). Wszyscy związani z nią
ludzie podpisywali się imieniem
i nazwiskiem – co jak, pamiętajmy, było w tamtym czasie aktem
wielkiej odwagi. Ale w systemie
komunistycznym wszelkie działania publiczne miały z konieczności charakter polityczny. Zatem
wbrew własnym deklaracjom
była organizacją polityczną,
ruchem opozycyjnym, choć
nominalnie stanowiła jedynie
nieformalną grupę ludzi złączonych ideałami i wartościami,
choć zróżnicowanych w zakresie
szczegółowych przekonań. Byli
wśród nich ludzie wierzący i ateiści, zwolennicy tendencji lewicowych, centrowych i prawicowych.
Po odzyskaniu wolności związali
się z bardzo różnymi nurtami politycznymi. Ale na razie połączyło
ich dążenie do poszerzenia pola
wolności w obrębie zniewolonego społeczeństwa, choć nawet nie marzyli, że komunizm
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uda się szybko przezwyciężyć.
Dla podkreślenia nieformalnego
charakteru Karta nie posiadała
żadnego kierownictwa, a jedynie
co roku wyłaniano trzech „rzeczników”, którzy reprezentowali ją
na zewnątrz.
Wśród sygnatariuszy Karty
byli ludzie wybitni: m.in. Pavel
Kohout, Zdeněk Mlynář, Petr Uhl,
Jiří Dienstbier, Václav Benda, Václav Černý, Ludvík Vaculík, Pavel
Landovský, Jaroslav Šabata, Jan
Tesař, Jiří Němec, Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, František Kriegel, Petr Pithart, Jiří Lederer, Jaroslav Seifert, František
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Pavlíček, Josef Zvěřina – byli to
literaci, wybitni artyści, uczeni,
filozofowie, dawni politycy, odsunięci przez rządzących na margines, ale wciąż znani w społeczeństwie Czechosłowacji i znani
w świecie. To utrudniało represje. Prześladowanie takich osób
musiało wywołać bardzo negatywne opinie wśród Czechów,
a także odbić się niekorzystnie
zagranicą. Mimo to władze komunistyczne natychmiast rozpoczęły
represje. Już 14 stycznia 1977 r.
aresztowany został Václav Havel.
Wielu sygnatariuszy utraciło pracę. W 1979 r. na długoletnie kary
pozbawienia wolności skazani
zostali Václav Havel, Petr Uhl, Jiří
Dienstbier, Václav Benda. Po długotrwałym przesłuchaniu zmarł
13 marca 1977 r. najwybitniejszy
filozof tej epoki Jan Patočka.
Mimo represji do 17 listopada
1989 r. (gdy skończył się w Czechosłowacji komunizm) Karta
ogłosiła 572 dokumenty, a deklarację założycielską podpisało
1898 osób. Wśród głośniejszych
dokumentów był tzw. Apel Praski (ogłoszony w 1985), w którym
postulowano wycofanie obcych
wojsk z Europy, postawiono kwestię zjednoczenia Niemiec, rozwijano wizję Europy jako wspólnoty
niepodległych narodów. Zaś najważniejsze były postulaty zmian
w systemie samej Czechosłowacji,
w tym legalizacji niezależnych

inicjatyw i uwolnienia więźniów
politycznych.
Od 1977 r. istniały kontakty
między czechosłowacką Kartą
a polskim KOR-em. Ich przedstawiciele – m.in. Jacek Kuroń
i Lech Wałęsa – kilkakrotnie spotkali się nielegalnie na granicy
w Sudetach: w Karkonoszach
i na Ziemi Kłodzkiej. Potem
powstała Solidarność Polsko-Czechosłowacka – organizacja łącząca przedstawicieli
trzech narodów, wspierających się wzajemnie w walce
z komunizmem. Odegrała
szczególną rolę w 1989 roku,
gdy od wiosny w Polsce zapanowała już względna wolność,
można było organizować różnorodne inicjatywy obywatelskie,
a za ich pośrednictwem wspomagać opozycjonistów czeskich
i słowackich.
Początkowo Karta była jedyną „organizacją” opozycji czechosłowackiej. Choć liczba jej członków w stosunku do ogółu społeczeństwa była nieznaczna, jednak
samo istnienie i udział wybitnych
postaci wyraźnie wpływało na nastroje w całym społeczeństwie.
Stopniowo generowało to ducha
oporu wobec represyjnego systemu, budziło nadzieję i dodawało
ludziom odwagi.
Potem zaczęły powstawać
nowe inicjatywy, bardziej już
sformalizowane. W kwietniu

1978 roku założono Komitet
Obrony Niesprawiedliwie Represjonowanych (Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných, VONS).
Od 1978 r. wydawane też były
(oczywiście nielegalnie) Informace o Chartě 77 (Infoch), czasopismo publikowało informacje
o Karcie, VONS i inne informacje których nie ujawniali komuniści. Było niezależne nie tylko
od państwa, ale i od samej
Karty 77, lecz ściśle współpracowało z jej rzecznikami.
Dzięki powstaniu i aktywności Karty 77 społeczeństwo Czechosłowacji stopniowo przełamywało marazm, w którym usiłowali
utrzymać go komuniści. Istotną
rolę w tym procesie odegrał kardynał František Tomášek, który
początkowo nie chciał poprzeć
Karty 77, potem jednak, przekonany przez papieża św. Jana
Pawła II udzielił jej poparcia
moralnego, a także upominał
się wobec komunistów o osoby
represjonowane i po cichu zachęcał wiernych do oporu przeciw
systemowi.
Dzięki Karcie 77 przełamany
został monopol komunistów
na informację. Jej dokumenty docierały na Zachód, budząc wielkie zainteresowanie, pokazując,
że społeczeństwo Czechosło-

wacji stawia opór przemocy
i inspiruje pomoc Zachodu.
Przede wszystkim docierały
do Czechów i Słowaków, przypominając o wartościach, które
komuniści chcieli wyeliminować, budząc nadzieję i zachęcając do życia w prawdzie.
W konsekwencji zaczęły się
odbudowywać zalążki społeczeństwa obywatelskiego,
które było bardzo aktywne
w międzywojennej Czechosłowacji, a potem komuniści je zniszczyli. To zmieniło całą sytuację
społeczną w kraju. Mimo represji
wpływy Karty 77 wciąż rosły, stała
się ważnym czynnikiem życia publicznego, dzięki czemu możliwe
stało się obalenie komunizmu
w 1989 roku w drodze łagodnej,
tzw. „aksamitnej rewolucji”, w której ludzie związani z Kartą wzięli
aktywny udział, a jeszcze ważniejsze było, że wzięli w niej udział
ludzie przez istnienie i działania
Karty zachęceni do działania,
do walki o swą wolność.

munistů, kteří dokonce určovali
složení těchto zdánlivě jiných
politických stran. Platilo právo,
které samotní komunisté nedodržovali. Zejména kontrolovali
média, a cenzura zajišťovala, aby
nikdo nemohl zpochybnit jejich
propagandu. Za veřejnou polemiku hrozilo dlouholeté vězení.
Krutě bylo pronásledováno jakékoliv organizování nezávisle
na vládě. Komunisté věděli, že
společnost neorganizovaná, atomizovaná, nebude schopna čelit
jejich nadvládě, a každá forma
solidarity může v perspektivě
ohrozit jejich moc. Tak se také
skutečně stalo: vznik v Polsku
nejprve Výboru na ochranu
dělníků (KOR), a pak několika
dalších organizací, a to zejména
„Solidarity”, vedl ke svržení komunistického systému. V Československu takovou roli odehrála
Charta 77.

Bez ohledu na situaci, probíhala v komunistických zemích stále celá řada různých
pokusů o odpor proti útlaku.
Byly to nejdříve akce živelné,
spontánní - vlna stávek v Brně
v roce 1951, v celé zemi v roce
1953 - nejzávažnější se konaly v
Plzni a v české části Těšínského
Slezska, zde se společenského
protestu zúčastnili mimo jiné
polští dělníci. Poté to bylo celonárodní hnutí v roce 1968,
přidušené až sovětskou vojenskou intervencí, které – až je mi
ostuda to přiznat – se účastnila
také polská armáda.
Poté následovala doba obráceně nazvaná „normalizace“,
kdy represe nabraly na intenzitě
do takové míry, že podobu deseti let byl potlačen jakýkoliv
odpor. Zakázáno bylo dokonce
produkovat jinou hudbu než si
komunisté přáli.

Průlom přišel v důsledku
závažné chyby, které se dopustili samotní komunisté. V roce
1976 komunistické státy Evropy
podepsaly v Helsinkách Závěrečný akt Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě (KBSE), ve
kterém se signatáři zavázali k dodržování lidských práv a občanských svobod, což bylo chápáno
i jako právo na shromažďování
se nezávisle na vládě. Zárukou
dodržování těchto ustanovení
bylo právo na kontrolu jejich
provádění v každé zemi ostatními
signatáři. Komunisté očekávali, že
díky tomu získají právo zasahovat do vnitřních záležitostí zemí
západní Evropy, a zejména, že
budou mít možnost větší podpory komunistických stran, které
zde existovaly. Neměli v úmyslu
závazky, které dobrovolně přijali, realizovat ve svých vlastních
zemích. Mezitím však začaly na

Referat wygłoszony podczas konferencji „Tolerancja i wolność na
szlakach wzajemnych kontaktów
polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj,
jutro”, która odbyła się 10 czerwca
w Broumovie.
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KARTA 77
Před nedávnem minulo
čtyřicet roků od doby, kdy čeští spisovatelé a intelektuálové
publikovali pod svými vlastními
jmény program rekonstrukce
světa hodnot zničeného komunistickou vládou, a zejména
„bratrskou“ invazí.
Jestli chceme vysvětlit průlomovou roli Charty 77, musíme
popsat situaci, ve které fungovala. V komunistickém systému
byla nepřijatelná existence jakékoliv opozice, ať už politické
či jiné. Absolutní moc měla komunistická strana (omezena byla
pouze podléháním Moskvě),
která ovládala stát, ekonomiku,
kulturu. Neexistovalo rozdělení
moci, ani jakákoliv forma skutečné demokracie, pouze zdánlivá
demokracie: fungoval parlament, byly četné společenské
organizace a politické strany - ale
vše pod přísnou kontrolou ko-
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základě těchto předpisů vznikat
opoziční skupiny v mnoha komunistických zemích, často byly nazývány helsinskými skupinami,
protože jejich formálním účelem
bylo dohlížet na dodržování helsinských ustanovení. Nicméně,
v komunistickém systému, za
každé působení nezávislé na
vládě hrozily represe. Ve světle
závazků přijatých samotnými
komunisty, však represe neměli
právo používat, což je postavilo
do svízelné situace a dalo šanci
nezávislé činnosti. Represe probíhaly i tak, ale v menší míře než
dříve, a našli se také lidé, kteří
byli ochotni riskovat ve jménu
uskutečnění svých ideálů, zejména práva na svobodu.
Za této situace vznikla také
Charta 77. Formální důvodem
jejího vzniku byly represe vůči
členům kapely Plastic People of
the Universe, která hrála rockovou hudbu, v Československu
zakázanou.
Po formální stránce byl text
prohlášení Charty 77 jenom
morální výzvou a ideologickým
prohlášením, nenarušoval hegemonní postavení Komunistické
strany Československa1. 1. ledna
1977 bylo vyhlášeno prohlášení podepsané 242 signatáři.
Poukázalo ono na porušování
komunistickými úřady lidských
práv, včetně práva na svobodu
projevu, svobodu vyznání, práva
na soukromí. Zdůrazněn byl fakt,
že lidé byli pronásledováni v souvislosti s vyhlášenými názory,
např. tím, že byli propuštěni z
práce nebo jim bylo odepřeno
vzdělání. Bylo deklarováno, že
Charta 77 je neformální a otevřenou iniciativou lidí, které spojuje
touha bránit lidská práva, nejednalo se o politickou činnost.
Charta 77 nebyla politickou
stranou ani organizací, neprováděla konspirační činnost (ačkoli ne všechno vládě přiznávala).
Všichni s ní spojení lidé se podepisovali jménem a příjmením
– což bylo v této době velmi
odvážným činem. Ale v komunistickém systému měly veškeré
veřejné aktivity nutně politický
charakter. A tak, na rozdíl od
svých vlastních prohlášení, byla
politickou organizací, opozičním
hnutím, i když nominálně byla
pouze neformální skupinou lidí
spojených svými ideály a hodnotami, i když různorodými, pokud
jde o konkrétní přesvědčení. Byli
mezi nimi věřící i ateisté, příznivci
tendencí levicových, středových

i pravicových. Po znovunabytí
svobody se spojili s velmi odlišnými politickými směry. Ale
v tuto chvíli je spojilo společné
přání rozšířit oblast svobody
v utlačované zemi, tehdy ani nesnili o tom, že by se jim podařilo
komunismus rychle porazit. Pro
zdůraznění neformálního charakteru Charta neměla žádné vedení,
pouze každý rok byli vybráni tři
mluvčí, kteří ji reprezentovali na
venek.
Mezi signatáři Charty byly
výjimeční lidé: mimo jiné Pavel
Kohout, Zdeněk Mlynář, Petr Uhl,
Jiří Dienstbier, Václav Benda, Václav Černý, Ludvík Vaculík, Pavel
Landovský, Jaroslav Šabata, Jan
Tesař, Jiří Němec, Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, František Kriegel, Petr Pithart, Jiří Lederer, Jaroslav Seifert, František
Pavlíček, Josef Zvěřina - byli to
spisovatelé, významní umělci,
vědci, filozofové, bývalí politici,
odsunuti tehdejší vládou na okraj,
ale stále dobře známí ve společnosti Československa a po celém
světě. To komplikovalo represe.
Pronásledování těchto lidí muselo být velmi negativně vnímáno
mezi Čechy a mělo také negativní
vliv v zahraničí. Nicméně komunistické úřady okamžitě zahájily represe. Dne 14. ledna 1977
byl zatčen Václav Havel. Mnoho
signatářů přišlo o práci. V roce
1979 byli k dlouholetému vězení
odsouzeni Václav Havel, Petr Uhl,
Jiří Dienstbier, Václav Benda. Po
dlouhém výslechu zemřel dne
13. března 1977 nejvýznamnější
filozof této éry Jan Patočka.
Navzdory represím, do 17.
listopadu 1989 (kdy skončil komunismus v Československu)
Charta vyhlásila 572 dokumentů a zakládající prohlášení podepsalo 1898 lidí. Mezi důležitými
dokumenty byla takzvaná Pražská výzva (publikovaná v roce
1985), která požadovala stažení
cizích vojsk z Evropy, řešila problematiku sjednocení Německa,
rozvíjela vizi Evropy jako společenství suverénních zemí. Ale
nejdůležitější požadavky byly na
změny v systému samotného Československa, včetně legalizace
nezávislých iniciativ a propuštění
politických vězňů.
Od roku 1977 existovaly kontakty mezi československou Chartou a polským KOR (Výborem na
ochranu dělníků). Jejich zástupci
- včetně Jacka Kuroně a Lecha
Wałęsy – se několikrát nelegálně sešli na hranici v Sudetech:
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v Krkonoších a na Kladsku. Pak
vznikla Polsko-československá
solidarita - organizace spojující zástupce těchto třech zemí,
které se vzájemně podporovali v
boji proti komunismu. Odehrála
významnou roli v roce 1989, kdy
na jaře byla v Polsku již relativní
svoboda, tedy bylo možné uspořádat celou řadu občanských iniciativ, a skrze ně podpořit české
a slovenské disidenty.
Zpočátku byla Charta jedinou
„organizací“ československé opozice. Přestože počet jejích členů
byl ve vztahu k celkové populaci zanedbatelný, její samotná
existence a účast významných
osobností jednoznačně ovlivnila
náladu ve společnosti. Postupně
to generovalo ducha odporu proti represivnímu systému, vzbuzovalo naději a odvahu v lidech.
Později se objevily nové iniciativy, již více formální. V dubnu
1978 byl založen Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných VONS.
Od roku 1978 byly vydávány (samozřejmě nelegálně) Informace o Chartě 77 (Infoch), časopis
publikoval informace o Chartě,
VONS a další informace, které zatajovali komunisté. Časopis byl
nezávislý nejen na státu, ale také
na samotné Chartě 77, ale úzce
spolupracoval s jejími mluvčími.
Díky vzniku a činnosti Charty
77 československá společnost postupně prolomovala marasmus,
ve kterém se ji snažili udržet komunisté. Důležitou roli v tomto
procesu sehrál kardinál František
Tomášek, který nejprve odmítl
podpořit Chartu 77, ale později
přesvědčen otcem svatým Janem
Pavlem II jí morálně podpořil, a
také se upomínal u komunistů
o utlačované osoby a tiše povzbuzoval věřící k odporu proti
systému.
Díky Chartě 77 byl prolomen monopol komunistů na
informace. Její dokumenty se
dostávaly na Západ, vzbuzovaly
velký zájem, ukazovaly, že československá veřejnost se brání se
proti útlaku a inspirovaly Západ
k pomoci. A především se dostávaly k Čechům a Slovákům a
připomínaly jim hodnoty, které
komunisté chtěli eliminovat, přinášely naději a povzbuzovaly k
životu v pravdě. V důsledku toho
se začaly znovu budovat zárod-
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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 muzułmanie w rozwoju dziejowym,
Kraków 2016.

ky občanské společnosti, která
byla velmi aktivní v meziválečném Československu, a později
ji komunisté zničili. To změnilo
celou společenskou situaci v
zemi. I přes represe vliv Charty
77 neustále stále rostl, stala se
důležitým činitelem veřejného
života, díky tomu bylo možné
svrhnout komunismus v roce
1989 v mírné, tak zvané „Sametové revoluci“, na které se aktivně
podíleli lidé spojení s Chartou,
a ještě důležitější bylo, že se jí
zúčastnili lidé, kteří díky existenci
a činnost Charty získali odvahu k
jednání, k boji za svou svobodu.
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

KRYPTODUSZPASTERSTWO KS. GERARDA HIRSCHFELDERA
– MŁODZIEŻOWA WYCIECZKA NA ZAMEK HOMOLE
„Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem,
mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych.
Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże
i p o t r a f i t o ż y c i e b u d z i ć w i n n y c h i d o p r o w a d z a ć d o p e ł n e g o r o z w o j u ”.
(Z kazania bł. ks. Michała Kozala,
późniejszego bpa i męczennika KL Dachau,
na jubileusz ks. bpa Antoniego Laubitza, Poznań 1938)

Ziemia kłodzka - kraina „Pana
Boga i Maryi” - przed II wojną
światową należała do Niemiec
(nb. Niemcy pisali i piszą nadal:
„Die Grafschaft Glatz ist ein Juwel”). Zamieszkiwało ją ponad
180 tys. osób, z czego ponad
90 % stanowili katolicy. Z grona
ok. 150 kapłanów, posługujących
w tutejszym wielkim dekanacie
kłodzkim (w jurysdykcji kościelnej podlegał bezpośrednio
praskiemu arcybiskupowi), aż
54 kapłanów trafiło do obozów
koncentracyjnych. Oznaczało to,
że uznano ich za wrogów NSDAP,
bowiem nie otrzymali żadnej
ochrony ze strony władz i nie
podpisali chociażby niemieckiej listy narodowej - Volksliste.
Jednym z nich był ks. Gerhard
Hirschfelder, więzień KL Dachau
i męczennik epoki nazizmu. Był
on narodowości niemieckiej,
studia teologiczne ukończył
na uniwersytecie wrocławskim,
święcenia kapłańskie otrzymał
z rąk ks. kard. A. Bertrama, ale de
facto był prezbiterem archidiecezji praskiej.
Jedynie w KL Dachau koło
Monachium - prototypowym
niemieckim obozie koncentracyjnym, w latach 1935-1945
uwięziono 2.700 duchownych,
z których aż w 90% to księża
katoliccy. W KL Dachau - największym w świecie cmentarzu
duchownych życie straciło aż
1.034 księży, w tej liczbie ponad
80% stanowili Polacy. To tutaj,
po charyzmatycznej posłudze
młodzieży, męczennikiem został wybitny kłodzczanin, a od
siedmiu już lat bł. ks. Gerhard
Hirschfelder (1907 - 1942). W konsekwencji, nie tylko w niełatwych
czasach drugiej i trzeciej dekady
XX wieku, był On, ale i jest nadal
latarnią, opoką i fundamentem,

na którym budowała się i wciąż
umacnia się chrześcijańska tożsamość w wymiarze religijnym,
ideowym i kulturowym.
Pomimo, że ks. Gerhard był
nieślubnym dzieckiem, to ani
nie błądził po bezdrożach, tzn.
nie podążał ani za modą, ani
za zmanipulowaną opinią publiczną. Nie stał się też typem
kapłana jedynie na pokaz, czy
też „trybikiem” administracji
kościelnej, lecz głosił to, czym
sam żył i świadczył o Chrystusie
całym swym życiem. Jego natura
była bogata i był wszechstronnie
uzdolniony. O bogactwie jego
natury świadczy także to, że nie
szczędził siebie samego. Dał
tego dowód, gdy jako niespełna 25-letni młody kapłan podjął
w dzisiejszej Kudowie – Czermnej nieustępliwą walkę z nazizmem o chrześcijańską duszę
i godny styl życia powierzonych mu wiernych. Od początku posługi w „czeskim zakątku”
w Czermnej wiosną 1932 roku
- wszystko postawił na jedną
kartę. W 1933 r. otrzymał cenne
intelektualno-moralne wsparcie
w postaci papieskiej encykliki
Piusa XI „Mit brennender Sorge; pol. „Z palącą troską” – dotyczącej sytuacji Kościoła w III
Rzeszy, krytykującej teologiczne aspekty polityki prowadzonej przez Niemcy rządzone
przez Hitlera). Był dla wiernych
darem Trójjedynego Boga.
Ks. Gerhard szybko stał się młodym, ale niezłomnym prorokiem
(por. Ml 3,23-24), który w atmosferze szatańskiej nienawiści hitlerowskich władz III Rzeszy, m.in.
do Kościoła katolickiego i jego
duchownych, umacniał wiarę
i nadzieję oraz jedność katolickich rodzin, niezłomnie bronił
wolności religijnej i godności

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder

człowieka. Należy tu podkreślić ciągle aktualną prawdę, że
niezłomność i hojność jest cechą ludzi wielkich i otwartych
na każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych.
Oprócz bogactwa samej natury, w osobie bł. ks. Gerharda
uderza nas przede wszystkim
bogactwo łaski. Łaską Bożą jest
sam Bóg, udzielający się człowiekowi, przelewający się niejako do
jego duszy. To Trójjedyny Bóg-Miłość nauczył go zarówno padać
na kolana przed Sobą, a następnie pochylać się przed majestatem człowieka, i to najmniejszego
i najbiedniejszego. Dostrzegał
w nim znieważone oblicze Syna
Bożego, bowiem zagrożonego
śmiercionośną ideologią nazizmu. Dzięki czemu, ks. Gerard
całym sobą i swoim człowieczeństwem niezłomnie świadczył,
że po Bogu najważniejszy jest
człowiek. Jako człowiek Ducha
Świętego nie tylko umiał odróżniać dobro od zła, ale co więcej
zło zwyciężać dobrem.
W konsekwencji, ks. Hirschfelder najpierw przez dziewięć

lat jako duszpasterz, a następnie
przez rok już jako więzień KL Dachau i uczestnik pierwszego kręgu księży szensztackich, z których
trzech zostało już wyniesionych
do chwały ołtarzy, w heroiczny
sposób świadczył swym życiem
i nauczaniem, że człowiek zawsze
jest nieskończoną wartością
(por. Rz 12, 1-2). Pomimo,
że w okresie siedmioletniego
duszpasterzowania wespół
z przyjacielem wiceprezesem
czermnieńskiej Rodziny Kolpinga
- Willim Hanuschem (drukarzem
z zawodu), w skrytości wyznawali
oni wiarę w moc Jezusa Ukrzyżowanego i głębokie przekonanie, będące programem dla
ich inteligentnego działania,
zawarte w dwóch słowach:
„przeciw swastyce”, to jednak
do naszych czasów przetrwała
jego kluczowa wypowiedź: „kto
z duszy młodzieży wyrywa Boga,
jest zbrodniarzem” (lipiec 1941 r.).
W ten sposób Niezłomny Duszpasterz kłodzkiej młodzieży
mężnie bronił sacrum życia,
wolności religijnej i godności
osoby, a zarazem w lapidarny
sposób dokonał celnej diagnozy
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na temat wielkiej szkodliwości
nazistowskiej ideologii.
Uświadamia to ważną prawdę, że w każdej epoce i w każdym
czasie, najtrudniejszą i najważniejszą jest posługa myślenia
(św. Jan Paweł II), czyli praca
myśli. Nie znaczy to, że wszyscy
ludzie muszą być naukowcami,
ale wszyscy muszą być ludźmi
rozumnymi. W tym kontekście
bł. ks. Gerard Hirschfelder jawi
się nam jako młody, ale bardzo
dojrzały, mężny i odważnie myślący kapłan. Jego styl posługiwania oraz dojrzałe i piękne
człowieczeństwo, w całej pełni
potwierdzają prorocze słowa nauczania św. Jana Pawła II: „Wiara
i rozum (Fides et ratio) są jak
dwa skrzydła, na których duch
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił
w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego
samego, aby człowiek - poznając
Go i miłując - mógł dotrzeć także
do pełnej prawdy o sobie” (Encyklika Fides et Ratio z 1 IX 1998
r.). Jakże to jest i dla nas współczesnych ważne, że w porządku rozumu - dla bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera - najważniejszym
było wpisać się ze swym życiem
i misją kapłańską w Prawdę
objawioną, w Źródło wszystkich prawd, w Prawdę Boga
wiecznie żywego. Pierwszy
Błogosławiony diecezji świdnickiej wskazał priorytetowy
program, który jest ważny i aktualny dla każdego z nas i całej
Polski. Chodzi w nim o to, aby
w świetle Prawdy Chrystusowej odczytywać całą prawdę
o sobie, o drugim człowieku,
o całym świecie. W jej świetle
wszystko oceniać i w jej świetle
postępować. „Albowiem życie
w swej istocie polega na uczestnictwie w Bogu. Uczestnictwo to
jest oglądaniem Boga i radością
z powodu Jego dobroci” (św. Ireneusz bp Lyonu ur.ok. 130 , zm.
ok 200).
W efekcie, prostota, normalność i „wysoka miara życia
codziennego”, czyli świętość
błogosławionego ks. Gerharda
Hirschfeldera wynikała z jego
głębokiej wiary, która była,
i do dzisiaj jest dla każdego z nas,
trudną twórczością. Całe jego życie, pasja i gorliwość apostolska,
wrażliwość na sacrum, szacunek
dla człowieka każdego wieku
i stanu, umiłowanie modlitwy
i Kościoła oraz troska o kulturę,

wszystko to było oparte na pogłębionej wierze, oświetlającej
jego rozumowanie i odczytywanie znaków czasu. Była ona
dla niego siłą, dzięki której potrafił wszystko to, co pogańskie
i ideologiczne, wrogie Bogu
i człowiekowi, materialne i doczesne, odrzucić, by poświęcić
się temu, co autentycznie prawdziwe, dobre i piękne, czyli Boże
i duchowe oraz budujące istotę
człowieczeństwa – człowieka
wewnętrznego. Dzięki czemu
bł. ks. Gerard Hirschfelder w pełni
troszczył się o rozwój człowieka
wewnętrznego swych wiernych
i doskonale zdał egzamin z miłości pasterskiej oraz dojrzałości
wiary i życia chrześcijańskiego.
Korzystając z nauczania
o. Józefa Kentenicha, wzorem
nowego człowieczeństwa i zarazem orędowniczką na miarę
apokaliptycznych wyzwań była
dla ks. Gerarda Hirschfeldera
- jako członka ruchu Szensztackiego - Trzykroć Przedziwna
Matka Boża i Zwycięska Królowa
Szensztatu. Jest ona po trzykroć
mężna, piękna i mądra na skutek doskonałych relacji z Trzema
osobami Trójcy Świętej. Trzeba
i nam uczynić wszystko, aby
ofiara Kłodzkiego Męczennika
nazizmu, który „wziął ją do swego domu” (po. J 19,27) nie była
daremna.
Nazizm wyrazem szerzenia neopogaństwa i systemowej dehumanizacji
człowieka
Podczas demokratycznych
wyborów do Reichstagu, w dniu
5 marca 1933 r. na nazistowską
partię Adolfa Hitlera głosowało ok. 17 milionów Niemców,
tj. 43,9% wyborców, nb. pomimo,
że już w 1931 r. niemieccy biskupi zabronili wiernym - zwłaszcza
duchownym - wstępowania
do NSDAP. Nazizm był zarazem
totalitarną religią. Główny ideolog nazizmu Alfred Rosenberg
w dziele „Mit XX wieku” propagował wizję heretyckiego, podbudowanego neopoganizmem
„chrześcijaństwa pozytywnego”.
Nic więc dziwnego, że miał jednoznacznie negatywny stosunek
do chrześcijaństwa. Co więcej,
jawne pogaństwo, okultyzm
i satanizm propagowali hitlerowcy jedynie w węższych kręgach wtajemniczenia swych elit,
m.in. w Czarnym Zakonie SS.
Na klamrach pasów żołnierzy

21
Wehrmachtu widniał wprawdzie napis: „Gott mit uns!” ( pol.
„Bóg z nami!”), jednak w bałwochwalczy sposób przyzywano tu
pogańskie, demoniczne moce.
Istotą tej nowej świeckiej wiary
był kult wodza (führera) i narodu
niemieckiego. Hitlera traktowano
jako żywy pomnik i wzór cnót
idealnego Niemca. W pewnym
stopniu niemalże wszyscy identyfikowali się z nim, gdyż w ich
mniemaniu, był on czystą esencją
niemieckości, wcieleniem germańskiego ducha. Co więcej,
Hitler przez wielu Niemców był
postrzegany nie tylko jako nowy
Marcin Luter, ale wręcz mesjasz
(zbawiciel). Traktowano go jako
istotę o niemal nadprzyrodzonym charakterze. Często głoszono: „... Adolf Hitler jest naszym
Zbawicielem”. Nazistowska młodzież śpiewała: „To my - radosne
Hitler-Jugend // nie potrzeba
nam żadnych cnót chrześcijańskich, // gdyż nasz führer Adolf
Hitler jest naszym Zbawicielem”.
W praktyce często wierzono,
że Hitler nawet cudownie leczy,
za pomocą dotknięcia swoich
rąk.
Konflikt pomiędzy chrześcijaństwem a nazizmem był
więc nieunikniony. Wynikało
to bowiem z samej natury tego
ostatniego, a jego najtragiczniejszym skutkiem była systemowa
dechrystianizacja Niemiec. Narodowi socjaliści negowali istnienie
Boga i ubóstwiali rasę nordycką.
Od 1937 r. poprzez protestanckich duchownych głosili oni, że
narodowy socjalizm to pozytywne chrześcijaństwo, to wola Boga
objawiona w niemieckiej krwi.
W konsekwencji frontalnie zaatakowali chrześcijaństwo zwłaszcza z pozycji socjalistycznych,
rasistowskich i neopogańskich.
Neopoganie czcili Woltana, słońce, witalność i agresję. Nazizm,
podobnie jak każdy system totalitarny, zmierzał do przejęcia
pełnej kontroli nad każdym
aspektem życia obywateli,
w tym także nad ich religijnością.
W praktyce przez 12 lat istnienia
III Rzeszy naziści podejmowali
liczne i systemowe działania,
celem których było całkowite
wymazanie chrześcijaństwa
z życia obywateli Niemiec.
W konsekwencji na różne sposoby próbowali odciągnąć Niemców od kościołów chrześcijańskich, bowiem nazizm nie był
jedynie ustrojem politycznym.
Był on całościową wizją świata

i nową, pogańską religią. Posiadał
swoje symbole, marsze, wiece,
zwyczaje, charakterystyczne
gesty powitania i obrzędowość.
W konsekwencji, gigantycznym
kłamstwem, przemocą, zastraszeniem i siłą, dyscyplinował
i narzucał odpowiedź m.in.
na pytania o to, jak żyć, czy i jak
być dobrym Niemcem oraz jak
umacniać swój naród broniąc
czystości rasy aryjskiej.
W tej perspektywie pełniej
rozumiemy fakt, że od 1933
roku ataki nazistów z Hitlerem
na czele(uprawiającym ludowo – demagogiczną politykę)
na Kościół katolicki, wypływały
ze złej woli i obsesyjnego zanurzenia się w satanizm i okultyzm. W rzeczywistości były one
skierowane przeciwko temu
wspaniałemu dziełu, jakim jest
człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Trójjedynego
Boga Miłości. W zbliżony sposób niszczył człowieka demon
marksistowsko-leninowskiej ideologii, rewolucji październikowej
i stalinizmu. Rosyjski poeta i dramaturg Włodzimierz Majakowski
( zm. w 1930 w Moskwie) , jako
piewca Lenina i rewolucji pisał,
że jednostka jest zerem, jednostka bzdurą. Naziści przewrotnie
i instrumentalnie atakowali Boga
oraz narzucali swoją wersję błędu
antropologicznego. Głosili tezy
o potrzebie stworzenia nowego chrześcijaństwa bez Starego
Testamentu i Listów św. Pawła.
„Nowe chrześcijaństwo” miało
być wspólnotą krwi, rasy i ziemi,
ubóstwieniem rasy nordyckiej,
połączeniem eugeniki, rasizmu
i religii. Wprowadzali przemoc
i wrogość pomiędzy ludźmi
i całymi narodami. Deptali zachodnią cywilizację i Biblię,
zwłaszcza Stary Testament,
o przysłowiowe 180 stopni wywracali chrześcijańskie nauczanie, zawarte m.in. w zdaniach św.
Pawła z Tarsu: „Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś
byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On
bowiem jest naszym pokojem.
On, który obie części ludzkości
uczynił jednością, bo zburzył
rozdzielający je mur – wrogość”
(Ef 2,13-14). Tymczasem kapłaństwo i Eucharystia ukazują
prawdę o Bogu, który jest Miłością, mocą człowieka i źródłem
międzyludzkiej jedności.
Nazizm charakteryzował gigantyczne kłamstwo i przemoc.
W konsekwencji symbolizowała
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je swastyka, która miała zdominować, a następnie wyprzeć całkowicie krzyż, czyli faktycznego
Zbawiciela osobę Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz moc Jego
Miłości i Ducha Świętego. Był on
wyrazem wielu cech przynależnych do cywilizacji orientalnych.
Bowiem w tego rodzaju cywilizacjach prawda jako prawdomówność, szczerość i szacunek
dla każdego życia, nawet jeżeli
tego typu wartości tam obowiązują, to jednak tylko wewnątrz
danej grupy (narodowej czy
religijnej). Natomiast w cywilizacji łacińskiej są to wartości
uniwersalne, czyli obowiązują
nas w relacjach ze wszystkimi
ludźmi. Stąd też świętość, według definicji św. Jana Pawła II,
to „wysoka miara życia codziennego”. Innymi słowy to wysoka
kultura międzyosobowych relacji
inspirowanych trynitarną dynamiką Trójjedynego Boga Miłości.
To innymi słowy kulturotwórczy
i humanizujący życie społeczne
trynitarny egzemplaryzm.
Hitlerowcy systematycznie,
z coraz większym impetem i
butą realizowali ataki (i to nie
tylko ideologiczne) na chrześcijańskie elity osób duchownych
i świeckich, postrzeganych jako
wrogów NSDAP, na przedstawicieli pogardzanych ras oraz
przeciwników politycznych.
W systemowy sposób czynili to
najpierw w Niemczech, a następnie w kolejnych podbitych
krajach. Dla nich liczyła się tylko
przestrzeń życiowa dla czystej
rasy i „narodu panów” oraz kolejne nowe ofiary, które w życiu nie
wiedziały o co chodzi, że albo zostaną złapane w sieć zakłamania,
albo w perfekcyjnie zorganizowaną sieć fabryk śmierci. Takimi

były de facto niemieckie obozy
koncentracyjne. W KL Auchwitz-Birkenau życie straciło ponad
1,5 mln osób, w tym 1 mln Żydów
i 200 tys. Polaków, co szósty obywatel Polski stracił życie w latach
1939-1945, a razem pozbawiono
życia ok. 5,8 mln osób.
W zasadniczym manifeście
Adolfa Hitlera, opublikowanym
w 1932 r. w książce „Mein Kampf”
(do końca wojny, w łącznym nakładzie 10,9 mln egzemplarzy;
książka ta miała leżeć jak Biblia,
na poczesnym miejscu w każdym domu; od 1936 r Urzędy
Stanu Cywilnego wręczały ją
nowożeńcom), sformułowane
było nie tylko jednoprogramowe
kłamstwo, lecz tysiące kłamstw.
Były one szerzone z niesłychaną mocą i wyrafinowaniem, tak
przez specjalne ministerstwo
propagandy, jak i ideologiczne
pseudoautorytety. Trzeba było
więc być dobrze zorientowanym,
inteligentnym i odważnym, aby
nie dać się w tę śmiercionośną
sieć złapać. Gdyż ktoś kto nie
jest zorientowany, zawsze pozostaje łatwowiernym i staje się
łatwą zdobyczą ideologicznego
systemu kłamstwa i pogardy.
W 1938 r. w III Rzeszy żyło
78.800.000 osób. Przy czym
przed wojną Niemcy zamieszkiwało około pół miliona Żydów,
którzy stanowili zaledwie 1%
niemieckiego społeczeństwa.
Zdaniem wielu badaczy, Żydzi
wyróżniali się głównie wysokim
stopniem asymilacji językowej
i kulturowej (nb. już w czasie
I wojny światowej w szeregach
niemieckiej armii walczyło aż
12 tys. żydowskich żołnierzy).
W konsekwencji, niemiecka kultura wysoka początku XX wieku
była w znacznej mierze dziełem
Żydów. W naturalny sposób rodzi

Tablica upamiętniająca pobyt ks. J. Kentenicha w Ząbkowicach Śląskich; foto ks. T. Fitych.

się pytanie: w jaki sposób Żydzi
z niesprawiających problemów
inteligentnych, twórczych i
przedsiębiorczych sąsiadów
stali się podludźmi, których
należało wytępić? Oczywiście
w dużej mierze wpłynęła na to
doktryna Hitlera i zmasowana
nazistowska propaganda, która
szukając kozła ofiarnego i wykorzystując podtekst rasowy i
zarzuty o tchórzostwo, wytworzyła wobec Żydów atmosferę
zbiorowej niechęci i lęku.
Naziści, podobnie jak każdy
okupant, w wyrafinowany sposób stosowali szatańską zasadę
- divide et impera ( pol. „dziel
i rządź”). W dalszej konsekwencji, jedynie kościoły protestanckie reprezentowane przez 2/3
Niemców (nb. członkiem Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego mógł być tylko Aryjczyk),
cieszyły się względną tolerancją.
Zamiarem Adolfa Hitlera było
włączenie wszystkich Kościołów w Niemczech do współpracy
z nazizmem. W maju 1933 r. Hitler doprowadził do zjednoczenia kościołów protestanckich. Ludwiga Müllera mianował biskupem III Rzeszy niemieckiej - „Reichsbischof”, który reprezentował
w Niemczech trzy główne Kościoły protestanckie. Odtąd cieszyły się one nie tylko tolerancją,
ale nawet poparciem hitlerowców, bowiem ich liturgie i spotkania były forum promocji nazizmu. Przeciwnikiem III Rzeszy był
natomiast papież Pius XII i Kościół katolicki, do którego przynależała wówczas 1/3 Niemców.
Dla nazistowskich środowisk najważniejszym priorytetem było
ideologiczne zdyscyplinowanie
narodu niemieckiego i wytworzenie atmosfery nieprzychylności wobec katolików , m.in.

poprzez opresyjne prawo. Głównym celem władzy hitlerowskiej
było zniszczenie Kościoła poprzez wielokrotnie uderzanie
w jeden newralgiczny punkt,
m.in. wiarę w prymat papieża (po
części była to kontynuacja negatywnych wypowiedzi M. Lutra
po 1519 r. oraz jego pisma:
„Przeciwko bulli ostatniego
antychrysta”), magisterium Kościoła, czystość wiary i chrześcijańską formację młodzieży. Naziści stosowali zasadę,
że jak się punktowo uderzy, to
w pewnym momencie nastąpi
pęknięcie, a z czasem pełna destrukcja. Nic dziwnego, że istniejące od 1924 r. Jugendamty po
1933 roku, czyli po dojściu do
władzy liderów narodowego
socjalizmu, traktowały dzieci
jako własność państwa i dlatego zostały podporządkowane
rasistowskim celom wychowawczym w organizacji Hitlerjugend
(HJ) i Deutscher Madel (DM).
W efekcie liczba członków Hitlerjugend gwałtowanie wzrosła
z ok. 100.000 w 1932 r. do aż 8,7
milionów w roku 1939.
Nie sposób przemilczeć
bolesnej w skutkach akceptacji nazizmu przez znaczną część
protestantów, którzy w formacji
Niemieccy Chrześcijanie głosili
destrukcyjną zasadę „swastyka
na piersi, krzyż w sercu”. Deutsche Christen to istniejący
w niemieckim protestantyzmie w latach 1932–1945 antychrześcijański, pronazistowski ruch religijny. Podkreślał
nadrzędność niemieckiego
nacjonalizmu i rasizmu nad
głoszonymi dotąd wartościami
chrześcijańskimi. Ujawniła się
w nim również tendencja utworzenia „ponadwyznaniowego”,
tzn. katolicko-protestanckiego

Flaga protestanckiego ruchu Deutsche Christen; źródło wikipedia.
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Kościoła dla „wszystkich Niemców” oraz dążenie do uczynienia z niego formy przejściowej
pomiędzy chrześcijaństwem,
a nową religią aryjską z pogańskimi elementami etnicznych
wierzeń przedchrześcijańskich.
Celnie i odważnie skomentował
ten stan rzeczy ks. kardynał
Joseph Ratzinger: „luterańska
koncepcja chrześcijaństwa narodowego, niemieckiego i antyłacińskiego, stanowiła dla Hitlera
dobry punkt wyjścia, zgodny
z tradycją Kościoła Narodowego, kładącego silny nacisk na
posłuszeństwo wobec władz
politycznych, co jest normalne
wśród wyznawców Lutra.”
Za wieloma autentycznymi
historykami i odważnymi obserwatorami, ze smutkiem trzeba
nam odnotować bolesną prawdę. W okresie istnienia III Rzeszy Kościoły chrześcijańskie de
facto nie zrobiły zbyt wiele, by
się jej przeciwstawić. W reakcji
na program Niemieckich Chrześcijan, tylko za bardzo skromne i symboliczne trzeba uznać
werbalne deklaracje i konkretne
działania części duchownych
oraz teologów, którzy w 1934
r. nazwali siebie Bekennende
Kirche - Kościołem Wyznającym.
Większość wiernych i duchownych protestanckich aktywnie
wspierała nazizm, bądź pozostawała obojętna względem jego
praktyk. Protestowali jedynie
tacy protestanccy teologowie
i pastorzy Kościoła Wyznającego
jak: Karl Barth (rodem Szwajcar),
Dietrich Bonhoeffer i Martin Niemoeller, a z kręgów katolickich
niemiecki hrabia katolicki kardynał Klemens August von Galen,
który za niezłomną postawę wobec nazizmu zyskał przydomek
„Lwa z Münster”. Niestety, wspomniani duchowni byli w sumie
nieliczni i działali w osamotnieniu. Także postępowanie kard.
A. Bertrama jest przykładem, że
nie wszyscy biskupi niemieccy
w pełni ulegali naciskowi władz
hitlerowskich. Natomiast w gronie uległych hierarchów Kościoła katolickiego był m.in. biskup
diecezjalny Gdańska Karol Maria
Splett (1938-1964). Świadczy
o tym m.in. jego list pasterski
z 4 września 1939 roku, w
którym aprobował on agresję
na Polskę i zaanektowanie Gdańska przez Rzeszę: „(...) W tej historycznej godzinie dziejowej
nie zapomnijmy podziękować
Bogu najwyższemu i prosić

go o dalsze błogosławieństwo
dla przyszłości, führera, narodu i ojczyzny”. List ten (zamiast
kazań) został odczytany w niedzielę 10 września na wszystkich mszach celebrowanych w
Gdańsku. Co więcej, bp Splett
swoje listy adresowane do władz
kończył pozdrowieniem „Heil
Hitler”. Tymczasem, np. Pius XII
zdecydowanie odrzucił sugestie
pobłogosławienia napaści Niemiec na Związek Sowiecki, jako
„krucjaty antybolszewickiej”
Przytoczmy w tym miejscu
jeszcze dwie istotne wypowiedzi. Pierwsza należy do cenionego niemieckiego księdza katolickiego profesora teologii i filozofii
na wrocławskim uniwersytecie,
poety i kronikarza związanego
z ziemią kłodzką, który pisał,
że jest to kraina Pana Boga
i Maryi. Ks. prof. Josef Wittig ,
rodem ze Słupca k/ Nowej Rudy
w 1926 r. został ekskomunikowany, a w 1946 roku dzięki
staraniom ks. kard. Hlonda rehabilitowany. Przed przymusowym
i pośpiesznym wysiedleniem
z małej ojczyzny - ziemi kłodzkiej
do Niemiec, w dniu 1 kwietnia
1946 roku wyznał , że przyjmuje
ten fakt jako karę Bożą za fakt,
że pod rządami Hitlera Niemcy
w miejsce Boga postawili swój
naród.
Autorem drugiej ważnej
wypowiedzi, która „miażdży”
nazistowski mesjanizm oraz
wszelkie próby kreowania iluzorycznych mesjańskich przywódców oddziaływujących na
milionowe rzesze, czyli tzw.
„zbawicieli” ludzkości, jest jeden
z najwybitniejszych polskich filozofów prof. Leszek Kołakowski. Jego droga intelektualna
prowadziła od marksizmu, przez
rewizjonizm i jego profesjonalną krytykę, do chrześcijaństwa.
Na rok przed śmiercią, w wywiadzie dla „Dziennika” (z 21
III 2008), mówiąc o upadku
utopii doskonałego społeczeństwa powiedział m.in. „zło jest
w nas i to jest jeden z powodów, bo nie jedyny, dlaczego
świata doskonałego nie można zbudować, dlaczego te nadzieje okazały się próżne […]”.
Z kolei ustosunkowując się do
zagadnienia kryzysu chrześcijaństwa, wyznał: „absolutnie nie
wierzę w śmierć wiary religijnej
i Kościoła. Jestem przekonany,
że wiara należy do fundamentów naszego istnienia”.
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Nazistowskie
torpedowanie życia
religijnego
Ogromną skalę tego typu
zagrożenia i główne cele nazistowskiego ataku ukazują
m.in. wypowiedzi i poczynania
niemieckich biskupów oraz Stolicy Apostolskiej. W walce przeciwko ideologii nazistowskiej
Papież Pius XII (uprzednio nuncjusz apostolski w Niemczech)
przypisywał wielkie znaczenie
do formacji katolickiej, nauczania
i kierownictwa, jakie na miejscu
mogli przejąć kapłani i biskupi.
Za najważniejszą jednak sprawę uważał doskonałą zgodę
i jedność episkopatu. Niestety, dopiero w 1933 roku i to
pod wpływem sytuacji politycznej, doszło w Fuldzie do zjednoczenia konferencji episkopatu
Niemiec (dotąd istniały dwa tego
typu gremia).
Od 1935 r. narodowi socjaliści
w sposób coraz bardziej systemowy zwalczali Kościół. Ich celem
było katolickie duchowieństwo.
Niechęć NSDAP do kleru brała
się także i z tego, że katoliccy
biskupi w większości odmawiali współpracy z nazistami.
Z kolei hitlerowcy unikali jednak
czynienia księży męczennikami.
Represjonowano ich, oczerniano, izolowano od społeczeństwa
i wyniszczano, m.in. poprzez
bezzasadne oskarżanie o czyny
kryminalne, przestępstwa dewizowe i zboczenia seksualne.
W konsekwencji księża stawali się
ofiarami bandyckich napadów
ze strony nazistowskich bojówek.
Natomiast 19 marca 1937
r. Stolica Apostolska (w porozumieniu z episkopatem niemieckim, m.in. kard. Bertram,
Faulhaber, Schulte i Innitzer
z Austrii) ogłosiła encyklikę Piusa
XI „Mit brennender Sorge”. Zaprotestowała przeciwko naruszeniom konkordatu z 20 lipca 1933
r. oraz demaskowała rzeczywistość neopogaństwa i zagrożeń
ze strony narodowego socjalizmu: „dumne odstępstwo
od Jezusa Chrystusa, negacje
Jego dogmatu i Jego odkupieńczego dzieła, kult siły, bałwochwalstwo rasy i krwi, uciemiężenie wolności i godności
ludzkiej”. Pomimo, iż nie użyty
został termin „narodowego socjalizmu”, to papież jednoznacznie
piętnował nazizm.
W czasie rządów NSDAP, jedynie w latach 1933-1937 władze

skutecznie zastraszały rodziców,
powodując spadek uczęszczania
do szkół katolickich z 65% do 3%.
W 1933 Hitler, grożąc zamknięciem szkół parafialnych i powołaniem kościoła narodowego,
wymusił zawarcie przez Watykan
konkordatu z Niemcami. W tym
samym roku zostały rozwiązane partie chadeckie i zaczęło
obowiązywać rozporządzenie
„O ochronie narodu i państwa,”
ograniczające wolność słowa,
druku, zebrań, stowarzyszeń,
zamieszkania i korespondencji.
W konsekwencji karano śmiercią
za zdradę stanu, podpalenia, sabotaż, zamachy, rozruchy. Narodowi socjaliści karali zwłaszcza
za krytykę narodowego socjalizmu i posiadanie poglądów odmiennych od partii
rządzącej. W 1933 r. powstała
tajna policja państwowa Geheime Staatspolizei - gestapo
(w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu)
i utworzono pierwsze obozy
koncentracyjne, których KL Dachau był prototypem. Rozpoczęto systematyczną likwidację prasy katolickiej, w 1933 r.
z 435 tytułów pozostały zaledwie 124.
Krótko mówiąc, pomiędzy
totalitarnym nazistowskim rządem, a chrześcijańskimi Kościołami odbywała się bezpardonowa walka o rząd dusz, zwłaszcza
o najmłodszych obywateli
Rzeszy. Przypomnijmy tylko
niektóre fakty. W 1935 r. zlikwidowano obowiązek modlitwy
w szkołach. Od 1 września 1936
r. władze obowiązkowo wcielały młodzież do Hitlerjugend.
Od 1937 r. karano już za samo
rozpowszechnianie, a zwłaszcza
za druk encykliki „Mit brennender Sorge”, głoszącej niemożność
pogodzenia chrześcijaństwa
z ubóstwieniem narodu, rasy,
głowy państwa i odrzucenia
Starego Testamentu, a także
stawianie interesu narodu ponad chrześcijańską moralność.
W 1938 r. nazistowska partia
wprowadziła do szkół neutralność światopoglądową. W konsekwencji zabroniono w szkołach śpiewania kolęd i organizacji przedstawień jasełkowych.
W czasie wojny posunięto się
nawet do tego, że zakazano
używania terminu Boże Narodzenie (Weihnachten) i zastąpiono go neopogańską nazwą
„Julfest” (niestety etymologia
tego słowa nie jest jeszcze
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w pełni wyjaśniona). Był to
jednak powrót do kojarzonego z przesileniem zimow ym pogańsk iego święta
zimowego. W czasach przedchrześcijańskich, celtyckie
i germańskie plemiona pogańskie północnej Europy świętowały „Jul” od późnego grudnia
do wczesnego stycznia. Tradycje
tego neopogańskiego świętowania „Jul” poprzez odpoczynek
i tańce oraz dawanie prezentów,
obejmują m.in. przystrajanie jodły, kładzenie w palenisku odpowiednio przygotowanej kłody
drewna „Jul”, wieszanie w domostwach jemioły i ostrokrzewu.
W tym samym okresie stopniowo usuwano krzyże ze szkół
i ze szpitali i to pomimo tego,
że w latach przedwojennych
podobne działania wzbudzały
znaczny opór religijnych Niemców. W świętokradczy sposób
plugawiono pasyjki i wizerunki
Jezusa Chrystusa ,czego przykładem na ziemi kłodzkiej są min.
Wyszki k/Bystrzycy Kłodzkiej.
Masowo aresztowano kapłanów
nieakceptujących politycznej
poprawności nazistów, czyli
potępiających neopoganizm
i korzystających ze Starego Testamentu. W 1939 roku ostatecznie zlikwidowano inne
niż nazistowskie organizacje
młodzieżowe, zakończono likwidację szkół katolickich i zamknięto wydziały teologiczne
na uniwersytetach. W szkołach
zlikwidowano naukę religii,
a w miejsce tego młodzież była
podawana coraz silniejszej antychrześcijańskiej indoktrynacji.
Od 1941 r. definitywnie przestano uczyć religii wszystkich
uczniów, którzy przekroczyli
czternasty rok życia. Kiedy kościoły, świadome antychrześcijańskich działań rządu III Rzeszy,
wprowadziły dla tych uczniów
dobrowolne lekcje religii, nauczycielom zatrudnionym przez państwo zakazano ich prowadzenia.
W dniu 17 stycznia 1940 r.
szczegółowy raport kard. Bertrama Przewodniczącego Fuldańskiej Konferencji Episkopatu
wyliczał środki przedsięwzięte
przeciwko Kościołowi od 1939
roku: rozwiązane stowarzyszenia
religijne, zajęte domy, wygnane
wspólnoty religijne, redukowanie oświaty poprzez zamykanie
internatów i prywatnych szkół
podstawowych, jak i wyższego
stopnia, szkół wyznaniowych,
utrzymywanych przez zgroma-

dzenia zakonne, naciski na ludność uczestniczącą w uroczystościach religijnych, m.in. poprzez
rejestrację wiernych, zakazanie
księżom wypowiadania swoich
poglądów, wprowadzenie ostrej
cenzury wydawnictw i prasy
katolickiej, grożenie likwidacją
niedzielnych pism parafialnych,
ograniczanie poprzez zastraszanie wstępowania do organizacji
katolickich, w pośredni sposób
utrudnianie młodzieży uczestnictwa w liturgii mszy świętych,
wprowadzanie podręczników
atakujących Kościół.
W kwietniu 1940 r. kryzys
w łonie niemieckiego episkopatu wywołał kard. Bertram. Jako
przewodniczący Fuldańskiej
Konferencji Episkopatu Niemiec
w l. 1920-1945 wysłał do Hitlera
list z życzeniami urodzinowymi.
Uważano, że list został napisany
w imieniu wszystkich biskupów
niemieckich. Należy w tym miejscu zauważyć, iż w łonie episkopatu niemieckiego dominowały
dwie opcje , czyli dwojakiego rodzaju oceny panującej sytuacji:
z jednej strony jej przewodniczącego kard. Adolfa Bertrama,
a z drugiej biskupa Berlina – kard.
Konrada von Preysinga (nb. żaden biskup niemiecki nie informował Piusa tak często, celnie
i tak szeroko). W efekcie, Pius XII
punkt widzenia biskupa Berlina

przyjął w znacznej mierze za własną ocenę wewnętrznej sytuacji
Niemiec.
Pastoralna troska
o człowieka wyrazem wiary
i nieustępliwości
ks. Gerharda względem
nazizmu
Interesuje nas konkretne
świadectwo odwagi i poświęcenia charyzmatycznego Duszpasterza młodzieży ziemi kłodzkiej. Z tego względu skupiamy
naszą uwagę na odkrywaniu
dojrzałego człowieczeństwa
bł. ks. Gerarda Hirschfeldera.
Czynimy to w sytuacji kiedy
w kulturze współczesnej ponownie kreuje się postać księdza jako
człowieka z definicji podejrzanego, bowiem zacofanego lub
niemoralnego. Niestety, ale taki
właśnie przekaz jest wciąż charakterystyczny dla największych
mediów w wyzwolonej Polsce,
zwłaszcza wśród tych będących
kontynuatorami „Trybuny Ludu”
i z niemieckim rodowodem.
Za czasów PRL-u komuniści
w celu realizacji destrukcyjnej
zasady divide et impera zorganizowali tzw. postępowych „księży patriotów”. Podobnie i dzisiaj,
lansuje się rzekomo „otwartych”
i będących na topie duchownych.
W ten sposób usprawiedliwia się

Hipotetyczna mapka trasy Kudowa Czermna – Homole; ks. T. Fitych

liczne i niewybredne ataki na Kościół katolicki. Zarazem otwiera
się szeroko łamy prasy oraz gościnne studia radiowe i telewizyjne dla tych kapłanów, którzy albo
zrezygnowali z kapłaństwa, albo
wkroczyli na drogę rzekomego
„postępu”, zwłaszcza obyczajowego, nacechowanego „tożsamością genderową”.
W osobie pierwszego błogosławionego diecezji świdnickiej
otrzymujemy świadka wyjątkowego życia. Widzimy tu przykład heroicznego kapłaństwa.
Zawsze jest ono tak bardzo normalne, zwykłe, piękne, ale jawi
się takim zwłaszcza wtedy, gdy
księża pomagają w ludzkich nieszczęściach. Nic więc dziwnego,
że z postaci ks. Gerharda - umiłowanego wikariusza parafii
św. Bartłomieja Ap. w Czermnej - emanowało ciepło i ufność
Bogu, i to pomimo przeżywanych najść ze strony gestapo
i innych dramatów. Niestety brak
nam szczegółowych relacji na temat jego wewnętrznych zmagań
o wierność Bogu, przeżywanych
w licznych skomplikowanych
sytuacjach. Tylko pośrednio,
ze świadectw wiernych i akt procesu beatyfikacyjnego poznajemy nieliczne psychologiczne
motywacje, duchowe rozterki
oraz niektóre przeżycia wobec
nieprawdopodobnych wyzwań
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doby nazizmu. Bł. ks. Gerard Hirschfelder to kapłan, który nawet
w najbardziej dramatycznych
okolicznościach, przez najprostsze słowa pociechy i dzielenie się
tym, co rozeznał, umiał i posiadał,
ratował powierzonych mu wiernych i napotkanych ludzi. Monografie męczenników II wojny
światowej, dostępne świadectwa
pozwalają nam uchwycić płomień miłości, którym Bóg znaczy
dzieje człowieka w każdej epoce. A tak często znaczy je przez
autentycznych kapłanów, którzy
w tym ogniu jakże często płoną…
Co więcej, w każdym, nawet
najbardziej po ludzku niekorzystnym czasie, Bóg przez świętych
pasterzy objawia swą miłość
i łaskawość. Pogłębione studium
życia ks. Hirschfeldera oraz relacji
jego wychowanków i wiernych
z Czermnej i Bystrzycy Kłodzkiej
upoważniają nas do tego, aby
w jego usta móc włożyć ważkie
słowa Apostoła Narodów: „my,
którzy żyjemy, ciągle jesteśmy
wydawani na śmierć z powodu
Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym
ciele„ (2 Kor 4, 11. 16). „Chociaż
bowiem niszczeje nasz człowiek
zewnętrzny, to jednak ten, który
jest wewnątrz, z dnia na dzień
się odnawia. Aby [dzięki temu]
życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele”. Wobec
tej fundamentalnej prawdy nie
może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego
powołania i swej kapłańskiej
godności wyrasta ponad zwykłych ludzi, bowiem Bóg powierza mu najważniejsze zadanie
i w tym celu dopuszcza go
do najściślejszego zjednoczenia
ze sobą. Bowiem „obiektywnie
najwięcej znaczy ten, który nosi

Widok na kopiec Homole; foto ks. T. Fitych.

w sobie życie Boże i potrafi to
życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju”
(bł. bp M. Kozal).
Pomimo tragicznych skutków
wyborów z 1933 roku i w efekcie
dojścia Hitlera do władzy (niestety w wyborach do parlamentu
z 1933 r. znacznego poparcia
Adolfowi Hitlerowi udzielili zarówno mieszkańcy ziemi kłodzkiej, jak i samej Czermnej), młody
wikariusz parafii św. Bartłomieja
ks. Gerhard Hirschfelder (19321939) przez siedem lat dodawał tutejszym wiernym nadziei
do godnego chrześcijańskiego
życia. Ks. Gerhard, w odważny,
inteligentny i dyplomatyczny
sposób toczył bezkompromisowy bój ze swastyką i jej przesłaniem oraz z nazistowską formacją młodzieży na rzecz tzw.
nowego, butnego, postępowego Niemca, czyli człowieka
bez Boga. Co więcej, uczył bardziej słuchać głosu Trójjedynego Boga Miłości, niż toksycznej
demagogii reżimowego wodza
niemieckiego narodu, dumnego,
ale zmanipulowanego.
Był on nie tylko świadom
faktu, że władze nazistowskie
wyjątkową wagę przykładały do dechrystianizacji dzieci
i młodzieży, ale na miarę posiadanych możliwości usiłował ten
proces zneutralizować. W konsekwencji podjął konfrontację
z narastającym znakiem sprzeciwu, i w sobie właściwy sposób
mężnie znosił rządowe ograniczenia względem Kościoła i religii. Z tego powodu wielokrotnie
przeżywał inwigilacje i zastraszania ze strony niewierzącego
nauczyciela szkoły protestanckiej – lokalnego lidera NDSAP
i burmistrza Kudowy. Bowiem
już w Czermnej niezłomny
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k s. G e r h a rd s t a ł s i ę j e g o
„śmiertelną” konkurencją, na
prior ytetowym polu walki
o rządy nad duszami młod z i e ż y. W k o n s e k w e n c j i ,
od 1937 roku tajna policja – gestapo widziała w ks. Gerhardzie
Hirschfelderze zdecydowanego
przeciwnika nacjonalizmu. Jeszcze w tym roku zainteresował się
nim Prokurator Generalny Rzeszy
we Wrocławiu. W kolejnym roku
informował on ministra sprawiedliwości III Rzeszy w Berlinie już
o procesie karnym, wytoczonym
wikariuszowi ks. Hirschfelderowi
z tytułu organizowania wyznaniowych spotkań młodzieży.
N ie zapominajmy pr z y
tym, że w tym czasie ks. Gerhard Hirschfelder chorował już
na osłabienie mięśnia sercowego
i chorobę niedokrwienną serca,
a mimo tego z pełnym poświęceniem realizował na szeroko
zakrojoną skalę tytaniczną
pracę duszpasterską. Jedynie
w Czermnej i Kudowie obsługiwał on cztery kościoły i kaplice,
cztery domy i placówki zakonne.
Ponadto w różnych miejscach
prowadził nieformalne spotkania katechetyczne, tzw. „Godziny
wiary” i to osobno dla młodzieży
męskiej, jak i żeńskiej. Trzy razy
w roku prowadził 300-osobowe
kompanie pątnicze z Czermnej
do Wambierzyc. W tzw. „Dni Krzyżowe” procesyjnie udawał się
z wiernymi do czterech, spośród
ok.150 przydrożnych kapliczek
istniejących na terenie parafii.
Sam katechizował całą młodzież
4,5 tys. parafii, a w 1936 r. wzorowo przygotował do sakramentu bierzmowania aż 770 osób,
za co otrzymał list pochwalny
praskiego kardynała. Był prezesem i moderatorem ruchów religijnych, m.in. Rodziny Kolpinga,

Homole, ruiny wieży średniowiecznego
zamku; foto ks. T. Fitych.

a sam do końca życia uczestniczył
w szensztackim ruchu księży.
Na krótko przed aresztowaniem
w dniu 1 sierpnia 1941 roku, jako
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zorganizował ostatnią swoją
pielgrzymkę do Wambierzyc
Śl., prowadząc do Matki Bożej
imponujące grono pątników,
ok. 2300 młodzieży męskiej i żeńskiej. W efekcie, świadectwa jego
wychowanków, składane nawet
pół wieku po jego śmierci, jednoznacznie ukazują heroiczną
miłość pasterską charyzmatycznego wikariusza i niestrudzonego opiekuna młodzieży.
Kryptoduszpasterska
wycieczka ks. Gerarda
Hirschfeldera
Jak wiemy ks. Gerard Hirschfelder przez dziewięć lat
czynnie posługiwał wiernym
w tzw. wielkim dekanacie kłodzkim, należącym do archidiecezji
praskiej. W latach 1932-1939 był
wikariuszem wielowsiowej parafii św. Bartłomieja w Czermnej,
ale prestiżowej i jednej z 20-tu
najstarszych na ziemi kłodzkiej.
Przez kolejne dwa lata posługiwał jako starszy wikariusz i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
w d u że j m i e j s k i e j p a ra f i i
w Bystrzycy Kłodzkiej. Zarówno w Czermnej jak i w Bystrzycy Kłodzkiej aktywnie działała „Rodzina Kolpinga”. Było
to katolickie stowarzyszenie
młodzieży pracującej, w postaci kolońskiego Związku Katolickich Czeladników, erygowane
w 1849 r. przez Adolfa Kolpinga,
a od 1858 r. istniało już w diecezji wrocławskiej. Stanowiło ono
duchową ostoję i swego rodzaju
atmosferę Emaus dla szerokiego grona , zwłaszcza młodych
pracowników i rzemieślników.
Na krótko przed wybuchem
II wojny światowej niezłomny
i charyzmatyczny duszpasterz
ks. Gerard Hirschfelder wielokrotnie, w zręczny i inteligentny sposób starał się wymykać
z sieci nazistowskich ograniczeń,
wymierzonych w chrześcijańską
formację młodzieży. W praktyce, w ramach czasu wolnego
pod przykrywką turystyki kulturowej przemierzał pobliskie
okolice w otoczeniu młodzieży i młodych rzemieślników.
Ks. Gerard, kapłan niezłomny
i inteligentny, postrzegał coraz
bardziej popularną turystykę,
jako jedną z szans na wspólno-
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towe bycie z sobą i chrześcijańskie przeżywanie czasu wolnego
i odpoczynku. Zarazem wykorzystywał ją jako skuteczny środek
formacji na rzecz dorastania do
pełni człowieczeństwa. Doświadczał, że turystyka jest skutecznym
środkiem autentycznej formacji
chrześcijańskiej i sprzyja dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.
W tym względzie, ks. Gerhard
Hirschfelder najprawdopodobniej korzystał m.in. z inspiracji
i kultury ruchu „Quickborn”,
eklezjalnie formującego katolicką młodzież oraz tradycji ruchu pielgrzymkowego. Zarazem
efektywnie wykorzystywał nowopowstałe połączenia kolejowe.
To on w okresie nazistowskich
ograniczeń działalności katolickich stowarzyszeń i pracy duszpasterskiej gromadził ministrantów, młodzież męską i żeńską,
czermnieńskich rzemieślników
i ich rodziny, albo na swego
rodzaju zlotach gwiaździstych
przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach, czy też organizował
pastoralne wycieczki do atrakcyjnych miejsc turystycznych, między innymi do ruin zamku Homole, Dusznik- Zdroju, Nowych
Bobrownik, itp. Za każdym razem
wyprawa turystyczno-duszpasterska z małą grupką dzieci
i młodzieży, była wspólnym,
integrującym wędrowaniem
po górach otaczających ziemię
kudowską. Pod kierunkiem
ks. Gerharda podziwiano zarówno piękno przyrody, jak i sacrum
tutejszej krainy oraz bogatą religijno-kulturalną tradycję. Zarazem były to już nie tylko tzw. „godziny”, ale wręcz całe dni żywej,
pogłębionej i wyznawanej wiary.
W taki oto prosty, ale zarazem
wielki sposób, charyzmatyczny
Duszpasterz Młodzieży małymi
krokami i skromnymi środkami
realizował cywilizacyjną i kulturową kontrrewolucję. W cichy,
maryjny sposób nie tylko stawiał
w duszach swych wiernych tamę
demonicznemu nazizmowi, ale
pomimo ograniczeń nadal formował ewangelicznie nowego
człowieka.
Obecnie, więcej uwagi pragniemy poświęcić wyprawie
ks. Gerharda do malowniczej
i idyllicznej okolicy, której centrum stanowiły romantycznie zaaranżowane ruiny zamku Homole. Przez niemal dwa stulecia były
one popularyzowane zarówno
w postaci ludowych opowia-

dań jak i w formie widokówek
oraz litografii. Należy zauważyć,
że obiekt oddalony jest o 7 km
na wschód od Lewina Kłodzkiego, ok. 14 km od Kudowy
- Zdroju i 25 km na zachód
od Kłodzka. Wstęp do ruin zamku Homole nadal jest wolny.
Długość trasy odbywanej pieszo
z Kudowy Czermnej (ten wariant
najprawdopodobniej wybrał
ks. Gerard Hirschfelder i osoby towarzyszące mu podczas
omawianej wycieczki) wynosi
ok. 13 km. Przebycie tej drogi
bez pośpiechu, medytacyjnie
i ze śpiewem lub muzyką mogło
im zająć ok. 4,5 godziny w jedną
stronę. Pobieżne obejrzenie ruin
zamku, zapoznawanie się z jego
dziejami bez nasycania oczu widokami zajmuje ok. 15-20 minut.
Współcześnie jest możliwym
dojście na zamek Homole pieszo
czerwonym szlakiem turystycznym: Kudowa Zdrój – Dańczów
– Przełęcz Lewińska – Przełęcz
w Grodźcu - Bukowy Stawek Ludowe. Przy ruinach zaczyna
się szlak turystyczny niebieski:
Zamek Homole - Bukowy Stawek - Ludowe - Przełęcz Polskie
Wrota - Lewin Kłodzki - Przełęcz
Lewińska.
Drugie znacznie prostsze
rozwiązanie dotarcia do ruin
zamku umożliwia podróż koleją z Kudowy - Zdroju do
Dusznik Zdroju (odcinek 17,8
km, 25 minut jazdy, z możliwością oglądania malowniczych panoram), następnie
trzeba pokonać pieszo tylko
ok. 3,5 km, idąc szlakiem czerwonym do ruin zamku Homole.
Inna możliwość to również
dojazd PKS-em z Kudowy Zdroju lub z Kłodzka. Autobusy
i minibusy jeżdżą, bardzo często
bowiem przystanek dla wsi Zielone i przysiółka Ludowe leży
na przełęczy Polskie Wrota,
na trasie do Kudowy - Zdroju.
Stąd istnieją dwa sposoby wejścia na kopiec Gomoły: krótsza
drogą za przystankiem PKS,
wspinając się w lesie po czasem
dość stromym stoku lub dłuższą
drogą przed przystankiem PKS,
łagodnie podchodząc do samego wzgórza. Obydwie trasy oznaczone są niebieskim szlakiem.
Z przystanku na szczyt wzgór za zamkowego idzie się
ok. 30 minut. Polecamy wejście
krótszą drogą, a zejście dłuższą,
na dole jest bowiem ładny widok
na okoliczne wzgórza i Bukowy
Stawek.

Możliwym jest też dojazd
własnym samochodem do Przełęczy Polskie Wrota, a następnie
poprzez osadę Ludowe i skręcając szosą w lewo, docieramy
praktycznie pod samą Gomołę
- „górę zamkową”. W ten sposób
skracamy wejście na zamek
do 10 minut.
Drugoplanowy cel
wyprawy malowniczo
położone ruiny
Zamku Homole
We wschodniej części Wzgórz
Lewińskich znajduje się niewielki,
foremny, tzn. kopiasty pagórek
Gomoła (733 m n.p.m., quasi
wschodniego krańca Grodczyna
803 m n.p.m., jest to najwyższy
szczyt Wzgórz Lewińskich), panujący nad płaską okolicą i wsią
Zielone z przysiółkiem Ludowe
(675 m n.p.m.; w gminie Lewin
Kłodzki). Zalesione, zbudowane
z piaskowców i łupków łysz-

czykowych niewielkie wzgórze, swoją charakterystyczną
sylwetką góruje od pn.-zach.
strony nad, oddaloną o zaledwie kilkaset metrów, przełęczą
Polskie Wrota (660 m n.p.m.).
U północnego podnóża pagórka
leży niewielki Bukowy Stawek. Na
szczyt Gomoły, do ruin zamku
Homole prowadzi serpentynowa, stroma ścieżka. Szczyt pagórkowatego wzgórza porasta
bukowo-świerkowy las , obecnie
częściowo wycięty. Spomiędzy
drzew można oglądać ładne,
ale nieco ograniczone widoki
w kierunku Czech na Góry Orlickie i Wzgórza Lewińskie. Do dzisiaj Gomołę zwieńczają jedynie
coraz bardziej niszczejące ruiny
zamku Homole ,stąd to coraz
mniejsze ich gabaryty.
Już na początku naszej ery,
u podnóża kopca Gomoły przebiegał ważny trakt handlowy.
W czasach rzymskich była to
jedna z odnóg szlaku burszty-

Ks. G. Hirschfelder z uczestnikami ; zbiory ks. T. Fitych.
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nowego, prowadzącego z Pragi przez Wrocław na północ,
w stronę Morza Bałtyckiego.
W późniejszych wiekach była to
uczęszczana trasa łącząca Śląsk
z Czechami. Z tego względu,
staraniem Czechów na przełomie X i XI w. powstał tu najpierw
gródek ,strzegący traktu i bardzo
ważnego punktu strategicznego - przełęczy Polskie Wrota.
Dwa wieki później, z surowego
łamanego kamienia, zbudowano na planie nieregularnym warownię, z potężną 30-metrową
wieżą (jej mur miał grubość 2 m)
XIII-wieczny murowany zamek
składał się z kamiennego stołpu ok. 30-metrowej wysokości
o cylindrycznym kształcie, otoczonego murem obwodowym.
Mur wydzielał dziedziniec
o nieregularnych, zbliżonych do
prostokąta granicach, długości
ok. 45 m, szerokości ok. 18 m.
W jego centrum była umieszczona wieża. Do naszych czasów
zachował się jedynie nieznaczny fragment, dolna część wieży
o wysokości ok. 7 m, która
jeszcze w okresie międz ywojennym miała wysokość
ok. 10 m. Potwierdzają to m.in.
stare fotografie sprzed 1945 r.
oraz romantyczne miedzioryty
z 1804 roku, jak też widokówki
i litografie m.in. z 1739 (niezgodne z faktycznym stanem
rzeczy), 1821, 1830 i 1852 r.
i dwa fragmenty zewnętrznego
muru obwodowego o kilkumetrowej długości w części północnej i południowej oraz ślady
suchej fosy. Do naszych czasów
z omawianej twierdzy pozostało
już niewiele.
Co więcej, wielokrotnie
zmieniała się zarówno nazwa tej
strażnicy, jak też jej właściciele
oraz przynależność państwowa

i administracyjna. Nazwa zamku Homole od 1327 r. do roku
1951 r. zmieniała się co najmniej
20-krotnie. Do 1477 r. zamek był
stolicą feudalnego państewka,
zwanego „państwem homolskim” w królestwie czeskim,
do 1534 roku stolicą państewka
homolskiego, ale już w Hrabstwie Kłodzkim, do poł. XVIII w.
(po 1742 r. już w Prusach),
do 1945 roku w Niemczech
i w powiecie kłodzkim, a obecnie od 1976 r. znajduje się on
w gminie Kudowa-Zdrój, czyli
w południowej części województwa dolnośląskiego.
Warto podkreślić,
że przez ponad jedno stulecie
(1428-1534) zamek Homol był
na ziemi kłodzkiej główną siedzibą taborytów, skrajnego odłamu
husytów. Zdobyli go głodem,
podbijając także pozostałe twierdze istniejące na ziemi kłodzkiej,
za wyjątkiem samego Kłodzka
i uczynili go bazą wypadową
dla swych rycerzy – rozbójników,
szerzących w całym regionie spustoszenia i barbarię.
Co ciekawe, w połowie XVI
wieku, czyli po okresie husyckim,
a dokładnie w 1548 r. wsie wchodzące w skład tego państewka
jak: Czermna, Pstrążna i Jakubowice oraz późniejsza Kudowa
- Zdrój, Johann von Pernstein podarował Jindřichowi Přepyšský
z Rychemberka. Natomiast
w 1561 roku zamek Homole
wraz za pozostałą okolicą zakupił Ferdynand I Habsburg (1503
– 1564), od 1558 Święty Cesarz
Rzymski, od którego w roku 1595
odkupiła je rada miasta Duszniki - Zdrój z przeznaczeniem
na folwark.
Należy podkreślić, że już
w 1560 r. zamek stał zupełnie
opuszczony i zaczął coraz bar-

Zamek Homole - ruiny z 1739 r., kadr z litografii F.A. Pompejusa; źródło: dolny-slask.org.pl.
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dziej popadać w ruinę. Jeszcze
w XVIII w. był on zrujnowany
i niezamieszkany. Nadal zaliczano go do 258 zamków Korony
Czeskiej. W 1788 rok w celu
udostępnienia ruin do zwiedzania, z inicjatywy dusznickiego
urzędnika skarbowego szambelana Schäfera, wybudowano
serpentynową ścieżkę, a w duchu romantycznych koncepcji tej
epoki wzniesiono tu pustelnię,
a u podnóża - od strony wschodniej - letniskowy domek, domy
z podcieniami, groty kamienne,
kram z piwem i ustawiono ławki.
Być może przyczyną tych inwestycji był zarówno zysk związany
ze sprzedażą produktów pięciu
dusznickich browarów (najstarszy z nich z ok. 1598 r.), jak też
germanizacja regionu poprzez
upamiętnianie pobytu w 1788
roku pruskiego króla Fryderyka
Wilhelma II , masona, a bratanka
i następcy Fryderyka II Wielkiego.
Przypomnijmy, że król Fryderyk
Wilhelm II (1744 - 1797) był człowiekiem inteligentnym i oczytanym, a przy tym o wiele serdeczniejszym niż poprzednik Fryderyk II, czym zapewne zaskarbił
sobie popularność podwładnych
jeszcze przed objęciem władzy.
Być może, iż w tym właśnie celu
upamiętniano trzydniowy pobytu króla (nb. także i dusznicki
proboszcz zadbał, aby chata
w której pruski król nocował,
stała się kolejnym pomnikiem).
W konsekwencji kopiaste wzgórze Gomoła z ruinami zamku
przez szereg stuleci słynęło
z uroczej atmosfery i pięknych
widoków, przyciągając wielu
turystów.
W XX w. istniał jeszcze przekaz, że pomiędzy największym
dusznickim obiektem nazywanym domem cesarskim (niem.

Kaiserliche Haus), w którym mieścił się browar, gospoda i hotel
z garażami dla samochodów,
istniało podziemne przejście
do zamku Homole. Od 1598 roku,
po sprzedaży przez cesarza Rudolfa Habsburga pozostawał on
w rękach prywatnych. Niestety
w ciągu kolejnych ćwierćwieczy
XIX wieku wiele wymienionych
obiektów wsi Homole zostały
zdewastowanych i obecnie nie
ma już po nich śladu. Nadal
nieznanymi pozostają motywy
wzniesienia tutejszej, być może
tylko symbolicznej pustelni, nie
są też znane historyczne przekazy na jej temat. Natomiast
w pobliskim Lewini pustelnicy mieszkali jeszcze w latach
30. XX w.
Romantyczne ruiny zamku
Homole, zwłaszcza od czasów
pruskich, stały się wielką atrakcją
dla kuracjuszy z pobliskich Dusznik - Zdroju oraz z okolicznych
kurortów, jak i wielu turystów
z zagranicy. Nic więc dziwnego, że ruiny zamku Homole, już
w pierwszej połowie XIX w.
w ramach swych podróż y
po Śląsku, odwiedzali także liczni Polacy. Opisał to m.in. Józef
Morawski, w liście do brata, podczas swojej podróży po Śląsku
z 1815 roku. W 1822 r. w polskiej
prasie („Gazeta Korespondenta
Warszawskiego i Zagranicznego”
nr 163, s. 3) pojawiła się notatka
o odsłonięciu w dniu 24 sierpnia we wsi Homole pomnika
w formie kolumny, z racji trzeciego pobyt króla Fryderyka II
w 1788 r. w chacie kolonisty
Evnera (niestety pomnik nie
przetrwał do naszych czasów).
W 1826 r. odwiedził to miejsce pisarz i ekonomista Fryderyk Skarbek (1792 - 1866),
k tó r y n a z w a ł j e G o m ó ł ą .

Zamek Homole w Ludowem, miedzioryt F.B.Endlera z 1804 r.
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Co więcej, w zamku dwukrotnie prowadzone były prace archeologiczne – w 1810 i 1962 r.
W tym drugim przypadku odkryto naczynia ceramiczne i jedno
z zachowanych pomieszczeń gospodarczych pod fundamentem
muru obwodowego.
Wspólna fotografia
– „niemy” kronikarz
i świadek wycieczki
Dotychczas zgromadzone
materiały źródłowe nie pozwalają na stwierdzenie, że była
to jedyna wycieczka do celu,
czy też ks. Gerard zorganizował
ich kilka. Zachowana fotografia
ukazuje nam ks. Gerharda Hirschfeldera pośród uczestników
wycieczki turystycznej – krypto
duszpasterskiej. Z całą pewnością
została wykonana przez któregoś
z uczestników, latem w okresie
1932-1938. Przypomnijmy,
że w 1939 roku mogły funkcjonować tylko nazistowskie
organizacje młodzieżowe,
a wiosną tego roku ks. Gerhard
został przeniesiony do Bystrzycy
Kł. Fotografię skadrowano na tle
dominującej części ruin średniowiecznego zamku Homole, jakim
była dolna część kamiennej wieży o wysokości ok. 9-10 m. Obok
ks. Gerharda widzimy 34 uczestników wycieczki zrzeszonych
w „Rodzinie Kolpinga”, łącznie
z wykonawcą tego zdjęcia.
Co ciekawe, prawie jedną trzecią grona wycieczki stanowią
na tym zdjęciu młode kobiety,
być może były to żony lub narzeczone młodych rzemieślników.
Do tego stwierdzenia upoważnia
nas bliższa analiza zachowanych
fotografii, przybliżających aktywność obu kręgów czermnieńskiej
Rodziny Kolpinga, czy też spotkań ich liderów z prezesem
ks. Gerhardem Hirschfelderem,
jak np. na zdjęciu z września
1939 r.
Fotografowane osoby zajęły miejsca na trzech umownych
płaszczyznach. U dołu fotografii,
czyli u stóp zrujnowanej wieży
zamku Homole mamy grupę
aż 19 osób siedzących. W tej
liczbie dostrzegamy postacie
11 młodych kobiet (dziewcząt)
i 8 młodzieńców. U stóp dwóch
młodzieńców, w prawym dolnym rogu fotografii, dostrzegamy dwie gitary. Przypomnijmy,
że wierni czeskiego zakątka
znani byli z wysokiej kultury muzycznej. Na pograniczu wysoko

ceniona była kapela muzyczna
ze Słonego. Z kolei parafia Czermna pod wzglę dem muzyki sakralnej
i śpiewu chórowego konkurowała z kłodzką parafią. Natomiast
ks. Gerhard nie tylko sam grał
na gitarze, ale dzieci i młodzież
uczył gry na tym instrumencie.
Środkową sferę wspólnotowej fotografii tworzy grono
15-tu młodzieńców oraz jeden
starszy wiekiem mężczyzna,
stosunkowo często występujący
na wielu zachowanych fotografiach. Zapewne jest to
bliżej niezidentyfikowany lider drugiego kręgu Rodziny
Kolpinga. Najprawdopodobniej był to jeden z bardziej
aktywnych przedstawicieli,
z grona starszych członków stowarzyszenia. Dostrzegamy tu
także i samego przewodnika
wycieczki, a zarazem prezesa RK
- ks. Gerharda Hirschfeldera. Stoi
on jako trzeci od lewej. Jest ubrany w ciemny kapłański garnitur.
Jego koszulę wieńczy pełna, tzn.
okalająca całą szyję, koloratka.
Ks. Gerard Hirschfelder opiera się
na eleganckiej lasce, trzymanej
w prawej ręce. W górnej części fotografii, tzn. u szczytu ruin wieży,
widzimy trzech młodych śmiałków. Pierwszy z nich lewą ręką
opiera się o resztki kamiennej
wieży, a prawą trzyma wysoko
uniesioną w geście pozdrowienia. Poniżej nich, oparty plecami
o kamienne ruiny, z podpartą
głową, siedzi trzeci z nich.

wali łącznie 12 tysięcy obozów
koncentracyjnych. W sumie, przeszło przez nie 18 mln osób, a aż
11 mln zostało zamordowanych.
W całej Europie, podczas
wojny (1939-1945) naziści zabili
kilkanaście milionów chrześcijan,
kobiet i dzieci, miliony innych
wypędzili z domów, masowo
popełniali gwałty, zmusili 2 miliony Polaków (od 14 roku życia)
do pracy niewolniczej, znacjonalizowali mienie Kościoła, profanowali miejsca kultu, ograniczyli
prawo do swobód religijnych, np.
zakazywali celebrowania mszy
św. poza niedzielą i bicia w dzwony, deportowali księży z terenów
przyłączonych do III Rzeszy, likwidowali domy zakonne, usunęli

krzyże z budynków publicznych,
zabronili społecznej aktywności Kościoła, wprowadzili zakaz
udziału dzieci w praktykach religijnych, ograniczyli prawo zawierania małżeństw, rozwiązali
organizacje katolickie. To wszystko tym bardziej umacnia nas
w przekonaniu, że nigdy nie wolno nam zapomnieć, iż każda postać ateizmu stanowi źródło zła.
W ostatnich stuleciach wielokrotnie potwierdza się bolesna
diagnoza, że cywilizacje i kultury bez Chrystusa, zawsze stają
się wrogie człowiekowi. Każdy
pseudoeksperyment i każda ideologiczna próba wykreowania
kolejnego pseudo-zbawiciela
oraz zbudowania nowego po-

Aktualne refleksje i wnioski
Nazizm jako nihilistyczna ideologia oraz pogańska i synkretyczna religia, był inspirowany
m.in. niemiecką filozofią ostatniego stulecia oraz okultyzmem
i satanizmem. W praktyce tak,
w w y m i a r ze s p o ł e c z ny m ,
jak i państwowym propagował
i urzeczywistniał ateizm oraz
cywilizację śmierci. W tym celu,
naziści w systemowy sposób
zorganizowali sprzężoną ze sobą
sieć gigantycznych fabryk śmierci – obozów koncentracyjnych.
Ich cel był jeden: pozbawić życia
zarówno przeciwników NSDAP,
jak też unicestwić rasę niższą,
tzn. Żydów, Polaków, Romów…,
i to tak aby nie pozostał po nich
żaden ślad. Kto tam trafiał, praktycznie nie miał szansy wyjść
żywym. Hitlerowcy na terenie III
Rzeszy i państw okupowanych,
w perfekcyjny sposób zorganizo-

Kadr fotografii z siedzącymi osobami; zbiory ks. T. Fitych.

Ks. G. Hirschfelder i stojący uczestnicy wycieczki; zbiory ks. T. Fitych.
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rządku świata bez Boga jest opłacana coraz większą liczbą śmierci
i cierpień istot ludzkich. Winniśmy więc przypominać sobie i całemu światu sapiencjalne światło,
płynące z kosztownej lekcji historii jakim była ideologia nazizmu
i komunizmu i ich modyfikacje,
a zwłaszcza najtragiczniejsze pokłosie - II wojna światowa, starcie
dwóch demonów, jak to oceniają
autorzy najnowszych monografii
historycznych i ich recenzenci.
W ciągu 6-ciu lat wojny zginęło 60-80 milionów ludzi, w tym
ok. 25,5 mln samych żołnierzy,
co stanowiło około 3-4% całkowitej liczby ludności na świecie.
Ta gehenna nie ukazuje jednak
całego rozmiaru cierpień oraz
strat duchowych i materialnych.
Należałoby tu jeszcze przypomnieć chociażby przymusowe
deportacje. Dotyczyły one m.in.
ok. 14 mln Niemców, w trakcie
których z powodu głodu, zimna, chorób i wyczerpania zmarło
ok. 470 tys. osób. Wysiedlenia
Polaków podczas II wojny światowej miały miejsce w okupowanej Polsce w latach 1939–1945
i były związane z niemieckimi
oraz rosyjskimi planami germanizacji i sowietyzacji terenów
należących do II Rzeczypospolitej. Liczba Polaków wysiedlonych
i wyrugowanych przez Niemców
to aż ok.1,8 mln osób. Cztery
sowieckie deportacje Polaków
na Wschód, przeprowadzone latach 1939–1941, objęły dalsze
ok. 370 tys. osób. Śmierteln o ś ć t yc h k o nt y n g e ntów
obejmowała 2-4% wysiedlanych, a deportacje Polaków
z Lwowszcz yzny do Polski
w okresie 1944–1946 dotyczyły
kolejno ok. 112 tys. osób. Mówiąc
tu o Polakach, trzeba pamiętać,
że nadal ok. 2-3 % deportowanych stanowili Żydzi będący
polskimi obywatelami.
W okresie II wojny światowej Polska poniosła największe relatywnie straty osobowe
i demograficzne. Obaj okupanci
III Rzesza i ZSRR - jak przypomina
IPN - prowadzili wobec obywateli II Rzeczypospolitej politykę
eksterminacji: ludobójstwa, masowe wysiedlenia i deportacje.
Z oficjalnych szacunków wynika,
że m.in. na skutek tylko hitlerowskich działań eksterminacyjnych,
jak Intelligenzaktion czy Akcja
AB, w Polsce zginęło: 39% lekarzy, 33% nauczycieli szkół niższych szczebli, 30% naukowców
i wykładowców wyższych uczel-

ni (700 profesorów), 28% księży
i 26% prawników. Tak więc nadal trzeba nam jednoznacznie
mówić o tym, kto był agentem
wolności i godności człowieka,
kto był katem, a kto ofiarą, kto był
bohaterem, a kto oprawcą. Nie
można dopuścić do rozszerzania
się ani kolonizacji ideologicznej,
ani tezy niemieckiej polityki historycznej wskazującej na Polskę, jako współsprawcę tragedii
holocaustu.
Tylko w cywilizacji łacińskiej- prawda jako prawdomówność i szczerość oraz szacunek
dla każdego życia – traktowane są jako wartości moralne.
Dla nazistów pojęcie prawdy
i sumienia oraz odpowiedzialności za każde ludzkie życie
w ogóle nie istniały. Ich interesowało wyłącznie zastraszenie, terror psychiczny, przemoc oraz skuteczność ideologiczna i militarna.
W związku z tym stosowali wszelkie możliwe środki, nie mając
przy tym żadnego poczucia winy,
jak to ukazały nawet powojenne
procesy sądowe, a tym bardziej
odpowiedzialności za prawdę,
cywilizację zachodnią, opartą
na chrześcijaństwie, za człowieka
czy też za dobro wspólne.
Współcześnie „neomaterialistyczna i zarazem neomarksistowska wizja świata z jej genderyzmem , najbardziej groźną
ideologią w dziejach świata
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i „ruchami” czy „partiami zielonych”, jako być może najniebezpieczniejszymi odmianami
wojującego neokomunizmu
światowego oraz pozostałymi
ideologiami: ateizmu, panteizmu, neopozytywizmu, naturalizmu, postmodernizmu, nihilizmu, satanizmu czy liberalizmu sprawiają w dobie obecnej
globalnej rewolucji kulturowej,
iż najpierw odrzucona zostaje
biblijno-naukowa prawda o istnieniu Boskiego i zarazem Osobowego (Bóg Ojciec, Syn Boży i
Duch Święty) Stwórcy kosmosu
w całej jego strukturze ontycznej
duchowo-materialnej” (ks. prof.
T. Guz). Temu celowi służy coraz
silniejsza kolonizacja ideologiczna i terroryzm poprawności politycznej. Nie dziwmy się więc,
że na naszych oczach nastąpił
bardzo głęboki upadek cywilizacji chrześcijańskiej, z której
wyrosła Europa. Sami widzimy,
że Europa to umierający chory.
Zarazem wielu europejskich
przywódców nadal włącza się
w dyktaturę nihilizmu. Nadal tak
media (czwarta władza, albo już
pierwsza?). W Polsce wolność katolickich mediów nadal jest bardzo poważnie zagrożona. Władze
Unii Europejskiej czynią wiele,
aby Europa jeszcze bardziej
odcięła się od chrześcijańskich
korzeni. Co więcej, cała sprawa
ma jeszcze głębszy wymiar.

Liczba ofiar obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce; źródło: IPN.

W przekonaniu wielu przedstawicieli europejskich elit, mamy
tu do czynienia z zaprogramowanym procesem dechrystianizacji Europy. Przez ostatnie
stulecia próbowano to robić
na różne sposoby, najczęściej siłą.
W drugiej połowie XX w. wynaleziono inny, bardzo skuteczny
sposób, mianowicie groźne ideologie: politykę multi-kulti oraz
dyktaturę pustki – poprawności
politycznej. W sytuacji marginalizacji i ukrytego prześladowania
chrześcijan, także i w Europie,
z radością trzeba przyjąć fakt,
że austriacki parlament w czerwcu 2017 r. jednomyślnie uchwalił
historyczną rezolucję, w której
formalnie uznał prześladowania
chrześcijan przez tzw. Państwo
Islamskie za ludobójstwo.
W efekcie tradycyjna rodzina nie ma już praktycznie praw
w Unii Europejskiej. Skutecznie
zanegowano rodzinę jako wzór
społeczny i fundament życia
społecznego. Konstytucyjne
próby umacniania ustroju rodziny opartej na małżeństwie
kobiety i mężczyzny uznaje się
w UE za „dyskryminację” nie
tylko „małżeństw homoseksualnych”, ale wszelkiego typu rodzin „LGBTI”. Ponadto w godzinie
kultu postępu technologicznego,
chorobliwej globalizacji i wszechobecnego internetu, świat stał
się już supermarketem relatywi-
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stycznych idei, a życie dziecka
produktem „według katalogu życzeń”, zamówionym w klinicznym
hipermarkecie. W konsekwencji,
modernizacja i odradzanie Europy wymaga przede wszystkim
oparcia się na prawdzie. Przełamanie europejskiego kryzysu
wymaga celnej diagnozy, systemowych skoordynowanych
rozwiązań i wysiłku naprawdę
proporcjonalnego do sił destrukcji. Wydobywanie Europy
z „nocy duszy” wymaga wysiłku
konsekwentnego i przemyślanego. Niestety, procesy tego
typu, nie działają samorzutnie
i automatycznie - same z siebie,
potrzebujemy więc pilnie charyzmatycznych przewodników.
Tymczasem Europa bez Boga
jest skazana na konflikt cywilizacyjno-kulturowy, głęboki chaos
i rozpad, czyli porażkę. Bowiem
przez poprawność polityczną
osłabia się kondycję państw
oraz fundamenty ładu prawnego i moralnego, a także ich
przyszłość. Niestety, ale zginie
każde państwo i każda jego instytucja, która w swoich aktach
państwowotwórczych odrywa się
od Boga. Wiara (odnotowujemy
ten fakt ze smutkiem, również
i w Polsce) staje się coraz bardziej
selektywna i synkretyczna. Jest to
już rzeczywistość, z którą muszą
się zmierzyć duszpasterze. Trzeba
nam się wspólnie bronić przed
prywatyzacją wiary i sekularyzacją moralności. Musimy upominać się z godnością oraz odważnie i skutecznie bronić prawdy
poznawanej i przekazywanej
oraz godności człowieka i rodziny. Służy to życiu w wolności
i pokoju oraz godnemu i integralnemu rozwojowi tak człowieka
jako osoby, jak i Europy.
Tymczasem duch oświecenia, zeświecczenia, hedonizmu,

relatywizmu i materializmu nadal
zabija Europę. Postępuje dechrystianizacja Europy. Proces ten
polega na intensyfikacji ataku
na podstawy chrześcijaństwa
i kulturę chrześcijańską. Na naszych oczach dokonuje się gigantycznych manipulacji prawdą,
m.in. prasowe ordynarne kłamstwa - „Fake news” i wytwarza się
nowomowę, m.in. język nienawiści i jego nowe wydanie – hejt…
W tej sytuacji, do nas żyjących
należy umacnianie wierności
prawdzie w miłości Boga i miłości człowieka. Tym bardziej,
że w Europie nadal ma miejsce drastycznie deptanie dziesięciu słów Boga, a zwłaszcza
pierwszego: „Nie będziesz miał
Bogów cudzych przede mną”.
Nową przestrzenią publicznego kultu – specyficznej „liturgii”
i bałwochwalczej zależności
stają się m.in. wykreowani idole. Nowym pseudo bogiem staje się m.in. hedonizm, zdrowie
i kult ciała, sport (piłka nożna),
wynaturzony ekologizm, itd.
Zwłaszcza w ideologii multikulturaryzmu po wojnie, Niemcy
przeszli dziwną ewolucję, tzn.
od jednej skrajności - w postaci
rasizmu III Rzeszy, do drugiej
w postaci aprobaty i promocji
„multi-kulti” i ekologizmu, jako
zielonego, ateistycznego, materialistycznego i nihilistycznego
neokomunizmu, dokonywana
jest radykalna negacja Boga.
W efekcie „neomarksistowski
nurt myślenia przechodzi dalej
od totalnej opozycji względem
Boga Objawionego do przejściowej animalizacji człowieka, aby
go jednak ostatecznie doprowadzić do całkowitej zagłady”
(ks. prof. T. Guz).
W każdej epoce i w każdym
naszym położeniu, miarą człowieczeństwa jest nasza funda-

mentalna nieobojętność na los
drugiego człowieka, zwłaszcza
niewinnego i całkowicie bezbronnego. Musimy być solidarni i czuć się odpowiedzialnymi
za życie i godny rozwój każdej
osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego koniecznym
jest publiczne wyznawanie wiary
w Boga oraz dawanie świadectwa, że chcemy kierować się
nauką Chrystusa także w życiu
indywidualnym, społecznym, jak
i politycznym. Aby nie było to
tylko moralizowaniem i pobożnym życzeniem pięknoduchów,
lecz aby stało się to rzeczywistością, musimy za wzorem m.in.
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera,
i licznych męczenników ostatnich
stuleci, przestrzegać Dekalogu.
Jest to tym bardziej istotne, gdyż
mówiąc najdelikatniej współczesna Unia Europejska, pozostając pod dominacją masonerii
i tzw. nowej lewicy, nie bierze
pod uwagę chrześcijaństwa
jako czynnika pozytywnego,
społeczno-twórczego i kulturotwórczego.
Bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderowi przyszło głosić Ewangelię w trudnych, a w niektórych
przypadkach nawet wrogich
okolicznościach i środowiskach.
Wydarzenia z jego życia osobistego i Kościoła ukazują nam
i mówią dzisiaj, że Pan jest przy
nas zawsze, idzie z nami, nigdy
nas nie opuszcza. Ze świetlanego świadectwa życia, ofiarnego posługiwania i śmierci
bł. ks. Gerharda każdy z nas może
zaczerpnąć wiele inspiracji, wzorów i duchowego umocnienia.
Pierwszy Błogosławiony młodej
diecezji świdnickiej uczy nas
i umacnia w przeświadczeniu,
że prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem oraz jego

umiejętnością i gorliwością
w budzeniu i umacnianiu Bożego życia w innych i doprowadzaniu ludzi do pełnego rozwoju,
„że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim
dla ich dobra” (Rz 8,28), dlatego
każdy czas jest dogodnym, aby
móc dążyć do więcej „być” niż
więcej „mieć” oraz głosić prawdę, służyć i czynić dobrze oraz
przebaczać bliźnim Modlitwa
otwiera każdą drogę i poprzedza
nasze działania.Należy modlić
się za nieprzyjaciół oraz zło dobrem zwyciężać. Bardzo cennym
i istotnym jest odwoływanie się
do Bożej Miłości i Opatrzności
oraz pielęgnowanie przyjaźni
z Matką Bożą i świętymi i dlatego powinniśmy pielgrzymować
do ich sanktuariów. Korzystnym
dla naszej tożsamości i świętości
jest uczestniczenie w kościelnych
wspólnotach i aprobowanych
ruchach charyzmatycznych,
autentycznie zaangażowanych
w chrześcijańską formację i nową
ewangelizację.
Na koniec przypomnijmy
jeszcze, że rozprawa z odradzającym się pogaństwem wciąż
trwa, także w Polsce i na ziemi
kłodzkiej. Dlatego wzorem głoszenia i umacniania chrześcijaństwa pozostaje dla nas, obok
św. Wojciecha, tu w małej ojczyźnie - na ziemi kłodzkiej, także
i bł. ks. Gerhard Hirschfelder.
Broniąc autentycznej wiary
i europejskiej tożsamości realizujmy kultyczny wymiar
życia publicznego, tzn. uwielbienie Trójjedynego Boga Miłości zwłaszcza przez troskę
o dobro wspólne i pokój między
narodami.
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MŁYN, CO PAPIEREM STOI
Tak, papierem. Bo zbóż się
w nim nie miele, za to wytwarza… papier. Ręcznie, arkusz
za arkuszem. Tak dziś, jak przed
setkami lat, gdy innych sposobów
nie znano. Ów młyn papierniczy,
jedyny w Polsce, znajduje się
w Dusznikach-Zdroju. W przepięknym XVII-wiecznym obiekcie
mieści się dziś Muzeum Papiernictwa.
Europejska troska
Dla pracowników muzeum
ostatnie trzy lata były okresem
wyjątkowo wytężonej pracy
w dziedzinie zachowania oraz
upowszechniania unikalnego
dobra kultury, jakim jest dusznicki młyn papierniczy wraz
ze zgromadzonymi w nim zbiorami.
Całkowitej renowacji poddano budynek dawnej suszarni papieru, będący integralną częścią
kompleksu młyna. Jego wnętrza
zaadoptowano na potrzeby m. in.
nowych wystaw stałych, warsztatów edukacyjnych i magazynowania zbiorów.
Cały zabytkowy obiekt –
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz – objęty został innowacyjnym systemem gaszenia mgłą
wodną. Dla budowli, wykonanej
w większości z drewna, takie zabezpieczenie jest jak szczepionka chroniąca przed śmiertelną
chorobą.
W ramach projektu została
zaplanowana bezprecedensowa
akcja promocyjna w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, tak by
o dusznickim młynie papierniczym mogło dowiedzieć się
znacznie więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Wykonano konserwację
części zbiorów. Objęła ona 312
muzealiów – głównie dokumenty
rękopiśmienne, drukowane, fotografie, pocztówki, plany, karty
z kolekcji papierów ręcznie czerpanych oraz rysunki tuszem.
Rozpoczęto digitalizację.
Powstało studio fotograficzne,
dzięki czemu 418 obiektów
muzealnych zyskało swoje dokładne odwzorowania cyfrowe,
a kolejne obrazy są sukcesywnie
wykonywane. Informacje, zdjęcia
i prezentacje 360° zostały udostępnione na stronie internetowej muzeumpapiernictwa.pl,
powiększając zasoby wirtualnego muzeum ludzkiej kultury
i cywilizacji.
Wszystkie te działania przeprowadzono w ramach projektu
Renowacja i adaptacja na cele

kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie
przeciwpożarowe kompleksu
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Jego
realizacja była możliwa dzięki
wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
na lata 2009-14 (Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego). Kwota dotacji
to 6 682 490 zł, a wkład własny
w wysokości 3 282 992 zł zapewnił Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Dziedzictwo światowe
Przeprowadzenie zadania
przybliżyło Muzeum Papiernic-

twa do celu, jakim jest umiejscowienie młyna papierniczego
na mapie dóbr kultury najwyższej
wartości. Podobnych zabytków
– wielowiekowych świadków
historii papiernictwa – pozostało na świecie bardzo niewiele,
a wśród nich dusznicki należy
z pewnością do wąskiej grupy
zaledwie kilku najbardziej okazałych. W 2011 roku został uznany
przez Prezydenta RP za pomnik
historii.
Realizując projekt, Muzeum
Papiernictwa podjęło równolegle wielkie wyzwanie wpisania
dusznickiego młyna papierniczego – wraz z kilkoma podobnymi
obiektami w Europie – na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zatem przed
pracownikami instytucji jeszcze
ogrom pracy. Trzymajmy kciuki!
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MLÝN SLYNOUCÍ PAPÍREM

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Fot. T. Szewczyk

Ano, papírem. Protože obilí
se v něm nemele, zato se vyrábí… papír. Ručně, arch za
archem. Dnes stejně jako před
staletími, protože jiné způsoby nebyly známy. Onen papírenský mlýn, jediný v Polsku,
se nachází v Dusznikach-Zdroji.
V překrásném objektu
ze 17. století nyní sídlí Muzeum
papírenství.
Evropská pečlivost
Pro zaměstnance muzea byly
poslední tři roky obdobím mimořádně usilovné práce v oblasti zachování a propagace jedinečného
kulturního statku, jako je dusznický papírenský mlýn, společně se
shromážděnými sbírkami.
Byla provedena celková renovace budovy bývalé sušárny
papíru, která tvoří nedílnou součást mlýnského komplexu. Její
interiéry byly adaptovány pro potřeby mimo jiné nových stálých

expozic, vzdělávacích workshopů
a uskladnění sbírek.
Celý památkový objekt, jak
uvnitř, tak i vně, byl vybaven inovačním protipožárním systémem
s vodní mlhou. Pro budovu postavenou z velké části ze dřeva je taková ochrana jako očkování, které
chrání před smrtelnou nemocí.
V rámci projektu byla naplánována nevídaná propagační
akce v televizi, rádiu, tisku a na
internetu, tak aby se o dusznickém papírenském mlýně mohlo
dozvědět mnohem více lidí než
kdykoli dříve.
Byla provedena konzervace
části sbírek. Zahrnula 312 muzejních kolekcí – hlavně ručně
psané a tištěné listiny, fotografie,
pohlednice, plány, archy z kolekce
ručně čerpaného papíru a obrázky malované tuší.
Byla zahájena digitalizace.
Vznikl fotografický ateliér, díky
čemuž byly získány digitální

kopie 418 muzejních exponátů
a další vyobrazení se postupně
provádějí. Informace, fotografie
a prezentace 360° byly zpřístupněny na webových stránkách
muzeumpapiernictwa.pl, a tímto
rozšířily zásoby virtuálního muzea
lidské kultury a civilizace.
Všechny tyto aktivity byly
provedeny v rámci projektu Renovace a adaptace pro kulturní
účely památkové budovy sušárny a protipožární zabezpečení
komplexu Muzea papírenství
v Dusznikach-Zdroji společně
s konzervací a digitalizací sbírek.
Realizace projektu byla možná
díky podpoře Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského
finančního mechanismu na léta
2009–2014 (programu Zachování
a revitalizace kulturního dědictví).
Částka dotace činí 6.682,490 zl a
vlastní vklad ve výši 3.282.992 zl
zajistila samospráva Dolnoslezského vojvodství.

Kulturní dědictví
Realizace úkolu přiblížila
Muzeum papírenství cíli, jako je
umístění papírenského mlýna na
mapu kulturních statků nejvyšší
kvality. Podobných památek –
dlouhověkých svědků historie
papírenství – zůstalo na světě
velmi málo, a z nich dusznický
mlýn patří určitě k úzkému kruhu jen několika nejokázalejších.
V roce 2011mu prezident Polské
republiky udělil status historického pomníku.
Současně s realizací projektu se Muzeum papírenství ujalo
velké výzvy zapsat dusznický
papírenský mlýn – společně
s několika podobnými objekty
v Evropě – na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Zaměstnance muzea
tedy čeká ještě mnoho práce.
Držme jim palce!

Ziemia Kłodzka nr 275/czerwiec 2017

34
Krzysztof Jankowski

EINE MÜHLE, DIE AUF PAPIER STEHT
Ja, auf Papier! Denn Getreide wird hier nicht gemahlen.
Dafür aber wird... Papier hergestellt. Und das per Hand. Bogen
für Bogen. Heute genau so, wie
vor Jahrhunderten, als man
noch keine anderen Herstellungsverfahren kannte. Diese
Papiermühle, die einzige in
Polen übrigens, steht in Duszniki-Zdrój und befindet sich in
einem herrlichen Gebäude aus
dem 17. Jahrhundert - dem
heutigen Papiermuseum.
Im europäischen Interesse
Für die Mitarbeiter des Museum waren die letzten drei
Jahre ein Zeitraum ungewöhnlich intensiver Arbeit zugunsten
der Erhaltung und Verbreitung
eines einzigartigen Kulturgutes,
das die Papiermühle in Duszniki-Zdrój zusammen mit den
hier vorhandenen Sammlungen darstellt.
So wurde das Gebäude der
ehemaligen Papiertrocknerei,
eines integralen Teils der Papiermühle, grundlegend renoviert. Das Gebäudeinnere
wurde unter anderem zu Zwecken neuer Dauerausstellungen,
pädagogischer Workshops und
der Aufbewahrung von Exponaten umgebaut.
Das gesamte historische
Gebäude wurde innen wie
außen mit einem innovativen
Wassernebellöschsystem versehen. Für ein mehrheitlich aus
Holz bestehendes Gebäude ist
eine solche Art der Absicherung wie ein Impfstoff, der
vor einer tödlichen Krankheit
schützt.
Im Rahmen dieses Projektes
wurde eine beispiellose Werbekampagne im Fernsehen,
dem Radio, der Presse und im
Internet in Gang gesetzt. Auf
diese Weise sollten so viele
Menschen wie nie zuvor etwas
über die Papiermühle in Duszniki-Zdrój erfahren.

Fest des Papiers. Fot. K. Jankowski

Ein Teil der Sammlung wurde
Konservierungsarbeiten unterzogen. Dies umfasste 312 Exponate, hauptsächlich handgeschriebene Dokumente, Drucke,
Fotografien, Postkarten, Pläne
oder Karten aus der Sammlung
von per Hand hergestelltem Papier, sowie Tuschezeichnungen.
Auch die Digitalisierung wurde eingeleitet. Es entstand ein
Fotostudio, in dem 418 Museumsobjekten eine genaue digitale
Form verliehen wurde, und die
Arbeiten an weiteren digitalen
Dokumenten gehen sukzessive weiter. Informationen, Bilder
und 360°-Präsentationen, welche die Bestände des virtuellen
Museums über die menschliche
Kultur und Zivilisation erweitern,
sind auf der Internetseite muzeumpapiernictwa.pl zugänglich.
All diese Maßnahmen wurden im Rahmen des Projektes
Renovierung und Anpassung
des historischen Gebäudes

der Trocknerei zu kulturellen
Zwecken sowie Brandschutzmaßnahmen des Papiermuseums
in Duszniki-Zdrój inklusive Konservierung und Digitalisierung
der Sammlungen durchgeführt.
Möglich wurde die Umsetzung
dank der Unterstützung des Finanzierungsmechanismus des
Europäischen Wirtschaftsraumes
und des Norwegischen Finanzierungsmechanismus für die
Jahre 2009 - 2014 (Programm
zur Konservierung und Revitalisierung kulturellen Erbes). Die
Bezuschussung betrug 6.682.490
PLN, der Eigenbeitrag in Höhe
von 3.282.992 PLN stammte
von der Selbstverwaltung der
Woiwodschaft Niederschlesien.
Weltkulturerbe
Die Umsetzung dieses Vorhabens brachte das Papiermuseum seinem Ziel näher, das
darin besteht, die Papiermühle auf der Karte der Kulturgüter

von höchstem Wert zu platzieren. Vergleichbare Denkmäler,
Zeugen der Jahrhunderte alten
Tradition der Papierherstellung,
gibt es weltweit kaum, und die
Mühle in Duszniki-Zdrój gehört
ganz bestimmt zu der sehr kleinen Gruppe, die wirklich einen
gewaltigen Eindruck hinterlassen. Im Jahr 2011 wurde die
Mühle vom Präsidenten der
Republik Polen zum historischen
Denkmal erklärt.
Durch die Umsetzung des
Projektes Papiermuseum hat
gleichzeitig man auch die Herausforderung angenommen,
die Papiermühle in Duszniki-Zdrój zusammen mit einigen
anderen vergleichbaren Objekten in Europa auf die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes setzen
zu lassen. Vor den Mitarbeitern
dieser Institution liegt also noch
jede Menge Arbeit. Wir drücken
ihnen die Daumen!
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PLENER MALARSKI W BIELAWIE

Uczestnicy pleneru.

W dniach od 29.05.2017
do 03 .06.2017 r. odbył się XXIV
Międzynarodowy Plener Malarski w Bielawie pod nazwą: „Bielawa i okolice oczami artystów”.
W tym roku, uczestnikami
pleneru byli artyści z Czech
i Polski. Z Czech – Eva Sinkmanova z Novej Paki, Věra Kopecká
z Křinic koło Broumova, Jarmila Smetanova i Jan Smetana
z Jesenny. Z Polski: malarze
M a r i a G o s t y l l a - Pa c h u c k a
z Poznania, K r yst yna Le śniewska – Pasionek z LądkaZdroju, Danuta Polakowska
z Wałbrzycha, Alicja Dobrzyńska
z Lublina, prof. Konrad Czapliński
z Zielonej Góry, Edward Kostka z Wrocławia, Tadeusz Bury
z Lublina. Kierownikiem organizacyjnym pleneru była Ewa Glura
– prezes Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy.
W pierwszym dniu pobytu
malarze zapoznali się z urokami naszego miasta i okolic, aby
wybrać dogodne miejsca do malowania. Wędrówka po Bielawie
zakończyła się spotkaniem z władzami naszego miasta. Zastępca
Burmistrza Bielawy – Małgorzata
Greiner, po zapoznaniu się z malarzami, przekazała im materiały
promocyjne i w krótkich słowach
przedstawiła program imprez

kulturalnych organizowanych
w ramach Dni Bielawy.
W tym dniu, w Ekologicznej
Szkole Podstawowej Nr 7 w Bielawie odbyło się spotkanie poetyckie dzieci z klas czwartych
z czeską poetką Věrą Kopecką.
W drugim dniu Věra Kopecka spotkała się z uczniami
Szkoły Podstawowej Nr 10
z Oddziałami Spor towymi
oraz Szkoły Podstawowej Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi.
Spotkania te odbyły się
w miłej i sympatycznej atmosferze. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, przede wszystkim
dotyczące twórczości poetki,
inspiracji do pisania wierszy,
tematyki, która ją interesuje
i która jest najbliższa jej sercu.
Interesowały się również tym,
ile jeszcze napisze i wyda tomików wierszy i książek. Dzieci
zaprezentowały swoje własne
utwory, które poetka wysłuchała
z zachwytem.
W dniu 31 maja, na zaproszenie Burmistrza Miasta Niemczy, malarze przybyli do Urzędu
Miasta i zostali przyjęci przez
Zastępcę Burmistrza Kazimierza
Figzała i Jadwigę Sierkę – byłą
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Niemczy i Ziemi Niemczańskiej
(obecnie Honorowy Prezes tego

stowarzyszenia). Przedstawili oni
krótką historię miasta i opowiedzieli o wielkiej obronie Niemczy, która miała miejsce w 1017
roku. Następnie, Jadwiga Sierka
oprowadziła malarzy po mieście,
opowiadając jego historię. Malarzom bardzo podobało się to
historyczne miasto i szkicowali
najciekawsze obiekty. Po wędrówce po mieście, udali się
do Arboretum w Wojsławicach,
gdzie podziwiali uroki naszej
przyrody. Szkicowali kwitnące
krzewy i kwiaty, a potem uwiecznili je na płótnach.
W dniu 1 czerwca, wszyscy
udali się do Parku Miejskiego
na wspólne czytanie książek.
Każdy uczestnik posiadał swoją ulubioną książkę, którą mógł
poczytać na łonie przyrody. Należy dodać, że była to atrakcja
dla malarzy, którzy pierwszy
raz uczestniczyli w tak licznej
imprezie. W tym dniu, malarka
z Wałbrzycha Danuta Polakowska oraz Ewa Glura – kierownik
organizacyjny pleneru wraz
z dziećmi ze Szkoły Społecznej
w Bielawie wspólnie wybierali
miejsca do malowania. Dzieci malowały głównie mostki
w Parku Miejskim, drzewa odbijające się w wodzie, kaczuszki
i łódki. Malowały kredkami,

pastelami, farbami wodnymi,
a malarki służyły pomocą przy
powstających pracach.
W następnym dniu malarze
poświęcili czas na malowanie
i prz ygotowywanie prac
na wystawę. Wieczorem udali
się do teatru na koncert inauguracyjny zespołu „ERATO”
pod tytułem „Na skrzydłach
marzeń”. Wszyscy byli zafascynowani tym pięknym koncertem zespołu, który śpiewał
piosenki Piotra Rubika profesjonalnie prz ygotowane
przez Elżbietę Zachowską
- kierownika zespołu.
Plener zakończył się
3 czerwca wystawą poplenerową
w Hotelu „Pod Wielką Sową”.
Na wernisaż przybyła Starostka z Křinic koło Broumowa
– Libuše Rosova, Burmistrz
Miasta – Piotr Łyżwa, Dyrektor
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie – Jan Gładysz, Kierownik
Restauracji „Pod Wielką Sową”
- Lidia Grabowska, członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
mieszkańcy kochający sztukę
i oczywiście malarze z Czech
i Polski. Wernisaż wystawy
uświetnił występ dzieci z Ekologicznej Szkoły Podstawowej
Nr 7, przygotowanych przez
Barbarę Olejnik i Liliannę
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Rządeczko – pedagogów
tej szkoły. Věra Kopecká
przeczytała po czesku swoje wiersze, które napisała
w trakcie trwania pleneru.
Malarze otrzymali podziękowania za udział w XXIV
Międzynarodowym Plenerze
Malarskim w Bielawie, który
odbył się pod nazwą „Bielawa
i okolice oczami artystów”.
Kierownik organizacyjny
pleneru – Ewa Glura podziękowała władzom miasta za
możliwość organizowania
plenerów w Bielawie, a zaprzy-

jaźnionej Starostce z Křinic za
przybycie do Bielawy.
Serdecznie dziękuje za
pomoc w zorganizowaniu
pleneru dyrektorowi MOKiS,
dyrekcji Ekologicznej Szkoły
Podstawowej Nr 7, dyrekcji
Krytej Pływalni „Aquarius”,
dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych SPO, właścicielom
Hotelu „Pod Wielką Sową”,
członkom Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
Wernisaż wystawy poplenerowej.

Spotkanie Vĕry Kopeckiej z uczniami w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie.

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

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache
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Bronisław MJ Kamiński

REGIONALIZM DOLNOŚLĄSKI Z PERSPEKTYWY POGRANICZA
Za krótko żyjemy,
będziemy mogli podjąć jakąś
by dostrzec głębię ewolucji próbę oceny, co ten niedługi
w swoich czasach		 czas potwierdził lub zmienił.
Prof. Stefan Bednarek zajmoW 2006 roku otrzymałem wał się metaforami pogranicza
od Burmistrza Kudowy-Zdroju za- i nową „małą ojczyzną” na ziemi
danie zreogranizowania Muzeum klodzkiej. „Doświadczenia przyKultury Ludowej Pogórza Sudec- byszów osiadłych na Dolnym
kiego, po przejęciu tego muzeum Śląsku po II wojnie światowej
przez samorząd gminy kudow- - mówił profesor - w większym
skiej od Muzeum Regionalnego stopniu dotyczą kontaktu z kulw Wałbrzychu. Chodziło o rozbu- turą wschodu - ukraińską, rosyjdowanie muzeum i dostosowanie ską, białoruską i litewską, aniżeli
do nowych wymagań samorzą- czeską, czy niemiecką, choć Doldu kudowskiego. Spotykałem się ny Śląsk graniczy z Czechami
z różnymi twórczymi osobami i Niemcami. W opisie kultury
z Polski, z Czech, z Niemiec, Dolnego Śląska nie można poa także z Rosji i Ukrainy. Od- minąć udziału kultury czeskiej,
wiedzając górskie wioski, za- czy niemieckiej, choć nie ma
glądałem do mieszkań, szop, tu Niemców, a Czesi zamieszdo piwnic, na strychy i po sto- kują tylko niewielką enklawę”.
dołach. Przedmiotów było Obraz kultury współczesnej –
dużo, jednak nie tylko o przed- mówił prof. Bednarek – jawi się
mioty chodziło; interesował nas jej badaczom jako stan trudny
przede wszystkim sposób ich do uchwycenia w zintegrotraktowania przez gospodarzy waną całość, ustrukturowaną
i stan świadomości mieszkańców, według powszechnie przyw odniesieniu do tych przed- jętych zasad. Jest to bowiem
miotów, historii domu, rodziny stan permanentnej zmiany,
i historii tej ziemi od średniowie- chwiejnego equilibrium, niecza. Zjawiska kulturowo-cywili- u s t a n n e g o n e g o c j owa n i a
zacyjne mają naturę ewolucyjną, i wolnego wyboru spośród róża obrazowo mówiąc zbyt krótko nych wzorów życia i różnych
żyjemy, by dostrzec i zrozumieć skal wartości, stan konfliktów
proces ewolucji za swojego ży- i kompromisów, nawiązywanego
cia. Coś w nas kiełkuje, rośnie i zrywanego dialogu”.
i wyjdzie, najczęściej w następDr Robert Dzięcielski z Łodzi
nych pokoleniach.
traktował ziemie pogranicza jako
palimpsest kulturowy. „PograRegionalizm
nicze kudowskie – powiedział
i tożasamość w kulturze
dr Dzięcielski – to tekst kulturowielowarstwowej
wy, który czytam, jak rozłożoną
Księgę. Pogranicze – Księga,
W t y m s a m y m c z a s i e , to miejsce – palimpsest. Kuw 2007 i 2008 roku zorganizo- dowa to miasto – palimpsest,
waliśmy w Muzeum w Pstrążnej przemieszanych i poukrywanych
międzynarodowe konferencje warstw kulturowych, cywilizacyjnaukowe na temat dziedzictwa no-materialnych, swoisty stop
kulturowego terenu Pogórza Su- wielokulturowy przezierających
deckiego, w kontekście Dolnego śladów, fragmentów „wygrzeŚląska, procesów kształtowania bywanych” zza odsłaniających
się tożsamości mieszkańców się nawarstwień elementów,
i regionalizmu.Wypowiadali które „czytane” są różnymi jęsię kulturoznawcy, historycy, zykami, a owa kultura śladów
politolodzy, etnolodzy, antro- miasta, oddawana jest przez
polodzy kultury, przedstawiali równie zróżnicowane dyskurse
wyniki badań, opinie i wnioski. – w systemie powracających
W tym komunikacie możemy na- ech, tekstualnych i tematyczwiązać tylko fragmentarycznie nych nawiązań i powtórzeń(…)
do niektórych badań i poglą- Na pograniczu, to „dzisiaj” nadów. Ponieważ od czasu tych kłada się na to, co „wczoraj”,
konferencji upłynęło już dziesięć jedna kultura na drugą. Kudowa,
intesywnych lat życia społeczne- po której poruszamy się dzisiaj,
go i międzynarodowego, więc różni się od miasta, w którym

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Fot. Jacek Halicki/Wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl,

żyli ludzie osiemdziesiąt lat
temu (przed II wojną światową).
Elementy dawne nie zniknęły
w całości, prześwitują spod
kurzu czasu, zanikają, to znów
ukazują się, są przestrzenią
zapomnienia i pamięci, pustki
i śladu „innego”. Pogranicze jest
tworem tworzonym przez różne
nakładające się na siebie kultury,
żyjących ludzi i tych, którzy już
umarli”(…) Antropologiczna wizja historii – mówił dr Dzięcielski
- jest obroną jego wielokulturowości. Dawna Kudowa odsłania
się w nowej Kudowie, ale jednocześnie znika, zakrywana świeżymi wartswami”.
Kropkę „nad i” postawiła
prof. Halina Rusek, zaznaczając,
że pograniczem jest cały Dolny
Śląsk, a powstające eurregiony,
zmieniając znaczenie i funkcje granicy, zdynamizowały te
obszary, przełamały ich pereferyjny, prowincjonalny wizerunek, utrwalany przez stereotypy. „Na pograniczach zaś, jak
w soczewce – mówiła prof. Halina Rusek – skupiają się wszystkie
procesy zachodzące w centrach,
a ponadto pogranicza najszybciej reagują na każdy wymiar
współpracy międzynarodowej,
międzypaństwowej czy międzykulturowej.”
O roli tradycji w kształtowaniu tożsamości kulturowej mówiła obszernie
prof. Izolda Topp Zwróciła uwagę,
że na takich obszarach jak
Kudowa, kłodzczyzna, Dolny
Śląsk, w kształtującej się tożsamości jednostki i wspólnoty,
pojawiają się próby wykraczania
poza własny czas i horyzont, bowiem przerwanie państwowej
przynależności oraz kulturowej
ciągłości nie pozwala mówić
o regionie czy lokalności w kategoriach kultywowania tradycji.
W miejsce odpowiedzialności

za przeszłość – mówiła
prof. Topp – pojawia się także zabawa w przyszłość. Jednakże ta
zabawa w przyszlość, nie osłabia
etycznego stosunku do przeszłości, co w tej wypowiedzi odnosiło
się także do charakteru skansenu
i sposobów prezentowania atrakcji kultury ludowej.
Z punktu widzenia zainteresowań samorządowych
w tych badaniach i ocenach,
ważne spostrzeżenia wniosła
pani Teresa Bogacz z Urzędu
Miasta Wrocławia, prezentując
temat: „Dziedzictwo kulturowe wsi Pogranicza Sudeckiego
w samorządowych programach
rozwoju”. Dokonała analizy tekstów „Strategii rozwojowych”
niemal wszystkich gmin Pogórza Sudeckiego pod kątem zapisów dotyczących krajobrazu
kulturowego, jego znaczenia
i potrzeb, planów i działań prorozwojowych. Na podstawie tych
badań wyprowadziła wnioski,że sukcesywnie wzmacnia
się rola kultury, w tym także
dziedzictwa kulturowego, jako
produktu tyrystycznego na najniższych lokalnych szczeblach,
„ ożywiając zainteresowanie
osobliwościami i najbliższą
tradycją, wspomagając tym samym trudny i długotrwały proces budowania więzi lokalnych
i wzmacniania lokalnej tożsamości”. Wszystkie te interesujace wypowiedzi zebral dr Ryszrad Gładkiewicz i opublikował
w 2008 r w dziele zbiorowym
pt. „Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza”.
Strategia rozwojowa
pokazuje kierunek
myślenia i działania
Po dziesięciu latach od tych
konferencji, w roku 2017, trzy
kudowskie stowarzyszenia oby-
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watelskie rozpopczęły prace nad
Strategią rozwoju Kudowy-Zdroju na lata 2018 – 2030. Punktem
wyjścia była analiza Strategii
z roku 2003, opracowana na
lata 2004 – 2020. Po wyborach
samorządowych 2014 roku zainteresowanie jeszcze obowiązującą Strategią osłabło. Z jednej
strony był to jakby dokument
poprzedniej opcji samorządowej, z drugiej – zapewne tracił
dynamikę życia, skoro nie było
do niego nowych żywych odniesień. Trzy Stowarzyszenia
postanowiły jednak nie odrzucać
dotychczasowego przewodniego dokumentu, ale kontynuując
potraktować go, jako pewnego
rodzaju palimpsest. W tych analizach pokazały się tendencje
do znaczących zmian, zwłaszcza widoczne w sformulowaniach ogólnych, jakby w nowej
preambule Strategii na dalsze
lata, do 2030 roku. Szczególnie
uwidacznia się to w spojrzeniu
na wizję i misję miasta-gminy,
co może wskazywać na zmiany
w świadomości społecznej, jakie
zaszły od 2003 roku. W strategii
z 2003 r. wizję miasta sformulowano tak:
Kudowa-Zdrój, to społeczność
otwarta na turystów, która dąży
do zaspokojenia szerokich potrzeb
mieszkańców, z jednoczesnym
poszanowaniem istniejącego
dziedzctwa naturalnego i kulturowego.
Stowarzyszenia obywatelskie po długiej dyskusji zaproponowały zmianę, polegającą
na tym, żeby to sformulowanie
wizji pozostawić jako szczebel
poprzedni, zaś dodać nad tym
nowy szczebel, jako nową wizję
na lata 2018 - 2030:
Działać tak, by ten skrawek Polski, u jej bram, rozwijał
się wszechstronnie, w mądrym
współdziałaniu i poszanowaniu dziedzictwa naturalnego
i kulturowego.
Realizowanie misji,
mimo przejściowych
dezintegracji
Nowy szczebel wizji uwypukla więc postulat mądrego współdziałania jako warunku rozwoju tego obszaru
w odniesieniu do kraju. Można
w tym odczytać jakieś intuicje
i troski, że po długim okresie
kształtowania się tożsamości
i regionalizmu następuje okres
pewnej dezintegracji postaw

ideowo-politycznych, wynikających z ocen i rozliczenia czasu
socjalizmu, w tamtejszym politycznym podziale świata. Procesy dezintegracyjne, które mają
miejsce w tych rozrachunkach,
przybierają charakter procesu
dojrzewania do nowych integracji i ta wiara uwiadacznia się
w nowej wizji. Nie patrzymy
więc na to zjawisko z niepokojem, lecz jako na przejściowe przeciążenie organizmu
w drodze ku nowej integracji.
Postępy w rozwoju świadomości społecznej, po dziesięciu latach członkostwa w Unii
Europejskiej, uwidoczniły się
w nowo proponowanej formule
misji miasta, Poprzednia misja
z 2003 roku brzmiała tak:
Misją społeczności mieszkańców Kudowy-Zdroju jest wzmocnienie zintegrowania lokalnego,
wzrost przedsiębiorczości oraz
poszerzenie oferty turystycznej.
Stowarzyszenia obywatelskie postanowiły nie odrzucać
tej misji, lecz także uznać ją jako
dotychczasowy szczebel rozwojowy i nanieść nad nią nową ideę,
brzmiącą:
Sprawiać, żeby świat był zdrojem.
Pouczający paradoksalny
test w wyobraźni
Odnosząc się do poruszonej
tutaj zabawy w przeszłość, postanowiliśmy użyć jej w innym
znaczeniu,jako metody badania,
czy regionalność dolnośląska to
już jakaś nowa rzeczywistość,
czy jeszcze nie. Na pytanie skierowane w 2017 roku do grupy
mieszkańców Dolnego Śląska
czy zauważają jakiś nowy charakterystyczny regionalizm dolnoślaski, ewentualnie w czym
i jak - padła niemal zgodna odpowiedź, że niczego takiego nie
zauważają. Wówczas poprosiliśmy o pewną grę w wyobraźni,
że oto pojawia się w tej chwili
nowa Jałta i wszyscy, jak tu żyjemy, powracamy nagle na dawne
Kresy Wschodnie. Jak zachowalibyśmy się na tych Kresach? Czy
powracalibyśmy do odnajdywania jakichś zamierzchłych historii kresowo-polsko-ukraińskich,
w hasaniu po stepach, w ściganiu wycieczek tatarskich,
czy może zaczęlibyśmy tworzyć tam dzisiejszą… Kudowę,
Legnicę, wieś Jaroszów koło
Strzegomia, itd. itd.? Wszyscy,
co do jednego uznali, że byliby

tam kudowianami, legniczanami i jaroszowianami, krzywdząco
z Dolnego Śląska…wypędzonymi. Jak się okazało, potrzeba
było tak paradoksalnej i ponuro brzmiącej zabawy, by pojawił się przebłysk: jesteśmy już
kimś innym, choć nie wiemy, jak
to wyrazić, patrząc na siebie
od wewnątrz, z refleksją, że życie
nasze jest zbyt krótkie, by dostrzec w pełni proces ewolucji,
w tym, co się wydarza teraz.
Gdzie Bóg nas posłał,
tam mamy kwitnąć
Urodziłem się na Kresach,
w województwie tarnopolskim, przed II wojną światową.
Stanowimy pewną społeczność pokresową, która rozeszła się po ziemiach zachodnich, a nawet po wielu krajach
i która każdego roku spotyka
się na zjazdach, nazywanych
światowymi, zawsze w innym
miejscu ziem zachodnich.
W maju 2017 roku spotkaliśmy
się w Kluczborku. Przed 1939
rokiem, w miejscowości o nazwie Wicyń w województwie
tarnopolskim, było ok. 1500
mieszkańców. Miejscowść stara,
z XIV wieku, moja rodzina według
naszej tradycji była u samych początków, osiedli tam jako rycerze
króla Władysława Jagiełły. Jedna
ze stanic rycersko-szlacheckich.
Przez całe stulecia waleczni wicynianie polscy współdziałali
z okoliczną ludnością ukraińską w odpieraniu najazdów tatarskich, potem tureckich. Nie
było żadnych konfliktów polsko-ukraińskich. Wojskowe tradycje
Wicynia wydały świetne owoce
w XX wieku.Na zjeździe w Kluczborku zaświadczały o tym wystawione portrety trzech wielkich
wicynian. Byli to: generał Mieczysław Kuliński (1871 – 1958) I Zastępca Szefa Sztabu Gereralnego
Wojska Polskiego w czasie wojny
z Rosją Sowiecką w 1920 roku
i przewodniczący polskiej delegacji wojskowej na rokowania
pokojowe z Sowietami w Rydze,
kawaler Orderu Virtuti Militari;
płk dr ks.Józef Zator-Przytocki (1912 – 1978), żołnierz AK,
kapelan Małopolskiej AK, więzień NKWD i UB, dwukrotnie
odznaczony Orderem Virtuti
Militari, kapłan niezłomny, prałat honorowy papieża Pawła VI;
kpt Marcin Barabasz (1893 –
1980) dowódca samoobrony
Wicynia w czasie II wojny Świa-

towej, kawaler Orderu Virtuti
Militari. Dzięki talentom dowódczym tego znakomitego żołnierza, Wicyń był twierdzą akowską
w czasie wojny ,wyszedł obronną
ręką i niemal cała społeczność –
po wojnie - mogła znaleźć inne
miejsca do życia Powrócili także
wywiezieni do Niemiec i na Syberię.Trzy postacie symboliczne
dla tradycji wicyńskich: waleczności , ale również pracy, nauki
i oddania dla Polski tam , gdzie
życie nas kierowało, bez względu
na miejsce, w którym znaleźliśmy się i bez względu na czasy
i warunki, w których przypadło
żyć. Portrety tych wielkich wicynian niosły przesłanie, że zawsze
i wszędzie można czynić rzeczy
dobre z rozumem, odwagą i odpowiedzialnością, także i wtedy,
gdy dawnego Wicynia już nie
będzie. Tradycja, to nie jest nasz
motor, ani kierunek, - to twardość
naszych kości.
Podczas mszy świętej, tamtejszy proboszcz, dr antropologii
kulturowej i Ślązak z pochodzenia, powiedział: po raz pierwszy
spotykam społeczność z jednej
niedużej miejscowości kresowej,
która spotyka się systematycznie
każdego roku. Po co się spotykają? – zapytał zasłuchanych. Wśród
uczestników była zaproszona
jako referent Ukrainka pochodząca z tej miejscowości, której
rodzinę deportowano z Polski
w 1946 roku, obecnie pracownik
naukowy, dr historii na Uniwersytecie Lwowskim. Ksiądz mówił:
postarajmy się znaleźć odpowiedź w dzisiaj czytanym liście
św. Pawła. Otóż Paweł wędrował po Azji Mniejszej i zmierzał
do Macedonii. Przekraczał granice. Wy, także przekroczyliście
granice, z ziemi zajętej przez
Związek Sowiecki, przybyliście
na zachód Polski. Ukraińcy
z Polski przekroczyli granice
i znaleźli się na waszym miejscu.
Zanim przybyliście tutaj, Niemcy przekroczyli granice i poszli
na zachód, wszyscy przekraczamy jakieś granice i dojrzewamy
do nowych zadań i nowych misji. Coś ze sobą niesiemy,czasem
tylko siebie, powrotów nie ma
– kończyl kapłan, jest wszystko
nowe. A zjazd odbywał się w myśl
upowszechnianej przez nas idei,
pięknie ujętej w słowach Pastorellego „Gdzie Bóg nas posłał,
tam mamy kwitnąć”.
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Ryszard Grzelakowski

DZIEDZICTWO KULTUROWE DUSZNIK-ZDROJU
LUDZIE I WYDARZENIA
W bieżącym roku 15 czerwca minęła 90-ta rocznica nadania na wniosek burmistrza
dr Józefa Goebla „honorowego
obywatelstwa” prezydentowi Republiki Weimarskiej i III Rzeszy
Paulowi von Hindenburgowi
(ur. 2.10.1847 r. w Poznaniu, zm.
2.08.1934 r. w Neudeck) - niemieckiemu dowódcy feldmarszałkowi i politykowi w latach
1925-1934.
Dzień 15 czerwca 1927 roku
był dla wszystkich mieszkańców
i miłośników Dusznik-Zdroju
szczególnym świętem. Udekorowane flagami ulice miasta
i Ratusz świadczyły o randze
tego wydarzenia. Oczekiwano
na przyjazd dostojnego Gościa Prez ydenta Republiki
Weimarskiej Paula von Hindenburga. Paul Ludwig Hans
Anton urodził się 2 października 1847 roku w Poznaniu.
W 1855 roku ojciec Paula został przydzielony do regimentu stacjonującego w Głogowie,
w którym rodzina Habsburgów
mieszkała przy ul. Kirchstrasse
70. Początkowo uczęszczał
do miejskiej szkoły ewangelickiej. W 1863 r. ojciec Paula został
awansowany do stopnia majora. Prawdopodobnie w kwietniu
tego roku został przeniesiony
do jednostki stacjonującej
w Berlinie. Paul von Hindenburg
wstąpił do Korpusu Kadetów,
następnie rozpoczął służbę
w siłach zbrojnych Prus. W 1865
roku. został podoficerem. Brał
udział w wojnie prusko-austriackiej oraz prusko-francuskiej.
Po powrocie z wojny, w latach
1878-1884 ukończył Akademię Wojskową. W 1885 r. trafił
do Sztabu Generalnego, już
jako kapitan. Następnie przybył
do Szczecina jako drugi oficer
sztabowy i generalny komendant II Korpusu armijnego.
Tam służył pod rozkazami generała Hanna von Weiherna.
W Szczecinie poznał Gertrudę
Wilhelminę von Sperling, z którą zawarł związek małżeński 24
września 1879 r. Ich pierwsza
córka Imgard urodziła się w
Szczecinie 14 listopada 1880
roku, następnie syn Oskar
w 1883 roku w Królewcu.

W kwietniu 1884 roku Hindenburg został przeniesiony
do Poznania i objął dowództwo
batalionu w 58. Regimencie
piechoty. W 1889 roku został
mianowany szefem piechoty
w pruskim Ministerstwie Wojny, a w 1896 został mianowany szefem sztabu VIII Korpusu,
stacjonującego w Koblencji, zaś
rok później otrzymał szlify generalskie. W latach 1903-1911
pracował w Ministerstwie Wojny. Kolejna wojna przyniosła
Hindenburgowi Krzyż Żelazny.
W 1911 r. Hindenburg przeszedł
w stan spoczynku. Na początku
I wojny światowej został powołany do czynnej służby jako
dowódca 8 Armii od sierpnia
1914 r. Celowo nie wspominam
udziału w I wojnie światowej,
bo może to Czytelnika nie interesować. Wspomnę jego
rolę jako polityka - w 1925
i 1932 roku, pomimo przekonań
monarchistycznych i niechęci
do republiki, zgodził się kandydować i został wybrany prezydentem Republiki Weimarskiej.
W pierwszej kadencji został poparty przez siły konserwatywne
i nacjonalistyczne. Natomiast
w 1932 roku rekomendowały go partie centrolewicowe
(pokonał Hitlera i Ernsta Thälmanna). Podczas sprawowania
funkcji zaskarbił sobie sympatię większości Niemców, także
tych o poglądach lewicowych
oraz zdobył ogromny autorytet pośód rodaków. Wówczas
wykształcił się kult jego osoby.
W 1915 r. wieś Zabrze na Górnym Śląsku przemianowano
na H indenburg. W czasie
pierwszej kadencji i na początku drugiej ponad tysiąc
miast przyznało mu honorowe
obywatelstwo, między innymi
Bad Reinerz (obecnie Duszniki-Zdrój). Miał w prowincji
dolnośląskiej wielu przyjaciół
i byłych podkomendnych, wielce mu życzliwych i uczynnych.
W Dusznikach-Zdroju mieszkał
brat adiutanta feldmarszałka
Hindenburga, miał też ten były
adiutant bliskie znajomości
z prezydentem Rejencji Wrocławskiej z okresu I wojny
światowej. Wszystkie znajo-

Prezydent Paul von Hindenburg.

mości, wzajemna życzliwość,
pomogły mu uzyskać u władz
Republiki Weimarskiej władz
Rejencji Wrocławskiej pieniądze
na budowę drogi z Dusznik-Zdroju do Zieleńca. A był to
okres wyjątkowego kryzysu
i wielkiej biedy na wsiach.
Władze pragnąc zaradzić biedzie mieszkańcom Zieleńca,
zamierzały przesiedlić ludność
do Bawarii. Przyznana dotacja
pozwoliła uniknąć dramatu
wysiedlenia. Landrat Hrabstwa Kłodzkiego, przemawiając
na uroczystości zakończenia
budowy drogi do Zieleńca, powiedział między innymi: „Oto
otwiera się, dla Zieleńca i przyległych wsi wielka turystyka, która
pozwoli zmotoryzowanym turystom w ciągu jednego dnia zobaczyć Śnieżnik i Śnieżkę”. Całość

przemówienia uważny badacz
historii ziemi kłodzkiej znajdzie
w ówczesnej prasie regionalnej
i lokalnej,z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że ówczesna prasa na Ziemi Kłodzkiej
posiadała ponad sto tytułów.
Duszniki-Zdrój zawdzięczały
prezydentowi Hindeburgowi
także pieniądze na budowę
pomnika poległych duszniczan
w I wojnie światowej. Przypomnę, że nie wróciło do domu
363 osoby. Dodam jeszcze,
że za sprawą Hindenburga
powstało w ówczesnym Grunwaldzie nowoczesne schronisko
„Hindenburgbaude”. Z czasem
wdzięczni mieszkańcy Zieleńca nazwali drogę z Dusznik
do Zieleńca „Hindenburgstrase”. Możemy to zobaczyć na
dawnych mapach i planach
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z lat 1930-1944. W Dusznikach-Zdroju władze miasta
utworzyły obok poczty plac
nazwany „Hindenburg-Platz”
z sylwetką prezydenta Republiki
Wemarskiej Hindenburga. Dziś
spotykamy tam postać koguta.
Były też w latach 30-tych ulica
„Hindenburgstrasse” (obecna

Fragment pomnika P. Hindenburga
w Dusznikach-Zdroju, rep. z 1930 r.

Schronisko „Hindenburgbaude”.

ul. Zdrojowa). Ale to już temat
na inne opowiadanie. Kończąc
ten esej o honorowym obywatelstwie przypomnę, że na przestrzeni niemal 200 lat nadano
do 1927 roku cztery tytuły.
To co dokonali, możemy zobaczyć w każdej chwli w naturze
oraz w dawnych kronikach,

książkach, pamiętnikach, encyklopediach, jak również
na łamach życzliwej ówczesnej
prasy,nie zapominając o licznych
zdjęciach.
Literatura,
z której korzystałem:
1. Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej

2. Zieleniec i okolice, Okruchy
historii, Wiesław Michna, 2016 r.
3. Grzelakowski „Encyklopedia
Dusznik-Zdroju”, Zieleniec, Towarzystwo Dusznik-Zdroju, 2000 r.
4. Internet - biografie.

Dyplom „Honorowego Obywatela” nadany przez władze Dusznik-Zdroju w dniu 15 czerwca 1927 roku. Otrzymałem od Pana
Janusza Rajzera, który znalazł w internecie.
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Kama Poznańska

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE À KIEŚLOWSKI

Kino plenerowe

Fundacja Sztuki Współczesnej
„In Situ” zaprasza do Sokołowska
na siódmą edycję Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski. Tegoroczne sokołowskie
spotkania z ambitnym kinem
zaplanowano na 7–10 września.
Wydarzenie rokrocznie przyciąga
miłośników twórczości Krzysztofa
Kieślowskiego, odważnych zestawień repertuarowych, filmowych
dysput i spotkań z twórcami.
Festiwal przyjmie wypracowaną podczas poprzedniej edycji
formułę. Zobaczymy filmy polskie
oraz zestawione z nimi produkcje
europejskie w ramach 3 sekcji:
Bez Fikcji!, Hommage à Kieślowski oraz Re:Interpretacje.
W programie znajdą się
– wybrane zgodnie z przesłaniem
Kieślowskiego „Patrz uważnie”
– filmy dokumentalne i fabularne
podejmujące istotne problemy
dzisiejszego świata. Tegoroczna
edycja poda je przefiltrowane
przez nieco inną soczewkę. Pojawią się gatunki komediowe –

tragikomedie i czarne komedie
– by dotknąć narodowych tabu
i traum współczesności w inny
sposób, pokazać je w krzywym
zwierciadle i oswoić śmiechem.
Sieć interpretacji i wątków
poddawanych pod dyskusje wyznacza twórczość patrona Festiwalu – Krzysztofa Kieślowskiego.
Jego filmy „Trzy kolory: Biały” oraz
„Dekalog X” to punkty wyjścia
pozostałych repertuarowych
wyborów twórców Festiwalu.
Gościem specjalnym będzie Zbigniew Zamachowski – dorobkowi aktorskiemu artysty zostanie
poświęcona miniretrospektywa
filmów z jego udziałem.
Czego mogą spodziewać się
goszczący na Festiwalu po raz
pierwszy? Intensywnego czasu
pełnego wymiany myśli, których
punktem wyjścia jest dzieło filmowe, paneli dyskusyjnych
z twórcami i filmoznawcami,
a także bogatej oferty warsztatów i wydarzeń towarzyszących.
Projekcje filmowe będą się od-

bywać w Kinoteatrze ZDROWIE,
w multimedialnej sali Sanatorium
dr Brehmera oraz w plenerowym
„Kinie Laboratorium”.
Festiwal Filmowy Hommage
à Kieślowski odbywa się w Soko-

Krzysztof Kieślowski

łowsku na Dolnym Śląsku, gdzie
Krzysztof Kieślowski spędził część
dzieciństwa. Patronat honorowy nad festiwalem objęła żona
reżysera Pani Maria Kieślowska.
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LIBOR NOVOTNÝ KOMPONENTY
VERNISÁŽ V PONDĚLÍ 19.
ČERVNA 2017 v 19 HODIN
Výstava potrvá do 29. července 2017.
„Čím obtížněji lze definovat
hranici mezi uměleckou intervencí a běžnou realitou, tím
křehčí je i hranice mezi banalitou všedního dne a možným
zázrakem.“ /Libor Novotný/
Komponenty, komponovat,
kompozice. Zatímco podstatné
jméno komponenty zní převelice technicky, sloveso je spojené takřka výlučně s hudbou.
Kompozice pak s uvážlivým a
systematickým použitím prvků
ve výtvarném umění a v hudbě.
Lze sestavit výstavu z komponentů jako třeba počítač? Do
sestavy nejde vložit náhodné
části, musí být kompatabilní
a fungovat spolu jako celek.
Libor Novotný komponuje
svou výstavu z prvků přírodních (větve) i technologických
(data projektory, promítání).
Obojí je ale přetvořeno umělcovou vizí celku a výpovědi.
Jde o kontrast světa přírody a
techniky: větev zastrčená do
zásuvky vypadá velmi surrealisticky. Ve skutečnosti jde
ale v obou případech o svět
umění. Protože umění nepochází jen od slova umět, ale
také od slova umělý, tj. stvořený člověkem. Už od Ducham-

povy Fontány z roku 1917, tedy
už sto let, platí, že co je v galerii na podstavci, je umění. Že
umění je nabídkou a že je také
dohodou. Umělci po Duchampovi vždycky chtěli přemýšlet o
tom, co je umění, má-li hranice,
kudy vedou a zda je možné je
libovolně, či v závislosti na myšlence, donekonečna posouvat
a prolamovat.
Libor Novotný (1979) absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity, ateliér kresby a
grafiky Eduarda Ovčáčka. Dnes
působí na stejné fakultě jako
pedagog. Pracuje s intervencemi do veřejného prostoru.
Zabýval se nápisy z větví na
veřejných prostranstvích: nápis
Sparta před vchodem na stadion FC Baník Ostrava, nápis
Probuď se před Galerií výtvarného umění v Ostravě. Čerpá
také z média filmu. Vytváří
objekty labilních konstrukcí,
postavených na fyzikálních fenoménech a zákonech. Jako
dlouholetý kurátor outdoorové
Galerie Kaluž získal řadu zkušeností, jak vystavovat v kaluži
a co se do kaluže vejde. Snad
neexistuje větší rozdíl oproti
čisté bílé kostce (White Cube),
jak se říká běžnému modernistickému výstavnímu prostoru
a také jedné z nejslavnějších
hvězdných soukromých galerií.

Spolu s teoretikem Tomášem Knoflíčkem je Libor Novotný kurátorem ostravského
festivalu příznačně nazvaného
Kukačka – kde jde o umělecké intervence do veřejného
prostoru. Aktuálně tato dvojice stojí za právě započatým
brněnským festivalem / výstavou Sochy v ulicích 2017.
To, co Libora Novotného na
umění láká, je poznání skrze
umění. Poznání pravdy skrze
umění. Je to v dnešní době
ještě vůbec udržitelný koncept? Žijeme v paradoxech a
v době, pro kterou je pravda
cosi jako Lochneska. Mýtický

ještěr z hlubin, kterého takřka
nikdo nikdy neviděl a dá se bez
něj velice dobře existovat. Libor Novotný se domnívá, že
my, jako lidé nehledáme pravdu, nýbrž potvrzení vlastních
předsudků.
Umělec si pokládá otázku:
Jak se může současné umění
dotýkat pravdy, v době, kterou
jsme popsali jako postpravdivou a postfaktickou?
Jen umění může poskytnout člověku to, čeho se mu
v běžném životě nedostává,
říkal Indián jménem Šestadvacet koní v Eastlakeově románu.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

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

„ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW“ WCIĄŻ ROŚNIE!

Ścieżka w koronach drzew w Karkonoszach.

We wrześniu zeszłego roku,
na stokach Czarnej Góry (Černá
Hora) w Jańskich Łaźniach, rozpoczęto realizację unikalnego
projektu – Ścieżki w Koronach
Drzew „Karkonosze”. W okresie
jesiennym prowadzono roboty ziemne i przygotowywano
fundamenty drewnianej części
obiektu. Wraz z nadejściem wiosny prace były kontynuowane,
a cały projekt zaczął nabierać wyraźniejszych kształtów. „Roboty
postępują zgodnie z planem:
mamy już za sobą etap budowy części bazowej głównej konstrukcji drewnianej. Począwszy
od drugiego majowego weekendu rozpoczęliśmy wznoszenie filarów nośnych wieży widokowej,
co stanowi dla nas bardzo ważny
etap realizacji zadania. Dzięki zastosowaniu specjalnych technologii, wszelkie roboty przebiegają
przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne“ - mówi Filip
Pekárek, przedstawiciel spółki
Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. Nowa trasa ma zostać
udostępniona już na początku

lipca. Ścieżka widokowa będzie
czynna przez cały rok, z wyjątkiem Wigilii Bożego Narodzenia.
Myślą przewodnią projektu
jest kształtowanie pozytywnego
stosunku człowieka do natury
oraz ochrony przyrody. Idea ta
jest wdrażana w praktyce także
podczas samej budowy obiektu:
„Projekt został pomyślany tak,
aby wpływał w jak najmniejszym
stopniu na otoczenie przyrodnicze. W tym celu korzystamy
ze specjalnych technologii i materiałów przyjaznych naturze.“
- podsumowuje Filip Pekárek.
Promowaniu postaw proekologicznych mają służyć trzy stacje
dydaktyczne, gdzie odwiedzający
dowiedzą się wielu ciekawych
rzeczy o miejscowym ekosystemie. Absolutną nowością będzie
poprowadzenie trasy nie tylko
pośród koron typowego karkonoskiego lasu mieszanego, ale
także pod ziemią, w głębi leśnego
systemu korzeniowego. Ta część
Ścieżki przebiegnie przez jaskinię o powierzchni 400 m2 , gdzie
powstanie specjalna, obszerna

ekspozycja tematyczna.
Program dydaktyczny Ścieżki
w Koronach Drzew jest tworzony
w ścisłej współpracy z dyrekcją
czeskiego Karkonoskiego Parku
Narodowego (KRNAP). „Środowisko naturalne Karkonoszy to
świat niezwykle różnorodny,
w którym występuje mnogość
gatunków endemicznych (obecnych jedynie na ograniczonym
terenie – przyp.tłum). Cieszymy
się niezmiernie, że dzięki Ścieżce
w Koronach Drzew goście odwiedzający Karkonosze będą mogli
poznać miejscową przyrodę
w sposób łatwy, lekki i przyjemny“ - mówi Jan Hřebačka, dyrektor zarządu KRNAP.
Z uwagi na lokalne walory
przyrodnicze projekt postanowiono realizować u podnóża
Czarnej Góry. „Jesteśmy szczęśliwi, że Ścieżka w Koronach
Drzew powstaje właśnie u nas.
Jest to pomysł, którego dotąd
nam brakowało. Nasze miasto
jest ulubionym punktem wypadowym wycieczek w Karkonosze,
a dzięki projektowi będziemy

mogli zaproponować gościom
uzdrowiska nową atrakcję oraz
wzbogacić ich wrażenia z odwiedzin w górach.“ - mówi Jiří
Hradecký, starosta Jańskich Łaźni.
Trasa będzie dostępna
dla każdego. Na całej długości
Ścieżki, począwszy od korzeni,
aż po korony drzew zostaną zastosowane rozwiązania umożliwiające bezbarierowy dostęp.
„Postawiliśmy sobie za cel, aby
uroki górskiej wycieczki oraz
piękno Karkonoszy były dostępne absolutnie dla wszystkich:
od rodziców z dziećmi w wózkach
i seniorów, aż po osoby niepełnosprawne“ - mówi Filip Pekárek.
Oprócz punktów widokowych
i stacji dydaktycznych, dla zwiedzających przygotowano także
strefy rekreacji i zabawy, które
docenią nie tylko dzieci. Będą
to między innymi „przystanki
adrenalinowe“, czy tzw. suchy
tobogan - biegnąca wewnątrz
wieży widokowej rura spiralna,
którą zjeżdża się na specjalnej
macie.
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WYWIAD Z LUKÁŠEM NOVÁKEM,
DOWÓDCĄ JSDH W BROUMOVIE

5 i 6 maja w remizie w Broumovie odbył się „Dzień otwartych drzwi“. Co skłoniło Pana do
zorganizowania tego wydarzenia?
Impreza odbyła się w ramach „Dnia otwartych drzwi”
ratownictwa pożarniczego kraju
kralovohradeckiego, które wiąże się ze świętem św. Floriana
patrona wszystkich strażaków.
Ten dzień świętujemy każdego roku 4 maja. Podczas tego
wydarzenia, chodziło głównie
o edukację. Zwiedzający mogli
dokładnie przyjrzeć się sprzętom
przeciwpożarowym i naszym
obiektom. Można było zobaczyć
zarówno sprzęt profesjonalnej
jednostki przeciwpożarowej
Broumov i sprzęt Ochotniczej
Straży Pożarnej z Broumova.
Obie jednostki mieszczą się
w tym samym miejscu.
Impreza tradycyjnie cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży. I w tym roku
nie było inaczej. Przez piątek
i sobotę przeszło przez naszą
stację 400 odwiedzających. Tak
duże zainteresowanie szczerze
nas ucieszyło.
W tym wydarzeniu w sobotę,
6 maja uczestniczyła także duża

grupa strażaków OSP z Nowej
Rudy. Polska grupa była reprezentowana przez pana Dariusza
Chojeckiego - Prezesa OSP Nowa
Ruda i Pana Bartosza Słoninkę szefa OSP Nowa Wieś Kłodzka.
Co konkretnie uzgodniliście podczas wspólnej rozmowy?
Tak. Chodzi o naszych partnerów w czesko-polskim mikroprojekcie „Palący się do współpracy.” Grupa składała się z około
25 polskich strażaków. Większość stanowiła młodzież strażacka. Spotkanie odbyło się
w przyjaznej atmosferze. Rozmawialiśmy głównie o różnicach
w wyposażeniu naszych jednostek, wspólnych interwencjach,
a na końcu omówiliśmy organizacyjne aspekty projektu, który
został rozpoczęty na początku
kwietnia. Dzień otwartych drzwi
był pierwszym wydarzeniem
wymienionego projektu. Kolejne wydarzenie odbędzie się
3 czerwca w Woliborzu w Polsce, gdzie odbędą się zawody
pożarnicze.
Dzień Otwartych Drzwi to zadanie mikroprojektu „Palący się
do współpracy”, Przypuszczam, że
impreza odbyła się w celu zapo-

znania mieszkańów ze sprzętem
i obiektami w naszym mieście
służącymi ochronie życia, zdrowia
i mienia.
Głównym celem tego wydarzenia było przybliżenie społeczeństwu strażaków. Strażacy
ochotnicy w Broumovie mają
swoją tradycję od 1874 roku.
Od tego czasu, oczywiście, wiele
się zmieniło. Ale to najważniejsze
nie. Strażacy byli zawsze dla ludzi.
Sam mikroprojekt „Palący się
do współpracy”, powinien zachęcać strażaków po obu stronach
granicy, do pogłębienia współpracy, określania i rozwiązywania
wspólnych problemów, jakimi
są m.in. poszukiwanie nowych
członków, edukacja młodzieży
strażackiej, wspólne szkolenia
i ćwiczenia. Ze środków tego
projektu planujemy sfinansować
wspólne działania, a także zakup
sprzętu i wyposażenia miejsc
wspólnych spotkań.
Tu muszę zaznaczyć, że bez
wsparcia miasta Broumov, który
jest również prowadzącym projekt, nie byłoby to możliwe.
Chciałbym podziękować
wszystkim odwiedzającym,
naszym partnerom, miastu
Broumov, Jednostce Przeciw-

pożarowej i Ratownictwa, Info
Centrum Broumov, Krajowi Kralowohradeckiemu za wsparcie
w realizacji działania.
Za przygotowanie upominków dziękujemy DDM Ulitě Broumov i firmi PINStudio p. Záliše
z Křinic.
O tym wydarzeniu bardzo
dobrze i szczegółowo informowała również nasza internetowa gazeta Naše Broumovsko.
Doceniam bardzo pozytywne
tłumacznie nowego pracownika
Szkoły Muzycznej w Broumovie Pana Bohdana Janeczka. Jest on
człowiekiem, którego w mieście
przy organizacji czesko-polskich
wydarzeń bardzo potrzebowaliśmy.
Dziękujemy Panu za poświęcony nam czas na ten wywiad.
W imieniu redakcji gazety „Ziemia Kłodzka“ życzę powodzenia
w przyszłości szczególnie w Waszej
trudnej pracy.
Z Lukášem Novákem
rozmawiał Petr Cirkl
Tłumaczenie: Joanna Golak-Cincio
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ROZHOVOR S LUKÁŠEM NOVÁKEM,
VELITELEM JSDH V BROUMOVĚ
Pane Nováku, 5. a 6. května
se na hasičské stanici v Broumově
uskutečnila akce „Den otevřených
dveří. Co Vás vedlo k tomu, tuto
akci uspořádat?
Akce se konala v rámci „Dne
otevřených dveří“ Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje, jež se váže
k svátku sv. Floriána, patrona
všech hasičů. Tento si každoročně připomínáme 4. května.
Během této akce, šlo zejména
o osvětu. Návštěvníci si mohli
zblízka prohlédnout hasičskou
techniku a naše zázemí. K vidění
byla jak technika profesionálních
hasičů stanice Broumov, tak technika jednotky sboru dobrovolných hasičů města Broumova.
Neboť obě ty to jednotky sídlí
ve společných prostorách.
Akce se těší tradičně velkému
zájmu mezi dětmi a mládeží. A
ani letos tomu nebylo jinak.
V průběhu pátka a soboty prošlo
naší stanicí na 400 návštěvníků
z řad široké veřejnosti. Tak velký
zájem nás upřímně potěšil.
Této akce se v sobotu 6. května
také zúčastnila početná skupina
hasičů z OSP NowaRuda. Polskou
skupiny zastupoval pan Dariusz
Chojecki – předseda OSP Nowa
Ruda a pan Bartosz Sloninka –
náčelník OSP Nowa Wieś Klodska.
Na čem konkrétně jste se na společném jednání dohodli?
Ano. Jde o naše partnery
v Česko-polském mikroprojektu
„Zapálení pro spolupráci“. Skupinu tvořilo asi 25 polských hasičů.
Přičemž většina byla z řad hasičské mládeže. Setkání se neslo
v přátelském duchu. A řešili jsme
zejména rozdíly ve vybavenosti
našich jednotek. Problematiku
společných zásahů. A v neposlední řadě také organizační stránku
projektu. Neboť projekt byl odstartován začátkem dubna. A Den
otevřených dveří byl v pořadí
první akcí zmiňovaného projektu.
Další akce se koná hned 3. června ve Woliborzu v Polsku. Kde
se pořádají závody v požárním
sportu.
Tato akce – Den otevřených
dveří je součástí mikroprojektu
„Zapáleni pro spolupráci“, reg. č.
CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_008/000

0746. Předpokládám, že se akce
konala s cílem seznámit veřejnost
s technikou a vybavením hasičů
v našem městě k ochraně životů,
zdraví a majetku.
Hlavním cílem této akce bylo
zejména přiblížit nás, jako hasiče
a naší činnost veřejnosti. Dobrovolní hasiči mají v Broumově tradici již od roku 1874. Od těch dob
se samozřejmě mnohé změnilo.
Ale to hlavní nikoliv. Hasiči tu
vždy byli pro lidi.
Samotný mikroprojekt „Zapáleni pro spolupráci“, by měl
řešit prohloubení vztahů hasičů
na obou stranách hranice, pojmenování a řešení společných
problémů. Jako je hledání nových
členů, výchova hasičské mládeže, společná školení a výcviky.
Z peněžních prostředků tohoto
projektu plánujeme financovat
společné akce. A rovněž pořízení
vybavení pro společná setkávání.
Zde musím podotknout, že
bez podpory města Broumova,
jež je zároveň vedoucím projektu
by toto nebylo možné.
Rád bych touto cestou
poděkoval všem návštěvníkům,
našim partnerům, městu Broumov, Hasičskému záchrannému
sboru Královéhradeckého kraje
a IC Broumov za podporu při
realizaci akce.
Za zhotovení upomínkových
předmětů DDM Ulitě Broumov a
firmě PINStudio p. Záliše z Křinic.
O této akci velmi kvalitně a
podrobně již také informovali
internetové noviny Naše Broumovsko. Velmi pozitivně oceňuji
překladatelskou činnost nového
pracovníka ZUŠ v Broumově –
pana Bohdana Janeczka. Je to
člověk, kterého jsme pro konání
česko-polských akcí ve městě velmi potřebovali.
Děkujeme Vám, že jste nám
věnoval svůj čas pro tento rozhovor. Jménem redakce novin
Ziemi Kłodzkiej Vám přejeme do
budoucna hlavně úspěchů ve Vaši
náročné práci.
S Lukášem Novákem rozmlouval
Petr Cirkl
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Jakub Koutek

MALEO I PRZYJACIELE ZAGRALI DLA ALEPPO

Dariusz Malejonek, fot. ks. Jerzy Babiak, Tomasz Lewandowski

Kilkaset osób uczestniczyło
25 czerwca w koncercie podsumowującym akcję „Dar dla Aleppo”, zainicjowaną przez metropolitę wrocławskiego abp. Józefa
Kupnego.
Koncert „Maleo i przyjaciele.
Dar dla Aleppo” dedykowany był
prześladowanym chrześcijanom,
a zwłaszcza Syryjczykom mieszkającym w zrujnowanym Aleppo. Wydarzenie, zorganizowane
przez Radio Rodzina, odbywało
się w ramach trwających na Dolnym Śląsku „Nocy Kościołów”.
W koncercie uczestniczyli
o. bp Jacek Kiciński oraz bp Antoine Chbeir - maronicki, katolicki
biskup diecezji Latakia w Syrii.
Bp Kiciński podkreślił, że cieszy
się z kolejnej inicjatywy składającej się na projekt „Dar dla Aleppo”
i zaznaczył, że to wyraz naszej
solidarności z Syrią oraz gest miłosierdzia. Bp Chbeir podziękował
zgromadzonym za zaangażowanie w pomoc na rzecz Syrii i przypomniał postawę ewangelicznej

wdowy, której gestem zachwycił
się Chrystus, ponieważ oddała
wszystko, co miała, co było
dla niej ważne. Koncert otworzył występ rapera Arkadio,
który podkreślał, że chrześcijanie
to ludzie radośni i zachęcał
do postaw y wdzięczności
za wszystko, co otrzymujemy
od Boga. Następnie zaprezentowano utwory z projektu
„Nieśmiertelni” stworzonego
przez Darka Malejonka oraz
Salezjański Wolontariat Misyjny. Wraz z Maleo Reggae Rockers wystąpili Arkadio, Kinga
Kielich Kuba Podolski wraz
z dziećmi, a także Halina Mlynkova, która zaprezentowała utwory
z projektu „Panny Wyklęte”. Koncert zwieńczyły utwory Maleo
Reggae Rockers.
Podczas koncertu Darek
Malejonek dzielił się swoimi
wrażeniami z pobytu w Syrii.
Powiedział, że widok zrujnowanego Aleppo przypominał mu
powojenną Warszawę, ale tak jak

Warszawę udało się odbudować,
tak i może zmartwychwstać Aleppo. Powiedział również, że tamtejsi chrześcijanie są pełni Ducha,
nie szukają zemsty i poświęcają
się dla innych. „Maleo” ukazywał
również odwagę chrześcijan,
którzy gdy stają przed wyborem
„przejście na islam albo śmierć”
w większości wybierają właśnie
śmierć. - Oni patrzą na nasze
chrześcijaństwo z przymrużeniem oka. Bo dla nas noszenie
krzyża na szyi albo przeżegnanie się publicznie i przyznanie
do wiary w pracy już jest aktem
odwagi, a oni ryzykują życie –
mówił muzyk.
Odniósł się także do sytuacji
w Iraku, gdzie przed wojną żyło
ok. 1 mln 600 tys. chrześcijan,
a teraz nie ma ich nawet
200 tys. - To ludobójstwo – powiedział Malejonek. - To samo
dzieje się w Syrii, chociaż nie
możemy podać danych, bo wojna nadal trwa. Nie dopuśćmy,
żeby chrześcijaństwo zniknęło

z tamtego miejsca, które jest jego
kolebką. Ludzie mówią tam językiem asyryjskim, pokrewnym do
języka aramejskiego, którym posługiwał się sam Jezus Chrystus.
Wieczór zakończył się wspólną modlitwą w intencji prześladowanych chrześcijan, a także
ich prześladowców.
Podczas koncertu prowadzona była zbiórka, z której dochód
zostanie przeznaczony na odbudowę i wyposażenie szpitala
im. św. Ludwika w Aleppo. W ramach cegiełki można było także
zakupić rysunki dzieci z Aleppo,
zaś przedstawiciele Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego rozprowadzali płyty „Nieśmiertelni”,
z których cały dochód również
zostanie przekazany na pomoc
Syryjczykom. W wydarzenie zaangażowali się wolontariusze Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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Ewa Glura

40 LAT MINĘŁO

Uczestnicy uroczystości 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

W tym roku minęło 40 lat
od chwili powstania Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, którego
pierwszym przewodniczącym
był Ludwik Trzepla. Członkowie Towarzystwa postanowili
odtworzyć historię miasta, zebrać pamiątki z przeszłości oraz
utworzyć w Bielawie Muzeum.
Od chwili powstania,Towarzystwo Przyjaciół Bielawy odgrywało coraz większą rolę w życiu
społecznym i kulturalnym miasta.
Kazimierz Tłokiński – były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Bielawie przygotował do druku zwięzłą monografię miasta
pod tytułem: „Bielawa wczoraj
– dziś – jutro”. Była to pierwsza
monografia, która powstała
po wojnie i przedstawiała dzieje
Bielawy.
13 grudnia 1981 r. w całym
kraju został wprowadzony stan
wojenny. Działalność TPB została
zawieszona, tak jak działalność
wszystkich organizacji społecznych. Po długiej, 15.letniej
przerwie działalność została
reaktywowana. Pierwszym prezesem po reaktywacji był Wojciech Tłokiński – syn Kazimierza,
następnie Andrzej Świętczak,

a od wielu lat tę funkcję sprawuje
Ewa Glura.
W celu uczczenia tak pięknego jubileuszu, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy postanowił zorganizować spotkanie
z okazji 40.lecia jego istnienia.
Spotkanie odbyło się 13.06.2017
roku w Art. Inkubatorze w sali
konferencyjnej. Na jubileuszowe spotkanie przybyło wielu
znakomitych gości, a w szczególności: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej
z panią Ireną Skibniewską – Kozak
na czele, Burmistrz Miasta Bielawa – Piotr Łyżwa, Wiceburmistrz
– Małgorzata Greiner, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Władysław Kroczak, radni powiatu
dzierżoniowskiego i naszego
miasta, ks. prałat dr Stanisław
Chomiak – Proboszcz Parafii
Wniebowzięcia NMP w Bielawie,
prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego
we Wrocławiu – prof. Stefan Bednarek, przedstawiciele ościennych Towarzystw, Dyrektorzy
placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
zaproszeni goście i media.

Spotkanie nabrało uroczystego charakteru już na samym
wstępie, kiedy w pogodny nastrój
wprowadził wszystkich występ
Zespołu „Erato”. Członkowie Zespołu zachwycili pięknymi głosami i śpiewali piosenki Piotra
Rubika. Założycielką i Kierownikiem Artystycznym Zespołu „Erato” jest Elżbieta Zachowska, która
od wielu lat, z wielkim zapałem
kieruje zespołem.
Następnym punktem programu była krótka prezentacja działalności Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy. Prezentację przygotowała Barbara Olejnik – Wiceprezes
towarzystwa, która korzystała
z materiałów archiwalnych, znajdujących się w siedzibie stowarzyszenia. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Krzysztof Pludro, w którym przedstawił działalność wydawniczą towarzystwa,
którą od lat prowadzi. Wymienił
publikacje, które TPB wydało,
a mianowicie „Kroniki Bielawy”
od czasów najdawniejszych
do 2014 r., „Legendy Gór Sowich”,
„Bielawscy twórcy”, „Powstanie
tkaczy sowiogórskich”, „Bielawskiej bawełny blaski i cienie”,
album „Bielawa wczoraj i dziś”

I i II cz., album „Bielawa i okolice
w obiektywie”, „Bielawianie”, „Bielawa oczami artystów”, „Bielawa
w kalejdoskopie”, „Flora i fauna
Bielawy i Gór Sowich” i wydane
w 2016 r. „Legendy i opowieści
sowiogórskie”. Przypomniał też,
że towarzystwo realizowało założenia statutowe, współpracując
z bielawskimi szkołami przy organizowaniu międzyszkolnych
konkursów o tytuł „Przewodnika po Bielawie”, brało udział
w jury konkursów: „Odkrywca
skarbów Bielawy”, „Odkrywca
uroków Bielawy”, „Jajo z klasą”,
„Jajo z fantazją”, „Wiedza o Mieście i Rzemiośle”. Przedstawił
też współpracę z instytucjami
bielawskimi: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki , z którym
od 24 lat organizowane są Międzynarodowe Plenery Malarskie,
a z Cechem Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości liczne
wystawy malarskie i rękodzieła
w ramach Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej.
Członkowie TPB aktywnie
uczestniczą też przy organizacji
Dni Bielawy i obchodów rocznicowych w mieście. Organizują
spotkania poetyckie w szkołach
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podstawowych, jak również wykonują z dziećmi kwiaty z bibuły
i papieru oraz malują farbami
akrylowymi i akwarelowymi.
Działalność Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy została dostrzeżona przez władze miasta
poprzez nadanie Towarzystwu
Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Bielawa”, co miało
miejsce na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 7.06.2014 r.
W dniu 31 maja 2017 r.
na Sesji Rady Miejskiej, z rąk Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Juliana Golaka, Towarzystwo
otrzymało Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Następnym punktem programu obchodów były wystąpienia
gości. Po wręczeniu listów gratulacyjnych, Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy wręczyła
podziękowania władzom Miasta, współpracującym Towarzystwom, Dyrektorom placówek
oświatowych, kulturalnych
i sportowych oraz członkom
Zarządu i Komisji Rewizyjnej
stowarzyszenia.
Spotkanie jubileuszowe zakończyło się programem artystycznym w wykonaniu dzieci
z Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Bielawie.

Ewa Glura - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

Koncert zespołu „Erato”
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Wystąpienie Krzysztofa Pludro
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Věra Kopecká

JAKÝ BYL V. MALÍŘSKÝ PLENÉR V KŘINICÍCH

Uczestnicy pleneru.

Ve dnech 13. - 21. 5. se uskutečnil už V. mezinárodní malířský
plenér „Za krásami Křinic a Broumovska”. Jeho organizátorem
byla obec Křinice, vedoucí plenéru Věra Kopecká.
Na plenér v letošním roce
přijelo 12 účastníků z Čech: Miroslav Čivrný - Vrchlabí, Miloš
Gerstner - Benecko, Martina
Grafková - Nová Paka, Eva Hrubá
- Česká Skalice, Jarmila Maršálová
- Příbram, Margita Nedomlelová
- Jičín, Jan Smetana, Jarmila Smetanová - Jesenný, Milan Sochora
- Havlíčkův Brod, Eva Šinkmanová
- Nová Paka, Lída Švábenická Červená Třemešná, Věra Kopecká
- Broumov - Křinice; 12 z Polska:
Ewa Glura - Biielawa, Zbyszek
Gott - Jelení Hora, Beata Hetmanczyk - Tarnowskie Góry, Jadwiga Janik - Ostróda, Katarzyna
Karkola - Piekary Sląskie, Marek
Kopczyk - Lądek Zdrój, Edward
Kostka - Wrocław, Krystyna Leśniewska-Pasionek - Lądek Zdrój,
Jadwiga Mika - Kalety, Barbara
Mucha-Brodzińska - Walbrzych,
Anna Rutkiewicz a Božena Spaczyňska - Ostróda; 2 z Ruska: Miroslava Kazanceva - Kaliningrad,
Světlana Vayss - Světlogorsk, 2 z
Ukrajiny: Jurij Hlazunov - Lvov,
Margaryta Sheiko - nyní Mladá
Boleslav. Části plenéru se zúčastnil také Zdzisław Szpak z Boguszowa-Gorc a malíři z Kamiennej
Góry, kteří na plenér přijeli jen
několikrát: Ireneusz Szymik, Ta-

deusz Suzki. Bernardeta Nowak.
Po celou dobu panovala na
plenéru družná přátelská atmosféra, zněly čtyři slovaské jazyky,
účastníci se nejen seznamovali,
ale také dělili o své zkušenosti.
Součástí plenéru byl výjezd
do jízdárny pana Netíka v Hejtmánkovicích, kde bylo možné
shlédnout nejen krásně zrekonstruovaný statek, který z části
nyní slouží k rekreaci a kulturně
společenským a rodinným setkáním, ale také výstavu obrazů
z předchozích plenérů instalovanou na půdě bývalé stodoly. Majitel jízdárny také všem přítomným nabídl chutnou večeři.
Už tradiční byl literární večer,
na němž přednesli své verše jednak účastníci plenéru Krystyna
Leśniewska-Pasionek, Milan
Sochora, Jarmila Maršálová a
Věra Kopecká, ale přijelo také
několik dalších autorů: Danuta
Goralska-Nowak, Elżbieta Gargała, Krzysztof Kobielec a Wiesława Raczkiewicz z Walbrzychu,
Andrzej Niżewski z Boguszowa-Gorc, z Jablonce nad Nisou Olga
Novotná a z Prahy Olga Fikrlová
a Michal Metzenauer.
V průběhu plenéru jej navštívilo i několik dalších malířů,
kteří se jej nemohli zúčastnit Ivan Malinský s dcerou Irynou,
Zdzislaw Szpak s manželkou,
Lucyna Wierzbická s manželem
a organizátor polsko-českých
plenérů Henryk Hnatiuk, básník

Antoni Matuszkiewiicz a Iwona
Matuszkiewicz, ze Střediska
východočeských spisovatelů
Daniela Javoříková.
V sobotu dopoledne vystavili malíři své práce na náměstí v
Broumově, odpoledne pak byla
závěrečná výstava s vernisáží v
sále Obecního domu za přítomnosti starostky obce Libuše Rosové a dalších hostů.
Obec poskytla účastníkům
plenéru ubytování v Obecním
domě (bývalá škola) a stravování
za přispění místních podnikatelů a firem Broumovské stavební
sdružení s panem Netíkem, Dřevoterm, Lesy ČR,

Wystawa poplenerowa

Z-Trade a místní truhlář Martin Rosa. Účastníci se zavázali
odevzdat 3 práce libovolnou
malířskou technikou. Vzniklo
mnoho pěkných a zajímavých
obrazů, z kterých se budou
moci těšit nejen občané Křinic.
Z fotografií prací bude vytvořen
kalendář na příští rok.
Celý plenér tak byl a v paměti
zůstane jako svátek setkávání
tvořivých lidí, které rozdílnost
jazyků a kultur nedělí, ale obohacuje. Za všechny účastníky
plenéru bych chtěla za tuto možnost poděkovat obci Křinice i
sponzorům.
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XXII SPOTKANIE MIAST FRYDLANDZKICH

Uczestnicy i zaproszeni goście XXII Spotkania Miast Frydlandzkich.

Tegoroczne XXII Spotkanie
Miast Frydlandzkich odbyło
się w dniach 23-25.06.2017r.
w Gminie Mieroszów. Wzięło
w nim udział 9 delegacji, które
kiedyś w swojej nazwie miały lub
mają nazwę Friedland: Friedland
Niedersachsen, Friedland Niederlausitz, Friedland Mecklenburg
Vorpommern, Prawdinsk, Frydlant nad Ostravici, Debrzno,
Mirosławiec, Korfantów oraz
gospodarze spotkania Friedland
Mieroszów. Spotkania frydlandzkie, to doskonałe miejsce wymiany poglądów, rozmowy, integracji, wspólnego rozwiązywania
problemów, a także zacieśniania
więzi i nawiązywania przyjaźni.
Według pomysłu założycieli
stowarzyszenia: burmistrzów
Wilfrida Blocka (Friedland in Mecklenburg Vorpommern) i Zdzi-

sława Martyny (Korfantów), spotkania mają swój harmonogram
i odbywają się co roku w innym
Frydlandzie, aby móc poznać
dokładniej każdy region.
Gmina Mieroszów zaproponowała poznanie najbliższej
okolicy, pokazała bogactwo
gór, zachwycając wszystkich
uczestników pięknymi widokami, gościnnością i otwartością.
W programie znalazła się między
innymi wycieczka do ZOO Farmy
w Łącznej czy na Andrzejówkę,
w której niektórzy z uczestników
zostawili swoje serce…
Spotkanie rozpoczęło się
Uroczystą Galą, mającą miejsce
w Sali im. Włodka Szomańskiego w Mieroszowskim Centrum
Kultury, i której punktem kulminacyjnym było zaprezentowanie projektu wspólnego portalu

wszystkich miast frydlandzkich,
dzięki portalowi będzie można
dowiadywać się o atrakcjach
danego miejsca, stanie się on
również punktem wymiany
informacji turystycznych i zachęty do odwiedzenia miast
złączonych historyczną nazwą
Friedland. Każdy z uczestników
otrzymał także pamiątkową kartę
frydlandzką, która będzie upoważniała do zniżek na terenie
danego Friedlandu. Stworzenie
projektu wspólnego portalu,
to doskonały pomysł na rozwinięcie dalszej współpracy między
miastami partnerskimi.
Podczas spotkania nie zabrakło również elementów,
które stały się już tradycją, czyli
zawodów w rzucie kamieniem
frydlandzkim, a oprócz tego
pokonywania toru przeszkód.

Nagrodą były Puchary Burmistrza Mieroszowa. Zawodnicy
wykazali się nie lada zwinnością,
wolą walki, ale też dystansem
i poczuciem humoru.
Podsumowaniem spotkania
było przekazanie symbolicznego
klucza burmistrzowi Frydlandu,
który będzie gościł wszystkich
w przyszłym roku. Andreas
Friedrichs - burmistrz Frydlandu Niedersachsen serdecznie
podziękował za tak miłe i pełne wrażeń spotkanie, które jak
stwierdził podniosło poprzeczkę
bardzo wysoko i ma nadzieję, że
stanie na wysokości zadania tak,
aby przyszłoroczne spotkanie
było również pełne pozytywnych
emocji i bardzo konstruktywne.
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WETERANI W MIEROSZOWIE

Burmistrz Marcin Raczyński z weteranami przy kinie po pokazie filmu Karbala.

W dniach od 26.06.
do 02.07.2017 r. Gmina Mieroszów gościła Żołnierzy Weteranów Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami
Kraju. Stowarzyszenie Rannych
zorganizowało turnus szkoleniowo-sportowy dla najciężej rannych weteranów. Celem turnusu
poza zajęciami szkoleniowymi
dotyczącymi uprawnień związanych z ustawą o weteranach,
PFRON czy ustawą o rehabilitacji była aktywność sportowa
oraz integracja ze społecznością lokalną. W ramach pobytu
w Górach Suchych odbyło się
szkolenie prowadzone przez Łukasza Szeligę, prezesa Polskiego Związku Paraolimpijskiego
z zakresu sportu dla niepełnosprawnych oraz pokazowe zajęcia rozgrzewająco-rozciągające,
a także przedstawienie inicjatywy związanej z Invictus Games,
w których polscy ranni weterani
będą uczestniczyć w roku 2018
w Sydney. Przyjazd rozpoczął się
otwarciem Wystawy o Rannych
i Poszkodowanych Żołnierzach
i przywitaniem wszystkich gości przez Marcina Raczyńskiego
Burmistrza Mieroszowa, który nie
krył dumy i zadowolenia z tego,
że to właśnie Gmina Mieroszów

może gościć Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych.
Do rannych weteranów
biorących udział w turnusie
dołączyli przedstawiciele DG
RSZ - opiekunowie regionalni.
W ramach zajęć sportowych
odbyły się zawody w siatkówce
o Puchar Burmistrza Gminy
Mieroszów, marsz „nordic walking”, wspólne ognisko. Weterani
odbyli także szkolenie z możliwości i zasad pomocy z PFRON,
programu „aktywny samorząd”
oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Turnus stał się doskonałym miejscem na wymianę
doświadczeń z zakresu pomocy
osobom poszkodowanym. Żołnierze weterani mieli wypełniony
plan i każdego dnia brali udział
w innym wydarzeniu -30 czerwca
w godzinach popołudniowych
na zaproszenie burmistrza Mieroszowa odbyła się projekcja filmu
„Karbala”, na który zostali zaproszeni uczestnicy turnusu szkoleniowo-sportowego. Po seansie
odbyło się spotkanie weteranów
z publicznością, w czasie którego można było porozmawiać
o służbie poza granicami kraju
czy zadać pytanie dotyczące
misji. Weteranów czekało go-

rące przywitanie, a po seansie
nie zabrakło łez oraz słów wsparcia i otuchy, które padły po emocjonującym pokazie. W ostatnim
dniu turnusu szkoleniowo-sportowego weterani rozegrali serię
meczów z przedstawicielami
lokalnego zespołu koszykówki
na wózkach – Mad Devils. Było
to niezwykłe doświadczenie,
zarówno dla weteranów jak
i niepełnosprawnych koszykarzy,
a walka była bardzo wyrównana
i zacięta.
R a n n i i p o s z k o d owa n i
żołnierze – skromni, cisi, nie
chcący rozgłosu opowiedzieli o swoich doświadczeniach,
emocjach, przeżyciach, zintegrowali się ze społecznością
lokalną. Zyskali jeszcze większy
szacunek w oczach zwykłych
ludzi, którzy często nie mają
czasu zatrzymać się i pomyśleć
o bohaterach, którzy poświęcają swoje zdrowie i życie w obronie innych. Brakuje nam czasu
na zatrzymanie się i przemyślenia,
dzięki którym stajemy się lepsi
i bardziej wyrozumiali. To wielki zaszczyt, że żołnierze odwiedzili właśnie Gminę Mieroszów i jej przepiękne okolice,
że poznali zabytki, spacerowali po górach, spotykali się

z mieszkańcami, pokazali swoją
chęć i wolę walki i tym samym
zarazili niejednego mieszkańca
swoją siłą i optymizmem.
Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie odwiedzi jeszcze nieraz
Gminę i będzie mile wspominać
pobyt.
Stowarzyszenie Rannych
i Poszkodowanych w Misjach
poza Granicami Kraju działa
o d 2 0 0 8 ro k u. J e s t j e d y ną organizacją zrzeszającą
polskich żołnierzy rannych
na misjach. Większość z ponad
300 członków Stowarzyszenia
wymaga rehabilitacji i specjalistycznej pomocy medycznej.
Główną misją Stowarzyszenia
jest pomoc rannym żołnierzom
oraz ich rodzinom; partnerkom
życiowym oraz rodzicom. Wśród
najważniejszych realizowanych
cyklicznie działań są warsztaty
rehabilitacyjno-terapeutyczne
oraz turnusy readaptacyjno-kondycyjne.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez MON w ramach
realizacji zadania zleconego
przez Stowarzyszenie Rannych
i Poszkodowanych w Misjach
Poza Granicami Kraju
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VII LETNI FESTIWAL KULTURY POLONIA CANTANS 2017
Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.
Początek koncertów o godz. 19.00 – wstęp wolny.
Koncerty będzie rozpoczynał „kwadrans poetycki” w wykonaniu
poetów Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” i Koła Literatów
Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, Oddział we Wrocławiu
30.07.2017 r. (niedziela)
Inauguracja VII Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS
2017 - WROCŁAW
godz. 18.00
Msza Święta w intencji artystów, uczestników, sponsorów
i organizatorów VII Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS 2017
godz. 19.00
Koncert z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich
Wykonawcy: Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN pod kierownictwem
muzycznym Zbigniewa Małkowicza – kompozytora i aranżera
Kwadrans poetycki: Krystyna Maria Barbara Leonowicz –Babiak,
Anna Leśniewska, Ilona Kalińska
31.07.2017 r. (poniedziałek)
Koncert Uwielbienia „Będę śpiewał Tobie, Mocy Moja”
Wykonawcy: Justyna Różewicz Suszczyńska – narracja, śpiew,
Remigiusz Knapik – fortepian, Marcin Suszczyński - gitara
Kwadrans poetycki: Eleonora Kiestrzyń, , Andrzej Siedlecki, Irena
Kubiak
01.08.2017 r. (wtorek)
Koncert „Kocham świat – czyli piosenki Fryderyka”
Wykonawcy: Wojciech Popkiewicz – słowa, narracja, Inna Kamaryan
– śpiew, Urszula Milewska – śpiew, Maria Swam (gościnnie) – śpiew,
Sławomir Krysa – fortepian
Kwadrans poetycki: Ewa Jednoróg, Józef Józak
02.08.2017 r. (środa)
Koncert „Anna German i Bernard Ładysz we wspomnieniach
ich akompaniatora Andrzeja Płonczyńskiego”
Wykonawcy: Natalia Kowalenko – sopran, Aleksander Czajkowski
– Ładysz - bas
Andrzej Płonczyński – fortepian, Kwadrans poetycki: Wiesława
Kucięba, Anna Paciorek, Yyvette Popławska

03.08.2017 r. (czwartek)
„Santo Subito” spektakl muzyczny w hołdzie Świętemu Janowi
Pawłowi II
Wykonawcy: Michalina – Anna Pieszka, Gabriela – Martyna Łaszczok
Rafał – Sebastian Dylnicki

Kwadrans poetycki:
Janina Lachowicz, Leon Budzynowski
04.08.2017 r. (piątek)
Misterium „Wojciechowe ślady”
Wykonawcy: Danuta Gołdon – Legler, Artur Bisaga, Wojciech Gabryś,
Kacper Rosanowski, Sławoj Jędrzejewski, Danuta Gołdon – Legler
– inscenizacja, Henryk Mikołaj Górecki - muzyka
Kwadrans poetycki:
Halina Kuśmierz, Zbigniew Ciesielski, Bronisław Wojciechowski
05.08.2017 r. (sobota)
Koncert z okazji 300 rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej „Msza Koronacyjna” – kompozytor Bernard
Stieler
Wykonawcy: Grażyna Zielińska – sopran, Maciej Lulek – skrzypce,
Wacław Golonka – organy
Kwadrans poetycki: Zofia Fajkowska, Ewa Maria Syska, Janina Lachowicz
06.08.2017 r. (niedziela)
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Niemcza, pl. Mieszka I nr 6
Zakończenie VII Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS
2017- NIEMCZA
godz. 15.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 16.00
Msza Święta dziękczynna w intencji artystów, uczestników, sponsorów i organizatorów VII Letniego Festiwalu Kultury POLONIA
CANTANS 2017 pod przewodnictwem JE ks. Biskupa Ignacego
Deca – Ordynariusza Diecezji Świdnickiej.
godz. 17.00
Koncert - „ KANTATA ŚWIĘTA JADWIGA ŚLĄSKA”
z okazji Milenium Obrony Niemczy i 750 Rocznicy Kanonizacji
Św. Jadwigi Śląskiej
- w ramach projektu Fundacji Polskie Gniazdo „Od Świętej Jadwigi
Śląskiej do Świętego Jana Pawła II” objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonawcy: Mirosław Gąsieniec – kompozytor, fortepian, Anna
Jankowiak – sopran, Dominik Kujawa – baryton, Zespół Kameralny
Eurosilesia Ensemble, Chór Basilica Cantans (przygotowanie chóru
– Mirosława Jura Żegleń)
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LIPIEC W MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
Józef Obacz (1934) – wałbrzyski artysta, malarz i rysownik. Szczególnie upodobał sobie
akwarele. Konsekwentnie maluje
z natury, gdyż jak twierdzi, malowanie to opisywanie tego,
co się widzi. W swoim dorobku
artystycznym ma portrety, pejzaże i kompozycje kwiatowe,
jednak dominującym tematem
jego twórczości jest architektura. Starannie dobrane motywy
często charakteryzuje niestandardowe ujęcie. Ogromną wagę
przywiazuje do szczegółów, podkreśla detale architektoniczne i
elementy dekoracyjne budynków. Wyrazisty kontur i ciekawe
zestawienia kolorystyczne nadają
obrazowanym miejscom nowy,
romantyczny charakter. Wystawa
akwareli w Muzeum Ziemi Kłodzkiej prezentuje wybrane miejscowości ziemi kłodzkiej. Bystrzycę
Kłodzką – perłę średniowiecznej
urbanistyki z wąskimi uliczkami,
starymi domami, fragmentami
murów obronnych i basztami-bramami; zaułki Kłodzka, wieże

kościołów unoszące się nad miastem; architekturę Nowej Rudy.
Część prac upamiętnia powódź,
która w 1997 r. przeszła przez
Kłodzko. Autor zabiera widzów
na spacer po malowniczych zakątkach regionu.
Wstęp wolny
14 lipca 2017 r., o godz. 17.00 wernisaż wystawy Ziemia Kłodzka w akwarelach Józefa Obacza
21 lipca, o godz. 16.00
- otwarcie wystawy Kłodzko
w odcieniach kawy.
Ekspozycja prezentuje prace
wykonane przez członków Powiatowego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
powstałe podczas odbywających
się w czercu w muzeum warsztatów malowania kawą.
Wydarzeniu towarzyszyć
będzie krótki recital Stefana
Wajsowicza.
Wstęp wolny
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XXI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
„WIECZORY W ARSENALE”
2 - 9 lipca 2017, Wrocław

Szanowni Państwo!
Jak każdego roku, u progu
lata spotkamy się na pięknym, zabytkowym dziedzińcu wrocławskiego Arsenału, aby wspólnie
cieszyć się urokiem muzyki kameralnej. To miejsce dla naszego
festiwalu jest absolutnie wyjątkowe, tu właśnie mamy możliwość
słuchania muzyki w plenerze,
w wykonaniu doborowego grona
solistów i kameralistów. Tych, których Państwo znają, cenią i lubią
oraz tych, których Państwo koniecznie powinni poznać.
W tym czeka nas pięć wyjątkowych koncertów, podczas
których zaprezentują się zarówno gospodarze imprezy – Or-

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

kiestra Kameralna Wratislavia
pod kierunkiem swojego dyrektora Jana Staniendy – jak i zaproszone gwiazdy. Zaproszenie
do uczestnictwa w „Wieczorach
w Arsenale” w tym roku przyjęli m.in. ceniony i lubiany aktor
Piotr Machalica, znany doskonale wrocławianom gitarzysta
Krzysztof Pełech, a także niemiecki pianista Hinrich Alpers.
Na prawdziwą jednak muzyczną
sensację zapowiada się występ
nieobecnego jeszcze jak dotąd
na naszym festiwalu rewelacyjnego wiolonczelisty niemiecko-japońskiego pochodzenia, Danjulo
Ishizaki.
Danjulo Ishizaka jest prawdziwą muzyczną osobowością.
Ma na swoim koncie wiele artystycznych sukcesów, wystarczy
przypomnieć, że w roku 2001 był
zwycięzcą Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego ARD
w Monachium, a dwa lata wcześniej triumfował w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego
w Warszawie. Z radością chcemy
w tym roku przedstawić Państwu
tego wybitnego artystę, który
z towarzyszeniem pianisty Hinricha Alpersa wykona dzieła
Beethovena, Griega i… Chopina
(8 lipca).
Nie sposób przejść obojętnie obok niezwykłego koncertu
inauguracyjnego, zatytułowanego „Mój ulubiony Młynarski”.
Wybitny aktor Piotr Machalica
z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego przedstawi
swoje interpretacje genialnych
piosenek niedawno zmarłego

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

Wojciecha Młynarskiego. Takie
niezapomniane tytuły, jak „Jeszcze w zielone gramy”, „Nie ma jak
u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo” czy „Najpiękniejszy list miłosny” nie potrzebują
żadnych komentarzy, od dawna
tworzą historię polskiej piosenki. Z pewnością Piotr Machalica
wniesie do nich własny, niepowtarzalny ton.
Krzysztof Pełech, od wielu
lat uważany za jednego z czołowych polskich gitarzystów,
5 lipca wystąpi z Orkiestrą Kameralną Wratislavia. W interpretacji gitarzysty usłyszymy jeden
z koncertów Antonia Vivaldiego,
a także utwór „Jeromita Linares”
argentyńskiego kompozytora
Carlosa Guastavino. Trzeci z festiwalowych „Wieczorów w Arsenale” (7 lipca) będzie należał
do altówki: altowiolista Piotr Reichert wraz z grupą instrumentalistów orkiestry „Wratislavia” zagra
kompozycje, w których altówka
odgrywa kluczową rolę, a będzie
to m.in. Kwintet klarnetowy
h-moll op. 115 (w wersji altówkowej) Johannesa Brahmsa. Bohaterem zaś koncertu finałowego
(9 lipca) będzie jeden z Państwa
ulubionych twórców – Antonio
Vivaldi. Zabrzmią wybrane koncerty włoskiego mistrza, z legendarnymi „Czterema Porami Roku”
na czele.
Organizator:
Fundacja Dla Kultury
Muzycznej Wrocławia
WRATISLAVIA

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
IM. OLGI SAWICKIEJ W LĄDKU-ZDROJU
2 – 8 lipca 2017, Lądek-Zdrój
Warsztaty taneczno-choreograficzne, wieczorne spektakle
teatrów tańca, pokazy, spotkania z artystami, Noce z Tańcem
i wystawy, to tylko niektóre
z atrakcji programowych Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej.
Od lat przyciągają one
do Lądka setki osób zafascynowanych tańcem, ale również
poszukujących czegoś, co mogą
odnaleźć tylko w Lądku, czyli
pięknych górskich krajobrazów,
możliwości korzystania z wód
leczniczych, SPA, niezwykłego
klimatu kurortu i relaksu. Nasze warsztaty przeznaczone są
dla osób już tańczących, ale
również takich, które dopiero

chcą rozpocząć swoją przygodę z tańcem lub po prostu
aktywnie spędzić urlop w pięknym kurorcie. Oferta obejmuje
uczestników w każdym wieku,
dzięki czemu mogą z niej skorzystać całe rodziny. Festiwal
posiada Klub Malucha, w którym pod opieką naszych animatorów rodzice uczestniczący
w warsztatach mogą zostawić
swoje pociechy.
Organizator:
Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku Zdroju

MEMY. WYSTAWA MARTY FREJ.
16 czerwca – 29 lipca 2017, Jelenia Góra
Wystawa memów internetowych. Obrazów z tekstem
komentujących otaczającą nas
rzeczywistość. Marta Frej, poszukując inspiracji do swoich artystycznych działań, przenosi tą
popularną formę na teren sztuki.

Tworzy rysunki, których wzorzec
opiera się na zdjęciach i obrazach
znalezionych w sieci. Okrasza je
komentarzami, które trafnie diagnozują kulturowe mechanizmy
zachowań, oraz sposoby myślenia, dotyczące przede wszystkim

kobiecości oraz recepcji ciała.
Jak twierdzi Zuzanna Sokołowska, Frej poprzez memy oswaja
swoją fizyczność, której nie chce
dopasowywać do powszechnie
panujących kanonów piękna,
jak i panującego mitu urody,
wykluczającego zmarszczki,
cellulit oraz wszelkie inne formy naturalnego, fizjologicznego
starzenia się organizmu, będącego postrachem współczesnych
kobiet. Duża część z jej prac to
memy-manifesty, które trafnie
diagnozują żeńską sferę doświadczeń.
Marta Frej – absolwentka
ASP w Łodzi. Malarka, ilustratorka, animatorka kulturalna,
prezeska Fundacji Kulturoholizm. Laureatka nagrody Okulary
Równości 2015, przyznawanej
przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Współautorka książki
„Memy i Graffy” z Agnieszką Graff.
Obecnie pracuje w Centrum Promocji Młodych w Częstochowie.
Organizator:
Biuro Wystaw Artystycznych
w Jeleniej Górze
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ŚLADY ISTNIENIA / EFFIGIES OF LIFE
MAGDALENA ABAKANOWICZ
23 czerwca – 25 sierpnia 2017, Wrocław
Fundacja All That Art! Wrocław, Biuro Wrocław 2016,
European ArtEast Foundation London, we współpracy
z Magdalena Abakanowicz Studio, ma przyjemność prezentować Ślady istnienia, w hołdzie
dla Magdaleny Abakanowicz
(1930 – 2017), wystawę retrospektywną dzieł jednej z najwybitniejszych artystek awangardowych Europy Wschodniej
XX wieku, znanej z wykorzystywania tkaniny, jako materiału
do rzeźb.
Od 23 czerwca do 25 sierpnia 2017 roku w Galerii Dworcowej na Dworcu Wrocław
Główny oraz w przestrzeniach
miejskich zaprezentowanych
zostanie ponad sto rzeźb i rysunków stanowiących przekrój
twórczości Magdaleny Abakanowicz, pochodzących z jej
prywatnych zbiorów.
Niezwykły duet kuratorski
Mariusza Hermansdorfera oraz
Marii Rus Bojan daje doskonałą
podstawę do wnikliwego spojrzenia na te wyjątkową postać
świata sztuki, ale tez odkrycia
Magdaleny Abakanowicz, jako
kobiety, artystki, Polki.
Retrospektywna wystawa,
którą stworzył Mariusz Her-

mansdorfer – bliski przyjaciel
oraz współpracownik artystki,
długoletni dyrektor Muzeum
Narodowego we Wrocławiu –
wspólnie z Marią Rus-Bojan,
międzynarodową kuratorką
specjalizującą się w sztuce
Europy Wschodniej, obejmuje kluczowe prace stanowiące
przekrój wszystkich etapów kariery artystki, zaprezentowany
w szerokim spektrum miejsc
oraz przestrzeni publicznych.
Główna część wystawy znajdzie się w Galerii Dworcowej
na pierwszym piętrze Dworca Wrocław Główny, otwartej
w 2016 roku, gdy Wrocław świętował rok Europejskiej Stolicy
Kultury, a rzeźby zewnętrzne
będą zlokalizowane na placu
przed dworcem, w wirydarzu
Muzeum Architektury, na dachu Muzeum Współczesnego
Wrocław, w Przejściu Świdnickim – przyszłej miejskiej bibliotece, na lotnisku – Strachowice,
na dziedzińcu Synagogi pod
Białym Bocianem, w Dzielnicy
Czterech Świątyń.
Rozpoczynając działalność
artystyczną w latach 60. i 70. XX
wieku, Magdalena Abakanowicz
zrewolucjonizowała tradycyjny
język tkaniny artystycznej dzię-

ki przekształceniu jej w formy
przestrzenne, wzbudzające złożone wrażenia wzrokowe i dotykowe. Poprzez koncentrację
na fakturze oraz powierzchni,
dzieła artystki badają dialektykę
pomiędzy tym, co organiczne
i nieorganiczne, aby dotknąć
granic życia. Zróżnicowane
kształty oraz środki artystycznego wyrazu widoczne w jej
pracach stanowią wyzwanie
wobec konwencjonalnych koncepcji sztuki i zadają zasadnicze,
uniwersalne pytania.
Począwszy od tkanin, kończąc na najnowszych monumentalnych instalacjach, wystawa „Ślady istnienia” ma na celu
podkreślić wkład Magdaleny
Abakanowicz w ubogacanie
języka artystycznego wyrazu
XX wieku, jak również jej wyjątkowy wpływ na wielu artystów nurtów współczesnych,
zarówno w Polsce, jak i na całym
świecie.
Organizatorzy:
Fundacja All That Art!,
Biuro Wrocław 2016,
European ArtEast
Foundation

XVIII FESTIWAL BACHOWSKI
27 lipca - 6 sierpnia 2017, Świdnica
Zamek z wieżami, tarasami,
zadbanymi ogrodami i parkami, jak wyspa najwspanialszej
kultury, leżał pośród bezdrzewnych, żyznych pól i łąk. Latem
łany zbóż tworzyły wkoło bezkresne, falujące morze. Ta wielka posiadłość i pańska siedziba
robiły wrażenie niemal jak z bajki. Śląsk posiadał jednak wiele
takich bajek, cudów tysiąca
i jednej nocy, które prowincja
ta ukształtowała i które są świadectwem najwyższej kultury
w Europie. Gerhart Hauptmann
- Strzał w parku / Der Schuß

im Park 1938/39.
Staliśmy się spadkobiercami tej kultury i chcemy być jej
kontynuatorami. Stąd - w oczywisty sposób - ważny festiwal
promieniujący na cały region
i zauważalny na scenie międzynarodowej. Festiwal osadzony
w nowocześnie pojmowanej
tradycji, pokazujący znakomitą
muzykę w jej naturalnych kontekstach. Festiwal rozumiany
dosłownie: święto muzyki, spotkanie publiczności i artystów,
gwiazdy na wyciągnięcie ręki,
okazja do wymiany poglądów.

Festiwal kulturotwórczy dzięki
wspólnym projektom mistrzów
i studentów. Festiwal dla wszystkich, ale pielęgnujący określoną
wrażliwość. Festiwal, który przewartościowując potoczne
rozumienie słowa prowincja rewitalizuje bezcenny krajobraz
kulturowy.
Organizator:
Festiwal Bachowski
Świdnica
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MĚSTO BROUMOV

Kulturníprogram
program
Kulturní
červen
2017
únor
2014

6. 5. – 16. 7.,
denně kromě pondělí, 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
1. 2. 20:00

Pátek 9. 6.

KOSTELŮ 15. 2.
Po stopách prvních průmyslníků NOC
17:00 Husův sbor – ZUŠ Broumov

Pátek 23.6. a sobota 24.6. 20:30

20:00

Přehlídka HAVLOVSKÝCH FILMŮ

(Odcházení, Život podle Havla, Občan Havel,
Cesta do severních Čech, Olga).
18:00 kostel sv. Ducha – TRIO BRAUNENSIS
Dvoudenní festival v Šonově u Pitašů na zahradě.
19:00 kostel sv. Václava – Flétna v barokní hudbě
Historie průmyslu a podnikání v našem kraji od 19. do pol.
Bližší info: sgpitas@gmail.com, www.sgpitas.cz. FC UndergrounStěnavanpod záštitou
20. století prostřednictvím obrazových materiálů, archiválií, publikací 20:00 kostel sv. Petra a Pavla – Pěvecký
Plessbor
pořádaný
firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.
kostel sv. Vojtěcha – komentované prohlídky 19:00 – 22:00 dový klub Eden, tel. 603158927
i trojrozměrných předmětů především ze sbírek Petra Bergmanna.
Music and Theatre S.G.Pitaš a Knihovna Václava Havla.
(každou půl hodinu)
Výstavní KD
síň Muzea
Broumovska.
Střelnice.
Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné:Pořádá:
80,-Kč
Vstupné
zdarma
Město Broumov, Římskokatolická
farnost,
ZUŠSwing
Broumov,
K tanci
hraje
Sextet
Náchod
a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
Pořádá: Muzeum Broumovska.
Klášter Broumov
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.

SPOLEČENSKÝ PLES PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

a živnostníků Broumovska

Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší

1. 6. – 30. 6. po – pá 8:30 - 16:30
3. 2. prací
– 21. 2.
8:00výtvarného
– 16:00
VÝSTAVA
žáků
oboru

Pátek 9.6. 20:00

Sobota 24. 6.
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
OSLAVYklub
90Broumov.
LET Vstupné: 80,-Kč
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský

MICHAL PROKOP a FRAMUS FIVE

ZUŠ Broumov za školní rok 2016 – 2017

Předprodej (300,- Kč) JM SPORT BROUMOV, ZDRAVÁ VÝŽIVA
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
LANTOVI HRONOV, ANTIKVARIÁT J.HORA NÁCHOD.

Srdečně vás zveme na ročníkovou výstavu žáků Základní
umělecké školy Broumov. Letos bude obohacena o práce
ze školní soutěže „INSPIRACE SECESÍ“. V rámci oslav 65 let
od založení
ZUŠ Broumov.
Vernisáž
v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin.
Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže: čtvrtek 1. 6. od 17:30
Výstavní síň Staré radnice

17. 2.
Undergrounový
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav
Holčaklub Eden.
Pořádá: MUSIC & THEATRE S.G.PITAŠ z.s.
Výstavní síň Staré radnice
Neděle 11. 6. 14:00

BROUMOVANKA

Pátek 2.9.6.2.18:00
14:00

Taneční odpoledne.
KD Střelnice.
Pořádá: Klub seniorů Broumov

MALÝ
PRINC – KINO
BROUMOVANKA

Animovaný / Fantasy, Francie, 2015, 106 min.
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
Pořádá:
Celovečerní
animovaná
adaptace slavného
díla o přátelství,
lásce a skutečném štěstí.
Konferenční sál IC Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

19:00

BROUMOVSKÉHO FOTBALU

Program zahájí v 9:00 turnaj přípravek. Ve 12:00 začne turnaj
výběrů Broumovska, Policka a Teplicka, následovat bude zápas
Krajánků a Slovanu Broumov A.
š TIP!
V 16:00 se vyhlásí další Legendy broumovského
Náfotbalu.
Po tomto ceremoniálu se utkají Staré gardy Sparty Praha
a Slovanu Broumov.
Program zakončí taneční zábava se skupinami Remake Revival
a Mamut s.r.o.
Hřiště Slovan Broumov.

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

24. 6. 17:00
Klub seniorů Broumov
14. 6. - 24. 8.
Vernisáž výstavy JAKUBA
soubor
po, st, čt 8:00 – 17:00, út 8:00 –Divadelní
18:00, so 8:30
– 10:30 J. K. Tyl, Meziměstí
LIPAVSKÉHO v Galerii Dům
VÝSTAVA výtvarných
prací ZUŠ
12. 2. 19:00
!
je možno v klášterní zahradě po celou sezónu vidět
áš TIP pro
Bláznivá
komedie o tom,Souběžně
že ani když
jste členem vlády, není
N
Broumov
–
studium
dospělé
v rámci projektu Sochy v zahradě 2017 díla Jana Hendrycha.
2. 6. 2017 18:00
si něco začítDíla
s vdanou
sekretářkou.
vybrat
si k záletům
Jakuba Lipavského
budou A
v galerii
k vidění
Ročníková výstava žáků nad 18 let sejednoduché
bude tradičně konat
Dobročinný večer pro Broumovsko v Městské knihovně v Broumově. hotel, kde je i vaše manželka
do 6. 8.aKurátorkou
výstavy jevám
Iva Mladičová.
čínská obsluha
moc nerozumí,
SHOW
Dražba uměleckých předmětů, obrazů, fotografií nebo
Více na www.galeriedum.cz
Vernisáž: středa 14. 6. od 17:30
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete spolehlivého osobního
rukodělných výrobků v tiché aukci a později se zapojit
Galerie Dům, Klášter Broumov.
Zahrají Štěpán Přibyl (trumpeta) a Bohdan Janeczek (saxofon)
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
do veřejné
aukce vín. Výtěžek MECHLE
z celého večera putuje
Městská knihovna Broumov.
TECHTLE
do grantového programu Máme rádi Broumovsko.
Pořádá: ZUŠ Broumov.
Sobota
6. 18:00
rozum stát. A pokud se do
všeho24.
připlete
puritánská poslankyně a
Více informací: www.klasterbroumov.cz
podváděný manžel, je jasné,
že v hotelu musíKONCERT
vypuknout peklo...
mistru
nová posila
Opatské K
sály,
klášterAlexovi
Broumov a slečně Dolores přišla i zbrusu
ZÁVĚREČNÝ
Čtvrtek
15. 6. 2017 18:00
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
Tanečního
oboru
ZUŠ
Broumov
Science
Café
–
Alfons
Mucha
a
Sarah
3. 6. 13:00
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné:
60,-Kč
imitátorkou Cher u nás.

TRAVESTI

Vinum et Cetera

Tradiční veřejná
ochutnávka
českých a moravských
Městské
divadlonejlepších
Broumov.
vín ze Salonu
vín ČR.220,-Kč předprodej / 240,-Kč na
Vstupné:
Hudební program: Cimbálová muzika Bača, Kryštof Karvovský,
jazzový DJ Ondřej Kejzlar
Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura
rozvoj Broumovska. Vstupné: 80,- Kč
12. 2. pro
19:00

SobotaMARCEL
3. 6. 10:00 - 16:00

Bernhardtová: osudové setkání

Téměř pohádkové bylo osudové setkání malíře Alfonse Muchy
s božskou hereckou divou Sarah Bernhardtovou…
24. 2. 19:00
Přednášející: PhDr. Jana Jebavá
místě.
Rezervace vstupenek: martina.junkova@broumovsko.cz,
tel. 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov.
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

FLEMR - BLUES
Pátek 16. 6. 18:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V rámci oslav 65 let od založení umělecké školy.
Sál Dřevník.
Pořádá: Město Broumov.

KAREL

Neděle 25. 6. 13:00 – 18:00

TIP!

CESTA BROUMOVSKÝMI
Náš
ZAHRADAMI A PARKY
Den Země v Broumově

PLÍHAL

Start v parku Alejka od 13:00 – 14:30 , kde si vyzvednete hrací
kartu a pokyny na cestu. Zakončení cesty 16:30 –18:00 ve
KONCERT HUDEBNÍHO
Budova bývalé
kavárny
Café Herzog
Osobitý
pražský
bluesový kytarista v současnéZÁVĚREČNÝ
době hraje ve svém
školní zahradě v Olivětíně, koncert skupiny VIVIAN a opékání
Výstava nepublikovaných
Bauera. Gastro
bandu Marcelfotografií
Flemr Horsta
Trio. Hudebně
se show
hlásí k hlubšímu
OBORUodkazu
– ZUŠ- Broumov
buřtů. Účast na akci je zdarma.
– ochutnávka kávy a zmrzliny.
Pořádá a na akci spolupracují: Město Broumov, DDM Ulita BrouV
rámci
oslav
65
let
od
založení
umělecké
školy.
kořenům
elektrického
blues.
Jeho
rukopis
je
inspirován
mistry
elektrické
Prohlídka části zrekonstruovaných prostor Café Herzog.
mov, APRB o. p. s., Masarykova ZŠ BROUMOV – OLIVĚTÍN,
Městské divadlo
Broumov. Pořádá: ZUŠ Broumov.
Focení nakytary
počkáníjako
polaroidem.
je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence
„Gatemouth“
MěÚ – odbor dopravy a odbor životního prostředí, Informační
Budova bývalé
kavárny
Herzog.
Pořádá:Sumlin,
Město Broumov.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá:
MěstoHasiči
Broumov.
Brown,
EarlCafé
Hooker,
Hubert
Magic Sam,
B. King,
Albert
centrum
Broumovska,
Broumov, Edumed s r. o., BESIP,
17.B.
a 18.
6.
Elektrowinna
a. s.
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,

CENA PAVLA KOUTECKÉHO

Festival českých dokumentárních filmů

Pátek 30. 6. 20:00 a 21:30

Noční prohlídka
broumovského kláštera

Téma: TAJEMSTVÍ VODY. Věk: pro děti 5 / 12 let
Udělování cen probíhá 6. – 10. 6. 2017 v Praze.
26. 2. 19:00
sálmartina.junkova@broumovsko.cz,
Kreslírna, benediktinský klášter
Broumově.
Rezervace:
tel. 734v443
165 /
Poté je možné filmy zhlédnout i v desítce českých měst, letos
Pořádá:
Agentura pro rozvoj Broumovska
minimálně
1 den předem
včetně Broumova. Jednotlivé filmy budou zveřejněny již brzy
Klášter Broumov.
Cena:
80,- Kč // dítě
na webu: www.klasterbroumov.cz
Prohlídku můžete objednat na prohlidky@broumovsko.cz,
Vstupné:
190,-Kč
150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Poutavé vyprávění okořeněné
a živými hudebními ukázkami.
Kontaktní osoba: Martina Junková, e: martina.junkova@broumovsko.cz,
tel. 734 obrazem
443 161
tel. 734 443 165
Benediktinský
klášter
v Broumově.
Středa 7. 6. 19:00
Večerem vás provede PhDr.
Stanislav
Bohadlo,
CSc. Pedagog
Sál Dřevník, Klášter Broumov.
Vstupné: 150,- Kč / 85,- Kč (pro děti).
Univerzity
Hradec
králové,
ale
především
muzikolog, badatel a Náš TIP!
Pořadatel:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska
15. 2. 15:00
!
Trio ve složení Kristina Barta (klavír), Jan Fečo (kontrabas)
popularizátorNčeské
30. 6. – 1. 7.
áš TIP hudby.
a Marek Urbánek (bicí) má za sebou již řadu úspěchů. Kristina

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

ArtCafé – Kristina Barta Trio

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Sobota 17. 6. 12:00

BROUMOVSKÁ POUŤ

Barta získala v roce 2016 cenu OSA za nejlepší jazzovou
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
skladbu. V roce 2015 získali první místo v soutěži Jazz Prix
Tradiční
broumovská pouť s bohatým doprovodným programem
v rámci Bohemia Jazz Festu.
Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska
21. ročník festivalu
(Doctor PP, Perutě, Ledvin Stones, Broumovanka, ukázky
Rezervace vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141
Vstupné:
120,-Kč
/ 90,-Kč
(proslužebních
členy klubu
Vystoupí:
Lenka
Dusilová,
Skyline,
John
Wolfhooker,
Pokáč,
výcviku
psů aArtCafé)
další.) Stánkový prodej.
Není
snad
nikdo,
kdo
by
neznal
čtveřici
nerozlučných
kamarádů
–
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Heebie Jeebies…
Schrollův park.
Pořádá: Agentura
pro rozvoj Broumovska.
Vstupné:
190,-roztržitého
Kč /
dobrosrdečnou
a důvtipnou
Fifinku,
ovšem
geniálního
Dětské
hřiště.
Pořádá:
Město
Broumov.
150,- Kč (pro členy ArtCafé)
28. 2. 18:00
Město Broumov.
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, alePořádá:
oddaného
vtipálka
Vstupné:
v IC Broumov 180,- Kč, na místě 230,- Kč
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice
se Předprodej
vypraví do

Divadlo D5, Praha

BROUMOVSKÁ KYTARA

Čtvrtek 8. 6. 18:00
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých
a neopakovatelných
Čtvrtek
22. 6. 18:00
MASARYK
– KINO
dobrodružství.
Životopisný / Drama / Historický, Česko / Slovensko, 2016,
113 min. Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta.
V jeho srdci
bojovaladivadlo
nespoutanost
extravagantního umělce
Městské
Broumov.
s povinností
a morálkou
úředníka,
diplomata…
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 80,- Kč

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

PŘIPRAVUJEME:
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Pavel Bičiště Vám představí
a netradiční formou kulturu,
18. –zábavnou
22. 7. 2017
ZUŠ Broumov
přírodu, historii a zvyky obyvatel dané oblasti.
V rámci oslav 65 let od založení umělecké školy.
Konferenční
Kreslírna – Klášter Broumov.
Pořádá: ZUŠ Broumov.

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ

sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

festival divadelních představení

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Mníšek – tvořivé dílny pro děti

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

Úterý 6. 6. 15:30 – 17:00
Buddy Guye a Otise Granda.
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Kulturní program
Kulturní program
únor 2014

1. 2. 20:00

červenec 2017
15. 2. 20:00

PLES
PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
Pátek 21. 7. 19:00
SPOLEČENSKÝ
PLES
Příměstské
tábory
s Ulitou

1. 7. 2017 18:00

ZA POKLADY
BROUMOVSKA
V období letních prázdnin vždy
Hraje hudební
skupina Geny – Rtyně
v Podkrkonoší

Ples
pořádaný
firmy Prikner
tepelné zpracování kovů, s.r.o.
PORUČÍK
Z -INISHMORU
pondělí
– pátek
pro dětipod záštitou
od 1. do 9. třídy. Za dotovanou cenu 500 Kč na celý týden včetně
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové, soubor INKA.
Letní hudební festival bude i letos lákat na deset výjimečných
(3 x denně). Více informací najdete na WWW.ULITA.ORG
KD Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ Broumov.
80,-Kč
Ďábelská
groteska,
která
se odehrává
na malém
irském
podvečerních
koncertů českých
i zahraničních
umělců Vstupné:stravy
K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon
& Kaněra,
zpěv:
Leeostrově
Speciální florbalový příměstský tábor proběhne v termínu
Inishmoru. Vedle prostých, po klidu toužících vesničanů žije
v unikátní atmosféře barokních kostelů. Koncerty se konají
A.Davison,
Pavlína
Rudolfová.
Zajištěna
je
bohatá
tombola.
24.
–
28.
7.
2017
pubertální
anarchistka
a
mladistvý
terorista,
jejichž
vzájemná
každou prázdninovou sobotu od 18 hodin, vždy v jednom
je siceEDA
silnějšína
než
láska k všeobecně
vážené teroristické
Předprodej vstupenek v láska
prodejně
broumovském
náměstí.
z deseti broumovských kostelů. Vstupné na koncerty je
3.a2.
– 21.
2.je 8:00
organizaci, ne však
silnější
než cit kVstupné:
jejich milovaným,
huňatým,
dobrovolné
výtěžek
z něj
určen –na16:00
péči o kostely, ve kterých
11., 13., 18., 20., 25., 27. 7. KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klub
Broumov.
80,-Kč
nevinným, čtyřnohým kamarádům.
koncerty probíhají. Více informací na www.zapoklady.cz
10:00 hod.
téma: Iluminace, písařská dílna
Takže – Kdo zabil Prcíka Tomeše? – to je oč tu běží.
13:00 hod.
téma: Pergamen, Kniha
Zbraně, láska, mrtvoly, gagy, zvířátka, výstřely, mučení, polibky.
6. 5. - 16. 7., denně kromě pondělí,
Poručík z Inishmoru!
17. písárny
2. 19:00
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Interaktivní prohlídky středověké klášterní
pro veřejnost.
Vstupné: 60,- Kč
TIP!
Vstupné:
Kč/senioři,
děti od 6 - 15 let, studenti 80,- Kč/
Po stopách
průmyslníků
Vernisáž vprvních
sobotu 1.2.2014
v 16.00 hodin. Výstavní
síň150,Staré
radnice
Náš
děti od 3 - 6 let 40,- Kč/ děti do 3 let zdarma.
Sobota 22. 7. 19:00
a živnostníků Broumovska
Rodinné vstupné 380,- Kč (2 dospělí + 2-3 děti)
HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!
Výstavní síň Muzea Broumovska.
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Pořádá: Muzeum
Broumovska.
Pořádá: Maiwaldova akademie, Vzdělávací a kulturní centrum
Divadlo Artur. Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce.
9. 2. 14:00
Broumov o.p.s.
Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však
na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou
25. 6. – 6. 8.
Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz
Středa 12. 7. 19:00
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré
ArtCafé OpenAir – 13th Dimension finanční zázemí. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se
Výstava Jakuba Lipavského představuje soubor objektů.
Kurátorkou je Iva Mladičová.
Pětičlenná kapela zformovaná na podzim 2015 ve švédském
rozvést a přesto z toho získat dost peněz.
Sochy v zahradě 2017 – v rámci 2. ročníku projektu jsou
Göteborgu, která se věnuje soudobé i tradiční hudbě Blízkého
Hrají: Jindra Kriegel, Eva Decastelo, Bořek Slezáček a další.
12.
2. 19:00
!
v klášterní
zahradě
umístěna díla Jana Hedrycha.
východu a dalších arabských
ve vlastních aranžích,
Vstupné: 190,- Kč
TIPtradic
š
á
komedie
N
kde ji mísí s vlivy severského
jazzu a Bláznivá
švédské lidové
hudby. o tom, že ani když jste členem vlády, není
Rezervace: jakub.sleis@broumovsko.cz,
tel. 734 570 141
ArtCafé,
jednoduché
si něco
začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
1.7., 8.7., 14.7., 15.7, 22.7., 28.7., 29.7.
klášterní zahrada (v případě nepřízniěhotel,
počasí kde
sál Kreslírna)
20:00 a 21:30
je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Čtvrtek
20. 7. 18:00
přímo
katastrofa. To potom
potřebujete
spolehlivého osobního
Vstupné: 190,- Kč /150,- Kč (pro členyjeklubu
ArtCafé)
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
Noční prohlídky tematicky zaměřené na momenty života
v klášteře. Užijte si jedinečnou noční atmosféru!
rozum stát. A pokud
! se do všeho připlete puritánská poslankyně a
áš TIP
Objednávky: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
podváděný N
manžel, je jasné,
že vstav
hotelu
vypuknout
peklo...
Současný
krajinymusí
a nedostatek
vody, jeho
příčiny, vliv
mistru
Alexovi
posila
18.nová
7. – 22.
7.
Vstupné:K
150,Kč/děti
85,- Kč a slečně Dolores přišla i zbrusu
klimatu. Přednášející: Jiří Malík.
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
Kontakt: sarka.vavrova@broumovsko.cz.
4. 7. - 29.
7. út - pá Cher
9:00 –u17:00,
Městské divadlo Broumov.
Pořádá:
Město
Broumov. Vstupné: 60,-Kč
imitátorkou
nás. so 9:00 –12:00
Klášter
Broumov,
Kreslírna.
Nádvoří broumovského kláštera. Permanentka 450,- Kč
Pořádá: Maiwaldova akademie, Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov.
Městské divadlo Broumov.
Úterý 18. 7. 15:00
Vstupné: zdarma
24. 2. 19:00
220,-Kč
/ 240,-Kč na místě.
FotografieVstupné:
Otto Kahlera
– dobovýpředprodej
záznam broumovské
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Langerovy zahrady z roku 1908
25. 7. – 25. 8. po – pá 9:00 – 17:00
Divadlo D5. Pohádka na motivy večerníčku České televize. Jednou
Výstavní síň Lokart v Café Herzog, Mírové náměstí Broumov.
takhle z jara Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové
VÝSTAVA KRAJKÁŘSTVÍ MARCELY
Pořádá: Město Broumov, Institut regionální paměti Broumovska,
vajíčko s přáním, aby se jí něco vylíhlo, malého psa a pojmenovala
12.
2. 19:00
DDM Ulita
Broumov,
Gymnázium Broumov
HOVADOVÉ A KRAJINOMALBY
ho Škubánek. Od té doby jsou nerozluční kamarádi…
Vstupné 40,- Kč

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
Interaktivní prohlídky Skriptoria
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

BROUMOVANKA

Jakub Lipavský v Galerii Dům

Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

TRAVESTI SHOW

NOČNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA

Voda, prostředí a my
aneb budeme mít co pít?

TECHTLE MECHLE

Broumovské vily a zahrady
na přelomu 19. a 20. století

Pátek 7.MARCEL
7.

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ

FLEMR - BLUES

KAREL

Náš

TIP!

PLÍHAL

Polsko-český kulturní
Úterý 18. 7. 20:00
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém
ZÍTRA odkazu
TO ROZTOČÍME,
JAROUŠKU!
FESTIVAL
HORY
LITERATURY
bandu Marcel
Flemr Trio.
Hudebně se hlásí k hlubšímu
-

JIŘÍHO KOLLERTA
Výstavní síň na Staré radnici.
Pořádá: Město Broumov

31. 7. – 4. 8. po – pá 8:00 – 15:00
Agentura Snů. Skvělá hudební komedie Jaroslava Sypala ze
Vernisáž česko-polské výstavy komiksů v klášterním
kořenům
elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován
elektrické
současnosti,mistry
nabitá humorem.
Manželský pár svádí mezi sebou
Lapidáriu
Letní filmový tábor Filmfárum
nelítostný
souboj.
Kdo
z
nich
získá
víc?
Všechno
nebo
nic!
kytary
jako
je
T-Bone
Walker,
Lowell
Fulson,
Clarence
„Gatemouth“
20:00
Autorské čtení Olga Tokarczuk, Mariusz Szczygiel,
Doporučeno pro děti se zájmem o animaci, herectví, režii,
Přijďte
se zasmát
a pořádně to roztočit!
moderuje
Renata
Putzlacher-Buchtová.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá:Letos
Město
Broumov.
Brown,
Earl
Hooker,
Hubert Sumlin, Magic Sam,
B. B.
King, Albert
scénáristiku.
využijeme
klášterní zahradu pro pár
Hrají:
Josef
Mladý,
Kateřina
Kornová,
Martin
Maxa,
Jaroslav
Sál Kreslírna,
Klášter
Broumov.
Vstupné:
160,-Kč
v
předprodeji
IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins,
ale
i
současnějším
přístupem
Roberta
Craye,
filmových na
experimentů.
Sypal, Tereza Šefrnová a další.
Pořádá: Góry Babel a Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Minimální
počet
10
dětí,
od
9
let.
Vstupné: 180,- Kč
BroumovBuddy Guye a Otise Granda.
19:00

a LEONA SI POSPÍŠILA

LETNÍ KINO
Areál Dětského hřiště

komedie
francouzského autora Georgese Feydeaua.
Fifinku, roztržitéhoDvě
ovšem
geniálního
Pořádá: Město Broumov
28.z 2.
18:00
IP! ale
První
příběh začíná
pozdním příchodem
flámu
a rozvíjí
Vstupné: zdarma
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného,
oddaného
vtipálka
Náš T
groteskní situace z manželského soužití. Druhý příběh se točí
Pátek 7.Pinďu
7. 21:30
a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice
vypraví do
kolemse
hysterického
těhotenství paní Leony.
Výsledkem není
POLSKÉ
TATRY
A OKOLÍ
MUZZIKANTI
LETNÍ
KINO
narození
dítěte, ale šok předpokládaného
otce předpokládaného
pohádky a zažije– tak
opět jedno
ze svých velkých
a neopakovatelných
Cestopisná
přednáška 19. 8.
dítěte, z něhož se zpravidla už nikdy neprobere…
Romantický
/ hudební, Česko, 2017, 109 min. Muzzikanti jsou
dobrodružství.
Režie: Petr Lanta. Hrají: Renata Kolářová, Petr Hofman,
film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
Stanislava Plachá, Tereza Vodňanská,Pavel
VáclavBičiště
Malich, Kateřina
Vám představí
a netradiční
rockovou současnost. Slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen
Českozábavnou
– polský rockový
festival formou kulturu,
Vejrostová, Josef Palhoun, Anna Škodová,
Luciehistorii
Koubová,
Broumov.
přitahuje Městské
od nepamětidivadlo
a hudba má
své nezastupitelné místo…
přírodu,
a zvyky obyvatel
dané
Vystoupí: Big
Dog,oblasti.
Temper, Wajnot? a další
Šimon Zahradník. Nápověda: Hana Buchtová, technika: Tomáš
Areál Dětského
hřiště.
Pořádá:
Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
AreálMěsto
Dětského
hřiště
sál IC. Pořádá:
Broumov.
Vstupné: 40,-Kč
Cirkl. Toto představení se odehraje v Konferenční
Městském divadle!
Pořádá: Město Broumov.

ROCKSTOCK

Vstupné: zdarma

Vstupné: 70,- Kč

Pořádá: Město Broumov

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

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

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

Doporučujeme rezervaci vstupenek.
Vstupné:dobrosrdečnou
dospělí 170,- Kč/dětia110,-Kč
důvtipnou

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165.

Uzávěrka přihlášek: do 21.7 2017.
Středa 19. 7. 19:00
Pátek 7.sál
7. Kreslírna,
20:00
26. 2. 19:00
benediktinský klášter v Broumově.
Klášter Broumov.
Cena: 2200,- Kč/dítě
DON
ŠAJN
BLANKA
ŠRŮMOVÁ,
JAN
SAHARA
HEDL
Pořádá:
Agentura pro
rozvoj
Broumovska
ŠPORKOVY
BAROKNÍ
PÍSNĚ
Don
Šajn
je
zlotřilý
šlechtic,
který
usiluje
o
ruku
krásné
dony
předkapela:
Szuszmiszmegele
Vstupné:
190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Anny. Navíc marnotratník, bezbožník Poutavé
a prostopášník.
Klub Eden Broumov.
vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
V této inscenaci jsou zastoupeny jak marionety, tak herci
Pořádá: SG Pitaš.
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
s obrovskými maskami na hlavě.
Vstupné: 150,- Kč v předprodeji JM Sport Broumov, na místě
Hradec
králové, ale především muzikolog, badatel a
Režie: Vít Brukner, výprava a hudba: Univerzity
Buchty a loutky
za pomoci
200,- Kč 15. 2. 15:00
Báry Čechové, kopie loutek: život a Miroslav
Trejtnar. české hudby.
popularizátor
7. 7. a 21.7.
20:00 a 21:30
PŘIPRAVUJEME:
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE Vstupné: 60,- Kč
1. 8.klášter v Broumově.
NOČNÍ
HRANÉ
PROHLÍDKY
Čtvrtek 20. 7. 16:30 a 20:00 sál Kreslírna, benediktinský
Divadlo
D5, Praha
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Letošním tématem prohlídek je stavitelství a Baroko.
NEBOŽKA
PANINA
MATKA
Objednávky: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

1
Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk - kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

2
Schloss-Park-Anlage in Między
lesie (Mittelwalde). Reste der
gotischen Burg mit dem Schwarzen
Turm und die Schlossresidenz im Renaissance-Barockstil. In einem Flügel
ist ein Hotel eingerichtet.
Międzylesie - hrad a zámek.
Zbytky gotického hradu s Černou
věží, renesanční dvůr a barokní
zámek. Jedno křídlo zámku je adaptováno na hotel.
Zespół zamkowo-pałacowy
w Międzylesiu. Pozostałości gotyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezydencją
pałacową. W jednym skrzydle urządzony jest hotel.

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki - Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.

Ziemia Kłodzka nr 275/czerwiec 2017

61

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

8
Uzdrowisko Kudowa - Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa - Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou republikou, se opírá o využití
zdejších pěti minerálních pramenů.

10
Kurort Lądek - Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion
bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt„Wojciech“(früher„Marienbad“),
in der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.

9
Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.

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

11
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

14
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

15
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Uzdrowisko Długopole - Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

16
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá
ma sudetského pohoří od Králic
kého Sněžníku až po Sněžku.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu historyków spiera się co do przeznaczenia
tych podziemnych i naziemnych
obiektów, które powstały w Górach
Sowich w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese O
 bjekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.

20
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

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

