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Wakacyjna Szkoła Letnia
Spotkania integracyjne
młodzieży z Białorusi i Polski

Dolny Śląsk - Liberec
(5-14.08.2017 r.)

10.08.2017 r. 50- osobowa grupa zdobyła po prawie 5- godzinnej wędrówce górskiej Śnieżkę i uczestniczyła w polsko- czeskich uroczystościach z okazji dnia Św. Wawrzyńca

Przewodniczący Sejmiku wspólnie z Marszałkiem C. Przybylskim odznaczyli
Swietłanę Worono - polską nauczycielkę z Lidy medalem Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego”.

Niezapomnianym akcentem wizyty było spotkanie w dniu 08.08. 2017 r.w sali Sejmiku z władzami Dolnego Śląska. Julian Golak wygłosił laudację na cześć polskiej
nauczycielki z Lidy a przewodniczący Sejmiku wspólnie z Marszałkiem Cezarym Przybylskim odznaczyli naszą rodaczkę medalem Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego”.

Duże wrażenie na gościach z Białorusi zrobiła wizyta w kraju libereckim, szczególnie
łatwość przejazdu przez granicę z Rep. Czeską oraz zwiedzanie góry Jested i ZOO

Warsztaty prowadzone przez dr Ryszarda Gładkiewicza.

Prof. dr hab. Adam Jezierski - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego osobiście wprowadził gości na wieżę matematyczną, opowiedział o historii i obecnej działalności Uczelni.
Na zakończenie półtoragodzinnej wizyty w uczelni prof. Jezierski zagrał dla gości z Białorusi koncert na 300-letnich organach w sali Oratorium Marianum.
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Julian Golak

KRWIODAWSTWO RATUJE ŻYCIE LUDZI
W czerwcu 2012 roku Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
podjął uchwałę o nadawaniu
i noszeniu Odznaki Honorowej
Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego.
Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego są wyrazem szczególnego
wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania województwa dolnośląskiego w kraju i na
świecie. Odznaki mają na celu
wyróżnienie i docenienie ludzi
i organizacji z różnych środowisk
lokalnych naszej dolnośląskiej
małej ojczyzny, którzy swoją pracą i postawą wzbudzają szacunek
i podziw.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego
następującym osobom: Markowi
Bortnikowi, Halinie Kocoń, Piotrowi Kwiatkowi, Janowi Nowakowskiemu, Stefanowi Remontowi,
Eugeniuszowi Koconiowi i Jarosławowi Wawszczykowi.
Marek Bortnik
Pan Marek Bortnik od 1988
roku jest członkiem Klubu Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi RP w Szczytnej. W okresie
30 lat działalności i honorowego
krwiodawstwa oddał bezinteresownie około 60 litrów krwi, ratując zdrowie i życie innych ludzi.
Brał czynny udział we wszystkich akcjach werbunkowych
w punkcie k r wiodawst wa
w Kłodzku oraz akcjach wyjazdowych poboru krwi w Szczytnej,
przyczyniając się do powiększenia członków klubu. W wyniku
jego działań udało mu się pozyskać ośmiu młodych krwiodawców, którzy systematycznie
oddają krew i do tej pory łącznie
oddali 27 650 ml krwi.
W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Wspólnie z
zarządem klubu pomaga w organizowaniu imprez okolicznościowych dla członków klubu i ich
rodzin, miedzy innymi: wycieczki
krajoznawcze, zawody strzeleckie, rajdy.
Bierze czynny udział w organizacji akademii z okazji Dni HDK.
Bierze w nich udział nawet wraz

Szczytna, 15.07.2017 r. Krwiodawcy uhonorowani odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” .

z rodziną. Na apel „potrzebna
krew dla ratowania życia”, zawsze jest gotowy do jej oddania.
Cieszy się zaufaniem i uznaniem
kolegów krwiodawców i zarządu
klubu.
Halina Kocoń
Pani Halina Kocoń jest zasłużonym Honorowym Dawcą krwi
od 1990 roku i członkiem Klubu
Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi Rzeczypospolitej
Polskiej w Szczytnej.
Po raz pierwszy oddała krew
na hasło „Potrzebna krew dla
dziecka do operacji”. Od tego
czasu systematycznie oddaje
krew. Do dnia 20.05.2017 roku
oddała ponad 18 000 ml krwi
dla ratowania życia i zdrowia
drugiego człowieka.
Jest osobą bardzo zaangażowaną w działalność klubu.
Wspiera i pomaga w organizowaniu Rejonowych, Okręgowych
i Krajowych Spartakiad Klubów
HDK w Sportach Obronnych,
wczasów wagonowych, wycieczek i ognisk turystycznych.
Pomaga w organizowaniu
uroczystości z okazji Dni HDK.

W latach 1998 – 2006 przez dwie
kadencje pełniła funkcję Członka Zarządu a od 2006 do 2010
pełniła funkcję Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej.
Cieszy się zaufaniem zarządu
klubu jak i kolegów krwiodawców. Przynajmniej dwa razy
w miesiącu prowadzi dyżury
w klubie, załatwiając bieżące
sprawy krwiodawców. Często
oddaje krew podczas akcji „Na
ratunek. Potrzebna krew”. Promuje honorowe krwiodawstwo w
miejscu pracy, na terenie Miasta i
Gminy Szczytna oraz województwa.
Za działalność w klubie
została wyróżniana wieloma
odznaczeniami i dyplomami.
Od 2008 roku, za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
organizuje wraz z mężem zbiórki
pieniędzy na terenie Szczytnej
dla osób chorych, na leczenie
i rehabilitacje. W roku 2007 odznaczona medalem,, Zasłużony
Dla Ochrony Zdrowia”, a w roku
2014 „Brązowym Krzyżem Zasługi”. Swoją postawą promuje nie
tylko honorowe krwiodawstwo,
ale także Województwo Dolnośląskie.

Piotr Kwiatek
Pan Piotr Kwiatek jest członkiem Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w Szczytnej.
Krew zaczął oddawać w 1985
roku. Do klubu SHDK wstąpił
w 1987 roku i w ciągu 30 lat
oddał bezinteresownie ponad
60 litrów krwi, ratując życie
i zdrowie ludzkie. Przez wszystkie te lata dał się poznać jako
wzorowy członek klubu, bierze
czynny udział w organizowanych
przez klub imprezach. Uczestniczy w zebraniach klubowych
i dyżurach. Bierze czynny udział
w akcjach werbunkow ych
w punkcie k r wiodawst wa
i w miejscu zamieszkania propagując honorowe oddawanie krwi,
przez co przyczynia się do wzrostu honorowo oddawanej krwi
i ilości członków klubu. Cieszy
się zaufaniem zarządu klubu
i kolegów krwiodawców, często
bierze udział w akcjach w oddawaniu krwi „Na Ratunek”. Nie
pozostaje obojętny na potrzeby
drugiego człowieka, czekającego
na ten lek.
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Jan Nowakowski
Pan Jan Nowakowski jest
członkiem Klubu Stowarzyszenia
Honorowych dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w Szczytnej. Honorowo oddaje krew od
1983 roku, a do klubu Honorowych Dawców Krwi wstąpił rok
później. Do końca grudnia 2014
roku, na potrzeby krwiodawstwa
i krwiolecznictwa oddal ponad
79.000 ml krwi.
W okresie 30-letniej działalności w klubie, pełnił przez
dwie kolejne kadencje funkcje członka Komisji Rewizyjnej
i przez jedną kadencję funkcję członka Zarządu. Cały czas
czynnie włącza się do działań podejmowanych i wykonywanych
przez Zarząd klubu, organizując
wycieczki wagonowe, zawody
rekreacyjno – sportowe, spotkania i Akademie dla krwiodawców
i ich rodzin. Propaguje ruch Honorowego Oddawania Krwi.
Bierze udział w Akcjach werbunkowych nowych krwiodawców. Podczas powodzi w latach
1997-1998 pomagał przy rozładunku, segregacji i wydawaniu
darów dla pokrzywdzonych powodzian – mieszkańców miasta
i gminy Szczytna. Pomaga zarządowi klubu przy organizacji Spartakiad Klubów HDK w sportach
obronnych, które organizuje co
roku od 14 lat.
Pan Jan Nowakowski, ze
względu na to, że prowadzi także
zakład budowlany, jest też sponsorem. Użycza bezinteresownie
samochód do przewozu sprzętu na Jamrozową Polanę, gdzie
na strzelnicy biatlonowej klub
organizuje zawody strzeleckie.
Pan Jan sędziuje też w jednej
z dyscyplin sportowych. Obecnie
jest członkiem Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Jest
współorganizatorem wyjazdowych akcji poboru krwi w Szczytnej i w Dusznikach-Zdrój, które
cieszą się zainteresowaniem
mieszkańców.
Stefan Remont
Pan Stefan Remont jest Honorowym Krwiodawcą, aktywnym od 1973 roku. Od 1986
roku działał w Zarządzie Klubu
Kolejowego Krwiodawców,
a w latach 1989 - 2003 pełnił
funkcję prezesa kolejowego
Klubu Krwiodawców w Kłodzku.
W latach 2003 - 2004 był wiceprezesem tego klubu, jednocze-

śnie będąc wiceprzewodniczącym Zarządu Rejonowego PCK
w Kłodzku. W styczniu 2005
roku założył Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi RP,
którego został prezesem. Wyróżnił się sumienną pracą społeczną
i dużym zaangażowaniem przy
organizowaniu imprez na rzecz
honorowego Krwiodawstwa.
Dla Krwiodawców i ich rodzin,
organizował wycieczki krajoznawcze i wagonowe, kwesty
uliczne, akcję „Potrzebna Krew
na Ratunek”.
Od 2006 roku jest organizatorem wyjazdowych Akcji Poboru
Krwi w Szczytnej i w Dusznikach Zdrój, w czasie których sam też
oddaje krew. Oddał bezinteresownie do dnia 21.12.2016 roku
ponad 71.000 ml krwi.
W latach 1997 - 1998 zorganizował transporty z pomocą dla
powodzian z Kotliny Kłodzkiej.
Sprowadził dary żywności, środki
czystości i higieny oraz odzież.
Od 1994 roku jest głównym
organizatorem Spartakiad Krwiodawców o zasięgu rejonowym
i okręgowym, a od 2005 roku
ogólnopolskim. Prowadzi akcje
werbunkowe w zakładach pracy, w szkołach zawodowych, w
punkcie krwiodawstwa i wśród
mieszkańców powiatu kłodzkiego - przyczyniając się do
systematycznego rozwoju Klubu
SHDK, dzięki czemu wzrasta ilość
oddanej krwi.
W roku 2004 nawiązał współpracę z Dobrowolnym Stowarzyszeniem Honorowych Dawców
w Audun - Le - Tiche we Francji.
W roku 2005 zostało podpisane
porozumienie o współpracy i wymianie międzynarodowej między
klubem z Kłodzka i z Francji.
Pisze artykuły i ogłoszenia
o terminach oddawania krwi
w prasie lokalnej i regionalnej.
Miał też kilka wystąpień w tej
sprawie w telewizji lokalnej.
Od 2008 roku, za zgodą
Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, organizuje zbiórki
pieniędzy na terenie Szczytnej
dla osób chorych, na leczenie
i rehabilitacje. Przekazał już chorym ponad 15 tysięcy złotych.
Eugeniusz Kocoń
Pan Eugeniusz Kocoń jest
członkiem klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
RP w Szczytnej. Z Honorowym
Krwiodawstwem związał się po
raz pierwszy w roku 1984, kiedy
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była potrzebna krew dla ciężko
chorego pacjenta. Od tego czasu zaczął oddawać krew systematycznie. Przez 33 lata oddał
ponad 57 000 ml krwi, ratując
życie i zdrowie ludzkie. Czynnie
uczestniczy i pomaga zarządowi
w jego pracy, przy organizowaniu Dni Honorowego Krwiodawstwa, wycieczek krajoznawczych,
imprez rekreacyjnych, rajdów
i ognisk z udziałem młodzieży.
Jest zaangażowany w promowaniu Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w miejscu pracy i wśród mieszkańców miasta Szczytna oraz
Województwa Dolnośląskiego.
Pełni dwa razy w tygodniu dyżury w klubie, załatwiając bieżące
sprawy krwiodawców.
Od 2012 roku pełni funkcję
wiceprezesa w Zarządzie Klubu.
Za swoją działalność społeczną
odznaczony został,,Brązowym,
Srebrnym, Złotym Krzyżem Zasługi”.,,Zasłużony Dla Zdrowia
Narodu”. Odznaczony także,,Za
Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”
oraz odznaczeniem,,Zasłużony
Działacz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.
Od 2008 roku, za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co roku wraz z żoną organizuje zbiórki pieniędzy na terenie Szczytnej dla osób chorych,
na ich leczenie i rehabilitację.
Jarosław Wawszczyk
Pan Jarosław Wawszczyk
od 1987 r. jest krwiodawcą
i do 11.01.2017 roku dla potrzeb lecznictwa honorowo
oddał ponad 55.000 ml krwi,
ratując zdrowie i życie drugiego człowieka. Od 1989 roku
należy do Klubu Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi RP
w Szczytnej. W latach 2003-2007
był członkiem zarządu klubu,
a w latach 2007-2011 pełnił funkcję sekretarza zarządu. Od 2011
roku jest wiceprezesem Klubu
SHDK RP w Szczytnej. Bierze
czynny udział we wszystkich
akcjach klubu. Pomaga w organizacji imprez dla krwiodawców
i ich rodzin. Sędziuje w dyscyplinach strzeleckich na Krajowej Spartakiadzie Klubów HDK
w Sportach Obronnych. Cieszy się uznaniem i zaufaniem
kolegów krwiodawców. Bierze
czynny udział w akcjach werbunkowych w punkcie krwiodawstwa oraz wśród mieszkańców
powiatu kłodzkiego, przyczy-

niając się do systematycznego
powiększania liczebności klubu
i jego rozwoju. Nawiązał współpracę z samorządami lokalnymi: Starostwem Kłodzkim oraz
Urzędem Miejskim w Szczytnej.
W porozumieniu z zarządem klubu promuje Honorowe Krwiodawstwa wśród młodzieży w liceach i szkołach średnich Kłodzka.
Jest jednym z organizatorów
spotkań na uczelniach z okazji
Dni HDK, które poprzedzone
są projekcją filmów o tematyce
krwiodawstwa. Ponadto promuje
w naszym regionie zdrowy styl
życia, zachęcając tym samym
młodzież do aktywnego uczestniczenia w organizowanych festynach i spartakiadach.
Pon adto pan J a ros ł aw
Wawszczyk jest jednym ze współorganizatorów cyklicznych spotkań z olimpijczykami polskimi
w miejscowości, skąd się wywodzi. Impreza ta w 2014 i 2016
roku zyskała aprobatę w Ministerstwie Sportu i Turystyki i za
jej organizację otrzymał I miejsce
i miano najlepszej imprezy
organizowanej w środowisku
wiejskim. Swoimi dotychczasowymi osiągnięciami w pracy
społecznej dla lokalnej społeczności powiatu kłodzkiego zyskał
jej szacunek i uznanie. Za swoją
pracę społeczną był wielokrotnie
nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Jest to dla mnie wieki zaszczyt móc uhonorować tak
wspaniałych ludzi, którzy swoją
postawą życiową od wielu lat ratują zdrowie i życie chorych ludzi.
Mam nadzieję, że w dalszym
ciągu będą Państwo zaangażowani w pracę na rzecz niezbędnej
pomocy na rzecz ludzi potrzebujących. Wasza postawa jest
wzorem do naśladowania oraz
napawa nadzieją, że są na Dolnym Śląsku dobrzy ludzie, którzy
bezinteresownie niosą pomoc
w każdej sytuacji, szczególnie,
gdy jest potrzebna krew - lek
niezastąpiony.
Pragnę jeszcze raz wyrazić
podziękowania za dotychczasową postawę życiową. Jednocześnie mam nadzieję na Waszą
dalszą aktywną działalność społeczną. Krwi ciągle brakuje i nie
ma takich słów, którymi możnaby
właściwie wyrazić wdzięczność
Honorowym Krwiodawcom.
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RYSZARD GRZELAKOWSKI
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
Ryszard Grzelakowski urodził
się w Warszawie 6.10.1933 roku.
Wojna tragicznie dotknęła Jego
rodzinę, a także Jego samego,
gdyż został sierotą. Przepracował 45 lat w służbie zdrowia
jako rehabilitant. W 1996 roku
przeszedł na emeryturę. Kochał
ponad wszystko miasto Duszniki
-Zdrój, gdzie mieszkał bez przerwy od 1960 roku. Był prezesem i
do końca życia najaktywniejszym
działaczem Towarzystwa Miłośników Dusznik – Zdroju, które
założył z grupą przyjaciół w 1982
roku. Zbierał i opisywał archiwalia
dusznickie. Zgromadził ponad
10000 fotografii z różnych epok.
Przez 50 lat prowadził kronikę fotograficzną miasta. Zorganizował
ponad 100 wystaw, na których
prezentował ludzi i dziedzictwo
kulturowe. Opublikował ponad
500 różnych publikacji w formie
książek i artykułów prasowych o
swoim ukochanym mieście oraz o
ziemi kłodzkiej, w tym 32 zeszyty
„Encyklopedii Dusznik-Zdroju”.
Pisał o domach, pensjonatach,
sanatoriach , ratuszu, rynku, ulicach, kościołach, cmentarzach,
pomnikach dawnych i obecnych,
zdroju, parku zdrojowym, figurach i krzyżach przydrożnych,
historii szpitala, apteki, chóru
kościelnego i szkoły. Był też autorem monografii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach
i Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ ZEM”. Opracował
kalendarium dziejów miasta oraz
wydał grafiki Władysława Kolbusza i Krzysztofa Froesse, przedstawiające uroki Dusznik-Zdroju
i ziemi kłodzkiej. Często powtarzał słowa św. o. Maksymiliana
Kolbe: „Uważam, że istnienie
nasze ma tylko wtedy sens, gdy
innym potrafimy dać coś z siebie”.
Pan Ryszard, bo prawie wszyscy w taki sposób o nim mówili,
zawsze z wielką swadą i kulturą
opowiadał o dawnych dziejach
Dusznik- Zdroju oraz o jego
mieszkańcach. Losy życiowe rzuciły go do Dusznik w 1960 roku
i tutaj z wyboru pozostał już do
końca życia. Jego pasją stało się
malowanie i fotografowane oraz
opisywanie niezwykłych dziejów
miasta i jego mieszkańców. Jak
mówił, przyświecało mu staszi-

Śp. Ryszard Grzelakowski podczas spotkania „Przystanek Duszniki” w Muzeum Papiernicwa w 2014 roku. fot. Teresa Bazała

cowskie przesłanie „przez poznanie kraju - do jego umiłowania,
przez umiłowanie - do czynów
ofiarnych”. Dlatego angażował
się w działalność Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kłodzkiej,
Dolnośląskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, był
przedstawicielem regionu w
Radzie Krajowej Regionalnych
Towarzystw Kultury. Jako radny
w latach 1994-1998 kierował komisją kultury w Radzie Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju. Był tak aktywny w sferze kultury, ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego, bo uważał, że „wszystko
dzieje się i rozstrzyga na obszarze
kultury : sprawy wielkie i małe,
losy dużych i małych miasteczek,
wsi, życie i śmierć, a nawet zbawienie człowieka”.
Od 1992 roku był członkiem
redakcji ponadgranicznego czasopisma „ Ziemia Kłodzka – od
kladskeho pomezi - Glatzer
Bergland”, gdzie pisał o historii

i kulturze regionu. Do końca życia
starał się regularnie publikować
w tym miesięczniku, który niezwykle sobie cenił. Ostatni artykuł pt. „ Dziedzictwo kulturowe
Dusznik- Zdroju. Ludzie i wydarzenia” opublikował w wydaniu
czerwcowym „Ziemi Kłodzkiej”,
na kilka tygodni przed śmiercią.
Za publikacje w tym czasopiśmie
nigdy nie pobierał żadnego honorarium. Swoje artykuły publikował także w innych czasopismach: „Gazecie Gmin”, „Nowej
Gazecie Gmin”, „Poznaj swój kraj”,
„Gazecie Prowincjonalnej”, „Blik”,
„Bramie”.
Ryszard Grzelakowski był także głównym inicjatorem odnowy
i remontu cmentarza wojennego
w Dusznikach z 1866 roku. Na
tym zapomnianym cmentarzu
w Dusznikach- Zdroju (dzięki jego inicjatywie) odbyły się
uroczystości upamiętniające, z
udziałem konsulów generalnych:
Anny Olszewskiej z Pragi oraz

Igora Šedo z Wrocławia. Dzięki
Jego inicjatywie upamiętniono specjalną tablicą pobyt Felixa Mendelssohna-Bartholdy
w Dusznikach – Zdroju.
Od ponad dwudziestu lat
angażował się w organizację
Polsko- Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Corocznie organizował
w Dusznikach co najmniej trzy
ważne wydarzenia kulturalne. Aktywnie współpracował z Czechami z Novego Mesta nad Metuji,
miasta partnerskiego Dusznik-Zdroju, gdzie prezentował liczne
wystawy i wygłaszał prelekcje.
W 2014 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego – jednomyślnie - przyznał mu Złotą
Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Był też
odznaczony Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Odznaką
Zasłużony Działacz Kultury. Był
też Honorowym Obywatelem
Dusznik-Zdroju.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dn. 8.08.2017 roku odszedł do Wieczności

Ś.P. Ryszard Grzelakowski
Członek redakcji naszego czasopisma, od 1992 roku
Prezes Towarzystwa Miłośników Dusznik – Zdroju
Niezwykle zaangażowany w opisywanie,
ochronę i promocję
dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej.
W Ś.P. Ryszardzie Grzelakowskim
tracimy Cennego Współpracownika i Wielkiego Miłośnika
Dusznik-Zdroju, ziemi kłodzkiej i Dolnego Śląska.
Niech odpoczywa w pokoju!
Rodzinie Ś.P. Ryszarda Grzelakowskiego składamy wyrazy
najserdeczniejszego współczucia.
Redakcja „Ziemi Kłodzkiej”
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KAPŁAŃSKIE KWIATY NA GOLGOCIE ZACHODU
KL DACHAU – ŚWIAT BEZ BOGA I NIEMIECKA
FABRYKA ŚMIERCI
Z dr Anną Jagodzińską historykiem IPN i autorką szeregu publikacji nt. martyrologii księży,
m.in. w KL Dachau, rozmawia ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych.
„Pomimo to, że nie widzimy
tutaj żadnych grobów, znajdujemy się na największym
na świecie cmentarzu księży.
Największą ofiarę ponieśli
Polacy. Z 1780 polskich księży, 868 zginęło. Rzeczywistość
była gorsza, niż nasze wyobrażenie o tym, co się tutaj wtedy wydarzyło”. (Kard. Friedrich
Wetter, arcybiskup monachijski
podczas Mszy św. w Dachau,
30 kwietnia 1995 r.)
Na wstępie pragnę podkreślić, że do 2013 r. w Europie żyło
jeszcze trzech kapłanów, którzy
przeżyli KL Dachau. Jeden z nich
mieszkał w Niemczech (w wieku 103 lat zmarł z na początku
czerwca 2016 r.), drugi we Włoszech. W kwietniu 2013 r. zmarł
trzeci z nich, Polak. W piątek
przed świętami wielkanocnymi skończył 100 lat. Był nim ks.
kanonik Leon Stępniak (* 29 III
1913 † 5 IV 2013 Kościan), więzień niemieckich obozów w Dachau i Gusen (1940-1945). Doktor Jagodzińska jest bratanicą
śp. ks. Stępniaka, który zdołał
przekazać jej cenne dokumenty dotyczące walki o godne
przeżycie KL Dachau. W rok
później, Pani Anna Jagodzińska obroniła na UKSW rozprawę doktorską pt.: „Ksiądz
kanonik Leon Stępniak (19132013). Więzień niemieckiego
obozu koncentracyjnego Dachau i Gusen (1940-1945)”,
napisaną pod kierunkiem
prof. Jana Wysockiego. Pani
Doktor, skąd pomysł na taki
właśnie tytuł rozprawy doktorskiej?
Świat bez Boga! Ależ on
tam był, każdego dnia, chociaż
niewidoczny, w obozowym
pasiaku - Chrystus. Świat bez
Boga był światem niemieckich
oprawców, wyznawców nazistowskiej ideologii, depczącej
prawo naturalne, prawo Boskie,

Dekalog. Świadectwo dali Polscy
kapłani, w miejscu rozszalałego
zła pozostali Niezłomni - Wierni Bogu i Ojczyźnie. Jednym
z nich był ksiądz kanonik Leon
Stępniak, więzień niemieckiego
obozu koncentracyjnego Dachau
i Mauthausen-Gusen.
Ksiądz kanonik Leon Stępniak
nazywany po wojnie „Kapłanem
przebaczenia” i „Kustoszem Pamięci” był dla mnie z jednej strony postacią typową dla tysięcy
kacetowiczów, z drugiej natomiast, dzięki swojej poobozowej aktywności pozostał osobą
niezwykłą, wręcz legendarną.
Kiedy Stryj zachorował w 2011
roku, spędziliśmy długie godziny na rozmowach i wspomnieniach. Zdałam sobie sprawę,
że życie ks. Leona Stępniaka, jego
losy w obozie koncentracyjnym
Dachau i Gusen oraz w okresie
poobozowym, to wyjątkowe
świadectwo - ważny składnik
pamięci historycznej, na którą
z jednej strony składa się pamięć
indywidualna, a z drugiej pamięć
zbiorowa, która jest sumą doświadczeń i refleksji wszystkich
więźniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Dachau. Był
jednym z nich, polskich księży,
którzy potwierdzili jak ogromną
rolę w tysiącletniej historii Polski
odgrywał i odgrywa nadal polski Kościół, także wtedy, kiedy
przychodzi jego wyznawcom
cierpieć i ponosić największą
ofiarę - ofiarę życia w obronie
Boga. Poza tym znalazłam się
w uprzywilejowanej sytuacji.
W trakcie badań nad tematyką
rozprawy mogłam oprzeć się na
bezpośredniej relacji księdza,
który był więźniem tego obozu,
a który został cudownie ocalony,
by po wyzwoleniu 29 kwietnia
1945 roku pełnić swoja kapłańską
misję. Przekazał mi swoje archiwum wraz z dyspozycją, że mam
je we właściwy sposób wykorzystać, by kontynuować pamięć
o tych, którzy przeszli przez pie-

Dr Anna Jagodzińska, fot. Tomasz Gołąb.

Ks. kan. Leon Stępniak

kło Dachau. To, co zobaczyłam
w Jego archiwum domowym,
przerosło moje najśmielsze
oczekiwania. Przez wszystkie
poobozowe lata realizował testament tych współwięźniów,
którzy umierając w Dachau mówili: „Wy którzy wyjdziecie stąd
żywi, mówcie i piszcie, o tym,
co oni z nami tutaj robili.” To wtedy zadałam sobie pytanie - czy
w Polsce znana jest cała prawda
o wszystkich skutkach ostatniej
wojny? Czy poznanie tej prawdy
związanej z losami „kacetowiczów” jest przedmiotem troski
naszej edukacji narodowej? Próbą odpowiedzi było pokazanie

poprzez osobę ks. Leona Stępniaka polskiego Kościoła i jego
kapłanów, więźniów KL Dachau
jako Niezłomnych - Wiernych
Bogu i Ojczyźnie.
Kościół katolicki w Polsce doznał w okresie II wojny
światowej ogromnych strat.
Z liczby ponad 10 tys. księży
diecezjalnych blisko 20% poniosło śmierć, a 50% zostało
wyeliminowanych z pracy
duszpasterskiej. KL Dachau,
prototypowy obóz koncentracyjny i jeden z kilku tysięcy
nazistowskich obozów rozsianych w Europie stał się obozem
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zbiorczym duchowieństwa.
W sumie w latach 1933-1945
w KL Dachau uwięzionych
zostało 2.720 duchownych.
W tej liczbie znalazło się 2597
katolików (90%), z czego aż
1.780 księży polskich i 400
księży niemieckich. Więzieni tu księża pochodzili z 20
polskich diecezji. Największe
straty poniosły w tym obozie,
m.in. diecezja włocławska - 147
zmarłych na 222 uwięzionych;
diecezja łódzka - 112 zmarłych
na 164 uwięzionych i diecezja gnieźnieńska (połączona
unią personalną z poznańską)
- 61 zmarłych na 128 uwięzionych. Prezbiter diecezji poznańskiej ks. kanonik Leon Stępniak
przeżył gehennę Dachau. Jak
opisywał i wspominał ten czas
próby po latach?
Odpowiem słowami Księdza kanonika Leona Stępniaka:
„W Dachau myślałem, jeśli Bóg
zechce mnie ocalić, ocaleję - jeśli nie, taki dopust Boży. Wiara
w Opatrzność Bożą dawała mi
nadzieję przetrwania piekła,
jakim był obóz koncentracyjny. Każdego dnia modliłem
się o łaskę zdrowia, wytrwania
i wolności, jutro oddawałem
Bogu. Dlaczego ja ocalałem? To
jest moja zagadka życia”. Czy
szukał odpowiedzi? Dachau to
było sześć długich lat próby, które umocniły go w kapłaństwie.
Aresztowany 27 stycznia 1940
roku przez gestapo w miejscowości Kębłowo, w swojej pierwszej
parafii, wywieziony do Dachau
25 maja tego samego roku,
29 kwietnia 1945 roku doczekał
wyzwolenia i już pierwszego dnia
po wyjściu z obozu przebaczył
swoim oprawcom, ale zaznaczał - przebaczenie nie oznacza
zapomnienia. Stryj, pomimo
obozowych przeżyć zachował
pogodę ducha i wiarę w człowieka. Był wdzięczny za przetrwanie obozu i dar tylu lat życia.
A może przeżył gehennę Dachau,
by dać świadectwo o tych, którzy
tam zginęli.
Z pewnością Jego wiara
w przetrwanie piekła życia codziennego w obozie Dachau
i Mauthausen - Gusen brała się
z wartości przekazanych w domu
rodzinnym. Ks. Leon Stępniak
urodził się 29 marca w 1913 r.
w Czarnotkach k. Środy Wielkopolskiej, a więc na terenach,
które po 1939 r. zostały wcielone
do Trzeciej Rzeszy jako Warthe-

gau. To właśnie w archidiecezji
poznańskiej, obok włocławskiej
i łódzkiej polski Kościół katolicki i jego kapłani byli najbardziej
prześladowani. Zapytany krótko
przed święceniami kapłańskimi
przez Prymasa Polski Kardynała
Augusta Hlonda: „Czy jako kapłan
jest gotów oddać swoje życie w
obronie Wiary i Ojczyzny, odpowiedziałem bez wahania „Tak - jestem gotów””- i dodawał - „Wtedy
jednak nie zdawałem sobie sprawy z tego, że gotowość jest tak
bliska. Trzy miesiące przed wojną
otrzymałem święcenia kapłańskie, marzyłem, że jako kapłan
i duszpasterz pójdę służyć Bogu
i duszom nieśmiertelnym”.
Wychował się w rodzinie
patriotycznej, bardzo pobożnej,
kochającej, ale i wymagającej,
zwracającej uwagę, na wykształcenie i wychowanie swoich dziesięciorga dzieci w duchu katolickim. W domu nauczył się kochać,
przypatrując się relacjom między
matką, a ojcem i rodzeństwem.
Leon, najstarszy z rodzeństwa
z sentymentem mówił o ogromnej cierpliwości, jaką matka miała w stosunku do swoich dzieci.
W rozmowach, wspomnieniach
podkreślał, że przetrwanie
w KL Dachau i Gusen między
innymi zawdzięcza wsparciu
ze strony rodziców Pelagii i Jana,
którzy codziennie z dziewięciorgiem dzieci klękali do wieczornego pacierza i prosili o szczęśliwy powrót syna Leona z obozu
oraz modlitwie do Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy, do której
modlił się od pierwszych dni
w obozie. Miał głęboką wiarę i ufność, że przeżyje. Powiedział mi
kiedyś: „nie mogłem tam umrzeć,
czekali na mnie rodzice i rodzeństwo… i tyle lat nauki”.
Dla mnie, w jego wspomnieniach nie było nic z syndromu
KZ-tak typowego dla wielu „kacetowiczów”. Pamiętał o tych, którzy w obozie byli jego „aniołem”
- człowiekiem, którzy podawali
mu rękę w chwilach najtrudniejszych. Wśród nich o. Marian
Żelazek, ks. Stanisław Kaczmarek,
Mirosław Ziarniak, bracia księża
Marian i Ireneusz Szczerkowscy
i wielu innych. W 1942 roku,
w roku największego głodu „dokarmiał” Leona jego ministrant
z Kębłowa, Marian Baranowski,
który został wyznaczony do
pracy w kuchni. Z plantacji, na
których pracował od 1940 roku,
jednym z najstraszniejszych komand, w 1942 roku, „wyciągnął”
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Leona jego kolega z klasy gimnazjalnej w Środzie Wielkopolskiej,
Bolesław Rex i przeniósł - ryzykując śmiercią do komanda, które
zajmowało się uprawą warzyw
w szklarniach. Ta zmiana komanda najprawdopodobniej uratowała mu życie. Do końca życia
nosił przy sobie różaniec, który
otrzymał w Dachau od młodego
SS-mana. Ten młody Niemiec dokarmiał Leona jeszcze przez kilka
dni. Po wojnie ks. Leon Stępniak
próbował go odszukać. Stryj nigdy nie był ukarany bunkrem,
karą „słupka”, karą bicia, także
w Gusen. W dniu, w którym kapo
obozowe zamordowało tylu polskich księży, on dotkliwie pobity,
przeżył i wrócił 8 grudnia 1940 r.
do KL Dachau. Wzięty na przełomie 1942/1943 roku na doświadczenia pseudomedyczne
z malarią, przeżył, gdy wielu jego
kolegów kapłanów umierało na
tyfus, on wyzdrowiał. W kwietniu,
krótko przed wyzwoleniem zachorował. Wyzdrowiał dzięki pomocy ks. Stanisława Kaczmarka.
Przeżył „piekło”, zgotowane przez
komendanta Dachau w okresie
Wielkanocy 1942 roku.
To, co najbardziej wstrząsnęło nim w obozie, to była
śmierć zadana przez niemieckich
oprawców bliskim mu kapłanom.
W obozie Gusen był świadkiem
śmierci swojego pierwszego
proboszcza z parafii Kębłowo,
ks. Franciszka Harwaczyńskiego oraz przyjaciela rodziny,
ks. Romana Stepczyńskiego,
proboszcza parafii Solec Wlkp,
w której odprawił pierwszą mszę
prymicyjną. Był też świadkiem
katowania i śmierci biskupa
Michała Kozala. Jego koledzy
seminaryjni wyczerpani pracą
i głodem, słabnący na plantacjach, podczas doświadczeń

pseudomedycznych w Dachau,
ginęli w komorze gazowej
w Hartheim.
Proszę naszym Czytelnikom
powiedzieć, w którym bloku,
i w której z jego czterech izb
żył ks. Stępniak.
Przekraczając 25 maja 1940
roku bramę obozową Konzentrationslager Dachau z cynicznym napisem „Arbeit macht frei”
– symbol pogardy i wynaturzenia - ks. Leon Stępniak znalazł
się w miejscu głodu, zimna, latem upałów, morderczej pracy,
represji (kar), chorób, epidemii,
doświadczeń pseudomedycznych. Po upokarzającym przyjęciu, gdzie odebrano polskiemu kapłanowi wszystkie rzeczy
osobiste, także przedmioty kultu
religijnego (brewiarz, różaniec,
medalik…), ubrany w „więzienny pasiak” z naszytym czerwonym winklem z literą „P”, stał się
więźniem politycznym, więźniem obozu śmierci, szczególnie
niebezpiecznym dla III Rzeszy:
„Od tej chwili byłem „Haftling”- dla władz obozowych
bez imienia i nazwiska”- (ks. L.
Stępniak). W dniu 2 sierpnia
1940 r. z grupą 150 polskich
księży został wysłany do obozu
Mauthausen-Gusen i skierowany do pracy w kamieniołomach.
W Gusen mieszkał w tej samej
izbie z o. Marianem Żelazkiem.
Po powrocie z obozu Gusen do
Dachau, 8 grudnia 1940 roku,
z pozostałymi przy życiu stu
polskimi duchownymi, kiedy
to Adolf Hitler po wstawiennictwie Watykanu zdecydował,
że Dachau będzie obozem przeznaczonym dla wszystkich księży
z podbitych przez Niemcy krajów Europy, został skierowany
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do bloku numer 12. Od 26 stycznia 1941 roku mieszkał już w bloku 30 izba 3. Do tego samego
bloku i izby został skierowany
biskup włocławski Michał Kozal
(* 25 IX 1893 †26 I 1943), rektor Seminarium Duchownego
w Gnieźnie, który w 1933 roku
przyjmował młodego Leona
do seminarium. Czyż obecność
w tej samej izbie Rektora, profesorów seminarium poznańskiego i gnieźnieńskiego nie
była czynnikiem, który pomagał
przetrwać. W tej samej izbie bloku 30. mieszkał alumn Kazimierz
Majdański, późniejszy arcybiskup
i ks. Ignacy Ludwik Jeż, późniejszy arcybiskup i kardynał
in pectore (2007 r.), ks. Stefan
Frelichowski „Wicek”, obecnie
w gronie błogosławionych, bp
ks. Edward Nowicki.
W lutym 1943 roku ks. Leon
Stępniak został przeniesiony do
bloku 28 izba 1. W tym czasie
ks. Leon zachorował na tyfus
i został przeniesiony na rewir.
Tutaj był świadkiem śmierci bł.
biskupa Michała Kozala. Śmierć
Biskupa bardzo przeżył. Już
wtedy uznał, że jest to kapłan,
który zasługuje na świętość
i zaczął modlić się do Biskupa o wstawiennictwo u Boga.
Po przebytym tyfusie, na okres
kwarantanny został umieszczonyw baraku 29, izolowanym
od reszty obozu. Wspominał: „Tutaj, dzięki pomocy i życzliwości

więzionych księży niemieckich,
my rekonwalescenci, każdego
dnia mogliśmy przyjmować
komunię św.” Z listów pisanych
przez ks. Leona Stępniaka z Dachau do Rodziców, ustaliłam,
że po zakończeniu kwarantanny,
od września 1943 r. do 9 kwietnia 1945 r. mieszkał w bloku
28 izba 1. w marcu 1945 roku,
gdy większość księży niemieckich zwolniono z obozu, 9 kwietnia 1945 r. z polskimi księżmi został przeniesiony do bloku księży
niemieckich numer 26 ,w którym
była kaplica. Tutaj doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 roku.
A jak wyglądał dzień
polskiego więźnia
w KL Dachau?
Dzień obozowy w Dachau
rozpoczynał się latem o godzinie 4-tej, zimą o 5-tej. Na rozkaz
izbowego, na jego gwizdek,
więźniowie wyskakiwali z łóżek
i biegli do umywalek. Wszędzie
było słychać słowa Bevegunge.
Po umyciu się, zaścieleniu łóżek
i wypiciu czarnej „kawy”, wszyscy
musieli wyjść z bloku na dwór
– niezależnie od pogody. Ustawieni w dziesiątki, maszerowali
na plac apelowy. Na apel ranny
i wieczorny trzeba było maszerować z pieśnią na ustach. Potem następowało „Mützen ab”
(w j. pol. czapki z głów). Po apelu
padała komenda: „Arbeitkoman-

Obóz w Dachau. Księża wynoszą kotły z obozową zupą.

do vorwärts” i wszyscy biegiem
pędzili do swoich komand pracy. Każda grupa miała swojego
kapo: „Obok Żydów właśnie kler
uznano za grupę podlegającą
w pierwszym rzędzie eksterminacji i jego używano do najcięższych robót w obozach”.
Polscy księża pracowali
w najgorszych komandach,
pr zeważnie bez Brotzeitu
- dodatkowy kawałek chleba
w przerwie śniadaniowej. Większość pracowała na plantacjach
i na „Liebhof ”, oddalonym
od obozu około 7 km gospodarstwie rolnym. Plantacje będące
pod zarządem SS obejmowały
przeszło 70 hektarów pól i łąk.
Z „dzikiej” łąki i bagien księża
stworzyli tzw. „Frietland” i „Freiland II” – plantacje na otwartym
polu. Na plantacji hodowano
przede wszystkim zioła lecznicze, z których przygotowywano
różne gatunki herbat, witamin i
przypraw. Komando pracujące
na tej plantacji miało swoją nazwę „głodne komando” – bo nic
z tego, co uprawiano, nie nadawało się do jedzenia. Zdarzało
się, że z kompostowych mieszanek więźniowie wyciągali liście
kapusty, upychali je po kieszeniach i po kryjomu jedli. Praca
na „plantacjach” była bardzo
wyczerpująca. Księża także zimą
pracowali pod gołym niebem.
Byli bici i poniewierani. Skierowany do pracy na plantacjach

ks. Leon Stępniak pisał: „Gdy
słońce grzało, praca była znośna,
ale gdy padał deszcz i śnieg było
fatalnie, każdego dnia niezależnie od pogody, bez możliwości
osuszenia ubrań. Zimą dodatkowo dawali nam płaszcze, ale już
w kwietniu zabierano je. Jeszcze
w maju większość z nas miała
odmrożone dłonie. Każdego
dnia, po pracy na taczkach wieźliśmy umierających lub zmarłych
z głodu i wycieńczenia naszych
kolegów kapłanów. Ponieważ
w obozie nie było koni, bronowaliśmy ziemię zaprzęgnięci
do brony, zimą zaprzęgnięci
do dużych wozów wywoziliśmy
śnieg, nosiliśmy na plecach worki
z suszonymi ziołami”.
Na plantacjach ks. Leon pracował do wyzwolenia obozu.
W porze zimowej, wyrzucony
z bloku o godz. 4.00 rano, z polskimi księżmi gołymi rękami wynosił śnieg z placu apelowego.
Był wyznaczony do noszenia
ciężkich – około 80 kg kotłów
z obozową zupą dla więźniów.
Niemcy w przekazie do Watykanu zaznaczyli, „polskie klechy
tylko podają do stołu”. Przy tej
pracy wielu księży, szczególnie
zimą łamało nogi, ręce. Po 1943
roku, kiedy coraz więcej Niemców wysyłano na front wschodni,
III Rzesza zaczęła bardziej „dbać”
o swoich darmowych robotników. Zaprzestano bicia, stosowania ciężkich kar. Życie w obozie
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stało się znośniejsze.
KL Dachau wzniesiono
k/ Monachium, na niewielkiej, podmokłej przestrzeni, a w 34 barakach (każdy
z czterema izbami dla 70-100
osób) już z k. 1941 r. zamiast
planowanych 5 tys. umieszczono 12 tys. więźniów. Ostatnie
trzy bloki od strony krematorium, numer 30 i 28 przeznaczono dla księży polskich,
a 26 dla księży języka niemieckiego. Tylko w tym ostatnim
jedną izbę zaadaptowano
na kaplicę. Adekwatnie do nazistowskiej kategorii wyższości
rasy, kolejność umieszczanych
w nich więźniów była następująca: Niemcy, rzemieślnicy,
Czesi, Polacy, zbrodniarze i
ostatnie trzy bloki księża. Czy
ks. Leon Stępniak odsłania
w swych wspomnieniach obok
relacji z księżmi polskimi (kto
należał do jego najbliższego kręgu), także spotkania
z księżmi innych narodowości,
np. niemieckimi czy też wręcz
z ks. Gerhardem Hirschfelderem?
Przyznam, że wspominał
księży innych narodowości,
ale sporadycznie. Może dlatego,
że nie pytałam. W bibliotece stała
krótka biografia ks. Gerharda Hirschfeldera autorstwa Waldemara Wieji. Do najbliższego kręgu

Ks. Karl Leisner, fot. Schönstatt

osób należeli bp Michał Kozal,
ks. Stefan Frelichowski, księża
Ireneusz i Marian Szczerkowscy, O. Marian Żelazek, alumni:
ks. Kazimierz Majdański i ks.
Ignacy Jeż, ks. Mirosław Ziarniak,
ks. Stanisław Kaczmarek, o. Florian Stępniak, ks. Leon Rygus (byli
to koledzy seminaryjni razem
z nim aresztowani i wywiezieni
do Dachau) oraz ks. Karl Leisner,
niemiecki ksiądz katolicki [17 XII
1944 r. w bloku 26 KL Dachau,
podczas konspiracyjnej mszy św.
diakon Karl Leisner urodzony w
1915, przyjął święcenia kapłańskie]. Czy spotykał się z ks. Gerhardem Hirschfelderem nie wiem
[n.b. w obozie Dachau, diakon K.
Leisner i ks. G. Hirschfleder należeli do pierwszego pięcioosobowego kręgu księży szentackich]. W rozmowach o księżach
niemieckich, więźniach bloku
26 najczęściej wymieniał ks. Karla
Leisnera. Po wojnie korespondował z jego rodziną, uczestniczył
również w uroczystościach beatyfikacyjnych.
Po odmówieniu zapisania się
na niemiecką listę narodowościową odebrano polskim kapłanom
„przywilej” odprawiania mszy św.
aż do grudnia 1944 r. nie mieli
także wstępu do kaplicy. Księża
polscy swoje jubileusze kapłańskie obchodzili bez możliwości
odprawienia mszy św. A jednak
w czwartą rocznicę święceń kapłańskich, podczas kwarantanny
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po przebytym tyfusie, ks. Leon
wymknął się z izolatki tajnym
przejściem i dzięki pomocy
księży niemieckich 3 czerwca
1943 r. wziął udział we mszy św.
w kaplicy w bloku 26. Wspominał,
że dzięki księżom niemieckim,
z narażeniem swojego iksięży niemieckich życia, w czasie
kwarantanny, on i polscy księża
mogli codziennie przyjmować
Komunię św. Jednym z księży,
który miał dostęp bezpośredni
do chorych i umierających był
chory na gruźlicę ks. Karl Leisner.
To jemu niemieccy kapłani dostarczali konsekrowane hostie,
a on przechowywał je w blaszanej puszce pod poduszką
i rozdawał potrzebującym. W warunkach obozowej egzystencji,
polski i niemiecki ksiądz, przeciwnicy hitlerowskiej nazistowskiej ideologii, zaprzyjaźnili się ze
sobą. Postawa ks. Karla Leisnera w Dachau wywarła ogromny
wpływ na osobę ks. Leona. Karl
Leisner był jedynym wyświęconym w obozie kapłanem.
Wśród polskich księży, którym
udzielił prymicyjnego błogosławieństwa , był ks. Leon Stępniak. Po wyzwoleniu i powrocie
do Polski w listopadzie 1945
roku Stryj korespondował z rodziną ks. Leisnera. Był świadkiem
w procesie beatyfikacyjnym
ks. Karla Leisnera i uczestniczył
w czasie uroczystości beatyfikacyjnych. Do końca życia groma-

Bł. ks. bp. Michał Kozal

dził wszystkie publikacje związane z Jego osobą.
Patrząc na historię obozu,
poprzez pryzmat warunków
i jakości życia polskich księży,
możemy wyróżnić trzy etapy.
Pierwszy okres to jeszcze czas
pewnych przywilejów, w sumie
sześciu miesięcy od przyjazdu do
września 1941 roku. W drugim
okresie - ekstremalnie radykalnym, władze i współwięźniowie
(blokowi i izbowi) pieczołowicie realizowali odgórny rozkaz:
„Wszyscy Żydzi i księża muszą
zdechnąć”. Trzeci okres trwał
od niemieckiej klęski pod Stalingradem, aż do cudownego
uwolnienia obozu przez wojska
amerykańskie w dniu 29 kwietnia
1945 r. W tym czasie dyscyplina
obozowa rozluźniała się z każdym dniem, pod koniec istniał
teatr, boisko sportowe, a księżom
polskim umożliwiono celebrację
mszy świętej.
Pani Doktor, jak wujek
– ks. Stępniak przeżywał ten
drugi najtrudniejszy okres?
Ten tak bardzo trudny okres
w Dachau ks. Leon Stępniak
wspominał poprzez dobro, jakiego doznał od współwięźniów.
W okresie największego głodu,
jego i ks. Wojtka Rychłe dokarmiał parafianin z Kębłowa,
od 1940 roku więzień Dachau,
osiemnastoletni Marian Bara-
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nowski , zatrudniony w kuchni
obozowej. Latem 1942 r. Stryjek został przeniesiony do pracy w szklarni. Tutaj praca była
znośna. Czasami był wysyłany
do sprzątania esesmańskich domów i zdarzało się, że żony po
kryjomu ich dokarmiały, chociaż
było to zakazane. Przeżył dziesięciodniowe ćwiczenia karne,
zarządzone przez władze obozowe przed Wielkanocą 1942 r.
Bestialstwo obozu Dachau omijało mojego Stryjka. Przez cale
6 lat pobytu w Dachau, śmierć
szła krok przed nim i krok za nim,
a jednak, dane mu było przeżyć „bez zhańbienia się”, także
w okresie największego głodu
i okrucieństwa.
W obozie umieszczonych
zostało wielu prominentnych
więźniów. W drugim, najtrudniejszym okresie KL Dachau,
przywieziono tu niemieckiego
pallotyna ks. Josepha Kentenicha. W sanktuarium maryjnym
w Schönstatt 18 października
1914 roku zapoczątkował on
Międzynarodowy Ruch Szensztacki, którego celem była apostolska formacja katolików
świeckich oraz formowanie
godności nowego człowieka.
Nazistowskie władze widziały
w nim wroga Rzeszy numer
jeden. O. Kentenich od początku, w charyzmatyczny,
konspiracyjny sposób umacniał kapłanów, stając się „obozowym ojcem duchownym”
i nadal rozwijał swoje Dzieło. Po
wielu latach, papież Jan Paweł
II powiedział w Rzymie:
„W pełnym wdzięczności
uznaniu dla duchowego spadku, jaki pozostawił Kościołowi, nazwałem O. Kentenicha
w czasie mojej niedawnej wizyty w Fuldzie, jedną z największych postaci kapłańskich
najnowszej historii, chcąc w ten
szczególny sposób oddać mu
cześć„ (Watykan, 28.11.1980).
Czy ks. Leonowi Stępniakowi, było dane poznanie
ks. Kentenicha, bądź któregoś
z jego najbliższych współpracowników lub nawet siostrę
szensztacką Mariannę Czerwińską, która z narażeniem
życia utrzymywała łączność
z Założycielem, albo polskich
księży, którzy poznali duchowość szensztacką, m.in.
ks. Ignacy Jeż i ks. Konrad Szweda…?
W archiwum ks. Leona natrafiłam na interesujący ma-

szynopis. Są to spisane przez
ks. Konrada refleksje w setną
rocznicę urodzin Ojca Josepha
Kentenicha pt. „Posłannictwo
Ojca Kentenicha (więzień Dachau)”. Ksiądz Leon wiedział
więc kim był Ojciec Joseph Kentenich, ale jakie relacje były między nimi w obozie, odpowiedzi
nie znajduję. Z pewnością obaj
odznaczali się szczególną miłością do Maryi, a łączyła ich wiara
w siłę modlitwy do Matki Boskiej. Ks. Stępniak, podobnie jak
O. Kentenich często powtarzał,
że Jej zawdzięcza wsz ystko, czego dokonał w życiu.
Do grona wychowanków O. Kentenicha należeli księża: Ignacy
Jeż, Kazimierz Majdański, Stefan
Frelichowski, Kazimierz Krzyżanowski (po wyzwoleniu z obozu wyjechał do Anglii. W 2015 r.
sprowadziłam do Polski pasiak
obozowy ks. Krzyżanowskiego
i przekazałam do Seminarium
Duchownego Archidiecezji Łódzkiej), Bolesław Burian, Aleksander
Woźny, i ks. Konrad Szweda. Mój
stryj mieszkał z wymienionymi
przez ks. Konrada księżmi, w bloku nr 30 izba 1.
Po wojnie ks. Stępniak
i ks. bp Jeż przyjaźnili się. Wspólnie organizowali wyjazdy do Dachau oraz uroczystości w Kaliszu.
Razem redagowali wydawany
od 1970 roku „Biuletyn Informacyjny dla Księży byłych Więźniów
Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Dachau”. Prawdopodobnie rozmawiali o Międzynarodowym Ruchu Szensztackim.
Czy poznał siostrę szensztacką
Mariannę Czerwińską? Tak,
opowiadał o Niej. Wspominał,
że przemycała do obozu hostie. Po wojnie korespondowali
ze sobą, pokazywał mi kilka listów pisanych przez Siostrę. Po
śmierci Stryjka, podczas przeglądania jego archiwum, nie
znalazłam jednak tych listów.
Wiem, że spotkali się w Toruniu
podczas beatyfikacji bł. Stefana
Frelichowskiego.
Hasłem Szensztackiego
Ruchu są słowa odsłaniające
typowy maryjny rys apostolatu: „Uświęcam się dla innych”.
Obecnie rozwija się on w wielu krajach - w tym również
w Polsce (w formie zgromadzeń zakonnych i ruchu katolików świeckich) i jest obecny
w ponad 60 państwach
na świecie. Najwięcej członków
znajduje się w Niemczech i pań-

stwach Ameryki Południowej.
W Polsce Ruch Szensztacki
liczy ponad 4 tys. członków.
Do jego rozwoju w Polsce przyczynił się biskup koszaliński
Ignacy Jeż, który jako więzień
Dachau poznał się z założycielem Ruchu Szensztackiego.
W konspiracyjnych, obozowych realiach na przełomie
1944/45 wokół ks. Kentenicha
skupiało się ok. 120 duchownych i świeckich. Natomiast
duchowość szensztadzką
i wspólnotę kapłańskiego życia pielęgnowało aż 60-ciu katolickich duchownych. Jak ta
lub inna forma apostolatu rozwijana w KL Dachau, zapisała
się we wspomnieniach Pani wujka ks. Leona Stępniaka oraz w
analizowanych dokumentach?
Więźniowie Dachau zapamiętali O. Josepha Kentenicha
jako kapłana wyjątkowego,
uświęcającego się dla innych.
W Dachau rozwijał duchowość
szensztadzką, ukazując zbawczą
rolę Maryi. Często powtarzał,
że Maryja dała mu swoje macierzyńskie serce, aby kochał
wszystkich ludzi, jej się poświęcił całkowicie, z Nią zawarł
przymierze miłości dla zbawienia

Ojciec Joseph Kentenich

ludzi. Te wartości pragnął przekazać wszystkim, do których
w obozie docierał. Swoją postawą w Dachau podtrzymywał
na duchu nie tylko kapłanów,
ale także więźniów świeckich.
Sprawiał, że ci ludzie, do których
po kryjomu docierał z Komunią
św., wywożeni do komór gazowych w Hartheim, skazani na
doświadczenia z malarią, zaprzęgnięci do platformy transportowej, wycieńczeni głodem, nie byli
przygnębieni, ani załamani, lecz
pogodni, pełni nadziei. W obozie podczas rozmów, duchowych
nauk prowadzonych w małych
grupach kapłanów i więźniów
świeckich, budził nadzieję przetrwania. Dzięki niemu zapominano o koszmarnej rzeczywistości.
Pytany: „dlaczego kochający Bóg
dopuszcza na nas tak straszne
cierpienia?”, podobno spokojnie
tłumaczył, że jest to możliwe
tylko tam, gdzie przekreśla się
przykazanie miłości Boga i bliźniego, ale Chrystus cierpieniem
przezwyciężył zło.
Głębokie wrażenie wywarł
na mnie ułożony przez Ojca
Kentenicha – mówiący o Nim
tak wiele - akt heroicznego oddania się Bogu, cyt.: Proszę cię,
niebios Ojcze, o krzyże cier-
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pienia, któreś mi przygotował
na drodze zbawienia. Wszystko, co zechcesz Ojcze, możesz
zesłać na mnie. Ślij, a niech się
tylko „ja” we mnie przełamie, by
odtąd Chrystus we mnie działał,
żył, jedynie-ja w Nim, przynosząc
Tobie radość w każdym czynie”. Ks. Konrad Szweda pisze,
że od momentu, w którym spotkał w obozie ks. Josepha, nurtowała go myśl przyłączenia się
do Apostolskiego Ruchu. Ojciec
Kentenich wiedział, że polscy
księża cierpią tylko dlatego,
że są kapłanami. Pragnienie Jego
w obozie, aby po wojnie Ruch
Apostolski rozwijał się w Polsce
i obejmował katolików świeckich
mężczyzn i kobiet, spełniło się
przed 70 laty.
Młoda diecezja świdnicka
ma swego pierwszego błogosławionego, charyzmatycznego
duszpasterza młodzieży i męczennika KL Dachau. Bł. ks. Gerhard Hirschfelder (*17 II 1907
Kłodzko * 01 VIII 1942, KL Dachau) za nieugiętą i bezkompromisową pracę duszpasterską na
rzecz katolickiej młodzieży, katolickich stowarzyszeń i rodzin,
został zesłany do KL Dachau.
Od ok. 1933 znał duchowość
szensztacką. Umieszczono go
w Dachau już w drugim najtrudniejszym okresie. Z końcem
1941 roku otrzymał obozowy
numer identyfikacyjny: 28972
i na okres sześciotygodniowej
kwarantanny umieszczono
go w bloku 9. Następnie, co
ciekawe, na okres do 24 marca 1942 r. został umieszczony
w bloku nr 30, tzn. pośród
polskich księży, gdzie panował zaostrzony rygor i nie
było kaplicy. Jakich polskich
duchownych miał szansę tu
spotkać? Ilu więźniów żyło
w każdym z tego typu bar a kó w ? C z y w r e l a c j a c h
lub wspomnieniach któregoś z nich pojawia się postać
ks. Gerharda?
Po 1942 roku w każdym z takich baraków, przeznaczonych
dla 45 osób, żyło pod koniec
wojny około 800, a więc około
200 w jednej izbie. Ponieważ
numer identyfikacyjny zaczynający się od cyfry 28… dotyczył
także księży polskich przywiezionych do Dachau po ostatniej fali
aresztowań w październiku 1941
roku, w bloku numer 30 mógł
spotkać się z księżmi diecezji

włocławskiej, poznańskiej, łódzkiej. Czy ks. Gerhard spotkał się
z ks. Leonem Stępniakiem? Nie
pytałam, a dzisiaj nie otrzymam
już odpowiedzi. Może w zachowanej korespondencji? Ksiądz
Leon mieszkał do lutego 1943
roku w bloku numer 30 izba 3
i w związku z tym nie wykluczam
możliwości spotkań. Może zadane przez Księdza Profesora pytanie sprawi, że we wspomnieniach
polskich księży będę zwracała
uwagę na informacje dotyczące
ks. Gerharda. Z punktu widzenia historyka, jest interesujące,
czy i jak polscy księża wspominali
ks. Gerharda Hirschfeldera.
Rok 1942 nazwano „rokiem
głodu”. Żaden z więźniów nie
przekraczał 40 kg wagi. Bowiem
hitlerowskie władze świadomie ograniczyły dzienne racje żywnościowe. Dotychczas
dzienna racja żywnościowa
kosztowała Rzeszę 55-60 fenigów , chociaż w Niemczech
nikt nie cierpiał głodu. Jedynie w okresie sześciu miesięcy,
od lipca do końca grudnia 1942
roku spośród 95 tys. więźniów,
z głodu i wycieńczenia zmarło aż 57 tysięcy, czyli ponad
60%. W jakim stopniu głodowy rok dotknął polskich księży, zwłaszcza pochodzących
z diecezji poznańskiej? Jak ten
wyjątkowo trudny czas przeżywał ks. Leon Stępniak?
Głód towarzyszący od rana
do wieczora był jedną z największych udręk , jakie polscy
księża przeżywali w Dachau
w 1941/1942 roku. To był okres,
kiedy więźniów, a szczególnie
znienawidzonych „polskich klechów” zabijano nie tylko ciężką
pracą, ale i głodem. To był jeden
ze sposobów zabijania. Ks. Leon
Stępniak pytany, jak to znosił odpowiadał: „Nie zrozumiesz. Głodu
nie da się wyobrazić, dopóki samemu się tego nie doświadczy”.
Opowiadał, jak zjadano wszystko
co nadawało się do jedzenia: różnego rodzaju robactwo, trawy,
zielsko, obierki od ziemniaków,
nawet korę z drzew rosnących
przy obozowej alei. Czasami
udało się podkraść kaszę, którą
karmiono psy. Któregoś dnia z ks.
Marianem Szczerkowskim upolowali jeża „i nawet to biedne zwierzę zjedliśmy. Niektórzy koledzy
- księża, byli tak wychudzeni, że
nie mogli siedzieć, w miejscu pośladków sterczały same kości”.

13
Z głodu pojawiały się nie gojące
się rany, dezynteria, różne choroby skóry, choroby serca, puchlina wodna i zabijały. Po obozie
snuli się „muzułmanie”- oni już
nie mieli woli życia. Wspominał
o wzajemnej pomocy: „Staraliśmy się jak tylko to było możliwe w warunkach obozowych
organizować jedzenie i dzielić
się nim w miarę możliwości, a to
pozwoliło wierzyć, że wspierając

się wzajemnie przetrwamy nawet najgorsze czasy”. Więźniów
zmarłych z głodu było tak wielu,
ze piece „małego krematorium”
nie nadążały ze spalaniem
zwłok. Sytuacja ta poprawiła się,
gdy władze obozowe pozwoliły na przesyłanie paczek
ż y wnościow ych. Z Polsk i,
dzięki paczkom od rodziców
i znajomych do 1944 roku
był „dok armiany ”. Zawsze

Ks. L. Stępniak i bp I. Jeż z krzyżem pektoralnym; archiwum: A. Jagodzińska)

Msza święta na placu przed bazyliką poczas jednej z kaliskich pielgrzymek.
Archiwum A. Jagodzińska.
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dzielił się zawartością paczki
z innymi.
Liczni księża, także
i w obozowych warunkach byli
chwałą Boga i niezastąpionym
darem dla współwięźniów.
Także i w Dachau było wielu
wyjątkowych – świętych - duchownych, a tak mało o nich
wiemy. Przywoływani herosi
ducha – „kapłańskie kwiaty” Golgoty Zachodu, złożyli
świetlane świadectwa przeżytej Ewangelii, które z nich
ks. Stępniakowi, zapadło
w serce najbardziej?
Każdy kapłan, który oddaje
swoje życie za Boga i Ojczyznę
już przez sam ten fakt staje się
Święty. I to nie przez swoje kapłaństwo, ale przez wychowanie w domu rodzinnym w duchu miłości do Boga i Ojczyzny.
Oni tam wszyscy byli jak Święci.
W obozie, takim „kwiatami” Kapłańskiej Golgoty Zachodu byli
dla Stryjka bp Michał Kozal,
ks. Stefan Frelichowski, ks. Włodzimierz Laskowski - zamordowany w Gusen, o. Florian Stępniak (kapucyn - dzisiaj wszyscy są
w gronie błogosławionych - i wielu innych. Po ich śmierci, modlił
się do nich i za nich, już w KL Dachau. Tym kwiatem Golgoty był
dla Niego także ks. Karl Leisner
- i to jednym z najważniejszych.
Pani Doktor, jak wujek
– ks. Stępniak zapamiętał,
wspominał i opisywał cudowny fakt wyzwolenia KL Dachau?
A czym były dla Niego wotywne pielgrzymki byłych więźniów
KL Dachau do sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu?
Wyzwolenie. Odpowiem słowami ks. Leona Stępniaka. (…)
Wszędzie wokół mnie była niemillknąca, różnojęzyczna radość
i oklaski na cześć amerykańskich
żołnierzy, rzucaliśmy się sobie
w objęcia i krzyczeliśmy z radości. Była to radość po tylu latach
męki i udręczenia. Śpiewaliśmy
„Nie rzucim ziemi”. Radość nasza
była tym większa, gdyż niektórzy już wiedzieli, że w związku
z rozkazem Heinricha Himmlera
29 kwietnia o godz. 21.00 obóz
miał być spalony, a my więźniowie wymordowani. Czułem się
wolny. Ubrani w cywilne ubrania odprawiliśmy nabożeeństwo
w kaplicy bloku 26. Wiedział, po-

dobnie jak polscy kapłani, że to
cudowne wyzwolenie zawdzięczali św. Józefowi Kaliskiemu.
Zgodnie ze złożonym
22 kwietnia 1945 roku ślubowaniem, jeżeli tylko Stryjkowi
pozwalało na to zdrowie, to powojnie, od 1948 roku organizował i uczestniczył we wszystkich
pielgrzymkach dziękczynnych
do Kalisza, do Sanktuarium św.
Józefa i Św. Rodziny, by dziękować za cud ocalenia. W 2009
i 2010 roku było to jego ostanie
pielgrzymowanie. Był tylko On,
ostatni z żyjących polskich kapłanów, więźniów KL Dachau.
To ostatnie w 2010 roku jest
dla mnie niezapomniane. Pogodny, cieszący się ze spotkania
z tymi, którzy o nim pamiętają.
Ksiądz prałat Jacek Plota, Kustosz
Sanktuarium i Muzeum Pamięci
Dachau troszczył się o tego ostatniego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau,
przyjeżdżającego do Kalisza.
Ks. Leon Stępniak był jednym
z organizatorów nie tylko spotkań i uroczystości w Kaliszu,
także pielgrzymek do miejsc
pamięci: Dachau, Gusen, Sachsenhausen. W środowisku byłych
więźniów Dachau był osobą bardzo aktywną. Był wiceprzewodniczącymKomitetu Księży byłych
Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau oraz „Biuletynu Informacyjnego dla Księży byłych
Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau”, wydawanego
od 1970 (1972) roku. Ten Biuletyn
prowadził wspólnie z abp. Ignacym Jeżem. Od 1977 roku, gdy
poważnie zachorował i przeszedł
na emeryturę, często przebywał
w Szczecinie u swojego przyjaciela ks. Stanisława Szwajkosza

Kaplica obozowa w bloku nr 26.

i tam wspólnie z abp. Jeżem omawiali, każde następne wydanie,
oczywiście nielegalnie, i wydawane w ukryciu. Ten Biuletyn
to nieocenione źródło informacji
dla historyka, także dotyczące
wszystkich uroczystości w Kaliszu i Dachau. Był jednym z celebransów podczas uroczystej
Mszy św., odprawionej 4 czerwca 1997 roku przez Jana Pawła II
dla byłych więźniów obozów
koncentracyjnych w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu .
W 65. rocznicę święceń kapłańskich w liście z 26 czerwca
2004 roku, J.E .ks. arcybiskup Marian Przykucki napisał: (…) jest
to kapłan według serca Bożego
- oddany całkowicie Chrystusowi - umiał odczytać, iż Chrystus
jest obecny w biedzie i wśród
potrzebujących, gdzie trzeba
Go także uczcić (…). Te słowa
dobrze odnoszą się do pracy
duszpasterskiej księdza Leona.
Został kapłanem, by służyć Bogu,
a w centrum jego uwagi było
zawsze dobro człowieka. Ksiądz
kanonik Leon Stępniak nigdy
swoich poglądów nie narzucał
innym, nie pouczał z poczuciem
wyższości, do której miał moralne prawo, ale starał się wniknąć
w całą złożoność ludzkiej natury, czasami grzesznej, czasami
zagubionej. Był mi bardzo bliski,
a jego pogodny sposób bycia
zjednywał ludzi. Nagroda Miasta Kościana „Za Serce” mówi
wszystko. Do końca życia zachował dobrą pamięć i jasność
umysłu, także poczucie humoru. Przyznam, że brakuje mi ks.
Leona Stępniaka. Opowiadam
o Nim, ale On sam zrobił by to lepiej! Zmarł 6 kwietnia 2013 roku
w Wigilię Święta Miłosierdzia

Bożego w wieku 100 lat, tydzień
po swoich urodzinach. Do końca
życia był wierny Matce Boskiej.
Bardzo dziękuję Pani Doktor za rozmowę, a Czytelnikom za uwagę i dopowiadam,
że moje badania nt. kultu i nauki św. Józefa na Śląsku (zwieńczone referatami na kongresach
międzynarodowych i opublikowaną rozprawą doktorską), u
swej genezy miały postulat badawczy sformułowany przez Ks.
Prymasa Wyszyńskiego i byłych
– cudownie wyzwolonych - więźniów KL Dachau.
Prototypowy obóz koncentracyjny KL Dachau,
był wzorem i „matką” dla
p onad 1200 niemie ck ich
obozów koncentracyjnych
w Europie. Co więcej, był on
wyrazem niespotykanego dotychczas na naszym kontynencie i to na taką skalę, „desantu”
cywilizacji śmierci. W roku nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia módlmy się zarówno
za wszystkie osoby, które utraciły życie w następstwie ideologii
XX wieku, w tym nacjonalizmu i
komunizmu, jak i za wszystkich
ochrzczonych, aby w pokorny,
świadomy i efektywny sposób
służyli, pełniąc misję bycia
„światłem i solą ziemi”.
Zmartwychwstały Jezu – Ty
jesteś Obliczem widzialnym
Ojca niewidzialnego, który objawia swoją wszechmoc przede
wszystkim przez przebaczenie
i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego
zmartwychwstałego i uwielbionego Pana. Amen.
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Ewa Jazienicka

WAKACJE EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BIAŁORUSI

Swietłana Worono uhonorowana Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Odznakę wręczyli Marszałek Cezary Przybylski i Przewodniczący Sejmiku
dr Paweł Wróblewski.

Wakacje edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z Białorusi
odbyły się w dn.5–14.08.2017
roku na Dolnym Śląsku i w Czechach.
W tym roku program pobytu
na prośbę nauczycieli języka polskiego z obwodu grodzieńskiego,
został opracowany i poszerzony o pobyt w górach, bowiem
na Białorusi nie ma żadnych
gór. Został wzbogacony także
o „szkołę letnią”, w której wykładali prelegenci , między innymi
z Uniwersytetu Wrocławskiego,
Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, Polskiego Towarzy-

stwa Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum z Bydgoszczy
oraz inni goście zaproszeni przez
organizatorów.
W programie przewidziano
i zrealizowano również warsztaty dziennikarskie i artystyczne
– muzyczne i wokalne . Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali
zapoznani z ofertą edukacyjną
uczelni wrocławskich oraz możliwością studiowania w oparciu
o programy Unii Europejskiej, np.
„ERASMUS”. Uczestnicy zwiedzili
Warszawę, Jasną Górę w Częstochowie, (w czasie podróży z Lidy
do Karpacza w dniu 5.08.2017
roku oraz w drodze powrotnej
w dniu 14.08.2017 roku). Ponad-

W dniu 12.08 kolejką linową wszyscy goście z Białorusi wjechali na szczyt góry
Ještěd w kraju libereckim (Republika Czeska).

to zwiedzili: Wrocław, Karpacz,
Krzeszów oraz Liberec i Jested
w Republice Czeskiej.
Zaplanowano i przeprowadzono także wycieczki górskie;
na Śnieżkę z okazji odpustu Św.
Wawrzyńca. Szczególnie trudną okazała się pięciogodzinna
wyprawa piesza, którą uczestnicy na pewno zapamiętają do
końca życia. Nasi Rodacy pieszo
zdobyli największy szczyt górski
w pasmie Sudetów. Kolejką gondolową wjechali na górę Ještěd
w Rep. Czeskiej. Odbyły się także
spotkania integracyjne oraz zajęcia na akwenie wodnym nad
Jeziorem Mietkowskim.
Podczas wyjazdu do Liber-

ca w Czechach poznali hejtmana
kraju libereckiego, współpracę
przygraniczną samorządów i euroregionów. Zapoznani zostali
także z zasadami działania tzw.
Strefy Schengen oraz polsko czesko - niemieckiej współpracy
transgranicznej.
Wyjazdy edukacyjne, które przewidziano w programie
były połączone ze spotkaniami integracyjnymi z młodzieżą
z Dolnego Śląska. W spotkaniach wzięły udział także cztery osoby niepełnosprawne.
Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Białorusi miał
na celu m. innymi przybliżenie
historii Polski i Europy Środkowo-

W ZOO w czeskim Libercu wszyscy mogli dotknąć oswojonych zwierząt.
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Wschodniej, a także zapoznanie
z zasadami integracji europejskiej.
Bazą główną pobytu był
internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu. Zaplanowany wcześniej program
został zrealizowany, a także dodatkowo wzbogacony.
Grupa została przyjęta przez
władze Dolnego Śląska podczas

dwudniowego pobytu we Wrocławiu w dniach 7–08.08.2017
roku. W spotkaniu w sali sesyjnej sejmiku wziął udział
marszałek Cezary Przybylski,
przewodniczący Sejmiku Paweł
Wróblewski i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.
W drogę powrotną młodzież zabrała kronikę, którą
prowadziła podczas pobytu

w Polsce oraz przekazane
nieodpłatnie książk w języku
polskim, między innymi do
szkolnych bibliotek. Uczestnicy
Szkoły Letniej Karpacz - 2017,
otrzymali także certyfikaty
uczestnictwa w szkole letniej,
podpisane przez dr Ryszarda
Gładkiewicza - prezesa PolskoCzeskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu.

Głównym organizatorem
wakacji edukacyjnych, spotkań integracyjnych oraz Szkoły
Letniej był Julian Golak z Nowej Rudy. Sponsorem pobytu
naszych rodaków na Dolnym
Śląsku już od wielu lat jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie
Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej.

Danuta Gołdon-Legler - dyrektor Teatru William-Es z Wałbrzycha poprowadziła
warsztaty artystyczno-wokalne. Nauczyła wszystkich śpiewać dwie polskie piosenki.

W spotkaniu integracyjnym w imponującym kompleksie, który wybudowali cystersi
w Krzeszowie wzięli udział także goście z Republiki Czeskiej.

Prof. Andrzej Małkiewicz wygłasza prelekcję dla uczestników „Szkoły Letniej”.

Powszechną sympatię wzbudzili bracia bliźniacy Nikita i Daniel Michaowicze z Lidy.

Kżdy uczestnik „Szkoły letniej Karpacz 2017” wysłuchał 13 wykładów i prelekcji w dniach 5-13 sierpnia. Uczestnicy prowadzli Kronikę oraz codzienne notatki w specjalnych
zeszytach. Najlepsi otrzymali certyfikaty uczestnictwa w „Szkole Letniej”, ktre podpisał dr Ryszard Gładkiewicz, prezes Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.
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Wszyscy uczestnicy po 5-godzinnej wyprawie zdobyli Śnieżkę w dniu 10.08.2017 roku oraz uczestniczyli we mszy świętej odpustowej z okazji dnia św. Wawrzyńca.

Mszy świętej na szczycie przewodniczył w dniu 10.08.2017 roku ks. biskup Jan Vokal
- ordynariusz diecezji Hradec Kralove. W tym dniu na Śnieżkę weszło ponad 1 000
osób z Polski i Czech, a także 50-osobowa grupa uczestników wakacji edukacyjnych
z Białorusi.

Dr Ryszard Gładkiewicz, prezes Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego wygłosił
prelekcję (w ramach Szkoły Letniej Karpacz 2017), pt. „Polska i Śląsk w Europie
Środkowej”.

Wśród uczestników uroczystości Świętego Wawrzyńca na Śnieżce w dniu 10 sierpnia
był także Vaclav Klaus, były prezydent Republiki Czeskiej (pierwszy z prawej).

Karpacz, 13.08.2017 r. Wielką radość sprawił gościom z Białorusi sztuczny śnieg
w Krainie Bajek.
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W dniu 10 sierpnia wszystkie osoby zdobyły Śnieżkę - najwyższy szczyt w Sudetach.
Goście z Białorusi pomogli także w pokonaniu trudności terenowych najsłabszym
uczestnikom wakacji edukacyjnych.

Spotkanie integracyjne we Wrocławiu. Radosne spotkanie po latach. Dwie siostry
spotkały się w dniu 7.08.2017 roku, po raz pierwszy po 30 latach rozłąki.

Prof. dr hab. Adam Jezierski - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił
dla uczestników Szkoły Letniej prelekcję o historii i aktualnej działalności
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osobiście oprowadził po gmachu głównym
Uniwersytetu Wrocławskiego 50-osobową grupę Rodaków z Białorusi.

Spotkanie w sali Sejmiku we Wrocławiu. Młodzież z Białorusi poznała Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Danuta Gołdon-Legler wykonała koncert „Zaczarowana Miłość” w dniu 6.08.2017
roku podczas spotkania integracyjnego w Krzeszówku.

W dniu 9.08.2017 roku wszyscy uczestnicy wakacji edukacyjnych wzięli udział
w zajęciach wodnych na Zalewie Mietkowskim, które przygotował burmistrz Żarowa
Leszek Michalak. Każdy miał okazję popływać na żaglówce.
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dr hab. Wojciech Szczerba

U PROGU REFORMACJI. HUS A SPRAWA POLSKA
1517 rok, w szczególności
zaś 31 października to moment
ważny dla kościołów i związków
wyznaniowych wywodzących
się z szeroko pojętej tradycji
protestanckiej. Tego dnia, zgodnie z podaniami, doktor Marcin
Luter przybija 95 tez do drzwi
kościoła zamkowego w Wittenberdze1. Tezy te mają charakter
krytyczny, odnoszą się do kwestii
nadużyć w ówczesnym kościele
rzymskim, związanych głównie
z problemem sprzedaży odpustów, pokuty oraz moralności.
W ten sposób też Luter rozpoczyna proces odnowy kościoła, zwany dziś Reformacją oraz
tradycję teologiczną określaną
mianem Protestantyzmu.
Marcin Luter zainicjował Reformację 31 października 1517
roku… ale jej nie zakończył. Dzieło Lutra przejęli i kontynuowali
późniejsi reformatorzy, Uldrych
Zwingli, Jan Kalwin, Karol i Jan
Wesley, Meno Simons, August
Franke, Jonathan Edwards.
Nieodmiennie przyświecał im
nadrzędny cel, aby przywrócić
wiarę pierwszych chrześcijan
w nowożytnym społeczeństwie
i zmieniających się warunkach
kulturowych współczesnego im
świata.
Mówiąc o Reformacji XVI
wieku nie sposób również nie
odwołać się do ruchów odnowy kościoła, poprzedzających
wystąpienie Marcina Lutra, które bezpośrednio lub pośrednio
wpłynęły na stanowisko niemieckiego reformatora i recepcję jego nauki w Europie. Należy
wspomnieć tutaj np. o reformie
kościoła propagowanej przez
Piotra Waldo w XII wieku, który
naciskał na konieczność zmiany
moralności ówczesnego kleru,
krytykował przepych hierarchów
kościoła i wzywał do bezwzględnego posłuszeństwa nauczaniu
Biblii. Należy również wskazać
na dzieło i myśl Johna Wicliffe’a,
profesora Uniwersytetu w Oksfordzie i duchownego katolickiego, który w XIV wieku wzywał
do radykalnej reformy Kościoła
w oparciu o nauki Pisma. Podobnie jak Waldo sprzeciwiał się
bogactwu Kościoła, supremacji
papieża czy nauce o transsubstancjacji w Eucharystii. Mówił
o jedności wiernych i Biblii, któ-

ra w prosty sposób wykłada nauczanie Chrystusa. Wiele jego tez
znalazło się w późniejszych protestanckich wyznaniach wiary.
Jan Hus
Mówiąc o prekursorach Reformacji2 nie sposób pominąć
znaczenia dzieła i życia Jana
Husa, duchownego i uczonego czeskiego, który m.in. pod
wpływem nauk Wicliffe’a dążył
do radykalnych zmian w kościele czeskim. Podobnie jak Piotr
Waldo i John Wicliffe chciał,
żeby nauka kościoła opierała się
na Biblii. Podobnie jak Luter,
sto lat później, potępiał kościół
za handel odpustami. Wskazywał
na zepsucie obyczajów wyższego
duchowieństwa, na jego wielkie
dochody czerpane z pracy zwykłych ludzi, trwonione na rozpustę i przepych. Hus domagał
się, aby zniesiono niepotrzebny
przedział istniejący pomiędzy
duchowieństwem a wiernymi.
Czyż droga zbawienia nie jest
taka sama dla każdego, przez
krzyż Chrystusa? Hus wzywał
do jedności, pokory i pokuty3.
Życie i działalność Husa przypadły na czasy dość złożonej sytuacji polityczno-eklezjalnej tak
w Europie, jak i w samych Czechach4. Skomplikowane relacje
czesko-niemieckie, spowodowane m.in. napływem osadników
zachodnich na ziemie czeskie
oraz ich aktywnością ekonomiczną, intelektualną i polityczną, prowadziły do napięć na tle
etnicznym oraz do rozwoju świadomości narodowej Czechów.
Z drugiej strony koniec XIV wieku to okres tzw. Wielkiej Schizmy
Zachodniej (1378-1417) w łonie
Kościoła Rzymskokatolickiego,
w czasie której mocno zaznaczył
się kryzys przywództwa kościoła
zachodniego. W tym czasie równolegle sprawowało swój pontyfikat dwóch, a następnie trzech
papieży, w Awinionie (od 1215
roku), w Rzymie, a w ostatnim
okresie schizmy, w Pizie. Dopiero sobór w Konstancji zwołany
w 1414 roku formalnie zakończył okres Wielkiej Schizmy. W
jego efekcie zostało złożonych
z urzędu trzech panujących
papieży (Jan XXIII, Grzegorz XII
i Benedykt XIII), a wybrany został

na Tron Piotrowy papież Marcin
V (1417 r.).
W tych uwarunkowaniach
społeczno-politycznych żyje
i działa Jan Hus, absolwent
i wykładowca uniwersytetu
praskiego (1396 r.), duchowny
katolicki (1400 r.), dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu w Pradze (1401) oraz jego
pierwszy czeski rektor (1409)5.
Kariera młodego uczonego rozwija się błyskawicznie, w ciągu
kilku lat awansuje od absolwenta
uniwersytetu, do jego zwierzchnika. Podobnie rzecz się ma
na gruncie eklezjalnym. Z kościoła św. Michała, w którym
służy jako duszpasterz, zostaje
przeniesiony do Kaplicy Betlejemskiej na Starym Mieście
w Pradze, gdzie otrzymuje prestiżową posadę kaznodziei. Zgodnie z życzeniem fundatorów
kaplicy, kazania głosi w języku
czeskim, tak by były zrozumiałe dla rodzimych studentów6.
Równocześnie Hus mianowany zostaje doradcą arcybiskupa
praskiego Zbynka Zajica z Hazmburka (1403). Z jego polecenia
zajmuje się uporządkowaniem
i prowadzeniem spraw kurii,
w tym m.in. badaniem autentyczności zgłaszanych cudów.
W tym kontekście Hus zaczyna głębiej rozumieć rzeczywistość kościoła XIV wieku
i niestety nie jest to optymistyczny obraz. Wszystkie zgłoszone
cuda okazują się mistyfikacją.
Kościół jawi się jako instytucja
przesiąknięta deprawacją, daleka
od ideałów. Chciwość, materializm, rozwiązłość moralna kleru,
w szczególności zaś wyższych
dostojników kościelnych zaczynają coraz bardziej uwierać wrażliwego teologa. Do Pragi, szczególnie po zawarciu małżeństwa
przez króla Anglii, Ryszarda II
z Anną Czeską, zaczynają docierać pisma Wicliffe’a i jego zwolenników. Zdobywają wielu zwolenników, w tym samego Mistrza
Jana, który w naukach lollardów
odczytuje własne zrozumienie
rzeczywistości czeskiej. Chrześcijanie, przekonuje Hus, powinni
się przede wszystkim opierać na
Biblii jako nadrzędnym kryterium
wiary. Księża powinni podlegać
szczególnym rygorom moralnym,
tak aby żyć zgodnie ze wskaza-

dr hab. Wojciech
Szczerba, prof. EWST

Absolwent Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie (1996 r.). i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Teologię studiował w Seminarium
Teologicznym w Amsterdamie
oraz na Fakultecie Teologicznym
w Heverlee-Louven w Belgii.
W roku 2000 obronił doktorat z
filozofii wczesnochrześcijańskiej
na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku
uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii
starożytnej. Wojciech Szczerba
jest redaktorem naczelnym
wydawnictwa akademickiego
Theologica Wratislaviensia oraz
autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch
książek poświęconych koncepcji
uniwersalnego zbawienia w myśli
wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog
ekumeniczny i międzyreligijny.
Od 2006 roku pracuje jako rektor
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły
Teologicznej we Wrocławiu. Żona
Magdalena, dwoje dzieci.

niami Biblii i być przykładem
dla ludzi7. Hus wzywa do powrotu do prostoty życia i bezkompromisowości pierwszych chrześcijan. Sytuacja, w której kościół
kupczy odpustami dla własnych,
partykularnych celów, a przy tym
jest właścicielem połowy ziemi
w Czechach i żyje daleko od ideałów biblijnych, jest dla Husa nie
do przyjęcia8.
Tego typu postawa nie
może zjednać Husowi przychylności praskich Niemców.
Już w 1403 roku Johan Huebner, profesor uniwersytetu praskiego, doprowadza
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do potępienia tez Wicliffe’a9.
W ogniu krytyki stają czescy profesorowie, przyjaciele Husa i zwolennicy tez angielskiego teologa.
Arcybiskup Zajic, pod wpływem
działań środowisk niemieckich,
odsuwa się od Husa, a w końcu
zakazuje mu wykonywania funkcji kapłańskich. Ostatecznie Król
Wacław IV przyjmuje negatywną
postawę wobec Mistrza Jana, gdy
ten w 1412 otwarcie występuje
przeciwko sprzedaży odpustów
przez „antypapieża” Jana XXIII.
Pętla zaciska się coraz bardziej wokół Husa. Kuria Rzymska wszczyna proces przeciw
teologowi i wzywa go do osobistego stawienia się w Rzymie.
Hus odrzuca zaproszenie, czego
konsekwencją jest ekskomunika
oraz papieski interdykt zakazujący udzielania sakramentów
w Pradze. Dzięki protekcji przyjaciół, Hus chroni się w zamkach na
południu Czech. Tutaj skupia się
głównie na pisaniu swoich dzieł
i działalności polemicznej. Z tego
okresu m.in. pochodzi opus magnum Husa, traktat De Ecclesia10.
W 1414 roku, z inicjatywy
cesarza Zygmunta Luksemburskiego, zwołany zostaje sobór
powszechny w Konstancji, którego celem jest zakończenie
Wielkiej Schizmy Zachodniej
oraz rozprawienie się z nauką
Wicliffe’a i jego zwolenników.
Do Husa zostaje wystosowane
zaproszenie na sobór, opatrzone
listem żelaznym cesarza. Teolog
przyjmuje zaproszenie w listopadzie 1414 roku i udaje się do
Konstancji. Finał tej decyzji okazuje się jednak tragiczny. Zostaje aresztowany i oskarżony jako
zwolennik Wicliffe’a oraz głosiciel
herezji, wszak list żelazny – jak
przekonują oskarżyciele – nie
może chronić heretyków. Przeciwko Husowi zostaje powołana
komisja procesowa, która ma
zbadać jego sprawę. Sam Hus
ma odwołać 30 heretyckich tez
z jego dzieła De Ecclesia i wyrazić skruchę, ale to tylko pozory.
Sąd inkwizycyjny skazuje go na
śmierć męczeńską na stosie.
Wyrok zostaje wykonany 6 lipca 1415 roku.
Zachowana, ostatnia deklaracja Jana Husa z 1 lipca 1415
roku, na 5 dni przed egzekucją,
podkreśla niezłomność teologa
i wierność wcześniej głoszonym
tezom11:
„Ja, Jan Hus, w nadziei kapłan Jezusa Chrystusa, lękając
się rozgniewać Boga i popaść w

krzywoprzysięstwo, niniejszym
wyznaję mój sprzeciw, by odwołać wszystkie bądź którykolwiek
z artykułów przedstawionych
przeciwko mnie przez fałszywych
świadków. Ponieważ Bóg jest
moim świadkiem, że ani ich nie
głosiłem, ani nie wyznawałem,
ani ich nie broniłem, chociaż oni
twierdzą, że to robiłem. Ponadto,
co się tyczy artykułów, które wyciągnęli z moich ksiąg, twierdzę,
iż brzydzę się wszelką fałszywą
interpretacją, jaką którykolwiek
z nich niesie sobą. Lecz tak samo,
jak boję się zgrzeszyć przeciwko
prawdzie, albo zaprzeczyć opinii doktorów Kościoła, tak i nie
mogę odwołać żadnego z nich.
A gdyby było możliwe, by głos
mój rozszedł się na cały świat, tak
jak w Dniu Sądu każde kłamstwo
i każdy grzech, jaki popełniłem,
będą objawione, wtedy chętnie
odwołałbym przed całym światem każdy fałsz i każdy błąd,
który chciałem powiedzieć bądź
naprawdę powiedziałem!
Ogłaszam, iż piszę to z mej
własnej wolnej woli i z własnego
wyboru. Napisane własnoręcznie
pierwszego dnia lipca.”
Jan Hus
Trudno nie spojrzeć z szacunkiem na postawę Husa tak
w czasie jego działalności praskiej, późniejszego okresu turbulencji, jak też w ostatnich dniach
życia czeskiego teologa. Czło-

Jan Hus na Soborze w Konstancji

wiek, który dążył do moralnej
reformy kościoła, oddał wszystko sprawie, za którą walczył.
Do ostatnich chwil był wierny
swoim przekonaniom i nawet
w obliczu straszliwej kaźni, nie
odwołał poglądów, co do których
był pewny, że oddają biblijną
prawdę.
Hus a sprawa polska,
wybrane przykłady
Myśląc o życiu, śmierci i spuściźnie Jana Husa z perspektywy
polskiej, warto wskazać kilka momentów, w których jego dzieło
splata się z dziejami narodu
polskiego.
Otóż nie ulega kwestii, że relacje między Polską a Czechami
na płaszczyźnie intelektualno-duchowej były dość ożywione
na przełomie XIV i XV wieku.
Wielu studentów12, wywodzących się z szacownych polskich
rodzin, zdobywało swoje szlify
akademickie w Pradze. Wśród
pierwszych jedenastu rektorów
Uniwersytetu Krakowskiego,
aż 9 było absolwentami praskiej
uczelni, a królowa Jadwiga ufundowała przy niej kolegium dla
studentów polskich i litewskich13.
W naturalny sposób studenci
przenosili zachodnioeuropejskie
nauki na grunt polskiej akademii, szczególnie ze względu
na bliskie relacje szkoły krakowskiej z uniwersytetem w Pradze.
Dzięki temu w Krakowie śle-

dzono dyskusję na temat nauk
Wicliffe’a w Anglii oraz jej wpływ
na sytuację w Czechach. Radykalne poglądy teologa z Oxfordu nie zaskarbiły sobie jednak,
wielu zwolenników na Akademii
Krakowskiej, choć – jak wskazuje
działalność literacka Jędrzeja Gałki z Dobczyna – nie brakowało jej
znaczących obrońców14. Umiarkowane teologicznie15 poglądy
Husa oraz jego program odnowy
moralnej kleru spotkały się z bardziej pozytywnym odzewem, tak
na Uniwersytecie, jak i dworze
polskim. Wystarczy wspomnieć,
że kaznodziejami Królowej Jadwigi byli tacy reformatorsko
nastawieni duszpasterze jak Jan
Stekna czy Mikołaj z Milicina16,
a kazania prekursorów Husa,
jak np. Konrada Waldhausena
cieszyły się dużą popularnością
w całym Krakowie17.
Na początku XIV wieku król
Władysław Jagiełło szukał poparcia na dworze czeskim u króla
Wacława IV w sporze polsko-krzyżackim. Jakkolwiek Wacław
IV ostatecznie wydał niekorzystny dla Polski wyrok w owym sporze, to jednak relacje polskiego
dworu z Uniwersytetem w Pradze
uległy zacieśnieniu. Efektem tego
był m.in. list Jana Husa, gratulujący Jagielle zwycięstwa w bitwie
pod Grunwaldem. W liście tym
Hus interpretuje zwycięstwo
nad Krzyżakami jako tryumf
wszystkich Słowian, wzywa
polskiego króla do pokory i
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miłosierdzia nawet wobec Zakonu, wreszcie namawia władcę
do włączenia się do rozpoczynającej się – w przekonaniu Husa
– reformy Kościoła18.
Nauki Husa nie zdobyły jednak serca władcy polskiego ani
jego dworu. Nie pomogła w owej
promocji reformy kościoła wizyta
w 1413 na dworze krakowskim
współpracownika i przyjaciela
Mistrza Jana, Hieronima z Pragi.
Jego kazania i poglądy budziły
kontrowersje, w szczególności
wśród duchownych, którzy –
jak biskup krakowski Wojciech
Jastrzębiec – w jego naukach
słyszeli wykładnię herezji Wicliffe’a, obłożoną interdyktem
papieskim19.
Tym niemniej trudno nie pochylić czoła z szacunkiem przed
postawą polskiej delegacji pod
przewodnictwem Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji,
która jednomyślnie (oprócz Mikołaja Trąby, późniejszego prymasa Polski), jako jedna z niewielu
sprzeciwiała się takiemu potraktowaniu Husa. Dla polskich delegatów nie do przyjęcia był fakt
złamania listu żelaznego, który
miał gwarantować nietykalność
czeskiego teologa. Co więcej, w
swoich wystąpieniach na soborze
wypowiadali się przeciwko traktatowi Jana Falkenberga (Satyra
na herezje i inne nikczemności
Polaków oraz ich króla Jagiełły),
zarzucającego Polakom współpracę z innowiercami oraz
wzywającego do eksterminacji
narodu polskiego20. Nie dziwi
zatem, że Jan Hus w swoich
listach więziennych dziękuje
rycerzom polskim za wsparcie
w trudnej sytuacji, a o doktorze
królewskim, najprawdopodobniej Pawle Włodkowicu, pisze jak
o jednym z niewielu przyjaciół,
którzy pozostali z nim w czasie
Soboru21.
Trudno również nie pochylić
czoła z szacunkiem przed postawą króla Jagiełły, który w tamtym
momencie historycznym nie zdecydował się na prześladowanie
husytów, choć tego oczekiwał
od niego papież Marcin V po
egzekucji Mistrza Jana. W liście
papieża do polskiego króla, zachowanym w kronikach J. Długosza, odnaleźć można m.in.
następujące słowa:
„Marcin biskup, sługa sług
Bożych. Najmilszemu w Chrystusie synowi Władysławowi,
dostojnemu królowi Polskiemu
[...] Wzywamy przeto w imię Boga

twoję Królewską Miłość, i zaklinamy cię na zbawienie duszy
twojej, na litość i miłosierdzie
Jezusa Chrystusa, ażebyś w tak
koniecznej potrzebie gorliwie
i ochoczem sercem podjął się
obrony tej świętej sprawy przeciw heretykom [husytom]. [...]
Jakoż udzielamy niniejszem pismem naszem twej Królowskiej
Wysokości zupełną moc i władzę
nawracania rzeczonych odszczepieńców [...] A jeśliby trwali upornie w swoich błędach, nadajemy
ci takąż samą wolność i władzę
napadania zbrojno w naszem kościoła imieniu na ich miasta, miasteczka, wsie i włości, zabierania
ich w niewolą i wedle brzmienia
ustaw kanonicznych prześladowania aż do zagłady. Niniejszemu
zaś pismu nie mają bynajmniej
stać na przeszkodzie jakiekolwiek
zobowiązania, umowy, pozawierano układy albo przymierza
z osobami jakiegokolwiek bądź
stanu, powołania albo godności.
Chociażby nawet takowe zobowiązania, umowy, piśmienne
układy i przymierza były zatwierdzone przysięgą uchwalamy
i władzą naszą, orzekamy,
że w takim razie żadnej nie mają
mieć wagi i znaczenia[…]. Jakoż
w każdej sprawie, gdzie idzie
o utrzymanie wiary, świętej, godzi się i należy owszem działać
i występować nie tylko przeciw
umowom i obietnicom, ale nawet
przeciw prawom przyrodzonym,
krewnemu, bratu, ojcu i synowi;
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ani może się nazywać zbrodnią,
cokolwiek podjęto jest w obronie
wiary katolickiej. Dan w Rzymie u
ŚŚ. Apostołów, dnia pierwszego
Października22.
Świadectwo prawdzie, wierność wartościom najwyższym,
posłuszeństwo nauczaniu Biblii,
szacunek wobec drugiego człowieka, bez względu na to, kim
jest. Nie zawsze jest łatwo prezentować taką postawę na arenie
politycznej i międzynarodowej.
Czasami konsekwencje są poważne, ale – w ujęciu teologicznym – warto stać w prawdzie. Jak
mówi Mądra Księga: Cóż bowiem
zyskałby człowiek, choćby zdobył
cały świat, a duszę swoją stracił?
Relacje polsko - czesk ie
w kontekście husyckim nie zawsze układały się dobrze, niejednokrotnie partykularny interes
polityczny zwyciężał i dyktował
ton dialogu. Należy wskazać,
że w liście do Soboru z dnia
12 sierpnia 1416 roku profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego
potępiają pisma i nauki zarówno
Wicliffe’a jak i Husa, zgadzając się
z wyrokiem skazującym dla czeskiego teologa. W 1421 roku król
Jagiełło w liście do narodu czeskiego napomina Czechów, żeby
porzucili heretyckie poglądy, bo
w innym wypadku narażają się
na interwencje państw europejskich, a on sam nie może z czeskimi sąsiadami współpracować
na arenie politycznej. W końcu
w 1424 roku Jagiełło wydaje tzw.

edykt wieluński, w którym potępia husytyzm i zapowiada represje wobec tych, którzy utrzymują
relacje z husyckimi Czechami23.
Jakkolwiek sam edykt nie był
restrykcyjnie wprowadzany
w życie, a król korzystał z pomocy husyckich oddziałów w czasie wojny z Krzyżakami (1433),
to jednak antyhusycki, formalny głos króla Polski miał istotne
znaczenie dla rozwoju ruchu
w Polsce. Po śmierci Jagiełły
w 1434 roku sytuacja jeszcze
bardziej się skomplikowała, gdy
nad wychowaniem małoletniego króla Władysława czuwał zagorzały przeciwnik husytyzmu,
biskup krakowski, Zbigniew
Oleśnicki. To on doprowadził
do klęski pro-husyckiej konfederacji Spytka z Melsztyna pod
Grotnikami w 1439 roku. Porażka ta sprawiła, że ruch husycki
znacząco podupadł w Polsce, ale
nie zanikł. Jako Jednota Braterska
(odłam wywodzący się z taborytów po klęsce w bitwie pod Lipanami w 1434 r.), wyznawcy myśli
Husa znajdowali swoje miejsce
w Polsce i Prusach Książęcych po
sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 roku. Przywództwo
Jerzego Izraela w połowie XVI
wieku oraz działalność Jana
Amosa Komeńskiego w pierwszej połowie XVII wieku znaczą
momenty najlepszego rozwoju
Jednoty na ziemiach polskich.
Jednakowoż z czasem liczba
parafii zmalała, a wiele zborów

Spalenie Jana Husa wg Historische Chronica... Matthäusa Meriana, wydanej we Frankfurcie nad Menem w 1630 roku.
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czesko-braterskich przyłączyło się
do struktur Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce24.
Jakkolwiek układały się relacje polsko-czeskie w kontekście reformy husyckiej na przestrzeni wieków, sam Mistrz Hus
z czasem wyrósł w świadomości
wielu Polaków do rangi swego
rodzaju symbolu niezłomności,
wierności ideałom i dążenia do
prawdy, bez względu na okoliczności, w jakich przyszło człowiekowi żyć. W piękny sposób takie
właśnie zrozumienie dzieła Husa
przedstawia Maria Konopnicka
w wierszu, Jan Hus, Przed obrazem Brożika25:

nań będzie ...
I żadne za mną nie stanie orędzie
I otworzona już jest wielka droga,
Przez którą lecą skrwawione łabędzie
Do swego Boga ...

Stoję przed wami i milczę.
O sędzie,
Wy nie jesteście dla mnie sądem
Boga!
Wiem, już się stos mój dymi,
a u proga
Już kipi tłum ten, co mnie wieść

Stoję i milczę. Cóż powiem, skazany
Za każde czucie, myśl każdą i
tchnienie?
Triumf wam! Triumf, o rzymskie
wy pany!
Obroną moją jest tylko milczenie,

Stoję i milczę. Gdzież moja obrona?
Gdzie głos, co za mną przemówi
tu słowo?
Chrystus też milczy ... ach, Chrystus też kona,
A jego wielką i boską wymową
Jest krzyż i cisza, i głowa skłoniona
A pierś miłości pełną, a nad głową
Męki i hańby korona ...

A winą - duch mój, co zerwał
kajdany.
Triumf wam! Oto świątyni sklepienie
Nad głową moją powtarza: Skazany!
Na stos! płomienie!
O sądzie! Wiem ja, że pod waszą
mocą
Stoję, przychodzień daleki i cichy,
Z krain wolności, które długą nocą
Oddzielił od Was kaptur i duch
pychy ...
I bezpieczniejszy jest robaczek
lichy
Pod stopą moją, niżeli ja, o mnichy,
Pod waszą mocą!
Przecież mnie trwoga ni zgnębi,
nie złamie,
Bóg zna to serce i wie, że jest

czyste.
[..]
Duch mój nie zaprze się prawdy,
nie skłamie;
On, wolny, silny, w swe skrzydła
wieczyste
Bije i z stosu ulata, o Chryste,
Pod Twoje znamię ...
Patrzcie! Ptak leci ku słońcu
w błękity ...
On wolny, w skrzydła swobody
on bije!
O ziemio! Ludu! O przyszłych dni
świty!
Do was wyciągam ręce, do was
piję
Ostatni puchar! Cień jeszcze was
kryje,
Lecz stos mój płonie ... […]
Ja duch ... Ja żyję! ...

Przypisy:
1. Biorąc pod uwagę popularno-naukowy charakter niniejszej publikacji, ograniczam
przypisy do minimum.
2. Należy tutaj wskazać, że Marcin Luter znał pisma Husa i niekiedy odwoływał się do nich.
Przykładowo w traktacie Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego wskazywał:
„Nie chcę tutaj oceniać też Jana Husa nit też bronić jego błędu, aczkolwiek mój rozum
u niego jeszcze nic błędnego nie znalazł” (tłum. J. Lasota, w: Z problemów Reformacji,
w.6, Bielsko-Biała 1993, s. 154).
3. Zwięzłe, ale dobre porównanie teologii Husa i Lutra w ich kontekście społecznym
prezentuje M. Hintz w swoim artykule Jan Hus i Marcin Luter – kontynuacje i teologiczne
uzupełnienia, https://www.academia.edu/30518892/Jan_Hus_i_Marcin_Luter_kontynuacje_i_teologiczne_uzupelnienia (dostęp 15 maja 2017).
4. M. Banaszak. Historia Kościoła katolickiego, t. II. Warszawa 2009.
5. Por. A. Panner, Program odnowy kościoła i życia duchowego w nauce i pismach Jana
Husa, w: Gdański Rocznik Ewangelicki, t.IV, 2010, s.19, http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/
GRE_rocznik_2010.pdf (dostęp 10 maja 2017)
6. B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 4: Jesień kościelnego Średniowiecza, Lublin 2008, s. 105nn.
7. B. Kumor dostrzega w eklezjologii Husa ducha donatyzmu. Por. ibidem, s. 108.
8. por. A. Paner, Program odnowy kościoła i życia duchowego w nauce i pismach Jana
Husa, w: Gdański Rocznik Ewangelicki, t. IV 2010, s. 24 http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2010.pdf (dostęp 10 maja 2017).
9. Sam Hus nie odrzuca transsubstancjacji wbrew stanowisku Wicliffe’a. Jego nauczanie
na temat przeistoczenia nie jest jednoznaczne. Por. O. Pavlicek, F. Smahel, A Companion
to Jan Hus, Brill 2015, s. 164nn.
10. Por. A Paner, Program odnowy…, s. 36n.
11. H. B. Workman i R. M. Pope (red.), The Letters of John Hus, Londyn 1904, s. 275n.,
tłum. J. Sałacki.
12. Szacuje się, że na przełomie XIV i XV wieku liczba polskich studentów w Pradze mogła
dochodzić do 300. Por. J. Sedlar, East European Europe in the Middle Ages, 1000-1500,
Waszyngton 2013, s. 473nn.
13. H. Barycz, Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, „Przegląd Zachodni” 3(1948), s. 25-27.
14. Por. A. Lorenc, „Pieśń o Wilefie” Jędrzeja Gałki z Dobczyna. Próba eksplikacji, w: http://
www.staropolska.pl/sredniowiecze/opracowania/lorenc.html (dostęp 23 maja 2017). Por.
B. Witkowska (red.), Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa
1968, s. 25nn; S. Urbańczyk, Komentarz filologiczny do „Pieśni o Wiklefie” Andrzeja Gałki,
w: O języku literatury, red. J. Bubak, A. Wilkoń, Katowice 1981.
15. Np. akceptacja doktryny transsubstancjacji w Eucharystii.
16. Por. Peter Demetz, Prague in Black and Gold, Scenes from the life of a European City,
Nowy Jork 1998, s. 129nn.
17. E. Winter, Vorläufer: Konrad Waldhauser (um 1325 - 1369), w: Ketzerschicksale: Christliche Denker aus neun Jahrhunderten, Einsiedeln 1980.
18. „Zbawienie i łaska, pokój i zwycięstwo od Boga Ojca i pana, Jezusa Chrystusa, Najjaśniejszy książę i królu wspaniały. Gdy poseł waszego majestatu, Onesz z Hworki przyniósł
pewne wieści o zwycięstwie i chwalebnym pokoju - tak wielką sercu memu sprawił radość,
że jej ani pióro opisać, ani głos mój wyrazić tak jak się godzi, nie potrafi. Wiem jednak,
najbardziej chrześcijański królu, że nie waszej dostojności potęga, ale najwyższego króla
pokoju Jezusa Chrystusa pana upokorzyła pychę waszych nieprzyjaciół waszej czci wrogich
i zawistnych. Oto ze stolca ich pychy złożeni są, a maluczcy wyniesieni, aby mając przed
oczyma potęgę samego króla pokoju drżeli i pomocy jego w potrzebach swoich wzywali
wiedząc, że nie ma zwycięstwa jak od tego, którego nikt z ludzi nie może zwyciężyć i
który maluczkim daje zwycięstwo! za pokorę na końcu wynosi. Uczył bowiem tak mówiąc
czysto: „Wszelki, który się podwyższa, będzie poniżeń, a wszelki, który się poniża, będzie
podwyższeń”. Spełniło się jedno i drugie. Gdzież są tedy owe dwa miecze nieprzyjaciół.
Zaprawdę, tymi samymi zostali obaleni, którymi przestraszyć chcieli pokornego. Oto dwa
przesłali na dowód przychylności i pychy, a wiele tysięcy nieopatrznie stracili pokonani.

Gdzie są ich miecze, konie okute, ludzie pancerni, uzbrojeni, w których zaufali? ‚ Gdzie
niezliczone floreny czy skarby? Zaiste wszystko stracili. Nie wierzyli pyszni, że ubóstwo, z
którym wystąpił maluczki zmyliło tych, którzy nie mieli wiary w Jezusa Chrystusa. Dlatego,
władco najjaśniejszy, to w duchu rozważając, pozostańcie przy pokorze, bo ona wynosi.
Za królem idźcie pokoju Jezusem Chrystusem, panem, zdążajcie do pokoju z najjaśniejszym władcą, królem Zygmuntem, a gdyby on, z pychą jakowąż wystąpił, [czego oby za
pomocą bożą nie uczynił] wasz majestat jednak umiarkowanie i opanowaną skromność
niech zachowa, aby znów nie lała się krew chrześcijańska i niebezpieczeństwo wielkie
dla dusz nie wynikło. […] Pragnę także, o królu wspaniały, z całego serca osobę waszą
oczyma cielesnymi oglądać, ufam, że Pan nasz Jezus Chrystus łaski tej mi użyczy, jeśli
osądzi, że stąd korzyść dla waszego majestatu lub mojego kaznodziejstwa wyniknie.
Bóg wszechmocny niech raczy Wasz majestat wspomagać. Przez zbawiciela naszego
pośrednika bożego i człowieczego i pana Jezusa Chrystusa. Amen” List Jana Husa do
króla polskiego z XII 1410 roku. Cyt. za: Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454,
wybór tekstów, R. Heck (red.), Warszawa 1955, s. 158-159.
19. Por. G. Lichończak-Nurek, Wojciech Jastrzębiec (ok. 1362–1436). Duchowny i mąż
stanu, Kraków 1996.
20. Por. Z. Włodek, Odnaleziona Satyra Falkenberga, Studia Historyczne t. 14, nr 4 (1971),
s. 477-491.
21. R. Heck (red.), Z listów Husa z więzienia w Konstancji (1415 r.), w: Polska w okresie
monarchii stanowiej, Warszawa 1955, s. 208nn.
22. Listy papieża Marcina V do króla Władysława Jagiełły w: Jana Długosza kanonika
krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przeł. K. Mecherzyński, Kraków 1869,
T. 4, ks. 11, 12, s. 347-356.
23. Władysław, z bożej łaski król polski [...], postanawiamy [...], iż ktokolwiek by w Królestwie
naszym Polskim i w ziemiach nam poddanych okazał się heretykiem albo zarażonym
czy podejrzanym o herezję lub wreszcie jej sprzyjał, czy też nią kierował, winien być
chwytanym przez naszych starostów, rajców miast i innych urzędników oraz wszystkich
poddanych naszych czy to piastujących urzędy, czy też nie, jako obrażający nasz Majestat
królewski, i winien być karany stosownie do rozmiarów swego występku. Którzykolwiek by
zaś przybywali z Czech i wchodzili do królestwa naszego winni być poddani egzaminowi
ze strony swych biskupów albo też inkwizytorów heretyckich występków, w tym celu
przez Stolicę Apostolską ustanowionych lub lub mających być ustanowionymi. Gdyby
zaś ktoś z mieszkańców królestwa naszego jakiegokolwiek stanu [...] zaniedbał powrócić
[z Czech] do najbliższego święta Wniebowstąpienia Pańskiego, powinien być uważany
za przekonanego heretyka i podlec karom, jak zwykło się heretykom wymierzać; nie
będzie też mógł, wróciwszy, w królestwie naszym przebywać. Niemniej zaś wszystkie
dobra tego rodzaju ludzi ruchome i nieruchome, z czegokolwiek by się składały, mają
być ogłoszone za skonfiskowane na rzecz naszego skarbu, potomstwo zaś ich, tak męskie, jak żeńskie, ma być na zawsze pozbawione dziedzictwa i honoru i nigdy nie może
dostąpić żadnych godności lub zaszczytów, lecz ma na zawsze pozostać bez czci wraz
z ojcami i rodzicami swymi. Nigdy też zresztą nie może się cieszyć jakimś przywilejem
lub zaszczytem szlachectwa. Zabraniamy też pod tymi samymi karami wszystkim kupcom i innym ludziom [...], aby żadnych towarów, a zwłaszcza ołowiu, broni, żywności
i napojów, nie ważyli się przywozić i wynosić do Czech [...]. Dan w Wieluniu w niedzielę
Białą (9 kwietnia) roku Pańskiego 1424” za: Historia państwa i prawa Polski – źródła, wyb.
F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1997.
24. Por. doskonałe opracowanie autorstwa J. Szczepankiewicz-Batek, Bracia czescy w
Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce – przeszłość i teraźniejszość, w: Studia
z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 2 (2013), s. 239-262. Por. J. Dworzaczkowa, Bracia
czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997.
25. M. Konopnicka, Jan Hus. Przed obrazem Bróżika, w: Poezje wybrane..., s. 68. Pierwodruk: Poezje. Seria III, Warszawa 1887.
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dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST

NA ZAČÁTKU REFORMACE. HUS A POLSKO-ČESKÉ VZTAHY
Rok 1517, zejména 31. října, je důležitým momentem
pro církve odvozené z široce
pojaté protestantské tradice. V
tento den Martin Luter přibijí
na dveře zámeckého kostela
ve Wittenbergu
95 tezí. Tyto teze mají kritický
charakter, týkají se problematiky
zneužívání v tehdejší římskokatolické církvi, a to především v
souvislosti s problematikou odpustků, pokání a morálky. Tímto
způsobem Luther začíná proces
obnovy kostela zvaný Reformace
a teologickou tradici popisovanou jako protestantismus.
Hovoříme-li o Reformaci v
šestnáctém století, je nezbytné
se odvolat také na různé směry
obnovy církve, objevující se před
nástupem Martina Luthera, které ovlivnily postoje německého
reformátora a přijetí jeho učení
v Evropě. Je třeba zde připomenout např. reformu církve Petra
Waldo ve dvanáctém století. A
rovněž poukázat na práci a myšlenku Johna Wycliffa, profesora
na univerzitě v Oxfordu a katolického duchovního, který ve čtrnáctém století volal po obnově
církve založené na učení Písma.
Jan Hus
Když mluvíme o předchůdcích Reformace nemůžeme
přehlédnout důležitost života
a práce JANA HUSA, českého
kněze a učence, který, mj. pod
vlivem učení Wycliffa, usiloval o
radikální změny v české církvi.
Stejně jako Peter Waldo i John
Wycliffe chtěl, aby církevní učení
vycházelo z Bible. Stejně jako Luther o sto let později, odsuzoval
kostel za prodávání odpustků.
Vyzýval k sjednocení křesťanů,
pokoře a pokání.
Život a činnost Husa probíhali za poměrně složité politické
a církevní situace v Evropě i v
samotném Česku. Komplikované česko-německé vztahy,
způsobené mimo jiné přílivem
západních osadníků do české
země, vedly k napětí mezi etniky
a rozvoji národního povědomí
Čechů. Na druhé straně, byl konec čtrnáctého století obdobím
Velkého schizmatu (1378-1417)
v římskokatolické církvi, během
kterého o sobě dala silně vědět

krize vedení západního kostela. V té době vykonávali svůj
pontifikát paralelně dva a pak
tři papežové. Tato situace trvala
až do Kostnického koncilu svolaného v roce 1414, kdy formálně
skončila doba velkého rozkolu.
Jeho výsledkem bylo odvolání
třech panujících papežů, a byl
jmenován papež Martin V.
Za těchto sociálně-politických podmínek žije a pracuje
Jan Hus, absolvent a přednášející Teologické univerzity v Praze (1396.), katolický duchovní
(1400), děkan Teologické fakulty
na univerzitě
v Praze (1401) a její první český rektor (1403). Kariéra mladého učence se rychle rozvíjí,
během několika let je povýšen
z absolventa univerzity na jejího vedoucího. To samé platí i
na církevní úrovni. Z kostela sv.
Michala je přenesen do Betlémské kaple v Praze, kde získává
prestižní práci kazatele a může
kázat v češtině. Ve stejné době
(1403) je jmenován poradcem
arcibiskupa pražského Zbyňka
Zajíce z Hazmburka. Na jeho
příkaz se zabývá uspořádáním
a vedení záležitostí kurie.
V tomto kontextu Hus začíná chápat realitu církve ve
čtrnáctém století a bohužel to
není optimistický obraz. Církev
se mu zdá jako instituce velmi
vzdálená ideálům. Materialismus
a morální laxnost duchovenstva,
zejména vyšších církevních hodnostářů, začíná teologa čím dál
více tížit. Zároveň se do Prahy,
zvláště po uzavření manželství
anglického krále Richarda II s
Annou Českou, začínají dostávat
Wicliffova písma. Získávají mnoho příznivců, včetně mistra Jana,
který v nich nachází své vlastní
pochopení české skutečnosti.
Křesťané, argumentuje Hus,
by se měli v první řadě opírat o
Bibli jako o primární kritérium
víry. Kněží by měly podléhat
morálním zásadám, žít
v souladu s obecnými zásadami Bible, a jít lidem příkladem.
Situace, v níž církev rozprodává
odpustky pro své vlastní účely, a
zároveň vlastní polovinu pozemků v Česku a žije daleko od ideálů
Bible, je pro Husa nepřijatelná.
Tento postoj nemůže Husovi
získat mnoho příznivců. Již v roce

1403, Johan Hübner, profesor
pražské univerzity, potupuje
Wicliffovy teze a vznáší obvinění
proti Husovi. Arcibiskup Zajíc,
ovlivněn německými kruhy, se
od Husa distancuje a nakonec
mu zakazuje vykonávat kněžské
funkce. Nakonec i Král Václav IV
přijímá negativní postoj vůči teologovi, který v roce 1412 otevřeně vystoupí proti odpustkům.
Smyčka se kolem Husa stále
více utahuje. Římská kurie proti
němu zahajuje proces a vyzývá
ho, aby se osobně dostavil do
Říma. Hus odmítá pozvání, čehož
důsledkem je exkomunikace a
papežský zákaz udělování svátosti v Praze. Díky ochraně přátel,
přebývá Hus pod ochranou na
hradech v jižních Čechách. Zde
se zaměřuje především na psaní svých prací a polemickou
činnost. Z této doby pochází
mimo jiné Husův opus magnum,
traktát De Ecclesia, sbírka kázání
Postilla a práce týkající se českého jazyka.
V roce 1414 je z podnětu
císaře Zikmunda Lucemburského svolán obecný koncil v
Kostnici, jehož cílem je ukončit
velké schizma a vypořádat se
s Wicliffovým učením. Husovi je
zaslána výzva, aby se dostavil na
koncil, spolu s ochranným glejtem od císaře. Teolog pozvání
přijme v listopadu roku 1414 a
odcestuje do Kostnice. Výsledek
tohoto rozhodnutí je bohužel
tragický. Je zatčen a obviněn
jako kacíř a stoupenec Wicliffa,
ani glejt nemůže ochránit kacíře.
Nakonec, soud odsuzuje Husa
k mučednické smrti na hranici. Rozsudek je proveden dne
06.07.1415.
Dochované, poslední prohlášení Jana Husa ze dne 1. července 1415, pět dnů před jeho
popravou, zdůrazňuje teologovu
nezlomnost a věrnost dříve proklamovaným tezím:
Já, Jan Hus, v naději kněze Ježíše Krista, se bojím zlobít Boha
a propast do křivé přísahy, tímto
přiznávám svou námitku, zrušení
všech nebo jekekoliv článků prezentovaných proti mně falešnými
svědky. Protože Bůh je mi svědkem, že ani jsem je zvěstoval, ani
přiznával, ani jsem jích nebranil,
ačkoli oni říkají, že jsem to udělal.
[...] A kdyby to bylo možné, aby

dr hab. Wojciech
Szczerba, prof. EWST

Absolvent Křesťanské teologické
akademii ve Varšavě (1996) a Ekonomické akademie ve Vratislavi.
Teologie studoval na Teologickém semináři v Amsterdamu a
na Teologické fakultě v Louven-Heverlee v Belgii. V roce 2000
získal doktorát z rané křesťanské
teologie filozofie na Filozofické
fakultě Vratislavské univerzity.
V roce 2009 získal úroveň postdoktorské tituly v oboru antické filozofii. Wojciech Szczerba je
šéfredaktor akademického nakladatelství Theologica Wratislaviensia a autor řady publikací o patrologie, reformované tradice a
ekumenismu včetně dvou knih o
koncepci univerzální spásy v rané
křesťanské myšlení. Po mnoho
let se zapojil do ekumenického
a mezináboženského dialogu.
Od roku 2006 působi jako rektor
Evangelické teologické výšší školy
ve Vratislavi. Manželka Magdalena, dvě děti.

můj hlas rozléhal po celém světě,
jako Soudného dne každá lež
a každý hřích jsme se zavázali
bude odhaleno, pak rád odvolam
před celým světem každý klam
a každou chybu, kterou jsem
chtěl říct, nebo opravdu jsem
řekl ! Prohlašuji, že píšu to s mou
vlastní svobodnou vůle a podle
vlastního výběru. Napsal vlastní
rukuo v prvním dnu červenci.
Jan Hus
Je těžké nedívat se s úctou
na postoj Husa, jak v čase jeho
pražských aktivit, pozdějším
období turbulencí, stejně jako v
posledních dnech života českého
teologa. Člověk, který usiloval o
morální reformu církve, dal vše
pro věc, za kterou bojoval.
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Hus a polské záležitosti,
vybrané příklady
Když uvažujeme o životě,
smrti a dědictví Jana Husa z polského pohledu, stojí za zmínku
několik okamžiků, ve kterých
se jeho práce prolíná s historií
polského národa.
Není pochyb o tom, že vztahy
mezi Polskem a Českem byly na
intelektuální rovině na přelomu
čtrnáctého a patnáctého století
velmi oživené. Mnoho studentů
z úctyhodných polských rodin
získávalo zkušenosti v Praze.
Mezi prvními jedenácti rektory
univerzity v Krakově, bylo až 9
absolventů pražské univerzity,
a královna Hedvika u ní založila
kolegium pro polské studenty.
Díky tomu byly v Krakově sledovány diskuse o učení Wicliffa v
Anglii a jeho dopad na situaci v
Česku. Radikální názory teologa
z Oxfordu však nezískaly mnoho
příznivců na univerzitě v Krakově. Umírněné teologické názory
Husa a jeho program morální
obnovy kléru se setkal s pozitivnějším ohlasem na univerzitě i
na polském dvoře. Postačí, když
zmíníme, že kazateli královny Hedviky byli reformní kněží jako Jan
Stekna nebo Mikuláš z Miličína,
a kázání prekurzorů Husa např.
Konrada Waldhausena byly velmi
populární v celé Krakově.
Na počátku čtrnáctého století, král Vladislav II Jagellonský
hledal podporu u českého krále
Václava IV v polsko-křižáckém
sporu. Ačkoliv Václav IV přijal
vůči Polsku negativní postoj,
polské vztahy s univerzitou v
Praze byly posíleny. Výsledkem
toho byl mimo jiné Husův dopis
s gratulací králi Jagelonskému k
vítězství u Grunwaldu. V tomto

dopise Hus interpretuje vítězství
nad Řádem německých rytířů
jako vítězství všech Slovanů,
vyzývá polského krále k pokoře
a milosrdenství vůči Řádu a nakonec přesvědčuje vládce, aby
se zapojil do začínající – dle přesvědčení Husa - reformy církve.
Učení Husa však srdce polského krále nepřesvědčilo.
V propagaci této reformy kostela nepomohla v roce 1413
ani návštěva krakovského dvora
kolegou a přítelem mistra Jana,
Jeronýmem z Prahy. Jeho kázání
a názory vzbudily kontroverzi zejména mezi duchovenstvem, které - stejně jako krakovský biskup
Wojciech Jastrzębiec - v jeho učení slyšeli výklad kacířského učení
Wicliffa, zakázaného papežským
interdiktem.
Tím spíše je potřeba s úctou
sklonit čelo před polskou delegací pod vedením Paula Włodkowice na koncilu v Kostnici,
která jednomyslně (s výjimkou
Mikołaje Trąby, pozdějšího polské
primase) nesouhlasila s takovým
zacházením s Husem. Pro polské
delegáty bylo nepřijatelné porušení ochranného glejtu, který měl
teologovi zaručit nedotknutelnost. Není proto překvapením,
že Jan Hus ve svých dopisech
z vězení děkuje polským rytířům
za podporu v obtížné situaci, a
o královském doktorovi Pavlu
Włodkowicovi píše, jako o jednom z mála přátel, kteří při něm
během koncilu stáli.
Je také těžké nesklonit čelo s
respektem k postoji krále Jagellonského, který se v této historické chvíli rozhodl, že nebude
pronásledovat husity, i když to
od něj papež Martin V. po exekuci
mistra Jana očekával. V papežově
dopise polskému králi, který se

zachoval v kronikách J. Dlugosze
lze mimo jiné nalézt následující
slova:
[...] Říkáme tedy, ve jménu
Boha tvojí královská lásko, a prosime za spásu své duše, milost a
milosrdenství Ježíše Krista, aby
v potřebném potřebě tak horlivě vzal srdce a touží obhájit
posvátný příčinu proti kacířům
[husité]. [...] Jak se dáváme tento
náš dopis svého Majesty Królowskiej kompletním moci a autority, jak převést tyto odpadlíky
[...] a v případě, že zůstal dařilo
ve svých chyb, vám takový dát.
svoboda a moc nad ozbrojenými
náletu v našem sboru jménem
svých městech, obcích, vesnicích
a majetky, přičemž je v zajetí a
nastavení zvuku v souladu s
kanonickým pronásledování až
do zničení. A do tohoto časopisu
nemají prostředky nebrání žádné
závazky, smlouvy, dohody nebo
smlouvu pozawierano s lidmi z
jakéhokoli státu či důstojnost
jmenování. [...].
Česko-polské vztahy v husitském kontextu nebyly vždy dobré, nejednou vítězil zvláštní politický zájem, který diktoval tón
dialogu. Je třeba poznamenat,
že v dopise určenému koncilu
ze dne 12. srpna 1416, profesoři Krakovské univerzity odsuzují
Husova písma a souhlasí s rozsudkem pro českého teologa.
V roce 1421, král Jagellonský v
dopise českému národu nabádá
Čechy, aby se vzdali kacířských
názorů, protože v opačném
případě se vystavují ozbrojené
intervenci. A nakonec, v roce
1424 král Jagellonský vydává tzv.
edikt věluňský, který odsuzuje

husitství a vyhrožuje represemi
vůči těm, kteří udržují styky s husitskými Čechy. Ačkoli tento edikt
nebyl striktně dodržován, a král
využíval pomoci husitských vojsk
během války s Řádem německých rytířů (1433), formální hlas
polského krále byl pro rozvoj
hnutí v Polsku důležitý. Po smrti
Jagellonského krále v roce 1434
se situace ještě zhoršila, když se
péče o nezletilého krále Vladislava ujal protivník husitství, biskup
Zbigniew Oleśnicki. Byl to právě
on, kdo způsobil porážku pro-husitské konfederace Spytka
z Melsztynu pod Grotnikami v
roce 1439. Tato porážka způsobila úpadek husitství v Polsku,
ale ne jeho zánik. Jako Jednota
Bratrská (frakce odvozená od
Táboritů po porážce bitvy u Lipan v roce 1434.) našli Husovi
následovníci své místo v Polsku
a knížecím Prusku po sekularizaci
Řádu německých rytířů v roce
1525. Vedení Jiřího Izraele v polovině šestnáctého století a aktivita
Jana Ámose Komenského v první
polovině sedmnáctého století
vyznačovaly ty nejlepší momenty
rozvoje Jednoty na polské půdě.
Ale postupem času počet farností
klesal, a mnoho českobratrských
kostelů se integrovalo do struktur
reformované evangelické církve
v Polsku.
Jakkoliv se vyvíjely česko-polské vztahy v průběhu staletí v
souvislosti s husitskou reformou,
sám Mistr Hus vyrostl v myslích
mnoha Poláků v symbol nezlomnosti, věrnosti ideálům a hledání
pravdy, bez ohledu na okolnosti,
v nichž byl člověk nucen žít.
Překlád: Joanna Golak-Cincio
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Stanisław Andrzej Średziński

POWSTANIEC WARSZAWSKI STANISŁAW ŚREDZIŃSKI
Stanisław Średziński, syn
Aleksandra i Marii z Piechowskich urodził się 20 lutego 1921
roku w Warszawie. Przed wybuchem wojny w 1939 roku, jako
uczeń Państwowego Gmnazjum
w Ostrowi Mazowieckiej należał
do Związku Harcerstwa Polskiego
i był skeretarzem Komendy Hufca ZHP. Od sierpnia 1939 roku
do chwili wejścia N ieców
do tego miasta był Komendantem Harcerskiej Służby Pomocniczej. W okresie okupacji
hitlerowskiej dwudziestoletni
Stanisław pracował w służbie
zdrowia jako Kierownik Kolumny Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wyszkowie, następnie w Garwolinie, był współpracownikiem
lekarza powiatowego.
Jako żołnierz Armii Krajowej
pseudonimie „Stanisław”, w stopniu plutonowego podchorążego
w służbie sanitarnej w zgrupowaniu płk. „Leśnika”, przez cały czas
okupacji niemieckiej utrzymywał
kontat z partyzantką w lasach łukowskich - dostarcza leki i środki
opatrunkowe oraz udzielał pomocy rannym. Na wypadek przewidywanego wybuchu Powstania
Warszawskiego w piwnicy domu
rodziców przy ul. Muranowskiej 6
gromadził leki i środki opatrunkowe, aby urządzić punkt sanitarny.Punkt ten został wcielony
do Sztabu Grupy płk. „Leśnika”.
W czasie Powstania Warszawskiego walczył w rejonie Starego

Dzieci Stanisława nad jego grobem w Nowej Rudzie-Słupcu. Od lewej: Stanisław Andrzej Średziński, Liliana Wanda Stopyra,
Teresa Fereżyńska; prawnukowie: Radosław Flis i ks. Gniewomir Flis oraz wnuk Paweł Stopyra.

Miasta. Ze szpitala powstańczego
ewakuuje między innymi rannych
z ulicy Mławskiej do Państwowej
Wytwórni Papierów Wartościowych, a następnie do podziemi
Kościoła Garnizonowego przy
ul. Długiej.
W dniu 2 września 1944
roku, po ewakuacji rannych
do kanału przy zbiegu ul. Miodowej i Długiej, został aresztowany
przez hitlerowców i wywieziony
do obozu koncentracyjnego

w Gross-Rosen a następnie
do Mauthausen-Ebenese.
Jako więzień obozów zagłady o numerze 105094 przebywał od 4 września 1944 roku
do 6 maja 1945 roku.
W wyzwolonej Polsce organizował szkolnictwo i w 1965 roku
otwiera „Tysiąclatkę” w Słupcu,
zostając jej kierownikiem.
W 1972 roku członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego powierzyli mu obowiązki

etatowego prezesa. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego
ZNP i pełnił funkcje w Zarządzie
Głównym tego związku oraz
w Komisji Rewizyjnej.
Stanisław Średziński przeszedł w swoim życiu 5 zawałów.
Ostatni 18 kwietnia 1997 roku
kończy jego życie.
Zostaje pochowany na cmentarzu w Nowej Rudzie-Słupcu,
gdzie przeżył 32 lata.

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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Jerzy Organiściak

50-LECIE ODDZIAŁU PTTK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Początki zorganizowanej turystyki w Ząbkowicach Śląskich
po II wojnie światowej są trudne do opisania z uwagi na brak
głębszych badań w tym zakresie.
O pierwszych formach organizacyjnych możemy mówić dopiero pod koniec lat 50. XX wieku,
aczkolwiek mamy informację,
że już w 1947 roku, w momencie
powstania Oddziału Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego
w Kłodzku, ten prowadził swoją
działalność na Ziemi Ząbkowickiej1. Na fali zmian październikowych w 1956 r. nastąpiły też
dość głębokie zmiany w podejściu ówczesnej władzy do spraw
turystyki. W 1956 roku wprowadzono konwencję turystyczną
na przygranicznych obszarach
Czechosłowacji i Polski. Do krajów zachodnich jednak mogli
wyjechać tylko uprzywilejowani2. I w tym okresie nie słychać
w Ząbkowicach Śląskich o jakichś
zorganizowanych formach uprawiania turystyki, poza wycieczkami szkolnymi i wyjazdami
pracowników zakładów pracy3.
Turystyka w tym czasie była
traktowana jako indywidualny sposób spędzania wolnego
czasu lub zbiorowe wyjazdy
na wycieczki zakładowe
czy szkolne. Z uwagi na rozwijającą się komunikację zbiorową,
łatwiej można było dotrzeć do
poszczególnych miejscowości i z nich powrócić do domu,
co sprzyjało niedzielnym wyjazdom w góry czy nad wodę.
Ukazują się pierwsze wydawnictwa krajoznawcze i dość częste artykuły prasowe o historii
i zabytkach Ząbkowic Śląskich,
przez co miasto stało się bardziej
przystępne dla turystów.
Przełomowym momentem
w poznaniu Ząbkowic Śląskich
i powiatu ząbkowickiego było
pierwsze wydawnictwo o charakterze historycznym, które ukazało
się w 1963 roku pt. Ziemia Ząbkowicka - wkładka regionalna do
podręcznika historii, autorstwa
Kazimierza Szeligi4. Na polu krajoznawczym i popularyzatorskim
pojawiło się wówczas kilka osób,
których zasług nie sposób nie zauważyć. Byli to Panowie: Józef
Glabiszewski, niezmordowany
propagator idei ochrony zabytków i historii Ząbkowic, Stanisław

Otwarcie Krzywej Wieży dla turystów w dniu 22 VII 1964 r. Na zdjęciu od lewej Józef Glabiszewski, „zielone berety”
oraz po prawej Stanisław Kret. Ze zbiorów St. Kreta.

Kret, urzędnik bankowy, Stanisław Babiuch, pracownik ZGH
”Szklary”, Tytus Wyczałek, fotograf oraz Stanisław Grochociński, pracownik poczty polskiej5.
Wszyscy ci panowie, niektórzy
z nich już członkowie stowarzyszenia w innych oddziałach,
organizowali w swoich środowiskach turystykę i popularyzowali
wiedzę krajoznawczą o mieście.
To oni są rzeczywistymi pionierami zorganizowanej turystyki
w Ząbkowicach Śląskich.
Powstanie Oddziału PTTK
Dokumentacja dotycząca początków zorganizowanej turystyki pod egidą PTTK
na terenie Ziemi Ząbkowickiej,
zgromadzona w archiwum
w Kamieńcu Ząbkowickim, sięga
połowy lat 60. XX w. Mieszkańcy Ząbkowic Śląskich, nieżyjący:
Józef Glabiszewski, Stanisław
Kret, Stanisław Babiuch, Tytus
Wyczałek oraz kilkunastoosobowa grupa sympatyków turystyki
postanowili w 1965 r. utworzyć
w Ząbkowicach Śląskich Oddział
PTTK6. Po uzgodnieniu z Zarządem Głównym PTTK, który wydał na to zgodę7, opracowano
statut i dokumenty rejestracyjne.
Pierwszą, tymczasową siedzibą
Oddziału PTTK był klub „Grota”,

znajdujący się w ząbkowickim
ratuszu. Członkowie – założyciele wystąpili o rejestrację
do Powiatowej Rady Narodowej, a następnie do Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
we Wrocławiu, które decyzją
z dnia 12 VIII 1966 r. postanawia
wpisać do rejestru stowarzyszeń
pod nr 1990 Oddział PTTK z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich8.
I ten moment możemy przyjąć
jako fakt powstania Oddziału
PTTK.
Głównym zadaniem ówczesnego, tymczasowego Zarządu
Oddziału było zorganizowanie
I Walnego Zjazdu Delegatów,
wybranie władz oraz określenie programu działalności.
Niestety tymczasowy Zarząd
od początku nie przejawiał
większej aktywności organizacyjnej, nie zorganizował
Walnego Zebrania Delegatów
i nie wybrał władz, a jego działalność na początku 1967 roku
zupełnie zanikła. W związku
z tak ą sytuacją, na wnio sek Zarządu Okręgu PT TK
we Wrocławiu oraz grupy
działacz y tur ystycznych z
p o w i a t u z ą b k o w i c k i e g o,
w grudniu 1967 r. doszło do zorganizowania Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Zarządu
Oddziału z udziałem przedsta-

wiciela Zarządu Okręgu PTTK
oraz miejscowych władz administracyjnych9. W wyniku tego
zebrania został powołany Komisaryczny Zarząd Oddziału PTTK
z prezesem Stanisławem Harzem
na czele, którego zadaniem
było doprowadzenie do zorganizowania Walnego Zjazdu
Delegatów. Termin zjazdu został wyznaczony na luty 1968
roku. Ponieważ oddział do tego
czasu nie posiadał własnej siedziby ani pracownika, władze
powiatu w osobie kierownika
Powiatowego Komitetu Kultury
Fizycznej i Turystyki – Aleksandra Szablewskiego, zobowiązały
się do przydzielania oddziałowi
lokalu. Przedstawiciel Okręgu
PTTK we Wrocławiu - Stanisław
Kukiz zadeklarował przekazanie
środków finansowych w kwocie
12.000 zł na opłacenie kosztów
remontu lokalu, jego wyposażenie oraz etat pracownika
w początkowym okresie. Pierwszy Walny Zjazd Delegatów Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śl.
odbył się ostatecznie 1 III 1968 r.
Zjazd wybrał na dwuletnią kadencję 13-osobowy Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Ząbkowicko
– Ziębickiej, na którego czele
stanął Tadeusz Lebioda. Zjazd
powołał także 5-osobową Komisję Rewizyjną i 3-osobowy
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Sąd Koleżeński 10. Dwa tygodnie później zorganizowano
pierwszą, oficjalną imprezę
turystyki kwalifikowanej – I
Rajd Topienie Marzanny w Bardzie. W kwietniu 1968 r. władze
miasta przekazały Oddziałowi
PTTK w dzierżawę mały lokal
biurowy o powierzchni ok.
15 m2 przy Placu Wolności 1,
dzisiaj Plac Jana Pawła II 1. Lokal
został wyremontowany siłami
społecznymi członków PTTK, a
wyposażenie zakupiono ze środków Zarządu Okręgu PTTK we
Wrocławiu. Biuro oddziału rozpoczęło pracę w dniu 1 VI 1968
r. Ówczesny Zarząd przyjął do
pracy w charakterze pracownika
biurowego panią Krystynę Pop11.
Z uwagi na sprawy natury osobistej, dotychczasowy prezes
Tadeusz Lebioda z końcem roku
zrezygnował z przewodniczenia
zarządowi. Od 1 I 1969 r. jego
miejsce zajął dotychczasowy
wiceprezes Tytus Wyczałek.
Działalność oddziału opierała
się w tym czasie na działaniu
kilku kół PTTK w miejscowych
zakładach pracy oraz szkołach.

Liczba członków PTTK wynosiła
w tym czasie około 250 osób.
Aktywnie działało koło przewodników, liczące 12 członków12.
Początki przewodnictwa
turystycznego na Ziemi Ząbkowickiej sięgają połowy lat
60. XX w. Na początku 1965 r.
dwaj działacze turystyczni, Józef Glabiszewski i Tadeusz Klisiewicz postanowili zorganizować
kurs przewodnicki. Potrzeba ta
wynikała z rodzącego się masowego ruchu turystycznego
w zakładach pracy i instytucjach
oraz całkowitego braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry
do obsługi tych imprez. Ostatecznie pierwszy kurs przewodnicki
został zorganizowany pod egidą Wojewódzkiego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki
we Wrocławiu, a jego kierownikiem został Tadeusz Klisiewicz.
Egzamin odbył się 18 III 1966 roku
i zdało go łącznie 12 osób, cztery
osoby z grupy dorosłej: Dorota
Kapłan, Danuta Woźniak, Stanisław Babiuch i Stanisław Grochociński oraz osiem osób z grupy
młodzieżowej, uzyskując upraw-
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nienia Przewodnika Turystycznego (dorośli) i Młodzieżowego
Przewodnika Turystycznego. Ten
moment możemy uznać za początek przewodnictwa turystycznego na Ziemi Ząbkowickiej.
Z końcem listopada 1967 r. powołano do życia Koło Przewodników Turystycznych Nizinnych,
a na pierwszego przewodniczącego koła wybrano Stanisława
Grochocińskiego13.
Oddział PTTK
w latach 1970 – 1981
W dniu 20 III 1970 r. zorganizowano II Walny Zjazd Oddziału
PTTK w Ząbkowicach Śląskich,
w którym uczestniczyło 68 delegatów i który wybrał nowe
władze. Prezesem został wybrany
ponownie Tytus Wyczałek, a prezesem Koła Przewodników pozostał nadal Stanisław Grochociński. Wzrosła liczba kół PTTK do 20,
które liczyły członków 691 osób14.
Bardzo aktywnie działała w tym
czasie Powiatowa Komisja Opieki
nad Zabytkami licząca ponad 200
członków, której przewodniczył

Józef Glabiszewski. Członkowie
komisji opiekowali się i prowadzili nadzór nad niemal wszystkimi zabytkami, znajdującymi się
na terenie powiatu ząbkowickiego15.
W 1970 roku zorganizowano
kolejny kurs przewodnicki oraz
ponownie ukonstytuowało
się koło przewodnickie, które
od tego czasu nosiło nazwę
Koło Przewodników Sudeckich
i Terenowych przy Oddziale
PTTK w Ząbkowicach Śląskich16.
We wrześniu 1971 r. nastąpiły
zmiany w składzie zarządu oddziału z uwagi na rezygnację
z pracy kilku jego członków,
w tym prezesa. Funkcję prezesa objął wówczas Stanisław
Grochociński17. Wielką popularnością cieszyły się oddziałowe
imprezy. Na rozpoczęcie sezonu
organizowano Rajd Topienie Marzanny w Bardzie, a począwszy
od maja 1970 r. oddział wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem
Sportu, Turystyki i Wypoczynku
i innymi organizacjami rozpoczął
organizować rajd turystyczny
Szlakami Ucieczek Jeńców Ofla-

Dokument rejestracyjny Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich. Ze zbiorów APWr.,
O/Kamieniec Ząbkowicki.

Plakat rajdowy imprezy „Szukamy ducha Berendyny”. Ze zbiorów T. Wyczałka.

III Rajd „Topienie marzanny” w Bardzie (1970). Ze zbiorów O/PTTK w Ząbkowicach Śląskich.
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gu VIII b, z zakończeniem na fortach w Srebrnej Górze, który stał
się największą i najważniejszą
imprezą turystyczną w powiecie
ząbkowickim.
W pierwszych rajdach Szlakami Ucieczek Jeńców Oflagu
VIII b, uczestniczyło po około
500 – 600 osób, a posiadały
one nawet po 10 tras pieszych
i górskich18. W dniu 27 II 1972 r.
obył się III Walny Zjazd Delegatów Oddziału PTTK, który wybrał
nowe władze oddziału z prezesem Stanisławem Grochocińskim19. W kadencji 1972 – 1974
powstały dalsze koła PTTK, na jej
zakończenie działało ich już 24,
a liczba członków PTTK wynosiła
792 osoby. Przy oddziale działało
6 komisji: Opieki nad Zabytkami,
Krajoznawcza, Turystyki Górskiej,
Ochrony Przyrody, Turystyki Kolarskiej i Młodzieżowa. W związku
z istnieniem na terenie powiatu
ząbkowickiego dość rozległej sieci szlaków turystycznych, w 1973
roku powołano Grupę Znakarską,
liczącą 4 osoby. Zorganizowano
również Kurs dla Strażników
Ochrony Przyrody20. W 1973 roku,
dzięki staraniom grupy działaczy ze Stanisławem Babiuchem
na czele, miasto przekazało oddziałowi w dzierżawę nowy lokal
przy ul. Długiej 8, gdzie przeprowadzono remont w dużej części
siłami członków PTTK. Lokal ten
stał się centrum działalności programowej oddziału, był większy,
przestronny i znajdował się naprzeciwko Krzywej Wieży, którą
zarządzał w tym czasie oddział.
Dotychczasowy lokal przy ówczesnym Placu Wolności 1 został
przekazany na siedzibę ekspozytury Międzyoddziałowego Biura
Obsługi Ruchu Turystycznego
w Polanicy-Zdroju oraz Punkt Informacji Turystycznej21.Pojawiły
się też nowe imprezy turystyki
kwalifikowanej: Zlot Turystyczny
Szlakami Księgi Henrykowskiej
z zakończeniem w Henrykowie
oraz Rajd Pieczonego Ziemniaka
w Złotym Stoku na zakończenie
sezonu turystycznego. Dużym
powodzeniem cieszył się również
wiosenny rajd „Szukamy ducha
Berendyny”, z zakończeniem
na zamku w Kamieńcu Ząbkowickim22, organizowany przez
koło PTTK w Byczeniu.
W dniu 24 III 1974 r. zwołano
kolejny IV Zjazd Delegatów Oddziału PTTK, na którym wybrano
nowy zarząd z prezesem Bożydarem Sztabą na czele23.
W 1975 roku, w wyniku zmian

administracyjnych w kraju, zmieniła się struktura organizacyjna
PTTK. W związku z powstaniem
województwa wałbrzyskiego,
powołano w Wałbrzychu Zarząd
Wojewódzki PTTK, któremu podlegały zarządy oddziałów. Oddział nadal powiększał liczbę
swoich członków, która na koniec 1975 roku wyniosła 1346.
Działały 23 koła PTTK, z tego
14 zakładowych, 7 szkolnych
SKKT i 2 środowiskowe. Jednak
wiele kół nie było aktywnych
i działało „na papierze”2⁴. Przy
Oddziale działało 5 komisji problemowych, spośród których
wyróżniała się zdecydowanie
Komisja Opieki nad Zabytkami,
prowadzona przez Józefa Glabiszewskiego, która przeprowadziła kilkanaście prelekcji
i odczytów, a także wykonała
prace społeczne na ząbkowickim zamku, wycenione na kwotę
32.000 zł.25 Oddział administrował dwoma obiektami zabytkowymi: Basztą Gołębią, którą
otrzymał w dzierżawę od miasta w 1968 r. oraz Krzywą Wieżą.
W pierwszym przypadku, dzięki
wielkiemu zaangażowaniu Stanisława Babiucha, wyremontowano basztę z przeznaczeniem
na Stację Turystyczną PTTK. Stacja działała w latach 1968 – 1975,
lecz z braku funduszy na poprawę jej wyposażenia i warunków
sanitarnych, zarząd w dniu
20 II 1975 r. zrezygnował z jej dalszego prowadzenia. Na wniosek
władz miejskich w maju 1975
roku przekazano ją Komendzie
Hufca ZHP w Ząbkowicach Śląskich. Krzywą Wieżę przekazano
w administrację oddziału w dniu
20 I 1975 r.26 Już w 1964 r. dzięki
wielkiej pracy i zaangażowaniu
Józefa Glabiszewskiego oraz gru-

py młodzieży ząbkowickiej, tzw.
zielonych beretów, wieża została udostępniona do zwiedzania,
a wewnątrz zorganizowano
pierwszą wystawę prezentującą
zabytki i historię Ząbkowic Śląskich27. Obsługa wieży dla turystów stała się ważnym źródłem
dochodów oddziału28.
W dniu 28 XI 1976 r. odbył
się kolejny V Zjazd Delegatów
Oddziału PTTK w Ząbkowicach
Śląskich, który wybrał nowy
dziewięcioosobowy zarząd oddziału z prezesem Stanisławem
Babiuchem na czele. Zmniejszyła się liczba członków PTTK do
1138 osób. Oddział zatrudniał
wówczas 1 osobę - urzędującego Sekretarza. W tym okresie
nie otrzymywał żadnej dotacji
od struktur wojewódzkich, administrował Krzywą wieżą, gdzie
z tytułu wykonywanych usług
(bilety wstępu) pozyskał około
15.000 zł. Przy Oddziale działało
6 komisji problemowych, organizowano tradycyjne imprezy
turystyczne29. W ramach kolejnego, VII Rajdu Szlakami Ucieczek
Jeńców z Oflagu VIII b w Srebrnej
Górze odbyło się bardzo udane
spotkanie z dawnymi jeńcami
oflagu.
W ramach działalności programowej rozpoczęto organizować imprezy narciarskie
na nartach biegowych i śladowych, które odbywały się
w Górach Bardzkich i Sowich.
Popularną formą działalności
oddziału w sezonie letnim były
niedzielne spacery pod hasłem:
W niedzielę nie ma nas w domu.
Polegały one na organizowaniu
grup turystów bez zapisów, którym oddział przydzielał kwalifikowanego przewodnika30. Zarząd
oddziału działał już zgodnie

z nowym statutem PTTK, który
przewidywał 4-letnią kadencję
władz.
Z negatywnych zjawisk, jakie można było zaobserwować
w tym czasie, to „rozłamowa”
działalność zarządu koła przewodników, którego członkowie
zdecydowanie bojkotowali działalność zarządu oddziału. Doprowadziło to do konfliktu podczas
obrad kolejnego VI Zjazdu Delegatów Oddziału, który odbył się
w dniu 7 IV1981 r.31 Podczas tego
zjazdu zarzucano sobie wzajemnie niegospodarność i łamanie
prawa wyborczego, co stało się
powodem unieważnienia zjazdu
przez ZG PTTK i powołania jednoosobowego Zarządu Komisarycznego z Jerzym Organiściakiem
jako zarządcą komisarycznym
– prezesem32.

Plakietka rajdowa XI Rajdu Pieczenie
Ziemniaka (1980). Proj. R. Zieliński.

Rajd „Szlakami ucieczki jeńców Oflagu VIII b” (1976). Wspólne zdjęcie organizatorów
rajdu i dawnych jeńców oflagu. Ze zbiorów O/PTTK w Ząbkowicach Śląskich.

Oddział PTTK
w latach 1981 – 1990
Z uwagi na zmianę sytuacji
politycznej w Polsce i powstanie
NSZZ „Solidarność”. W 1981 roku
zmieniła się również sytuacja gospodarcza w Oddziałach PTTK.
Oddziały przestały otrzymywać
dotacje z ZG PTTK i musiały same
wypracowywać środki na działalność programową. Dla Oddziału
PTTK w Ząbkowicach Śląskich
istotną sprawą była likwidacja
z dniem 31 III 1982 r. ekspozytury Międzyoddziałowego Biura
Obsługi Ruchu Turystycznego
PTTK w Polanicy - Zdroju. Aby
kontynuować działalność biura
turystycznego, na wniosek prezesa – zarządcy komisarycznego
Jerzego Organiściaka, przejęto
na rzecz Oddziału PTTK lokal
przy Placu Wolności 1, zatrudniono pracownika biura BORT,
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panią Bożenę Kopeć – Mileszko33.
Od tego czasu biuro uzyskiwało
przychody z działalności gospodarczej, które musiały pokryć
wszystkie wydatki, a także wypracować środki na działalność
programową. W kwietniu 1982
roku dokooptowano do zarządu
oddziału w charakterze wiceprezesa Witolda Barylaka oraz jeszcze dwie osoby pełniące funkcje
tymczasowych członków zarządu34. Mimo podjętej wówczas
próby zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu Delegatów i wyboru nowego Zarządu Oddziału
PTTK, nie udało się tego dokonać. Pomimo ograniczeń stanu
wojennego, działalność programowa szczególnie w II poł. 1982
roku była bardzo udana. Zorganizowano wszystkie imprezy, powstało kilka nowych kół PTTK,
m.in. w Zakładach Ceramicznych
w Ziębicach, w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.
(koło „Trolle”), przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Ząbkowicach
Śląskich i Hucie „Szklary”. Koło
PTTK „Jerzyki”, którego prezesem był kolega Witold Barylak,
liczyło około 60 członków. Było
bardzo aktywne na polu turystycznym I zorganizowało kilkanaście imprez35. Wśród szkolnych kół turystycznych wyróżniło
się Koło SKKT-PTTK „TRAMP”
przy Liceum Ogólnokształcącym
w Ząbkowicach Śląskich, którego
opiekunem był Leopold Jowczyk
- nauczyciel geografii. Nowością
w działalności oddziału stało się
organizowanie wakacyjnych
obozów wędrownych za granicą. W 1981 r. zorganizowano
taki obóz w Jesionikach, w 1983 r.
w Czeskich Karkonoszach,
a w 1984 r. w Górach Bukowych
i Górach Matra na Węgrzech.
W 1982 r. reprezentacja Oddziału wzięła też udział w otwarciu
Międzynarodowego Szlaku Przyjaźni Eisenach – Budapeszt, które
odbyło się we Vsetine w Czechosłowacji36. W 1984 r. zorganizowano kolejny, XIV Rajd Szlakami
Ucieczki Jeńców Oflagu VIII b,
na który przyjechali żyjący jeszcze jeńcy oflagu. Odbyła się przy
tej okazji konfrontacja wiedzy
na ten temat w opracowaniach
z wiedzą bezpośrednich uczestników tych zdarzeń. Był to ostatni
tak duży rajd oddziałowy, w którym wzięło udział ok. 450 osób37.
Liczba członków PTTK spadła
w tym roku do 512 osób. Rozwinęła się natomiast działalność
Biura Obsługi Ruchu Turystycz-

nego, które organizowało własne
imprezy oraz zajmowało się pośrednictwem w usługach przewodnickich. Dochody przynosiła
również Krzywa Wieża, której
opiekunem do śmierci był wybitny przewodnik i krajoznawca
ząbkowicki Stanisław Kret, zmarły
3 VI 1983 r.38
W dniu 17 II 1985 r. dotychczasowy Zarząd Komisaryczny
doprowadził do zorganizowania
kolejnego Walnego Zebrania
Delegatów, w wyniku którego
powołano nowy Zarząd Oddziału
z prezesem Stanisławem Ferensem i wiceprezesem Jerzym Organiściakiem na czele39. Działalność programowa prowadzona
była na nieco niższym poziomie.
Z powodu braku zainteresowania, zrezygnowano z organizacji
Złazu Śladami Księgi Henrykowskiej, a pod koniec kadencji również z Rajdu Pieczenia Ziemniaka
w Złotym Stoku. W 1987 r. przypadała 700 rocznica powstania
Ząbkowic Śląskich i z tej okazji
oddział włączył się do organizacji tych obchodów. Krajoznawcy - członkowie oddziału: Jerzy
Organiściak, Stanisław Grochociński, Bogusław Romaszewski
i Józef Kułaczkowski czynnie
uczestniczyli w obchodach oraz
weszli w skład reaktywowanego
Towarzystwa Miłośników Ząbkowic Śląskich40. Oddział z tej
okazji zorganizował pieszy złaz
gwiaździsty z zakończeniem na
ząbkowickim zamku, w którym
uczestniczyło ok. 200 osób 41.
Nadal spadała liczba członków
(do ok. 250) i kół PTTK, z których
tylko 3 działały aktywnie: Koło
PTTK „Jerzyki” przy Hucie „Szklary”, Koło PTTK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz Szkolne
Koło Krajoznawczo – Turystyczne
przy Technikum Mechanicznym
w Ząbkowicach Śląskich.
W 1986 r. odeszło „na wieczną wędrówkę” dwóch zasłużonych działaczy – założycieli oddziału PTTK: Józef Glabiszewski
(zm. 4 II 1986 r.) oraz Stanisław
Babiuch (zm. 8 X 1986 r.)42. W latach 1986 – 1987 zorganizowano kolejny kurs dla kandydatów
na przewodnika sudeckiego,
który ukończyło 21 osób. Dobrze działało Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, które
obsłużyło na koniec 1986 r. około
13.000 turystów43. W lutym 1989
roku. (19 II) zorganizowano kolejny Walny Zjazd Delegatów, który
wybrał nowe władze. Prezesem
Oddziału PTTK został wybrany
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Obóz letni w Jesionikach (1981). Ze zbiorów J. Organiściaka.

Wycieczka z Klubem Czeskich Turystów w Górach Stołowych (1998).
Ze zbioru O/PTTK w Ząbkowicach Śląskich.

Bogusław Romaszewski, który
po czterech miesiącach z powodów osobistych zrezygnował
z funkcji prezesa. Funkcję prezesa
objął Stanisław Ferens, dotychczasowy wiceprezes. Ponieważ
w Polsce jak i w PTTK rozpoczął
się okres przemian, zmniejszyła się znacznie liczba członków
PTTK. Na koniec grudnia 1990
roku istniało 9 kół PTTK, z tego
trzy aktywne. Liczba członków
PTTK w tych kołach osiągnęła
181 osób44.
Oddział PTTK
w latach 1990 - 2017
W związku z reformami gospodarczymi przełomu lat 80 –
90. XX wieku oraz drastycznym
spadkiem liczby członków, zaszła konieczność zrezygnowania
z zatrudniania pełnoetatowego
pracownika i wydzierżawienia lokalu na prowadzenie działalności
gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w lutym 1991 r. wyłoniono najemcę,
którym został Zbigniew Pawlik.
Oprócz prowadzenia biura tu-

rystycznego, zajmował się także
ubezpieczeniami i handlem45.
W 1990 r. na funkcję prezesa
koła wybrano Mariana Morawskiego, emerytowanego nauczyciela, twórcę NSZZ Solidarność
na Ziemi Ząbkowickiej.
W 1992 roku po raz ostatni
zorganizowano dotychczas
„sztandarową” imprezę Oddziału PTTK – Rajd Szlakami
Ucieczek Jeńców Oflagu VIII b.
W związku z rozwiązaniem Zarządów Wojewódzkich PTTK
w 1990 roku, Oddział PTTK
w Ząbkowicach Śl. uzyskał osobowość prawną. Kolejny Zjazd
Delegatów Oddziału odbył się
14 XI 1992 r. i wybrał nowy zarząd
oddziału, na którego czele stanął
Stanisław Grochociński.
Niestety nadal spadała liczba członków, która oscylowała
w granicach 80 osób. W 1993 r.
Urząd Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich wypowiedział
Oddziałowi PTTK lokal przy
ul. Długiej 8 oraz administrowanie Krzywą Wieżą46. W 1994 roku
zmarł Zbigniew Pawlik, dzierżawca lokalu przy Pl. Wolności 1. Od
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1 I 1995 r. lokal wydzierżawił Jerzy Organiściak, który prowadził
w nim Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, jak również został
powołany na sekretarza oddziału.
W 1996 r. staraniem nowego
sekretarza oraz Pawła Żarneckiego nawiązano kontakty z oddziałem Klubu Czeskich Turystów
w Cervenym Kostelcu, mieście
partnerskim Ząbkowic Śląskich.
Pierwsza, bardzo udana wspólna
impreza turystyczna obu oddziałów, odbyła się w dolinie rzeki
Upy k/ Cervenego Kostelca, przy
okazji organizacji Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
we wrześniu 1996 r.47
W następnych latach organizowano kolejne, bardzo udane
imprezy, zarówno po stronie polskiej (Góry Stołowe, Góry Sowie),
jak i po stronie czeskiej.
Aby spopularyzować turystykę w gminie Ziębice, w 1994
r., wyznakowano nowy szlak turystyczny Wzdłuż Granicy Świętego Jana, przebiegający z Ziębic
do Paczkowa. W 1995 r. z inicjatywy Jerzego Organiściaka powołano przy oddziale Klub Regionalny
Ziemi Ząbkowickiej PTTK, który
skupił ludzi o zainteresowaniach
regionalnych. Członkowie klubu
zorganizowali w tym roku dwie
wystawy w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śl.
Jedna dotyczyła historii miasta,
w związku z wydaniem książki
J. Organiściaka „Ząbkowickie
opowieści”. Druga poświęcona
była zbiorom znaczków turystycznych z kolekcji księdza
Władysława Smotera z Braszowic, wybitnego krajoznawcy,
Przodownika Turystyki Pieszej48.
Bardzo aktywnie działała w końcowym okresie kadencji Komisja
Turystyki Górskiej i Grupa Znakarska pod przewodem śp. Janusza Siemienasa49. W 1996 r. zorganizowano kolejny kurs przewodnicki, w którym uczestniczyło
32 osoby, a ukończyło z wynikiem pozytywnym 18 osób 50.
Kolejny Zjazd Delegatów Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śl.
odbył się 2 III 1997 r. Prezesem
został wybrany ponownie Stanisław Grochociński. W tym czasie
odbyło się kilka ważnych imprez
turystycznych i obchodów.
W październiku 1997 r. oddział
był organizatorem XXXVI Ogólnopolskiego Zlotu Sudeckich
Przodowników Turystyki Górskiej
w Złotym Stoku. W listopadzie
tego samego roku zorganizowano w Srebrnej Górze uroczy-

ste obchody 30. lecia Oddziału
i Koła Przewodników Sudeckich
i Terenowych.
W kwietniu 1998 r. Klub Regionalny Ziemi Ząbkowickiej
zorganizował wystawę w Izbie
Pamiątek Regionalnych Wybitne postacie Ziemi Ząbkowickiej.
Tego samego roku w październiku zorganizowano kolejną wystawę pn. „Dwudziestolecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II”
ze zbiorów księdza Władysława
Smotera51. Bardzo dobrze rozwijała się współpraca z Czeskim
Klubem Turystów w Cervenym
Kostelcu. Ustalono nową formułę
spotkań. Organizowano od tego
roku dwie wspólne imprezy: jedną w I połowie roku pn. Polsko
– Czeskie spotkania na szlaku
oraz w drugiej połowie roku
imprezę z okazji Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1999 roku Oddział PTTK
w Ząbkowicach Śląskich wszedł
w skład nieformalnej struktury
– Porozumienia Oddziałów PTTK
Dolnego Śląska.
Zwiększyła się w tym czasie
ilość szlaków turystycznych.
Nowy szlak z Ząbkowic Śl.
na Gromnik przez Henryków wyznakował w 1997 r. Oddział PTTK
w Strzelinie. W 2000 r. podpisano ze Starostwem Powiatowym
w Ząbkowicach Śl. umowę
o powierzeniu prowadzenia
przez Oddział PTTK Powiatowego
Centrum Informacji Turystycznej
w lokalu oddziału przy Pl. Jana
Pawła II 1. Aktywnie działała Grupa Znakarska, która opiekowała
się 213 km szlaków turystycznych52.
Kolejny Walny Zjazd Delegatów zorganizowano 18 III 2001
roku. Zjazd po raz kolejny powołał Stanisława Grochocińskiego
na prezesa. W związku z zanikiem działalności Oddziału PTTK
w Dzierżoniowie i w Paczkowie,
działające tam koła PTTK wystąpiły o włączenie ich w struktury
Oddziału PTTK w Ząbkowicach
Śląskich, co zostało na Zjeździe
usankcjonowane 53. W 2002 r.
ze środków powiatu ząbkowickiego wyznakowano nowy szlak
turystyczny z Kamieńca Ząbkowickiego (PKP) do Barda. Bardzo aktywna Grupa Znakarska,
na zlecenie Starostwa Powiatowego uczestniczyła w znakowaniu ścieżek rowerowych. Aktywny był także Klub Regionalny
Ziemi Ząbkowickiej PTTK, który
zorganizował ciekawą wystawę
fotografii, rycin i widokówek

Obchody 30. lecia Oddziału PTTK w Srebrnej Górze. Ze zbiorów O/PTTK w Ząbkowicach
Śląskich.

Uczestnicy pielgrzymki przy ołtarzu w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
w Bobolicach (2004). Ze zbiorów J.Organiściaka.

pt. „Zabytki Ząbkowic Śląskich”,
która odbyła się w maju tego
roku w związku z promocją książki Marcina Dziedzica i Jerzego
Organiściaka pod tym samym
tytułem. W 2004 r. urządzono
pierwszą pielgrzymkę turystów
do zapomnianego sanktuarium
Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach54.
W 2005 r. zorganizowano
kolejny Walny Zjazd Oddziału
PTTK, który ponownie wybrał
na prezesa oddziału Stanisława
Grochocińskiego. W listopadzie
2006 r. uchwałą Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
PTTK w Krakowie utworzono
przy Oddziale Terenowy Referat
Weryfikacyjny Górskiej Odznaki
Turystycznej, którego przewodniczącym został kol. Witold Barylak 55. W 2006 r. Studenckie
Koło Przewodników Sudeckich
przy Oddziale PTTK Politechniki
Wrocławskiej przy współpracy
z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Ząbkowickiej
i Oddziałem PTTK w Ząbkowicach Śląskich wyznakowały nowy
szlak krajoznawczy pn. Ścieżka
Edukacyjna po Przedgórzu

Sudeckim o długości około 45
km. Szlak przebiega pomiędzy
Przełęczą Woliborską w Górach
Sowich a Kamieńcem Ząbkowickim, wzdłuż północnej granicy
powiatu ząbkowickiego, a jego
ideą było pobudzenie turystyki
w tym rejonie56. W 2007 roku
przypadła 720 rocznica założenia Ząbkowic Śl. Z tej okazji
działacze Klubu zorganizowali
bardzo udaną sesję popularnonaukową z udziałem gości
z Niemiec57. Członkowie klubu:
Stanisław Grochociński, Adam
Frycz i Jerzy Organiściak za działalność krajoznawczą i popularyzatorską na rzecz Ząbkowic Śląskich uzyskali decyzją Rady Miejskiej tytuł – odznakę Zasłużony
dla Ząbkowic Śląskich.
Członkowie Klubu Regionalnego Ziemi Ząbkowickiej
w 2008 roku zorganizowali
kolejną imprezę, tym razem
z okazji przypadającej na ten rok
rocznicy 150 lat kolei na Ziemi
Ząbkowickiej i 100 lat Ząbkowickiej Kolei Powiatowej. Była to jak
dotychczas największa, masowa
impreza oddziału, w której wzięło
udział około 700 uczestników58.
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Zakończenie Kursu Przewodników Sudeckich i Terenowych (2007 r.). Ze zbiorów O/PTTK w Ząbkowicach Śląskich.

Pamiątkowa kartka pocztowa z okazji 150. lat kolei na Ziemi Ząbkowickiej (2008).
Ze zbiorów J. Organiściaka.

Impreza z okazji 20. lecia współpracy pomiędzy KCT w Červeným Kostelcu i Oddziałem
PTTK. Ze zbiorów J. Organiściaka.

I Festiwal muzyczny im. Alojzego Tauxa (2015), Kościół św. Jadwigi w Ząbkowicach
Śląskich. Ze zbiorów J. Organiściaka

Rajd Turystyczny do Książęcego Kamienia (2016) Ze zbiorów J. Organiściaka.
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Z inicjatywy członków klubu opracowano także koncepcję renowacji nagrobka Karola
I Podiebrada i Anny Żagańskiej
w kościele parafialnym św. Anny
(2005)59. W 2009 r. odbył się kolejny Walny Zjazd Delegatów
Oddziału PTTK, który wybrał
władze oddziału. Prezesem ponownie został wybrany Stanisław
Grochociński.
Począwszy od września 2009
roku Oddział PTTK wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną
Ziemi Ząbkowickiej oraz samorządem wiejskim wsi Sulisławice
rozpoczął organizowanie pieszo
– rowerowej imprezy pod nazwą
Rajd do Książęcego kamienia.
Impreza ta cieszy się dużym
zainteresowaniem turystów
i już przyczyniła się do popularyzacji turystyki w tym rejonie
Przedgórza Sudeckiego60. Obecnie impreza ta stała się główną
imprezą programową oddziału.
Przy Oddziale działa biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK,
którego właścicielem jest Pani
Ewa Śmiechowska.
W 2009 r. Klub Regionalny
ZZ zorganizował bardzo udaną
konferencję naukową pt. Górnictwo na Ziemi Ząbkowickiej,
w której uczestniczyli historycy
z Wrocławia, Katowic, Zabrza
i Wałbrzycha, a także miejscowi
badacze. W latach 2010 – 2015

znakomicie układała się współpraca pomiędzy Oddziałem
PTTK w Ząbkowicach Śląskich
i Klubem Czeskich Turystów
w Cervenym Kostelcu. Corocznie organizowano wspólnie
przynajmniej 2 imprezy, dzięki
czemu znacznie wzrosła liczba
Czechów w Ząbkowicach Śląskich i Polaków odwiedzających
Červený Kostelec. W maju 2015 r.
obchodzono uroczyście 20-lecie
współpracy pomiędzy dwoma
klubami.
W 2012 r. Klub Regionalny
Ziemi Ząbkowickiej zorganizował wystawę plenerową z okazji
725 rocznicy powstania Ząbkowic Śląskich. W 2013 r. skończyła
się kolejna kadencja władz oddziałowych i wybrano nowe władze. Funkcję prezesa powierzono
na kolejną kadencję kol. Stanisławowi Grochocińskiemu, jednemu z najstarszych działaczy PTTK
w Polsce. Warto wspomnieć
o wyjątkowym wyróżnieniu
działaczy PTTK za działalność
na rzecz miasta Ząbkowic Śląskich. Decyzją Rady Miejskiej
z 12 XII 2013 r. Stanisławowi
Grochocińskiemu nadano tytuł
Honorowego Obywatela, a koledze Witoldowi Barylakowi Zasłużonego dla Ząbkowic Śląskich.
Od 2010 roku przy Oddziale dobrze działało Koło Przewodników
Sudeckich i Terenowych, które-

go prezesem został wybrany
kol. Jerzy Organiściak. Skupiało
ono około 35 przewodników,
w tym około 10 prowadzących
własną działalność gospodarczą. Największym osiągnięciem
koła w ostatnich latach była
organizacja w sierpniu 2014 r.
XXXII Ogólnopolskiego Rajdu
Przewodnickiego, z czego koło
wywiązało się bardzo dobrze.
W dniach 31 stycznia 2014 r.
do 22 marca 2015 roku. BUT
„OT TOKAR” i Oddział PT TK
w Ząbkowicach Śląskich zorganizowały kurs dla kandydatów na
Przewodnika Sudeckiego III klasy.
Kurs z wynikiem pozytywnym
ukończyły 24 osoby. Egzamin
państwowy zdało 8 osób.
Działał też aktywnie Klub
Regionalny PTTK, prowadzony
przez Jerzego Organiściaka, który
od 2015 roku organizuje nowe
imprezy regionalne: we wrześniu
Polsko – Niemiecką Pielgrzymkę Miejską do Barda oraz w październiku Festiwal Muzyczny im.
Alojzego Tauxa, poświęcony muzyce tego kompozytora, pochodzącego z Braszowic.
W 2017 r. zmieniły się władze
Oddziału PTTK oraz Koła Przewodników. Na kolejnym Zjeździe
delegatów Oddziału PTTK w dniu
18.03.2017 wybrano nowy zarząd
w składzie: Prezes - Jerzy Piasecki
V-ce prezesi - Helena Wnęk

i Paweł Marek Jechna, Sekretarz
- Maria Jagoda, Skarbnik - Stanisław Ferens
Zarząd Koła Przewodników
Sudeckich i Terenowych PTTK:
Prezes: Marek Jechna, V-ce Prezes – Anna Mendak, V-ce Prezes
– Grażyna Przepiórka, Sekretarz
– Izabela Zamirska – Rajek, Skarbnik – Stanisław Korzępa
Pomimo wyraźnego kryzysu
dotykającego w ostatnich latach
działalność społeczną, trzeba
stwierdzić, że Oddział PTTK
w Ząbkowicach Śląskich dzięki
wysiłkowi grupy działaczy, jest
postrzegany na Dolnym Śląsku
jak jeden z najlepiej działających.
Po d s u m ow u j ą c n a l e ż y
stwierdzić, że turystyka w Ząbkowicach Śląskich w minionym
50-leciu związana była w przeważającym stopniu z działalnością
Oddziału PTTK, który dobrze się
wpisał w historię miasta i Ziemi
Ząbkowickiej. A takie osoby jak:
Józef Glabiszewski, Stanisław
Kret, Stanisław Babiuch, Stanisław Grochociński, Stanisław Ferens, czy z młodszego pokolenia:
Witold Barylak, Jerzy Piasecki i Jerzy Organiściak na trwałe wpisały
się w historię Ząbkowic Śląskich.

Przypisy:
1. L. Majewski, Organizowanie turystyki polskiej w Sudetach Kłodzkich, ref. str. 6, Kłodzko
2012.
2. M. Lewan, Zarys dziejów turystyki w Polsce, str. 69, Kraków 2004.
3. J.Weiser, Moje ząbkowickie powroty, str. 88, Ząbkowice Śląskie 2005.
4. Pan Stanisław Szeliga był nauczycielem historii w Zasadniczej Szkole Zawodowej w
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Bożena Sołek - Muzyka

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
Cmentarz Legionistów
w Brodach
Każdy z wolontariuszy wyjeżdżający 8 lipca 2017 r. na Kresy
Wschodnie odliczał od dawna
godziny do wyjazdu. Podobnie
było w przypadku młodzieży
z Jugowa, która w dużej, dwudziestoosobowej grupie szykowała się do pracy na Cmentarzu
Legionistów w Brodach, w Hucisku Brodzkim oraz w Berdyczowie.
Po spakowaniu bagaży oraz
jakże ważnego sprzętu do pracy,
jugowianie udali się na odprawę pod Urząd Marszałkowski.
Po uroczystym powitaniu przez
Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Tadeusza Samborskiego
– Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Grażynę
Orłowską-Sondej i Beatę Pawłowicz- inicjatorki akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”
oraz Stanisława Górkę – aktora
znanego z roli kościelnego
w serialu „Plebania”, wyruszyliśmy w konwoju na Kresy
Wschodnie.
Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu, za wielkie serce
dla Kresów Wschodnich dziękujemy: Maciejowi Paliszkiewiczowi – prezesowi Przedsiębiorstwa
Górniczo-Produkcyjnego „Bazalt
S.A.” w Wilkowie, Dominikowi
Kurkiańcowi – właścicielowi
„ZUL”, Tadeuszowi Łabuzowi
– „P.P.H.U. Skup-Sprzedaż”, Adriannie Mierzejewskiej – Wójtowi

Odprawa przed wyjazdem na Ukrainę.

Wolontariusze z Gimnazjum w Jugowie na uporządkowanym Cmentarzu Legionistów w Brodach.

Gminy Nowa Ruda, Leroy Merlin
o. Kłodzko, Krzysztofowi Kaczmarkowi – proboszczowi parafii
w Jugowie, Danucie Hryckiewicz,
Zenonowi Kowalczykowi – wiceprezesowi OSP Jugów, Helenie
Pawezka z rodziną, Inter Marche
o. Nowa Ruda, Januszowi Bożek – „P.P.H.U. Go Mar”, Celinie
Tarapackiej oraz anonimowym
darczyńcom.
Pierwszego dnia pracowaliśmy na Cmentarzu Legionistów
w Brodach. Niestety, miejsce
pochówku naszych bohaterów,
polskich żołnierzy zastaliśmy w
strasznym stanie. Nas to nie zała-

mało i zgodnie z zasadą „Bo jak
nie my, to kto”, zabraliśmy się
ostro do pracy i w ciągu jednego dnia osiągnęliśmy stan satysfakcjonujący. Jutro ruszamy do
Huciska Brodzkiego. Nie możemy
doczekać się tego wyjazdu.
Porządkowanie cmentarza
w Berdyczowie
Po raz pierwszy wolontariusze z Jugowa w ramach akcji
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” wyruszyli do Berdyczowa w obwodzie żytomierskim.
W hotelu „Mirabela” powitał nas

Cmentarz Legionistów w Brodach.

pan Jurek Sokalski – radny Berdyczowa oraz opiekun naszej grupy. Na ręce rodaka przekazaliśmy
przewiezione z Polski dary.
Stan nekropolii, na której
rozpoczynaliśmy pracę, był
straszny. Już niejeden cmentarz
zaskoczył nas swoim wyglądem
i wywołał przerażenie w oczach,
jednak ten w Berdyczowie przeszedł najbardziej zatrważające
wyobrażenia. Groby porośnięte
drzewostanem, krzakami oraz
wysokimi chaszczami.
Naszych wolontariuszy to
nie zraziło i już po pierwszym
dniu pracy mogliśmy spoglądać
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na pięknie posprzątaną nekropolię. Za trud włożony w porządkowanie można tylko podziękować
i powiedzieć: „No młodzieży,
czapki z głów”.
Spotkanie z Matką Boską
Berdyczowską
Dzień 16 lipca 2017 roku na
długo pozostanie w pamięci
wolontariuszy z Jugowa. Wtedy
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć
w odpustowych uroczystościach
Matki Boskiej Berdyczowskiej
z Góry Karmel. Jej obraz ukoronowany 261 lat temu powszechnie uważa się za cudowny. Każdego roku w rocznicę koronacji
do sanktuarium berdyczowskiego – Częstochowy Środkowej
Ukrainy przyjeżdża duża ilość
pielgrzymów miejscowych oraz
z innych krajów europejskich.
Odpustową mszę św. koncelebrowali: ksiądz kardynał Zenon
Grocholewski, ksiądz biskup Mie-

czysław Mokrzycki oraz ksiądz
biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej – Witalij Krwiwicki.
Sanktuarium berdyczowskie
zaszczycili swoją obecnością:
Marcin Porzucek – Poseł na Sejm
RP, Krzysztof Świderek – Konsul
Generalny RP w Irkucku, Tomasz
Olejniczak – Konsul Generalny
RP w Winnicy, Iwona Kozłowska
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Waldemar Szczykutowicz
– Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Grażyna Orłowska-Sondej, Beata Pawłowicz – inicjatorki akcji „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia” oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.
Głównym fundatorem sanktuarium był Janusz Tyszkiewicz
– wojewoda ruski. Po bitwie
z Tatarami dostał się do niewoli.
W niej, we śnie, ujrzał zakonników modlących się o jego uwolnienie. Gdyniespodziewanie
został uwolniony, jako wo-

tum wdzięczności ufundować
w Berdyczowie kościół i klasztor. Sprowadził także do miasta
karmelitów.
Pożegnanie z Ukrainą
Pobyt wolontariuszy z Jugowa w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” był
krótki, ale bardzo bogaty. Udało
się wykonać prace renowacyjno-porządkowe na cmentarzach w
Brodach, w Hucisku Brodzkim
oraz w Berdyczowie.
Na ostatniej polskiej nekropolii odwiedziła nas ekipa TVP
Polonii. Redaktor Grażyna Orłowska-Sondej i Beata Pawłowicz podziękowały młodzieży za trud,
zaangażowanie i niesamowitą
pracę, która pokazała cmentarz
w Berdyczowie takim, jak nigdy
dotąd. Goście ze łzami w oczach
podkreślili, że wolontariusze
z Jugowa wykonali gigantyczną
pracę, odkrywając polską nekro-

polię na nowo.
W ostatnim dniu pobytu
na Uk rainie udaliśmy się
na wycieczkę do Pałacu Hańskich
w Wierzchowni. Należy przypomnieć, że w 1847 do owdowiałej
Eweliny Hańskiej przyjechał jej
kochanek, a od roku 1850 mąż,
Honoriusz Balzac, który pracował
tu nad wieloma swoimi utworami. Historię miłości Polki i słynnego pisarza opowiedział nam
Witalij Petrenko, dwudziestopięcioletni Ukrainiec, autor filmu
o Pałacu Hańskich w Wierzchowni, który na spotkanie z nami
przyjechał aż z Kijowa.
Następnym punktem wojaży
był piknik nad jeziorem, przygotowany przez Włodzimierza
Petrenko – sołtysa Wierzchowni oraz jego żonę Tanię. Dzięki
ukraińskiej rodzinie mogliśmy
zobaczyć piękno tego kraju
i doświadczyć niesamowitej
gościnności.

Zakończenie prac na cmentarzu w Berdyczowie.

Przed kościołem oo. Karmelitów w Berdyczowie.

Spotkanie z Matką Boską Berdyczowską.

Przed kościołem w Berdyczowie.
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Bronisław M.Kamiński

100 POSTACI NASZEJ GMINY NA STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. KUDOWA-ZDRÓJ 2017
Setna rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę,
przypadająca w 2018 roku, jest
okazją do umocnienia wspólnotowości po trudnych latach
walk i odbudowywania Polski
Niepodległej. Spory, jakie były
i są nieodłączną cechą dziejów
w trudnych walka i przemian,
trzeba poddawać weryfikacji
przez odnoszenie do nadrzędnej wartości, jakimi są Naród
i Państwo Polskie. Społeczność
gminna, podobnie jak społeczności większych obszarów,
a także państwa ma zróżnicowane poglądy, różne intersy, często sprzeczne, różne
tradycje grupowe i rodzinne,
i wszyscy mają prawo do życia,
rozwoju oraz uwzględniania ich
interesów, a także swobody wyrażania poglądów społecznych,
politycznych i religijnych. Jednym
z największych polskich problemów w roku obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepoległości będzie
popękana wspólnotowość. Projekt „ Sto postaci” może okazać się
poszukiwaniem w życiu bliźnich
czynów dobrych - nawet lepszych od ich zamierzeń - a nie
tylko poszukiwaniem w teczkach
ludzi poprzedniego systemu.
W trudnych czasach, warto
przypominać fundamentalną
mądrość jednego z największych
Nauczycieli ludzkości: „Kto jest
bez grzechu, niech pierwszy
weźmie kamień i rzuci”.
Projekt „Sto postaci naszej
gminy na Stulecie Odzyskania
Niepodległości Polski w 2018
roku” może przynieść bogatszy
obraz działalności społeczeństwa gminnego na przykładzie
konkretnych ludzi i i ich działań.
Zgodnie z przyjętym regulaminem postanowiono, że ukazanych będzie 100 symbolicznych
Postaci, ujętych w dziesięciu kategoriach tematycznych, przy
czym dana osoba może być
brana pod uwagę tylko w jednej kategorii. Kategorie zaproponowali czytelnicy Almanachu
Kudowskiego. W każdej kategorii
pojawiła się znaczna liczba kandydatów, z przykrością trzeba
było tę listę zawężać do wielkości
regulaminowych. Redakcja Almanachu Kudowskiego - postę-

pując według zasady patrzenia
ponad podziałami - konsultowała Listę Stu Postaci z działaczam
i stowarzyszeń obywatelskich
oraz obserwatorami zewnętrznymi.
Nauczmy się widzieć zróżnicowane interesy, poglądy
i postawy, jako coś normalnego. Zasadniczość w sprawach
ideowych nie musi robić z nas
wrogów w sprawach sąsiedzkich,
biznesowych i rozwoju gminy,
bowiem te sprawy są wspólne
i powinny być ponad podziałami politycznymi. U podstaw
projektu leży teza, że wspolnotowść jest fundamentem rozwoju
gminy. W okresie przygotowań
do obchodów Stuletniej Rocznicy Odzyskania Niepodlełości
Polski odbędą się spotkania,
na których w ciągu całego roku
jublileuszowego będzie prezentowana działalność mieszkańców
w poszczególnych kategoriach
tematycznych.
DZIESIĘĆ KATEGORII
I Postacie symboliczne
dla dziejów Kudowy - Zdroju od
historycznych począków miasta
od 1354 do 2018 roku.
II Wyróżnieni w działalności
dla rozwoju Kudowy - Zdroju
III Wyróżnieni w działalności
gospodarzej w Kudowie - Zdroju
IV Wyróżnieni w walce
o wyzwolenie w II wojnie światowej i za udział w misjach pokojowych ONZ
V Wyróżnieni w oddziaływaniu wychowawcz ym
na społeczność kudowską
VI Pisarze i publicyści piszący
o Kudowie - Zdroju
VII Wyróżnieni w ochronie
dziedzictwa naturalnego i kulturowego
VIII Wyróżnieni w odwadze
cwilnej w życiu społeczno-politycznym i w kulturze życia codziennego
IX Dobroczyńcy KudowyZdroju, wewnętrzni i zewnętrzni
X Wyróżnieni w sporcie
i w ochronie zdrowia

LISTA POSTACI
W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH
I Postacie symboliczne dla
dziejów Kudowy - Zdroju od
początków w 1354 r do 2018
roku (w kolejności w chronologicznej)
1.Anna Świdnicka – Księżna
Piastowska, Królowa Czech i Cesarzowa Cesarstwa Rzymskiego.
Patronka Kudowy - Zdroju
2.Jan Hus – Czech, reformator religijny, przywódca ruchu,
który zdominował życie społeczno-polityczbe i religijne
na tym obszarze w XV wieku,
aż do współczesności
3. Ks.Wacław Tomaszek –
budowniczy Kaplicy Czaszek
w Czermnej
4. Tomasz Masaryk – wybitny
działacz niepodległościowy
Czech, zwiedzał także Kudowę
- Zdrój, interesujac się warunkami życia mieszkańców
5. Winston Churchill - miał
przebywać w Kudowie - Zdroju
w 1913 roku, jako Pierwszy Lord
Admiralicji po obserwacji manewrów w okolicach Wałbrzyha
6. Christian Dierig - Niemiec, wybudował zakłady bawełniane w
Kudowie na Zakrzu
7. Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder
– niemiecki kapłan z Czermnej,
który sprzeciwił się hitleryzmowi,
za co zostal uwięziony w obozie konncentracyjnym w Dachau
i tam zakończył życie.
8. Maria Fołtyn – artystka operowa, inicjatorka Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie - Zdroju
9. Karol Wojtyła – odwiedził
Kudowę - Zdrój dwukrotnie, raz
jako ksiądz z grupą studentów, a
następnie jako kardynał
10. Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Odwiedził
Kaplicę Czaszek
II Wyróżnieni
w działalności dla rozwoju
Kudowy - Zdroju
1. Roman Deryło – inspirator
działań rozwojowych udrowiska,
miasta i przedsiębiorczoći
2. Wlodzimierz Gadomski –
długoletni dyrektor KZPB, za-

kład rozwinął optymalny zakres
produkcji
3. Prof. Antoni Falkiewicz –twórca nowoczesnego uzdrowiska
kudowskiego
4. Jan Kamiński – unowocześmił
sferę techniczną uzdrowiska kudowskiego
5. Czesław Kręcichwost - burmistrz Kudowy - Zdroju w latach
1994 – 2014, zorganizował nowczesną infrastrukturę Kudowy Zdroju
6. Janusz Korybo – jest organizatorem Parku Narodowego Gór
Stolowych
7. Adam Lis – ekonomista, jeden
z głównych autorów programów
rozwoju gospodarczego Kudowy
- Zdroju
8. Piotr Maziarz – burmistrz Kudowy – Zdroju, współpracownik
burmistrza Czesława Kręcichwosta, zastępca burmistrza przez
12 lat, ma współudział w tworzeniu kultury społeczeństwa
kudowskiego
9. Jerzy Nosek – tworca służby
komunalnej miasta Kudowy
- Zdroju
10. Władysław Twardy – pierwszy polski burmistrz Kudowy Zdroju w 1945r., zbudował polską
administrację miasta
III Wyróżnieni w rozwoju
przedsiębiorczości
gospodarczej
w Kudowie - Zdroju
1. Rafał Forczek – prezes Gminnej Społdzielni, przez wiele lat
główny dostawca materiałów
budowlanych do budowy i remontów w Kudowie - Zdroju
2. Adam Gieracki – wyroby
cukiernicze, kawiarnie, wysoka
jakość produkcji, nowczesność
obsługi, dobry styl
3. Zygmunt Gancarz - bazar,
stworzenie dużego handlu przygranicznego w okresie trudności
transformacyjnych
4. Bogdan Gorczyński - utworzenie Szlaku Ginących Zawodów, interesująca turystyka
kulturowa
5. Piotr Jasiński - biznes, turystyka kulturowa, wzorowy model przedsiębiorstwa turystyki
kulturowej w centrum Kudowy
- Zdroju, w sąsiedztwie Parku
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Zdrojowego
6. Bolesław Kukla – organizator
nowoczsnego warsztatu produkcyjnego ceramiki szlachetnej,
jego rozwiązania technologiczne w latach 70-tych były wysoko cenione przez naukowców
z Politechniki Śląskiej
7. Marek Maciejewski - biznes,
wykonanie stawów rybnych
w bardzo trudnych warunkach
na Pstrążnej, ożywił gospodarczo
Pstrążną, oddaloną i historyczną
część miasta
8. Krzysztof Sadowski – utworzenie sprawnie działającej firmy
w procesie transformacji, dobra
firma transportu międzynarodowego
9. Jan Szarek - biznes, dobra
firma budowlana o wieloletniej
działalności w Kudowie - Zdroju
10. Mariusz Zębik - biznes, dobre przedsiębiorstwo w branżach
stosownych do miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej
IVWyróżnieni w walce
o wyzwolenie w II wojnie
światowej i udział
w misjach pokojowych ONZ
1. Jan Dec – żołnierz kampanii
wrześniowej 1939 roku, żołnierz
AK, jeden z dowódców Akcji „Burza”, podpułkownik, odznaczony
Krzyżem Walecznych
2. Kazmierz Drozd – Sybirak, żołnierz I Armii Wojska Polskiego,
porucznik, odznaczony odznaczeniami wojennymi
3. Bronisława Fabisiak – żołnierz
I Armii Wojska Polskiego, pielęgniarka frontowa, odznaczona
odznaczeniami wojennymi oraz
Krzyżem Kawalerskim
4. Zbigniew Iwanicki – żołnierz
II Korpusu Polskiego, uczestnik
bitwy o Monte Cassino, odnaczony odznaczeniami wojennymi
5. Bogusław Jakubczak – żołnierz kampanii wrześniowej 1939
roku, partyzant AK, odznaczony
Krzyżem Walecznych i Krzyżem
Oficerskim
6. Ryszard Machowski – żołnierz II Armii Wojska Polskiego,
odznaczony dwukrotnie Krzyżem
Virtuti Militari,pułkownik
7. Bronisław Moroz – Sybirak,
żołnierz I Armii Wojska Polskiego, kapitan, odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari
8. Alojzy Mrozik – partyzant
w oddziałach Józefa Broz Tito
w Jugosławii
9. Jan Łazarowicz – walczył
w I Dywizji Pancernej gen.
Maczka, odznaczony polskimi i

zagranicznymi odznaczeniami
wojennymi
10. Jan Ogonowski – kapitan,
uczestnik misji pokojowych ONZ
na Synaju, odznaczony Medalem
Pokoju prrzez Sekretarza Generalnego ONZ.
V Wyróżnieni
w oddziaływaniu
wychowawczym
na społeczność kudowską
1. Stefan Adamowicz – harcmistrz, twórca harcerstwa kudowskiego, zachęcał do aktywności i radości życia
2. Bogusław Burger – lekarz,
wprowadzał kulturę w życiu samorządowym, jako przewodniczący Rady Miejskiej
3. Barbara Dziubińska – dyrektor Gimnazjum w Kudowie
- Zdroju, pokazywała jak być
dobrym nauczycielem i dbać o
młodzież
4. „Maruszka” – Maria Hauschke
- autochtonka z Pstrążnej, wzór
postawy chrześcijańskiej, uczyła
miłości bliźniego
5. Teresa Karch – uczyła pomocy osobom niepełnosprawnym
swoim własnym bardzo aktywnym działaniem. Zmieniła sytuację osób niepełnosprawnych
w Kudowie - Zdroju
6. Irena Kulpa – polonistka,
uczyła tolerancji, niezależności
w myśleniu i działaniu
7. Henryka Szafrańska – zbudowała system opieki społecznej
w Kudowie, dała przykład wielkiekj aktywności na tym polu.
8. Tadeusz Szełęga – honorowy
dawca krwi, zorganizował system honorowego krwiodawstwa,
uczy życzliwości, optymizmu
i skromności
9. Ks. Jan Szetelnicki - był oparciem dla ludzi niezależnie myślących w trudnych czasach Polski
Ludowej, jeden z najważniejszych wychowawców społeczności kudowskiej w dziedzienie
patriotyzmu
10. Franciszek Śleziak – organizator szkolnictwa średniego
w Kudowie - Zdroju, dyrektor Liceum Kudowskiego, preferujący
w wychowaniu postawy działania
dla dobra miasta, w czasach, gdy
preferencje odgórne dotyczyły
działalności ideologicznej.
VI Pisarze i publicyści
o Kudowie - Zdroju
1. Anna Bernard – pisarka niemiecka w Kudowie - Zdroju, au-

torka książki pt „ Am Landestor”,
oraz licznych wierszy, niezależna
w myśleniu i działaniu, rodzina
prześladowana w okresie hitlerowskim.
2. Henryk Cholawski – autor
licznych artykułów o Kudowie
- Zdroju po 1945roku, w szczegolności o wszelkiej działalności
związanej z granicą państwową
i kontaktach przygranicznych
z Czechami
3. Ks. prof. Tadeusz Fitych
– autor cennego dzieła pt. „
Boże Młyny” oraz artykułów o
ks.Gerhardzie Hirschfelderze.
Przypomniał mało znane zabytki
małej architektury oraz postać
niemieckiego kapłana odważnego w czasach hitleryzmu i
sprzewciwiającego się nazistom
4. Bronisław MJ Kamiński
– autor licznych artykułów o
życiu społeczno-kulturalnym,
autor ksiązek „ Życie nie starzeje się”, „Saga Kudowska”,
„Wielość dróg ku prawdzie”
oraz inicjator i redaktor podstawowego dzieła zbiorowego pt „Kudowa - Zdrój, miasto
i ludzie”. Spisał dzieje wielu rodzin kudowskich w kontekście
życia społecznego i kulturalno-politycznego.
5. Jan Koplowitz - autor książki pt. „Kudowa moja nostalgia”,
na podstawie ktorej zrealizowano film pt. „Hotel Polanów
i jego goście”. Pokazał życie
środowiska rodzin żydowskich
w Kudowie przed II wojną światową, ujmując wszechstronnie
ówczesne życie społeczne zdrojowiska
6. Mikołaj Krzemiński - autor
licznych artykułów o bieżącym życiu w Kudowie - Zdroju.
Opublikował cenne fotografie
ze zbiorów rodzinnych, dokumentujące życie kudowskie
po1945 r.
7. Marek Kulpa – za redagowanie i bogatą publicystykę w „Ziemi Kłodzkiej” i w „Gazecie Gmin”
oraz w pismach okolicznościowych, za iinteresujace felietony
o życiu w Kudowie - Zdroju
8. Marta Midor Burak – za
utworzenie pisma elektronicznego „Głos Kudowy”, za liczne
artykuły w tymże piśmie i w Almanachu Kudowskim, a także
za pubikowanie relacji, opinii i
sprawozdań z działalności Rady
Miejskiej
9. Ks.Jan Myjak – za ksiażkę
pt. „Drogi Życia” i liczne artykuły
w Almanchu Kudowskim, pokazanie pracy kapłana rzymsko-

-katolickiego w społeczności
kudowskiej, w której występuje
zróżnicowanie religijne
10. Daniel Udod – za wieloletnią
pracę korespondenta terenowego „Słowa Polskiego” i prezentowanie w tych doniesieniach
prasowych życia społeczno-kulturalnego w Kudowie - Zdroju.
VII Wyróżnieni w ochronie
środowiska naturalnego
i kulturowego
1. Ks.Romuald Brudnowski
–w ich utrzymaniu za przywrócenie świetności obiektom architektury kościelnej, za pieczołowitość w ich utrzymaniu
2. Stanisław Gałecki – za dokumentowanie życia społecznego
w fotografii
3. Dr Euzebiusz Gil – twórca
skansenu na Pstrążnej, odkrywca
cennych zabytków w kudowskiej
architekturze i etnografii
4. Urszula Karpowicz – za troskę o stan zabytkowej architektury w Kudowie - Zdroju
5. Ivan Malinsky – za wykonanie obrazów historycznych
o dziejach miasta i przekazanie
ich do Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego w Kudowie
- Zdroju Pstrążnej
6. Arpad Molnar – za ozdobienie freskami Pijalni Wód i
upamiętnienie na tych freskach
dawnego wyglądu Kudowy Zdroju
7. Anna Norowska - Kieca
– za inicjatywę i doprowadzenie
do wykonania Tablicy Pamiątkowej pobytu Kard. Karola Wojtyły
w Kudowie - Zdroju oraz inicjatywę w uporządkowaniu dawnej
ul.Granicznej z nadaniem jej nowego imienia Alei Jana Pawła II.
8. Tadeusz Pecyna – za troskę
o zachowanie zabytkowych
wnętrz sanatoriów kudowskich
oraz za zainstalowanie tablicy
pamiątkowej na Pijalni Wód,
poświęconej pamięci prof. Antoniego Falkiewicza.
9. Aneta Potoczna – za inicjowanie i wykonywanie programów ochrony środowiska naturalnego w Kudowie - Zdroju,
fachowe doradzanie mieszkańcom w tym zakresie i troskę o
piękno krajobrazu kudowskiego
10. Henryk Wszołek – za wykonywanie rzeźb zdobiących
Kudowę - Zdrój, wykonywanie
projektów małej architektury w
uzdrowisku, za wykonywanie
projektów tablic pamiątkowych
i pomników
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VIII Wyróżnieni w odwadze
cywilnej, życiu społecznopolitycznym i kulturze
życia codziennego
1. Krzysztof Baldy – za organizowanie partii politycznej o programie centrowo-prawicowym
2. Janusz Charczuk – organizowanie lewicowej działalności w nowych warunkach
systemowych na rzecz poprawy warunków pracy, poszukiwania pracy dla ludzi
i godnego życia społecznego,
wyrażanie takiej postawy w pracy radnego powiatu klodzkiego
i w środowisku kudowskim
3. Robert Bubiński – za aktywność w organizowaniu partii
prawicowej
4. Maria Gwóźdź – za codzienną elegancję w stroju typu retro,
miłą w scenerii uzdrowiska
5. Frantiszek Hacker - Czech,
ówczesny mieszkaniec Słonego,
za odwagę w niesieniu pomocy
więźniarkom z hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego Sackisch w Kudowie-Zdroju.
6. Wojciech Heliński – za przełamywanie schematów konserwatywnych, upowszechnianie
paradoksów nieskrępowanej
otwartości i tolerancji
7. Jan Karandziej – za aktywne
uczestnictwo w sławnych strajkach w Stoczni Gdanskiej, przynależenie do czołówki działaczy
Solidarności w organizacji strajku, za dzielne znoszenie prześladowań włącznie z usunięciem
z kraju wraz z rodziną, mieszkaniec Kudowy - Zdroju

8. Piotr Pawełczyk – za organizowanie partii politycznej
o programie prawicowym
9. Michał Punda - za działania
dla uporządkowania zgodnego
z prawem władania nieruchomościami oraz zgodnych z prawem działań ekologicznych
10. Krzysztof Szymański
- dr filozofii, za otwarte wyrażanie poglądów wolnomyślicielsk ich
w dziedzinie religijnej i lewicowości politycznej
IX Dobroczyńcy
Kudowy - Zdroju,
wewnętrzni i zewnętrzni
1. Wojciech Biernacik - za pomoc w budowie Szpitala Hematologicznego dla Dzieci „Orlik”
2. Stanisław Kubicz - za wspieranie finansowe budowy kościoła pw. Miłosierdzia Bożego oraz
wspieranie działań charytatywnych
3. Kazimierz Ferenz- za pomoc
na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Aleks Gomółka – za pomoc
dla chorych dzieci i za pomoc
w budowie Pomnika Anny Świdnickiej
5. Gottfried von Kirchbach –
lekarz niemiecki z Akwizgranu,
założyciel fundacji w Akwizgranie na rzecz pomocy dzieciom
i budowy szpitala „Orlik” w Kudowie - Zdroju
6. Marian Klauza – za pomoc
na rzecz osób niepełnospeawnych
7. Armen Karagian – za pomoc
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na rzecz sportu kudowskiego
i kultury
8.. Krzysztof Kułacz – sekretarz
Fundacji „Polska Miedź”, wspierał Fesiwale Moniuszkowskie
oraz inicjatywy kulturalne
w Kudowie, życzliwie wspierający projekty w ratowaniu dziedzictwa kulturowego
9. Elisabeth Kynast – fundatorka muzeum ks. Gerharda Hirscfeldera w Czermnej, obecnie
mieszkanka w Dolnej Saksonii
10. Stefan Żebrowski - za
wspieranie pomocy dla dzieci
chorych i projektów kulturowych
X Wyróżnieni w ochronie
zdrowia i w sporcie (obie
dziedziny, bez kolejności
alfabetycznej)
1. Julian Aleksandrowicz lekarz, hematolog, profesor,
będąc lekarzem w uzdrowisku
kudowskim z ramienia Akademii
Medycznej w Krakowie, utworzył w sanatorium „Zameczek”
Ośrodek Badawczo-Naukowy,
rozwinięty potem przez prof.
Antoniego Falkiewicza
2. Frietz Becker - lekarz niemiecki, który pozostał w Kudowie po 1945 roku, leczył i pomagał ludności niemieckiej, czeskiej
i polskiej, budził zaufanie
wszystkich mieszkańców, bez
względu na narodowość, był
pomostem do późniejszych czasów, zmarł w Kudowie w 1981 r.
3. Bolesław Kwaśniewski
– lekarz, który zorganizował
pierwszy po 1945 roku ośrodek

zdrowia podlegający Urzędowi
Miejskiemu w Kudowie - Zdroju
4. Stefan Kubisa – lekarz pediatra, uczynny w niesieniu pomocy
lekarskiej dla dzieci w KudowieZdroju i okolicy, późniejszy
kierownik Ośrodka Zdrowia w
Kudowie - Zdroju
5. Doc. Dr Stanisław Gruszka
– został konsultantem naukowym udrowiska kudowskiego
po prof. Antonim Falkiewiczu.
Jako Kierownik Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu kierował Ośrodkiem Naukwo-Badawcz ym
w Kudowie - Zdroju, co wpływało
na doskonalenie opieki medycznej w Kudowie.
6. Romuald Wilczak – pierwszy prezes zarządu robotniczego Klubu Sportowego „Tkacz”
w 1946 r w Kudowie - Zdroju,
przemianowany w 1949 roku
na Klub Sportowy „Włókniarz”.
7. Jerzy Machajski – organizator pierwszego po wojnie towarzyskiego meczu piłkarskiego drużyny kudowskiej w dniu
12 maja 1946 roku.
8.Stanisław Chiliński - siedmiokrotny mistrz Polski w zapasach,
mistrz Europy i Olimpijczyk. Początki szkolenia i kariery sportowej w Kudowie - Zdroju
9.Krzysztof Roman – zapaśnik,
lekkoatleta, biegacz, zdobywca
medali i trener
10. Jerzy Wiśniewski – wysokie
miejsca w zawodach o mistrzostwo Polski w zapasach, trener
zapaśników

Bronisław Kamiński z ks. prałatem Romualdem Brudnowskim podczas odsłonięcia Pomnika Trzech Kultur w Kudowie-Zdroju Czermnej.
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Władysław Białowąs

WSPOMNIENIA O EMILU FRYDLU
Emil Frydel był synem Ignacego i Pauliny, urodził się w 1914
roku w Zbarażu w województwie
tarnopolskim. Od 1923 r. wraz
z rodziną zamieszkiwał na Kolonii
Korczynek, należącej do wsi Ihrowica, w powiecie tarnopolskim.
W wieku 21 lat został powoła
ny do odbycia czynnej służby
wojskowej i wcielony do 54 pułku
piechoty w Tarnopolu. Czynną
służbę wojskową ukończył we
wrześniu 1938 r. i został przeniesiony do rezerwy.
Tu należy wspomnieć, że
jednostka ta w ramach rotacji,
w 1937 r. wyznaczona została
do oddelegowania tzw. kontyngentu do Batalionu Stołecznego
(odpowiednik Kompanii Honorowej). Kryterium wyboru osób
do Warszawy był bardzo ostry.
Kandydat nie mógł być pie
gowaty, rudy i zezowaty, ponadto przeszkodą był orli nos. Limit
wzrostu wynosił 165 - 175 cm. Na
dzisiejsze czasy niski, ale ludzie
dawniej nie byli „dryblasami”.
Emil w limicie się zmieścił, liczył
166 cm wzrostu. Starsi mieszkańcy Korczynka opowiadali po
wojnie, że Emil paradował, będąc
na urlopie, w galowym i dobrze
skrojonym mundurze.
Groźba wojny
L a t e m 1 9 3 9 r. g r o ź b a
wybuchu wojny wisiała już
w powietrzu, przynosząc wiele
niepewności i jak najgorszych
przewidywań. Niedziela
28 sierpnia 1939 roku była bardzo
ładnym, słonecznym i nadzwyczaj ciepłym dniem. Zgodnie ze
zwyczajem, młodzież wybrała się
do wioski na nieszpory, gdyż było
to okazją do towarzyskich spotkań po pracowitym tygodniu.
Pod kościół przyszedł woźny gminny z werblem i ogłosił
donośnym głosem, że kto powinien, musi zgłosić się do urzędu
gminy w trybie pilnym po kartę
mobilizacyjną. Emil Frydel, który
też był przed kościołem, natychmiast zgłosił się do urzędu gminy
i odebrał kartę mobilizacyjną. Na
pożegnanie czasu nie było wiele,
gdyż o 20.00 wyjeżdżały podwody, by odwieźć zmobilizowanych
do najbliższej stacji kolejowej.
Emil miał się zgłosić do 52 Pułku
Piechoty w Złoczowie i z tą jed-

Emil Frydel (po lewej) z kolegą.

nostką został skierowany w okolice Ostrowca Świętokrzyskiego.
1 września 1939 r. Niemcy napadli na Polskę.
W czasie walk z Niemcami
22 września 1939 r. został ranny
pod Piotrkowem Trybunalskim,
skąd został zabrany do szpitala. Po podleczeniu, niemiecka
komisja lekarska zdecydowała
o zwolnieniu go do cywila,
z powodu wycieńczenia i niezagojonych ran. Do domu powrócił
około 20 października 1939 r.
Sowieci wkraczają
W niedzielę wieczorem
17 września 1939 r. mieszkańcy
Ihrowicy, a także kolonii usłyszeli warkot czołgów. To sowiecka
armia nocą przekroczyła granicę, zadając cios w plecy Polsce.
Sowieci przystąpili do wyłapywania rozproszonych żołnierzy,
zaczęto aresztować policjantów,
leśników i członków innych służb
mundurowych. Wsadzano ich do
więzień, a z czasem wywożono
na Sybir lub do obozów. Okupanci podzielili Polskę między
sobą - ziemie zachodnie okupo-

wali Niemcy, a ziemie wschodnie Związek Radziecki. Powstała
między nimi tzw. granica. Pod
koniec września zaczęli wracać
niektórzy frontowcy. Powrót ich
nie był łatwy, ponieważ Sowieci
uszczelnili „granicę” w Przemyślu.
Zdążających do domu żołnierzy,
napadały bandy ukraińskich nacjonalistów, żądne łupu i broni.
W najlepszym wypadku ogałacali ich z odzieży i puszczali tylko
w bieliźnie.
Jak już wspomniałem, Emil
powrócił z niewoli, przekraczając
„granicę” w Przemyślu. Dokumenty wystawione przez Niemców
Sowieci honorowali. Do czerwca
1941 r. przez kilkanaście miesięcy
Emil pracował w Zakładach Kolejowych w Tarnopolu jako ślusarz.
Deportacja
Po wkroczeniu wojsk so
wieckich na Kresy Wschodnie
17 września 1939 roku, władze
sowieckie rozpoczęły wywożenie
ludności polskiej w głąb ZSRR.
Pierwsza wywózka odbyła się
10 lutego 1940 r. i objęła cywil-

nych osadników (kolonistów),
pracowników służb leśnych,
osadników wojskow ych, obywateli polskich, a także Białorusinów, Litwinów, Ukraińców.
Deportowano w tym dniu około
220 tys. osób. Temperatura w lutym wynosiła - 35CO
Druga deportacja odbyła się
w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940
r. i objęła około 320 tys. obywateli, szczególnie kobiety i dzieci.
Trzecia, rozpoczęta nocą z 28/29
maja, trwała aż do końca lipca
1940 roku i pochłonęła ok. 240
tys. osób, głównie Żydów. Czwarta deportacja trwała na przełomie maja i czerwca 1941 roku.
Objęła ona około 240 tys. ludzi.
Ze względu na przypadającą
w tym czasie ofensywę niemiecką w ZSRR, znaczna część transportów nie dotarła na miejsce
przeznaczenia, padając łupem
Luftwaffe.
Z rodziny Ignacego Frydla,
który mieszkał na Kolonii Korczynek, zostali wywiezieni: jego żona
Paulina, ur. w 1883 r., ich córka
Michalina, ur. 1922 roku, a syn Jan
ur. w 1927 r. w czasie załadunku
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do wagonu na stacji kolejowej
Hłuboczek Wielki, szczęśliwie
uciekł. Ignacy (ojciec) z synem
Emilem, nie wiedząc, że w nocy
z 9 na 10 lutego będą deporto
wać kolonistów na Sybir, pojechali saniami 9 lutego do lasu po
drzewo opałowe w okolice Zbaraża, z zamiarem przenocowania
u krewnych. Dlatego uniknęli deportacji. Matka, Paulina zmarła
w Iraku i została pochowana
w Teheranie, natomiast Michalina
przez Afrykę w 1947 r. powróciła
do Polski.
Denucjacja
W czasie okupacji nie 
mieck iej, od lipca 1941 r.
do marca 1944 roku, Emil Frydel z bratem Janem pomagali
ojcu w gospodarstwie. W 1943
r. Emil zawarł związek małżeński
z Heleną Adamarczuk, mieszkającą w Korczunku. Tu trzeba
wspomnieć, że rodzice Heleny
i jej rodzeństwo - 6 osób, zostali wywiezieni 10 lutego 1940 r.
na stację kolejową Hłuboczek
Wielki (pow. tarnopolski), a stamtąd na Sybir (ojciec Piotr ur. 1895,
matka Weronika i rodzeństwo Jan, Helena, Janina, Władysław,
Tadeusz i Kazimierz). Koloniści
z Korczunku zabrani zostali
przez NKWD w nocy 10 lutego
1940 roku. Zostali załadowani
do wagonów towarowych w Hłuboczku Wielkim.11 lutego przed
północą pociąg z kolonistami
wyruszył na wschód. W pociągu
uzgodniono, że Jan - brat Heleny, ur. 1919 r. i trzy lata młodsza
Helena, aby się ratować przed
wywózką na Sybir, wyskoc zą
z pociągu i udadzą się do stryjka, który mieszkał w niedalekich
Czaharach koło Zbaraża. Przed
stacją kolejową Maksymówka,
gdzie mieli wyskakiwać, oddrutowano okienko i przygotowano
tobołki. Wyskoczyli przed stacją,
w miejscu gdzie pociągi zawsze
zwalniały. Sprzyjało im to, że
była noc, a na gruncie warstwa
śniegu. Kiedy pociąg odjechał,
podnieśli się ze śniegu, pozbierali tobołki i poszli do swojego
stryja.U stryja dano im posiłek
i przenocowano, chociaż stryj
kowi i stryjence nie podobało
się, że uciekli z transportu. Na
drugi dzień, rano, stryjek wyszedł z domu. Wrócił po jakimś
czasie w towarzystwie funkcjonariuszy NKWD. Okazało się, że
stryjek był zwolennikiem ideologii komunistycznej i doniósł na

nich do NKWD. Aresztowano ich
i zawieziono do aresztu w Zbarażu. Po paru dniach pobytu w
areszcie, rodzeństwo odesłano
do Tarnopola, do pociągu zbiorowego, który za kilka godzin miał
wyruszyć na Sybir. Oboje znaleźli
się w zimnym wagonie. Helena
straciła przytomność i dostała
wysokiej gorączki. Kierownictwo
pociągu postanowiło odesłać ją
pod eskortą żołnierza do szpitala
w Tarnopolu. Po rozpoznaniu u
Heleny tyfusu, dyrekcja szpitala
wydała władzom zaświadczenie,
że chora musi się leczyć w szpitalu i nadzieja na jej wyleczenie
jest mała.
Sowieci wracają
Armia sowiecka wkroczyła
ponownie na te tereny w 1944
roku, przepędzając wojska niemieckie, które w niektórych
rejonach stawiały opór. Ciężkie walki toczyły się o miasto
Tarnopol. 19 kwietnia 1944
roku, po zdobyciu Tarnopola
przez wojska sowieckie, Emil
Frydel został zmobilizowany
do Wojska Polskiego i wcielony
do 15 Pułku Artylerii Prze
ciwlotniczej na stanowisko
celowniczego. Z czasem za odwagę i zdyscyplinowanie został
awansowany do stopnia kaprala, z przydziałem na stanowisko
działowego, zaś w miesiącu
wrześniu 1944 został awansowa
ny do stopnia plutonowego, z
przydziałem na stanowisko szefa
baterii. Brał udział w walkach o
Warszawę, Wał Pomorski, Frydląd
Pomorski, Jastrów, Kołobrzeg,
Rederistz. Jego bateria dotarła
10 km od Berlina.
W trakcie krótkiego postoju w małej miejscowości obok
Gryfic, do dowództwa baterii
zgłosiła się młoda dziewczyna,
uczestniczka Powstania Warszawskiego, która tam pracowała i poinformowała, że w tejże
leśniczówce stacjonuje sztab
wojsk niemieckich. Dowódca wyznaczył 12 żołnierzy. Wśród nich
był Emil Frydel. Żołnierze otrzymali rozkaz wzięcia Niemców
do niewoli. Po krótkiej walce
wzięto do niewoli wszystkich
Niemców (cały sztab) - 32 żołnierzy, w tym niemieck iego
generała lejtnanta o nazwisku
von Ritel Rejtkil oraz siedmiu oficerów. Dowództwo baterii obie
cało żołnierzom, że za wzięcie
do niewoli sztabu niemieckiego,
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otrzymają wysokiej rangi odznaczenie bojowe.
Po zakończeniu II wojn y
światowej, w dniu 24 października 1945 roku Emil Frydel został zdemobilizowany i wrócił
do żony, która z innymi rodzinami z Korczunku, została deportowana do wsi Parypsy k. Chełma
w lutym 1945 r.
Po półtorarocznym pobycie
w Parypsach, cztery rodziny,
w tym rodzina Emila - żona i
dwuletni syn - postanowili prze
siedlić się na tzw. ziemie zachodnie do wsi Wielkie Łąki w gminie Korfantów. Przydzielono im
gospodarstwa rolne. Emil wraz
z żoną prowadzili gospodarstwo
rolne do listopada 1976 roku.
Z powodu złego stanu zdrowia
jego żony, ziemię przek azali
na skarb państwa za rentę rolniczą.
Przez cały okres powojenny
oczekiwał, że otrzyma obiecane
wysokiej rangi odznaczenie bojowe.12 kwietnia 1987 r. napisał
pismo do Głównego Zarządu
Politycznego Wojska Polskiego
w Warszawie,w sprawie tego odznaczenia o następującej treści:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o spowodowanie przyznania
mi obiecanego podczas II wojny
światowej odznaczenia bojowego za udział w likwidacji sztabu
niemieckiego dowództwa. Pod
czas służby w wojsku, gdy nasz
front znajdował się w miejscowości Gryfice, zgłosiła się do naszego dowództwa młoda dziewczyna, uczestniczka Powstania
Warszawskiego, która pracowała
w pobliskiej leśniczówce i powiedziała, że w tejże leśniczówce
znajduje się niemiecki sztab.
Leśnic zówka znajdowała się
w odległości około 3 km od
miejsca naszego postoju. Wyznaczono wówczas 12 żołnierzy,
wśród których byłem również ja.
Po bardz dobrym przygotowaniu
powyższej grupy żołnierzy, wyruszyliśmy na tę akcję. Otrzymaliśmy rozkaz wzięcia Niemców do
niewoli. Dzięki naszej bojowości
i postawie żołnierskiej, zdobyliśmy leśniczówkę i wzięliśmy do
niewoli 32 żołnierzy niemieckich,
w tym niemieck iego generała
lejtnanta o nazwisku von Ritel - Rajtkil, siedmiu wyższych
oficerów, pozostali podofice
rowie i żołnierze - razem 32.
Przyprowadziliś my Niemców
(w znacznej części rannych) do
naszego sztabu. Otrzymałem
po powrocie rozkaz, abym peł-

nił przez całą noc wartę przy
generale w pokoju, w którym
był zakwaterowany. Nie mogę
do dziś zrozumieć, dlaczego nie
otrzymałem obiecanego za powyżej opisaną akcję odznaczenia,
tym bardziej, że pozostali koledzy, którzy ze mną brali udział
w akcji, otrzymali Krzyż Walecznych. Z goryczą czytałem opis
akcji, w której brałem przecież
udział, w regionalnej prasie
i nie mogę zrozumieć, dlaczego
o mnie zapomniano.
W moim odczuciu, dowództwo miało do mnie jako żołnierza
zaufanie, skoro po akcji otrzymałem rozkaz pilnowania generała
przez całą noc (dołączam odcinek z prasy do mojego podania).
Przeszedłem cały front, byłem
ranny (postrzelon e dwa uda)
i leżałem w szpitalu w Ostrowie
Świętokrzyskim. Odznaczenie
bojowe ma dla mnie ogromne
znaczenie jako byłego frontowca
i obecnego członka ZBOWiD- u.
Obecnie mam 73 lata, jestem
na emeryturze i bardzo często
wracam wspomnieniami do tamtych feralnych chwil i zawsze te
wspomnienia kończą się tą gorzką dla mnie prawdą, że o mnie
zapomniano. Odczuwam ten
fakt tym bardziej teraz, gdy sejm
uchwalił ustawę przyznającą za
odznaczenia bojowe dodatek
do emerytury. Jestem emerytem „starego portfela” i dodatek
do emerytury byłby naprawdę
znaczący w moim skromnym
budżecie... Proszę o ponowne
rozpatrzenie mojej prośby.”
Jesienią 1984 r. Frydlowie
wyprowadzili się z Wielk ich
Łąk i zamieszkali w Nysie. Emil
zmarł 6 września 1991 r. i został pochowany na cmentarzu
w Korfantowie. Do śmierci nie
otrzymał żadnej odpowiedzi na
swój list w sprawie obiecanego
odznaczenia. Należy dodać, że
Emil Frydel za udział w walkach
podczas II wojny światowej otrzymał następujące odznaczenia:
Brązowy Medal Zasłużonym
na Polu Chwały( legitymacja nr
24468 z dnia 9.02.1971 r.), Srebrny Medal Zasłużonym na Polu
Chwały( legitymacja nr 24469 z
dnia 9.02.1971 r., Medal za Udział
w Walkach o Berlin( legitymacja
nr 9578 z dnia 9.05.1968 r.)
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WAMBIERZYCKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

Chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja Wielocha.

Nowy cykl muzyczny w Bazylice Wambierzyckiej zaplanowany został przez organizatora,
czyli Gminę Radków na pierwszy
weekend lipca.
W sobotnie popołudnie
1 lipca 2017 roku, spotkania zainaugurował najsławniejszy i najznamienitszy polski chór chłopięy
i męski, czyli Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Macieja
Wielocha, którym towarzyszył
na organach Maciej Bolewski
na organach. Zarówno wykonawcom, jak i publiczności (bazylika niemal „pękała
w szwach”) ogarnęło niezwykłe
wzruszenie przed koncertem, a to
z tego powodu, że Chór po raz
pierwszy w swej prawie osiemdziesięcioletniej historii występował w Wambierzycach. I nikt się
nie rozczarował. Poziom koncertu
w pełni zadowolił wszystkie oczekiwania każdego ze słuchaczy,
a nawet znacznie je przewyższył.
W programie koncertu wysłuchaliśmy zarówno utworów
a capella, autorstwa m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki i Tomasa Luisa de Victorii, jak
i utworów z organami, autorstwa
m.in. Cesara Francka, Georga Friedricha Händla i Franza Schuberta.
Jeszcze na dobre nie minęły
sobotnie emocje, a już w niedzielę, 2 lipca br. zaprezentowały się
cztery kolejne chóry z bardzo ciekawymi repertuarami. Na wstępie
zaprezentował się chór LAUDATE
DOMINUM z Tłumaczowa pod
dyrekcją Renaty Klechy-Kozik,
wykonując: Alleluja ze „Śpiewów

Taize”, „Cała ziemio” t.Psalm 98,
do muzyki Dawida Kusza OP, „Ave
Maria Virgo Virginum”, „Anima
Christi” do muzyki Marco Frisiny
oraz Ignaza Reimanna „Graduale”.
Chórzyści po bardzo udanym występie zebrali niezwykle gromkie
brawa.
Kolejnym wykonawcą niedzielnego koncertu był zespół
kameralny PIÚ MOSSO, działający przy Filii Uniwersytetu SWPS
we Wrocławiu pod dyrekcją Dominika Jarockiego.
Młodzieżowe głosy muzyków, doskonale wsparte akustyką bazyliki, ciekawie zabrzmiały
m.in. w utworach autorstwa
Stanisława Moniuszki, Wacława z Szamotuł, Kamila Szafrana
i Ignaza Reimanna.
Wrocław reprezentowany
był w niedzielę także przez Chór
Kameralny SENZA RIGIORE Akademii Muzycznej pod dyrekcją
prof. dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak. Studenci koncertowali
w Wambierzycach po raz pierwszy, ale już dziś wiadomo, że
nie po raz ostatni. Ich program
wprawił publiczność w niemały
zachwyt. Chór SENZA RIGIORE
wykonał utwory mniej znanych
autorów: Mikołaja Zieleńskiego,
Claudio Monteverdiego, Roberto
Di Marino, Pawła Łukaszewskiego, Vytautasa Miskinisa, Luigiego
Molfino i Jurijusa Kalcasa. A na
koniec z towarzyszeniem organów „Laudate Dominum” Ignaza
Reimanna.
Niedzielny koncert zamknął
emocjonujący i arcyciekawy wy-

stęp Chóru Mieszanego Katedry
Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego, który kontynuuje wielowiekowe tradycje
muzyczne Katedry Wawelskiej.
Zespół posiada w repertuarze
zarówno utwory wokalno-instrumentalne, jak i a cappella, od XVI
wieku do współczesności i z tak
bogatego zasobu zaprezentował zachwyconej wambierzyckiej publiczności m.in. Siergieja
Rachmaninowa „Bogorodice Diewo”, Edwarda Griega „Ave Maris
Stella”, Henryka Marii Góreckiego
„Ach, jak smutne jest rozstanie”
(z Pieśni Maryjnych op. 54) czy
Ignaza Reimanna Offertorium
(Ave Maria).
Nie da się ukryć, że artystycznych doznań mikeliśmy
w ten ostatni weekend mnó-

stwo i dlatego nic dziwnego, że
z niecierpliwością oczekiwać będziemy na przyszłoroczne Wambierzyckie Spotkania Muzyczne.
Tym bardziej, że będą one częścią
obchodów 800-lecia Wambierzyc.
Wszystkich, którzy chcą sobie
przypomnieć i dowiedzieć się jakie były spotkania wambierzyckie
zapraszamy także w każdej chwili
na stronę www.reimann.com.pl
I Wambierzyckie Spotkania
Muzyczne odbyły się w ramach
projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0
/15_006/0000058, pn.: „WSPÓLNIE DLA KULTURY”, który współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Interreg
V-A Republika Czeska – Polska
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- „Przekraczamy granice”.

Chór Kameralny SENZA RIGIORE Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod dyrekcją
prof. dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak
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Dr. Heino Nave

WYCIECZKA DO BOŻKOWA
Mój dziadek dr Franz Nave,
radca zdrowia z Nowej Rudy na
ziemi kłodzkiej, tekst ten napisał chyba w latach 90. XIX wieku. Pisząc „Moi Panowie” zwracał
się widocznie do męskiego gremium, do którego prawdopodobnie sam należał. O ile pamiętam
z przekazów babci i z opowiadań
ojca, towarzystwo takie zbierało
się u Lutschera, w lokalu sklepowym na rynku w Nowej Rudzie,
dokąd mój dziadek od czasu do
czasu się udawał, o ile jego lekarskie obowiązki pozwalały mu
wieczorem na takie przyjemne
spędzanie wolnego czasu.
Ten rękopis mój ojciec podczas przesiedlenia włożył wraz
wieloma innymi pamiątkami
do swego podręcznego bagażu
i przechowywał przez 40 lat. Mój
ojciec, radca sądu ziemskiego dr
Alfred Nave z Wrocławia, zamieszkały w Nowej Rudzie, a stamtąd
przesiedlony do Arnsbergu na
Zachód, uwielbiał swojego ojca i
bardzo interesował się historią rodzinną i krajoznawstwem. Relacja
jego ojca na temat ich rodzinnej
miejscowości Bożkowa, której do
niedawna sam jeszcze nie znałem, była dla niego z pewnością
bardzo ważnym dokumentem,
który tym samym chciałbym
ocalić od zapomnienia.
Tekst napisany był odręcznym pismem gotyckim i trzeba
było przekształcić je na litery łacińskie. Stwarzało to dużą trudność, nie zawsze można było
dokładnie odczytać lekarski charakter pisma dziadka, a zdarzało
się, że momentami w ogóle nie
sposób było to zrobić. Szczególnie przy nazwach własnych, ale
i w innych przypadkach mogą
pojawić się drobne błędy znaczeniowe, które według mnie
nie zaszkodzą w jakiś szczególny
sposób temu dziełu. Mój dziadek,
który dobrze znał swoją rodzinną miejscowość, przedstawił jej
obraz z pozycji pochodzącego ze
wsi, wykształconego mieszczanina. W tekście wyczuwalna jest
wewnętrzna więź z tą miejscowością. Niestety brak właściwego
zakończenia.
Oldenburg, w maju 1994 r.
dr Heino Nave
Wycieczka do Bożkowa
Moi Panowie!

Swój dzisiejszy wykład rozpocznę prośbą o wyrozumiałość
przy ocenie tego, co usłyszycie.
W ostatnich tygodniach i miesiącach byłem tak zajęty, że nie mogłem nawet pomyśleć o żadnym
dodatkowym zajęciu. Mogę więc
przedstawić tylko to, co udało mi
się opracować w ostatniej chwili.
Wycieczka do Bożkowa jest
bezsprzecznie jedną z najbardziej
polecanych przeze mnie wypraw,
na jakie możemy się wybrać w
powiecie noworudzkim, a że stąd
tak łatwo tam dotrzeć, więc zapraszam Panów, abyście zechcieli
się tam najpierw udać ze mną
duchowo. Program naszej wycieczki ułożyłem w ten sposób,
żebyśmy mogli zwiedzić możliwie wszystkie zabytki; zazwyczaj
trzeba z czegoś rezygnować i tym
samym skrócić wycieczkę.
Dlaczego podjąłem się tego
zadania, żeby opowiedzieć
o Bożkowie? Mam do tego prawo, bo po pierwsze urodziłem
się w Bożkowie i tam chłonąłem pierwsze podstawy wiedzy
i mądrości, dzięki czemu każdy
kamień stawał się interesujący i
miły. Po drugie, ponieważ mój
kolega, osobisty lekarz cesarza
Ferdynanda II, Caspar Jäschke
von Eisenhut był kiedyś właścicielem posiadłości Eckersdorf
(Bożków).
Aby wygodnie i tanio dotrzeć do Bożkowa, trzeba wyjechać pociągiem z Nowej Rudy
o godz. 9.34 do Gorzuchowa. O
walorach tego odcinka kolejowego nie muszę chyba nikogo
przekonywać. W Gorzuchowie zawsze czeka na ten pociąg omnibus, którym możemy dojechać
do Bożkowa, chyba, że uznamy, iż
lepszy będzie niespełna trzykwadransowy spacer bardzo ładną i
wygodną drogą do gospody w
centrum wsi.
Nie polecam specjalne jazdy
omnibusem, przynajmniej przy
dobrej pogodzie, ponieważ nie
ma on dobrych osi, a bruk nie jest
w zbyt dobrym stanie i strasznie
pasażerów wytrzęsie. Po drodze
nie ma nic godnego uwagi, chyba że egoistycznie wspomnę o
moim domu rodzinnym, który
stoi przy drodze i wyróżnia się
trochę od pozostałych budynków wielkością i położeniem na

Pałac Magnisów w Bożkowie, 1914 rok.

wzniesieniu. Droga prowadzi
przez Gorzuchów, przebiega
przez środek Bożkowa, biegnie
najczęściej przed czystymi domami i zagrodami chłopskimi
z zadbanymi ogródkami przed
oknami, a cały czas mamy przed
oczyma ruinę, końcowy cel naszej podróży.
O 11.00 jesteśmy w centrum wsi i zachodzimy do gospody Schörflera. Nie dlatego,
że ten Ten lokal nie jest ani jest
dobry, ani ładny, ale nie ma tu
nic lepszego. Bożków ma 2400
mieszkańców, którym nie można
zarzucić przesadnej solidności.
Chociaż mieszka tu cała masa
urzędników, istnieje znaczący
przemysł , zabytki i przybywa
tu rocznie wielu turystów, to nie
znalazł się jeszcze żaden szynkarz, który zadbałby o naprawdę
dobry lokal i dobre jedzenie dla
gości. Nie możemy więc liczyć na
coś dobrego, ale zjeść coś trzeba,
więc zamawiamy sobie obiad na
godz. 13.00. Dwie godziny, które
zostały nam do obiadu, wykorzystujemy na małą wycieczkę i
udajemy się najpierw do kościoła parafialnego znajdującego się
przy hrabiowskim zamku.
Już w 1370 r. stał tutaj kościół parafialny, który naturalnie
był świadkiem wielu wydarzeń i
przemian. Pod koniec XVI w. i na
początku XVII w. wykorzystywany
był, podobnie jak większość kościołów Hrabstwa Kłodzkiego, do
nabożeństw luterańskich, ponieważ większa część mieszkańców
była wyznania augsburskiego.
Dlatego też w 1613 r. zdemontowano oba boczne ołtarze i
sprzedano je do klasztoru w Ka-

mieńcu Ząbkowickim. W latach
1704-1708 ówczesny dziedzic
Bożkowa, Johann Franz Götzen
wybudował na własny koszt
obecny kościół, w miejsce starego i ciasnego . W kościele kazał
wybudować również grobowiec
dla hrabiowskiej rodziny Götzenów. Wejście do niego znajduje
się przed prezbiterium i przykryte jest dużą kamienną płytą.
Pamiętam, że będąc dzieckiem,
raz byłem w grobowcu podczas
pogrzebu jednego z członków
rodziny hrabiowskiej. Grobowiec
jest dosyć obszerny i znajduje się
tam cała masa trumien. Część z
nich jest już w zupełnie rozpadającym się stanie, częściowo
poustawiane są jedna na drugiej.
Kościół jest dużą, masywną budowlą z wysokim sklepieniem i
dwiema dobudowanymi kaplicami od strony północnej i południowej. Chór wspiera się na
czterech mocnych, kamiennych
kolumnach. Nad wejściem znajduje się dzwonnica z otworem
okiennym o wysokości 110 stóp.
Interesująca w kościele jest ambona. Przedstawia łódź z masztami i żaglami, a z niej wychylają się
rybacy i wyciągają sieć z rybami.
Na kilu łodzi uwidocznione są
różne zwierzęta morskie. Kompozycja ta, jeżeli nawet nie ma
specjalnej wartości artystycznej,
to jednak jest oryginalna. Obchodząc kościół dookoła, napotykamy niezwykle interesujące
miejsce spoczynku zmarłego
hrabiego Antona von Magnis i
jego małżonki. Pod zadaszeniem
znajdują się nad grobami dwie
duże czarne płyty marmurowe
z pozłacaną inskrypcją. Powy-
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żej umieszczona jest Madonna
z marmuru kararyjskiego o naturalnych wymiarach, mająca
dużą wartość artystyczną. Robi
to bardzo podniosłe wrażenie.
Wychodząc z cmentarza
mamy przed oczyma wspaniały widok: front zamku z klatką
schodową. Główna fasada zamku
skierowana jest na południe ku
zamkowym ogrodom. Stamtąd
przyjrzymy się zamkowi później
jeszcze bliżej. Udajemy się teraz
do tzw. ogrodu zoologicznego,
który graniczy z cmentarzem.
Jest to teren o powierzchni ok.
15 morgów, ogrodzony i w części gęsto zalesiony, gdzie stale
przebywa około 20 – 30 danieli.
W większości są one oswojone i
niektóre podchodzą do samego
płotu, tak że jest okazja podziwiać te zwierzęta z bliska. Można
tu zobaczyć wspaniałe gatunki,
zarówno stare, silne zwierzęta,
jak i młode, często ... znaczone
zwierzęta.
Stąd niezbyt wygodną drogą
docieramy do kaplicy św. Marii z
Loretto, którą w 1721 r. zbudował
hrabia Johann Franz von Götzen.
Jest to jedno z najpiękniejszych
miejsc koło Bożkowa i niejeden
zmęczony wędrowiec, pokonujący szosę Kłodzko - Nowa Ruda,
odpoczywał na kamiennej ławce
przed kapliczką i zachwycał się
wspaniałymi widokami. Nieżyjący już pustelnik, bardzo posunięty w latach starzec, często
dosiadał się do wędrowców i
wskazywał na najpiękniejsze
widoki, a gdy znalazł uważnego
słuchacza, najchętniej opowiadał
o swoich podróżach na Węgry i
do północnych Włoch.
Najpiękniejszy widok stąd
rozciąga się na Góry Stołowe,
które nigdzie się tak nie prezentują w swojej charakterystycznej
formie „wieka od trumny” lub
„odwróconej miski”, jak właśnie
tutaj. Okolica rozpościera się
przed nami jak narysowana na
mapie. Góra Grodziszcze, [wzniesienie] Masłówka, bażanciarnia,
a wokół rozległe, kwitnące łany
pół. Tylko Bożków jest mało
widoczny, bo leży w dolinie.
Patrząc w kierunku południowym, obejmujemy wzrokiem
całą górną część Hrabstwa wraz
z jej granicami, które tworzą Orlica, Grodczyn, Śnieżnik i góry
lądeckie. Tylko na wschód i na
północ widok jest ograniczony. W
kierunku północno-wschodnim
widać Czerwieńczyce ze swoimi
charakterystycznymi czerwonymi

polami, a w tle twierdzę Srebrna
Góra.
Kaplica sama w sobie nie jest
niczym szczególnym, poza tym,
że została zbudowana na wzór
słynnej kaplicy pielgrzymkowej
św. Marii Panny z Loretto we
Włoszech. Jest ona w stanie surowym, także we wnętrzu nie ma
tynku, tylko w niektórych miejscach pozostało trochę starego.
Ściany zawieszone są od góry do
dołu niezbyt cennymi obrazami.
Chociaż pustelnik nie gromadził
skarbów, to i tak dokonywano tu
niejednokrotnie prób włamań.
Pustelnika zakneblowano i pozostawiono bez pomocy, a ze
skrzynki na datki ofiarne zabrano
kilka fenigów. Z trudem doczołgał się do sznura od dzwonów
i zadzwonił. Ludzie zbiegli się i
uwolnili go .
O godzinie 12.00 wyruszamy z powrotem do wsi, ale wybieramy inną drogę, przez tzw.
Gloriettę , zwaną inaczej Króliczą
Górą. Jest to zbocze znajdujące
się po wschodniej stronie wsi,
które kiedyś należało do parku,
a park ze wsią połączony był
wysokim, drewnianym mostem.
Teraz park zdziczał, przejścia są
zniszczone, a z ogrodzenia pozostały tylko zniszczone filary.
Na środku znajduje się jeszcze
bardzo ładny trawnik, otoczony okazałymi drzewami, gdzie
mieszkańcy Bożkowa często organizuję festyny ludowe, jeżeli
nie wybiorą „ruiny”. Po królikach,
które dawniej w tej części parku
hodowano podobno w dużych
ilościach, nie ma śladu. Na drogę
powrotną wybrałem trasę przez
Gloriettę przede wszystkim dlatego, że od południowej strony
rozpościera się przepiękny widok na wieś. U stóp tzw. „Klatschhäuser’ [plotkarskie domy],
najczęściej mieszkania dla służby
dworskiej, pod nimi okazały park,
po lewej stronie zamek, kościół i
w tle cukrownia. Za pięć minut
jesteśmy znowu przy gospodzie
i spróbujemy posilić się tak dobrze, jak to możliwe przed dalszą
przechadzką.
Wychodząc z gospody
Schöflera drzwi w drzwi znajduje
się wejście do ogrodu pałacowego, prowadzące przez okazałą,
żelazną bramę, która zazwyczaj
zamknięta jest na klucz. Jednak
każdemu i o każdej porze zezwala się wejść do parku, nawet jeżeli
rodzina hrabiego jest na miejscu i sama korzysta z parku. To
jest bardzo miłe. Portier otwiera

nam małą, boczna furtkę i stoimy
przed olbrzymią bryłą zamku, a
bezpośrednio przed nami jest
potężna wieża, licząca ok. 170
stóp wysokości. Przebogaty widok od samego wejścia: z lewej
strony wspaniały, ciągnący się
na długość zamek z wieloma
fasadami, wykuszami, wieżami i
wieżyczkami, przed nami pięknie
zadbane drogi i kępy roślin, z prawej strony również wydłużone
tarasy o zakrzywionej linii, liczące
ok. 20 stopni, na których znajduje
się stary, gęsty, kasztanowy las.
Zamek w obecnym kształcie zbudowano w latach 1870 –
1875. Wcześniej na tym samym
miejscu stał dawny, niewielki
zamek, który spłonął w 1870
roku. Tylko parter i pierwsze
piętro częściowo się zachowały i można je było wykorzystać
przy budowie nowego zamku.
Nowy zamek nie ma określonego stylu architektonicznego,
jest to mieszanina francuskiego
i niemieckiego renesansu. Nieregularna bryła, duża ilość wież,
wieżyczek, wykuszy i fontów robi
duże wrażenia. Wyróżnić można trzy główne fasady : jedna
skierowana na park, druga na
kościół, a trzecia na cukrownię.
Żeby zamek właściwie ocenić,
trzeba go obejść wokoło. Szkoda
tylko, że położony jest tak nisko,
bo znacznie by zyskał, gdyby był
położony wyżej.
Od zamku udajemy się w
górę tarasów do kasztanowego
lasu. Z tej wysokości spoglądamy
jeszcze raz na zamek i kierujemy nasze kroki do tak zwanych
szklarni. Zwiedzanie dozwolone
jest w każdym czasie i jest bardzo
interesujące. Do lasu kasztanowego przylega najpierw duża
wolna przestrzeń, ukwiecona
niezliczoną ilością róż, rabatami
kwiatowymi i grupami roślin, a
od północy zamyka ją potężna
, podłużna szklarnia. Po prawej
stronie, niejako na zwieńczeniu,
znajduje się mieszkanie ogrodnika, a po lewej tzw. sala przodków
lub rycerska, gdzie znajdują się
jeszcze stare zbroje, obrazy, płyty nagrobkowe, etc. Większość
przeniesiono stamtąd do nowego zamku. Poszczególne rośliny i grupy roślin w szklarniach
wzbudzają podziw każdego; są
wśród nich wspaniałe gatunki, a
zachwycają również całe skupiska tych roślin, jako że od czasów
rozbudowy miejsca nie brakuje.
Najważniejszą i najbardziej
interesującą ze wszystkich

cieplarni jest mała szklarnia
z uprawą orchidei, która stoi
bezpośrednio przy mieszkaniu
ogrodnika, głęboko w ziemi.
Uprawiane tutaj orchidee znane są w całych Niemczech, a
na całym Śląsku z pewnością
nie ma drugiej takiej uprawy,
która mogłaby się poszczycić
tak cennymi odmianami, jak ta.
Tak powiedział wysoki urzędnik
państwowy Göppert z Wrocławia
podczas swojej ostatniej wizyty
w Bożkowie. Laik oczywiście nie
zawsze zdaje sobie sprawę z wartości niektórych niepozornych
orchidei. Z cieplarni wychodzimy bezpośrednio do właściwego
parku. Nasz wzrok pada najpierw
na staw ze złotymi rybkami i
wzniesioną przy nim sztuczną
ruinę, okolone potężnymi drzewami. Starą ruinę oplata dzikie
wino, a z poszczególnych okien
wyrastają gdzieniegdzie całkiem
słusznej grubości drzewka.
Wszystko to odbija się w stawie
- urzekający widok. Złotych rybek
jest w stawie całe mnóstwo, a że
od turystów zawsze coś dostaną,
więc gdy tylko ktoś zatrzyma się
przy brzegu, natychmiast podpływają całymi gromadami.
Nie udało mi się zdobyć
informacji , kiedy zbudowano
sztuczną ruine, ale sądząc po
drzewkach wyrastających z jej
murów, musiało to być dawno.
Po jednej stronie znajduje się
duża ilość nagrobków, wmurowanych ciasno obok siebie;
niektóre z nich to wspaniałe
eksponaty z jeszcze wspanialszymi historiami, które jednak
są trudne do odczytania. Pochodzą od różnych starych rodów
szlacheckich Hrabstwa i niektóre
są bardzo stare. Najstarszy kamień nagrobny, który się tam
znajduje, pochodzi z 1292 r. Jest
nagrobkiem franciszkanina, który w XIII w. przybył do Hrabstwa
Kłodzkiego z Regensburga (Ratyzbony) i głosił Ewangelię. Zmarł
w Kłodzku i pochowano go na
cmentarzu franciszkanów. Stamtąd kamień miał być podobno
przeniesiony do kościoła franciszkanów i dopiero w ostatnich latach znowu odkryto go
w Bożkowie. W każdym razie w
XVI w. hrabia von Götzen, który
był przewodniczącym zarządu
Hrabstwa Kłodzkiego i właścicielem majątku Bożków, kazał
go tutaj przenieść. W drodze
powrotnej park zachwyca nas
wspaniałymi trawnikami i potężnymi drzewami oraz miejscami z
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widokiem na góry. Opuszczając
park, wybieramy drogę przez sad
i starannie wypielęgnowany warzywnik, gdzie znajduje się tak
zwany Schneckenberg (Ślimak,
Ślimacza Góra), sztucznie usypany kopiec o wysokości 20 stóp,
z którego rozpościera się wspaniały widok. Stąd dochodzimy
do wyjścia w kierunku Ścinawki
Dolnej. Wcześniej można jeszcze
podziwiać ogromy pień araukarii,
który wydobyto na Zaciszu koło
Nowej Rudy i z wielkim trudem
dowieziono do Bożkowa, traktując jak znalezisko najwyższej
wagi.
Opuszczając park, uwagę
naszą przykuwa jeszcze potężny posąg z piaskowca. Ma on ok.
20 stóp wysokości i przedstawia
świętego Michała, jak pokonuje
szatana. Święty Michał z tarczą
i włócznią stoi na pokonanym
szatanie, ohydnej postaci, z
ludzką głową z rogami i szyderczym uśmiechem na twarzy
oraz z diabelskimi szponami i
potężnym ogonem. Jeżeli nawet posąg nie jest wybitnym
dziełem sztuki, a dodatkowo
traci jeszcze ze względu na zbyt
niski postument, to i tak jest godnym uwagi przykładem lokalnej
sztuki rzeźbiarskiej. Jego twórcą jest nieżyjący już rzeźbiarz
o nazwisku Urban, pochodzący
z Wambierzyc.
Dalej kierujemy się do ostatniego miejsca naszej wycieczki,
do ruiny na tzw. Wetterkoppe
(Kopiec Pogodowy). Droga zajmie ok. 20 minut i nie jest zbyt
ciekawa. Najpierw przechodzimy
obok dworskiego spichlerza, na
którym na frontowej ścianie widnieje napis wykonany potężnymi
literami. Kazał go tam umieścić
pierwszy właściciel z rodu Magnisów w Bożkowie i tym samym
pokazał, jak bardzo był zainteresowany rolnictwem.
Potem mijamy urocze ogrody
magnisowskich pracowników i
cukrownię. Dochodzimy wreszcie
do wygodnej drogi polnej, prowadzącej do ruiny, budowli stojącej na najwyższym zalesionym
pagórku pomiędzy Bożkowem i
Ścinawką Dolną. Jest to jedna, a
raczej dwie wieże, jedna dobudowana do drugiej. Zbudowane
są z surowych kamieni polnych.
Budowla ma około 100 stóp
wysokości i pokaźny obwód. W
węższej wieży są kręcone schody
liczące 100 stopni, prowadzące
na szczyt i źle się nimi idzie. W
szerszej znajduje się mieszkanie

dozorcy, nad mieszkaniem strych
z sianem, a nad nim dwa obszerne pokoje, z prostymi meblami i
kominkami, w których podczas
złej pogody można miło spędzić
czas. O tym, że budowla jest stara
świadczy fakt, że z jej murów powyrastało już kilka słusznej grubości sosen; wspaniale, że miały
pod dostatkiem ziemi i wilgoci.
Przed ruiną jest piękny, zielony trawnik oraz stoły i ławki. Można tu wspaniale spędzić wolny
czas. Szkoda tylko, że nie można
tu dostać czegoś do jedzenia i do
picia. Wszystko trzeba przynieść
ze sobą, albo wcześniej zamówić. Dlatego udajemy się od
razu na wieżę, aby nacieszyć się
widokiem, który naprawdę jest
wspaniały, choć od strony północnej trochę zasłonięty przez
Wilkowiec. Najbliższa okolica
jest bardzo malownicza. Wokół
zalesionego pagórka żyzne pola,
z górą Huttberg [góra Strażnik
365 m] i dużą i małą górą Butterberg [Masłówka 369 m]. Wokół
zalesionego pagórka żyzne pola.
W pobliżu duża bażanciarnia. Bażanty widać i słychać wszędzie.
Można też zobaczyć chodzące
stadami sarny , których pogłowie
jest tu duże. Trochę dalej widzimy
rozpościerające się przed nami:
Bożków, Gorzuchów, Święcko,
Piszkowice i całą dolinę Ścinawki, której znikąd nie widać
tak dobrze, jak stąd. Nasz wzrok
sięga od Śnieżki po Śnieżnik, od
twierdzy Srebrna Góra po Orlicę i
Góry Stołowe. Półtora roku temu
sekcja bożkowska Towarzystwa
Górskiego ustawiła tutaj dużą
lunetę, tak że można oglądać
odległe okolice.
Przebywanie na górze jest o
tyle lepsze od pobytu na innych
ładnych punktach widokowych,
że tutaj o wiele mniej dokuczają
przeciągi i wiatr, a to dzięki górze
Wilkowiec, która leży na północy.
Dlatego zasiadamy na wygodnych ławkach umiejscowionych wkoło, żeby opowiedzieć
Państwu jeszcze coś z historii
Bożkowa.
W dawnych czasach majątek
Bożków składał się z 5 folwarków,
z których każdy miał swojego
właściciela. Aż do początku
XVII wieku ród szlachecki von
Eckersdorf miał swoją siedzibę w
Eckersdorf (w Bożkowie). Ale za
czasów wojen husyckich Heinrich
von Eckersdorf stracił swoje włości za udział w tych powstaniach
i został wypędzony z Hrabstwa.
Taki sam los spotkał Henryka z
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Ołdrzychowic na Dolnym Dworze i Wacława von Kameck na
Dworze Słupieckim. W 1624 r.
cesarz Ferdynand II podarował
te dobra ziemskie swojemu osobistemu lekarzowi Casparowi
Jäschke i podniósł go do stanu
szlacheckiego z przydomkiem
von Eisenhut (z Żelaznego Kapelusza). Caspar Jäschke był synem
luterańskiego pastora z Budzowa
koło Srebrnej Góry. Studiował
medycynę, przeszedł na katolicyzm i został lekarzem osobistym cesarza. Zmarł bezdzietny w
1633 r. i wtedy majątek Bożków
przypadł w drodze dziedziczenia pewnemu ojcu jezuicie i aż
do 1663 r. zarządzany był przez
kolegium jezuickie w Austrii. Za
zgodą generała zakonu sprzedano go hrabiemu cesarstwa
Johannowi Georgowi von Götzen, właścicielowi dworu Sarny,
za 24.000 florenów. W 1780 r. w
drodze dziedziczenia jego właścicielem został hrabia cesarstwa
Alexander von Magnis, który za
żonę miał hrabinę von Götzen.
Musiał to być nieprzeciętny Pan,
ten hrabia Alexander. Po pierw-

sze bardzo dużo jadł, szczególnie
mięso, co słyszałem osobiście od
naocznych świadków . Po przebytej chorobie wyjechał w 1801 r.
do sanatorium. Po powrocie, gdy
usiadł do posiłku znów sobie nie
żałował. Małżonka go ostrzegała,
że mu to może zaszkodzić. Ale to
go nie wzruszyło, a gdy potem
podano jeszcze gęś, rozerwał ją
i sam skonsumował, wypił sos z
talerza i zauważył, że to przecież
tylko ptak. Po tym obiedzie żona
zaprowadziła go na Wetterkoppe
[Kopiec Pogodowy], gdzie podczas jego nieobecności i bez jego
wiedzy kazała zbudować tę ruinę,
aby sprawić mu przyjemność.
Cała ruina została zamaskowana trawami, aby nie mógł jej
wcześniej zobaczyć. Hrabia był
podobno tym nieoczekiwanym
widokiem zaskoczony i uradowany.
[Tłumaczyła: Irena Rogowska]

Miejsce po zburzonej w 1945 roku kaplicy loretańskiej. Krzyż upamiętnia Heinricha
Bendera - ostatniego pustelnika.

Sztuczna ruina zameczku w Bożkowie. Stan obecny.
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Dr. Heino Nave

EIN AUSFLUG NACH ECKERSDORF
Die folgende Schrift meines
Großvaters, des Sanitätsrats Dr.
Franz Nave aus Neurode in der
Grafschaft Glatz, wurde vermutlich in den 90er Jahren des 19.
Jahrhunderts verfaßt. Er wendet
sich mit der Anrede „Meine Herren” offenbar an eine Männerge
sellschaft, der er wohl auch
selbst angehorte. Soweit ich
von Großmutter und auch von
Vater in Erinnerung habe, gab
es eine solche Gesellschaft bei
Luscher, einem Ladenlokal am
Ring in Neurode, wohin mein
Großvater öfter ging, wenn ihm
seine sehr ausgedehnte und
anstrengende Praxis abends
überhaupt die Zeit ließ für
solche Freizeitvergnügungen.
Das Manuskript hatte mein Vater vier Jahrzehnte aufbewahrt
und bei der Vertreibung nebst
vielen anderen Andenken und
Erinnerungsstücken in seinem
schmalen Handgep äck mitgenommen. Mein Vater, der
Landgerichtsrat Dr. Alfred Nave
aus Breslau, zuletzt in Neurode
wohnhaft, dann nach Arnsberg
i. W. vertrieben, hegte eine große Verehrung für seinen Vater
und war an Familiengeschichte
und Heimatkunde sehr interessiert. Diese Schilderung seines
Vaters über seinen Geburtsort
Eckersdorf, das ich bis vor
kurzem selbst gar nicht kannte, war ihm daher sicher ein
ganz wichtiges Dokument,
das ich hiermit der Vergessenheit entreissen möchte.
Bei der Übertragung des in
deutscher Schrift verfaßten
Stückes in lateinische Schrift
ergaben sich leider größere
Schwierigkeiten als zunächst
vermutet. Großvaters Arzt
handschrift war nicht immer
ganz genau, zuweilen überhaupt nicht zu entziffern. Ins
besondere bei Eigennamen,
aber auch sonst können daher
leicht sinnentstellende Fehler
entstanden sein, was aber m.E.
dem Werk keinen sonderlichen
Abbruch tut. Mein Großvater,
der mit allen örtlichen und
historischen Gegebenheiten
seines Geburtsortes wohl gut
vertraut war, zeichnet hier durch
viele Bemerkungen und Anmerkungen ein recht anschauliches
Bild, zwar immer aus der Sicht

des dem Heimatdorf entwachsenen gebildeten Stadtbewohners, doch fühlt man die innere
Verbundenheit mit diesem Ort
noch immer deutlich heraus. Leider fehlt ein richtiger Abschluß.
Dr. Heino Nave
Oldenburg, im Mai 1994
Ein Ausflug
nach Eckersdorf
Meine Herren, meinen
heutigen Vortrag muß ich mit
der gewöhnlichen Einleitung,
einer Bitte um möglichst viel
Nachsicht bei der Beurtheilung
des Vorgetragenen, beginnen,
und ich glaube, umso mehr
Recht dazu zu haben als, wie
Ihnen ja bekannt, der Arzt in
den letzten Wochen und Monaten hier soviel beschäftigt
war, daß er leichterdings an
eine Nebenbeschäftigung nicht
denken konnte und durfte.
Ich kann nur vortragen, was mir
im letzten Augenblick zusammenzubringen möglich war.
Eckersdorf ist unstreitig eine
der lohnendsten Ausflüge, die
wir im Neuroder Kreis machen
können, und da es von hier so
bequem zu erreichen ist, so lade
ich Sie ein, mit mir die Partie
heute im Geiste zu unternehmen. Das Programm, welches
ich der Partie zugrunde lege,
habe ich so gelegt, daß wir
möglichst alle Sehenswürdigkeiten besichtigen können;
für gewöhnlich muß man
wohl auf einzelnes verzichten
und so die Partie abkürzen.
Die Berechtigung, weshalb
ich gerade die Aufgabe, über
Eckersdorf zu sprechen, übernommen habe, leite ich davon
ab, weil ich einerseits in Eckersdorf geboren bin und die ersten
Grundlagen menschlichen Wissens und menschlicher Weisheit
in mir aufgenommen habe, jeder Stein wird einem ja dadurch
besonders interessant und lieb,
andererseits, weil ein Kollege,
der Leibmedicus des Kaisers
Ferdinand II, Caspar Jaschke
von Eisenhut, einst Besitzer
der Herrschaft Eckersdorf war.
Wir fahren, um bequem und
billig nach Eckersdorf zu kom-

men, mit dem um 9 ¾ Uhr von
Neurode weggehenden Zug bis
Möhlten. Über das Interessante
dieser Eisenbahnpartie brauche ich nichts zu erwähnen.
In Möhlten steht zum genannten Zuge der Omnibus immer
bereit, den wir bis Eckersdorf
benutzen können, wenn wir
es nicht vorziehen, den kaum
¾ Stunden langen, sehr hübschen und bequemen Weg bis
zum Gasthaus in der Mitte des
Dorfes zu Fuß zurückzulegen.
Das Fahren im Omnibus ist
nicht besonders zu empfehlen,
wenigstens bei gutem Wetter,
denn er hat weder Patentachsen, noch ist auch das Straßenpflaster übermäßig gut, so daß
man unheimlich zusammengerüttelt wird. Unterwegs ist
nichts Besonderes zu bemerken,
wenn ich nicht egoistisch mein
väterliches Haus, welches an der
Straße steht und sich nur durch
seine Größe und erhöhte Lage
von den übrigen Häusern etwas
auszeichnet, erwähnen soll.
Der Weg führt durch Möhlten um die Hälfte von Eckersdorf, meist an sauberen Häusern
und Gehöften mit gut gepflegten Gärtchen vor den Fenstern
vorüber. Immer haben wir die
Ruine, das Endziel unserer Reise,
vor Augen.
Wir sind um 11 Uhr in der
Mitte des Dorfes und kehren
beim Gastwirth Schörfler ein,
nicht weil dies Lokal gut und
schon ist, sondern es etwas
Besseres am Ort nicht gibt.
Trotzdem Eckersdorf über 2.400
Seelen hat, denen man eine
übertriebene Solidität nicht vorwerfen kann, trotzdem es eine
Masse von Beamten beherbergt,
eine bedeutende Industrie hat
und wegen seiner Sehenswürdigkeiten jährlich von sehr vielen Touristen besucht wird, so
hat sich doch noch kein Wirth
gefunden, der für ein wirklich
gutes Lokal und für gute Verpflegung der Gäste sorgte. Auf
etwas besonders Gutes im
Essen dürfen wir also nicht
rechnen, gegessen muß aber
werden, und wir bestellen uns
also um 1 Uhr das Mittagsbrot.
Die zwei Stunden, die wir bis
dahin noch Zeit haben, benutzen wir zu einem kleinen

Ausflug, und wir begeben uns
zunächst zur Pfarrkirche vor
und an dem gräflichen Schloß.
Schon im Jahre 1370 stand hier
eine selbständige Pfarrkirche,
die natürlich eine Masse Schicksale und Wandlungen durchzumachen hatte. Zu Ende des
16. und Anfang des 17. Jahrhunderts wurde sie, wie die
meisten der Grafschaft Glatz,
zum Lutherschen Gottesdienst
gebraucht, weil der größte Theil
der Einwohner der Augsburger
Konfession zugethan waren.
Deshalb wurden auch im
Jahre 1613 die beiden Seitenaltare weggerissen und an das
Kloster Kamenz verkauft. In den
Jahren 1704-8 ließ der damalige
Grundherr von Eckersdorf, Johann Franz Reichsgraf von Götzen, auf eigene Kosten statt der
engen alten die gegenwärthige
geräumige Kirche aufbauen. Er
legte dabei auch eine Gruft für
die gräflich Götzen’ sche Familie
in der Kirche an und befindet
sich der Eingang in dieselbe vor
dem Presbyterium, durch eine
große Steinplatte bedeckt. Bei
Gelegenheit einer Beerdigung
aus der gräflichen Familie erinnere ich mich, als Kind einmal
in dieser Gruft gewesen zu sein.
Sie ist ziemlich geräumig und
beherbergt eine Masse zum
Theil schon ganz zerfallener
Sarge, die zum Theil auch übereinander geschichtet sind. Die
Kirche ist ein großes, massives
Gebäude mit hohem Gewölbe
und zwei angebauten Kapellen
an der Nord-und Südseite derselben. Das Chor ruht auf vier
starken steinernen Säulen. Über
dem Eingang befindet sich der
110 Fuß hohe Glockenthurm mit
einer Durchsicht. Interessant
in der Kirche ist die Kanzel. Sie
stellt einen Kahn dar mit Masten
und Segeln. Fischer beugen sich
darüber heraus und heben ein
Netz mit Fischen empor. Am Kiel
des Schiffes sieht man verschiedene Seethiere. Die Darstellung
ist, wenn auch nicht sehr künstlerisch, so doch originell. Bei
einem Umgang um die Kirche
finden wir noch als höchst sehenswerth die Ruhestätte des
verstorbenen Grafen Anton von
Magnis und seiner Gemahlin.
Unter einer Überdachung be-
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finden sich über den Gräbern
zwei große schwarze Marmorplatten mit vergoldeter Inschrift,
oberhalb derselben eine künstlerisch ausgeführte Madonna aus Carrarischem Marmor in
Lebensgröße. Es macht einen
sehr erhebenden Eindruck.
Treten wir vom Kirchhof heraus,
so erblicken wir eine Front des
Schlosses mit dem Treppenhause, ein prächtiger Anblick, die
Hauptfront des Schlosses geht
südlich nach dem Schloßgarten,
und wir werden von dort das
Schloß noch näher betrachten.
Wir begeben uns jetzt zu dem
direkt an den Kirchhof anstoßenden sogenannten Thier
garten, einer ungefähr 15
Morgen großen eingezäunten
und zum Theil stark bewalde
ten Flache, in der sich stets 20
bis 30 Stück Damwild befinden.
Meist ist dies sehr zahm und
kommen bisweilen einzelne
Exemplare bis an den Zaun,
so daß man Gelegenheit hat,
dieses Wild in seltener Nahe
zu beobachten. Man sieht hier
prachtvolle Exemplare, sowohl
alte, starke Thiere als auch junge, oft ... gezeichnete Thiere.
Auf einem nicht gerade sehr
bequemen Wege gelangen wir
nun an der herrschaftlichen ...
vorüber zu der Kapelle St. Maria
Loretto, welche im Jahre 1721
vom Grafen Johann Franz von
Götzen erbaut wurde. Es ist dies
einer der schönsten Punkte bei
Eckersdorf, und mancher müde
Wanderer, der die Glatz - Neuroder Chaussee passierte, hat
auf der steinernen Bank vor der
Kapelle geruht und sich an der
prachtvollen Aussicht entzückt.
Der verstorbene Einsiedler, ein
hochbetagter Greis, pflegte
sich häufig dazuzusetzen und
auf die schönsten Aussichten
aufmerksam zu machen, oder
wenn er einen aufmerksamen
Hörer fand, noch lieber von
seinen Reisen in Ungarn und
Oberitalien zu erzählen.
Den schönsten Blick von hier
hat man wohl auf die Heuscheuer, die sich nirgends so in ihrer
charakteristischen Form eines
Sargdeckels oder einer umgekehrten Schüssel präsentiert als
gerade hier. Die Gegend liegt
wie auch einer Karte gemalt vor
uns. Der Ruinenberg, Butterberg, die Fasanerie und ringsum
mächtige blühende Gefilde. Nur
von Eckersdorf sieht man wenig, weil es tief im Thale liegt.

Nach Süden überblickt man
die ganze obere Grafschaft
mit ihren Grenzen, der hohen
Mense, dem (Ratschen?) berge,
der... Senkung, dem Schneeberge und den Landecker
Bergen. Nur nach Osten und
Norden ist die Aussicht eine
beschränkte, nach Nordosten
überblicken wir Rothwaltersdorf
mit seinen eigenthümlichen
rothen Feldern und im Hintergrund die Festung Silberberg.
Die Kapelle selbst bietet nichts
besonders Sehenswerthes, außer daß sie nach dem Muster
der berühmten Wallfahrtskapelle St. Maria Loretto in Italien
gebaut ist. Sie ist im Rohbau aufgeführt, und auch ihr Inneres
entbehrt zum größten Theil
des Putzes, nur an einzelnen
Stellen sieht man noch etwas
alten Putz. Die Wände sind von
oben bis unten mit nicht sehr
werthvollen Bildern behangen.
Trotzdem auch die Stellung
des Einsiedlers nicht danach
ist, um Schätze zu sammeln,
so hat man doch wiederholt
hier Einbrüche versucht, nur
um die wenigen Pfennige des
Opferkastens ungestört zu fas
sen, den Einsiedler geknebelt
und dann hilflos liegenlassen. Mit Mühe hat er sich zum
Glockenstrang geschleppt
und gelautet, bis Leute herbeikamen und ihn aus der unan
genehmen Situation befreiten.
Es ist unterdessen 12 Uhr geworden, und wir begeben uns
zum Dorf zurück, wählen aber
einen anderen Weg über die
sogenannte Gloriette oder
den Kaninchenberg. Es ist dies
ein an der Ostseite des Ortes
gelegener Abhang, der früher
zum Park gehörte und mit diesem durch eine hohe hölzerne
Brücke über das Dorf hinweg
verbunden war. Jetzt ist dieser
Park verwildert, die Gänge sind
ruiniert, und vom Zaun sieht
man nur noch Pfeilerruinen. In
der Mitte befindet sich noch ein
sehr hübscher Rasenplatz von
prächtigen Baumen umsäumt,
auf dem die Eckersdorfer häufig
Volksfeste, wenn sie nicht die
Ruine vorziehen, abhalten.
Von den Kaninchen, die
früher in diesem Parktheile in
Massen gehalten worden sein
sollen, ist natürlich nichts mehr
zu sehen. Ich wähle den Weg
über die Gloriette besonders deshalb zum Rückweg, weil man
von seinem südlichen Rande
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einen sehr schönen Blick über
das Dorf hat. Zu den Füßen die
sogenannten Klatschhauser,
meist Wohnungen für gräflich
Bedienstete, über diesen den
mächtigen Park, zur Linken
das Schloß, die Kirche und im
Hintergrund die Zuckerfabrik.
In fünf Minuten sind wir wieder am Gasthof und suchen,
uns so gut als möglich für die
weitere Promenade zu starken.
Thür an Thür von Schöflers
Gasthof befindet sich der Eingang in den Schloßgarten,
durch ein mächtiges eisernes
Thor, gewöhnlich verschlossen.
Mit einer sehr zu schätzenden
Liberalität wird aber jedem
jederzeit der Eintritt erlaubt,
selbst wenn die gräfliche Familie selbst am Ort ist und den
Park benutzt. Der Portier öffnet
uns also das kleine Seitenthürchen, und wir stehen bald vor
dem Riesenbau des Schlosses,
direkt vor uns den mächtigen,
circa 170 Fuß hohen Thurm. Es
ist ein prachtvoller Blick beim
Eintritt: links das prächtige, sich
langhinziehende Schloß mit
seinen vielen Giebeln, Erkern,
Thürmen und Thürmchen, vor
uns schön gepflegte Wege und
Pflanzengruppen, rechts ebenso
langgezogene, in geschwungenen Linien verlaufende circa
20 Stufen hohe Terrassen, auf
welchen sich ein dichter alter
Kastanienwald befindet.
Das Schloß wurde in der
Form, wie es jetzt dasteht, erst
in den Jahren 1870 bis 75 gebaut, früher stand an derselben
Stelle das ganz unansehnliche,
wenngleich ebenfalls weitausgedehnte alte Schloß, welches
im Jahre 1870 abbrannte. Nur
der Grund und die erste Etage
sind theilweise zum neuen
Schloß stehengeblieben. Der
Baustil des neuen Schlosses ist
kein reiner, er ist zusammengesetzt aus französischer und
deuts cher Renaissance. Der
unregelmäßige Bau, die vielen
Thürme, Thürmchen, Erker und
Giebel machen einen bedeutenden Eindruck. Es bietet drei verschiedene Hauptfassaden, die
ihre großen Eigenthümlichkeiten haben: nach dem Park, nach
der Kirche und nach der Fabrik
hin. Man muß deshalb, um es
richtig zu beurtheilen, um das
selbe herumgehen, nur schade,
daß es etwas zu tief liegt, es
würde durch eine etwas höhere Lage bedeutend gewinnen.

Vom Schloß begeben wir uns
die Terrassen empor in den
Kastanienwald, richten von
dem erhöhten Punkte noch
einen Blick auf das Schloß
und wenden unsere Schritte
dir ekt zu den sogenannten
Gewächshäusern. Die Besichtigung derselben ist jederzeit
gestattet und sehr lohnend. An
den Kastanienwald schließt sich
zunächst ein großer freier Raum
mit unzähligen Rosen, Blumenbeeten und Pflanzengruppen
geschmückt und nach Norden
begrenzt durch das mächtige
lange Gewächshaus. Am rechten Flügel desselben befindet
sich als Abschluß die Gärtnerwohnung, am linken der soge
nannte Ahnen- oder Rittersaal, in welchem sich noch alte
Rüstungen, Bilder, Grabsteine
etc. befinden. Das meiste daraus
ist indes in das neue Schloß geschafft worden. Die einzelnen
Pflanzen und Gruppen in den
Häusern muß jeder bewundern;
es gibt prachtvolle Exemplare
darunter, und die Gruppierung
derselben ist, da es seit den
Vergrößerungsbauten in den
letzten Jahren an Raum nicht
fehlt, eine entzückende. Das
Wichtigste und Sehenswerteste
von den ganzen Wärmehäusern
ist aber das kleine Orchideenhaus, welches direkt an der
Gärtnerwohnung tief in der
Erde steht. Die hier gepflegten Orchideen haben einen
Ruf über ganz Deutschland,
und es gibt gewiß in Schlesien
kein zweites Orchideenhaus,
welches so werthvolle Exemplare beherbergt wie dieses.
Herr Geheimrat Göppert aus
Breslau hat dies bei seinem
letzten Besuche in Eckersdorf
rühmend bemerkt. Dem Laien
kann freilich der Werth mancher unscheinbarer Orchideen
nicht immer recht einleuchten.
Aus dem Warmhaus kommen
wir in den eigentlichen Park, welcher sich unmittelbar anschließt. Unser Blick fällt zunächst auf
den Goldfischteich und die daran erbaute künstliche Ruine,
beide von mächtigen Bäumen
umrahmt. Die alte Ruine ist
umsponnen mit wildem Wein,
und aus einzelnen Fenstern
wachsen zum Theil ziemlich
kräftige Bäumchen, und das
ganze spiegelt sich in dem Teich ab, ein bezauberndes Bild.
Goldfische in dem Teich gibt
es unzählige, und da sie von
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den Besuchern meist etwas
bekommen, so schwimmen sie
scharenweise heran, wenn man
etwas am Ufer stehenbleibt.
Über die Zeit der Erbauung
der künstlichen Ruine konnte
ich nichts erfahren, sie muß aber
wegen der in ihrem Gemäuer
wachsenden Bäumchen schon
ziemlich alt sein. In einem kleinen Flügel derselben befinden
sich eng gemauert eine große
Anzahl alter Grabsteine, zum
Theil wunderbare Gebilde,
und noch wunderschönere Geschichten, die aber schwer zu
entziffern sind. Sie stammen von
verschiedenen alten Adelsge
schlechtern der Grafschaft und
sind zum Theil schon sehr alt.
Der älteste der dort vorhandenen Grabsteine stammt aus dem
Jahre 1292 und bezieht sich auf
einen Franziskanermönch, der
aus Regensburg im 13. Jahrhundert in die Grafschaft kam
und das Evangelium predigte.
Er starb in Glatz und wurde
auf dem Franziskanerkirchhof
beigesetzt. Von dort soll der
Stein nach der Minoritenkirche
gekommen sein und ist erst in
letzter Zeit wieder in Eckersdorf
entdeckt worden. Jedenfalls ist
derselbe im 17. Jahrhundert
vom Reichsgrafen von Götzen,
welcher Landeshauptmann
der Grafschaft Glatz und Besitzer der Herrschaft Eckersdorf
war, nach Eckersdorf geschafft
worden. Ein Spaziergang von
der Ruine durch den übrigen
Park entzückt uns durch die
prachtv ollen Rasenplätze,
Baumgruppen, mächtigen
Exemplare einzelner Bäume und
einzelnen Aussichtspunkte nach
dem Gebirge. Beim Verlassen
des Parks wählen wir den Weg
durch den Obst- und sorgfältig
gepflegten Gemüsegarten, in
welchem sich der sogenannte
Schneckenberg, ein circa 20 Fuß
hoher künstlicher Hügel mit
prachtvoller Aussicht, befindet,
und gelangen zum Ausgang aus
dem Garten nach Niedersteine
hin. Vorher beachten wir noch
den großen Araukarienstamm,
welcher in Buchau bei Neurode
ausgegraben und unter großen
Schwierigkeiten als ein höchst
bemerkenswerther Fund nach
Eckersdorf geschleppt wurde.
Beim Verlassen des Parkes fesselt unsere Aufmerksamkeit
eine große Sandsteinstatue.
Sie ist etwa 20 Fuß hoch und
stellt den heiligen Michael dar,

wie er den Teufel überwältigt.
Der heilige Michael ist eine
mächtige Männergestalt mit
Schild und Speer und steht auf
dem niedergeworfenen Satan,
einer widerlichen Gestalt, vorne
grinsender Menschenkopf mit
Hörnen, hinten Teufelskrallen
mit einem mächtigen Schweif. Wenn auch die Statue nicht
allen strengen Anforderungen der Kunst entspricht und
besonders noch durch das zu
niedrige Postament verliert,
so ist sie doch eine bemerkenswerthe Leistung heimischer
Bildhauerkunst, denn sie ist vom
verstorbenen Bildhauer Urban
aus Albendorf gefertigt worden.
Nun wenden wir unsere Schritte
direkt dem Endpunkt unserer
Vergnügungsreise, der Ruine auf
der sogenannten Wetterkoppe
zu. Der Weg beansprucht höchstens 20 Minuten und ist nicht
uninteressant. Zunächst passieren wir den herrschaftlichen
Schüttboden, auf dessen Frontseite auf schwarzem Grunde mit
mächtigen Lettern eine Inschrift
zu lesen ist. Graf Alexander, der
erste Besitzer von den Magnis
in Eckersdorf, hat dieselbe angebracht und dadurch gezeigt, welch hohes Interesse er
für die Landwirtschaft hatte.
Wir passieren weiterhin die
niedlichen Garten Magni’scher
Beamten und die Zuckerfabrik
und gelangen endlich auf einem
bequemen Feldweg zur Ruine, einem Bauwerk auf dem
höchsten Punkt des größten
bewaldeten Hügels zwischen
Eckersdorf und Niedersteine.
Es ist ein, oder es sind vielmehr
zwei aus rohen Feldsteinen
aneinander gebaute Thürme
von mächtigem Umfang und
einer Höhe von etwa 100 Fuß.
In dem schmaleren führt eine
Wendeltreppe von 100 Stufen,
die übrigens ziemlich finster
ist und sich nicht gut geht, bis
zur obersten Aussicht. In dem
breiteren befindet sich die Wohnung des Wärters, darüber sein
Heuboden und darüber noch
zwei geräumige Zimmer übereinander mit primitiven Möbeln
und Kaminen, in denen man
sich bei schlechtem Wetter gut
aufhalten kann. Daß der Bau
schon alt ist, geht daraus hervor,
daß aus seinem Gemäuer schon
einige recht kräftige Kieferstamme hervorgewachsen sind,
wunderbar, daß sie Nahrung
und Feuchtigkeit genug finden.

Vor der Ruine breitet sich ein
schöner grüner Rasenplatz aus,
und an Tischen und Bänken
fehlt es auch nicht. Ein prächtiger Aufenthalt, nur schade,
daß man nichts bekommt, weder zu essen noch zu trinken.
Man muß sich alles mitbringen
oder hier vorher bestellen.
Wir begeben uns darum sofort auf den Thurm, um die
Aussicht zu genießen, und
die ist in der That prächtig.
Man hat beinahe ebenso wie
von unserem Annaberge eine
volle Rundsicht, nur nach Norden ist das Gesichtsfeld durch
die Wolfskoppe etwas beengt.
Malerisch schön macht sich die
nächste Umgebung. Rings um
den bewaldeten Hügel üppige
Fluren und Felder, nördlich in
nächster Nähe die bedeutende Fasanerie mit dem Huttberg,
dem großen und kleinen Butterberg. Fasanen sieht und
hört man allenthalben. Rehe
kann man zuweilen in Rudeln
beisammen sehen, denn der
Rehbestand ist hier sehr bedeutend. Etwas weiter sehen
wir vor uns ausgebreitet Eckersdorf, Möhlten, Schwenz,
Pischkowitz, das ganze Steinetal kann man von nirgends
so schön übersehen wie von
hier. Von der Schneekoppe bis
zum Glatzer Schneeberg, von
der Festung Silberberg bis zur
Mense und Heuscheuer reicht
unser Blick. Seit anderthalb
Jahren hat die Sektion Eckersdorf des Gebirgsvereins hier ein
großes Fernrohr angebracht, so
daß man sich auch ferne Gegenden naher betrachten kann.
Der Aufenthalt hier oben ist
umso schöner, als man viel
weniger von Zug und Wind
belästigt wird wie auf anderen schönen Aussichtspunkten, wegen der im Norden
vorlagernden Wolfskoppe. Wir
nehmen darum auf den ringsum angebrachten bequemen
Bänken Platz, um Ihnen noch
kurz einiges Geschichtliches
über Eckersdorf zu erzählen.
In älteren Zeiten bestand das
Dominium Eckersdorf aus 5 Vorwerken, von denen jedes einen
besonderen Besitzer hatte. Bis
zu Anfang des 17. Jahrhunderts
hatte das altadlige Geschlecht
von Eckersdorf in Eckersdorf
seinen Stammsitz. Zur Zeit
der böhm ischen Aufstande
verlor aber Heinrich von Eckersdorf für seine Theilnahme

daran seine Güter und wurde
aus der Grafschaft verbannt.
Ein gleiches Schicksal hatte
Heinrich von Ullersdorf auf
dem Niederhofe und Wenzel
von Kameck auf dem Schle
gelhof. 1624 schenkte Kaiser
Ferdinand II. die Güter seinem
Leibarzt Caspar Jaschke und
erhob ihn in den Adelsstand
mit dem Prädikat von Eisenhut.
Caspar Jaschke war der Sohn
des lutherischen Pfarrers zu
Schönwalde bei Silberberg;
er studierte Medizin, trat zum
katholischen Glauben über und
wurde Leibmedicus. Er starb
1633 ohne Kinder, und so fiel
die Herrschaft Eckersdorf durch
Erbschaft auf einen Jesuitenpater und wurde vom Jesuitenkollegium in Österreich verwaltet
bis zum Jahre 1663, wo es mit
Genehmigung des Ordensgenerals an Reichsgrafen Johann
Georg von Götzen, Erbherr auf
Scharfeneck, für 24.000 Florin
verkauft wurde. 1780 ging die
Herrschaft durch Erbschaft an
den Reichsgrafen Alexander
von Magni über, welcher eine
Gräfin von Götzen zur Gemahlin
hatte. Es muß ein wunderbarer
Herr gewesen sein, dieser Graf
Alexander. Zunächst soll er Riesenportionen verzehrt haben,
wie ich selbst von Augenzeugen habe erzählen hören. Viele
Pfunde Fleisch hat er täglich für
sich allein gebraucht. Im Jahre
1801 kam er nach einer überstandenen Krankheit von einer
Erholungs- und Badereise nach
Hause. Als er beim ersten Hinsetzen unmenschlich zulangte,
warnte ihn seine Gemahlin, es
könne ihm schaden. Es rührte
ihn aber nicht, und als hinterher
noch eine Gans auf den Tisch
kam, soll er sie einfach zerrissen
und allein noch verzehrt haben,
die Sauce der Bequemlichkeit
halber aus der Assiette dazu
getrunken haben mit der Bemerkung, es sei ja nur ein Vogel.
Nach diesem Diner führte ihn
seine Gemahlin auf die Wetterkoppe, wo sie ohne sein Wissen
während seiner Abwesenheit
die Ruine hatte erbauen lassen,
um ihn zu erfreuen. Um sie nicht
vorher bemerkbar zu machen,
war die Ruine ganz mit grünen
Gräsern bekleidet. Der Graf soll
bei dem festlichen unerwarteten Anblick nicht wenig überrascht und erfreut gewesen sein.
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Julian Golak

SPOTKANIE PO 30 LATACH NA BORÓWKOWEJ GÓRZE
W czeskim Javorniku odbyło
się w dniu 18.08.2017 roku zebranie uczestników pamiętnego,
bo pierwszego z trzech słynnych
już spotkań nielegalnej, polskiej
i czechosłowackiej opozycji.
Na spotkanie po 30 latach
przyjechało kilkadziesiąt osób,
zaproszonych przez władze
miasta Javornik. Wśród osób
z pamiętnego zdjęcia z Borówkowej Góry z dnia 17.08.1987 roku
(wykonanego przez NAF Dementi) byli obecni: Józef Pinior, Zbigniew Bujak, Anna Sabatova, Jan
Czarnogórski, Mirosław Jasiński,
Zbigniew Janas, Petr Pospichal,
Aleksander Vondra.
Kim były te osoby, warto
przypomnieć choć kilka faktów
z ich życia w tamtych trudnych
czasach. Józef Pinior był jednym
z założycieli wrocławskiej Solidarności i bohaterem akcji wybrania
z banku 80 milionów złotych tuż
przed ogłoszeniem stanu wojennego. Zbigniew Bujak i Zbigniew
Janas byli twórcami Solidarności
w URSUSIE, w czasie stanu wojennego organizowali podziemną
działalność Solidarności. Anna
Sabatova była jedną z czterech
osób, które zainicjowały w Pradze powstanie SPCz. Vaclav
Havel ustanowił ją pierwszym
rzecznikiem praw człowieka.
Jan Czarnogórski to pierwszym
premierem wolnej Słowacji,
w 1998 roku został ministrem
sprawiedliwości. Mirosław Jasiński zanicjaował Solidarność Polsko-Czechosłowacką, a Zbigniew
Janas to jeden ze współtwórców
Solidarności w Warszawie, bardzo bliskim współpracownikiem

Javornik (Republika Czeska), 18.08.2017 r. przemawia Zbigniew Bujak.

Vaclava Havla. Petr Pospichal to
pierwszy Czech, który dotarł do
działaczy Solidarności w Polsce.
Aleksander Vondra pełnił funkcję Ministra Obrony Republiki
Czeskiej.
Petr Pospichal w swoim przemówieniu 18 sierpnia na Borówkowej Górze wspomniał także
nieżyjących już uczestników
tamtego spotkania: Zbigniewa
Romaszewskiego, Jacka Kuronia,
Ladislava Lisa, Vaclava Havla i Jaroslava Sabata.
Warto też pamiętać o zmar-

łych odważnych kurierach, takich
jak: Petr Holubarz i Zdzisław Dumański.
Wszyscy uczestnicy spotkania
na Borówkowej Górze życzliwe
wspominali ciężko chorego Mieczysława Piotrowskiego „Ducina”, który był głównym organizatorem akcji przerzutowych,
a po latach także inicjatorem
i autorem wyjątkowego nowego
szlaku turystycznego w Sudetach
Wschodnich, który nazwano Szlakiem do Wolności.
Wśród działaczy Solidarności

Polsko- Czesko - Słowackiej, którzy po latach przybyli na Borówkową Górę byli także: Warcisław
Martynowski, Miroslav Odložil,
Jarosław Broda, Anna Morawiecka, Eva Klosová oraz samorządowcy z Javornika, Paczkowa,
Lądka-Zdroju i Bilej Vody.
Spotkanie w dniu 17 sierpnia
1987 roku rozpoczęło nową erę
współpracy niezależnych organizacji społecznych, które po latach doprowadziły do upadku
komunizmu w tej części Europy.

Borówkowa Góra,19 sierpnia 2017 r. Spotkanie działaczy SPCzS. Od lewej: Petr Pospichal, Julian Golak, Miroslav Odložil i Eva Klosová z Pragi.
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Borówkowa Góra, 19.08.2017 r. Przemawia Mirosław Jasiński, jeden z twórców Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Drugi z prawej Petr Pospichal, obok burmistrzowie
Javornika, Paczkowa i Lądka-Zdroju.

Panorama Javornika.

Warcisław Martynowski i Miroslav Odložil.

Jan Czarnogórski, Julian Golak, Aleksander Vondra.

Anna Šabatová z Pragi. W jej mieszkaniu jesienią 1981 roku powstała Solidarność
Polsko-Czechosłowacka. W środku Petr Uhl.
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LATA 90-TE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH,
CZYLI POCZĄTKI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Lata 90-te XX wieku, to okres
bogaty w różnorodne i bardzo
ważne wydarzenia społeczno-polityczne, które zmieniły oficjalne relacje polsko-czeskie.
Jednak, aby mogło to nastąpić
musiała wybuchnąć „Rewolucja
Solidarności”. Podczas I Zjazdu
Krajowego NSZZ Solidarność,
który odbył się w Gdańsku
w 1981 roku, delegaci z całej
Polski uchwalili między innymi
„Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które wzywało
mieszkańców innych krajów,
aby odważnie poszli śladem
polskiej „Solidarności”. Posłanie
Pierwszego Zjazdu Delegatów
NSZZ „Solidarność”, które zostało
przyjęte w Gdańsku 8 września
1981 roku, było skierowane do
robotników Albanii, Bułgarii,
Czechosłowacji, NRD, Rumunii,
Węgier i wszystkich narodów
Związku Radzieckiego. Tekst
tej uchwały do Czechosłowacji
dostarczył Aleksander Gleigewicht. W praskim mieszkaniu
Anny Sabatovej i Petra Uhla doszło wówczas do historycznego
spotkania, w którym uczestniczył
także ks. Vaclav Maly. W nocy, po
długiej dyskusji Sabatova, Gleigewicht, Uhl i Maly zdecydowali o utworzeniu Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej. Była
to pierwsza niezależna organizacja transgraniczna w systemie
totalitaryzmu komunistycznego.
Najważniejszym działaniem organizacji był przerzut przez „zieloną
granicę” zakazanych przez władze komunistyczne wydawnictw,
informacji oraz części maszyn
niezbędnych do funkcjonowania nielegalnych, podziemnych
drukarni, które angażowały się
w upowszechnianie wolnego
słowa w Czechosłowacji.
Przerzutami przez granicę
zajęli się: Mieczysław Piotrowski
ps. DUCIN, Mirosław Jasiński,
Jarosław Broda, Zdzisław Dumański, Jan Mroczkowski i inni.
W plecakach przenoszono między innymi nielegalne wydawnictwa Kultury Paryskiej. Powstała
poza zasięgiem cenzury seria wydawnicza pn. „Kolekcja czeskiej
i słowackiej literatury niezależnej”. Opublikowano w ramach tej
niezwykłej akcji utwory takich

autorów jak m.in. Bohumil Hrabal, Vaclav Havel, Josef Skvorecki i Jan Pelc. Powołana została
również grupa tłumaczy, która
zajmowała się przekładami na
język polski zakazanej literatury
czeskiej i słowackiej.
Od samego początku SPCz
zajmowała się przekazywaniem
informacji o uwięzionych działaczach Karty 77, przekazywaniem
informacji do wolnego świata
o represjach, pomocy dla uwięzionych, bądź zwolnionych z pracy. Organizowano także pomoc
rodzinom uwięzionych i represjonowanych działaczy opozycji.
W latach 1987- 1989 zorganizowano kilkadziesiąt przerzutów
przez zieloną granicę. Średnio
były to trzy przerzuty, co dwa
miesiące. Istotnym elementem
działalności SPCz, było organizowanie spotkań w górach. Nielegalne spotkania odbywały się
m.in. w okolicach Masywu Śnieżnika na ziemi kłodzkiej, Przełęczy
Karpowskiej i Borówkowej Góry.
Trzy razy w tych spotkaniach
uczestniczył Vaclav Havel.
Szczególnym poświęceniem
były dokonywane przez kurierów
nielegalne przerzuty przez granicę materiałów oraz ludzi. Dwóch
najsłynniejszych kurierów - Jan
Mroczkowski oraz śp. Zdzisław
Dumański dokonali aż 34 takich
przerzutów. Najbardziej spektakularny był skuteczny przerzut
Stanislava Devatego, którego Jan
Mroczkowski ukrywał w swoim
domu w Lądku – Zdroju.
Od 3 do 5 listopada 1989
roku we Wrocławiu SPCz zorganizowała Międzynarodowe Seminarium pn. „Europa Środkowa.
Kultura na rozdrożu - pomiędzy
totalitaryzmem, a komercjalizmem”. W przeglądzie czeskiej
i słowackiej kultury niezależnej
wzięli udział między innymi; Jaroslav Hutka i Karel Kryl. Przez
trzy listopadowe dni w 1989 roku
Wrocław był prawdziwą stolicą
czeskiej i słowackiej niezależnej
kultury. Po tym wydarzeniu, które
odbiło się szerokim echem Vaclav
Havel powiedział, że było to „preludium do Aksamitnej Rewolucji”.
Havel, do końca życia podkreślał,
że od samego początku był
członkiem Solidarności Polsko-

-Czesko-Słowackiej.
W 1991 roku oficjalnie zarejestrowane zostało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Siedziba główna
SPCz-S już od 20 lat znajduje
się w Nowej Rudzie. Oddziały
stowarzyszenia działają także
na ziemi kłodzkiej oraz w Cieszynie. Główne wydarzenie, które
corocznie od początku lat 90-tych
jest organizowane wspólnie ze
Stowarzyszeniem Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, to między innymi Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”.
W ramach tej imprezy zorganizowano do tej pory ponad
1600 różnorodnych wydarzeń
społeczno - kulturalnych, przede
wszystkim na pograniczu województwa dolnośląskiego. Coraz
częściej różne akcje organizowane są także w Pradze, Hradec
Kralove, Libicach nad Cydlinou
i w innych miejscowościach poza
terenem przygranicznym.
W 2016 roku podczas 27 edycji tego wydarzenia zorganizowano ponad 80 różnorodnych akcji:
koncertów, spektakli teatralnych,
różnorodnych wystaw tematycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży, a także licznych spotkań
integracyjnych, które odbyły się
w 38 miejscowościach.
Innym przykładem działalności SPCzS jest regularne organizowanie (od 27 lat) w Cieszynie
festiwali teatralnych i filmowych.
W 2010 roku zorganizowano w górach ziemi kłodzkiej
nowy unikalny szlak turystyczny
pn. „Szlak kurierów Solidarności
Polsko- Czesko-Słowackiej”, który
przedstawia miejsca nielegalnych
spotkań i miejsca w których kurierzy SPCz dokonywali nielegalnych przerzutów przez „zieloną
granicę”. Jest to wyjątkowy szlak,
którzy utworzyli odważni kurierzy SPCz. To oni pierwsi pokazali,
że stworzona przez system totalitarny „żelazna kurtyna” jest
jednak do pokonania i warto
się z nią zmierzyć.
Lata 90-te
Rozwój relacji polsko-czeskich w wymiarze regionalnym

Julian Golak

Ur. 14.05.1957 r. w Nowej Rudzie. W okresie PRL działacz
opozycji demokratycznej za co
był wielokrotnie zatrzymywany
i aresztowany. Inicjator kilkuset
przedsięwzięć polsko-czeskich.
Pomysłodawca Polsko – Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (nieprzerwanie od
1990 roku) tego cyklu wydarzeń.
Inicjator Międzynarodowego
Szlaku św. Wojciecha z Pragi
do Gdańska. Wiceprezes Stowarzyszenia Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej, szef Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Autor książki
„Wspomnienia o ludziach, którzy
już odeszli...” opisującej 25 osób
zasłużonych dla rozwoju relacji
polsko-czeskich. Współautor
m.in. książki „Wpływ transportu
na środowisko. Studium dla Nowej Rudy”,„Bądźmy Rodziną”- nie
tylko na pograniczu”. Odznaczony
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej.
Odznaczony Medalem Ministra
Kultury Republiki Czeskiej „Przyjaciel Kultury Czeskiej”. Pomysłodawca i organizator Euroregionu
Glacensis. Inicjator kilkudziesięciu
porozumień pomiędzy polskimi i czeskimi samorządami.
Doświadczony samorządowiec
(1990- 2017). Obecnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
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jest ściśle powiązany z moimi
własnymi doświadczeniami.
W 1990 roku zostałem wybrany
przewodniczącym Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie. Od samego
początku zaangażowałem się
w działania na rzecz otwierania
nowych przejść granicznych
oraz współpracę miast przygranicznych. Szczególną akcją,
którą się podjąłem było łączenie
„w pary” miast polskich i czeskich, tzw. miast partnerskich.
Osobiście udało mi się doprowadzić do połączenia aż 26 miast
i gmin położonych nie tylko
na pograniczu. Miało to duże
znaczenie w dalszym rozwoju
współpracy polsko-czeskiej
w nowej epoce, w której granica
państwowa przestawała dzielić. Funkcja granicy zaczynała
się zmieniać z bariery dzielącej
dwa sąsiednie narody na rzecz
pomostu, który miał łączyć ludzi.
Duże znaczenie dla integracji
polsko-czeskiej miały także dynamicznie rozwijające się akcje Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Są one organizowane
nieprzerwanie od 1990 roku. Akcja ta została zapoczątkowana
z inicjatywy mojej i Teresy Bazały. Po stronie czeskiej wspierana
była od samego początku przez
śp. Tomasza Kočičkę - pierwszego
niekomunistycznego starostę
Broumova, dr Tibora Pindeša
i śp. ks. Norber ta Zemana
z Broumova, a następnie przez
Zdenka Zdenka Streubla i Radomira Morawca. Regularnego
wsparcia udzielali także ks. bp.
Dominik Duka, Jiří Hanus (Červený Kostelec) oraz inni mieszkańcy
pogranicza.
3 listopada 1993 rok u
w Zamku Książ w Wałbrzychu
obradował I Kongres Krajowy
Ponadgranicznego Związku
Miast i Gmin Polska-Czechy. Reprezentowanych było wówczas
kilkanaście gmin z województwa
wałbrzyskiego. Pamiętam, że ze
strony czeskiej przyjechał tylko
jeden przedstawiciel, był nim
Františka Bartoša z Rychnova.
Euroregion Glacensis
Na początku 1993 roku zaproponowałem utworzenie
nowej organizacji międzynarodowej - pierwszego wyłącznie
polsko- czeskiego euroregionu.
29 marca 1994 roku zorganizowałem konferencję w Nowej Rudzie, podczas której zgłosiłem
wniosek o powołanie Stałego

Regionu Współpracy Polsko-Czeskiej.
Na mój wniosek 30 maja
1994 roku Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego
przyjął uchwałę o rozpoczęciu
procedury tworzenia Euroregionu Glacensis. Wcześniej jednak
miałem okazję podzielić się moimi planami rozwoju współpracy
polsko-czeskiej podczas konferencji pn. „Podstawy Rozwoju
Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski.
Polska i jej współdziałanie z sąsiadami”. (publikacja PAN. Biuletyn
nr 10, cz. II 1995).
Od 4 do 11 maja 1994 roku
uczestniczyłem w projekcie badawczym zorganizowanym przez
Polską Akademię Nauk - Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Zostałem zaproszony do udziału w kilkudniowej
międzynarodowej konferencji
„objazdowej”, podczas której
miałem możliwość zapoznania
się z działalnością euroregionów
na granicy w Szklarskiej Porębie,
oraz w Bocholt, gdzie pokazano uczestnikom tej konferencji
nowe możliwości współpracy na
pograniczu.
Po powrocie do Polski, dodatkowo zainspirowany przykładami
z granic zachodnich, napisałem
pierwszy projekt utworzenia Euroregionu Glacensis oraz znalazłem zarówno w Polsce, jak
i w Czechach sojuszników. Przede
wszystkim byli nimi: Teresa Bazała, Warcisław Martynowski, Radomir Morawiec, śp. Tomáš Kočička,
Zdeněk Streubel, František Bartoš, Helmut Dohnalek, Jiří Hanus.
Oni od razu poparli tę inicjatywę
w Czechach, gdzie odnosiłem
wtedy takie wrażenie, co było
tam chyba trudniejsze i bardziej
skomplikowane. Potrzebna była
jeszcze długa i mozolna praca,
aby powołać pierwszy wyłącznie
polsko-czeski euroregion.
Najwięcej pomocy udzielił
mi wtedy Sejmik Samorządowy
Województwa Wałbrzyskiego,
którego byłem radnym w latach 1992-1994. W latach 19931997 byłem pełnomocnikiem
Sejmiku do spraw współpracy
z Czechami. Kolejną instytucją
w Polsce, której zaproponowałem współpracę polsko-czeską
było stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, reprezentowane
przez Czesława Kręcichwosta.
Stało się ono wkrótce polską
częścią Euroregionu Glacensis.
Tworzenie Euroregionu było

w tamtym czasie niezwykle trudnym zadaniem. W obu krajach
oprócz sprzymierzeńców, byli
także wpływowi przeciwnicy
zorganizowania Euroregionu
Glacensis. W Republice Czeskiej
najwięcej wsparcia i pracy włożyli
Radomir Morawiec oraz František
Bartoš. Wspólnie z Radomirem
Morawcem prowadziliśmy bardzo żmudne działania, które doprowadziły do szczęśliwego finału. Pozyskiwaliśmy coraz więcej
przyjaciół i sojuszników, których
z roku na rok przybywało.
Po czeskiej stronie 16 stycznia 1996 roku w Rychnovie nad
Kněžnou 7 starostów czeskich
miast: Nachod, Rychnov, Šumperk, Usti n. Orlici, Trutnov, Orlické Záhoří, Police nad Metuji
oraz prezydent miasta Hradec
Kralove podpisali porozumienie o utworzeniu Regionalnego
Stowarzyszenia do sSraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw
z Ziemi Kłodzkiej. Od 9 marca
1998 roku funkcjonuje ono pod
nazwą Stowarzyszenie Miast
i Gmin „Euroregion Pogranicza
Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej
- Euroregion Glacensis”.
Warto pamiętać, że były
również ciekawe, nieraz groźne,
a czasem nawet zabawne historie związane z różnymi etapami
tworzenia pierwszego wyłącznie
polsko-czeskiego euroregionu.
Takich sytuacji i incydentów
nagromadzonych w ramach
tzw. dyplomacji obywatelskiej
zrodziło się dużo, bo i sprawy
były nowe. Plany współpracy,
tworzone przez społeczników na
pograniczu w ramach naturalnej
ludzkiej współpracy były bardzo
daleko idące. Urzędnicy, także
Ci z wysokiego szczebla byli
wciąż… „starej daty”. Zdarzało

się, że ze strachu blokowano
na dłuższy czas sprawy, które dla
mieszkańców pogranicza były
oczekiwane i bardzo potrzebne, ale urzędnicy w Warszawie
i w Pradze widzieli to inaczej.
Dzisiaj jest już lepiej, bo przełamywanie starych stereotypów
nagromadzonych przez lata
odbywało się bardzo mozolnie.
Te wszystkie ambitne i wręcz
rewolucyjne zmiany były realizowane poprzez pracę społeczną
ludzi, którzy poświęcali swój czas
na przygotowanie pierwszego
wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu.
Ważną rolę w rozwoju merytorycznej debaty dotyczącej
rozwoju relacji polsko-czeskich
odegrało transgraniczne polsko-czesko-niemieckie czasopismo
„Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”,
na którego łamach wielokrotnie
publikowali zarówno eksperci,
badacze, samorządowcy, jak
i pasjonaci rozwoju dobrosąsiedzkich relacji polsko-czeskich.
Pierwszy numer czasopisma
„Ziemia Kłodzka” jako pisma
mieszkańców regionu, ukazał się
11 listopada 1989 roku w Nowej
Rudzie.
Podsumowując w latach 80tych, a szczególnie w latach 90tych XX-wieku nastąpiło powstanie i rozwój tzw. „społeczeństwa
obywatelskiego”, które miało
kluczowe znaczenie w rozwoju
relacji polsko-czeskich. Zwykli
ludzie, szczególnie mieszkańcy
pogranicza bardzo chętnie angażowali się w otwieranie nowych
przejść granicznych oraz w inne
akcje na rzecz likwidacji „żelaznej
kurtyny” i powstawania normalnych – codziennych - kontaktów
polsko-czeskich.

Podpisanie umowy o utworzeniu Euroregionu Glacensis. Od lewej Czesław
Kręcichwost i František Bartoš.
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90. LÉTA V POLSKO-ČESKÝCH VZTAZÍCH, NEBOLI
POČÁTKY SPOLUPRÁCE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
90. léta dvacátého století byly
obdobím obzvláště bohatým na
rozmanité a velmi důležité společenské a politické události,
které změnily tuhé a formální
polsko-české vztahy. Nicméně,
aby toto mohlo nastat musela
vypuknout „Revoluce Solidarity“. Během I. Národního sjezdu
Solidarity (NSZZ Solidarność),
který se konal v Gdaňsku v roce
1981, delegáti z celého Polska,
mimo jiné schválili „Poselství pracujícím lidem východní Evropy,“
které vyzývalo obyvatele jiných
zemí, aby odvážně šli ve stopách
polské „Solidarity“.
Text tohoto usnesení převezl
vlakem přes hranici do Československa Aleksander Gleigewicht.
V pražském bytě Anny Šabatové a Petra Uhla došlo tehdy k
historickému setkání, kterého
se zúčastnil i kněz Václav Malý.
V noci po dlouhé diskuzi Gleigewicht, Uhl a Malý rozhodli o
vytvoření Polsko-československé
Solidarity. Jednalo se o první nezávislou přeshraniční organizaci
v systému komunistické totality.
Nejdůležitější činností organizace bylo pašování přes „zelenou
hranici“ komunistickou vládou
zakázaných publikací, informací a
strojních součástek nutných pro
provoz nelegálních podzemních
tiskáren, které se podílely na šíření svobody projevu v Československu. Pašování přes hranice
se ujali Mieczysław Piotrowský
s přezdívkou DUCIN, Mirosław
Jasińský, Jarosław Broda a další.
V batozích přenášeli mimo jiné
nelegální vydání Pařížské Kultury.
Mimo dosah cenzury vznikla také
série publikací „Sbírka české a slovenské nezávislé literatury.“ Jako
součást této mimořádné akce
byla publikována díla autorů,
jako jsou mj. Bohumil Hrabal,
Václav Havel, Josef Škvorecký
a Jan Pelc. Byla také povolána
skupina překladatelů, která překládala do polštiny zakázaná díla
české a slovenské literatury.
Od samého počátku se Polsko-československá Solidarita
zabývala předávání informací
o uvězněných aktivistech
Charty 77, předáváním informací do svobodného světa o
útlaku, pomoci pro uvězněné

nebo propuštěné z práce. Byla
také organizována pomoc pro
rodiny vězněných
a pronásledovaných opozičních aktivistů.
V období 1987- 1989 bylo
zorganizováno několik desítek
přenosů přes zelenou hranici. V
průměru se jednalo o tři přenosy
jednou za dva měsíce. Důležitým
prvkem činnosti Polsko-československé Solidarity bylo pořádání
setkání v horách. Nelegální setkání se konala mimo jiné v blízkosti masivu Sněžníka na Kladsku,
v Karpovském průsmyku a na
Borůvkové hoře. Třikrát se těchto
jednání zúčastnil i Václav Havel.
S výjimečným nasazením
uskutečňovali kurýři nelegální
pašování materiálů, a také lidí,
přes hranice. Dva z nejznámějších
kurýrů jsou Jan Mroczkowský a již
zesnulý Zdzisław Dumańský, kteří
se zúčastnili 34 takových přenosů. Nejvýznamnějším bylo propašování Stanislava Devátého,
kterého Jan Mroczkowský skrýval
ve svém domě v Lądku - Zdroji.
Od 3. do 5. listopadu 1989
uspořádala Polsko-československá Solidarita ve Wroclawi
mezinárodní seminář s názvem.
„Střední Evropa. Kultura na křižovatce - mezi totalitou a komercí.”
V přehledu české a slovenské
nezávislé kultury vystoupili mimo
jiné: Jaroslav Hutka a Karel Kryl.
Po dobu tří listopadových dnů
roku 1989 byla Wrocław opravdovým hlavním městem nezávislé
české a slovenské kultury.
O této události, která měla
velký ohlas, Václav Havel prohlásil, že to byla „předehra k sametové revoluci.“ Havel až do konce
svého života zdůrazňoval, že byl
od samého počátku členem Polsko-česko-slovenské Solidarity.
V roce 1991 bylo oficiálně
zaregistrováno sdružení Polsko-česko-slovenská Solidarita. Hlavní sídlo Polsko-česko-slovenské
Solidarity se již po 20 let nachází
ve městě Nowa Ruda. Odnože
sdružení jsou rovněž aktivní na
Kladsku a v Cieszynie. Hlavní
událostí, která je organizována
(pravidelně) každý rok již od
počátku 90. let ve spolupráci se
Sdružením Komitel Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej (Občanský výbor

Kladské Země), jsou Polsko-české
dny křesťanské kultury „Zůstaňme rodinou“.
V rámci této akce bylo k
dnešnímu dni uspořádáno více
než 1600 různých společensko-kulturních akcí, a to především
v pohraničí Dolnoslezského vojvodství. Stále více různorodých
akcí je organizováno také v Praze, Hradci Králové, Libicích nad
Cydlinou a na dalších místech
mimo příhraniční oblast.
V roce 2016, během 27. ročníku Dnů bylo uspořádáno více
než 80 různých akcí (koncertů,
divadelních představení, různých
tematických výstav, soutěží pro
děti a mládež, stejně jako četných integračních setkání), které
se konaly v 38 městech.
Dalším příkladem činnosti
Polsko-česko-slovenské Solidarity je pořádání (již více než
27 let) divadelních a filmových
festivalů v Cieszyně.
V roce 2010 byla v Kladských
horách vytvořena nová jedinečná
pěší stezka s názvem „Stezka kurýrů Polsko-česko-slovenské Solidarity“, která představuje místa
nelegálních setkání a místa, kde
kurýři Polsko-česko-slovenské
Solidarity pašovali materiál i lidi
přes „zelenou hranici“. Jedná se o
unikátní stezku, kterou vytvořili
odvážný kurýři PČSS. Právě oni
jako první dokázali, že totalitním
systémem vytvořenou „železnou
oponu“ lze překonat a vyplatí se
jí čelit.
90. léta
Vývoj polsko-českých vztahů v regionálním měřítku úzce
souvisí s mými vlastními zkušenostmi. V roce 1990 jsem byl
zvolen předsedou městské rady v
Nowé Rudě. Od samého začátku
jsem se věnoval snaze o otevření
nových hraničních přechodů a
spolupráci pohraničních měst.
Zvláštní oblastí, které jsem se
věnoval, bylo také „párování“
českých a polských měst, byly
to tzv. partnerská města. Osobně
se mi podařilo takto spojit až 26
měst a obcí nejen na pohraničí.
Mělo to velký význam pro další
rozvoj polsko-české spolupráce
v nové době, ve které státní hra-

Julian Golak

Julian Golak (narozen 14. 05. 1957
v Nové Rudě). V období PRL aktivista demokratické opozice, za
což byl opakovaně zadržován a
zatýkán. Iniciátor několika set polsko-českých projektů. Zakladatel
Polsko –českých Dnů Křesťanské
Kultury a předseda jejich organizačního výboru (nepřetržitě od
roku 1990). Iniciátor mezinárodní stezky sv. Vojtěcha z Prahy do
Gdaňsku. Místopředseda sdružení Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, šéf
sdružení Polsko-česko-slovenská
Solidarita. Autor knížky„Vzpomínky na lidi, kteří již odešli ...“ popisující osudy 25 lidí zasloužilých pro
rozvoji polsko-českých vztahů.
Spoluautor knížky„Wpływ transportu na środowisko. Studium dla
Nowej Rudy”, „Bądźmy Rodziną”nie tylko na pograniczu”. Nositel
Řádu kříže znovuzrození Polska,
uděleného prezidentem Polska
Lechem Kaczynským za zásluhy
ve prospěch demokratických
přeměn ve střední Evropě. Byl
vyznamenán medailí ministerstva kultury České republiky jako
„Přítel české kultury“. Původce
a organizátor Euroregionu Glacensis. Iniciátor několika desítek
dohod mezi polskými a českými
samosprávami. Zkušený člen
samospráv (1990- 2017), mimo
jiné jako předseda městské rady
města Nowa Ruda, předseda rady
okresu Kłodzko, místopředseda
Sejmiku Dolního Slezska.

nice přestala dělit. Funkce státní
hranice se začala měnit z bariéry
oddělující dva sousední národy
na most, který měl lidi spojovat.
Velký význam pro polsko-
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-českou integraci měly také
dynamicky se rozvíjející Polsko-české dny křesťanské kultury.
Dny jsou organizovány nepřetržitě již od roku 1990. Tato akce
byla zahájena díky iniciativě mé
(Juliana Golaka – poznámka redakce) a Teresy Bazaly. Na české
straně ji od samého počátku
podporoval Tomáš Kočička –
první nekomunistický starosta
Broumova, MUDr. Tibor Pindeš a
kněz Norbert Zeman z Broumova, a následně Zdeněk Streubel
a Radomír Morawiec. Pravidelně
nás podporovali také kněz biskup
Dominik Duka, Jiří Hanuš (Červený Kostelec) a další obyvatelé
pohraničí.
Dne 3. listopadu 1993 se na
zámku Książ ve Wałbrzychu konal I. Národní kongres přeshraničního svazu měst a obcí Česká
republika - Polsko. Zastoupených
bylo tehdy několik obcí z Wałbřišského vojvodství. Vzpomínám si,
že za českou stranu přijel pouze
jeden zástupce, byl to František
Bartoš z Rychnova.
Euroregion Glacensis
Na začátku roku 1994 jsem
navrhl vytvoření nové mezinárodní organizace - prvního
výlučně polsko- českého euroregionu.
Dne 29. března 1994 jsem
uspořádal v Nowé Rudě konferenci, během které jsem informoval o žádosti o zřízení stálého
regionu polsko-české spolupráce.
Na mou žádost dne 30. května 1994 Sejmik Wałbřišského
vojvodství přijal usnesení o zahájení procedury tvorby Euroregionu Glacensis. Předtím jsem
měl možnost sdílet své plány pro
rozvoj polsko-české spolupráce
v rámci konference s názvem:
„Základy rozvoje západních a
východních pohraničních oblastí
Polska. Polsko a jeho spolupráce
se sousedy“. (Zveřejněno: PAN.
Biuletyn nr 10, cz.II-1995).
Od 4. do 11. května 1994
jsem se podílel na výzkumném
projektu organizovaném Polskou akademií věd - Ústavem
geografie a prostorové organizace. Byl jsem pozván k účasti
na mezinárodní několikadenní
„putovní“ konferenci, během které jsem měl možnost seznámit
se s činností euroregionů v pohraničí, jak v Szklarské Porebě,
tak především v Bocholtu, kde
účastníkům této konference

představili nové možnosti spolupráce na hranicích.
Po návratu do Polska (také
dodatečně inspirován příklady
ze západních hranic) jsem napsal
první návrh na vytvoření Euroregionu Glacensis, a našel jsem jak
v Polsku, tak i v České republice
spojence. Byly to především: Teresa Bazała, Warcisław Martynowski, Radomír Morawiec, Tomáš
Kočička, Zdeněk Streubel František Bartoš, Helmut Dohnálek,
Jiří Hanuš. Právě oni okamžitě a
odvážně tuto iniciativu podporovali v České republice, kde se mi
v té době zdálo, že to bylo těžší
a komplikovanější. Ke vzniku
prvního výlučně polsko-českého
euroregionu bylo zapotřebí ještě
dlouhé a namáhavé práce.
Nejvíce mi tehdy pomohl
Sejmik Wałbřišského vojvodství,
kterého jsem byl radním v letech
1992-1994. V letech 1993-1997
jsem byl zmocněncem Sejmiku
pro spolupráci s Českou republikou.
Další institucí v Polsku, které
jsem navrhoval polsko-českou
spolupráci, bylo Sdružení obcí
Kladska reprezentované Czeslawem Kręcichwostem. Brzy se
stala polskou částí Euroregionu
Glacensis. Vytvořit Euroregion
v té době byl nesmírně obtížný
úkol. V obou zemích byly kromě
spojenců také vlivní odpůrci vytvoření Euroregionu Glacensis. V
České republice nejvíce podpory
a práce do projektu vložili Radomír Morawiec a František Bartoš.
Spolu s Radomírem Morawcem
jsme vedli velmi zdlouhavé práce,

které vedly ke šťastnému konci.
Získávali jsme stále více přátel
a spojenců. Zejména v druhém
období jich bylo více.
Na české straně byl vytvořen
nový subjekt. Bylo to 16. ledna
1996 v Rychnově nad Kněžnou,
kde 7 starostů českých měst:
Náchod, Rychnov, Šumperk, Ústí
n. Orlicí, Trutnov, Orlické Záhoří, Police nad Metují a primátor
města Hradec Králové podepsali
dohodu o založení Regionálního
sdružení pro spolupráci pomezí
Čech, Moravy a Kladska. Od 9.
března 1998 funguje toto sdružení v rámci Asociace měst a obcí
jako „Euroregion pohraničí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis“.
Stojí za to si připomenout, že
bylo také hodně zajímavých, někdy i nebezpečných, a občas i vtipných situací spojených s různými
fázemi vytváření prvního výlučně
polsko-českého euroregionu.
Takových situací a incidentů
nahromaděných v rámci tzv.
občanské diplomacie se zrodilo hodně, protože i záležitosti to
byly nové. Plány pro spolupráci
vytvořené společníky v rámci
přirozené lidské spolupráce na
pohraničí byly velmi ambiciózní.
Úředníci, včetně těch na vysokých pozicích, byli ještě ... ze staré
školy. Stávalo se, že díky strachu,
byly po dlouhou dobu blokovány
záležitosti, které byly obyvateli
pohraničí velmi očekávané a tolik

potřebné, ale úředníci ve Varšavě
a v Praze to viděli jinak. Dnes už
je situace jiná, ale prolomení starých stereotypů nahromaděných
v průběhu let bylo velmi pracné. Všechny tyto ambiciózní a
naprosto revoluční změny byly
realizovány prostřednictvím dobrovolné práce lidí, kteří věnovali
svůj čas přípravě prvního česko-polského euroregionu.
Důležitou roli v rozvoji věcné
diskuse o rozvoji polsko-české
spolupráce odehrál přeshraniční
polsko-česko-německý časopis
„Ziemia Kłodzka - od Kladského
Pomezí - Glatzer Bergland“, na jehož stránkách opakovaně publikovali odborníci, výzkumní pracovníci, členové místních samospráv a také dobrovolníci pečující
o rozvoj dobrých sousedských
polsko-českých vztahů.
Shrneme-li to, v 80. letech a
zejména v 90. letech dvacátého
století měla svůj vznik a rozvoj
tzv. „Občanská společnost“, která byla velmi důležitá pro rozvoj
polsko-českých vztahů. Obyčejní
lidé, zejména obyvatelé pohraničí se velmi rádi zapojovali do
otvírání nových hraničních přechodů a jiných akcí pro svržení
„železné opony“ a vytvoření
normálních – každodenních polsko-českých vztahů.
Překlád: Joanna Golak-Cincio

Lądek-Zdrój, 12. září 2015. Warcislaw Martynowský u slavnostní otevření Aleje Václava Havla v Lądku Zdróji.
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Henryk Koch

TRÓJSTYK, TROJMEZÍ, TROJMEDZIE – 2017
Trójstyk – to wyjątkowe
miejsce w Beskidzie Śląskim,
gdzie stykają się granice państw
trzech naszych pobratymczych
narodów: Polski, Czech i Słowacji. Według encyklopedii,
„trójstyk” to punkt styku granic trzech równorzędnych
jednostek terytorialnych. Najczęściej odnosi się do granic
państw. Formalnie beskidzki
„trójstyk” powstał stosunkowo niedawno, po rozpadzie
Czechosłowacji w 1993 roku,
a obeliski graniczne o wysokości
215 cm i wadze 80 kg, ustawiono dwa lata później.
Już po raz dziewiąty 26
sierpnia w tym urokliwym
zakątku na Podbeskidziu,
w przysiółku Jaworzynka,
w gminie Istebna po polskiej
stronie, odbyło się spotkanie
trzech narodów na Trójstyku.
Wydarzenie rozpoczęło się
uroczystą Mszą Świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem
trzech biskupów z przygranicznych diecezji: bielsko-żywieckiej, ostrawsko-opawskiej oraz
żylińskiej. Tym razem uroczystej
liturgii przewodniczył biskup
František Lobkowic z Ostrawy,
Polskę reprezentował biskup
pomocniczy z Bielska-Białej
Piotr Greger. Kazanie wygłosił
słowacki biskup Tomaš Galis, ordynariusz żyliński. Wskazał na
kwestię budowania jedności europejskiej na fundamencie wartości chrześcijańskich, zgodnie
z zamierzeniem pomysłodawców UE, której symbolem stała
się niebieska flaga z wieńcem
dwunastu gwiazd, wzorowana
na opisie z Apokalipsy św. Jana.
Biskup mówił o tym w kontekście liturgii dnia sobotniego,
w śwęto Matki Bożej Królowej.
Przywołał objawienia Matki
Bożej w Fatimie i wskazania,
które kierowała do ludzkości
za pośrednictwem dzieci, aby
znosić z pokorą utrapienia, jako
pokutę za grzechy obrażające
Boga, odmawiać Różaniec w
intencji pokoju na świecie, by
wypraszać zakończenie wojny
– do czego wzywa nas także
papież Franciszek, w obliczu zagrożenia ogarniającego Europę.
To spotkanie na Trójstyku, jak
stwierdził kaznodzieja, też ma
swój sens i powinno sprawić,

że wrócimy do swoich domów i
środowisk przemienieni, umocnieni wiarą, bliżsi Chrystusowi.
Biskup zaapelował, aby podejmować modlitwę różańcową
w rodzinach, przynajmniej
jedną dziesiątkę, ale bez
żadnego przymusu, o pokój w nasz ych sercach,
rodzinach, wspólnotach
i parafiach. Nie ważne jest w jakim zrobimy to języku, Pan Bóg
nas zrozumie i Matka Boża też!
Biskup Piotr Greger pozdrowił zebranych i powiedział,
że uroczystość na Trójstyku
zbiega się z odpustem Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze, która obchodzi
swój Jubileusz 300 – lecia koronacji. I to nas też duchowo
łączy. Zaprosił uczestników
modlitewnego zgromadzenia
na kolejny rok i wyznaczył datę
25 sierpnia 2018. Będzie to już
dziesiąte spotkanie. Prosił, aby
każdy w przyszłym roku, przyprowadził ze sobą o jednego
uczestnika więcej. Wierni trzech
narodów przybyli na Trójstyk
w trzech procesjach, z trzech
różnych stron: polscy pielgrzymi
z Jaworzynki-Trzycatka, czescy
pątnicy z Hrčavy, a Słowacy
z miejscowości Čierne. Połączyli
się w jedną modlitewną wspólnotę, przed pięknie zbudowanym ołtarzem, przyozdobionym
kwiatami, z nową figurą św. Michała Archanioła, umieszczoną
w zwieńczeniu dachu ze słowami „Któż jak Bóg”. Autorem tej
rzeźby jest Paweł Jałowiczor,
który powiedział, że: „Święty
Michał Archanioł był patronem
sporej części państw europejskich i w takim miejscu, jakim
jest ten beskidzki Trójstyk granic
trzech państw, będzie na pewno dobrym opiekunem ludzi
tu pielgrzymujących”. Gorące
podziękowania ks. kanonika
Mariana Fresa, proboszcza parafii Matki Boskiej Frydeckiej
w Jaworzynce na Trzycatku, dopełniły oficjalnego modlitewnego zakończenia tej uroczystości.
W dalszej części spotkania,
uczestnicy mieli okazję obejrzeć
program artystyczny, przygotowany przez zespoły regionalne,
wśród których wyróżniła się
grupa dziecięco-młodzieżowa
z Jaworzynki z „Małą Jetelin-

Msza święta rozpoczynająca spotkanie na Trójstyku.

ką” i Moniką Wałach na czele.
Duże wrażenie zrobiła także
znana słowacka piosenkarka
Vlasta Mudríkova, grająca na
heligonce, która wraz ze swoim
zespołem wzbudziła ogromny
aplauz i uznanie słuchających
pielgrzymów. Trójstyk, po czesku Trojmezi, a w języku słowackim Trojmedzie i związane z tym
spotkanie trzech narodów, to
fenomenalne zjawisko religijne i zarazem kulturowe, przyciągające uczestników swoim
niepowtarzalnym klimatem i
atmosferą solidarności ludzi,
których wzajemne relacje budowane na chrześcijańskim fundamencie, stają się coraz bliższe.
Jak powiedział wójt Istebnej
Henryk Gazurek, to spotkanie
na Trójstyku, międzynarodowa msza święta odbywa się w
atmosferze pełnej wolności.
Kiedyś, tę granicę zdarzało się

nam przekraczać nielegalnie.
Dziś możemy cieszyć się wolną
Europą i wspólnie modlić się,
dziękować za to, co już dokonaliśmy wespół z przyjaciółmi
z Czech i Słowacji. Te słowa
współgrają z wieloletnią już
inicjatywą na pograniczu Dolnego Śląska, Polsko-Czeskimi
Dniami Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy
Rodziną”(Zůstaňme rodinou),
których inicjatorem i niezmordowanym animatorem jest Pan
Julian Golak. Jego osoba łączy
nasze pogranicze, bo działa tu
także pod jego kierownictwem
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Przed dwoma laty
na Trójstyku była obecna i bardzo życzliwie przyjęta grupa
pielgrzymów z Dolnego Śląska, wraz z członkami redakcji
regionalnego, transgranicznego
czasopisma „Ziemia Kłodzka” i
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redaktor naczelną Teresą Bazałą.
W tym roku Komitet reprezentował Henryk Koch, Przewodniczący Zarządu Okręgowego „Civitas Christiana” we
Wrocławiu wraz z małżonką
i towarzyszącymi osobami
z pogranicza polsko- cze skiego na Dolnym Śląsku.
Te związki, między ziemią kłodzką a Podbeskidziem, łączy idea
solidarności ludzi związanych
z pograniczem, tym bardziej,
że w ubiegłym roku obchodziliśmy 35 – lecie powstania
tak zasłużonej organizacji, jaką
jest Solidarnoścć Polsko-Czesko-Słowacka. Ta nowa metoda komunikacji społecznej, jak
zauważa Julian Golak, Rzecznik

Generalny tego stowarzyszenia,
ma już historyczne konotacje.
W niedawnej przeszłości łamała komunistyczne zakazy i
cenzurę, szczególnie na pograniczu i w górach ziemi kłodzkiej. Nazwana została później
„dyplomacją obywatelską”.
Dzisiaj powinniśmy powrócić
do tej metody komunikacji
społecznej, bowiem to właśnie
na pograniczu obserwujemy
bardzo dobre stosunki polsko-czeskie. Trzeba dodać, że świetnie rozwija się też współpraca
partnerska ze Słowacją, czego
wymownym przykładem są doroczne spotkania na Trójstyku.

Zespół regionalny „Mała Jetelinka” z Jaworzynki.

Vlasta Mudrikova ze Słowacji zachwyciła grą na heligonce.

Henryk Koch z grupą Dolnego Śląska

Bp Tomaš Galis z Żyliny w towarzystwie pielgrzymów.
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Ewa Jazienicka

OTWARCIE NOWOCZESNEGO OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 7 lipca 2017 r. przez Joannę Chromiec, dyrektora WCPD w Stroniu Śląskim i Juliana Golaka.

Zakończyła się budowa i modernizacja obiektów Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.
Wartość zadania ogółem ponad
40 mln zł, z czego Samorząd
Województwa Dolnośląskiego
przekazał ok. 33 mln zł, natomiast środki w kwocie 7,2 mln
zł pochodziły z budżetu państwa.
W uroczystym otwarciu wziął
udział ks. bp. Ignacy Dec.
Nowoczesny kompleks
opiekuńczo - leczniczy powstał

Uroczyste otwarcie.

w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę budynku tzw. WTZ
(Warsztatów Terapii Zajęciowej),
powiększoną o nowe budynki,
obejmującą m.in. obiekty gospodarczo - techniczne oraz dwa
pawilony Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL). Wykonano
również prace w zakresie zagospodarowania terenu, budowy
dróg oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt. Obecnie Centrum
może przyjąć ok. 350 pacjentów
cierpiących na schorzenia psy-

chiatryczne, nie wymagających
leczenia w warunkach szpitalnych, którym udzielane są świadczenia w zakresie całodobowej,
opieki i rehabilitacji, adekwatne
do ich stanu zdrowia.
Inwestycja realizowana była
w dwóch etapach – pierwszy
rozpoczął się w 2009 r. Polegał
na gruntownej modernizacji
i wyposażeniu budynku WTZ,
w którym obecnie zlokalizowana
jest baza łóżkowa dla ponad 120
pacjentów.

Od 2013 roku zrealizowano
drugi etap zadania inwestycyjnego, obejmujący budowę nowych
pawilonów ZOL-u, w tym sale dla
ponad 220 pensjonariuszy, kaplicę szpitalną, aptekę, pomieszczenia gospodarcze i techniczne,
budowę infrastruktury drogowej
oraz zagospodarowanie terenu.
W dniu 7 lipca 2017 roku
bp. Ignacy Dec odprawił po raz
pierwszy mszę świętą w kaplicy
szpitala.

Przemawia Julian Golak - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
który przypomniał 8-letnią historię modernizacji WCPD w Stroniu Śląskim.
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Teresa Bazała

PROBLEMY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM
Współpracę szkół na pograniczu polsko-czeskim należy
uznać za najbardziej innowacyjną
w działaniach transgranicznych,
oprócz domów kultury i straży
pożarnych, co nie znaczy, że jest
to obszar do końca zagospodarowany. Panuje nawet przekonanie, że potencjał jaki istnieje
w tej dziedzinie na pograniczu
wciąż pozostaje niewykorzystany
w zadowalającym stopniu. Niniejsze wystąpienie oparłam na obserwacjach i doświadczeniach
zdobytych przez blisko 28 lat
w realizacji tego typu działań,
jakich jestem organizatorem
i współorganizatorem, prowadzonych przez Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
Niewątpliwym jest, że szkoły po obydwu stronach granicy
uważają za ważne utrzymywanie
kontaktów z sąsiadem, chociaż
większe zainteresowanie obserwujemy po stronie polskiej. Podstawową motywacją do współpracy jest wzajemne poznawanie
się, co powoduje głównie działania w sferze kultury i sportu.
Istnieje również duży potencjał
na rzecz organizowania wspólnych akcji edukacyjnych, które
jednak utrudnia wciąż jeszcze
istniejąca bariera językowa.
Z tym problemem młodzież próbuje sobie poradzić wykorzystując powszechną znajomość po
obu stronach języka angielskiego. Ale przecież nie o to chodzi
we wzajemnych kontaktach. Pani
ambasador RP W Pradze Grażyna
Bernatowicz stwierdziła ostatnio,
że problem ten załatwiłyby klasy dwujęzyczne, jednak znając
realia szkolnictwa, przynajmniej
u nas jest to niemożliwe. Na
pewno pomocne byłoby dofinansowywanie ze środków
zewnętrznych kursów językowych w szkołach. Jak wykazują
badania, młodzież postrzega
język sąsiada jako relatywnie
łatwy do opanowania, ale wobec
dużego obciążenia nauką, brak
jest motywacji do samodzielnego
uczenia się.
Znajomość języka sąsiada
nie jest najważniejszą barierą
współpracy. Chociaż nauczyciele po obydwu stronach granicy
widzą wielki potencjał w organizowaniu wspólnych działań, to

jednak większe ich zintesyfikowanie i poprawa jakości zależy ich
zdaniem nie tylko od wsparcia
finansowego, z którym jest coraz lepiej dzięki możliwości pozyskiwania grantów na projekty.
Konieczny jest łatwiejszy dostęp
do tych środków oraz uproszczenie skomplikowanych procedur
administracyjnych w ich pisaniu,
zarządzaniu i rozliczaniu. Często
wymagają one od beneficjentów
wielu zupełnie niepotrzebnych
działań, zabierających cenny czas
nauczycielom, którzy prowadzą
działania najczęściej społecznie,
bo z wynagrodzeń korzystają
głównie fachowcy prowadzący
warsztaty. Dlatego też czasem
mówią, że projekt był pierwszym
i ostatnim, a współpraca przybiera charakter incydentalny
i nie jest kontynuowana po jego
zakończeniu. Nie jest to oczywiście zjawisko powszechne. Jako
przykład znanej mi takiej kontynuowanej współpracy mogę
podać szkoły w Sokołowsku
i Mezimesti, a także działania
partnerskie szkoły Artystycznej
w Broumovie i Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie,
które zaowocowały powstaniem
polsko-czeskiego chóru „Amicitia”. Świetnie sprawdzają się też
wspólne wycieczki do Pragi,
Oświęcimia czy Krakowa.
Jak pokazują doświadczenia,
współpraca najlepiej rozwija się
na zasadzie inicjatyw oddolnych.
Dlatego też tak wiele zależy od
działających na pograniczu liderów ze szkół, ale także organizacji
pozarządowych, którzy rozumieją
potrzebę współpracy i prowadzą
ją bezinteresownie. Są jednak pozbawieni możliwości uzyskania
wsparcia finansowego, gdyż jak
wiemy procedury wymagają wydatkowania środków pieniężnych, a ich refundacja następuje po zrealizowaniu i rozliczeniu
zadania. Najlepszym przykładem
może tu być Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, tak zasłużony
dla polsko-czeskiej współpracy,
który przez 27 lat organizuje corocznie blisko 100 imprez polsko-czeskich i nie może skorzystać
nawet ze środków Euroregionu.
Autentyczną pomocą dla tego
typu współpracy byłoby wprowadzenie systemu zaliczek dla

beneficjentów, co umożliwiłoby
bezpośrednie sięgnięcie po nie
szkołom i organizacjom pozarządowym, które działają także
przy szkołach. Należałoby też
zwiększać udział organizacji pozarządowych w absorbcji tych
funduszy.
Dobrą współpracę szkół musi
też poprzedzać wiedza o kraju
sąsiada, a szczególnie o regionie
przygranicznym, co potwierdzają doświadczenia realizowanych
Konkursów „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?” dla uczniów
szkół podstawowych i Konkursu
Wiedzy o Polsce i Czechach dla
szkół średnich, które znacząco
przyczyniają się do promowania
wiedzy o kraju sąsiada. Relacje
międzyludzkie są w pełni partnerskie, jeżeli wiedza o sobie
jest większa. Niestety nie jest
z tym najlepiej. Nie pomagają
tu podręczniki szkolne, które
wiedzę o sąsiednim kraju traktują marginalnie. Problem ten
mógłby przynajmniej w części
rozwiązać długo oczekiwany
w Euroregionie Glacensis podręcznik, dostarczający rzetelnej
wiedzy o kraju sąsiada, literaturze, dziedzictwie przyrodniczym
i kulturowym pogranicza, dwujęzyczny, pozwalający także na
poznanie języka sąsiedniego
narodu, napisany prostym, przystępnym językiem, z bogatą szatą
graficzną. Wieloletnia współpraca
nauczycieli na pograniczu oraz
dorobek kilku konferencji odbytych na ten temat, dają szanse na jego powstanie. Można
też skorzystać z doświadczeń
w funkcjonowaniu takich podręczników w Euroregionach
Silesia i Bug. Do każdej szkoły
powinno trafić przynajmniej po
30 egzemplarzy takiego podręcznika, po który sięgnie nauczyciel
na lekcji geografii historii, czy języka polskiego i czeskiego.
Najlepszym sposobem
na promowanie partnerstwa
byłoby utworzenie instytucji
wspierającej polsko-czeską wymianę młodzieżową na wzór
Polsko - Niemieckiej Wymiany
Młodzieży. Uzyskane dofinaso-
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Współtwórczyni Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskich.
Zastępca Przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego DNI.
W 1977 ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 1990 została wybrana
w pierwszych wyborach samorządowych na radną Gminy
Nowa Ruda, następnie została
jej przewodniczącą (do 1994).
Poseł na Sejm RP I kadencji.
W latach 1998–2002 zasiadała
w Radzie Powiatu Kłodzkiego.
Od 2014 roku radna Rady Gminy
Nowa Ruda.
Pracowała jako nauczyciel historii
w Nowej Rudzie. Kieruje Fundacją Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Jest redaktorem naczelnym
i sekretarzem rady naukowej
czasopisma „Ziemia Kłodzka”.
Organizator i animator wydarzeń
społeczno-kulturalnych.
W 2011 odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

wanie pozwoliłoby organizować
dłuższe wzajemne spotkania, np.
edukacyjne lub wakacyjne, które
znacznie bardziej ułatwiają wzajemne poznanie i zrozumienie
języka. Takich spotkań nie preferują obecnie istniejące programy
współpracy.
Podsumowując te krótkie
rozważania należy stwierdzić, że
pomimo istniejących problemów
rozwija się współpraca szkół, które promują partnerstwo, wspólne
tradycje i edukację regionalną.
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Do zintensyfikowania tej współpracy i poprawy jej jakości, jak
i jeszcze bliższego poznawania
się naszych narodów, co jest

niezwykle ważne, jeżeli chodzi
o dzieci i młodzież, ważna byłaby
zmiana zasad finansowania projektów, tzn. prefinansowanie ich
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poprzez zaliczkowanie, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla
organizacji pozarządowych, które spowodowałyby zwiększenie

ich potencjału absorbcyjnego,
wsparcie dla dłuższych wspólnych pobytów edukacyjnych,
bądź wypoczynkowych.

Teresa Bazała

PROBLÉMY SPOLUPRÁCE ŠKOL NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ
Spolupráci škol na polsko-českém pohraničí musíme
uznat za nejvíce inovativní
ze všech přeshraničních aktivit, kromě kulturních center a
hasičských sborů, což ovšem
neznamená, že se jedná o oblast až do konce plně rozvinutou. Existuje i přesvědčení, že
potenciál, který je v této oblasti na pohraničí, stále není
plně využit. Toto prohlášení
se opírá o pozorování a zkušenosti získané během téměř
28 let realizace takových akcí,
které jsem jako organizátorka
a spoluorganizátorka, pořádala
prostřednictvím Organizačního
výboru Polsko-českých dnů křesťanské kultury.
Je nesporné, že školy na
obou stranách hranice, považují za důležité udržovat
kontakty se svým sousedem,
ačkoli větší zájem vidíme na
polské straně. Hlavní motivací pro spolupráci je vzájemné
poznávání, což umožňují zejména akce v oblasti kultury
a sportu. K dispozici je také
velký potenciál pro organizování společných vzdělávacích
aktivit, které však stále ztěžuje
ještě existující jazyková bariéra.
S tímto problémem se mládež
snaží vyrovnat pomocí, na obou
stranách všeobecně známého,
anglického jazyka. Ale o to přece ve vzájemných vztazích nejde. Polská velvyslankyně v Praze
- paní Grażyna Bernatowicz nedávno řekla, že tento problém
by vyřešily dvojjazyčné třídy,
ale znajíc realitu vzdělávacího
systému, alespoň pro nás je to
nemožné. Jistě by bylo užitečné
spolufinancování z externích
zdrojů jazykových kurzů ve
školách. Výzkum ukazuje, že
mladí lidé se domnívají, že jazyk
souseda je relativně snadné se
naučit, ale díky velkému množství učiva, chybí motivace učit
se samostatně.
Znalost jazyka souseda
není nejdůležitější překážkou
spolupráce. I když učitelé na
obou stranách hranice vidí
velký potenciál při organizo-

vání společných aktivit, jejich
intenzifikace a zlepšení kvality
dle jejich názoru závisí nejen
na finanční podpoře, která se
zlepšuje díky možnosti získání
dotací na projekty. Nezbytný
je však jednodušší přístup k
těmto zdrojům a zjednodušení složitých administrativních
postupů při jejich psaní, řízení a
účetnictví. Často vyžadují, aby
příjemci udělali mnoho zcela
zbytečných činností, které zabírají drahocenný čas učitelům,
kteří vedou aktivity převážně
dobrovolně, protože finančně
ohodnoceni jsou zejména odborníci. Proto také často říkají, že tento projekt byl první a
poslední, a spolupráce probíhá
jednotlivě a dále po ukončení
projektu nepokračuje. To samozřejmě není běžným jevem.
Jako příklad mně známé pokračující spolupráce mohu uvést
školy v Sokolovsku a Meziměstí,
stejně jako činnost v partnerských školách Umělecké škole
v Broumově a Základní škole č.
1 v Nové Rudě, které vytvořily
česko-polský sbor „Amicitia“.
Daří se také společné výlety
do Prahy, Krakova a Osvětimi.
Zkušenosti dokazují, že
spolupráce se nejlépe rozvijí
na principu iniciativ zdola. To
je důvod, proč tolik záleží na
představitelích škol v pohraničí, ale také na nevládních
organizacích, které chápou
potřebu spolupráce a vedou
ji nezištně. Nicméně, jsou zbaveni možnosti získat finanční
podporu, protože, jak víme,
postupy vyžadují, aby byli
finanční prostředky použity,
a jejich refundace nastupuje
až po realizaci a finančním
vypořádání úkolu. Nejlepším
příkladem je Organizační výbor
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury, velmi zasloužený pro
polsko-českou spolupráci, který
po dobu 27 let pořádá téměř
100 česko-polských akcí ročně
a nemůže využít prostředků Euroregionu. Autentickou pomocí
pro tento druh spolupráce by
bylo zavést systém zálohových

plateb prostředků příjemcům,
který by umožnil přímý přístup
k prostředkům školám a nevládním organizacím, které pracují
při školách. Bylo by také dobré
zvýšit účast nevládních organizací při čerpání z těchto fondů.
Dobrá spolupráce mezi
školami musí být doprovázena
také znalostí sousední země,
zejména pohraniční oblasti,
což potvrzují také zkušenosti
získané během pořádání soutěže „Co víte o česko-polském
pohraničí?“ pro žáky základních
škol a Soutěže znalostí o Polsku
a České republice pro střední
školy, které významně přispívají
k podpoře znalostí o sousední
zemi. Mezilidské vztahy jsou
plně partnerské, pokud znalosti o sobě jsou větší. Bohužel
situace není nejlepší. V tomto nepomáhají ani učebnice,
které znalosti o sousední zemi
představují jen okrajově. Tento problém by mohla alespoň
částečně vyřešit v Euroregionu
Glacensis dlouho očekávaná
učebnice, poskytující spolehlivé
znalosti o sousední zemi, literatuře, přírodním a kulturním
dědictví pohraničí, dvojjazyčná,
umožňující také poznání jazyka
sousedního národa, napsaná jasným a srozumitelným jazykem,
s bohatou grafickou úpravou.
Dlouhodobá spolupráce mezi
učiteli na pohraničí a úspěchy
několika konferencí dávají šanci
tuto učebnici vytvořit. Můžeme také těžit ze zkušeností z
realizace těchto učebnic v euroregionech Silesia a Bug. Každá
škola by měla mít alespoň 30
kusu těchto učebnic, pro které
sáhnou učitelé v hodinách zeměpisu, dějin nebo polského
a českého jazyka.
Nejlepší způsobem, jak
podpořit partnerství, by bylo
vytvoření instituce podporující
polsko-českou výměnu mládeže, podle vzoru Polsko-německé výměny mládeže. Získané
finanční prostředky by umožnily pořádat delší vzájemná
setkání, např. vzdělávací nebo
volnočasové, které velmi zjed-

nodušují vzájemné poznání a
porozumění jazyku. Taková set-
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Teresa Bazała, spoluzakladatelka
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury. Místopředsedkýně Organizačního výboru dnů.
V roce 1977 promovala studie
na Fakultě filosofie a dějin na
Vratislavské Univerzitě. V roce
1990 byla zvolena v prvních
místních volbách jako městská
radna v Nowé Rudě, pak zůstala
její předsedou (do 1994). Poslanec do Sejmu první kadence. V
letech 1998-2002 působila jako
člen rady Okresu Kladsko. V roce
2014 radní obcí Nowa Ruda. Pracuje jako učitel dějepisu v Nowé
Rudě. Vede nadace Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
rovněž zastává pozici šéfredaktorky a sekretářky vědecké rady
časopisu„Ziemia Kłodzka“. Organizátor a animátor společenských
a kulturních akcí. V roce 2011
vyznamenán rytířským křížem
Řádu znovuzrození Polska.

kání momentálně stávající programy spolupráce nepreferují.
Shrneme-li tyto krátké
úvahy, je třeba konstatovat,
že i přes stávající problémy se
rozvijí partnerská spolupráce
škol, které podporují partnerství, sdílené tradice a regionální
školství. Pro zintenzivnění této
spolupráce a zlepšování její
kvality, a ještě bližší poznávání
se lidí, což je velmi důležité,
pokud jde o děti a mládež, je
důležité změnit pravidla pro
financování projektů, tj. financovat prostřednictvím záloh, organizovat workshopy a školení
pro nevládní organizace, které
by vedly ke zvýšení jejich absorpční kapacity, podporovat
delší společné vzdělávací nebo
volnočasové pobyty.
Překlád: Joanna Golak-Cincio
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PIERWSZA POMOC W GÓRACH

Ćwiczenia praktyczne w Górach Sowich prowadzone przez instruktorów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej.

Ponad 40 osób uczyło się
jak ratować ludzkie życie w górach. Szkolenie specjalistyczne
było nagrodę dla laureatów
XV Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.
W szkoleniu, które odbyło się
18 i 19 lipca 2017 r. w Sokolcu
wzięło udział ponad 40 najlepszych uczestników tegorocznej
edycji XV Ogólnopolskiego Tur-

nieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.
Trening rozpoczęła część teoretyczna, podczas której swoją
prelekcję wygłosił m.in. prof.
Juliusz Jakubaszko – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny
Ratunkowej. Część praktyczna to
zajęcia w Górach Sowich, które
przeprowadzili instruktorzy Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.
Uczniowie mogli m.in. sprawdzić

Główny organizator Julian Golak, prof. Juliusz Jakubaszko - prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i uczestnicy szkolenia.

swoje umiejętności w zabezpieczaniu poszkodowanego, transporcie wózkiem alpejskim oraz
docieraniu do potrzebującego
z pomocą lin.
Głównym organizatorem
wydarzenia było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
„Pierwsza Pomoc” to jedno z naj-

większych tego typu wydarzeń
w Polsce. Co roku kilkuset
uczniów przyjeżdża do Nowej
Rudy, aby sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. 15. edycja Turnieju odbyła
się 22 maja 2017 r. Wzięło w niej
udział 51 szkół z całej Polski.

Sokolec, 18.07.2017 r. Dyskusja podczas zajęć z prof. Juliuszem Jakubaszko.
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Członkowie najlepszych drużyn, które wygrały XV Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Uczestnicy uczyli się jak transportować poszkodowanego za pomocą lin.

Ćwiczenia praktyczne w Górach Sowich

Uwagi od zawodowych ratowników pracujących w pogotowiu ratukowym we Wrocławiu.

Ratownicy GOPR demonstrują użycie sprzętu specjalistycznego.
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU WIĘKSZE
I NOWOCZEŚNIEJSZE
Po latach przygotowań,
prac remontowych i adaptacyjnych w Muzeum Papiernictwa
uruchomiono nowe wystawy
stałe. Okazją do poinformowania o tym była konferencja
finalizująca projekt Renowacja
i adaptacja na cele kulturalne
zabytkowego budynku suszarni
oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
wraz z konserwacją i digitalizacją
zbiorów pod patronatem honorowym Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Polskiej Organizacji
Turystycznej i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Konferencja odbyła się
28 lipca w Dusznikach-Zdroju,
a poświęcona była omówieniu
rezultatów wspomnianego projektu, finansowanego z funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego oraz środków z budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
Dzięki dotacji wartości 10 mln zł,
w XVII-wiecznej suszarni papieru udostępniono nowe wystawy
stałe: „Polski pieniądz papierowy”
i „Sztukę papieru” oraz specjalnie zaprojektowaną salę edukacyjną. Innowacyjnym system
gaszenia pożarów przy użyciu
mgły wodnej, zabezpieczono
również budynek dusznickiego
młyna. Z funduszy udało się także
stworzyć nowoczesną pracownię
digitalizacji zbiorów oraz poddać
konserwacji ponad 400 muzealiów, głównie na podłożu papierowym. Koordynatorem projektu
Renowacja i adaptacja… była
wicedyrektor Joanna Seredyńska.
Jednym z otwierających
konferencję był prof. dr hab.
Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów. W swojej wypowiedzi zaakcentował ważność
projektu, będącego „(..)przykładem na to, jak zabezpieczając
dziedzictwo jednocześnie udostępnia się je dla społeczności”.
Rezultaty projektu w swoich
wystąpieniach omówili: dr hab.
Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa oraz Joanna
Seredyńska, wicedyrektor dusz-

Przemawia dr hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Obok wicedyrektor Joanna
Seredyńska, Jerzy Michalak wicemarszałek województwa dolnośląskiego i prof. dr hab. Piotr Majewski.

nickiego Muzeum. W imieniu
Urzędu Marszałkowskiego głos
zabrał Jerzy Michalak, członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który zaliczył zadania
zrealizowane przez Muzeum Papiernictwa do najważniejszych
inwestycji w dolnośląskim muzealnictwie ostatnich lat.
Druga część poświęcona
została systemom zabezpieczeń
historycznych drewnianych budynków, o których opowiedział
Krzysztof Osiewicz reprezentujący NIMOZ. Marek Sobczak z firmy ALTIX Sp. z o.o. skupił uwagę
zgromadzonych na przystosowaniu ekspozycji w Muzeum
Papiernictwa do potrzeb osób
niepełnosprawnych. O konserwacji zbiorów referował Jan Bałchan,
pracownik Muzeum Papiernictwa. Ostatni z prelegentów Piotr
Ceraficki z Łazienek Królewskich
przybliżył problematykę digitalizacji muzealiów.
Po części oficjalnej uczestnicy
konferencji przejechali Dusznickim Expressem do Muzeum Papiernictwa, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie nowych wystaw
stałych oraz sali edukacyjnej.
Pierwsza z dwóch nowych

wystaw – „Polski pieniądz papierowy” stanowi kompendium
wiedzy o naszych banknotach
emitowanych od 1794 r. Ekspozycja prezentuje historię pieniądza i jego znaczenie dla polskiej
państwowości od schyłku XVIII
wieku do dziś. Można tu obejrzeć
prawdziwe rarytasy, m.in. monetę wybitą z tektury w 1574 r.
w protestanckiej Lejdzie czy też
pierwsze polskie banknoty z czasów insurekcji kościuszkowskiej.
Wśród banknotów II Rzeczypospolitej, można zobaczyć prawdziwe arcydzieło – 100-złotówkę
z 1932 roku z widokiem dębu,
symbolizującego moc i wieczną
trwałość państwa polskiego. Są
tu również banknoty z okresu
PRL-u (w tym sławny „górnik”
z 1948 roku, będący obiektem
pożądania wszystkich Polaków
w latach 50. i 60. XX w. Częścią
wystawy jest „laboratorium”
z urządzeniami do badania
zabezpieczeń współczesnych
banknotów m.in. z lampami
ze światłem UV i podczerwienią
oraz mikroskopem do oglądania
mikrodruków. Ten sprzęt może
wykorzystać każdy zwiedzający do obejrzenia zabezpieczeń

własnych banknotów, niewidocznych gołym okiem. Wystawa powstała we współpracy
z Narodowym Bankiem Polskim
i Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych.
Nowe ekspozycje wyposażone w najnowocześniejsze
systemy wystawiennicze w ciągu dwóch pierwszych dni prezentacji przyciągnęły ok. 7 tys.
zwiedzających, którzy mogli
podziwiać dzieła sztuki wykonane z papieru oraz obejrzeć
piękno polskich banknotów
i lepiej poznać zabezpieczenia
przed próbami fałszerstwa.
Nowy rekord
Święta Papieru
Blisko 7 tysięcy osób odwiedziło Muzeum Papiernictwa
podczas XVII Święta Papieru (
29-30 lipca). Największy tego
typu festyn rodzinny w Polsce
tym razem odbywał się pod znakiem otwarcia nowych wystaw
stałych: „Polskiego pieniądza papierowego” oraz „Sztuki papieru”.
Nadrzędnym celem Świąt
Papieru jest popularyzowanie
rzemieślniczych tradycji Dolnego
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Śląska oraz promowanie dusznickiego młyna papierniczego,
będącego coraz bardziej uznaną atrakcją turystyczną Polski.
Uczestnicy tegorocznego „Święta Papieru” mogli samodzielnie
czerpać papier, zdobić go metodą shibori lub batiku, drukować
przy użyciu XIX-wiecznej „drukarki” oraz stemplować suchymi
pieczęciami.
W sobotę i niedzielę rozstrzygnięte zostały konkursy: trójbój
papierowy o nagrodę Prezesa
Mondi Świecie S.A. (podnoszenie papierowej sztangi, pchnięcie kulą papierową i rzut rolką
papieru toaletowego do kosza)
oraz konkurs wiedzy o papierze
i dusznickim Muzeum o nagrodę
Dyrektora Muzeum Papiernictwa. Padł rekord w podnoszeniu
papierowej sztangi. Zwycięzca
podniósł ją 120 razy! Warto zauważyć, że stworzona z papieru
sztanga ważyła ok. 20 kg.
Głównym punktem programu tegorocznego Święta Papieru była prezentacja nowych
ekspozycji stałych: „Polskiego
pieniądza papierowego” i „Sztuki

papieru” wraz z wystawą „Polifonia”. Ekspozycje te cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem
zwiedzających.
Na zaproszenie Muzeum Papiernictwa przyjechali również
wytwórcy pamiątek z materiałów ekologicznych z całej Polski.
Wśród nich byli: garncarz, wytwórcy biżuterii, ekologicznych
przetworów spożywczych, rękodzieła ceramicznego. Nie zabra-
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kło zaprzyjaźnionych z Muzeum
stoisk: Urzędu Marszałkowskiego
promującego Dolny Śląsk, Biura
Promocji Miasta Duszniki-Zdrój,
Muzeum Filumenistycznego
z Bystrzycy Kłodzkiej, Polskiego
Towarzystwa Origami, heraldyki
i sfragistyki (Tadeusz Grajpel)
oraz mistrzów sitodruku (Dawid
Hadar), kaligrafii (Ewa Landowska) i licznych twórców papierowych ozdób.

Na zakończenie pierwszego
dnia Święta Papieru odbył się
koncert zespołu Siergieja Wowkotruba „Gypsy Swing Quartet”.
XVII Święto Papieru odbywało się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej
Organizacji Turystycznej.

Ziemia Kłodzka nr 276-277/lipiec-sierpień 2017

62
Marek Gaworski

HISTORIA PAŁACU W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Cystersi po sekularyzacji dóbr
klasztornych w Kamieńcu pożegnali się ze swoim majątkiem.
W wyniku licytacji 25 stycznia
1812 roku właścicielką Kamieńca i otaczających go dóbr stała
się księżna Wilhelmina Fryderyka
Ludwika, żona króla Holandii –
Wilhelma I. Cena transakcji opiewała na 230 825 reichstalarów.
Królewska rodzina nie bardzo
interesowała się swoimi dobrami
na Śląsku, co było prawdopodobnie spowodowane sporą odległością od pałacu w holenderskiej
Hadze, miejsca, gdzie rezydowała
panująca para małżeńska.
W czasach gdy Wilhelm nie
był jeszcze królem, wraz z Wilhelminą mieszkali w Berlinie,
w Pałacu Niderlandzkim. I właśnie tam na świat przyszła Marianna Orańska, którą po mamie
nazwano Wilhelmina Fryderyka
Luiza Charlotta Marianna. Królewna urodziła się 9 maja 1810
roku. Mieszkała i dorastała razem
ze swoimi starszymi braćmi
w Berlinie (jeden z nich, Wilhelm,
od 1840 roku stał się następcą
ojca, przyjmując imię Wilhelm II),
a po dojściu rodziców do władzy
na dworze w Holandii 14 września 1830 roku poślubiła Albrechta von Hohenzollerna, syna króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma
III. Mimo iż wybór początkowo
wydawał się słuszny, a miłość
szczera to niestety związek nie

był zbyt udany. Albrecht w tym
czasie był majorem pułku piechoty, wielokrotnie odznaczonym,
m.in. orderem Czarnego Orła.
Może właśnie typowo wojskowe wychowanie powodowało
u niego butny i grubiański
sposób zachowywania się, niestety także wobec Marianny.
Do tego dochodziły liczne zdrady Albrechta, więc małżeństwo
rozpadło się w 1849 roku.
W dniu 20 kwietnia 1838 roku
Marianna przyjechała do Kamieńca. Zatrzymała się na nocleg
u zarządcy dóbr o nazwisku Plathner. Z opowiadań mieszkańców
Kamieńca dowiedziała się o bogatej historii wsi oraz dawnym
zamku, górującym nad okolicą.
Jej zainteresowania sprawiły,
że zleciła odszukanie w starych
dokumentach wszelkich informacji, dotyczących historii klasztoru i okolic. Pierwszym zamiarem
Marianny było odbudowanie
części spalonego w 1817 roku
klasztoru na pałac, lecz szybko
zrezygnowała z tego pomysłu.
Zainspirowana myślą o pałacu,
podjęła kroki zmierzające do realizacji swojego projektu. Należało wybrać architekta. Wybór padł
na Karla Fryderyka Schinkla.
Pierwsze spotkanie odbyło się
zaraz po powrocie Marianny
do Berlina. Po przedstawieniu
swoich oczekiwań Schinkel namalował projekt pałacu oraz jego

rzut poziomy, a potem drugi,
bardziej pasujący do wybranego
miejsca inwestycji. Po wstępnym
zaakceptowaniu przez Mariannę planów, Schinkel angażuje
do realizacji projektów młodego
architekta Ferdynanda Martiusa.
Jesienią 15 października
1838 roku nastąpiło położenie
kamienia węgielnego pod budynek pałacu, w miejscu wcześniej
wybranym przez Schinkla. Uroczystość odbyła się w obecności
Marianny z mężem Albrechtem,
obojga architektów i wielu gości.
Wznoszenie pałacu rozpoczęto
po zakończeniu ostrej zimy
20 kwietnia 1839 roku. W lipcu
1839 roku Marianna uznała za konieczne usunięcia środkowych
kolumn z niektórych pomieszczeń pierwszego, reprezentacyjnego piętra. Największy problem
sprawić mogła Sala Jadalna
ze względu na swoją wielkość.
Należ y jednak podk reślić,
że usunięcie kolumn z Sali Jadalnej nadało jej bardziej reprezentacyjny charakter. Jesienią 1839
roku zakończono kolejny z etapów budowy, o czym Martius poinformował listownie architekta.
W ostatnich miesiącach życia
Schinkla, Martius przeprowadził
zmianę wnętrz Wielkiej Sali i Sali
Jadalnej poprzez podwyższenie
obu sal o jedną kondygnację, co
jeszcze bardziej podkreśliło reprezentacyjność dwóch głów-

nych pomieszczeń w pałacu.
W styczniu 1841 roku rozpoczęto wznoszenie półpiętra,
a w październiku gotowa była
zachodnia i północna strona
murów zewnętrznych do ostatniego piętra, łącznie z wieżami.
Skrzydła wschodnie i południowe
wraz z wieżami sięgały pierwszego piętra. Parter został całkowicie przykryty sufitami. Kolumny
na pierwszym piętrze były już
częściowo wzniesione. W 1844
roku ukończono wieżę północną,
pałac nakryto dachem, a wnętrza
tynkowano i wznoszono resztę
sklepień. Główna bryła pałacu
ukończona została w 1847 roku,
a 13 lipca nastąpiło poświęcenie
ewangelickiej kaplicy w wieży
północnej.
W roku 1848 zaawansowane
prace nad wnętrzami i samym
pałacem zostały przerwane
z paru powodów. Pierwszym była
tocząca się sprawa rozwodowa
Marianny z Albrechtem. 23 lipca
1848 roku jako pierwsza pozew
wniosła strona pruska, uważająca, iż został splamiony honor
rodziny, bowiem w tym czasie
głośny był romans Marianny z Johannesem van Rossum. Mężczyzna był głównym nadzorcą stajni
i jej obsługi, a wcześniej lokajem
Albrechta. Oficjalny koniec małżeństwa został uprawomocniony wyrokiem berlińskiego sądu
28 marca 1849 roku. Marianna
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przestała tytułować się nazwiskiem von Preussen i powróciła
do nazwiska von Oranien-Nassau. Kolejnym powodem była
burzliwa sytuacja polityczna, czyli tzw. Wiosna Ludów. Narodziny
syna Marianny i van Rossuma,
Johannesa Willema, 30 października 1849 roku spowodowały,
że królewna straciła nieco zainteresowanie budową w Kamieńcu.
Prace budowlane oraz wykańczanie wnętrz zostały wznowione po wizycie Marianny
w Kamieńcu 11 października
1853 roku. Królewna przeznaczyła na ten cel po 20 tysięcy talarów
w każdym kolejnym roku budowy. Kolejną decyzją było przekazanie pałacu swojemu synowi,
Albrechtowi. Spowodowane to
było przede wszystkim decyzją
króla Fryderyka Wilhelma IV,
zakazującego Mariannie pobytu na pruskiej ziemi, dłuższego
niż 24 godziny. I to w dodatku
z nakazem każdorazowego meldowania i odmeldowywania
się na najbliższym posterunku
policji. Królewna rozwiązała
ten niewygodny dla siebie problem poprzez zakup majątku
w Bilej Vodzie, na Śląsku Austriackim, oddalonym od Kamieńca
o 12 kilometrów. By utrudnić królewnie życie jeszcze bardziej, zakazano jej wchodzenia do pałacu
głównym wejściem. W tym celu
pod tarasem w części frontowej
dobudowano schody do jednego
z pomieszczeń.
W 1853 roku zakończono
prace przy pałacu. Albrecht
od 1855 roku rozpoczyna dekorowanie wnętrz według własnego uznania. Na pierwszym
piętrze południowej wieży
urządzono apartament dla Marianny, a na parterze królewna
miała do dyspozycji co najmniej
dwa pokoje. Jesienią 1857 roku
ukończono ostatecznie czwarte
piętro i można było zamieszkać
w głównej części pałacu.
W następnym roku Martius
razem z Albrechtem udali się
w podróż do Anglii. Ich celem
było zapoznanie się z wnętrzami
pałaców angielskich, gdyż taki
wystrój najbardziej pasował do
kamienieckiej budowli. Także Albrecht wyrażał chęć urządzenia
sal, przede wszystkim głównej
kondygnacji, w stylu neogotyckim, co, jak twierdził, byłoby
kontynuacją zamysłu Schinkla.
Po powrocie Martius wykonał
setki rysunków mebli i wnętrz.
Prace te zostały pokazane

w 1858 roku na międzynarodowej wystawie w Monachium,
gdzie wzbudziły ogromne zainteresowanie i szczere uznanie.
Na rysunkach wyraźnie było widać, że wystrój, aż do najdrobniejszych szczegółów nawiązywał do gotyckiej formy pałacu.
Do wykonania prac wewnątrz
pałacu ściągnięto najlepszych fachowców w danych dziedzinach.
Wykorzystano najlepsze drewno.
Elementy snycerskie były najwyższej jakości. Równie przemyślany
był wybór kolorów ścian, tapet,
ornamentów jak i harmonia obić
oraz tapicerki. Książę Albrecht
zdecydował, że ściany w Sali Jadalnej zostaną pokryte obrazami
holenderskiego mistrza Kleijna.
Na jednej z nich była ,,Uczta Baltazara”, a po przeciwnej stronie
,,Wesele w Kanie”. W małej jadalni, przylegającej do Sali Jadalnej, malarz Peters stworzył serię obrazów według ,,Ostatnich
dni Pompei”, pisarza Edwarda
Bulwera. Korytarze, przejścia
i pomieszczenia gospodarcze
wyłożono kafelkami, a w jadalni oraz w pokojach gościnnych
położono parkiety ze szlachetnych gatunków drewna. Meble,
boazeria, drewniane reliefy, wykładziny ścienne jak i malowane
dekoracje sklepieniowe nawiązywały do stylu gotyckiego. Całość wykończenia w jednolitym
dziewiętnastowiecznym neogotyku była rzadko spotykana
w ówczesnych Niemczech.
W 1865 roku w pałacu założono instalację wodną i gazową,
a więc komponowanie wnętrz
można było ukończyć. Rok
później prace ponownie zostały przerwane z powodu wojny,
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a w pałacu przez jakiś czas rezydował książę pruski i późniejszy
cesarz, Fryderyk III.
Po zakończeniu budowy
pałacu całkowity koszt prac
w latach 1839 – 1872 zamknął
się sumą 971 692 talarów, czyli
prawie jednym milionem! Była to
równowartość około trzech ton
złota, a więc nawet w dzisiejszych
czasach suma niewyobrażalna!
Marianna coraz rzadziej
pojawiała się w Kamieńcu
i w swoich dobrach na Śląsku. Większość czasu spędzała
na podróżach oraz w swoich dobrach w Bilej Vodzie, w pałacu
Reinhartshausen oraz w Holandii.
Nie pozwolono jej uczestniczyć
w ślubie swojego syna, Albrechta
z Marią von Sachsen – Altenburg
w Berlinie. Parę dni po ślubie pojawiła się jednak w Kamieńcu, by
przekazać Albrechtowi zarząd
nad swoimi śląskimi dobrami.
Głównym prezentem było także oficjalne przekazanie synowi
pałacu w Kamieńcu.
Fundatorka pięknej re zydencji w Kamieńcu zmarła
29 maja 1883 roku w swoim pałacu w Reinhartshausen. Pochowana została w tym samym grobie
co van Rossum, lecz to tylko ją
upamiętnia płyta nagrobna. Jej
syn, Albrecht zmarł 13 września
1906 roku. Pogrzeb księcia odbył się 17 września w kościele
ewangelickim.
Po śmierci Albrechta w pałacu mieszkali jego synowie:
Fryderyk Henryk (zm.1940 r.)
i Joachim Albrecht (zm.1939 r.).
Oboje razem z najmłodszym
synem Albrechta, Fryderykiem
Wilhelmem (zm.1925 r.) pochowani zostali w parkowym

mauzoleum. Pałac w Kamieńcu
odziedziczył syn księcia Henryka von Preussen, Waldemar. Razem ze swoją małżonką Kalixtą
mieszkali w pałacu do maja 1945
roku, kiedy to Kamieńca wkracza
,,wyzwoleńcza” Armia Radziecka.
Rodzina von Preussen zdążyła
ewakuować się z pałacu przed
wkroczeniem wojsk. Niestety,
w trakcie ucieczki w bawarskim
Tutzing Waldemar zmarł. W Kamieńcu rozpoczęła się dewastacja wnętrz przez radzieckich
żołnierzy. Sprzęty, meble oraz
całe wyposażenie zapakowano
do wagonów na dworcu w Kamieńcu i wywieziono do Związku Radzieckiego. Resztę strawił
pożar, który wybuchł 22 stycznia
1946 roku. Ogień, który szalał
w pałacu przez kilka dni, w początkowej fazie był jeszcze podobno do ugaszenia. Niestety,
żołnierze radzieccy nie dopuścili
gaszących do pożaru. W marcu
rezydencja przedstawiała kompletną ruinę. W kolejnych latach
władze wykorzystywały ocalałe
marmury, jak i inne fragmenty
pałacu na ,,odbudowę stolicy”.
Figury w parku zostały rozbite
a te, które dało się rozebrać, wywieziono. Podobno w czasach
komunizmu pałac miał zostać
wysadzony, gdyż jak sądziły
ówczesne władze, budynek
służył za miejsce ukrywania się
opozycjonistów.
Obecnie pałac jest własnością Urzędu Gminy i jest udostępniony zwiedzającym. Teren parku
krajobrazowego został oczyszczony, a w pałacu trwają prace
remontowe.
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HISTORIE ZÁMKU V KAMENCI

Po sekulkarizaci klášterních
statků v Kamenci se cisterciáci
museli rozloučit se svým majetkiem. Po veřejně dražbě 25.
ledna 1912 se novom majitelko
Kamence a okolních statků stala
pruská princeza Vilemína Friederika Luisa, žena pozdějšího krále
Viléma I. Cena za převod činila
230.825 říšských tolarů. Královská rodina se o své majetky ve
Slezsku příliš nezajímala, což bylo
pravděpodobně způsobeno velkou vzdáleností od paláce v holandském Hagau, kde vládnoucí
manželský pár sídlil.
V dobách, kdy Vilém ještě nebyl králem, bydlel se svou ženou
Vilemínou v Nizozemském paláci
v Berlíně. A právě tam přišla na
svěr Marianna Oranžská, kterou
po matce pojmenovali Vilemína
Friederika Luisa Charlotta Marianna. Princezna se narodila 9.
květnia 1810. Bydlela a vyrůstala spolu se svými staršími bratry
v Berlíně a na dvoře v Nizoremí
poté, co její rodiče začali vládnout. 14. září 1830 se vdala za
Albrechta Hohenzollernského,
syna pruského krále Fridricha Viléma III. Přestože se na počátku
zdálo na počátku zdálo, že volba
byla správná a láska upřímná, nakonec tento svazek nebyl příliš
šťastný. Albrecht byl tehdy majo-

rem pěchotního pluku, několikrát
vyznameným, m. J. Řádem černé
orlice. Možná právě typicky vojenská výchova u něho vyvolala
samkolibé a hrubiánské chováni,
bohužel i vůči Marianně. K tomu
se přidaly i počenté Albrechtovy
nevěry, takž se manželství v roce
1849 rozpadlo.
20. dubna 1838 přijela Marianna do Kamence. Přenocovala u správce majetku Plathnera.
Z vyprávění Kamenických obyvatel de dozvěděla o bohaté historii vesnice a o starém hradě
tyčicím se nad okolím, Její zájem
způsobil, že pověřila vyhledat ve
starých dokumentach všechny
informance, které se týkaly historie kláštera a okolí. Prvotním
Marianniným úmyslem bylo
přestavět na zámek část kláštera,
která shořela v roce 1817, to si
ovšem rychle rozmyslela. Zaujatá
nápadem vybudovat zámek učinila opatřeni směřující k realizaci
tohoto projektu. Nejdříve bylo
třeba vybrat architekta. Volba
padla Karla Friedricha Schinkela.
K prvnímu setkání došlo hned
po návratu Marianny do Berlína.
Poté, co ho seznámila se svými
očekáváními, Schinkel namaloval
projekt zámku, jeho půdorys a
následné i druhý, více se hodící
ke zvolenému místu investi-

ce. Když Marianna předběžně
schválila plány, Schinkel pověřil
realizací projektu mladého architekta Ferdinanda Martia.
Na podzim 15. října 1838 byl
položen základní kámen stavby
zámku na místě, které předtím
vybral Schinkel. Slavnost se odehrála za přítomnosti Marianny
a jejího muže Albrechta, obou
architektů a velkého počtu hostů.
Výstavba zámku byla zahájena
po skončení tuhé zimy 20. dubna
1839. V červenci 1839 Marianna
považovala za nutné odstranit
vnitřni sloupy z některých místností prvního, reprezentačního
patra. Největším problémem se
zdál Jídelní sál vzhledem ke své
velikosti. Je ovšem třeba zdůraznit, že odstraněni sloupů z Jídelního sálu mu dodalo více reprezentačni charakter. Na podzim
1839 byla zakončena dalši etapa
stavby, o čemž Martius dopisem
informoval architekta.
V posledních měsících Schinkelova života, Martius provedl
změnu interiéru Velkého a
Jídelního sálu zvýšením obou
o jedno podlaží, čímž se ještě
více zvýraznila reprezentativnost
dvou hlavních místností zámku.
V lednu 1841 začala výstavba mezipatra a v říjnu byla dokončena
západní a severní strana vnitřních

zdí až do posledního patra, včetně věží. Východní a jižní křídlo
včetně věží dosahovalo do výšky
prvního patra. Přízemí bylo kompletné zakončeno stropy. Sloupy
v prvním patře byly už částečně
postavené. V roce 1844 byla dokončena severní věž, zámek byl
zastřešen, interiéry byly omítnuty
a pracovalo se na abytku kleneb.
Hrubá stavba byla dokončena
v roce 1847 a 13. července byla
vysvěcena evangelická kaple
v severní věží.
V roce 1848 byly pokročilé
práce na interiérech i samotném zámku přerušeny z několika
důvodů. Prvním bylo probíhající rozvodové řízení Marianny
a Albrechta. 23. července 1848
jako první podala žalobu pruská
strana, která konstatovala, že rodinná čest byla poskvrněna, když
se stále více probíral románek
mariannz s Johannesem van
Rossum. Tento muž byl hlavním
správcem stájí a dříve Albrechtovým lokajem. Manželstvi bylo
oficiálně ukončeno výrokem berlínského soudu 28. března 1849.
Marianna přestala používat příjmení von Preussen a vrátila se
k příjmení von Oranien- Nassau.
Dalším důvodem byla bouřlivá
politická situace, tzv. Jaro národů.
Také narození syna Marianny a
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von Rossuma, Jana Viléma 30. října 1849 způsobilo, že princezna
poněkud ztratila zájem o stavbu
Kamence.
Stavební práce a dokončování interiérů bylo obnoveno po
Mariannině návštěvě v Kamenci
11. října 1853. Na tento cíl princezna vynaložila 20 tisíc tolarů pro
každý následující rok stavby. Dalším rozhodnutím bylo přepsání
zámku na svého syna Albrechta.
K tomu vedlo především nařízení
krále Fridricha Viléma IV., které
Marianně zakazovalo pobývat
území déle než 24 hodin. Dodatek navíc přikazoval, aby se
pokaždé přihlásila a odhlásila na
nejbližší policejní stanici. Princezna ten nepříjemný problém vyřešila koupí majetku v Bílé Vodé
v Rakouském Slezsku, vzdáleném
od Kamence 12 kilometrů. Aby
měla život ztížen ještě více, bylo jí
zakáznoá vcházet do zámku hlavním schodem. Kvůli tomu pod
terasou v hlavním průčelí dostavěli schody do jedné z místností.
V roce 1853 byly dokončeny
práce na zámku. Albrecht v roce
1855 zahájil výzdobu interiérů
podle svého vlastního uváženi.
V prvním patře jižní věže byl zařízen apatrmán pro Mariannu a
v přízemí měla princezna k dispozici minimálně dva pokoje.
Na podzim roce 1857 bylo definitivně dokončeno čtvrté patro a
bylo možné ubytovat se v hlavní
části zámku.
V dalším roce se Martius
spolu s Albrechtem vydali na
cestu do Anglie. Jejich cílem
bylo seznámit se s interiéry anglických zámků, protože takové

vybavení najlépe pasovalo do
kamenecké budovy. Albrecht
také prosazoval svou vůli zařídit sály, především v hlavním
patře, v novogotickém stylu, což
by, jak tvrdil, bylo pokračováním
Schinkelova záměru. Po návratu
Martius vytvořil stovky nákresů
nábytku a interiérů. Tyto práce
byly v roce 1858 představeny na
mezinárodní výstavě v Mnichově,
kde vzbudili velký zájem a získaly
si upřímné uznání. Na kresbách
bylo jasně vidět, že vybavení do
najmenších detailů navazovalo
na goticku podobu zámku. Na
provedení vnitřnich prací byli
sezváni nejlepši odborníci z jednotlivých oborů. Použili nejlepši
dřevo. Řezbářské práce byly na
nejvyšší úrovni. Stejně promyšlený byl i výběr barev stěn, tapet,
ornamentů jako i harmonie potahů a čalounění. Princ Albrecht
rozhodl, že stěny v Jídelním sále
budou pokryty obrazy holandského mistra Kleijna. Na jedné
z nich to byla „Baltazarova hostia“ a na protější straně „Svatba v Káně Galilejské“. Pro malou
jídelnu, ktará přiléhá k Jídelnímu
sálu, vytvořil malíř Peters sérii
obrazů podle „Posledních dnů
Pompejí“ od spisovatele Edwarda
Bulwer-Lyttona. Chodby, průchody a hospodářské místosti byly
obloženy kachličkami, v jídelně a
hostinských pokojích byly položeny parkety z ušlechtilých druhů
dřev. Nábytek, dřevěné obložení
stěn, dřevěné reliéfy, nástěnné
koberce jako i malovaná dekorace kleneb navazovaly na gotický
styl. Celistvost konečných úprav
v jednotném novogotickém slo-
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hu 19. století byla v tehdejším
Německu ojedinělá.
V roce 1865 byly na zámku
udělány rozvody vody a plynu,
takže úpravy interiérů mohly být
dokončeny. O rok později byly
práce opět přerušeny z důvodu války a na zámku po nějakou dobu pobýval pruský princ
a pozdější císař Fridrich III. Po
ukončení výstavby zámku byly
celkové náklady prací z let 1839 –
1872 vyčísleny na 971 692 tolarů,
tedy na téměř jeden milion! To
byl ekvivalent asi třech tun zlata,
tedy i v dnešní době nepředstavitelná suma!
Marianna se stále méně
ukazovala v Kamenci a na svých
statcích ve Slezku. Většinu času
trávila cestováním nebo na svých
statcích v Bílé Vodě, na zámku Reinhartshausen nebo v Nizozemsku. Nebylo jí dovoleno zúčastnit
se svatby svého syna Albrechta s Marií Sasko-Altenburskou
v Berlíně. Několik dní po svatbě
se však objevila v Kamenci, sby
Albechtovi předala správu nad
svými slezkými majeky. Hlavním
darem bylo také oficiální předání
zámku v Kamenci synovi.
Zakladatelka krásné rezidence v Kamenci zemřela 29. května
1883 na svém zámku v Reinhartshausenu. Byla pochována
ve stejném hrobě jako van Rossum, avšak pouze ji připomíná
náhrobní deska. Její syn Albrecht
zemřel 13.září 1906. Pohřb prince
se konal 17. září v evangelickém
kostele.
Po smrti Albrechta na zámku bydleli jeho synové: Fridrich
Jindřich a Jáchym Albrecht. Oba

byli pochováni spolu s nejmladším Albrechtovým synem
Friedrichem Vilémem v mauzoleu v parku. Zámek v Kamenci
zdědil Valdemar, syn prince Jindřicha Pruského. Spolu se svon
manželkou Kalixtou bydleli na
zámku do května 1945, kdy do
Kamence vstoupila „osvobozenecká“ sovětská armáda. Rodina
von Preussen se stihla ze zámku
evakuovat ještě před vstupem
vojsk. Valdemar bohužel během
útěku zemřel v bavorském Tutzingu. V Kamenci započala devastace interiérů sovětskými
vojáky. Veškeré zařízení bylo na
nádraží v Kamenci naloženo do
vagónů a vyvezeno směrem do
Sovětského svazu. Zbytek spolykal požár, ktedý vypukl 22. ledna
1946. Oheň, který na zámku řádil
několok dní, se údajně dal v počátečni fázi uhasit. Naneštěsti
sovětští vojáci nedovolili požár
hasit. V březnu už z rezidence
byla jen ruina. V dalších letach
úřady využily zachovaný mramor
jako i jiné fragmenty zámku k
„rekonstrukci hlavníko města“.
Plastiky v parku byly rozbity a ty,
které bylo možné rozebrat, byly
odvezeny. Údajně měl být zámek
v dobách komunismu vyhozen
do povětří, protože, jak se domnívaly tehdejší úřdy, budova
sloužila jako úkryt pro opozici.
V současnosti je zámek
v majetku obecního úřadu a je
zpřistupněn. Území chráněné
krajinné oblasti je vyčištěno a na
zámku probíhají restaurátorské
práce.
Tłumaczenie na język czeski:
Václav Štorek
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CZY JEŹDZICIE DO NOWEJ RUDY WŁASNYM SAMOCHODEM?
Podczas moich ostatnich
wycieczek do Nowej Rudy przez
przejście w Tłumaczowie cieszyłem się, że mogę w Otovicach
jeździć przez nowo wybudowany
most przed przejazdem kolejowym. Zajęło to trochę czasu, zanim nowy most został oddany
do użytku, ale było warto. Dziękuję!
Mniej byłem zadowolony,
gdy po siódmej rano, podczas
podróży do Nowej Rudy spotkałem na drodze prowadzącej
do Broumova trzy duże ciężarówki z przyczepami wypełnionymi żwirem z tłumaczowskiego
kamieniołomu. Zauważyłem,
że czasami z przyczep spadają kamyczki, bezpośrednio
na przednią szybę. Do tej pory
zawsze wszystko było dobrze
i nic się szybie nie stało. Warto
szybę ubezpieczyć.
Mieszkańcy Otovic są
niezadowoleni. Rozumiem,
ale kamień jest potrzebny
naszym firmom, które budują drogi. I nie będzie inaczej
w przyszłości. Budowa nowych
dróg trwa.
Przypomniałem sobie spotkanie w broumovskim Centrum
Informacji Turystycznej w 2011
roku. W dniu 17 czerwca tego

roku zorganizowano seminarium,
które miało zapoznać mieszkańców z wynikami studium wykonalności odbudowy linii kolejowej z Tłumaczowa do Otovic.
Zaproszonych zostało 27 gości i
przedstawicieli samorządów oraz
mieszkańców zainteresowanych
wsi, aby wypowiedzieli się na temat tej inwestycji. Sala Centrum
Informacyjnego była wypełniona w 75%. Seminarium otworzył
ówczesny burmistrz Broumova,
a następnie przemówił hejtman Kraju Kralovehradeckiego
Lubomír Franc. Podkreślał potrzebę większego otwarcia
się Regionu Broumovskiego,
na rozwój transgraniczny, turystykę i transport osobowy.
W dyskusji były negatywne głosy,
na temat odbudowy linii kolejowej z Tłumaczowa. Obawiano
się zbyt dużej ilości pociągów
towarowych. Kiedy zaczęła się
konkretyzować możliwość realizacji powyższej inwestycji, zaczęli
odzywać się przeciwnicy odbudowy, w większości podróżujący
samochodami. Na koniec sami
mieszkańcy wsi Otovice, oświadczyli, że nie chcą remontu linii
kolejowej.
Teraz kamień transportuje się
przez Otovice do naszego kraju
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samochodami ciężarowymi.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wszystkim, co
dotyczy odbudowy tej linii kolejowej, proszę przyjść do Centrum Informacji w Broumovie
i przeczytać broszurę „Dlaczego przywrócić linię kolejową z
Kłodzka do Broumova?” autorstwa Jiřího Kučery. To będzie na
pewno ciekawa lektura.
Na koniec coś przyjemnego:
strona polska w ostatnich miesią-

cach wykonała nową nawierzchnię drogi od przejścia granicznego w Otovicach aż do połowy
Tłumaczowa, więc jedzi się nam
lepiej. Według informacji od polskiej strony, wiemy że na wiosnę
nowa nawierzchnia powinna
być wykonana do skrzyżowania
w kierunku Nowej Rudy i Kłodzka.

Petr Cirkl

JEZDÍTE TAKÉ DO NOWÉ RUDY VLASTNÍM AUTEM?
Při mých posledních cestách
do Nowé Rudy přes přechod
v Tlumaczowě mne potěšilo, že
jsem v Otovicích již mohl jezdit
po nově vybudovaném mostě
před železničním přejezdem.
Nějakou dobu to trvalo, než se
tento nový most zprovoznil, ale
stálo to za to. Díky!
Již méně jsem byl spokojen,
když jsem ráno po sedmé hodině během cesty do Nowé Rudy
potkal na silnici směrem na Broumov tři velké naklaďáky s vlekem plně naložené štěrkem z tlumaczowského lomu. Nebyl jsem
sám, kde zaznamenal, že občas
z připojeného vleku odlétají kamínky, přímo na vaše přední sklo.
Zatím to vždycky dobře dopadlo
a sklo ne nepoškodilo (ještě že

mám sklo pojištěné!).
Z těchto aut asi občané Otovic moc velkou radost nemají.
Chápu však, že štěrk je potřebný pro některé naše firmy a tak
se musí velmi často přivážet do
naší republiky.
A nebude tomu jinak do v budoucnosti. Výstavba nových silnic
pokračuje.
Vzpomněl jsem si na jednání v broumovském Infocentru
v roce 2011. Na 17. června byl
toho roku zorganizován seminář, který měl seznámit občany
s výsledky studie proveditelnosti
obnovení trati z Tlumaczowa do
Otovic. Bylo pozváno27 hostů a
zástupců samospráv, ale i občané
z dotčených obcí, aby se vyjádřili
k této investiční akci. Sál Infocen-

tra byl zaplněn z 75%. Seminář
zahájit tehdejší starosta Broumova a poté promluvit k této akci
hejtman Královehradeckého kraje – Bc. Lubomír Franc. Zdůraznil
potřebu Broumovského regionu
se více otevírat přes hranice a realizovat rozvoj podnikání přes
osobní dopravu a rozvoj turistiky.
V rámci diskuse byly tři negativní
ohlasy s tím, že se jedná pouze
o vozbu stěrku a že trať bude
zahlcena spoustou nákladních
vlaků. Jak se začala konkretizovat
možnost realizace a výše investic,
začali se ozývat odpůrci obnovy
tratě, většinou z řad autodopravců. Nakonec sami občané obce
Otovice rozhodli o tom, že trať
prostě obnovit nechtějí.
Tak, a teď se štěk vesele do-

pravuje přes Otovice do naší
republiky nákladními auty.
Zajímá-li vás vše, co se týkalo
a týká obnovy této tratě, zajděte
si do infocentra a vyzvednete si
tam brožurku „Proč obnovit železnici z Broumova do Klodska“
od autora Bc. Jiřího Kučery,. Bude
to pro Vás určitě zajímavé čtení.
Na závěr něco potěšujícího:
polská strana v nedávných
měsících položila nový potah
silnice od hraničního přechodu
v Otovicích až do středu obce Tlumaczow, takže se nám tam pěkně
jezdí. Podle zpráv z polské strany
by se na jaře tento nový potah
měl protáhnout až na křižovatku ve směru na Nowou Rudu/
Klodsko.
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„BROUMOVANKA“ NIE ZAWIODŁA TAKŻE
NA TEGOROCZNEJ PIELGRZYMCE

W bogatym programie kulturalnym na scenie za Urzędem
Miejskim w Broumovie, nawet
podczas tegorocznej pielgrzymki nie zabrakło „Broumovanki“.
Orkiestra dęta „Broumovanka“
stała się tradycyjnym uczestnikiem tego wydarzenia. Fani muzyki dętej mieli okazję wysłuchać
ich piosenek.
„Broumovanka“ nadal boryka
się z brakiem stałych muzyków.
Niektórzy z jej członków już

zmarli, innym nie pozwala na to
już ich wiek i stan zdrowia. Młodzi, nowi muzycy nie przychodzą
nawet z Podstawowej Szkoły Artystycznej w Broumovie. Jest to
dla nich zbyt trudne.
Miłe jest to, że występy muzyczne „Broumovanki“ wspierają Iverta Keislerova z Velkého
Dřevíče, panowie Pavel Řehák
z Hejnic i Honza Drejsl z Hronova
– wszyscy to członkowie kapeli
Relax Band. Z naszą orkiestrą

dentą zagra również pan Vlastimil Drapač z Červenego Kostelca.
Zespół podczas swojego
koncertu utwory wykonali Víta
Rajchla i Jiřího Kollerta- Goléma,
ale również kapelmistrz pan Vaška Hrocha.
Obecnie śpiewacy „Broumovanki“ - Eva Ducháčová i Bohouš
Vlk mieli co robić. Wszyscy członkowie zespołu grali z pełnym
poświęceniem, co publiczność
doceniła to oklaskami.

Orkiestry dęte w obecnych
czasach nie mają łatwo. Istnieje
ich coraz mniej. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza
broumovska orkiestra dęta nadal
nam gra. Życzymy im, aby istnieli
jeszcze długi czas.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Petr Cirkl

BROUMOVANKA ANI NA LETOŠNÍ POUTI NEZKLAMALA
V bohatém kulturním programu na podiu za Městským
úřadem v Broumově, ani při letošní Broumovské pouti nechyběla
Broumovanka. Dechová hudba
Broumovanka se již stala tradičním účastníkem této akce. Milovníci dechové hudby tak mají
možnost poslechnout si jejich
písničky.
Broumovanka to nemá snadné – stále se potýká s nedostatkem stálých muzikantů. Někteří

její členové již zemřeli, ostatním
to již to nedovoluji jejich věk a
zdravotní stav. Mladí, noví muzikanti nepřicházejí ani ze Základní
umělecké školy v Broumově. Je
to prý pro ně náročné.
Potěšující je, že na jejich hudebních produkcích Broumovance vypomáhají jejich kamarádi a
známi. V letošním roce Broumovanku přijela podpořit sl. Iveta
Kejslarová z Velkého Dřevíče,
panové Pavel Řehák z Hejnic a

Honza Drejsl z Hronova – všichni
členové kapely Relax Band. Přijel
si také s naši dechovou zahrát
pan Vlastimil Drapač z Červeného
Kostelce.
Kapela také při svém koncertu zavzpomínala na zpěváky Víťu
Rajchla a Jiřího Kollerta-Goléma,
ale také na svého kapelníka –
pana Vaška Hrocha.
Současní zpěváci Broumovanky – Eva Ducháčová a Bohouš
Vlk se měli co činit. Také všichni

členové kapely hráli s plným nasazením. Přítomné publikum to
také řádně ocenilo potleskem.
Dechové hudby to v současné době nemají lehké. Existuje
jich stále méně a méně. Proto
jsme moc rádi, že ta naše broumovská dechovka nám sále
hraje. Přejeme jim, aby jim to
ještě dlouho vydrželo.
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„POLSKO-ČESKÉ ZÁBAVY S KÁVOU“ NA NÁMĚSTÍ V NOWÉ RUDĚ
V sobotu 12. srpna se na
náměstí v Nowé Rudě uskutečnila akce „Polsko-české zábavy
s kávou“. Akce byla pořádána
v rámci projektu „Společně pro
kulturu!“ a XXV. Mezinárodního
folklorního festivalu.
Návštěvníci akce jak z Polska tak z České republiky měli
možnost degustovat zvláště
připravenou kávu pro tuto akci
s názvem „Polczeszki“, ale i další
druhy kávy. Speciální kávu na
místě připravovali pracovníci kavárny „Biala Lokomotiva“ z Nowé
Rudy. Tato kavárna nám je také
známá z jejich prezentace při
otevírání opravené Café Herzog
v Broumově.
Majitel kavárny pan Leszek
Kopeć měl na této akci plné ruce
práce s mícháním kávové směsi.
Potěšující pro mne bylo, že se do
jeho směsi přidává také trochu
broumovského piva Opat. O kávu
byl nebývalý zájem a každý chtěl
ochutnat malý šálek kávy, který zde byl účastníků festivalu
podáván zdarma..
Na festivalu si na této kávě
pochutnávali i zahraniční účastnici festivalu. Já jsem měl to
štěstí, že jsem mohl mluvit se
skupinou z Turecké republiky
severního Kypru. Vedoucí této
skupiny „Doganci Culture and Art
Association Folk Dance Group“

mi řekl, že oceňují dobrou chuť
prezentované kávy, která se velmi
blíží té pravé turecké kávě, kterou
pijí v jejich zemi. V Polsku se jim
moc líbí a jsou zde již potřetí.
Stovky lidí navštívili tento
folkloristický festival. Většina
účinkující se také od 9. srpna do
13. srpna představila na venkovním pódiu na náměstí u radnice
v Nowé Rudě. Byly zde soubory
z Číny, Mexika, Slovenska, Špa-

nělska. Severního Kypru, Ruska,
Thajska, ale také soubor přímo
z Polska - z Nowé Rudy a Walbrzychu.
Festival probíhal pod přímým
patronátem starosty města Nowa
Ruda – Tomasze Kilińskeho, členky Sejmu – Moniky Wielichowskej
a polského senátora - Aleksandra
Szweda.
Počasí festivalu přálo, až na
deštivý pátek 11. srpna. Přestože

i v pátek přišli diváci a shlédli
vystoupení kapely z Klodska.
V neděli 13. srpna bude tento
festival zakončen akcí „Kuchnie
świata“ (Kuchyně světa), která
také proběhne na náměstí před
radnici. Jsou přichystána i česká
jídla.
Akce se Novorudským podařila. Škoda, že jen malý počet
návštěvníků přijel z Česka.

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

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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NOWA KSIĄŻKA JULIAN GOLAKA I JEGO ŻONY EWY JAZIENICKIEJ
W ZBIORZE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BROUMOVIE
Czytelnicy biblioteki miejskiej
w Broumovie mają okazję przeczytać nową książkę Ewy Jazienickiej i Juliana Golaka „Bądźmy
rodziną - nie tylko na pograniczu”.
Książka ukazała się w ubiegłym roku i napisana jest w języku polskim i czeskim. Autorzy
zadedykowali książkę legendar-

nym kurierom Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, którzy
jako pierwsi odważnie przenosili ideę bratania się narodów
i współpracy ponad granicami.
Publikacja uzupełniona jest
mnóstwem historycznych fotografii, głównie z terenu naszego
regionu, szczególnie z wydarzeń

Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
Miłośnicy historii dowiedzą
się o wielu ciekawych wydarzeniach w ostatnich trzydziestu
latach.

Petr Cirkl

NOVÁ KNIHA JULIANA GOLAKA A JEHO ŽENY
EWY JAZIENICKÉ VE FONDU BROUMOVSKÉ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Ti, kteří si vypůjčují knihy
v naší Městské knihovně mají
nyní možnost přečíst si novou
knihu Ewy Jazienické A Juliana
Golaka „Zůstaňme rodinou – nejen na pohraniční“.

Kniha vyšla v minulém roce
a je opět napsána česko-polsky.
Autoři uvádí na titulní stránce
„Kniha je věnována legendárním
kurýrům Polsko-česko-slovenské Solidarity, kteří jako první

odvážně nesli myšlenku sbratření
se národů a spolupráce napříč
hranicemi.
Kniha je doplněna spoustou
historických fotografii a to hlavně
z oblasti našeho regionu. V knize

nejsou opomenuty ani dokumenty z konání Polsko-českých dni
křesťanské kultury“.
Kdo má rád historii posledních třiceti let, určitě si v knize
počte.

Petr Cirkl

NAŠE BROUMOVSKÉ PIVO Z OLIVĚTÍNA TAKÉ DOBŘE ZNAJÍ
V POLSKÉ SWIDNICI
Při procházce po swidnickém náměstí během
zahájení Polsko českého kulturního
roku jsme nemohli přehlédnou zajímavý poutač v podobě pivního sudu, na naše olivětínské
pivo. Jako Broumováci jsme byli potěšeni, když
jsme se právě v tomto městě dozvěděli o tom,
jak je toto pivo zde oblíbené.
Právě na setkání ve swidnickém divadle, kde
byli také za svoji kulturní činnost oceněni dva
Broumováci – sl. Ogriščenková a pan Vogel ze
ZUŠ Broumov, nám mnozí potvrdili, že naše pivo
dobře znají a že jim také chutná.
***
Podczas Inauguracji Polsko-Czeskiego Roku
Kulturalnego, na świdnickim rynku, zobaczyliśmy
ciekawą reklamę naszego olivětínskiego piwa
w postaci beczki. Jako mieszkańcy Broumova
byliśmy zadowoleni z tego, że to piwo jest tu
popularne.
Potwierdzili to także uczestnicy spotkania
w teatrze świdnickim.
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego

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

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

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

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

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

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

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje pro
zkoumání vlastností papíru a
mnoho papírových skvostů. Každý návštěvník se může stát papírenským mistrem a načerpat
si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów
to niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką
Zadrną niedaleko Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku, w Diecezji Legnickiej. Najważniejszą
atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych
twórców śląskiego baroku: M.
Willmanna, M. Englera, J.W.
Neunhertza, F.M. Brokofa, P.
Brandla, J. Schrottera. W skład
kompleksu wchodzi bazylika
mniejsza Wniebowzięcia NMP,
kościół św. Józefa, Mauzoleum
Piastów Śląskich, klasztor SS.
Benedyktynek, Kalwaria Krzeszowska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
19 - 27 sierpnia 2017, Wrocław, Zielona Góra, Krotoszyn
W tym roku sceną dla artystów z całego świata będą ulice
we Wrocławiu (19-20.08.2017),
Zielonej Górze (22-23.08) i Krotoszynie (25-27.08).
Festiwal BuskerBus to święto
sztuki, która dostępna jest na
wyciągnięcie ręki. Interdyscyplinarny program przygotowany jest tak, aby każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Ponad 20
grup zaprezentuje szeroki wachlarz dyscyplin artystycznych.
Jednocześnie występy będą
odbywać się na pięciu przystankach festiwalowych, a każdy artysta wystąpi 1-2 dziennie.
Nie zabraknie muzyki na żywo,

pokazów ogniowych, tańca brzucha, akrobacji w kole cyrkowym,
sztuczek z balonami, pokazów
żonglerki, balansowania i manipulacji. Swoje umiejętności zaprezentują artyści z Czech, Grecji,
Japonii, Francji, Nowej Zelandii
i wielu innych krajów. Późnym
wieczorem w każdy festiwalowy
dzień odbędzie się wyjątkowe
widowisko artystyczno-rozrywkowe BuskerBus Kabaret. W programie kuglarstwo, taniec, teatr
i muzyka. Artyści udowodnią,
że te wszystkie dyscypliny można połączyć. Zaprezentują swoje najlepsze triki i spontanicznie
wymyślone pokazy, którymi nie-

ustannie zaskakują. To wszystko
przy bogatej oprawie muzycznej.
Wielkie jam session, z udziałem
festiwalowych gwiazd i lokalnych artystów, to już tradycja.
Każdy BuskerBus Kabaret jest
unikalny. Kluby festiwalowe
to: Proza (Wrocław), Piekarnia
Cichej Kobiety (Zielona Góra)
i Kino Przedwiośnie (Krotoszyn).
Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny
Organizator:
Małgorzata Węglarz
i Towarzystwo Wspierania
Sztuki Ulicznej Busker

55. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
24 - 27 sierpnia 2017, Kudowa Zdrój
Kolejna edycja jednego
z najstarszych festiwali muzycznych w Polsce, czyli 55. Festiwal
Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju. Pierwszą edycję Festiwalu
zainaugurowano 15 lipca 1962
roku w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci patrona imprezy –
Stanisława Moniuszki. Od 2012
roku dyrektorem artystycznym
jest Stanisław Rybarczyk, wybitny dyrygent i animator kultury. Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu jako Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego od lat jest
Współorganizatorem oraz Part-

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

nerem i wspiera Festiwal m.in.
w działaniach merytorycznych.
W ciągu kilku sierpniowych
festiwalowych dni w najpiękniejszych miejscach Kudowy:
w Teatrze Zdrojowym, Teatrze
pod Blachą, Sali Koncertowej
w Pijalni Wód Mineralnych, Parku
Zdrojowym, a także w kościołach
wystąpi kilkudziesięciu śpiewaków i muzyków z Polski i Czech.
Tegoroczna edycja obfitować
będzie w kilkanaście wydarzeń –
koncertów oraz widowisk.
Organizowany przez Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne
Festiwal w ciągu pięćdziesięciu

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

lat działalności stał się jednym
z najważniejszych polskich wydarzeń muzycznych, prezentując
twórczość ojca polskiej opery narodowej, Stanisława Moniuszki.
Organizator:
Moniuszkowskie
Towarzystwo Kulturalne
w Kudowie-Zdroju
Współorganizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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E-GLASS 2017 KULTUROWE ZŁOTO DOLNEGO ŚLĄSKA.
PLENER I SYMPOZJUM SZKŁA ARTYSTYCZNEGO
26 sierpnia - 2 września 2017, Szklarska Poręba

Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego E-glass to unikatowe edukacyjne przedsięwzięcie
w skali kraju i transeuropejskich
kontaktów z zakresu sztuki

szkła na twórczej płaszczyźnie
oraz wymiany nowych technologii artystycznych. Podczas
pleneru i sympozjum odbędą się
warsztaty artystyczne, pokazy
tworzenia szkła artystycznego
i designu, tworzenie witraży,
szkła palnikowego i hutniczego. E-glass realizowany będzie
od 26 sierpnia do 2 września
2017 w Leśnej Hucie w Szklarskiej Porębie, w Stacji Turystycznej Orle w Jakuszycach (w miejscu dawnej huty Karlsthal) oraz
w Hucie Szkła „Martin Stefanek”
w Desnej (CZ). W najbardziej
atrakcyjnym, letnim okresie
wakacyjnym studenci, artyści,
designerzy, przy wsparciu hutmistrzów z Polski będą „na żywo”
projektować i tworzyć szkło
artystyczne i szklany design.
Uczestnikami Festiwalu w tym
roku, poza studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, będą sławni designerzy i artyści: prof. Małgorzata Dajewska
(PL), Igor Wójcik (PL), dr Mariusz
Łabiński (PL), Jakub Berdych (jr)
(CZ), Peter Stanicky (CZ). Pokazy
formowania szkła na palniku gazowym: Beata Damian-Speruda,
pokazy techniki witrażowej: Karolina Spiak, pokazy dmuchania
szkła na piecu plenerowym: Jakub Kwarciński, Maciej Siedlecki,
Wojciech Boś. W projekcie udział
też wezmą hutmistrzowie i hut-

nicy Huty Szkła Julia w Piechowicach i Leśnej Huty w Szklarskiej
Porębie, przedstawiciele Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze
oraz Severočeskégo Muzeum
w Libercu. Zaproszeni artyści
(prof. Małgorzata Dajewska,
Igor Wójcik, dr Mariusz Łabiński,
Jakub Berdych, Peter Stanicky)
przeprowadzą autoprezentacje.
Historycy sztuki: dr Oldřich Palata z Muzeum Severočeskégo
w Libercu i dr Justyna Wierzchucka – kustosz szkła
z Muzeum K arkonosk iego
w Jeleniej Górze przygotują
2 wykłady o historii szkła. Dolny
Śląsk to region o wybitnie bogatej historii sztuki szklarstwa.
Ma ona parusetletnią tradycję
i jest przykładem współpracy
wielu pokoleń twórców tego
regionu. Jedyny w skali Polski
plener i najnowsze zjawiska
w sztuce szkła są rękojmią jego
oryginalności na artystycznej
mapie Polski i Europy.
Kuratorzy: Igor Wójcik, Marcin
Łabiński
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
Współorganizator:
Akademia Sztuk Pięknych
we Wrocławiu

4. FESTIWAL KRYSTYNY JANDY W SZCZAWNIE-ZDROJU
31 sierpnia - 3 września 2017, Szczawno-Zdrój
IV Festiwal Krystyny Jandy
w Szczawnie-Zdroju, skierowany jest przede wszystkim
do kuracjuszy z całej Polski, przebywających w obiektach Spółki
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”
S.A., wszystkich mieszkańców
Aglomeracji Wałbrzyskiej, regionu oraz Wrocławia. Spotkania
z aktorami i możliwość oglądania
wspaniałych spektakli i filmów
z udziałem Krystyny Jandy po-

zwolą na podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości, rozwoju świadomości obywatelskiej oraz kultury
i sztuki.
31.08 – „Danuta W” z Krystyną
Jandą,
1.09 –„One Mąż Show”
z S z y m o n e m M a j e ws k i m ,
2.09 – „Chamlet – monolog parodysty” z Michałem Zielińskim
3.09 – „Spowiedź chuligana, Je-

sienin” z Andrzejem Grabowskim
Dodatkowo we wszystkie dnie
Festiwalu, w Domu Zdrojowym
w Szczawnie-Zdroju nasi goście będą mogli oglądnąć filmy
z udziałem Krystyny Jandy.
Organizator:
Uzdrowisko Szczawno
- Jedlina” S.A.
Współorganizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
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52. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
WRATISLAVIA CANTANS IM. ANDRZEJA MARKOWSKIEGO.
RECITAR CANTANDO
7-17 września 2017, Wrocław
Recitar cantando – ten dosyć
frapujący tytuł 52. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia
Cantans im. Andrzeja Markowskiego ma symbolizować
pewne rozszerzenie formuły
programowej. „Deklamacja
i śpiew” od niepamiętnych czasów żyją w symbiozie, i to nie
tylko w przestrzeni muzycznej
kultury Zachodu. Specyficzny
związek tego, co mówione, recytowane i deklamowane, z tym,
co śpiewane – w kontekście europejskiej nowoczesności, może
nawet nowożytności – wskazuje
muzyczne terytorium, na które
wkracza teraz Wratislavia Cantans. Ową terra incognita do tej
pory była opera.
Do Wrocławia przyjadą renomowani artyści. Inaugurować
Festiwal będzie jeden z największych dyrygentów naszych cza-

sów, znawca i mistrz interpretacji
muzyki baroku – sir John Eliot
Gardiner ze swoimi zespołami.
To powrót do stolicy Dolnego
Śląska artystów, którzy są cenieni i kochani przez publiczność.
Na finał Festiwalu – debiut: dyrygent o korzeniach rosyjsko-greckich, Teodor Currentzis, i założony
przez niego wokalno-instrumentalny ensemble musicAeterna.
Naszymi gośćmi będzie cała
plejada artystów i grup specjalizujących się w wykonawstwie
historycznym: Accademia Bizantina kierowana przez Ottavia
Dantone, Ensemble La Fenice
i Jean Tubéry, grupy Il Suonar
Parlante i Concordu de Orosei
pod artystycznym kierownictwem gambisty Vittoria Ghielmiego, Le Concert Spirituel z
Hervé Niquetem, Vocalconsort
Berlin pod dyrekcją Daniela Reus-

sa, wreszcie – last but not least
– Il Giardino Armonico. Podczas
Festiwalu nie zabraknie oczywiście zespołów Narodowego Forum Muzyki: NFM Filharmonii
Wrocławskiej (gościnnie poprowadzi ją Marzena Diakun), Wrocławskiej Orkiestry Barokowej
(wystąpi pod batutą Andrzeja
Kosendiaka) i chórów NFM. Żaden Festiwal nie może obejść
się bez solistów, bez gwiazd. We
wrześniu we Wrocławiu będziemy mogli podziwiać niezwykłych
śpiewaków: Tomáša Krála, Karinę Gauvin, Hanę Blažikovą, Furia
Zanasiego, Willarda White’a czy
Zacharego Wildera, by wymienić
jedynie kilkoro z nich.
Organizator:
Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu

7 TIFF FESTIVAL // ZASOBY
7-17 września 2017, Wrocław

Po raz pierwszy odbył się
w 2011 roku. Powstał we Wrocławiu i od samego początku dedykowany jest fotografii. Powołany
po to, by animować i nakręcać
życie fotograficzne w mieście
i regionie, z roku na rok nabie-

ra siły. TIFF nie oddziałuje tylko
na swoje rodzinne miasto, ale
wpływa także na całą Polskę,
stając się tym samym wydarzeniem rangi międzynarodowej.
Nieustannie towarzyszy mu
idea zgłębiania i przeżywania
fotografii na nowo. Postrzega
ją bowiem jako medium istniejące w różnorodnych kontekstach
i biorące na siebie rozmaite funkcje – od działań amatorskich,
przez symboliczne przekazy,
aż do konceptualnych zapisów.
Widzi fotografię nierozerwalnie
związaną z całym światem sztuki
i przeciwstawiamy się w zamykaniu jej w obrębie sztywnych
granic medium. Dlatego też
co roku, zespół opracowuje zupełnie nową formułę tematyczną,
która składa się z czterech stałych części. Tematem tegorocznej edycji Festiwalu są „Zasoby”.
To, co było niezbędne, znaleźli
w sieciach kontaktów, w instytucjach publicznych, w przestrze-

ni miejskiej, w magazynach,
w prywatnych zbiorach, nawiązując partnerstwa i bartery.
Wystawy Programu Głównego dotyczą fotografii, które
trafiły do Wrocławia po 1945
roku (zasoby przywiezione),
pomysłów, które nie zostały dotychczas zrealizowane (zasoby
zablokowane) oraz przestrzeni
miejskiej rozumianej jako materiał twórczy (zasoby rozpoznane).
Holy-Art TIFF Open+ to czter y p ro j e k t y z re a l i zow a n e
przez młodych twórców wybranych w drodze otwartego
naboru. TIFF Działania to seria
aktywności opartych na założeniu, że wyprodukowane wystawy
są nie tylko punktem wyjścia do
szerszych rozważań, ale są również zasobem, który może zostać
wykorzystany przez festiwalową
publiczność.
Organizator:
TIFF COLLECTIVE
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Foto: Barbora Sladkovská a Richard Nevšímal

Na začátku července se mnoho
lidí na něco těší – děti na dlouhé prázdniny, dospělí na dovolenou u moře nebo v horách,
a my v Neratově zase na další
ročník jedinečného divadelního
festivalu Menteatrál, na kterém
vystoupí skvělí herci s postižením z různých koutů naší
republiky.
Letošní Menteatrál, už čtvrtý v pořadí, bude probíhat od
pátku 28. do neděle 30. července. Hlavní základnu tentokrát najde vedle cesty, která
vede nahoru Neratovem, asi
150 metrů od naší hlavní budovy. Díky festivalu ale jako
vždy ožije vlastně celý Neratov.
Většina představení se letos
odehraje pod plachtou velké-

ho šapitó, některá se svým
divákům představí i v našem
kostele. Kromě divadla festival
jako obvykle nabídne i hudební program, workshopy pro
děti i dospělé a také občerstvení, to vše průběžně od pátku
až do neděle.
O divadelní program se postará pražský soubor Ujeto,
brněnské uskupení Aldente, divadlo Vzhůru nohama z Kladna a samozřejmě i domácí neratovští herci s premiérou své
zbrusu nové hry. Hudbu pak
zajistí kapela Four in van
z Vysokého Mýta, všestranný
muzikant
Petr
Vydarený
a možná zahraje i jedinečná
neratovská kapela Mentallica.
Neratov také po letech znovu

rozzáří světelná instalace, a to
v noci ze soboty na neděli.
Organizátoři ze sdružení
Jiné jeviště ale nezapomínají
ani na to, že festival by měl
sloužit i pro předávání zkušeností s touto specifickou divadelní prací. Letošní ročník
Menteatrálu tak bude pojat
i jako setkání tvůrců z České
republiky. Zástupci divadel,
kteří se tu sejdou, budou
v rámci různých debat a workshopů společně diskutovat na
téma práce s lidmi s mentálním postižením.
Menteatrál bude zkrátka
jako vždy nabitý. Přijeďte si
ho užít s námi! Podrobný program najdete již brzy na
www.menteatral.cz.

NERATOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI SE BLÍŽÍ

Jak rychle letní dny utíkají, víme v Neratově moc dobře. Proto bychom vás už ted chtěli pozvat na naše
tradiční poutní slavnosti, největší akci celého neratovského roku. Konat se budou od pátku 11. srpna
až do úterý 15. srpna a opět nabídnou kromě duchovního programu i hudební a divadelní vystoupení,
charitativní Běh naděje a řemeslný jarmark, na své si přijdou i děti. V sobotu dopoledne se s námi
budete opět moci vypravit na pěší procesí z Rokytnice do Neratova, na večer pro vás chystáme velkolepý
společný koncert Filharmonie Hradec Králové a skupiny Oboroh. Nedělní odpoledne pak bude patřit
koncertu Marie Rottrové. Co říkáte? Necháte se na letošní slavnosti nalákat?

Opuštěný kostel na Vrchní Orlici
ožije mezi 3. a 9. červencem akcí
Mezi horama, během níž kostel
zaplní výtvory umělců z okolí,
ale také koncerty Jiřího Černého,
Evy Henychové a dalších.
Výtěžek akce bude využit na
další opravy kostela a jeho okolí.
--V sobotu 15. července přivítáme
v našem kostele skvělou kapelu
Kapky z Červené Vody, kterou
jste u nás mohli slyšet už vícekrát. Koncert začne v 15 hodin,
vstupné bude dobrovolné.
--Hned tři poutní mše se v naší
farnosti uskuteční ke svátku
sv. Anny. Za tou první můžete
ve středu 26. července ve 14 hodin vystoupat pod rozhlednu na
Anenském vrchu, druhá se bude
konat ve čtvrtek 27. července od
17 hodin v kapličce sv. Anny na
Nové Vsi a poslední pak v neděli
30. července od 14 hodin v kapličce na Hadinci.
--Víkend 28. až 30. července bude
v Neratově patřit hercům s postižením a jejich festivalu Menteatrál. Těšit se můžete na divadlo,
koncerty i různé doprovodné
workshopy. Podrobný program
již brzy na www.menteatral.cz.
--POZVÁNKY OD SOUSEDŮ
V sobotu 8. července doporučujeme navštívit sousední Orlické Záhoří a tamní mezinárodní soutěž v požárním sportu
"X. Orlicko-Bystřický putovní
pohár". V sobotu 22. července
se zase můžete vypravit do bartošovického kostela, kde se od
18 hodin koná benefiční koncert
ve prospěch této krásné barokní památky.
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Nabitý událostmi byl červen
pro obyvatele našeho chráněného bydlení Domov – vypravili se do nedaleké Rokytnice
a Letohradu, ale také až do
Hradce Králové či Rynholce.
Do Letohradu je pozvali
hasiči z SDH Letohrad Orlice

na společné odpoledne s ukázkami stříkání vody na cíl, střelbou ze vzduchovky i opékáním
buřtů. V Rokytnici byla jejich
cílem bowlingová dráha, na
které si užili spoustu legrace.
Do Hradce se těšili hlavně
milovníci letadel, helikoptér,

vojenské techniky a motocyklů, protože se tu konal Letecký
den zdravotně postižených
občanů. Díky zastávce v minizoo v Častolovicích si ale na
své přišli i ti, kdo mají radši
zvířátka než stroje.
Rynholec hostil malý divadelní festival, na kterém se
o skvělé hudební překvapení
postarali členové naší neratovské skupiny Mentallica. I přes
to, že jim kvůli nemoci chyběla
houslistka, se vystoupení povedlo na jedničku.
Organizátorům všech akcí
moc děkujeme za pozvání.
Máme radost, že společné trávení volného času s handicapovanými se u nás stává
samozřejmou a běžnou věcí.

V malé filmové studio se
v červnu proměnil náš kostel,
hospoda a mnoho dalších míst
v Neratově. Točil se tu totiž
klip, který o našem sdružení
připravuje Česká spořitelna.
Rolí herců i komparzu se
v něm ujali obyvatelé Nerato-

va, naši kolegové a také děti
včetně žáků naší speciální
školy, kteří podle filmařů spolupracovali přímo perfektně.
Nechyběli ale ani profesionální herci, ti se zhostili rolí
zakladatelů našeho sdružení
zamlada.

Natáčení trvalo od čtvrtka
až do soboty a bylo chvílemi
náročné, ale díky milé atmosféře a pěknému počasí všichni
své role zvládli. Natočený
materiál teď putuje do střižny
a na výsledek se můžete spolu
s námi těšit letos na podzim.

Naše sdružení se od června
pyšní titulem "Zaměstnavatel
bez bariér 2017". Ocenění,
které jsme získali, se předávalo
jako součást ceny "Zaměstnavatel roku", čímž jsme se ocitli
mezi oceněnými jako Škoda
Auto, Hyundai Motor Manufacturing Czech a Sazka.
Slavnostní vyhlášení ceny
proběhlo v Centru pohybové
medicíny v Praze a ocenění si
za nás převzala vedoucí našich
řemeslných chráněných dílen
Kopeček a členka naší správní

rady v jedné osobě, paní Ro- jsme si vystavili v chráněných
mana Bukáčková. Titul, ze dílnách na Kopečku, kde se
kterého máme velkou radost, na něj můžete podívat i vy.

Foto: Klub zaměstnavatelů

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, z. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci, šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci.
Vydáváno od července roku 2010, archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Sdružení Neratov, z. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz.

Maruška a Lukáš H. z našeho
chráněného bydlení se rozhodli
postavit na vlastní nohy a našli
si společný pronájem. Přejeme jim
do života hodně štěstí!
--V červnu jsme u nás uvítali
35 skvělých pomocníků – dobrovolníků z firem Vodafone
a ČSOB, z Oblastní charity Hradec Králové i z řad členů Klubu
neratovských andělů. Kus práce
za nimi zůstal v Neratově i v našem zahradnictví v Žamberku.
--Na návštěvu k nám zavítal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří
Štěpán a také ministr kultury Daniel Herman. Návštěvy se nesly
v přátelském duchu a oba pánové naši práci pro region i pro lidi
s postižením velice ocenili.
--Náš kolega Kamil Novák
uspořádal v Králíkách besedu
s výstavou fotografií o Demokratické republice Kongo.
--Vedoucí našeho obchodu, paní
Mušukové, se narodila holčička
Michalka. Rodičům gratulujeme
a Michalce přejeme pevné zdraví!
--Výročí čtvrt století od svého
založení u nás oslavila Diecézní
charita Hradec Králové. My jí
k jubileu touto cestou ještě jednou
blahopřejeme!
--Divadelní spolek "Na skále" Helvíkovice pro nás uspořádal benefiční představení své bláznivé
komedie "Nájemníci pana Swana".
--Poděkování
posíláme
paní
Věrce Dvořákové z litomyšlské
charity za květináčky pro naše
zahradnictví.
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní program
Kulturní program
únor 2014
červenec 2017
15. 2. 20:00

1. 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 abohatá
24. – 28. 7. 2017
pubertální
anarchistka
mladistvýtombola.
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:
150,Kč/senioři,
děti
od
6
15
let,
studenti
80,Kč/
Po stopách
průmyslníků
Vernisáž vprvních
sobotu 1.2.2014
v 16.00 hodin. Výstavní síň 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
12. 7. 19:00
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: KlubStředa
seniorů
Broumov
nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré
ArtCafé OpenAir – 13th Dimension
Výstava Jakuba Lipavského představuje soubor objektů.
finanční zázemí. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se
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
tradic
ve
vlastních
aranžích,
IP
Vstupné: 190,- Kč
T
komedie
Náš
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
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins,
aleBroumov.
i současnějším přístupem Roberta Sypal,
Craye,
filmových na
experimentů.
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
Areál
Dětského
hřiště
sál IC. Pořádá: Město 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
BLANKA
ŠRŮMOVÁ,
JAN
SAHARA
HEDL DON ŠAJN
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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ZA POKLADY BROUMOVSKA

8. 8., 10. 8., 22. 8., 24. 8.

2. 20:00
Letní1.hudební
festival bude i letos lákat na deset výjimečných podvečerních
koncertů českých i zahraničních umělců v unikátní atmosféře barokních
kostelů. Koncerty se konají každou prázdninovou sobotu od 18 hodin,
vždy v jednom z deseti broumovských kostelů. Vstupné na koncerty je
Hraje ahudební
skupina
Rtyněvev kterých
Podkrkonoší
dobrovolné
výtěžek z něj
je určen Geny
na péči –
o kostely,
koncerty
KD Střelnice.
Pořádá:
Broumov. Vstupné: 80,-Kč
probíhají.
Více informací
naČSŽ
www.zapoklady.cz

Interaktivní
prohlídky Skriptoria
15. 2. 20:00
10:00

Iluminace, Písařská dílna

Knihtisk
PLESPergamen,
PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ PLES 13:00
Mimořádné interaktivní prohlídky středověké klášterní písárny pro veřejnost,

25. 7. – 25. 8. Po – Pá 9:00 – 17:00

3. 2. – 21. 2. 8:00 – 16:00
VÝSTAVA
OBRAZY JIŘÍHO KOLLERTA
A KRAJKY
MARCELY FOTOGRAFIE
HOVADOVÉ
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ

Výstavní síň na Staré radnici. Pořádá: Město Broumov.

z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča

TIP!

áš
1. 8.Vernisáž
21.30 v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň StaréNradnice

PŘES KOSTI MRTVÝCH – LETNÍ KINO

9. /2.
14:00 / Mysteriózní / Thriller
Krimi
Drama
Polsko
/ Česko / Německo / Švédsko / Slovensko, 2017
BROUMOVANKA
Skrze
energickou
a značně
postavu
Janiny
Dušejkové,
Taneční
odpoledne.
KDexcentrickou
Střelnice. Pořádá:
Klub
seniorů
Broumov
učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé
osady na polsko-českém pohraničí, ve kterém se v rychlém sledu stane
několik
12.záhadných
2. 19:00 vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu…š TIP!
Ná
Areál Dětského hřiště. Pořádá: Město Broumov.

TRAVESTI
Kyrgyzstán

1.8. – 25. 8. Út – Pá 9:00 – 17:00, so 9:00 – 12:00
SHOW

TECHTLE MECHLE

Zachycení pustých hor a panenské přírody v pohoří Ťan Šan
v Kyrgyzstánu.
Výstava
fotografií
Jaroslava
K mistru Alexovi
a slečně
Dolores
přišlaWintera.
i zbrusu nová posila
Výstavní
síň Lokart
v Café
Herzog.slečna
Pořádá:
Městokterá
Broumov
a hvězda
pražského
kabaretu
Stacey,
je nejlepší
imitátorkou Cher u nás.

Pátek 4. 8., 18. 8. 20:00 a 21:30

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

Letošním tématem prohlídek je stavitelství a Baroko. Doporučujeme rezervaci
vstupenek. Objednávky: prohlidky@broumovsko.cz, Tel. 734 443 161
Broumovský
klášter. Vstupné: dospělí 170,- Kč/ děti 110,- Kč
12. 2. 19:00

MARCEL
FLEMR
Pátek
4. 8., 11. 8., 18. 8.,
25. 8. 19:00 - BLUES

Páteční
muzika
v Café
Dientzenhofer
Osobitý pražský
bluesový kytarista
v současné
době hraje ve svém

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.
ve kterých se s námi přenesete do středověku a vyzkoušíte si psaní husím
brkem,
broušení
pergamenu,
přírodních
barev či& vázání
knih
v naší
K tanci
hraje Swing
Sextetvýrobu
Náchod
a Duo Simon
Kaněra,
zpěv:
Lee
unikátní
klášterní
písárně,
která je běžně
přístupná
pouze
školním kolektivům.
A.Davison,
Pavlína
Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
Vstupné:
dospělí
150,- Kčv /senioři,
6 na
– 12
let 80,- Kč / děti
3 – 6 let
Předprodej
vstupenek
prodejněděti
EDA
broumovském
náměstí.
40,děti do 3Pořádá:
let zdarma,
rodinné vstupné
380,- KčVstupné: 80,-Kč
KDKčStřelnice.
Podnikatelský
klub Broumov.
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Broumovský klášter
17. 2. 19:00

Středa 9. 8. 19:00

PEKLO V HOTELU

Náš

TIP!

ArtCafé OpenAir – Alexandre Glize (FR)

WESTMINSTER

Originální fusion styl, kde se snoubí mix akustické kytary, klasiky i latiny,
přes jazz až po rock´n´roll s elektronickými efekty. Rezervace: jakub.
hejdanek@klasterbroumov.cz, tel. 734 570 141
Klášterní zahrada. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

Neděle 13. 8. 10:00 – 13:00

Bláznivá komedie
o tom, že anivkdyž
jste členem vlády, není
Pohádkové
putování
broumovském
klášteře
jednoduché
si něcoputování
začít s vdanou
sekretářkou.
vybrat
si k záletům
Oblíbené
pohádkové
pro malé
i velké. DětiA si
vyzkouší
své
hotel, kdea je
i vaše
a čínská obsluha vám moc nerozumí,
dovednosti
čeká
na manželka
ně odměna.
je
přímo
katastrofa.
To
potom
potřebujete
spolehlivého
osobního
Zahrada broumovského kláštera. Vstupné: 40,- Kč
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
13.rozum
8. – 24.
9.
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

VÝSTAVA VÍCEHLAS – Jaromír Novotný
Městské
Broumov.
Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
Vernisáž
12.divadlo
8. 2017.
Více na:Pořádá:
www.galeriedum.cz
Galerie dům, klášterní zahrada.
2. 19:00
19.24.
8. 18:00

IP!
Náš T

KAREL

ROCKSTOCK

Náš

TIP!

Festival rockových kapel. Vystoupí: Vivian, Temper, Alternative Core,
Big Dog, Wajnot?
Areál Dětského hřiště v Broumově.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

PLÍHAL

Pravidelné
hudebníFlemr
večery,
přiHudebně
kterých se
muzikanti
bandu Marcel
Trio.
se budou
hlásí k střídat
hlubšímu
odkazu Kryštof
Karvovský
a Jakubblues.
ŠafářJeho
s Tomášem
kořenům
elektrického
rukopisMrštinou.
je inspirován mistry elektrické 19. 8. a 20. 8. (derniéra) 19:00
Broumovský
klášter,
kavárna.
Vstupné:
kytary jako
je T-Bone
Walker,
Lowellzdarma
Fulson, Clarence „Gatemouth“
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
Hudebně-divadelní
mapujícína
(nejenom)
tisíciletou
historii
Vstupné: 160,-Kčprojekt
v předprodeji
IC Broumov,
200,-Kč
na místě
aledenně
i současnějším
přístupem
5. 8.Collins,
- 8. 10.,
kromě pondělí,
8:00Roberta
– 12:00Craye,
a 13:00 – 17:00
Broumovska
vypráví o nutnosti vlastního zakotvení a získání kořenů,
Buddy Guye a Otise Granda.
o hranicích na mapách i v lidských srdcích. Vstupné: předprodej 190,- Kč /
150,Výstava
věnovanábenediktinský
životu a umělecké
benediktinského kněze
26.Kč
2. studenti,
19:00 na místě 240,- Kč / 180,- Kč studenti
sál Kreslírna,
kláštertvorbě
v Broumově.
Dřevník, klášterní zahrada
Sigismunda
Ludvíka Boušky
(1867-1942)
při příležitosti výročí 150 let
Pořádá: Agentura
pro rozvoj
Broumovska
ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ
od jeho
narození.
Vstupné:
190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Poutavé
Středa
23.vyprávění
8. 19:00okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
Výstavní síň Muzea Broumovska.
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Pořádá: Muzeum Broumovska a Petr Bergmann.
ArtCafé
Open Air – VESNA
Univerzity
Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a
15. 2. 15:00
Vesna
– čtyři osobité
představující slovanské bohyně jara, léta,
popularizátor
českéženy
hudby.
5. 8., 11. 8., 12. 8., 19. 8., 25. 8. 20:00 a 21:30
podzimu a zimy. Toto uskupení stylově propojuje slovanský folklór
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
a klasickou
hudbu,
přidává i prvky
jazzu
a world music, to vše v aranži
sál Kreslírna,
benediktinský
klášter
v Broumově.
Divadlo D5, Praha
filmové
hudby.
Jímavé
melodie
se snovou harmonií a hravými texty.
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj Broumovska
Noční prohlídka tématicky zaměřená na momenty života v klášteře.
Rezervace:
jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz,
tel. 734 570 141
Vstupné: 120,-Kč
/ 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Objednávky:
tel.nerozlučných
734 443161 kamarádů –
Není snadprohlidky@broumovsko.cz,
nikdo, kdo by neznal čtveřici
Klášterní zahrada (v nepřízni počasí sál Kreslírna nebo Dřevník)
dobrosrdečnou
důvtipnou
Fifinku,
roztržitého
Broumovský
klášter.aVstupné:
150,Kč/ děti
85,- Kčovšem geniálního
Pořádá:
28. 2.Agentura
18:00 pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka
Pinďu5.a8.nemotorného
siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do
Sobota
a 19. 8.
POLSKÉ
TATRY
A OKOLÍ
Sobota 26. 8. 20:00
a 21:30
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
Cestopisná přednáška
Hradozámecká
noc
v broumovském klášteře
dobrodružství.
Mimořádné prohlídky zaměřené na opaty broumovského kláštera.
Přijďte
hradozámeckou
kdy se aotevírají
památky
pokulturu,
celé
Pavelzažít
Bičiště
Vám představínoc,
zábavnou
netradiční
formou
Prohlídky
se divadlo
konají vBroumov.
těchto časech: 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30,
České
republice,
broumovského
kláštera.
Městské
přírodu,
historiido
a zvyky
obyvatel dané
oblasti.
15:30
Objednávky:
prohlidky@broumovsko.cz,
tel.
734
443161
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Klášter Broumov. Vstupné: 60,- Kč
Broumovský klášter. Vstupné: 150,- Kč/ děti 85,- Kč

Bezděkovský kostelíčku

Noční prohlídka kláštera

Opatské prohlídky

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

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

∙ www.pinstudio.cz
Grafická úprava a tisk: Centrum služebGrafika:
BroumovPINstudio
s.r.o. – Tiskárna
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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.
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Uzdrowisko Lądek - Zdrój.
Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

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

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

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

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

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

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

