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

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką twórczością do historii niemieckiej literatury. 
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę. 
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci 
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol). 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturo-
wo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

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

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 7 miejsc noclegowych. 

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga

ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers,  
Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.

„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der 
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den 
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol). 

Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 

Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof
Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego 
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i  spowiedzi, w konse-
kwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.

W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu 
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata 
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech. 

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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Fot.  Miasto Duszniki-Zdrój 
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W Letohradzie w Repu-
blice Czeskiej 22.10.2017 
roku odbyła się uroczystość 
zakończenia XXVIII Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej. 

W uroczystościach wzięło 
udział ok. 500 osób. Pierwszą 
częścią programu była msza 

święta w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP, którą odprawił 
ks. Vaclav Vacek, proboszcz 
parafii. Z Polski przyjechały 
delegacje z Wrocławia, Ląd-
ka-Zdroju, Wałbrzycha, No-
wej Rudy, Kłodzka, Ząbkowic 
Śląskich, Bielawy, Niemczy 
i Mieroszowa.

Po wspólnym obiedzie
w zabytkowym  kościele św. 
Jana Nepomucena w Rynku od-
był się spektakl pt. „Wojciecho-
we Ślady”, w wykonaniu Ogól-
nopolskiego Teatru William-Es z 
Wałbrzycha oraz koncert chóru 
„Familia Cantorum” z Letohra-
du. Kościół ponownie wypeł-

nili mieszkańcy miasta i goście 
z Polski. Po zakończeniu kon-
certu Julian Golak, przewod-
niczący Komitetu Organiza-
cyjnego podsumował XXVIII 
DNI. Stwierdził, że w 2017 
roku zorganizowano ponad 
90 różnorodnych wydarzeń 
społeczno - kulturalnych 

Ewa Jazienicka

ZAKOŃCZENIE  XXVIII POLSKO-CZESKICH DNI KULTURY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W LETOHRADZIE

Ogólnopolski Teatr William - Es zaprezentował spektakl pt. „Wojciechowe Ślady”, w którym przedstawiono życie i męczęńską śmierć biskupa Wojciecha, według scenariusza 
i w reżyserii Danuty Gołdon-Legler. Fot. Julian Golak

Przyjęty entuzjastycznie koncert chóru parafi alnego „Familia Cantorum”. 

 Goście z Polski zwiedzili z zainteresowaniem wystawę poświęconą polskim 
żeglarzom, wykonaną w technice wypalania na blasze stalowej. Fot. T. Bazała
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w 40 miejscowościach w Polsce 
i w Czechach. Na zakończenie 
swojego wystąpienia wręczył 
fi gury św. Wojciecha staroście 
miasta Petrovi Fiali oraz ks. Vac-
lavovi Vackovi, które powstały 
podczas polsko-czeskiego ple-
neru artystycznego w Sokolcu. 
Spotkanie podsumowali tak-
że starosta miasta, proboszcz 
parafi i oraz burmistrz Niemczy 
Grzegorz Kosowski. Wszyscy 
wskazywali, że warto kon-
tynuować współpracę przy-
graniczną i w dalszym ciągu 
organizować tego typu wyda-
rzenia. Następnym punktem 
w programie było uroczyste 
odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej Międzynarodowy Szlak 
Św. Wojciecha. Tablicę umiesz-
czono przy kościele w Rynku. 
Ostatnim punktem progra-
mu było zwiedzanie Muzeum 
Regionalnego oraz wspólny 
posiłek.

Głównym organizatorem 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej (od 1990 roku) 
jest Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
oraz Solidarność Polsko-Cze-
sko-Słowacka.

Ponadto w organizację 
tego wielkiego wydarzenia 
społeczno-kulturalno-edu-
kacyjnego włączają się sa-
morządy lokalne oraz różne 
organizacje pozarządowe na 
pograniczu polsko-czeskim. Julian Golak przekazuje fi gury św. Wojciecha ks. proboszczowi V. Vackovi oraz staroście P. Fiali. Są one wręczane osobom 

zasłużonym dla organizowania Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha. Fot. E. Glura

Letohrad, 22.10. 2017. Otwarcia stacji na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha dokonali wspólnie: Petr Fiala, starosta Letohradu, ks. proboszcz Vaclav Vacek, 
Grzegorz Kosowski, burmistrz Niemczy i Julian Golak, pomysłodawca oraz autor koncepcji Szlaku Św. Wojciecha z Pragi do Gdańska. Fot. Ewa Glura

Msza święta w kościele Wniebowzięcia NMP w Letohradzie. Fot. T. Bazała



6  Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

28 września 2017 roku 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Bolesława Chrobrego 
w Kłodzku obradował Sejmik 
Województwa Dolnośląskie-
go. Sesja ta była inicjatywą 
kilku radnych i odbyła się w sali 
im. Arnošta z Pardubic. 

Ziemia Kłodzka to moja 
Mała Ojczyzna -  urodziłem się 
60 lat temu w Nowej Rudzie, 
tutaj chodziłem do szkoły, tutaj 
założyłem rodzinę z moją je-
dyną żoną Ewą  z Nowej Rudy 
(nauczycielką), tutaj urodziło się 
czworo naszych dzieci. Mieszkam 
od urodzenia w Nowej Rudzie. 
Niestety przed 20 laty, zlikwido-
wano cały przemysł w moim mie-
ście rodzinnym - łącznie prawie 
12 tys. stałych miejsc pracy. 
Przede wszystkim została za-
mknięta kopalnia węgla kamien-
nego, w której pracowało ponad 
sześć tysięcy ludzi. Ponadto zli-
kwidowano Zakłady Przemysłu 
Jedwabniczego, które zatrudniały  
dwa tysiące pracowników. Padły 
również inne mniejsze zakłady 
pracy. 

Większość młodzieży po-
szukuje pracy poza powiatem 
kłodzkim. Podobnie dzieje się 
w pozostałych gminach Ziemi 
Kłodzkiej. Co trzeba zrobić, aby 
odrodzić życie i rozwój na po-
graniczu?

Wydaje mi  się, że podstawą 
jest dobra edukacja, a następnie  
odpowiednia oferta atrakcyjnej 
pracy, która daje możliwości dal-
szego  systematycznego rozwoju.

W latach 1990-1994 zosta-
łem po raz pierwszy w życiu 
wybrany radnym, a następnie 
przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie. W tym samym 
czasie byłem radnym Sejmiku 
województwa wałbrzyskiego 
i pracowałem tam, pełniąc funk-
cję przewodniczącego komisji 
ochrony środowiska. Przygoto-
waliśmy przy pomocy, niestety 
już śp. prof. Janiny Fatygi  pierw-
szy projekt tzw. ustawy górskiej, 
niestety nie został on wykorzy-
stany, póżniej opracowaliśmy  
program znany jako uzdrowie-
nie tzw. „Czarnego  Trójkąta”, 
czyli wzorcową  rewitalizację 

stanu środowiska w obszarach 
przygranicznych na trójstyku gra-
nic Polski, Czech i Niemiec…Po-
nadto w tym czasie (1994- 1998) 
zaplanowałem i konsekwentnie 
realizowałem budowę pierwsze-
go wyłącznie polsko- czeskiego 
Euroregionu Glacensis. Dzisiaj już 
wszyscy wiedzą jakie przynosi to 
duże korzyści, szczególnie  dla 
mieszkańców na pograniczu 
polsko- czeskim.

W 1998 roku zostałem 
przewodniczącym rady powia-
tu kłodzkiego, największego 
powiatu ziemskiego w Polsce. 
W radzie powiatu zasiadało  wte-
dy aż 60 radnych.

Po prawie 20 latach powiat 
kłodzki ma jednak duże proble-
my związane z utrzymywaniem 
i rozwojem powiatowego ZOZ-u. 
Zadłużenie jest bardzo poważne- 
na granicy wszystkich możliwości 
największego  powiatu ziemskie-
go w Polsce i w zasadzie  nie po-
zwala już pobierać w bankach 
dalszych kredytów. Stan większo-
ści dróg powiatowych, których  
w tym powiecie jest aż 700 km 

jest zły. Pozyskiwanie środków 
na remonty dróg powiatowych 
idzie raczej wolno i nie spełnia 
oczekiwań mieszkańców oraz  
inwestorów.

Ponadto z terenu Ziemi 
Kłodzkiej wyjechało  w tym czasie 
ponad 20 tys. osób (ofi cjalnie), 
większość to młodzi ludzie, któ-
rzy wyruszyli w szeroki i nowy 
świat, aby poszukiwać lepszych 
możliwości do życia i rozwoju… 
Czy można tę tendencję zatrzy-
mać i odwrócić? Nie jest to takie 
proste i oczywiste.

W jaki sposób Sejmik Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
pomagał w rozwoju powiatu 
kłodzkiego oraz innych gmin 
przygranicznych w ostatnich 10 
latach; wydaje mi się, że mogę 
już udzielić chociaż  częściowej 
odpowiedzi.

Byłem jednym z pięciu rad-
nych, którzy zainicjowali powsta-
nie w Sejmiku specjalnej komisji 
ds. zapobiegania pereferyzacji 
ziemi kłodzkiej.

Mam ten zaszczyt, że miesz-
kańcy wybierali mnie w trzech 

Julian Golak

SESJA WYJAZDOWA SEJMIKU W KŁODZKU

Prezydium Sejmiku. Od lewej: Przewodniczący Paweł Wróblewski, wiceprzewodniczący: Krzysztof Skóra, Kazimierz Huk, Julian Golak.
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Radni Sejmiku podczas sesji w sali im. Arnošta  z Pardubic. W pierwszym rzędzie od prawej: marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałkowie: Iwona Krawczyk,
Marek Michalak i Tadeusz Samborski.

ostatnich kadencjach  radnym 
województwa. Od samego po-
czątku widziałem potrzebę od-
budowy infrastruktury drogowej 
i kolejowej, co odważnie wpi-
sywałem do mojego programu 
wyborczego, chociaż niektórzy 
ludzie życzliwi doradzali mi, aby 
tego nie robić, bo jest to trudne 
do zrealizowania i może się nie 
udać.

Jakie zadania udało się 
zrobić podczas mojej pracy 
w Sejmiku od 2006 roku?

Odbudowano linię kolejową 
Kłodzko - Wałbrzych, na której 
była największa w Polsce liczba 
wysokich mostów i wiaduktów 
oraz długich (aż trzech) tuneli. 
Linia ta funkcjonuje do dzisiaj 
i cieszy się coraz większym po-
wodzeniem wśród pasażerów.

Zrewitalizowano linię kole-
jową Kłodzko - Kudowa-Zdrój, 
bardzo ciekawą krajobrazowo 
długą drogę kolejową, która 
prowadzi przez uzdrowiska; 
Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój 
aż pod  samą granicę do Kudo-
wy-Zdroju. Być może wspólnie 
z Czechami uda się odbudować 
także połączenie z Nachodem

Powołano do życia nową 
firmę kolejową: Koleje Dolno-

śląskie, która była pierwszą 
w Polsce spółką kolejową samo-
rządu województwa. Okazało 
się to świetnym rozwiązaniem, 
bowiem ciągle rośnie liczba 
pasażerów, którzy korzystają 
z usług tej nowej spółki samorzą-
du województwa dolnośląskiego

Zakupiono nowe, nowocze-
sne pociągi, zarówno szynobusy 
jak również elektryczne zespoły 
trakcyjne, które kursują między 
innymi pomiędzy Kłodzkiem,
a Wałbrzychem oraz Kłodzkiem  
i Wrocławiem. Zakupy nowocze-
snego taboru kolejowego będą 
kontynuowane, są na to zabez-
pieczone środki w budżecie wo-
jewództwa. Standard podróży 
kolejami dolnośląskimi znacznie 
poprawił się i mam często do-
wody tych pozytywnych zmian

Zabiegamy także bardzo 
intensywnie o remont i uru-
chomienie nieczynnej od lat 
linii kolejowej z Kłodzka przez 
Lądek- Zdrój do Stronia Śląskie-
go. Niestety ta linia (nr 322) nie 
jest własnością Województwa 
Dolnośląskiego, więc sprawa 
nie jest prosta, ale od kilku lat 
bardzo dużo wysiłku wkładam 
w działania na rzecz uruchomie-
nia tej niezwykle istotnej dla zie-
mi kłodzkiej linii kolejowej.

Zbudowano nowe obwod-

nice drogowe 1. Nowa Ruda 
- Ludwikowice Kłodzkie (trzy 
etapy), w przygotowaniu jest 
czwarty etap: obwodnica Słupca. 
2. Obwodnicę Uciechowa, 3. Ob-
wodnicę Sieniawki, 4. Obwodnicę 
Ząbkowic Śląskich. 5. Obwodnicę 
Świdnicy. 6. Obwodnicę Szczaw-
na-Zdroju i Wałbrzycha.

Obecnie prowadzona jest bu-
dowa obwodnicy Dzierżoniowa.

Odbudowano drogę woje-
wódzką na odcinku Łagiewniki- 
Dzierżoniów- Bielawa.

Wyremontowano najbardziej 
istotne dla poprawy komunikacji 
odcinki dróg wojewódzkich: mię-
dzy innymi; Kłodzko- Wałbrzych; 
Ścinawka Średnia - Polanica-
-Zdrój; Ząbkowice Śląskie - Ka-
mieniec Ząbkowicki - Złoty Stok 
- Lądek Zdrój, a także inne od-
cinki dróg wojewódzkich na po-
graniczu polsko - czeskim, wio-
dące między innymi do przejść 
granicznych w Tłumaczowie 
i w Mostowicach.

Obecnie zaplanowano re-
monty kolejnych odcinków 
dróg wojewódzk ich,  mię -
dzy innymi w Górach Sowich 
i w Górach Stołowych. Rozpoczę-
to już remont generalny dużych 
odcinków dróg wojewódzkich; 
między innymi z przejścia 
granicznego w Tłumaczowie 

do Ścinawki i Gorzuchowa, a tak-
że przez Włodowice do Nowej 
Rudy i Ludwikowic Kłodzkich.

Największy problem stano-
wi jednak droga krajowa nr 8, 
szczególnie na najbardziej ob-
ciążonym odcinku z Wrocławia 
do Kłodzka. Sejmik już w 2012 
roku przeznaczył prawie trzy mi-
liony złotych na przygotowanie 
dokumentacji rozbudowy i mo-
dernizacji (drogi, która nie jest 
wojewódzką). Ponieważ z War-
szawy nie dostrzegano potrzeby 
modernizacji tej niezwykle istot-
nej drogi, która jest podstawowa 
arterią komunikacyjną łączącą 
Ziemię Kłodzką z autostradą A-8 
oraz z Wrocławiem i aglomeracja 
wrocławską. Sejmik podjął decy-
zję o przekazaniu środków fi nan-
sowych na tzw. „drogę śmierci”, 
jak coraz częściej jest określana  
tragiczna ósemka. W 2014 roku 
przekazano nieodpłatnie całą 
dokumentację do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych  i Au-
tostrad w Warszawie. Ciągle 
czekamy na wykorzystanie tej 
dokumentacji i rozpoczęcie in-
westycji.

Wystąpienie wygłoszone 
na sesji Sejmiku Wojewódzwa 
Dolnośląskiego 28.09.2017 r.



8  Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

Jak už se stalo tradicí, sjeli se 
ve dnech 20. října do Broumova 
básníci nejen z Čech a Moravy-
(celkem 19) a Polska(21), ale také 
ze Slovenska(4) a o několik dní 
dříve přijela i bulharská básnířka 
a překladatelka Dimana Ivanová 
z Varny  a z Charkova přijel ukra-
jinský básník Sergej Šelkovyj.

Autory z Bulharska a Ukrajiny 
jsem představila 18. 10. na bese-
dě v knihovně v Novém Městě 
nad Metují. Před tím jsem jim 
však nabídla alespoň v krátkosti 
poznat toto a také další město 
východních Čech - Náchod. 
Následující den jsme se zúčast-
nili významné akce Střediska 
východočeských spisovatelů v 
Přelouči, jakou je křest sborníku 
východočeských autorů tento-
krát o cestách a cestování. Tam 
hosté rovněž přednesli ukázky 
ze své tvorby. 

Oficiální zahájení festivalu 
bylo 22. října odpoledne. V do-
poledních hodinách mu před-
cházely dvě souběžné besedy na 
gymnáziu v Broumově. Na jedné 
byla Dimana Ivanová,  Antoni 
Matuszkiewicz, polský básník, 
a Vlado Petrovič ze Slovenska. 
Na druhé jsem byla se Sergejem 
Šelkovým a Beátou Kuracinovou 

ze Slovenska. V jedenáct hodin 
jsme se pak společně představi-
li žákům Broumovských škol na 
setkání ve freskovém sále Bro-
umovského kláštera. Beseda s 
dětmi druhých tříd se konala 
na ZŠ Masarykova s paní Halinou 
Kuropatnickou z Polska. Besedy 
jsou již tradiční součástí festivalu 
a jsou dobře přijímány jak učiteli, 
tak mládeží.

Na zahájení festivalu v Bro-
umovském klášteře přišel pozdra-
vit účastníky starosta Broumova 
ing. Jaroslav Bitnar a za Vzděláva-
cí a kulturní centrum klášter Bro-
umov paní Libuše Růčková, za 
organizátory Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury paní Tereza 
Bazala. Na večeru zazněly verše 
zúčastněných básníků v šesti slo-
vanských jazycích. Večer zpěvem 
a hudbou doprovodila Beáta 
Kuracinová.  Všichni přítomní 
autoři obdrželi sborník 18. dnů 
poezie s názvem Našlapování v 
podzimním listí a čeští autoři také 
sbírku veršů Sergeje Šelkového v 
překladu do češtiny. Polští autoři 
si pak mohli vybrat jinou knížku.

Po ukončení pořadu jsme 
se všichni přesunuli na večeři a 
ubytování do Obecního domu 
v Křinicích.

Ve 20 hodin jsme se sešli v sále 
domu na vernisáži poplenérové 
výstavy z mezinárodního interdi-
sciplinárního plenéru v Sokolci a 
po ní se už konala první tvůrčí 
dílna.

I sobotní dopoledne bylo 
pracovní. První část byla věno-
vaná přednáškám o interpretaci 
poezie, zejména o přednesu (moje 
přednáška s praktickými radami 
autorům) a překladu - přednáška 
Dimany Ivanové, která se překla-
du věnuje profesionálně.  V druhé 
části dopoledne se uskutečnila 
další tvůrčí dílna. Nejlepší práce 
z obou dílen budou zařazeny do 
následujícího sborníku nebo sa-
mostatné knihy.  Po krátké odpo-
lední přestávce jsme všichni odjeli 
do Mieroszowa, kde jsme se na 
pozvání Centra kultury v Miero-
szowě zúčastnili vernisáže výstavy 
obrazů z malířského plenéru v Kři-
nicích a kde jsme se také pořadem 
z poezie přítomných autorů před-
stavili polské veřejnosti. Byli jsme 
velice vřele přijati a pohoštěni.

Večer byl věnován prezen-
taci prací z dílen a informacím 
z literárních klubů a organizací.

Po celou dobu probíhalo set-
kání ve velmi příjemné, tvůrčí a 
přátelské atmosféře. Nováčci na 
našem festivalu, kterých bylo 
letos více než jindy, se dobře 
včlenili mezi ostatní. Myslím, 
že většina autorů odjížděla s 
dobrými pocity, navázala nová 
přátelství, získala nové informace 
a kontakty.

Chtěla bych jménem všech 
účastníků poděkovat sponzorům, 
kteří nám svým fi nančním vkla-
dem pomohli vytvořit lepší pod-
mínky. Byli to: Královéhradecký 
kraj, Město Broumov, Vzdělávací 
a kulturní centrum klášter Bro-
umov, Obec Křinice a Centrum 
kultury v Mieroszowě.

Věřím, že se nám společnými 
silami podaří udržet tuto tradici 
ještě dlouho živou, neboť poezie 
je v našem životě třeba.  

Věra Kopecká

18. DNY POEZIE V BROUMOVĚ

Účastníci Dnů poezie v Křinicích. 
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Dni Poezji Broumow to 
spotkania poetów z uczniami 
i z publicznością, prezentacje 
wierszy, zajęcia warsztatowe, 
wspólne spacery. I dyskusje, 
i wymiana myśli twórczych, i czy-
tanie wierszy, i obdarowywanie 
się książkami. W dniach 20 – 22 
października kolejny fetiwal po-
ezji przyciągnął autorów z pięciu 
krajów.

Podczas 18. Dni Poezji Bro-
umow spotkali się poeci z Czech, 
z Polski, ze Słowacji, tym razem 
także poetka i tłumaczka z Buł-
garii Dimana Ivanová z Varny 
oraz poeta z Ukrainy Sergiej 
Šelkovýj. Razem było 46 auto-
rów, Polskę reprezentowało 21 
uczestników, z regionu wałbrzy-
skiego dwoje.

Poeci odbyli dwa spotkania 
z uczniami broumowskiego gim-
nazjum. Na jednym była Dima-
na Ivanová, polski poeta Antoni 
Matuszkiewicz i Vlado Petrovič 
ze Słowacji. Na drugim Vĕra Ko-
pecká z Czech, organizatorka fe-
stiwalu, Sergej Šelkovýj i Beáta 
Kuracinova ze Słowacji. Odbyło 
się także wspólne spotkanie au-
torów z uczniami broumowskich 
szkół w sali freskowej broumow-
skiego klasztoru. Lekcję z grupą 
dzieci przeprowadziła Halina 
Kuropatnicka - Salamon, poetka 
z Wrocławia. 

Uroczystość rozpoczęcia fe-
stiwalu poezji obdyła się 20 paź-
dziernika w broumowskim klasz-
torze, który jest obecnie ośrod-
kiem promocji kultury. Autorzy 
prezentowali wiersze zawarte 
w antologii wydanej specjalnie 
na tę imprezę. Tegoroczny tomik 
poezji zawierający prace wszyst-
kich uczestników oraz prace po-
wstałe podczas ubiegłorocznych 
warsztatów nosi tytuł „Deptanie 
jesiennych liści”. Na otwarciu Dni 
Poezji byli starosta Broumowa 
Jaroslav Bitnar i reprezentująca 
klasztor - centrum kultury Libuše 
Růčková oraz z Polski wiceprze-
wodnicząca Komitetu Organiza-
cyjnego Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej Teresa 
Bazała.

Późnym wieczorem pierw-
szego dnia, w sali domu wy-
cieczkowego w Křinicach, dokąd 
przeniósł się festiwal, odbył się 
wernisaż poplenerowej wysta-
wy prac z międzynarodowego 
interdyscyplinarnego pleneru 
w Sokolcu w Górach Sowich, 
a po nim warsztaty twórcze.

Kolejnego dnia uczestnicy 
wysłuchali wykładu Vĕry Ko-
peckiej o interpretacji poezji 
i recytacji oraz wykładu Dima-
ny Ivanovéj o przekładach tek-
stów literackich. Potem odbyły 
się kolejne zajęcia warsztatowe. 

Efekty tej pracy zawarte bedą 
w specjalnym wydawnictwie. 
Wieczór uczestnicy spędzili 
w Mieroszowie na zaproszenie 
Mieroszowskiego Centrum Kul-
tury, gdzie uczestniczyli w werni-
sażu wystawy obrazów powsta-
łych podczas majowego pleneru 
malarskiego w Křinicach oraz 
w prezentacji wierszy wszyst-
kich obecnych autorów. Czas 
w Křinicach poświęcony był 
na prezentacje prac warsztato-
wych oraz przekazywanie infor-
macji ze związków twórczych, 
do których należą uczestniczący 
w Dniach Poezji autorzy.

Integracja twórców, pozna-
wanie języków sąsiadów i poro-
zumienie, wymiana informacji 
są najlepszym dowodem powo-
dzenia imprez transgranicznych. 
Autorzy czytali wiersze po polsku, 
po czesku, słowacku, bułgarsku, 
po rosyjski i po ukraińsku. Na-
leży też pamiętać, że pokazanie 
uczniom i publiczności żywej po-
ezji owocuje ich zainteresowa-
niem literaturą, co ma ważne, nie 
do przecenienia skutki kulturowe 
i społeczne.  

Elżbieta Gargała

POEZJA W SZEŚCIU JĘZYKACH, CZYLI BROUMOV 2017

Wykład o pracy tlumacza - Dimana Ivanova (Bułgaria)

Spotkanie z uczniami szkół z Broumova w klasztorze.
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Pod takim hasłem od 2003 
roku  każdego  5 października 
w kościele św. Barbary  w Starym 
Lesieńcu, z udziałem Polaków 
i Czechów odbywają się uro-
czystości ku czci Świętej Sio-
stry Faustyny Kowalskiej. Ko-
ściół jest filią Parafii św. Trójcy 
w Boguszowie-Gorcach. Uroczy-
stość ta wpisała się w program 
obchodów Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, organi-
zowanych  od 28 lat  pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną”.  Tegoroczne 
obchody rozpoczęły się modlitwą 
w Godzinie Miłosierdzia, z ado-

racją Najświętszego Sakramentu 
do mszy świętej koncelebrowa-
nej w intencji narodów Polski 
i Czech oraz o pokój na świe-
cie.  Eucharystii przewodniczył 
ks. prałat Romuald Brudnowski – 
kustosz relikwii bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera z Kudowy - Zdro-
ju  Czermnej, który jest również 
asystentem kościelnym Komitetu 
Organizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
W swej homilii przybliżył chrze-
ścijańską doskonałość, wypły-
wającą z Bożego Miłosierdzia 
i sposoby jej praktykowania. 

Po oddaniu czci relikwiom Świę-
tej Faustyny odbył się piękny 
i wzruszający spektakl „Pastusz-
kowie Matki Bożej” w reżyserii 
Danuty Gołdon-Legler, z muzyką 
francuskiego kompozytora Geo-
rgesa Gondarda, w wykonaniu 
aktorów Ogólnopolskiego Teatru 
William-Es. Spektakl nawiązywał 
swą treścią do 100 rocznicy Ob-
jawień Matki Bożej w Fatimie. 
Na zakończenie uczestnicy spo-
tkania udali się na ciepły i słodki 
poczęstunek do nowo przejętej 
przez Parafi alny Oddział Akcji Ka-
tolickiej sali. Uroczystość odbyła 

się przy wsparciu dotacji otrzy-
manej z gminy Boguszów-Gor-
ce. Była też okazją do wyrażenia 
podziękowań wszystkim, którzy 
przyczynili się do wyremontowa-
nia sali i przygotowania spotka-
nia.  W imieniu Organizatorów  
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej i Parafi alnego 
Oddziału Akcji Katolickiej skła-
damy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy modlitwą, 
ofiarą i pracą przyczynili się 
do zorganizowania tej uroczy-
stości.  

Henryka Wiaderna

MIŁOSIERDZIE ISTOTĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DOSKONAŁOŚCI

Spektakl „Pastuszkowie Matki Bożej” w wykonaniu aktorów Ogólnopolskiego Teatru William-Es.

Spotkanie organizatorów i zaproszonych gości.Msza święta w intencji narodów Polski i Czech pod przewodnictwem 
ks. prałata Romualda Brudnowskiego.
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Pod takovým heslem se již 
od roku 2003 každého 5.října 
v kostele sv. Barbory v Starém 
Lesieńcu, za účasti Poláků a Če-
chů konají oslavy na počest sv. 
sestry Faustiny Kowalské. Ko-
stel je pobočkou farnosti Svaté 
Trojice v Boguszowě-Gorcích. 
Tato slavnost se zapsala do 
programu Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury pořádaných 
již 28 let pod heslem „Zůstaňme 
rodinou“. Letošní oslavy začaly 
modlitbou v hodině milosrden-
ství s adorací nejsvětější svátosti 
a koncelebrovanou mší svatou 
za polský a český národ a mír 

ve světě. Eucharistii vedl kněz 
prelát Romuald  Brudnowský – 
kustod relikvií blahořečeného 
kněze Gerharda Hirschfeldera z 
Kudowy zdroje- Czermné, který 
je současně kostelním asistentem 
organizačního  výboru Polsko-če-
ských dnů křesťanské kultury. Ve 
své homilii přiblížil křesťanskou 
dokonalost, vyplývající z Božího 
milosrdenství a způsoby jejího 
praktikování.

Po uctění relikvií svaté Fausti-
ny se konalo krásné a dojemné 
představení „Pasáčci Matky Boží“ 
v režii Danuty Gołdon-Legler s 
hudbou francouzského sklada-

tele Georgese Gondarda, v pro-
vedení herců polského divadla 
WILLIAM-ES. Představení navazo-
valo svým obsahem na 100 výročí 
zjevení Panny Marie ve Fátimě. 
Nakonec se účastníci vydali na 
teplé a sladké občerstvení do 
síně nově převzaté pobočkou 
katolické akce.  Oslavy se kona-
ly díky finanční podpoře obce 
Boguszow-Gorce. Naskytla se 
také příležitost vyjádřit poděko-

vání všem, kteří pomáhali tuto 
síň opravit a připravit setkání. 
Jménem organizátorů Polsko-
-českých dnů křesťanské kultury 
a farní pobočky katolické akce 
bychom rádi poděkovali všem, 
kteří modlitbou, obětí a prací 
přispěli k uspořádání této akce.

Překlad: Joanna Golak-Cincio  

Henryka Wiaderna

MILOSRDENSTVÍ ZÁKLADEM KŘESŤANSKÉ DOKONALOSTI

16.09.2017 roku w K a-
mieńcu Ząbkowickim uroczy-
ście  utworzono kolejną stację 
na Międzynarodowym Szlaku Św. 
Wojciecha. Ten nowy szlak został 
zainaugurowany w Pradze w dniu 
23.04.2016 roku. Wtedy głównym 
uroczystościom przewodniczył 
ks. kard. Dominik Duka, prymas 
Czech i Moraw, który otwierając 
nową drogę turystyczną z Pragi 
aż do Gdańska, życzył organiza-
torom powodzenia w tym wiel-
kim ponad 1000 kilometrowym 
przedsięwzięciu.

Uroczystości w Kamieńcu  
poprzedziła msza święta w ko-
ściele pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, 
z udziałem władz Kamieńca Ząb-
kowickiego oraz mieszkańców 
miasta i gminy.

Po mszy świętej Ogólnopol-
ski Teatr William-Es. zaprezento-
wał spektakl teatralny pt. „Woj-
ciechowe Ślady”, który pokazał 
(w wielkim skrócie) losy bisku-
pa Wojciecha od wypędzenia 
z Pragi aż do męczeńskiej śmierci 
na Pomorzu.

Po spektaklu mieszkań-
cy Kamieńca zgromadzili się 
przed kościołem, gdzie bur-
mistrz Marcin Czerniec wspólnie 
z ks. proboszczem i inicjatorem 
nowego międzynarodowego 
szlaku Św. Wojciecha dokonali 
uroczystego otwarcia stacji Ka-
mieniec Ząbkowicki.

Julian Golak –  pomysłodaw-
ca  Szlaku Św. Wojciecha - w cza-

sie otwarcia stacji podziękował 
za pomoc w promocji  szlaku 
panu prof. Konradowi Czapliń-
skiemu z Zielonej Góry, stowa-
rzyszeniu Komitet Obywatelski 
Ziemi Kłodzkiej oraz władzom 
gminy Kamieniec Ząbkowicki 
za pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości.

Ewa Jazienicka

KOLEJNA STACJA NA SZLAKU ŚW. WOJCIECHA

Odsłonięcie tablicy na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha przez proboszcza Wojciecha Jarosława Dąbrowskiego, burmistrza Marcina Czerńca i Juliana Golaka w Kamieńcu Ząbkowickm.
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Wyzwania a pamięć, 
tożsamość i misja

Na naszych oczach rozgrywa 
się bój o dusze Europejczyków, 
przy jedynie odwracającym 
uwagę, hałaśliwym i jałowym 
pustosłowiu polityków, w dodat-
ku bardzo często formułowanym 
w języku nienawiści oraz pozor-
nych i bezsensownych walkach 
partii politycznych oraz ich fun-
dacji, realizujących identyczne 
cele. Prof. Mieczysław Ryba z KUL-
-u mówi wprost: „największym 
wrogiem Zachodu są unijni przy-
wódcy, którzy znienawidzili na-
szą zachodnią kulturę, chrześci-
jańską tradycję”. Trzeba nam być 
w pełni świadomymi, że ak-
tualnie toczy się megabatalia 
pomiędzy cywilizacją życia i 
kulturą nekrofilityczną - czyli 
śmierci. U podstaw tej ostat-
niej stoi materialistyczny „mi-
stycyzm” pokoleń 1933 i 1968 
roku. W efekcie nastąpiło w 
kulturze Europy wycięcie sacrum 
i Ducha oraz sfery relacyjności, 
tak ważnej dla tożsamości czło-
wieka. Co więcej, przekroczo-
no wszelkie granice nienawiści 
do rodziny, jako podstawo-
wej komórki społecznej oraz 
do człowieka stworzonego 
na obraz i Boże podobieństwo, 
zaczęto go traktować jedynie 
jako surowiec i kapitał ludzki. 
W dalszej konsekwencji, prowa-
dzi to do wysiewu całego szere-
gu negatywnych utopii, w tym 
do przyjęcia ideologii, bazują-
cej na fi lozofi i Karla Raimunda 
Poppera (1902 - 1994) w postaci 
tzw. społeczeństwa otwartego, 
czyli pozbawionego istnienia na-
rodów. W ten wyimaginowany 
i mechanistyczny sposób pragnie 
się uniknąć wojen i globalizujące-
mu się światu (spiętemu jedynie 
mocą technologii informatycz-
nych) zagwarantować prosperitę 
i pokój. Tymczasem Słowiański 
Papież w proroczy sposób dia-
gnozował aktualną sytuację 
i nauczał, że „na kryzys cywilizacji 
trzeba odpowiedzieć cywilizacją 
miłości”! (List apostolski Tertio 
millennio adveniente 1994). 
Dlatego też trzeba realizować 
priorytet i paradygmat „więcej 
być” niż „więcej mieć”.

 Musimy sobie uświadomić, 
że każda chwila i każdy nowy 
dzień jest kolejnym, bezcen-
nym i niepowtarzalnym darem, 
ofi arowanym nam po to, byśmy 
przez każdy czyn, w trynitarnej 
dynamice rozwijali pełnię swo-
jego człowieczeństwa, świa-
domie i z odpowiedzialnością 
służąc innym, budując i broniąc 
cywilizacji życia i miłości. Jest 
to możliwe przy współpracy 
z mocą Boga (udzielaną nam 
przez łaskę i Krzyż), w świetle 
życia Trójcy Św. (nb. symbolizu-
ją je trzy okna romańskich świą-
tyń). Człowiek może i powinien 
wzrastać wewnętrznie, zbliżać się 
do Trójjedynego Boga Miłości, 
a w konsekwencji uwielbiać Go 
poprzez każde swoje działanie 
i współpracować na rzecz roz-
szerzania się cywilizacji miłości.

Chrześcijaństwo, a w nim 
krzyż, to nasz kod kulturowy. 
Niestety, zapomina się, że bez 
uznania jedynego Zbawiciela 
człowieka od zła i śmierci, jak 
też bez mych swej godności i 
misji ludzi oraz wartości, solid-
nych fundamentów opartych na 
prawdzie, Europa nie przetrwa. 
Tak długo trwa naród i Europa, 
jak długo trwa w nim pamięć 
o jego i jej wychowawcach, 
budowniczych, obrońcach i 
bohaterach i tych, którzy ofi a-
rą krwi i darem własnego życia 
bronili zachodniej cywilizacji 
oraz budowali zręby cywilizacji 
miłości. W godzinie epokowej 
ciemności naszego kontynentu, 
w świecie bez Boga, ideologiom 
tym (m.in. niszczącym w prze-
mysłowy sposób miliony ludzi 
i całe narody; niestety ale naziści 
uzasadniali holokaust doktryną 
Marcina Lutra o napiętnowaniu 
i dyskryminacji Żydów z 1538, 
1543 i 1544 r.) de facto potra-
fili się przeciwstawiać jedynie 
mistycy, czyli głęboko wierzący 
chrześcijanie. Walczyli oni przy 
użyciu rozumu i wiary, z mocą 
i mądrością Krzyża, wierni gło-
sowi sumienia i trwając na mo-
dlitwie różańcowej (będącej 
zarazem egzorcyzmem), przy-
nosili pokój i świadectwo mocy 
ducha, a ich wodzem był jedyny 
Zbawiciel każdego człowieka - 
Chrystus. Cennym dopowiedze-

niem są tu słowa św. Jana Pawła 
II: „Człowiek otrzymuje od Boga 
swą istotną godność, a wraz z nią 
zdolność wznoszenia się ponad 
wszelki porządek społeczny 
w dążeniu do prawdy i dobra. 
Jest on jednak również uwa-
runkowany strukturą społeczną, 
w której żyje, otrzymanym wy-
chowaniem i środowiskiem” (En-
cyklika Centesimus annus, 1991).

W sierpniu 1944 roku im-
ponujący zryw warszawiaków 
był kolejnym polskim symbo-
lem - niespotykanego w całej 
Europie - oporu wobec zmowy 
dwóch sąsiednich państw, które 
niegdyś dokonały rozbiorów Pol-
ski, a w XX wieku, we wrześniu 
1939 r. napadły na nas z zachodu 
i wschodu. Bohaterowie tych dni 
dają nam współczesnym to, co 
poświęcili Kościołowi, cywilizacji 
i ojczyźnie. Oni uczą nas nadal, 
jak lepiej żyć w naszych czasach, 
które są przecież o niebo łatwiej-
sze od dekad, które były wręcz 
apokaliptycznym starciem dwóch 
demonów. Co więcej, idące 
w setki tysięcy ofi ary Powstania 
Warszawskiego, a już w setki 
milionów więźniowie i ofiary 
wszystkich łagrów sowieckich 

i hitlerowskich obozów kon-
centracyjnych, jak też działań 
II wojny Światowej, domagają się 
nie tylko wdzięcznej pamięci, ale 
naszej pogłębionej miłości Ojczy-
zny, realnej odpowiedzialności za 
„europejską wspólnotę ducha” 
(św. Jan Paweł II) i losy zachodniej 
cywilizacji.

W Polsce, w miesiącu sierpniu 
2017 roku naszą uwagę skupiało 
nie tylko powstanie warszawskie 
z 1944 roku – sierpniowa bitwa 
o Polskę, niezwykła w skali Eu-
ropy zdławionej nazizmem. Oto 
przez 63 dni powstańcy, często 
dzieci, prowadzili z niemieckimi 
wojskami heroiczną i osamotnio-
ną walkę, a celem była niepodle-
gła Polska, wolna od niemieckiej 
okupacji i dominacji sowieckiej, 
silna Bogiem i wartościami. 
W sposób oczywisty Powstanie 
Warszawskie musiało stanowić 
potężny ładunek, czy też bo-
dziec moralny dla polskiego 
narodu. Heroizm Powstańców 
jest niezwykle silnym i mocno 
oddziałującym na wyobraźnię 
przykładem, który pokazuje ko-
lejnym pokoleniom, ile kosztuje 
konsekwentny opór stawiany 
złu oraz niepodległość, i że dla 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

75. ROCZNICA ŚMIERCI 

KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA I EDYTY STEIN

Okna fasady opackiego kościoła cystersów w Heiligenkreuz, foto ks. T. Fitych.
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Ojczyzny oraz chrześcijańskiej 
cywilizacji warto zapłacić każdą 
cenę. Są oni bezcennym lustrem, 
w które spoglądając, każdy z nas 
może ocenić swoje życie, swoją 
działalność publiczną, a rów-
nocześnie ocenić tych liderów, 
którzy rzekomo nas reprezentują.

75. rocznica śmierci 
wybitnych Ślązaków

W tymże sierpniu przypada 
zarazem 75 rocznica śmierci 
ks. Gerharda Hirschfeldera 
i Edyty Stein. Cenne i użyteczne 
są słowa wypowiedziane przez
św. Jana Pawła II: „Człowieka 
trzeba mierzyć miarą serca. 
Sercem! (...) Człowieka trzeba 
mierzyć miarą sumienia, miarą 
ducha, który jest otwarty ku 
Bogu. Trzeba więc człowieka 
mierzyć miarą Ducha Świę-
tego” (1979). Przypomnijmy, 
że zanurzony w ezoteryzm, 
gnozę i satanizm Adolf Hitler 
(1889 - 1945) miał niespotyka-
ne dotąd nadrzędne cele ide-
ologiczne, m.in. chciał zniszczyć 
Związek Sowiecki, a mordując 
Żydów, pragnął doprowadzić 
do tego, aby Europa była kon-
tynentem „czystym rasowo”. 
W tak ekstremalnie niekorzyst-
nych warunkach, jakim były ide-
ologie nazizmu i komunizmu oraz 
II wojna światowa – gigantyczne 
starcie dwóch demonów, byli w 
Europie ludzie, którzy nie tylko 
stawiali opór, bronili godności 
człowieka i wartości, ale zdołali 
żyć w Prawdzie i w pełni zreali-
zować swoje człowieczeństwo. 
Nie wolno nam zapomnieć, że 
Niemcy i sowieci po tzw. „diabel-
skim pakcie” Ribbentrop – Moło-
tow (za Roger’em Moorhouse), 
współdziałali ze sobą przez 
22 miesiące, czyli przez jedną 
trzecią całego okresu II wojny 
światowej. 

W tak naszkicowanej per-
spektywie interesują nas zwłasz-
cza wzniosłe ideały, kultura 
duszy, sapiencjalne przesłanie 
przywołanych powyżej Ślązaków 
oraz ich życiowe świadectwo, 
jako ludzi różnej narodowości, 
stanu, profesji i wieku, a zarazem 
świętych naszego, niezwykle wy-
magającego czasu. Dzięki nim, 
chrześcijanie nie tylko w Euro-
pie, otrzymali cenną i zawsze 
skuteczną wskazówkę: Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj. Jak wiemy, polityka 
jest roztropną, czyli rozumną 
i konsekwentną troską o do-

bro wspólne. Wspólnym mia-
nownikiem działania i posługi 
35-letniego ks. Hirschfeldera 
i 51-letniej Edyty Stein jest 
prawda, godność i najgłębszy 
sens życia każdego człowieka, 
jego obrona przed śmierciono-
śną ideologią wyższości jednej 
rasy oraz jej ulepszania i eugeniki 
(nb. powstały one w USA i były 
fi nansowane przez żydowskiego 
miliardera Rockefellera; dopiero 
po dojściu Hitlera do władzy In-
stytut Eugeniki przeniesiono do 
Niemiec). Za te wielkie wartości 
i ideały świadomie ryzykowali i 
oddali swe życie. W pełnej reali-
zacji ich człowieczeństwa oraz 
zwycięskiej walce, wiara była tar-
czą, Słowo Boże służyło im jako 
miecz Ducha (zob. 2 Kor 10, 3-4; 
Ef 6, 16. 17), a Jezus Ukrzyżowany 
był ich przyjacielem i źródłem 
światła, Prawdy i Boskiej mocy.  

Dzieje życia przywołanych 
Ślązaków są jakby zwiercia-
dłem, w którym każdy z nas 
może oglądać samego siebie, 
swoje człowieczeństwo oraz 
swój stopień wiernej przyjaźni 
z Bogiem. Jest to szczególnie 
ważne dzisiaj, kiedy w Europie 
nadal, w zakamufl owany sposób, 
w gigantycznym zgiełku informa-
cji (m.in. przy użyciu wojny hy-
brydowej i informacyjnej) buduje 
się świat bez Boga, dominującą 
kategorią stało się „więcej mieć”, 
a politykę defi niuje się jako cy-
niczną, makiawelistyczną grę, 
polegającą na tym, kto kogo 
bardziej oszuka, wyciśnie jak 
cytrynę, czy ogra. Czy też jako 
sposób na to, aby bez ponosze-
nia żadnej odpowiedzialności, 
skutecznie przekazywać stery 
władzy swym nepotom i kole-
siom, zapewniając sobie godny 
wizerunek, sute uposażenia oraz 
spokojną emeryturę i starość. 
Zwłaszcza, że zmodyfikowana 
i wyrafi nowana lichwa oraz zysk 
fi nansowy stały się już globali-
stycznym i postmodernistycznym 
bożkiem. 

Przeżywamy obecnie czas 
post-prawdy, czyli okres nie-
zwykle rozpowszechnionej, 
gigantycznej poprawności po-
litycznej, pijaru i zakamufl owa-
nej manipulacji. W konsekwen-
cji, stopień kłamstwa oraz jego 
zróżnicowanych agresywnych 
i ukrytych form we wszystkich 
środkach informacji, jest obecnie 
katastrofalny. Finezyjnie kłam-
liwa reklama instrumentalizuje 
nas i pragnie uczynić z ludzi 
jedynie stowarzyszenie konsu-

mentów, czyli ludzi niezdolnych 
do samodzielnego myślenia. 
Czwarta władza, współczesne 
media dorabiają się reklamując 
złe, patologiczne i perwersyjne 
zachowania, szkodliwe ideologie 
(multi-kulti, gender…), przemoc, 
kradzież, kult ciała, szukanie tylko 
przyjemności („jesteś tego war-
ta...!”). Ponadto szerzą one nie-
zwykle groźną dyktaturę hałasu. 
Jednym słowem jest to nawrót – 
i to na niespotykaną dotąd skalę 
- do zniewalającego człowieka 
egocentryzmu, hedonizmu, neo-
pogaństwa i dyktatury pustki. 
Nie ma bowiem w przestrzeni 
medialnej zachwytu nad tym, co 
piękne, dobre, zdrowe, prawdo-
mówne i naprawdę sensowne, 
użyteczne i pomocne do życia 
oraz człowieczego „więcej być”.

W nasz ym konkretnym 
przypadku, przy użyciu huma-
nistycznej metody paraleli (ale 
w bardziej uproszczony sposób), 
odnosząc się do religijno-kulturo-
wej tożsamości Dolnego Śląska, 
usiłujemy przy użyciu szerszej 
perspektywy naświetlić zna-
czenie charyzmatycznego po-
sługiwania i męczeńskiej śmierci 
w KL Dachau niezłomnego 
Kłodzczanina ks. Gerharda Hir-
schfeldera – pierwszego błogo-
sławionego diecezji świdnickiej. 
Pragniemy go zaprezentować w 
kontekście życiowej misji kolej-
nych dwóch wybitnych studen-
tów wrocławskiego uniwersytetu, 
którzy podobnie jak on zostali 

męczennikami nazizmu. Te trzy 
osoby zostały uznane przez 
III Rzeszę za niezwykle niebez-
pieczne, i jako niereformowal-
nych wrogów nazistowskiej ide-
ologii, zesłano je do niemieckich 
obozów koncentracyjnych. Obaj 
księża zostali wysłani do KL Da-
chau – na „kapłańską Golgotę 
Zachodu”, a żydowska karmeli-
tanka do KL Auschwitz – jednego 
z miejsc holokaustu. 

Poniżej, zaledwie w zarysie, 
przedstawimy dzieje ich życia, 
troskę o prawdę, o człowieka 
i jego godność oraz konkretny 
wyraz bycia sobą i konsekwentny 
wysiłek realizowania pełni czło-
wieczeństwa w warunkach do-
minacji nazistowskiej ideologii. 
Ma to sens, „człowiek bowiem 
staje się naprawdę sobą poprzez 
wolny dar z siebie samego” (Jan 
Paweł II, Encyklika Centesimus 
annus, 1991). Zatrzymamy się 
więc przed zasłużonym berliń-
skim proboszczem i niezłomnym 
przeciwnikiem nazizmu ks. kan. 
em Lichtenbergiem (1875 - 1943) 
oraz wybitną żydowską myśli-
cielką i karmelitanką Edytą Stein 
(1891 - 1942). Wśród długiej li-
sty określeń charakteryzujących 
niezwykłą postać św. Teresy 
Benedykty od Krzyża oraz jej 
pracę naukową, dydaktyczno-
-pedagogiczną i społeczną, znaj-
dujemy m.in.: Żydówka i doktor 
fi lozofi i, feministka, konwertytka 
i pisarka, wykładowca, karmeli-
tanka, kobieta modlitwy, Estera 

Bł. Ks. Gerard Hirschfelder, archiwum ks. F. Fitycha,
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XX wieku oraz ofi ara, męczennica 
w Auschwitz.

Wspomniane grono, by-
łych wrocławskich studentów, 
dojrzewało do niezłomnego, 
ewangelicznego świadectwa 
zwieńczonego męczeństwem 
w obozach koncentracyjnych. 
Jako pierwszy z nich - 1 sierpnia 
1942 r. w KL Dachau złożył je ks. 
Gerard Hirschfelder. Osiem dni 
później – 9 sierpnia w KL Au-
chwitz życie zakończyła siostra 
Teresa Benedykta od Krzyża. 
Natomiast 5 listopada 1943 
roku, podczas transportu do 
KL Dachau (na Bawarii), po od-
byciu części trasy ok. 320 km 
w pobliżu miasta Hof (Saale) 
ks. Bernard Lichtenberg zmarł 
z wyniszczenia organizmu (do 
KL Dachau pozostało jeszcze ok. 
280 km). 68-letni kapłan był cięż-
ko chory na serce i niewydolność 
nerek, a dodatkowo wycieńczo-
ny dwuletnim więzieniem. Od 
1965 roku jego grób znajduje się 
w krypcie katedry św. Jadwigi 
Śląskiej w Berlinie. 

Prz ywołani  tu Ślązac y, 
w heroiczny sposób zrealizowa-
li życiową misję i człowieczeń-
stwo. W konsekwencji, po kilku 
dziesięcioleciach dostąpili oni 
chwały ołtarzy. Najwybitniej-
sza ze wspomnianych tu osób 
przeżyła niespełna 51 lat. Edy-
ta Stein - żydowska studentka 
wrocławskiego uniwersytetu 
w latach 1911-1913, została be-
atyfi kowana 1 maja 1987 roku, 
a w jedenaście lat później była 
już kanonizowana. Natomiast 
w 1999 r. została ogłoszona 
„Współpatronką Europy” (obok 
św. Brygidy Szwedzkiej i św. Ka-
tarzyny ze Sieny). Jest zaliczana 
przez wielu profesorów, znaw-
ców dziejów kultury do 50 naj-
wybitniejszych Ślązaków, z racji 
wniesionego wkładu na rzecz 
rozwoju kultury, duchowości, 
życia religijnego i nauki w Niem-
czech. Dzisiaj, jak nauczał św. Jan 
Paweł II, „Teresa Benedykta od 
Krzyża wszystkim nam powtarza 
z nieba słowa, które ukształto-
wały jej życie: „Co do mnie, nie 
daj Boże, bym się miała chlubić 
z czego innego, jak tylko z krzyża 
Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14). 

Z kolei ks. Bernard Lich-
tenberg ż ył  spośród nich 
najdłużej – bowiem aż 68 
lat.  23 czerwca 1996 roku 
w Berlinie Jan Paweł II dokonał 
jego beatyfikacji (nb. 5 listo-
pada 2016 r. zapoczątkowano 
w Berlinie proces kanoniza-

cyjny). Od tego roku w dniu 5 
listopada jest czczony, zwłasz-
cza w archidiecezji berlińskiej 
i bamberskiej. Za pomoc i ra-
towanie prześladowanych Ży-
dów został on uhonorowany w 
2004 roku przez izraelski Instytut 
Jad Waszem tytułem „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”. 
W przypadku najmłodszego w 
tym gronie, który przeżył jedy-
nie 35 lat, charyzmatycznego i 
niezłomnego duszpasterza mło-
dzieży ks. Gerarda Hirschfeldera 
(1907 - 1941 ), który studiował 
teologię na uniwersytecie wro-
cławskim w latach 1927-1931, to 
po 12 lat trwającym kanonicz-
nym procesie, 19 września 2010 
roku w katedrze w Münster zo-
stał ogłoszony przez Benedykta 
XVI błogosławionym. Jego kult 
rozwija się zwłaszcza w diece-
zjach Münster i Świdnica.

Zamykając wstępne refl ek-
sje, warto w tym miejscu i w tym 
kontekście przytoczyć słowa św. 
Jana Pawła II: „naród, który zabija 
własne dzieci, nie ma przyszło-
ści” oraz zauważyć, że wspólnym 
mianownikiem życiowego prze-
słania przywołanych tu śląskich 
męczenników nazizmu mogą 
być chociażby słowa hymnu 
brewiarzowego: „Nie ma więk-
szej miłości// Od tej, przez którą 
człowiek// Własne życie oddaje// 
Za życie swego brata//. Kiedy 
ziarno pszeniczne// Upadnie 
w dobrą glebę, // Plon stokrot-
ny przynosi // I wszystkich karmi 
sobą”. (wspomnienie Św. Maksy-
miliana Marii Kolbego 14 VIII). Jak 
i nauczanie św. Pawła Ap., że 
na każdym etapie i w każdym po-
łożeniu naszego życia, „Ewangelia 
jest mocą Bożą” na rzecz realizacji 
pełni człowieczeństwa, życiowej 
misji i zbawienia – czyli poprzez 
autentyczną przyjaźń z Jezu-
sem „Prawdą, Drogą i Życiem” 
(J 14,6) możliwym jest dostą-
pienie uczestnictwa w wiecz-
nej wspólnocie z Trójjedynym 
Bogiem i mieszkańcami nieba. 
W konsekwencji, w każdym 
miejscu i czasie wierny przyja-
ciel Boga „z wiary żyć będzie” 
(Rz 1, 16b-17).

Życie ks. Bernharda 
Lichtenberga niezłomnego
obrońcy wiary i godności 
człowieka

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ

Urodził się 3 grudnia 1875 r. 
na Dolnym Śląsku (należącym 

wówczas do Niemiec), w śred-
niej wielkości mieście Oława 
(ok. 30 km na płd.-wsch. od Wro-
cławia), gdzie katolicy stanowili 
mniejszość. Był najstarszym (lub 
drugim z kolei), spośród pięciu, 
synów pobożnych małżonków 
Augusta i Emilii z domu Hu-
brich (znanych w mieście jako 
katolicka i zamożna rodzina 
kupców). Jego chrzestne imię 
oznacza moc niedźwiedzia (w 
staroniemieckim języku lite-
rackim). 12 marca 1895 roku 
ukończył Królewskie Gimna-
zjum w Oławie, zdając egzamin 
dojrzałości z wyróżnieniem. 
Po maturze studiował katolic-
ką teologię kolejno w Pradze, 
Monachium, Innsbrucku, a na-
stępnie do 3 października 1898 r. 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
21 czerwca 1899 roku kardynał 
Georg Kopp udzielił mu świę-
ceń kapłańskich w katedrze 
wrocławskiej. W swej dewizie 
akcentował wierność Chrystu-
sowi i Kościołowi. W kazaniu 
prymicyjnym, sparafrazował 
ją jego przyjaciel: „Ein Priester 
bleibt Priester, und wäre er 
in Ketten und Banden”. Przez 
całe życie ks. Lichtenberg po-
został osobą prostą, skromną, 
samowystarczalną, pokorną i 
komunikatywną, a równocze-
śnie pozbawioną wyniosłości 
i chorobliwych ambicji.

KAPŁAŃSKA POSŁUGA

Jako neoprezbiter tylko 
przez rok posługiwał w funkcji 
wikariusza w prestiżowej para-
fi i św. Jakuba w Nysie k/Opola 
(w dawnym „śląskim Rzymie”). 
Po czym, przez 40 lat życie tego 
„lwa odważnej wiary i miłości 
pasterskiej” było ściśle związane 
z  b e r l i ń s k ą  m e t r o p o l i ą . 
Od 1900 roku jego praca dusz-
pasterska przebiegała w Berlinie 
(do 13 VIII 1930 r. miasto należało 
do archidiecezji wrocławskiej; 
a do 1923 r. przy kościele św. Ja-
dwigi miała siedzibę Delegatura 
Apostolska Brandenburgia-Po-
morze, następnie od 1929 r. kuria 
erygowanej diec. berlińskiej). Ks. 
prob. Bernhard Lichtenberg wy-
rósł na jedną z najwybitniejszych 
postaci kościelnego życia Ber-
lina i diecezji wrocławskiej. Był 
on nie tylko charyzmatycznym 
duszpasterzem berlińskiej dia-
spory oraz pionierem, gdy idzie 
o powstawanie katolickich pa-
rafii, w stale rosnącej stolicy 
Niemiec (w 1930 r. liczba miesz-
kańców uległa podwojeniu, aż 
do ponad 400 tys.). Ks. Lichten-
berg jest także niezwykle za-
służonym dla ewangelicznych 
priorytetów życia erygowanej 
diecezji berlińskiej i organi-
zacji jej kluczowych struktur. 
W dzielnicy Berlina Charlotten-

Bł. Ks. Bernhard Lichtenberg, źródło: museum-lichtenberg.de i gedenkkirche-berlin.de
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burg przyczynił się do powsta-
nia aż pięciu parafi i i jednego 
klasztoru. W roku 1900 został 
mianowany kuratorem parafi i 
św. Maurycego w Lichtenbergu. 
Po upływie dwóch lat posługi-
wał w kościele pw. Serca Pana 
Jezusa, a następnie u św. Micha-
ła Arch. w Berlinie Wschodnim, 
od 1905 r. jako Kuratus w Karl-
shorst, a od 1910 r. w Berlin-Pan-
kow. Od 1913 r. posługiwał już 
jako proboszcz parafi i Serca Pana 
Jezusa w dzielnicy Charlotten-
burg. Po zakończeniu I wojny 
światowej, ks. Lichtenberg, który 
będąc proboszczem, dodatkowo 
pełnił jeszcze funkcję kapelana 
wojskowego Gardegrenadier-
regiment 3 w Charlottenburg 
(1914-1918), został wyróżniony 
medalem zasługi Czerwonego 
Krzyża.

OBRONA 
CZŁOWIECZEŃSTWA

W roku 1926 był wyróżniony 
godnością papieskiego szam-
belana i pielgrzymował na kon-
gres eucharystyczny do Chicago 
(USA). Natomiast w 1931 roku 
Josef Deitmer, pierwszy biskup 
diecezji berlińskiej mianował go 
kanonikiem nowo erygowanej 
kapituły katedralnej przy parafi i 
św. Jadwigi Śląskiej i radcą tu-
tejszej kurii biskupiej. Natomiast 
w rok później 27 grudnia 1932 
ks. kan. Lichtenberg został już 
proboszczem berlińskiej kate-
dry (usytuowanej w centrum 
stolicy koło ratusza, a w po-
bliżu rządowych gmachów), 
a w 1938 r. prepozytem tutej-
szej kapituły. Jako proboszcz 
nigdy nie czynił granicy po-
między życiem parafii, a pro-
blemami życia publicznego. 
W konsekwencji nie uznawał 
on żadnych moralnych i po-
l itycznych kompromisów. 
Do końca życia pozostał odważ-
nym obrońcą prawdy. Jego nie-
złomna wiara, niemalże każdego 
dnia ścierała się z pogaństwem 
nazistów (nb. sami Żydzi radzili 
mu, aby był bardziej roztropnym 
i myślał o swej przyszłości). Jest 
więc zrozumiałym, iż był on jaw-
nym przeciwnikiem nazistów, 
a bezgranicznie solidarnym 
z osobami doznającymi ich 
opresji i obsesyjnej nienawi-
ści. W szeregu okolicznościach 
umocnieniem i inspiracją dla 
ks. prałata Lichtenberga były 
odważne reakcje ordynariusza 
diecezji Münster kard. Clemensa 

Augusta Grafa von Galen (1878 - 
1946) wobec nazistowskich prze-
jawów walki z chrześcijaństwem 
i godnością człowieka. Miał on 
ponadregionalne i międzynaro-
dowe uznanie. W konsekwencji 
obdarzono go przydomkiem 
„Der Löwe von Münster“.

Ks. proboszcz Lichtenberg 
był osobą empatyczną i wiel-
kim patriotą zaangażowanym 
na rzecz godności człowieka, 
pokoju i sprawiedliwości spo-
łecznej. W latach 1913 -1920 był 
członkiem katolickiej partii Zen-
trum, i jako delegat uczestniczył 
w zgromadzeniach partyjnych 
w dzielnicy Charlottenburg. 
Z kolei w latach 1920-1930 był 
także członkiem regionalnego 
parlamentu (niem. Weddinger 
Bezirksparlaments). W Berlinie 
miał wówczas okazję, aby po-
lemizować z Josephem Goeb-
bels’em (1897-1945), zaufanym 
Hitlera, Gauleiterem Berlina i od 
1926 r. ministrem propagandy 
III Rzeszy. 

Zarazem od 1919 r. ks. Bern-
hard Lichtenberg był członkiem 
stowarzyszenia katolików nie-
mieckich na rzecz pokoju (niem. 
„Friedensbund Deutscher Katho-
liken”), którzy wkrótce połączyli 
się ze stowarzyszeniem „Arbe-
itsgemeinschaft der für den 
Frieden Konfessionen. W roku 
1929 został wybrany na członka 
zarządu międzykonfesyjnego 
grona osób zaangażowanych 
na rzecz pokoju (niem. „Arbeits-
gemeinschaft der für den Frie-
den Konfessionen”). Jego poko-
jowe zaangażowanie prowadziło 
do wystąpień przeciwko wo-
jennej atmosferze szerzącej 
się w tym czasie w Niemczech, 
a zwłaszcza w Berlinie. W kon-
sekwencji w 1931 ks. prob. Lich-
tenberg fi rmował dokument za-
praszający katolików do udziału 
w projekcji pacyfi stycznego fi l-
mu pt. „Im Westen nichts Neues”, 
w reżyserii Ericha Marii Rema-
rque. Ta decyzja spowodowała 
frontalny atak ze strony Josepha 
Goebbelsa.

ZMAGANIA Z NAZIZMEM

W sytuacji kiedy niemiec-
cy protestanci popierali A. 
Hitlera – widząc w nim ko-
lejnego Lutra, zwłaszcza sto-
warzyszeni w ruchu „Deut-
sche Christen” (stanowil i 
w sumie aż 2/3 Niemiec, a od an-
tysemickich pism Marcina Lutra 
z okresu 1538-1544 stanowczo 

odcięła się dopiero Światowa Fe-
deracja Luterańska w 1984 roku), 
tym bardziej wymowną staje się 
diametralnie odmienna, ale 
w pełni chrześcijańska postawa 
prałata Lichtenberga. Otóż od 
31 marca 1933 roku, czyli zale-
dwie dwa miesiące po objęciu 
władzy przez demokratycznie 
wybranych nazistów, ks. Lich-
tenberg jako członek zarządu 
„Friedensbundes Deutscher Ka-
tholiken” odważnie występował 
nie tylko przeciwko faszyzmowi, 
ale zwłaszcza na rzecz dobra 
i bezpieczeństwa wspólnoty ber-
lińskich Żydów (przed 1933 roku 
liczyła ona ok. 160 tys.). W kon-
sekwencji, w niedługim czasie 
gestapo dokładnie przeszukało 
jego mieszkanie. Proboszcz ber-
lińskiej katedry nie dał się jednak 
zastraszyć i do końca życia po-
został niezłomnym. W 1935 roku 
do kancelarii pruskiego premie-
ra Hermanna Göringa przesłał 
protest przeciwko nieludzkiemu 
traktowaniu i mordom więźniów 
obozu KL Esterwegen w Dolnej 
Saksonii (powstał w 1933 jako 
Lager II i Lager III, był to wów-
czas drugi największy po KL Da-
chau obóz koncentracyjny, dla 
2000 więźniów „politycznych”; 
latem 1936 roku przekształcono 
go w areszt i więzienie, funk-
cjonujące aż do 1945). Z kolei 
30 czerwca 1934 r. ks. Bernhard 
Lichtenberg niezwykle głębo-
ko przeżył morderstwo swe-
go przyjaciela doktora Erich’a 
Klausenera, przewodniczącego 
berlińskiej Akcji Katolickiej (nb. 
od tego dnia dziennik ks. Lich-
tenberga nie miał już wpisów). 

W 1938 roku kolejny biskup 
Berlina Konrad von Preysing po-
lecił ks. prałatowi Lichtenbergo-
wi, aby na terenie diecezji trosz-
czył się i niósł pomoc - zwłaszcza 
ochrzczonym Żydom. W efekcie 
objął on kierownictwo nad dzie-
łem „Hilfswerks beim Bischöfl i-
chen Ordinariat” (którego był 
organizatorem wraz z Margarete 
Sommeri), a następnie odważnie 
i konkretnie wspierał wszystkich 
niearyjczyków i Żydów, na rzecz 
ich ukrywania i emigracji. Nato-
miast od pogromu Żydów, tzw. 
Nocy Kryształowej (9. XI 1938) 
każdego wieczoru, podczas 
nieszporów celebrowanych 
w katedrze św. Jadwigi (zaledwie 
ok. 1000 m od urzędu A. Hitlera 
kanclerza III Rzeszy), publicznie 
modlił się za prześladowanych 
Żydów, niearyjczyków i więź-
niów obozów koncentracyjnych. 

„WIELKI TYDZIEŃ”

W połowie 1941 r. ks. pro-
boszcz Lichtenberg został zade-
nuncjowany przez dwie student-
ki. Pomimo tego 28 sierpnia 1941 
r. zaprotestował u naczelnego 
lekarza Rzeszy Dr. Conti’ego prze-
ciw wprowadzonemu programo-
wi eutanazji (niszczył on rzekomo 
tylko tzw. „bezwartościowe życie” 
ludzi, niem. „unwerten Lebens”). 
Z tego powodu 3 października 
1941 r. został aresztowany i bez-
prawnie umieszczony na sześć 
miesięcy w więzieniu Plötzensee, 
gdzie niebawem odwiedził go 
biskup Berlina Graf von Preysing 
(nb. i tu był niezwykle aktyw-
nym, bowiem przetłumaczył aż 
147 hymnów brewiarzowych!). 
W dniu 10 marca 1942 r. bez-
skutecznie inter weniował 
w jego sprawie nuncjusz apo-
stolski. Po czym 22 maja 1942 r. 
za rzekome wykroczenia przeciw-
ko prawu i nadużywaniu ambony 
dla wyrażania własnych opinii, 
nazistowski sąd skazał go już 
na 2 lata więzienia. Podkre-
ślić trzeba tu fakt, że 66-letni 
ks. Lichteneberg od dłuższego 
czasu był już ciężko chorym 
na serce i nerki, tak więc de facto 
był to już wyrok śmierci, którą 
przybliżały twarde warunki: 
zimno, niedożywienie. Ks. pra-
łat Bernhard Lichtenberg przy-
jął wyrok sądu z niewzruszonym 
spokojem, mówiąc: „Wie Gott 
will - ich halte still” [pol. „Jeśli 
Bóg tego chce – to ja z poko-
jem ten fakt akceptuję”). Swój 
ostatni więzienny list podpisał 
w wymowny sposób: „Uwię-
ziony w Panu”. Świadczyło to 
o jego głębokiej przyjaźni z 
Jezusem Ukrzyżowanym i było 
realizacją swej kapłańskiej de-
wizy. Po częściowym odbyciu 
kary w więzieniu Berlin-Tegel z 
końcem października 1943 roku, 
uznano go za osobę „niezdolną 
do poprawy”. Od września 1943 
roku jeszcze bardziej podupadł 
on na zdrowiu i osłabł fi zycznie, 
w efekcie po raz trzeci znalazł się 
w więziennej izbie chorych, skąd 
27 IX 1943 r. wysłał dziękczynny i 
pożegnalny list. W konsekwencji, 
3 listopada został wysłany do KL 
Dachau. Niestety, już w drodze 
(po przebyciu ponad 300 km) 
poważnie zasłabł i 4 listopada 
przewieziono go do szpitala w 
bawarskiej miejscowości Hof (Sa-
ale), gdzie miejscowy proboszcz 
udzielił mu jeszcze sakramentu 
chorych. Następnego dnia - 5 li-
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stopada 1943 roku wieczorem 
zmarł.

Biografi a Edyty Stein i zarys 
konsekwentnej drogi 
do prawdy i pełni 
człowieczeństwa

RODZINA 
I OKRES DZIECIŃSTWA

Edyta Stein urodziła się 
12 października 1891 roku 
we Wrocławiu (stolicy regio-
nu Śląska, rozwiniętego go-
spodarczo i kulturalnie, który 
w 1742 r. Prusy odebrały Au-
strii), w zasymilowanej rodzinie 
żydowskiej, pielęgnującej silne 
tradycje wyznaniowe. W roku 
1890 Wrocław zamieszkiwało 
335.186 osób, w tym 190.761 
protestantów, 125.483 katolików 
i 17.754 Żydów. Zamożna rodzina 
Steinów należała do licznej grupy 
Żydów, którzy weszli w kulturę 
niemiecką, zachowując jednak 
religijno-kulturową tożsamość 
i odrębność. Edyta była najmłod-
szym dzieckiem spośród jede-
naściorga rodzeństwa. Przyszła 
na świat, kiedy rodzina obcho-
dziła uroczystości Jom Kippur 
(najważniejsze żydowskie święto, 
Dzień Pojednania). „Wydaje mi 
się, że to właśnie, bardziej niż 
cokolwiek innego, przyczyniło 
się do tego, że najmłodsze dziec-
ko było dla Matki najdroższe”. 
Dla późniejszej Karmelitanki wła-
śnie ta data urodzenia stanowiła 
jakby Bożą zapowiedź i obietnicę.

Wychowywała ją matka, bo-
wiem ojciec Zygfryd - zamożny 
kupiec drzewny - umarł, gdy Edy-
ta miała zaledwie półtora roku. 
Matka Augusta Stein (z domu 
Courant) była wyjątkową kobietą 
oraz wierzącą, praktykującą wy-
znawczynią judaizmu, i w tym 
duchu wychowywała swoje dzie-
ci. Będąc zdana jedynie na sie-
bie, musiała się jednak troszczyć 
o rodzinę i dużą fi rmę. Z tego po-
wodu nie udało się jej wychować 
dzieci w żywej wierze. Edyta była 
dzieckiem bardzo żywym, przy 
tym upartym i inteligentnym. 
W wieku 6 lat rozpoczęła naukę 
w szkole. W okresie dojrzewa-
nia porzuciła szkołę, a zrywając 
z religią przodków straciła wiarę 
w Boga i podawała się za ateistkę: 
„Zupełnie świadomie i w wyniku 
własnej decyzji odzwyczaiłam się 
od modlitwy”. To spowodowa-
ło, iż przez długi czas określała 
siebie jako osobę agnostyczną, 
o poglądach liberalnych. Edy-

ta doskonale znała literaturę 
i historię niemiecką, uważała 
się za lojalną obywatelkę Prus, 
co ujawniło się szczególnie 
w czasie I wojny światowej, kie-
dy to – wykazując duży stopień 
empatii i współodpowiedzial-
ności - dobrowolnie zgłosiła się 
do służby sanitarnej w mo-
rawskich Hranicach (37 km 
na wschód od Ołomuńca). Pie-
lęgnowała chorych na oddziale 
dla chorych na tyfus, a pracując 
na sali operacyjnej, przeżywała 
śmierć wielu młodych ludzi.

MŁODOŚĆ I STUDIA 
FILOZOFICZNE

W rodzinnym Wrocławiu, 
ukończ yła  szkołę  średnią 
(na maturze była zwolniona 
z egzaminów ustnych) i 28 kwiet-
nia 1911 r. rozpoczęła „studia dla 
chleba” na wydziale psychologii, 
germanistyki i historii tutejsze-
go uniwersytetu. W tym czasie 
uwydatnił się jej zmysł badawczy. 
Właśnie poprzez właściwe zain-
teresowania, czyli poprzez fi lozo-
fi ę, zagłębiła się w poszukiwaniu 
tajemnicy sensu ludzkiego życia. 
Zajmowała ją także problematy-
ka kobiet , stąd została członkiem 
Pruskiego Związku Prawa Głosu 
dla Kobiet. Po czasie wyzna: „Jako 
gimnazjalistka i młoda student-
ka byłam radykalną bojowniczką 
o prawa kobiet. Później straci-
łam zainteresowanie dla całej tej 
problematyki”.

Wybitnie uzdolniona Edyta, 
będąc jednakże rozczarowaną 
poziomem nauczania (chociaż 
Uniwersytet Wrocławski nobili-
towało grono 9 noblistów, jed-
nak przeważnie z dziedziny fi zyki 
i chemii), w 1913 r. przeniosła się 
na Uniwersytet w Getyndze (Ge-
tynga przeżywała w pierwszych 
latach stulecia okres świetności: 
było tam m.in. środowisko feno-
menologów, wykładali najwybit-
niejsi przedstawiciele tej szko-
ły, obok jej twórcy i założyciela 
Edmunda Husserla, także Max 
Scheler, Adolf Reinach i inni). 
Tu studiowała fi lozofi ę pod kie-
runkiem Edmunda Husserla. 
W fenomenologii odnalazła 
swoją „duchową ojczyznę”. Nadal 
pochłaniała ją głównie fi lozofi a. 
Po krótkiej przerwie w studiach, 
spowodowanej ochotniczą pra-
cą w szpitalu wojskowym (był 
to czas Wielkiej Wojny), w 1916 
roku udała się za Husserlem 
jako jego asystentka do Frybur-
ga. Tam w 1917 r. z najwyższą 

oceną obroniła pracę doktorską 
„O problemie empatii”, tzn. 
wczucia (niem. Einfühlung), jako 
szczególnego aktu poznania do-
tyczącego drugiego człowieka. 
Temat ten rozwijała następnie 
w dalszych pracach, poświęco-
nych głównie strukturze osoby 
ludzkiej. Podczas studiów za-
przyjaźniła się m.in. z Romanem 
Ingardenem, Hansem Lippsem, 
Hedwig Conrad-Martius, Piotrem 
Wustem. Młoda studentka, choć 
teraz jest z zamiłowania fi lozo-
fem, to nadal o samej sobie mówi 
po prostu i otwarcie: ateistka. 
Na próżno starała się o kate-
drę uniwersytecką, bo ówcze-
sna mentalność, a zwłaszcza 
dochodzący do głosu antyse-
mityzm niemiecki, udarem-
nił jej pragnienia. Był to dla 
niej trudny czas. Gdy w koń-
cu zdecydowała się odejść 
z uniwersytetu, pozostawała 
w głębokim kryzysie.

NAWRÓCONA

We wczesnej młodości ode-
szła od judaizmu i do 30 roku ży-
cia mówiła o sobie, że jest ateist-
ką. Dzięki kontaktom z Maxem 
Schelerem (który właśnie w tym 
okresie przeszedł na katolicyzm) 
i Adolfem Reinachem zapozna-
ła się z religią katolicką. Edyta 
Stein ponownie przebywała we 
Wrocławiu. Pisze w tym czasie 
filozoficzne artykuły na temat 
powstania psychologii i nauk 
humanistycznych, w których uka-

zywała transcendentny wymiar 
osoby ludzkiej. Zarazem czytała 
Nowy Testament, dzieła Kierke-
gaarda i „Ćwiczenia duchowne” 
św. Ignacego Loyoli. Przygoto-
wania Edyty do nawrócenia były 
nie tylko intelektualne. różne 
i bardzo zróżnicowane okolicz-
ności przygotowały Edytę do 
konwersji. Był to przede wszyst-
kim jej sposób akceptowania 
rzeczywistości i uczestnictwo 
w problemach ludzkich, co uła-
twiło jej stopniowe otwieranie się 
na świat wiary.

Przełomem stała się dla niej 
chwila śmierci ukochanego na-
uczyciela Reinacha, a dokład-
niej zachowanie na pogrzebie 
wdowy, Anny Reinach. „Po raz 
pierwszy widziałam naocznie 
zrodzony ze zbawczego cier-
pienia Chrystusa Kościół i jego 
zwycięstwo nad ościeniem 
śmierci. Był to moment, w któ-
rym moja niewiara załamała 
się, judaizm zbladł, a Chrystus 
zajaśniał: Chrystus w tajemni-
cy Krzyża”. W ciągu lat zmagań 
zewnętrznych i wewnętrznych 
zaczęła wzrastać miłość Edyty 
do Chrystusa aż do chwili, gdy 
w czerwcu 1921 roku goszcząc 
u swej przyjaciółki Hedwig 
Conrad-Martius (która razem 
z mężem przeszła na chrześcijań-
stwo) po lekturze „Księgi Życia” 
Świętej Teresy z Avili, pozwoliła 
Mu całkowicie zawładnąć sobą. 
Szukając sensu życia , wreszcie 
znalazła prawdę. Pozwoliła, aby 
Bóg ogarnął ją całą i już jej nie 
opuścił…

Edyta Stein, źródło: karmel.pl.
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W wieku 30 lat, 1 stycznia 
1922 r. (było to święto obrzeza-
nia Jezusa, przyjęcia Go na łono 
Abrahama) przyjęła w Kościele 
katolickim chrzest, na którym 
otrzymała imię Teresa. Stał się on 
dla Edyty początkiem nowego 
życia. Od tego momentu stara-
ła się o ustawiczne pogłębianie 
swej przyjaźni z Chrystusem 
poprzez modlitwę, Eucharystię, 
lekturę i studia. Przy czym, nigdy 
nie wyrzekła się swego pocho-
dzenia, a wiara wręcz pogłębiła 
jej więzi z narodem żydowskim: 
„Pod Krzyżem zrozumiałam los 
Ludu Bożego, którego zapowiedź 
już wówczas [1933 r.] zaczęła się 
pojawiać. Myślałam, że zrozumie-
ją, że jest to Krzyż Chrystusowy, 
który muszą przyjąć na siebie 
w imieniu wszystkich”. Pragnęła 
zatem ratować za cenę swego 
życia naród wybrany i - jak pisał 
A. Heschel - pomogła także zro-
zumieć chrześcijanom, że „świat 
bez Izraela byłby światem bez 
Boga Izraela”.

W święto Matki Bożej Grom-
nicznej, dniu związanym znowu 
ze Starym Testamentem, bi-
skup diecezji Speyer udzielił jej 
(w swojej prywatnej kaplicy) 
sakramentu bierzmowania. 
Po zmianie wyznania, pierwsza 
podróż Edyty Stein prowadzi-
ła do Wrocławia. Tu wyznała: 
„Matko, jestem katoliczką.” Obie 
płakały.

Po wielkiej przemianie du-
chowej, kiedy to Bóg stał się 
dla niej Prawdą, ukierunkowa-
ła swoją egzystencję na służbę 
Bogu. Odtąd jej ambicje nauko-
we zamieniły się w „posługę 
myślenia”. Jej miłość do nauki 
została podporządkowana pra-
gnieniu Boga, spotykaniu Go, 
wyczuwaniu Jego obecności. 
Niebawem Edyta Stein mogła 
wprost za św. Teresą z Avili po-
wiedzieć: „solo Dios basta” i zacy-
tować jej wiersz, którego ostatnia 
strofa brzmi: „Kto Boga posiadł/ 
Ma szczęścia zdrój;/ Bóg sam wy-
starcza”. Wielkie światło Prawdy, 
odkrytej przez Edytę Stein i jej 
ważkie konsekwencje, wydobył 
podczas homilii kanonizacyjnej 
św. Jan Paweł II , który powiedział 
m.in.: „Z zapałem przemierzała 
niełatwą drogę filozofii i dla-
tego została ostatecznie wy-
nagrodzona: zdobyła prawdę. 
Trafniej można powiedzieć, że 
została zdobyta przez prawdę. 
Odkryła bowiem, że prawda 
ma na imię Jezus Chrystus. […] 
U kresu długiej drogi dokonała 

zaskakującego odkrycia: tylko 
ten kto związuje się z miłością 
Chrystusa, jest naprawdę wol-
ny. […] zrozumiała ostatecznie, 
że miłość Chrystusa i wolność 
człowieka są ze sobą splecio-
ne, ponieważ między miłością 
a prawdą istnieje wewnętrzna 
więź. […] S. Teresa Benedykta 
od Krzyża mówi nam wszystkim: 
Nie uznawajcie za prawdę nicze-
go, co jest wyzute z miłości. I nie 
uznawajcie za miłość niczego, co 
jest wyzute z prawdy! Jedno bez 
drugiego staje się niszczycielskim 
kłamstwem”.

WYCHOWAWCZYNI 
W SPEYER I REFERENTKA 

Chrzest nie był dla Edyty tyl-
ko formalnością - obok nowego 
imienia oznaczał zasadniczą 
przemianę w całym jej życiu. 
Co więcej, niemal zaraz po przy-
jęciu chrztu miała zamiar wstąpić 
do zakonu karmelitanek. Jednak 
za radą swoich kierowników du-
chowych (prałata Josefa Schwin-
da oraz opata Beuron Raphaela 
Walzera OSB), którzy uznali 
za słuszne wykorzystywanie swo-
ich zdolności i przygotowania do 
pracy intelektualnej, podjęła się 
pracy nauczycielskiej i wycho-
wawczej w liceum i seminarium 
nauczycielskim w Spirze, prowa-
dzonym przez siostry domini-
kanki. Jej życie służyło „umac-
nianiu braci w wierze” (por. Łk 
12,32). W konsekwencji w latach 
1923-1931 pracowała tu jako 
nauczycielka języka niemiec-
kiego i historii. Tam też poznała 
wybitnego myśliciela o. Ericha 
Przywarę SJ, który zainspirował ją 
do studiowania dzieł św. Tomasza 
z Akwinu. Edyta podjęła się trudu 
przełożenia na język niemiecki 
wielkiego dzieła „De veritate”. 
Spotkanie z tym średniowiecz-
nym geniuszem pozwoliło Edycie 
Stein odnaleźć na nowo wiarę 
w sens pracy naukowej: „Dopiero 
dzięki św. Tomaszowi tak napraw-
dę zrozumiałam, że można trak-
tować naukę jako służbę Bogu. 
I dlatego zdecydowałam się 
z całą powagą podjąć na nowo 
pracę naukową”. W Speyer „Panna 
doktor” była uznawana za naj-
lepszą, najbardziej sprawiedliwą 
i najmądrzejszą nauczycielkę. 
Ubierała się skromnie, jadła nie-
wiele i stroniła od potraw mię-
snych. We wczesnych porannych 
godzinach zawsze była pierwsza 
w kaplicy. Codziennie uczestni-
czyła we Mszy św. i przystępo-

wała do Komunii św. Patrzenie 
na jej zatopienie w modlitwie za-
stępowało wysłuchanie kazania. 

Pod wpływem opata bene-
dyktyńskiego klasztoru w Beu-
ron odbywała dalekie podróże 
z wykładami (głównie na temat 
problematyki kobiet). Edyta – 
znana ze swej mądrości – była 
często zapraszana do wygłasza-
nia wykładów, których tematem 
były problemy pedagogiczne, 
religijne, filozoficzne. „Powoli 
jednak nauczyłam się, że na tym 
świecie wymaga się od nas cze-
goś innego. Myślę wręcz, że im 
ktoś głębiej wierzy w Boga, tym 
bardziej musi przejść samego sie-
bie, to znaczy pójść w świat, aby 
nieść życie Boskie”. Siłę w życiu 
i rozległych pracach znajdowała 
zawsze w klasztorze Benedyk-
tynów w Beuron, gdzie jeździła 
na największe święta kościelne. 
W tym czasie znowu zajmowała 
się swoją habilitacją we Wrocła-
wiu i Fryburgu. Niestety na próż-
no. Powstała rozprawa „Możność 
i akt” na temat centralnych po-
jęć Tomasza z Akwinu. Później 
od nowa opracowywała tę 
rozprawę ( już w kolońskim 
klasztorze Karmelitanek). Jest 
to jej główne dzieło fi lozofi cz-
no-teologiczne pt. „Skończony 
i wieczny byt”, choć w nieskoń-
czonej wersji. Natomiast w latach 
1932- 1933 jako docentka wykła-
dała psychologię i pedagogikę 
na Akademii Pedagogicznej 
w Münster. Jednak już w 1933 
roku, po dojściu hitlerowców 
do władzy, utraciła pracę. Była 
przecież Żydówką...

SPEŁNIONA TĘSKNOTA: 
KARMELITANKA 

Ostatni dzień, który Edyta 
Stein spędziła w domu, to 12 paź-
dziernika, jej urodziny, a jedno-
cześnie ostatni dzień tygodnio-
wych obchodów żydowskiego 
święta Namiotów (upamiętnia 
opatrznościową ucieczkę Izra-
elitów z Egiptu). Edyta towarzy-
szyła swojej matce do synagogi. 
Dla obydwu kobiet był to bar-
dzo trudny dzień. Po 12 latach 
od przyjęcia chrztu, w wieku 
42 lat (dotąd była przyzwycza-
jona do pracy naukowej), pomi-
mo sprzeciwu rodziny, a przede 
wszystkim ukochanej matki, 
14 października 1933 r. zgłosiła 
się do przełożonej kolońskiego 
klasztoru Karmelitanek. „Pomóc 
może nam nie ludzka działalność, 
tylko cierpienie Chrystusa. Moim 

pragnieniem jest wziąć w nim 
udział”. Wybór zakonu karmelita-
nek był podyktowany szczególną 
miłością do karmelu oraz umiło-
waniem samotności i wewnętrz-
nego wyciszenia: „nie pozostaje 
mi nic innego jak bezustannie 
dziękować Bogu za niezmierną 
i niezasłużoną łaskę powołania”. 
Była to dla niej zarazem wielka 
lekcja i szkoła pokory.

Było to dla niej spełnienie 
najgłębszego pragnienia, ja-
kim żyła od lat, choć w poczu-
ciu odpowiedzialności wobec 
Kościoła nie mogła go zrealizo-
wać wcześniej. Karmel oznaczał 
dla Edyty Stein osiągnięcie celu, 
do którego zmierzała od chwili 
przyjęcia chrztu oraz miejsce 
urzeczywistniania apostolskiej 
misji niesienia krzyża i współ-
uczestnictwa w dziele Odku-
pienia. Odtąd dla Edyty Kościół 
stał się Nowym Izraelem, a jej 
miłość do Kościoła utożsamiała 
się z miłością do samego Chry-
stusa, Baranka bez skazy. 

W dniu obłóczyn, 15 kwietnia 
1934 roku przyjęła imię Teresa 
Benedykta od Krzyża. Nazywa-
ła siebie „oblubienicą Baranka” i 
weszła na drogę prawdy odna-
lezionej w naśladowaniu Krzy-
ża Chrystusowego: „Im większa 
ciemność zapanuje wokół nas, 
tym bardziej musimy otworzyć 
nasze serca na światło z góry”. 
W 1936 roku, w dniu 14 wrze-
śnia, w chwili odnowienia ślubów 
umarła we Wrocławiu jej matka. 
Jej ostatnią wielką radością, było 
przejście na katolicyzm rodzonej 
siostry – Róży, w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1936 r. Po śmierci 
matki znalazła ona schronienie 
w klasztorze i pracę na klasztor-
nej furcie.

Śluby wieczyste Teresa Be-
nedykta od Krzyża złożyła 21 
kwietnia 1938 r. Z tej okazji na 
obrazku pamiątkowym umieściła 
motto - słowa św. Jana od Krzyża, 
któremu niebawem poświęciła 
swoje ostatnie dzieło: „Moim 
jedynym powołaniem stało się 
od tej chwili jedynie więcej mi-
łości”. Przedstawiając Romanowi 
Ingardenowi, swemu koledze 
ze szkoły fenomenologicznej, 
obraz życia jaki wiedzie w klasz-
torze, napisała m.in.: „Nie ma 
człowieka z którym chciałabym 
się zamienić. Życie nauczyłam 
się kochać od chwili, gdy zrozu-
miałam dla jakiej sprawy żyję”.

W klasztorze otrzymała pole-
cenie kontynuowania swojej pra-
cy fi lozofi cznej. W konsekwencji, 
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tutaj powstała jej najważniejsza 
praca „Byt skończony i byt wiecz-
ny”. W tym czasie powstały tak-
że prace z dziedziny mistyki – 
„Wiedza krzyża” (Kreuzwissen-
schaft), czyli komentarz do pism 
św. Jana od Krzyża. Napisała 
także komentarz do pism mi-
stycznych św. Teresy z Avila 
i Pseudo-Dionizego Areopagity. 
Jak to, podczas homilii w Kolonii, 
zauważył św. Jan Paweł II: „nowa 
święta naucza nas na koniec, 
że droga miłości do Chrystusa 
prowadzi przez cierpienie. Kto 
naprawdę miłuje, nie cofa się 
przed perspektywą cierpienia: 
godzi się na komunię cierpienia 
z umiłowaną osobą. […] świa-
doma konsekwencji swojego 
żydowskiego pochodzenia, wyra-
ziła to w przejmujących słowach: 
„Pod krzyżem zrozumiałam los 
narodu wybranego przez Boga. 
(...) Dzisiaj bowiem rozumiem 
dużo lepiej, co znaczy być ob-
lubienicą Chrystusa w znaku 
krzyża. Ponieważ jednak jest to 
tajemnica, sam rozum nigdy nie 
zdoła jej pojąć”.Tajemnica krzyża 
stopniowo ogarnęła całe jej ży-
cie, a na koniec doprowadziła ją 
do najwyższej ofi ary. Jako oblu-
bienica Ukrzyżowanego, s. Tere-
sa Benedykta nie tylko napisała 
głębokie rozważania o „wiedzy 
krzyża”, ale przeszła aż do koń-
ca szkołę krzyża. Wielu naszych 
współczesnych chciałoby zmusić 
krzyż do milczenia. Ale nie ma nic 
bardziej wymownego niż krzyż 
zmuszony do milczenia! Prawdzi-
wym przesłaniem cierpienia jest 
miłość. Dzięki miłości cierpienie 
staje się owocne, samo zaś cier-
pienie pogłębia miłość”.

POCZĄTEK CIERPIENIA, 
OSTATNI KRZYŻ, 
MĘCZENICZKA NAZIZMU

Ostatnie tygodnie i dni jej ży-
cia stały się cichym, a równocze-
śnie dostrzegalnym przez innych 
jej osobistym potwierdzeniem 
tego, co zawarła w dziele „Wiedza 
Krzyża”. Napisała m.in.: „wiedza 
Krzyża to uznana prawda, teo-
logia Krzyża – prawda żywa, 
rzeczywista i działająca; wpada 
ona w duszę na kształt ziarna, za-
puszcza w niej korzenie i wzrasta. 
Wyciska na duszy znamię, przez 
nie promieniuje i daje się poznać. 
Jest to wiedza świętych, a my 
ją nazywamy wiedzą Krzyża. Ta 
żywotna forma i moc kształtuje 
w najgłębszym wnętrzu duszy 
sposób pojmowania życia, pe-

wien obraz Boga i świata, który 
wyraża się w pojęciach”. Konse-
kwentnie stawała się tym, kim 
chciała być, wstępując do zako-
nu: „błogosławioną przez Krzyż”. 

W tym czasie w hitlerow-
skich Niemczech coraz bardziej 
wzmagały się systemowe prze-
śladowania Żydów. Po tzw. nocy 
kryształowej, konkretnie w noc 
sylwestrową 1938 r., przełożo-
na postanowiła przenieść Teresę 
Benedyktę do karmelu w Echt 
w Holandii, z nadzieją że tam 
będzie bardziej bezpieczna. 
W oktawie Bożego Ciała 1939 
roku sporządziła ona testament, 
w którym napisała m.in., że „już 
teraz przyjmuje śmierć taką, jaką 
Bóg jej przeznaczył, z doskona-
łym poddaniem się Jego woli 
i z radością, (...) za Kościół (...), 
w duchu ekspiacji za niewiarę 
ludu żydowskiego”.

To tutaj w wielkim pośpiechu 
nadal pisała i udoskonalała swoją 
rozprawę pt. „Wiedza Krzyża - Św. 
Jan od Krzyża, mistyk i doktor 
Kościoła - z okazji 400 rocznicy 
urodzin 1542-1942 „ W 1941 r. 
napisała do zaprzyjaźnionej za-
konnicy: „Scientia crucis (naukę 
o Krzyżu) można pozyskać dopie-
ro wtedy, gdy dokładnie poczuje 
się Krzyż. Od pierwszej chwili by-
łam o tym przekonana i mówi-
łam z głębi serca: Ave, Crux, Spes 
unica (bądź pozdrowiony Krzyżu, 
nasza jedyna nadziejo)”. Edyta 
Stein poznawała szczyty misty-
ki zachodniej, reprezentowane 
w osobach św. Teresy z Avila 
i św. Jana od Krzyża, ale też 
i sama stawała się mistyczką. 
Bowiem niebo, lub Królestwo 
Boże nie jest ani przestrzenią 
geografi czną, ani teologiczną, ani 
fi lozofi czną, ani nawet miejscem. 
Królestwo Boże jest osobą, jest 
Nim Jezus. I to z Nim św. Teresa 
od Krzyża rozwijała coraz głębszą 
przyjaźń.

Bożą mądrość Edyty Stein 
i jej mistyczną przyjaźń najlepiej 
scharakteryzował nasz Wielki Ro-
dak mówiąc: iż konsekwentne 
oddawanie czci Bogu „w Duchu 
i prawdzie” (J4,24) odnajdujemy 
„w życiu Edyty Stein, w jej «wej-
ściu na górę Karmel». Głębia Bo-
skiej Tajemnicy stała się dla niej 
postrzegalna w milczeniu kon-
templacji. W miarę jak w ciągu 
swojego życia zyskiwała coraz 
dojrzalsze poznanie Boga, czcząc 
Go w duchu i prawdzie, coraz 
wyraźniej uświadamiała sobie 
też swoje szczególne powołanie, 
by zostać ukrzyżowaną razem 

z Chrystusem, by przyjąć krzyż 
z radością i ufnością, by kochać 
go, idąc śladem umiłowanego 
Oblubieńca”. 

Nie udało się Edycie Stein 
ujść przed represjami i niebawem 
rozpoczęła się jej tygodniowa 
Golgota. 2 sierpnia 1942 roku 
wraz z siostrą Różą miała do dys-
pozycji zaledwie 5 minut czasu, 
po czym została aresztowana 
przez gestapo. Warto tu przyto-
czyć charakterystyczny szczegół 
biografi czny. Wezwana do ge-
stapo, Siostra Teresa Benedykta 
została powitana przez funkcjo-
nariusza partyjnym powitaniem 
„Heil Hitler!” Na co odpowiedziała 
spokojnie i stanowczo: „Gelobt 
sei Jesus Christus!”. Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus!

Przewieziono je do holen-
derskiego obozu przejściowego 
w Amersfort, a nieco później 
do Westerbork. Była to nazistow-
ska zemsta za pismo protestacyj-
ne holenderskich biskupów ka-
tolickich przeciwko pogromom 
i deportacjom Żydów. Z kolei 
7 sierpnia obie siostry Stein 
oraz 987 Żydów deportowano 
do obozu koncentracyjnego 
w KL Auschwitz w Oświęcimiu-
-Brzezince. Napisała wówczas: 
„Nie wiedziałam, że ludzie mogą 
być tacy, i że moi bracia i siostry 
muszą tak cierpieć, naprawdę 
tego nie wiedziałam. (...) W każdej 
godzinie modlę się za nich. Czy 
Bóg wysłucha moich modlitw? 

Ich skargi słyszy z pewnością”. 
Trzy dni przed śmiercią, ufna 
w Bożą Opatrzność powiedzia-
ła: „Cokolwiek nastąpi, jestem 
na wszystko przygotowana. 
Jezus jest z nami także tu-
taj”. Prawdopodobnie 9 lub 
10 sierpnia 1942 r. Edyta Stein 
zginęła w komorze gazowej 
wraz z grupą ok. 300 Żydów. 
Jej konsekwentne i niezłomne 
dążenie do naśladowania Chry-
stusa oraz upodobnienia się do 
Niego zostały ukoronowane 
męczeństwem. Spełniło się to, 
co sama napisała: „Twój lud, Pa-
nie, Twego Izraela biorę głęboko 
w moje własne serce. W ukryciu 
modląc się i spalając w ofi erze 
(...). Gdybym nie podzieliła losu 
mych braci, moje życie byłoby 
zmarnowane”. Śmierć Edyty Stein 
w Auschwitz-Birkenau nastąpiła 
niemal dokładnie rok po śmierci 
o. Maksymiliana Marii Kolbego, 
który został tam zamordowany 
przez nazistów w dniu 14 sierp-
nia 1941 r.

Synteza życiowego 
przesłania św. Teresy 
Benedykty od Krzyża 
– Edyty Stein 

Mówiąc najkrócej, Edyta Ste-
in to rozum zdobyty przez Krzyż. 
W jej życiu, w pełni spełniły się 
słowa nauczania św. Jana Pawła 
II: „Wiara i rozum (Fides et ratio) 
są jak dwa skrzydła, na których 

Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD, źródło: karmel.pl.
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duch ludzki unosi się ku kon-
templacji prawdy” (Encyklika 
FR, wstęp). Stąd to w każdym 
z nas rodzić się może pytanie: 
kim faktycznie była ta genialna 
kobieta – wielka myślicielka 
i święta?

Edyta Stein wzrastała oso-
bowo i intelektualnie w burzli-
wych politycznie i ekonomicz-
nie czasach, początku XX wieku 
(odbyła studia uniwersyteckie 
we Wrocławiu i  Getyndze) 
i w międzywojennej Europie 
(zob. A Grzegorczyk, Wpływ św. 
Teresy z Avili na życie duchowe 
Edyty Stein, „Polonia Sacra (2015) 
nr 2, s. 100). Kształciła się począt-
kowo „dla chleba”, a zarazem jako 
wyraz niezłomnej pasji poszuki-
wania prawdy. W konsekwencji 
naukowo dojrzewała w ruchu 
fenomenologicznym, który był 
„wydarzeniem w kulturze” (Józef 
Tischner). Jej wielkim osiągnię-
ciem naukowym była rozpra-
wa doktorska „O zagadnieniu 
wczucia”. Stała się ona znaczą-
cym wkładem w rozwój nowej 
metody filozoficznej (cieszyła 
się m.in. uznaniem jej mistrza 
i założyciela szkoły fenomeno-
logicznej – Edmunda Husserla). 
Filozofi czną kategorię wczucia 
kwalifikowała Stein jako tak 
zwane bezpośrednie doświad-
czenie, w którym zawiesza się 
dotychczasową wiedzę na temat 
poddanego intuicyjnemu wczu-
ciu fenomenu, doprowadzając 
tym samym do jego naocznego 
oglądu i uchwycenia jego istoty, 
z uwagi na obiektywnie istnie-
jący świat wartości. Późniejsze 
dzieła Edyty Stein jeszcze bar-
dziej dookreślają uprawianą 
przez nią fenomenologię me-
tafi zycznie (przede wszystkim 
jej summa „Byt skończony a byt 
wieczny”) i mistycznie („Wiedza 
krzyża”). Na te ważne osiągnięcia, 
jej naukową karierę, a zwłaszcza 
dorastanie do człowieczeństwa 
i mistycznej przyjaźni z Jezusem 
Ukrzyżowanym w tajemnicy 
Krzyża, kładą się cienie I wojny 
światowej i rodzącego się nazi-
zmu, wraz z antyjudaistyczną 
Kryształową Nocą, a następnie 
II wojny światowej wraz z krema-
toriami KL Auschwitz i tysiącami 
niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. Ta sucha i syntetyczna 
charakterystyka interesującej nas 
postaci wymagałaby pogłębio-
nych rozważań, skupionych m.in. 
takich zagadnień jak: duchowość, 
prawda, mądrość i świętość.

Krytyczna edycja korespon-

dencji Edyty Stein z lat 1916-1942 
oraz jej pism i prac naukowych 
ukazuje ujmujący obraz jej 
pasji oraz różnorakich relacji 
duchowych i intelektualnych, 
a także zmagania o kształt 
własnej drogi życiowej, jak też 
wszystkie związane z tym faktem 
walki i rozterki. Składają się one 
na imponujący portret współ-
czesnej świętej i współpatronki 
Europy. W okresie gigantycznej 
inwazji pogaństwa, deprecjo-
nowania Boga i człowieka oraz 
usuwania w cień znaku krzyża 
i Jego mocy, czyli w czasie prze-
łomowym zarówno dla dominacji 
nazizmu, jak i dla dalszych losów 
Edyty Stein (w której dojrze-
wała jej decyzja o wstąpieniu 
do Karmelu), z niezwykłą mocą 
formułowała ona pytanie: kim 
jest człowiek? Przekreślając samą 
siebie jako osobę o korzeniach 
żydowskich, broniła racji istnienia 
Boga oraz wielkości i godności 
człowieka. 

Poszukując z niezwykłą de-
terminacją i kompetencją drogi 
poznania Boga, Edyta Stein po-
święciła osobne studium Ojcu 
zachodniej mistyki, Dionizemu 
Areopagicie (żyjącemu ok. 500 
roku), którego ostateczna wersja 
datuje się na 1941 r. Teoria mi-
styki Dionizego chronologicznie 
sytuuje się między rozprawami 
o św. Teresie z Awili (Twierdza 
duchowa) i o św. Janie od Krzy-
ża (Wiedza krzyża). Żyjąc już 
w Karmelu, na gruncie własnych 
doświadczeń religijnych i du-
chowych, korzystając ze swego 
arsenału fenomenologicznego, 
rozważała zasadnicze kwestie 
z dziedziny fi lozofi i religii, m.in. 
w jaki sposób człowiek może 
za pomocą symboli osiągnąć 
poznanie Boga?

 Nic dziwnego, że z kolei 
w antropologii teologicznej Edy-
ta Stein ogniskuje swe rozważa-
nia wokół pytania o to, „czego na-
sza wiara uczy o człowieku, aby 
w tym świetle poddać spraw-
dzeniu zarówno własną kon-
cepcję człowieka, jak i każdą 
obcą”. Starała się przy tym, by 
jej antropologia miała zastoso-
wanie w pedagogice katolickiej. 
W konsekwencji, już w roku 1933 
przygotowała cykl wykładów dla 
Niemieckiego Instytutu Pedago-
giki Naukowej w Münster (nieste-
ty niewygłoszonych). Formularz 
mszalny z jej liturgicznego święta 
akcentuje najpierw prawdę o wy-
borze i wiernej przyjaźni z Jezu-
sem – mocą Krzyża, aż do śmierci 

i formułuje modlitewną prośbę 
o orędownictwo karmelitańskiej 
i żydowskiej męczenniczki XX w. 
o to, aby wszyscy ludzie rozpo-
znali w Chrystusie jedynego Zba-
wiciela. Zwieńcza go modlitwa, 
aby przyjęcie Eucharystii, jako 
owocu Krzyża, umocniło serca 
wierzących do życia w wier-
nej przyjaźni z Jezusem i życia 
w świetle Bożych prawd, wiodą-
cego do oglądania Trójjedynego 
Boga w wieczności.

Edyta Stein - święta Teresa 
Benedykta od Krzyża OCD (1891 
- 1942) – to zarazem oryginalny 
myśliciel, autorka interdyscy-
plinarnych prac fi lozofi cznych, 
karmelitanka i męczennica. Jest 
ona czczona jako przyjaciółka 
i orędowniczka poszukujących 
Boga, odważnych w prawdzie, 
wspomożycielka niosących 
krzyż, nauczycielka mądrej mi-
łości oraz obrończyni pokornych 
i prześladowanych. Najbardziej 
charakterystyczną cechą jej 
drogi życiowej i naukowej było 
namiętne poszukiwanie prawdy 
i odpowiedzi na pytania egzy-
stencjalne o tajemnicę człowieka 
i jego losu. Droga ta doprowa-
dziła ją, wychowaną w rodzinie 
żydowskiej, poprzez ateizm i 
fi lozofi ę do chrześcijaństwa w 
Kościele katolickim: «Bóg jest 
prawdą».

Po przyjęciu chrztu św. na-
pisała jednoznacznie: „Moja 
tęsknota do prawdy była moją 
jedyną modlitwą” oraz „Bóg 
jest Prawdą. Kto szuka Prawdy, 
szuka Boga, choćby o tym nie 
wiedział”. Trzeba powiedzieć do-
bitnie, że nieczęsto, i to nawet 
pośród świętych, bywają takie 
osoby, które łączą w sobie tak 
bardzo różne postawy, elemen-
ty tradycji religijnej i intelektu-
alnej z tak wielką determinacją 
poszukiwania Prawdy. Nic więc 
dziwnego, że postawę życiową 
Edyty często określa się jako 
absolutną konsekwencję wobec 
Boga i rzeczywistości stworzo-
nej. Wybitny myśliciel katolicki 
fi lozof i teolog oraz jej duchowy 
autorytet i rekolekcjonista ojciec 
Erich Przywara SJ (1892 - 1972) 
określił tę konsekwencję meta-
forą „czystej przejrzystości” , bę-
dącej jego zdaniem zasadniczym 
rysem wszystkich duchowych 
źródeł Edyty: surowego judaizmu 
matki, Husserlowskiego „powrotu 
do rzeczy”, Tomaszowej dosko-
nałości wszechświata, Karmelu 
i męczeńskiej śmierci. Wspaniałe 
syntezy Edyty pomiędzy fi des et 

ratio nadal pozostają niezwykle 
aktualne.

W konsekwencji, po raz 
pierwszy w dziejach Kościoła, 
tę niemiecką Żydówkę rodem 
z Wrocławia, podczas Mszy św. 
na stadionie w Kolonii 1 maja 
1987 r. oficjalnie kanonizował 
św. Jan Paweł II, nazywając ją 
„darem, wezwaniem i obietnicą 
dla naszych czasów”. Ofi arowała 
się Bogu jako „ofi ara przebłagal-
na za prawdziwy pokój” i przede 
wszystkim za swój zagrożony 
i upokorzony naród żydowski. 
Kiedy zrozumiała, że Bóg znowu 
ciężko doświadcza swój lud, była 
przekonana, „że los tego ludu stał 
się także i moim”. 

Słowiański Papież powiedział 
wówczas: „Chylimy głęboko gło-
wy przed świadectwem życia 
i śmierci Edyty Stein, wybitnej 
córki Izraela i jednocześnie cór-
ki zakonu Karmelitanek, Siostry 
Teresy Benedykty od Krzyża, 
osobowości, która w swoim bo-
gatym życiu jednoczy w sobie 
dramatyczną syntezę naszego 
stulecia. Syntezę historii peł-
nej głębokich ran, które nadal 
sprawiają ból... i jednocześnie 
syntezę pełnej prawdy o czło-
wieku, w sercu, które tak długo 
nie znalazło spokoju i spełnie-
nia, aż w końcu odnalazło spokój 
w Bogu”. Natomiast Profesor 
Jan Nota napisał nieco później: 
„W świecie „nieobecnego” Boga 
jest ona dla mnie świadkiem 
Obecności Boga”.

 „W 1999 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II ogłosił św. Te-
resę Benedyktę od Krzyża – 
obok św. Katarzyny ze Sieny 
i św. Brygidy Szwedzkiej – Pa-
tronką Europy. Z jednej strony 
pragnął on podkreślić prawdę, 
że bez historii świętych Kościo-
ła nie można zrozumieć dziejów 
Europy. Z drugiej strony wskazy-
wał na przykład świętych jako 
niezwykle ważną wskazówkę, jak 
należy żyć, aby nie zatracić nie 
tylko siebie, ale całego wielkiego 
dziedzictwa europejskiej tożsa-
mości i duchowej kultury” (zob. 
List KEP z VIII 2017). Największy 
z Polaków tę wielką świętą na-
szych czasów przedstawił jako 
nauczycielkę szacunku, toleran-
cji, otwartości oraz wzajemnego 
rozumienia, niezależnie od różnic 
etnicznych, kulturowych i religij-
nych. W ten sposób Słowiański 
Papież spopularyzował mało do-
tychczas znany obraz 51 - letniej 
żydowskiej Świętej. Każdego kto 
się nad nim pochyla z uwagą, za-
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dziwia z jednej strony niezwykła 
dynamika i bogactwo jej osobo-
wości (plany małżeńskie, praca 
naukowa w kilku dziedzinach, 
obfi ta korespondencja…) i wie-
lość zainteresowań (turystyka, 
taniec, muzyka, polityka...), 
a z drugiej - meandry w poszu-
kiwaniu Boga: od judaizmu, po-
przez ateizm, a następnie dzięki 
fi lozofi i, naukowcom i mistykom 
droga do religii katolickiej, 
a wreszcie do chrztu, konse-
kracji zakonnej i męczeństwa 
w niemieckiej fabryce śmierci 
– KL Auschwitz, za wyznawanie 
najczystszej wiary katolickiej 
w moc Krzyża. 

Wnioski na wymagającego 
europejskiego i polskiego
„dzisiaj”

W historii Europy i Polski mie-
liśmy i mamy nadal różnych, tak-
że i pseudo polityków –„majster-
kowiczów”, różne utopijne wizje, 
które odgórnie szerzyli i nadal 
w antydemokratyczny sposób 
prezentują. Jak zwykle, niosą 
one w sobie coraz to nowsze 
kosmopolityczne i uniwersali-
styczne koncepcje, przejawiające 
się w hasłach: będziemy budo-
wać nową, wielką, nowoczesną, 
wspaniałą, cudownie zjednoczo-
ną Europę, czyli idylliczny – raj-
ski, ale nadal komunistyczny, 
bezpaństwowy, beznarodowy, 
bezreligijny świat. Tyle tylko, że 
po raz kolejny w dziejach nasze-
go kontynentu, bardzo szybko 
się okazuje, że te wizje pociągają 
za sobą wielkie wojny i rewolucje, 
których pokłosiem jest gigan-
tyczna w cyfrach śmierć ludzi 
i oceany cierpienia. Na koniec, 
w zderzeniu z rzeczywistością pę-
kają jak przysłowiowa mydlana 
bańka, bo nie mają nic wspólne-
go z prawdą i z rzeczywistością. 
Na szczęście, ludzie orientują 
się coraz szybciej, że to jest nic 
innego, jak tylko jedno wielkie 
i wierutne kłamstwo, które szyb-
ko bankrutuje.

Zagrożenia dla życia osoby 
stworzonej na obraz i podobień-
stwo Boga (a więc dla communio 
i jego dynamiki trynitarnej), jej 
godności, tożsamości i rozwijania 
pełni człowieczeństwa, pocho-
dzą zarówno z samego wnętrza 
człowieka, jak i ze świata fi lozofi i, 
kultury i polityki, m.in. w formie 
ideologii i dyktatur (ich autorami 
są ludzie zaślepieni nienawiścią 
do zachodnich wartości). Już 
biblijna Księga Rodzaju ukazu-

je nam, jak szatan doprowadza 
do upadku pierwszych ludzi, 
wmawiając im, że jeśli prze-
ciwstawią się i uniezależnią 
od Boga, to sami będą bogami. 
Tak dalece wyemancypowani po-
siądą wszelką wiedzę, a pomimo 
nieposłuszeństwa nie stracą sił 
twórczych i w końcu nieśmier-
telności właściwej samemu 
Bogu. Świadom tych zagrożeń 
Jan Paweł II Wielki wielokrotnie 
ostrzegał i nauczał: „Nie dajcie 
się zwieźć pokusie, że człowiek 
może w pełni odnaleźć siebie, 
odrzucając Boga”.

Historia Europy i świata 
do chwili obecnej zapisała już gi-
gantyczną listę ulepszaczy świa-
towego porządku, budowniczych 
kolejnych „rajów” (kruchych jak 
bańka mydlana) i pseudomesja-
szy oraz ich toksycznych ideolo-
gii, jak m.in. nazizm, komunizm 
oraz ich liderzy i kontynuatorzy 
- Hitler, Stalin… Niestety, ale na-
dal trwa destrukcyjny i wręcz 
apokaliptyczny znak sprzeciwu 
w postaci animalizacji maszyn 
i zwierząt, a dehumanizacji 
człowieka. Na naszych oczach, 
z europejskiej „nocy duszy”, 
a w konsekwencji z bardzo głę-
bokiego i poważnego kryzysu 
antropologicznego w świecie 
nauki i kultury, jak przysłowio-
we grzyby po deszczu, wyrastają 
kolejne utopijne i śmiercionośne 
ideologie. Współcześni mate-
rialiści i ateiści - określani jako 
transhumaniści, oszołomieni 
możliwościami nowoczesnych 
technologii, zakładają, że odrzu-
cając Boga i przenosząc dotych-
czasowe funkcje duszy człowie-
ka do komputera, sprzężonego 
z siecią internetową, osiągną 
w ten sposób upragniony raj, 
wolny od zła, a pełen nieogra-
niczonej mocy oraz harmonii. Ta 
kolejna utopijna autosoteriologia 
dąży nie tylko do dalszego igno-
rowania Boga, do samozbawie-
nia, ale i do swego rodzaju „re-
produkcji” w postaci stworzenia 
doskonałego bytu człowiekopo-
dobnego. Coraz powszechniej 
Internet jawi się jako informa-
cyjna studnia skarbów i wiedzy 
bez dna. Twórcy „nowego” czło-
wieka a priori głoszą, że człowiek 
scalony z maszyną podłączoną 
do sieci internetowej ma mieć 
same tylko zalety. Jest to wyraz 
urzeczowienia człowieka i jego 
standaryzacji, a zarazem tech-
nologicznej eugeniki. Przy tych 
rozwiązaniach personalizm ma 
być już tylko przeżytkiem. Jak-

że aktualne są tu słowa św. Jana 
Pawła II: „człowiek, który odkry-
wa swą zdolność przekształcania 
i w pewnym sensie stwarzania 
świata własną pracą, zapomina, 
że zawsze dzieje się to w opar-
ciu o pierwszy dar, otrzymany 
od Boga, na początku w posta-
ci rzeczy przezeń stworzonych”. 
Stąd też przyszedł czas, że trzeba 
człowieka bronić przed nim sa-
mym, a Słowiański Papież napi-
sał jednoznacznie: „aby nastała 
sprawiedliwość i osiągnęły swój 
cel wysiłki ludzi, którzy pragną 
ją urzeczywistnić, konieczny jest 
dar łaski ofi arowanej przez Boga. 
Dzięki niej i współpracy ludzkiej 
wolności możliwa jest owa ta-
jemnicza obecność Boga w histo-
rii, czyli Opatrzność” (Encyklika   
„Centesimus annus”, 1991)

Od wielu dziesięcioleci 
do największych zagrożeń chrze-
ścijaństwa obok przywołanej 
powyżej autosoteriologii tech-
nologicznej zalicza się demora-
lizację, ateizm i wojujący islam. 
Jak nauczał nasz Wielki Rodak: 
„Ewangelia (...) to proroctwo 
o człowieku. Poza Ewangelią 
człowiek pozostaje dramatycz-
nym pytaniem bez odpowiedzi” 
(Pamięć i tożsamość, 2005), 
a „człowiekowi współczesnemu 
zagraża duchowe znieczulenie, 
a nawet śmierć sumienia”. Tym 
bardziej należy pamiętać o prze-
szłości, czyli o budowniczych, 
obrońcach i wychowawcach Eu-
ropy. Pamięć o dawnych czasach 
nas zobowiązuje. Poprzednie 
pokolenia (zwłaszcza zaprezen-
towani w tym artykule wybitni 
przedstawiciele, mieszkańcy re-
gionu Śląska, w tym także i ziemi 
kłodzkiej), wybrały mądrze. Śląza-
cy wyniesieni do chwały ołtarzy, 
wcześniej świadomie stali z ufną, 
niezłomną wiarą pod krzyżem, 
mimo trudności i zagrożenia wła-
snego życia, i dlatego radowali 
się Bożą mądrością i mocą. Do-
świadczyli prawdziwości funda-
mentalnego zdania Jezusa, które 
św. Siostra Faustyna upamiętniła 
w swym „Dzienniczku” (z lat 1934 
-1938): „Ja jestem twoją siłą. Ja 
dam ci moc do walki” (zob. Dz. 
nr 1485). Są ono swego rodzaju 
„Ewangelią miłosierdzia pisaną 
w perspektywie XX wieku” 
(św. Jan Paweł II). Nic więc dziw-
nego, że głębokiej przyjaźni 
do Jezusa - Odwiecznej Prawdy, 
uczą nas oni nadal. Przypomina-
ją, że trzeba umieć odważnie wy-
bierać, często wbrew światu, któ-
ry proponuje zepsute i toksyczne 

skarby oraz ćwierć prawdy, czyli 
kolejne, na początku atrakcyjne 
ideologie. 

Na mega wyzwania naszych 
burzliwych czasów, w ciągle 
zmieniającej się kulturze Euro-
py, należy spoglądać odważnie 
i z profesjonalizmem formu-
łować pytania oraz diagnozy, 
w perspektywie chrześcijaństwa, 
które nasz kontynent formo-
wało i ratowało przez ostatnie 
2000 lat. Nie można więc uciec 
od fundamentalnego pytania 
o przyczyny dystansowania się 
Europejczyków od swych Kościo-
łów (ubranego w przestarzałą 
i nieprzekonywującą retorykę), 
a z drugiej strony umacniające-
go się fl irtu z mistyką azjatycką 
oraz zachłystywanie się nowymi 
formami ateizmu (produktami 
szkoły frankfurckiej). Do tego do-
chodzi jeszcze pytanie o genezę 
„europejskiej nocy duszy” i zagro-
żenia Europy przez systemowo 
realizowaną islamizację. Czy 
w tej sytuacji chrześcijaństwo jest 
jeszcze arką wiary, która umac-
nia nadzieję i zapewnia ratunek 
życia i godności osoby podczas 
zawieruchy ciemności, bezsensu, 
relatywizmu i zwątpienia?

Odpowiedź przynosi nam 
cenne życiowe przesłanie przy-
wołanych tu w pełni zrealizowa-
nych Ślązaków, które streszcza 
już samo słowo kluczowe – ist-
nienie religii katolickiej i mocy 
Prawdy. Przesłania trzech Ślą-
zaków wyniesionych do chwały 
ołtarzy są pełnym światła, blasku 
i mocy Prawdy drogowskazem, 
który w burzliwych czasach 
III hybrydowej wojny światowej, 
umożliwia wytworzenie jasności 
pojęć, sformułowanie adekwat-
nej diagnozy oraz nowe otwar-
cie się na Prawdę i największą 
Miłość. Bowiem Tylko Chrystus 
jest Zbawicielem i niewzru-
szoną Skałą w godzinie ataku 
na Europę i zachodnią cywili-
zację. Tak więc przyszłość na-
leży do mistyki chrześcijańskiej 
(nb. którą zrozumiała, i którą żyła 
Edyta Stein i inni współcześni…). 
W proroczy sposób sformuło-
wał to już duński fi lozof, poeta 
i teolog Søren Aabye Kierke-
gaard (1813 - 1855) twierdząc, 
iż „tylko ludzie przemienieni” 
mogą budować nowy przemie-
niony świat na miarę wielkości, 
powołania i misji człowieka. 
W podobnym duchu wypowiada-
li się dwaj wybitni profesorowie 
teolodzy i zakonnicy Hans Urs 
von Balthasar OP (1905 - 1988) 
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i Karl Rahner SJ (1904 -1984 ): albo 
w trzecim tysiącleciu chrześci-
janie będą mistykami, albo ich 
w ogóle nie będzie. Tak więc 
przed dobrze rozumianą misty-
ką wielka przyszłość i aktualność 
(zob. o. Henri Boulad SJ), którą 
zresztą zawsze miała przez wieki.

Dawnym absolwentom wro-
cławskiego uniwersytetu, dwóm 
błogosławionym ks. Hirschfelde-
rowi i ks. prob. Lichtenbergowi 
oraz byłej Żydówce św. Teresie 
Benedykcie od Krzyża, którzy 
skutecznie głosili prawdy wiary 
katolickiej i bronili zachodniej 
cywilizacji, nie było łatwo, gdyż 
wówczas po raz kolejny tworzył 
się nowy ład religijny w świecie 
pozbawionym Boga, a nasyca-
nym kultem monstrualnych dyk-
tatorów. Prezentowani Ślązacy 
byli i są rycerzami i heroldami 
prawdy i moralności katolickiej 

oraz drogowskazami światła 
i Bożym błogosławieństwem, nie 
tylko dla im współczesnych. To 
oni, pragnący być w pełniejszym 
stopniu człowiekiem poprzez 
przyjaźń z Bogiem, uczestnicząc 
w jego dialogu zbawczym, pro-
mieniowali w swym otoczeniu 
tak silną, rzeczową i pogodną 
wiarą, że wielu chciałoby się jej 
dotknąć niemal ręką.

Niechaj więc zwieńczeniem 
tych refl eksji będą cenne i nie-
zmiernie aktualne pouczenia 
błogosławionego księdza Jerzy 
Popiełuszki: „Postawmy prawdę 
na świeczniku, postawmy życie 
w prawdzie na pierwszym miej-
scu, jeżeli nie chcemy, aby na-
sze sumienia porosły pleśnią”. 
To sprawi, iż będziemy w stanie 
realizować jedyną konstruktywną 
etykę globalizacji poprzez „glo-
balizację sumień” oraz związane 

z nią priorytety etyczne zawarte 
w nauczaniu św. Jana Pawła II:
 pierwszeństwo osoby przed 
rzeczą, ducha przed materią, 
etyki przed techniką (zob. RH 
16; CA 11, 13, 46; LE 6, 12, 15). 
Co więcej, tylko wówczas Polska i 

Europa ma szansę stawać się po-
stulowaną przez św. Jana Pawła II 
„wspólnotą ducha”, która stanowi 
solidny fundament zjednoczonej 
Europy.
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Odszedł na zawsze nasz 
Przyjaciel Ryszard Grzelakowski. 
Pożegnaliśmy tego wybitnego 
człowieka, idąc w kondukcie 
pogrzebowym na dusznic-
kim cmentarzu. Pożegnaliśmy 
ze smutkiem i żalem naszymi 
słowami w miejscowej prasie. 
Godnie pożegnaliśmy. I zdawać 
by się mogło, że to pewien limes 
… granica poza którą zakończył 
się Jego czas, tu na Ziemi.

Zapadła cisza. Ustała praca 
zacna i wpływ ogromny na kre-
owanie naszej codzienności. Tej 
rzeczywistości, która nas otacza, 
a którą znamy, będąc jej częścią.

 Myślimy, że odszedł wielki 
człowiek… i pozostała pustka. 
Miejsce pośród nas, którego 
nikt nie wypełni. I jest to praw-
dą. Choć nie do końca. Ponieważ 
odejście Ryszarda Grzelakow-
skiego nie powinno zakończyć 
Jego dzieła, które tu pomiędzy 
nami tworzył. Całymi latami, 
w pokoju i pokorze, wśród licznie 
zgromadzonych ludzi i w zaciszu 
domowego ogniska. Tam, w po-
koiku, gdzie spędził wraz ze swo-
ją małżonką tyle szczęśliwych, 
a też pełnych troski i trudu chwil. 
Takie jest nasze życie. To tam, 
w domu swoim, pośród pamią-
tek i książek, przy biurku, spędzał 
długie godziny, często nocą pi-
sząc to swoje wielkie… Opisanie 
Świata. Precyzyjne i dokładne, 
wpisane rzetelnie w historię. 
Oparte na archiwach i doku-
mentacji znajdowanej często 
w starych domach, na strychach 

i w piwnicach. Tam, gdzie nikt nie 
dotarł. Znajdował te swoje małe 
skarby piśmiennictwa, aby ocalić 
je od zapomnienia. 

Innym, równie ważnym nur-
tem pozyskiwania dokumentacji 
byli dla Ryszarda Grzelakowskie-
go – ludzie. Ludzie starzy, świad-
kowie historii. Ci, którzy przeżyli 
wojnę i rozumieli świat, który 
przeminął. Ile to czasu poświę-
cił nasz drogi przyjaciel na roz-

mowy z ludźmi, będącymi żywą 
historią naszych czasów. Spisywał 
wspomnienia, poszerzał o kolej-
ne odkryte fakty i wydarzenia. 
I tworzyły się historie prawdziwe, 
z taką pieczołowitością i piety-
zmem ocalane przed niebytem. 
Wracały w Jego opowieściach 
czasy wojny, czasy okrutne, co 
naznaczyły Jego życiową wę-
drówkę ogromnym piętnem 
traumy przeżytej i zapamiętanej. 

 Tyle długich wieczorów spę-
dziliśmy na rozmowach o Świe-
cie, ludziach, wojnie i pokoju. Tu, 
przy Okrągłym Stole w Saloniku 
Literackim Różany Dwór, wśród 
gości naszych, a też w naszej 
wspólnej samotności wśród lu-
dzi. Tej przedziwnej samotności 
generującej opowieści, których 
się nie zapomina. Na zawsze 
pozostaną w mojej pamięci te 
chwile szczególne mi bliskie. Spo-
sób narracji, tak barwny i pełen 
emocji. Tego się nie zapomina.
Myślę, że wrosło to we mnie 
na tyle mocno, że powróci 
we fragmentach kolejnej mojej 
powieści.

 Ryszard Grzelakowski pomi-
mo wieku swojego i trosk zwią-

zanych z ciężką chorobą – za-
wsze miał czas i ogromną pasję, 
by budować kulturę… cegła 
po cegle. Tak jak wznosi się dom.

 Tyle lat już minęło, odkąd 
stworzyłam ideę Saloniku Lite-
rackiego Różany Dwór. Koncep-
cję Okrągłego Stołu, przy którym 
spotykają się wybitni przedsta-
wiciele różnych narodów, często 
o tak bardzo odmiennych poglą-
dach. Spotykają się, aby rozma-
wiać o kulturze, w serdeczności 
wzajemnej i przyjaźni. Nic tu 
nam nie obce. Ponieważ pozna-
nie owo, daje wiedzę o drugim 
człowieku i… zrozumienie.

 Ryszard Grzelakowski ro-
zumiał ideę tej pracy wspólnej 
nad narodzinami przyjaźni, za-
wiązanie więzi, czasem supłanych 
na tak cienkiej nici, że zdawałoby 
się to niemożliwym. 

A jednak! Rozumiał nasz przy-
jaciel pracę tę całą i współtworzył 
nasze dzieło. Przyprowadzał tu, 
do Saloniku wielu wybitnych 
ludzi. Twórców, którzy mogli 
przyjąć uczestnictwo w tej idei 
i wnieść swój wkład w pełnię ca-
łości. Dnia pewnego przyjechał 
do Różanego Dworu z rzeźbiar-

Monika Maciejczyk

ŚLADAMI WSPOMNIEŃ O ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 

RYSZARDZIE GRZELAKOWSKIM - PRZESŁANIE

Ryszard Grzelakowski w gronie przyjaciół w saloniku literackim „Różany Dwór”.

Ryszard Grzelakowski w „Różanym Dworze”.
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ką z Izraela – Zivą Caspi. Później 
Ziva stała się bywalcem salonu. 
Podobnie było z Janem Lukaw-
skim – artystą malarzem z Bonn. 
Uczniem sławnej pani Profesor 
Renate Petruck – artystki malu-
jącej swoje obrazy opuszkami 
palców. Ciekawi, niezwykli lu-
dzie. Ich spotkania z przedsta-
wicielami innych dziedzin kultury 
i sztuki oraz zawierane przyjaźnie 
stworzyły ową aurę, przyjazną 
ludziom i ich pasji.

 I droga, dobra, pełna pokoju, 
uśmiechnięta twarz Ryszarda, 
szczęśliwego w budowaniu 

Mostów pomiędzy ludźmi. 
Tych niewidocznych, niema-
terialnych, a jakże stabilnych 
i mocnych, wspartych na fi larach 
przyjaźni, serdeczności i poro-
zumienia.

 Pewnie pomyślicie Pań-
stwo… po cóż pisać o tym, skoro 
przeminęło. Nie wróci. Zakończył 
się współudział tego tak zacne-
go, wartościowego człowieka 
w dziełach naszych. Jego praca 
i wspieranie naszych inicjatyw 
kulturalnych i naukowych, na-
szych stowarzyszeń, zebrań, 
gazet, salonów. Tak, to prawda 
… odszedł nasz Przyjaciel, lecz 
pozostało dzieło. I to jest owe 
światełko nadziei i nieśmier-
telności, które pozostawił nam 
jako przesłanie. Bowiem dzieło 
ważne, dzieło wielkie, nie kończy 
się wraz ze śmiercią człowieka. 

Bowiem żyje ono nie tylko w pa-
miątkach nam pozostawionych. 
W obrazach, traktatach, wykła-
dach, książkach, lecz żyje ono 
w nas. W tych wszystkich, którym 
dane było być z Nim, słuchać 
głosu Jego, uczyć się od Niego 
i wspólnie z Nim pracować. 
Śmierć nie jest granicą, za któ-
rą milkną głosy. Jego odejście 
pozostawia nas… na straży. 

Tak by niczego nie uronić z 
dorobku tego wybitnego czło-
wieka. I to chciałam przeka-
zać wszystkim przyjaciołom i 
współpracownikom Ryszarda 
Grzelakowskiego. Nie pozwól-
my niczego zapomnieć, zanie-
dbać z dorobku Jego. Niechaj 
żywym pośród nas się stanie, 
naszą pamięcią serdeczną 
i naszymi wspomnieniami.

 Piszmy o Nim. Piszmy o tym, 
czego dokonał. Piszmy o spra-
wach ważnych i doniosłych, 
a też o tych drobnych i maleń-
kich. Tych, które tworzyły obraz 
dobrotliwego, starszego pana, 
który tyle chciał dać Światu.

 Nie zapomnijmy o naszym 
Przyjacielu.

Autorka artykułu z Ryszardem Grzelakowskim.

V Pelplinu nedaleko Gdaňska 
se konal XXVI. Mezinárodní in-
terdisciplinární polsko-český 
umělecký plenér v rámci Polsko-
-Českých dnů křesťanské kultury. 
V křižácké zemi, co mělo a má 
podstatný vliv na představivost 
obyvatel jižního pohraničí.

Plenéru se zúčastnili většinou 
malíři, básníci a fotografové. Byli 
ubytováni v areálu bývalého ci-
sterciáckého kláštera, Collegium 
Marianum, v současné době 
komplexu římskokatolické kate-
drály v Pelplinu. Po dobu 10 dnů 
se seznamovali s regionem a jeho 
památkami, tvořili, účastnili se 
setkání, diskuzí, hovořili s médii, 
prezentovali výstavu na cisterci-
áckém jarmarku. Charakteristická 
pro tuto část země pomořská cih-
lová gotika vyrostla před očima 
umělců v podobě křižáckých 

hradů, křižáckých a cisterciác-
kých kostelů ze čtrnáctého sto-
letí. Účastníci plenéru navštívili 
Malbork, Tczew, Gniew, Gdaňsk, 
Stargard Gdaňský a dalších lokali-
ty s nedocenitelnými památkami. 
To se odráží v uměleckých dílech, 
fotografi ích a verších. Básníci byli 
pozváni, aby v Pelplinské střední 
škole představili svá díla a mluvili 
se studenty o poezii.

Brzy bude prezentována na 
polské a české straně hranice již 
připravena poplenérová výstava. 
V příštím vydání „Ziemi Kłodzkiej“ 
se vrátíme k představení všech 
umělců profesionálních i ama-
térských a jejich tvůrčí práce. 
Komisařem plenéru v rámci 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury byl jako každý rok Henryk 
Hnatiuk. Profesor historie umění 
Konrad Czaplińský, také účastník 

tvůrčí práce v Pelplinu, se zaměřil 
na přípravu druhé části Stezky sv. 
Vojtěcha – turisticko-vzdělávací 
trasy – kterou již následují Poláci 
a Češi, účastnící se dalších ple-
nérů. První část stezky je zahr-
nuta ve vydaném albu s názvem 
„Praha - Vratislav. Po stopách sva-
tého Vojtěcha”, které publikovalo 
Wrocławské Akademické Cen-
trum v rámci akce Wroclaw 2016 
Evropské hlavní město kultury. 
V tomto albu najdeme mnoho 
českých a dolnoslezských míst 
se svými vynikajícími památkami 
a tradicemi.

Účastníci plenéru v Pelplinu: 
Věra Hörstová, Eva Šinkmanová, 

Věra Kopecká (Česka republika), 
Ewa Glura (Bielawa), Jadwiga 
Markur, Renata Wieczorek (Szcze-
cin), Elżbieta Gargała, Krzysztof 
Jędrzejec, Danuta Gołdon - Legler 
(Wałbrzych), Lucyna Wierzbicka, 
Andrzej Pawlak, Andrzej Niżew-
ski (Boguszów – Gorce),  Edward 
Kostka (Wrocław), Antoni Matusz-
kiewicz (Česká republika), Henryk 
Hnatiuk (Mieroszów), prof. Kon-
rad Czapliński (Zielona Góra), Ire-
na Jazienicka, Ewa Golak, Julian 
Golak (Nowa Ruda), bezpečnou 
cestu zajistil Auto Trans - Jerzy 
Bochenek s Czarného Boru.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Elżbieta Gargała

PELPLIN V SRDCI UMĚLCE
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W Pelplinie niedaleko Gdań-
ska odbył się Międzynarodowy 
Interdyscyplinarny Plener Arty-
styczny w ramach Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. W państwie krzyżackim, co 
miało i ma niebagatelny wpływ 
na wyobraźnię mieszkańców 
pogranicza południowego.

W plenerze wzięli udziali 
głównie malarze, także poeci 
i fotografi cy. Mieszkali w kom-
pleksie pocysterskiego klasztoru, 
w Collegium Marianum, obecnie 
kompleksie rzymskokatolickiej 

katedry pelplińskiej. Przez 10 dni 
poznawali region i jego zabytki, 
tworzyli, brali udział w spotka-
niach, dyskusjach, wypowiada-
li się do mediów, prezentowali 
wystawę podczas Jarmarku Cy-
sterskiego. Charakterystyczny dla 
tej części kraju pomorski ceglany 
gotyk wyrósł przed oczami ar-
tystów krzyżackimi zamkami, 
XIV-wiecznymi kościołami zbu-
dowanymi przez Krzyżaków 
i cystersów. Uczestnicy pleneru 
zwiedzili Malbork, Tczew, Gniew, 
Gdańsk, Starogard Gdański i inne 

miejscowości, w każdej bezcen-
ne zabytki. To ma wyraz w pra-
cach plastycznych, w zdjęciach 
i w wierszach. Poeci zaproszeni 
zostali do pelplińskiego liceum 
ogólnokształcącego, gdzie pre-
zentowali swoje utwory, rozma-
wiali z uczniami o poezji. 

Wkrótce prezentowana bę-
dzie po polskiej i czeskiej stro-
nie granicy przygotowywana już 
wystawa poplenerowa. W kolej-
nym wydaniu „Ziemi Kłodzkiej” 
będziemy wracać do prezentacji 
wszystkich artystów profesjona-

lych i nieprofesjonalnych oraz ich 
pracy twórczej. Komisarzem ple-
neru był Henryk Hnatiuk. Profesor 
historii sztuki Konrad Czapliński, 
również uczestnik pracy twórczej 
w Pelplinie, skupił się na przygo-
towaniu drugiej części Szlaku św. 
Wojciecha – trasy turystyczno – 
edukacyjnej, którą już podążają 
Polacy i Czesi uczestniczący w ko-
lejnych plenerach. Pierwsza część 
szlaku zawarta jest w wydaw-
nictwie albumowym pt. „Praga 
– Wrocław. Na Szlaku Świętego 
Wojciecha”, które ukazało się na-
kładem Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego w ramach działań 
Wrocław 2016 Europejska Stolica 
Kultury. W tym albumie znajdzie-
my wiele miejscowości czeskich 
i dolnośląskich z ich znakomitymi 
zabytkami i tradycją.  

Uczestnicy pleneru w Pelpli-
nie: Věra Hörstová, Eva Šinkma-
nová, Věra Kopecká (Czechy), Ewa 
Glura (Bielawa), Jadwiga Markur, 
Renata Wieczorek (Szczecin), 
Elżbieta Gargała, Krzysztof Ję-
drzejec, Danuta Gołdon - Legler 
(Wałbrzych), Lucyna Wierzbicka, 
Andrzej Pawlak, Andrzej Niżew-
ski (Boguszów – Gorce),  Edward 
Kostka (Wrocław), Antoni Matusz-
kiewicz (Czechy), Henryk Hna-
tiuk (Mieroszów), prof. Konrad 
Czapliński (Zielona Góra), Irena 
Jazienicka, Ewa Golak.

Elżbieta Gargała

PELPLIN W SERCU ARTYSTY

 Uczestnicy polsko-czeskiego pleneru artystycznego przed Collegium Marianum w Pelplinie. W plenerze wzięły udział także trzy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Lucyna Wierzbicka przed wystawą jej obrazów pt. „Poczet polskich i czeskich władców i świętych oraz ich następców z okazji 
1050-lecia chrztu Polski”.
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Nikt nie chce być zły

Spotkałem się z zarzutem,
że zalecam liberalne spojrzenie 
na działalność banderowców 
w czasie II wojny światowej. Ni-
gdy nie twierdziłem, że działal-
ność UPA trzeba liberalnie mar-
ginalizować. Osobiście znałem 
prof. Wiktora Poliszczuka, autora 
książki „Gorzka prawda”, znam 
jego badania i tezy, a z własne-
go doświadczenia rodzinnego 
znam zarówno działalność UPA, 
jak i naszą polską samoobronę. 
Staram się poznawać i zrozumieć 
strategie ukraińskie w ocenach 
programów i działań UPA,oraz 
w odniesieniu do miejsca UPA 
w ukraińskiej pamięci zbiorowej. 
Nie ma jednolitej strategii, jak 
choćby oceny prof. Poliszczuka 
z jednej strony, a obecnego In-
stytutu Pamięci Narodowej w Ki-
jowie, z drugiej. Fakt współdziała-
nia UPA z Niemcami jest wielkim 
obciążeniem. Jednak organizacja 
ta stanęła w końcu także prze-
ciwko hitlerowcom, a Bandera 
znalazł się w więzieniu w obozie 
koncentracyjnym Oranienburg-
-Sachsenhausen. W polskiej świa-
domości dominuje obraz UPA 
i Bandery jako współpracowni-
ków hitlerowców, stosujących 
brutalną czystkę etniczną, da-
leką od cywilizowanego świa-
ta. Metodę walki UPA często 
błędnie nazywa się „ukraińską”  
i to uogólnienie wprowadza 
fałszywy obraz, że jakoby każdy 
Ukrainiec, to banderowiec. Tak 
nie było, bowiem ruch banderow-
ski OUN-UPA rozwijał się głównie 
w czterech województwach za-
chodniej Ukrainy, a więc na tym 
terenie, na którym w przeszłości 
były silne wpływy polskie; nie 
miał więc powszechnego cha-
rakteru ukraińskiego, nie istniał 
na Ukrainie centralnej, wschod-
niej i południowej. W czterech 
wspomnianych województwach 
zachodniej Ukrainy (lwowskie, 
stanisławowskie,tarnopolskie, 
wołyńskie) mieszkało (wg spi-
su ludności z 1931 r) 4.246.727 
Ukraińców, a do UPA należało od 
35.000 do 40.000 osób i to w roku 
1944, gdy stan osobowy UPA był 
najwyższy. Nawet gdyby przyją-
ć,że przez cały okres działalności 
UPA przeszlo przez jej szeregi 
ok. 100.000 osób, to byłoby to 

mniej niż pół procenta ludności 
ukraińskiej w tych czterech wo-
jewództwach, a w stosunku do 
całej ludności Ukrainy byłyby 
to ledwie zauważalne promile. 
W żadnym wypadku nie można 
twierdzić, że była to jakaś naro-
dowa reprezentacja. Porażająca 
była sprawność terrorystyczna 
tej organiacji.

23 września 2017 roku je-
chałem taksówką ze Lwowa 
do Przemyślan. Taksówkarz, pan 
w średnim wieku, kulturalny i zo-
rientowany w polityce światowej 
wiedział, że jestem Polakiem i nie 
ukrywał swoich probanderow-
skich sympatii. Całą drogę tłuma-
czył mi, że Bandera to patriota, 
chciał dla Ukrainy niepodległości 
i dobra, a całej ukraińskiej nie-
doli winna jest Rosja i korupcja. 
O Polakach mówił sympatycznie, 
ale wyraźnie uchylał się od wy-
powiedzi na temat działań UPA 
wobec Polaków. Być może taka 
jest postawa tzw. przeciętnego 
Ukraińca z terenu zachodniej 
Ukrainy. To, że nie chciał wypo-
wiadać się na temat działań UPA 
wobec Polaków może świadczyć 
o tym, że raczej popierał stano-
wisko banderowskie i nie bardzo 
wiedział, jak to miałby powiedzieć 
Polakowi, który w tym momencie 
był jego klientem.

Samoocena 
i strategie obrony 

II wojna światowa postawiła 
narody przed lustrem, wszyscy 
mogli zobaczyć siebie, a kim są 
naprawdę zobaczyli dopiero 
po wojnie. Niektórzy przera-
zili się swojego widoku. Przez 
długie dziesiątki lat, stalinizm 
i  z imna wojna  zepchnąły 
na margines powojenne spojrze-
nie na siebie, ale tego nie zadusi-
ły. Przypomniało o tym Orędzie 
biskupów polskich do bisku-
pów niemieckich w 1965 roku, 
w którym napisali „przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie”. Miałem 
wtedy 27 lat, zastanawiałem się, 
dlaczego biskupi polscy powie-
dzieli do Niemców  „prosimy o 
przebaczenie”, za co i dlaczego 
mieliśmy Niemców przepraszać? 
Żyli jeszcze hitlerowscy żołnierze, 
ofi cerowie, generałowie, którzy 
zabili 6 milionów naszych oby-
wateli i zrujnowali nasz kraj. Żyli 

hitlerowscy politycy, żył naród, 
który głosował na partię hitlerow-
ską. Za co i dlaczego mieliśmy ich 
prosić o wybaczenie? Czy to nie 
oni powinni nas przepraszać i 
to na kolanach? Czym kierowali 
się ci trzej biskupi Wyszyński, 
Wojtyła i Kominek, że to zapro-
ponowali i tak wystawili nas 
na próbę? Trzeba było opanować 
wzburzenie, pójść pod wiatr, 
i z największymi wątpliwościami 
przyjąć, że jest to trudna ewan-
geliczna zasada pokory, mająca 
przynieść owoce w przyszłości. 
Zdaje się, że niezależnie od tych 
wzniosłych, chrześcijańskich 
motywacji polskich biskupów, 
zadziałać miał czynnik zupełnie 
zwyczajny. Amerykanie prze-
prowadzali proces denazyfi kacji 
w całych Niemczech, we wszyst-
kich warstwach społecznych 
i możliwie wszędzie, stawiali 
Niemców przed lustrem. Obcią-
żenie, którego symbolem był Au-
schwitz, było tak wielkie, że po-
pełnione zbrodnie ich zatapiały, 
przyzwoity Niemiec nie wiedział, 
kim jest naprawdę. Denazyfi ka-
cja była nie tyle prawno-karna, 
co kierowana do sumień. Jednak-
że, nawet takie działania napo-
tykały na opory w niemieckich 
schematach myślowych, w my-
śleniu zbiorowym i w egoiźmie.
Od wielu dziesiątków lat Niemcy 
zostali przyzwyczajeni do patrze-
nia z góry na narody uznawane 
przez nich za „gorsze”. Tymi gor-
szymi byli także Polacy. Historia 
ludzkości jest pełna przykładów, 
jak to naród uważający się za lep-
szy, tępił „gorszych”, jakby to było 
coś naturalnego i mógł to czynić 
bez żadnej odpowiedzialności. 
Przykłady mamy nawet w Starym 
Testamencie. Zasady naturalnych 
praw człowieka wprowadzono 
w życie dopiero po II wojnie 
światowej. Zabijanie „gorszego” 
nie było takim samym zabija-
niem, jak równego sobie. Jak 
„takich” przepraszać? A gdyby 
„tacy” nie przyjęli przeprosze-
nia, zadrwili, to uszczerbek 
na honorze byłby jeszcze więk-
szy. Lęk trafi enia na kamień roz-
wiali polscy biskupi, wychodząc 
pierwsi, przebaczając i prosząc 
o przebaczenie. Pierwsza od-
powiedź niemiecka była dosyć 
oschła, nie bardzo wiedzieli, co 
z tym zrobić, ale wszystko zaczęło 

się otwierać. Niemcy przyjęli stra-
tegię „nie kwestionujemy żadnych 
niemieckich zbrodni, niczego nie 
kwestionujemy”. Incjatywa prze-
szła na naszą stronę, trzeba było 
przyjąć tę samą zasadę wobec 
Niemców. Od wschodu, z uwal-
niającej się do niepodległości 
Ukrainy, sygnalizowano inną stra-
tegię: „wszystko kwestionujemy, 
to nie my Ukraińcy jesteśmy win-
ni”. Przypomnijmy uwarunkowa-
nia ukraińskie, zanim powrócimy 
do wątku tej strategii.

Ukraińska Księga Liczb

Polska i Ukraina powstały 
niemal w tym samym czasie, 
w wieku X. Ukraina nazywała się 
wtedy Ruś Kijowska. Chrzśecijań-
stwo w stolicy ówczsnej Polski 
w Gnieźnie wprowadzono w 966 
roku, a w Kijjowie w 988 roku.
W XII wieku pojawia się nazwa 
Ukraina, lecz wprowadzono ją 
w obieg dopiero w XVI wieku. 
Ekspansja polska na Ukrainę 
zaczęła się za Kazimierza Wiel-
kiego w XIV wieku. Do Unii Lu-
belskiej w 1569 roku większość 
terytorium Ukrainy wchodziło 
w skład Litwy, a po Unii w skład 
Korony, czyli Polski. Po pokoju 
z  R o s j ą  w  A n d r u s z o w i e 
w 1667 roku, wschodnią Ukrainę 
za Dnieprem zajęła Rosja. Wiel-
ka, piękna i urodzajna ziemia, 
silni i energiczni ludzie mieli 

Bronisław MJ Kamiński

UKRAIŃSKIE SĄSIEDZTWO

Rektor Uniwersytetu Politechniki 
Lwowskiej prof.Jurij Bobało (z lewej), 
na 70-lecie urodzin otrzymuje 
w prezencie na Spotkaniach 
Dunajowskich 2016, od Bronisława MJ 
Kamińskiego ksiązkę „Życie nie starzeje 
się”, którą przyjął z zadowoleniem. 
Rektor jest doktorem honoris causa 
Politechniki Wrocławskiej, wybitnym 
uczonym i wielkim orędownikiem 
przyjaźni ukraińsko-polskiej.
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nieszczęście mieszkać w tym 
pięknym miejscu, które spodo-
bało się wszystkim dookoła. 
Ruś Kijowska zrodziła Ruś Białą, 
Czerwoną, Czarną i Moskiewską, 
była matką wszystkich Rusi i po-
została sobą – Kijowską, Ukraiń-
ską. Największym zagrożeniem 
okazali się Tatarzy, którzy mając 
inną cywilizację islamu, zagrozili 
tożsamości kulturowej, religijnej 
i narodowej. Przed tym zniszcze-
niem uchronił Ukrainę najbliżej 
spokrewniony najeźdźca, jakim 
była Rzeczypospolita. Polska 
ochraniając Ukrainę, chroniła 
siebie. Gdy poskromiono Ordę, 
skończyła się misja polska 
na tamtym obszarze, pojawiło 
się naturalne miejsce dla wła-
snej państwowości ukraińskiej. To 
nie powiodło się. Jednakże, brak 
własnego państwa nie musi być 
niewolą i barierą dla rozwoju. Na-
ród ukraiński wypracował spośób 
na życie i rozwój, w warunkach 
jakie się pojawiały, potrafi ł ujarz-
miać zwycięzców dzieleniem 
się niemal niewyczerpywalnym 
bogactwem ziemi. Śmiertelne 
zagrożenie przyszło w XX wie-
ku, nie od Polski, z zachodu, lecz 
ze strony systemu komunistycz-
nego Rosji bolszewickiej. 

W XX wieku bolszewicy Sta-
lina chcieli złamać ten naród 
głodem. Wielki Głód na tzw. Ra-
dzieckiej Ukrainie (Hołodomor) 
w latach 1932 – 1933 zabił oko-
ło 8 milionów ludzi. W kilka lat 
później, w II wojnie światowej, 
w zrujnowanym kraju dokona-
ły się następne dotkliwe straty 
w ludziach i w gospodarce. 
Do szeregów Armii Czerwonej 
wcielono ok. 7 mln Ukraińców, 
na roboty do Niemiec wywie-
ziono 2,5 miliona mieszkańców 
Ukrainy (w tym większość Ukra-
ińców). W kampanii wrześniowej 
w 1939 roku walczyło po stronie 
polskiej ok. 111 tysięcy żołnie-
rzy pochodzenia ukraińskiego, 
w wojskach niemieckich ok. 220 
tysięcy. Ukraińcy walczyli także 
w wojsku amerykańskim i kana-
dyjskim. Porównując, stan licz-
bowy UPA w 1944 roku wynosił 
od 35.000 do 40.000 osób. A teraz 
wielkość ofi ar: z 7 mln żołnierzy 
ukraińskich w Armii Czerwonej 
zginęlo ok. 1.650.000 żołnie-
rzy. UPA zabiła (wg badań prof. 
Poliszczuka) ok. 80.000 Ukraiń-
ców i około 100.000 – 120.000 
Polaków, a w wyniku polskiego 
odwetu akowskiego zginęło 
od 10.000 do 20.000 Ukraińców. 
W sumie, w II wojnie światowej 

zginęło ponad 5 mln Ukraińców. 
Po wojnie, z Ukrainy wysiedłono 
około 800.000 Polaków, a z Polski 
na Ukrainę ok. 488.000 Ukraiń-
ców. W Akcji „Wisła” wysiedlono 
z terenu rzeszowszczyzny i Biesz-
czad ok. 140.000 Ukraińców. Ta 
Ukraińska Księga Liczb pokazuje 
z jednej strony wyjatkowy dra-
mat tego narodu w całej histo-
rii, a równocześnie zdumiewa 
wielkimi siłami wewnętrznymi 
do odradzania się.

Jak to wytłumaczyć? 

Odpowiedź na to pytanie 
wymagać będzie odniesienia się 
do tzw. odwiecznych wrogów. 
Czy Polska ma odwiecznych 
wrogów po obu swoich grani-
cach lub czy Polska jest czyimś 
odwiecznym wrogiem? Jestem 
historykiem. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim słuchałem naj-
świetniejszych uczonych, a żył 
jeszcze wielki historyk, starej 
daty prof. Dąbrowski. Mieliśmy 
znakomitą szkołę. Jako studen-
ci zachwycaliśmy się angielską 
trzeźwością, że „Wielka Brytania 
nie ma odwiecznych wrogów. 
Odwieczne są tylko interesy 
rządów Jej Królewskiej Mości”. 
Wyrastałem w szkole podstawo-
wej i średniej wśród głośno wyra-
żanych opinii, że nasi odwieczni 
i śmiertelni wrogowie to Niemcy, 
a cicho wypowiadano, że Rosja. 
Śmiertelny wróg to taki, który 
albo wyniszcza gospodarkę, 
pozbawiając naród warunków 
życia i rozwoju, albo stosuje 
eksterminację, czyli fizyczne, 
programowe likwidowanie ludzi. 
Z rzetelnyvch badań historii Pol-
ski i jej sąsiadów nie da się po-
twierdzieć, że Polska ma jakichś 
odwiecznych wrogów. Niemcy, 
ze względu na wysoką kulturę 
oddziedziczoną po Cesarstwie 
Rzymskim, byli stałym wy-
zwaniem dla sąsiadów, w tym
i dla Polski: albo będziemy lep-
si, albo Niemcy nas wchłoną. 
Musieliśmy być coraz lepsi, nie 
wchłonęli nas, a ci Niemcy, któ-
rzy się spolonizowali, byli naj-
lepszymi Polakami. Rozbiory 
i zabory naszego państwa przez 
trzy wielkie mocarstwa nie sta-
nowiły śmiertelnego zagrożenia 
dla naszego narodu. Niewola 
może także otrzeźwiać przez 
ujawnienie się naszej własnej 
głupoty i nieodpowiedzialności. 
Wielkopolska wcielona jako zabór 
do Niemiec, rozwijała się zupełnie 
dobrze pod rządami niemieckimi. 

W zaborze austriackim śpiewa-
no otwarcie „Jeszcze Polska nie 
zginęła”, a potem opłakiwano 
– i to szczerze – cesarza Fran-
ciszka Józefa. Gorzej lub najgo-
rzej było w zaborze rosyjskim 
i w długich kontaktach z Rosją. 
Ale i ze strony Rosji carskiej nie 
było śmiertelnego zagrożenia.
Wysoka kultura rosyjskiej elity, 
a także spokojne usposobienie 
Rosjan, jako północnych Słowian, 
łagodziły szorstkość rosyjskiej 
administracji państwowej; ko-
smopolityczna i często zdra-
dziecka magnateria polska do-
brze czuła się w państwie carów, 
a dla chłopa polskiego jednako-
wo warty był wyzyskiwacz polski, 
jak i rosyjski. Na tym znośnym 
niebie historycznego sąsiedztwa 
można było żyć bez śmiertelnej 
trwogi, za wyjątkiem krótkiego 
czasu w XX wieku, czyli okresu 
hitleryzmu. Komory gazowe, 
Auchwitz i holocoust zmieniły 
obraz ludzkości. Niemcy pojawiły 
się jako wróg śmiertelny i były 
nim rzeczywiście. W odniesieniu 
do tysiącletniego sąsiedztwa 
polsko-niemieckiego, czas hi-
tleryzmu był jednak stosunkowo 
krótki, by w w głębszej refl eksji 
całkowicie zmienić polskie spoj-
rzenie na Niemcy. Rosja zaś, przez 
udział w koalicji antyhitlerow-
skiej, walnie przyczyniła się do 
klęski hitleryzmu i – w nowym 
układzie porządku światowego 
- nie była dla Polski wrogiem 
śmiertelnym.

Pozostaje nam do rozważe-
nia, gdzie w tym kontekście loku-
je się znaczący liczbowo i zajmu-
jący wielkie przestrzenie naród 
ukraiński? Jak to wytłumaczyć, 
że w Polsce zdobyto się na prze-
baczenie Niemcom wymordo-
wania 6 mln obywateli polskich, 
a nie wybaczono Ukraińcom 
zamordowania 100.000 ludzi? 
W kontekście całej historii polsko-
-niemieckiej właściwiej byłoby 
wyrazić to tak, że wybaczono 
Niemcom, ale nie hitlerowcom. 
Jednak, nie wybaczono Ukra-
ińcom, mimo że we wrześniu 
1939 roku 111.000 Ukraińców 
walczyło jako żołnierze polscy 
w obronie Polski. Dodajmy, 
że Prezydent Polski na uchodź-
stwie w Londynie, na wniosek 
gen.Władysława Andersa od-
znaczył Krzyzem Virtuti Mi-
litari gen. Pawła Szandruka, 
naczelnego dowódcę ukraiń-
skich sił zbrojnych przy armii 
niemieckiej, za bohaterstwo 
w kampanii wrześniowej w obro-

nie Polski. Polska prasa pisała, 
że gen. Szandruk to dowódca SS 
- Galizien i że „oddziały ukra-
ińskie” brały udział w dławie-
niu powstania warszawskiego 
w sposób „wyjątkowo bestialski”, 
choć oddziały wojsk ukraińskich 
nie uczestniczyły w tłumie-
niu powstania. W tym miejscu 
przerwałem pisanie tego tekstu 
i zwróciłem się do kilkudziesię-
ciu osób z prośbą o przeczytanie 
i udzielenie odpowiedzi na py-
tanie: jak to wytłumaczyć? Od-
powiedzi zaczęły nadchodzić 
natychmiast. Przytoczę tylko 
kilka z nich, charakterystycznych 
dla tonu ogółu wypowiedzi: 

1. Brawo, za trzeźwe spojrze-
nie na historię trzech narodów. 
Jak to się stało, że Niemcom 
jesteśmy w stanie wybaczyć 
6 mln zamordowanych naszych 
obywateli, a Ukraińcom 100 
tys. nie możmy wybaczyć? No, 
właśnie! Wydaje się, że przyczy-
ną jest zależność ekonomiczna 
od Niemiec. Targowica zawsze 
miała mocną pozycję, tylko,
że tym razem jest skierowana 
na Zachód. Dla przykładu podam 
zdarzenie, w którym osobiście 
uczestniczyłem. Na wrocławskim 
cmentarzu na Osobowicach przy 
pomniku powstańców warszaw-
skich odbywała się uroczystość 
poświęcona kolejnej rocznicy 
tego wydarzenia. Otóż, wszyst-
kie wypowiedzi, a nawet recy-
tacje wierszy poświęcone były 
rosyjskim zbrodniom związanym 
z Powstaniem Warszawskim. 
Padły nawet słowa, że Niemcy 
„walczyli rycersko”. Co do Ukra-
ińców, to sam pochodzę z miej-
scowości pod Lwowem i w mojej 
rodzinie też byli Ukraińcy. Była 
nią moja ciocia, na której pomoc 
zawsze mogłem liczyć w najcięż-
szych chwilach, których mi nie 
brakowało po stracie rodziców. 
Nasz stosunek do Niemców 
w porównaniu do Ukrainy wydaje 
mi się zbyt merkantylny. Cieszę 
się, ze zdrowego i rzetelnego 
i nie obciążonego żadnymi 
uprzedzeniami spojrzenia 
na nasze wschodnie relacje”.

2. Często zmagam się w dys-
kusjach z diametralnie odmien-
nymi ocenami Ukrainy.Aspekt 
emocjonalny sprawia,że racjo-
nalna ocena wydarzeń w historii 
jest często niemożliwa. Wydaje 
mi się, że dużą rolę odegrała po-
lityka w okresie PRL. Nazizm był 
po II wojnie światowej powszech-
nie potępiony, podczas gdy 
stosunek PRL do Wołynia, tego 
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co się tam wydarzyło, był deli-
katnie rzecz ujmując, niejedno-
znaczny.Teraz wraca z nawiązką. 
W obecnej sytuacji geopolitycz-
nej powinniśmy pochylić się nad 
wzajemnymi relacjami z Ukrainą 

3. Łatwiej nam wybaczyć 
najeźdźcy, aniżeli swojemu są-
siadowi. I druga sprawa: na po-
godzenie się z Niemcami mieli-
śmy 70 lat, a na szczerą rozmowę 
o konfl iktach i faktach polsko-
-ukraińskich mamy 10 lat.

4. Polacy zawsze łaskawym 
okiem spoglądali na zachód. 
Zachód kojarzy nam się z po-
stępęm, poznawaniem życia, 
itp. Wschód traktowaliśmy 
z wyższością i dlatego tak łatwo 
oskarżać go o straszne zbrodnie, 
bo takich zbrodni dokonują tyl-
ko narody na niższym stop-
niu rozwoju cywilizacyjnego. 
To spojrzenie odczuwamy także 
w podręcznikach historii.

5. Ze strony ukraińskiej nie 
ma refleksji nad własną prze-
szłością, nie ma poczucia winy, 
nie ma bazy do porozumienia. 
Mam odczucie,że wyciągnięta 
nasza ręka traktowana była-
by z przymrużeniem oka, jako 
nasza słabość, to nie inspiruje 
do refl eksji. Z drugiej strony, nasz 
ton ostrzejszych rozliczeń zwie-
ra szeregi na Ukrainie, to też nie 
prowadzi w dobrą stronę. Jaką 
drogą pójść? Nie wiem. Trudno 
wskazać złoty środek. Brak refl ek-
sji po naszej stronie, to główny 
powód braku pojednania. Czy 
można zrobić rachunek krzywd 
cofając się o stulecia? A kto jest 
bez winy? Winy Stefana Czarniec-
kiego, a winy UPA? Czy, gdyby 
Czarniecki był mniej mściwy 
w swoich rajdach po terenach 
Ukrainy, objętych powstaniem 
Chmielnickiego, to czy UPA 
nie podjęłaby decycji o ekstermi-
nacji Polaków? Nie mam takiego 
odczucia. Myślę, że wojna, oku-
pacja radziecka, doświadczenie 
zagłady Żydów rozmiękczyło 
i rozpuściło moralne hamulce. 
Pojawił się ktoś, kto powiedział 
„idź i morduj”. Tym kimś była UPA. 
I to musi być nazwane winą! 

6. Niemcy oficjalnie przy-
znali się do zbrodni, zaś Ukra-
ińcy zamiatają swoje czyny 
pod dywan, nie traktują mor-
dów jako ludobójstwa, stawiają 
pomniki zbrodniarzom. Proszę 
sobie wyobrazić pomniki Hi-
tlera w dzsiejszych Niemczech. 
Taki pomysł nie przyszedłby 
do głowy żadnemu Niemcowi, 
a gdyby przyszedł komuś chore-

mu umysłowo, to nikt by go nie 
poparł. Banderowskie sposoby 
uncestwiania ludzi były wprost 
makabryczne. A to, co pan pisze, 
że Ukraińcy walczyli w obronie 
Polski? Przecież byli jej obywate-
lami, więc bronili swojego kraju, 
czyż nie? Dopóki Ukraińcy nie 
przeproszą za ludobójstwo, nie 
uznają UPA i jej przywódców 
za zbrodniarzy wojennych, dopó-
ty nigdy nie będzie przebaczenia 
z naszej strony. 

7. Banderowcy zabili mi 
matkę, ojca i siostrę, przeżyłem,
bo ukryli mnie sąsiedzi Ukraińcy. 
Pojechałem, żeby zobaczyć jak 
tam jest. Biednie, prawie jak daw-
niej, ale ludzie dobrzy. Dzisiejsi 
młodzi Ukraińcy nie są niczemu 
winni. Tylko, po co budują po-
mniki Banderze. Trzeba się jakoś 
dogadać, ale trzeba powiedzieć 
sobie prawdę. Też mamy swoje 
winy.

8. Zawsze trudniej wybacza 
się „swojemu”, aniżeli obcemu. 
Ukraińcy to Słowianie, tak jak my 
i tworzymy współnotę. Nie należy 
oczekiwać na samouzdrowienie, 
trzeba uzdrawiać, nie czekając 
bezczynnie, należy wyciągnąć 
rękę do zgody. W jaki sposób to 
zrobić? Nie sposób zapomnieć 
przykrej historii, trzeba pamiętać, 
że tak nie wolno postępować im, 
ale także i nam. Należy wybaczyć 
i nie rozdrapywać ran. Za zbrod-
nie UPA, Bandery, hitlerowców 
tylko oni odpowiadają, a nie na-
rody. Rozdrapywanie nie zaleczy 
ran, a doprowadzi do wielkich 
blizn nienawiści. Wybaczmy, 
a sami poczujemy się lepiej.

Dawniej, dzisiaj i jutro.

W tych kilku cytowanych wy-
powiedziach zawiera się przekaz 
żywych polskich doświadczeń, 
przekonań, pretensji, ostrożno-
ści i oskarżeń. Czy znajdujemy 
dogłębne wytłumaczenie po-
ruszającej nas historii? Czego 
zabrakło? W spojrzeniu obiek-
tywnym, z oddali, główną sce-
ną wydarzeń była Ukraina. To 
nie Ukraińcy szli na Polskę, Rosję, 
Tatarów i Turków, lecz wszyscy 
ciągnęli na Ukrainę. Polska cofa-
jąca się pod wpływem ekspansji 
niemieckiej z zachodu, poszu-
kiwała przestrzeni na wscho-
dzie. Militarna obecność Polski 
na ziemiach ukrainnych po-
wstrzymała najazdy islamskich 
Tatarów i Turków. Tatarzy zmargi-
nalizowali Rosję, przez długi czas 
nawet ją zniewolili, mogli więc ła-

two opanować ukraińskie ziemie 
w okresie od XIII do XVI wie-
ku. Poczucie spełniania misji 
na Kresach w obronie przed 
Ordą Tatarską i Turcją to wielki 
epos narodowy Polaków, jeden 
z najdonioślejszych w struktu-
rze naszej tożsamości narodo-
wej. Nie chodzi tylko o akcent 
religijny, lecz o ochronę kultury 
świata chrześcijańskiego, tradycji 
i wartości przed inną cywiliza-
cją, jaką niosły armie Proroka 
w nieokrzepnięty świat Europy 
Środkowo-Wschodniej. Głów-
ny ciężar wytrzymania naporu 
ze wszystkich stron spoczywał 
na Ukraińcach. Przetrzyma-
li wszystkich. Aby przetrwać 
i rozwijać się, ludność ukraińska 
z pokolenia na pokolenie musiała 
przekazywać sobie sposób życia 
w tych uwarunkowaniach. Musieli
 więc nauczyć się metod walki 
z  każdym wrogiem – czę -
sto bardzo bezwzględnym
- i tego nauczyli się kozacy. 
Musieli  także wypracować 
sposoby porozumienia się, 
z każdym przeciwnikiem – po-
trafi li więc być pokorni, a także 
trzeba było współżyć z napływa-
jącymi i osiedlającymi się tam 
ludźmi innych narodowości, 
kultury, języka i religii. i wtedy 
trzeba było być silnym wewnętrz-
nie, by zachować własną kultu-
rę, język i religię. Ten ukraiński 
tygiel i fenomen jest w polskim 
spojrzeniu zawężany tylko 
do obszaru zachodniej Ukrainy, 
na zachód od Zbrucza i po pół-
nocno-wschodnie krańce Woły-
nia. Jest to jednak tylko fragment 
wielkiej Ukrainy. Kto z Czytelni-
ków widział Dniepr w Kijowie, 
patrzył w dal na Podolu, patrzył 
na twierdzę w Kamieńcu Podol-
skim lub zawędrował aż nad Mo-
rze Czarne, ten ma świadomość 
wielkości, które muszą kształto-
wać wyobraźnię i siły ludzi. Do-
póki polskie rycestwo kresowe 
potrafi ło widzieć te cuda natury i 
rąk ludzkich, dopóki wyzwalało to 
w nich hymny modlitwy, śpiewu 
i okrzyk bojowy na widok Tata-
rów lub Turków – dopóty byli 
błogosławieństwem na tych 
stepach. Tatarzy i Turcy zostali 
powtrzymani, z ich chorągwi 
szyto ornaty na nabożeństwa 
dziękczynne. Kiedy zwycięzcy 
osiedli, zaczęli zajmować upraw-
ne ziemie, wprowadzać pańsz-
czyznę, zniewalać lud ukraiński 
i spychać szlachtę ukraińską - 
to stawali się nieszczęściem tej 
ziemi. Pycha, wobec pokorne-

go, ale wewnętrznie twardego 
ludu ukraińskiego, wytwarzała i 
pogłębiała przepaść. Doświad-
czenie ludzkie i wielka mądrość 
wyrażają się w powiedzeniu, że 
pycha kroczy przed klęską, a po-
kora idzie przed zwycięstwami. 
Prostą reakcją na pychę, jest nie-
nawiść. Postępujący, poźniejszy 
rozwój latyfundiów magnackich, 
pojawienie się potężnej kozac-
czyzny w połowie XVII wieku 
i wejście Rosji do wojen o pod-
porządkowanie sobie Ukrainy, 
stworzyło kocioł ukraiński, 
w którym już nikt nie panował 
nad wydarzeniami. Chaos, prze-
moc i brak widoków na pokojo-
we rozwiązania, zapewniające 
Ukraińcom utworzenie niepod-
ległego państwa, doprowadziły 
do tragicznego fi nału w XX wie-
ku. Czy jest z tego jakieś wyjście? 
Zawsze jest jakieś wyjście i mą-
drzejszy musi pierwszy ustąpić. 
A kto jest tym mądrzejszym, 
jak nie ten, kto pierwszy rozpo-
znaje sytuację i może dokonać 
zmiany. Pycha, polska błędna 
pycha magnatów kresowych, 
naśladowana potem przez kre-
sową polskość, doprowadziła 
do klęski. Wyjściem jest odbudo-
wa zaufania. Przypomnijmy sobie 
w tym miejscu zachowanie się na-
szych biskupów wobec Niemców 
w 1965 roku. Trzej wielcy - Wy-
szyński, Wojtyła i Kominek posta-
nowili,że przeprosimy Niemców 
za wszystko cokolwiek złego i 
kiedykolwiek im wyrządziliśmy, 
przeprosimy i przebaczymy bez 
żadnych warunków. I poprosimy 
o przebaczenie i sami przebaczy-
my. Jeden znich został świętym 
dla ludzkości, ziemi i nieba.Wy-
baczyliśmy Niemcom jako naro-
dowi, przeprosiliśmy Niemców 
jako naród. Hitlerowcom, jako 
sprawcom okrucieństwa nie 
możemy wybaczać, bowiem 
to może czynić tylko ktoś wyższy 
nad nami. I tego samego ocze-
kuje nasza narodowa historia 
i nasza godność i godność naro-
du ukraińskiego, ażeby bezwa-
runkowo przeprosić, przeba-
czyć i poprosić o przebaczenie, 
za pychę przodków i nasze wła-
sne błędy. Przeprosić trzeba na-
ród ukraiński, którego dziedzica-
mi są dzisiejsze ukraińskie młode 
pokolenia. Wybaczenie nie może 
jednak dotyczyć okrucieństw 
członków UPA, bowiem to może 
rozpatrywać tylko ktoś wyższy 
nad nami. Dotąd nie znaleziono 
lepszej drogi do wzajemnego 
zaufania.
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Tegoroczny Konkurs Wiedzy 
o Polsce i Czechach odbył się 
23.10.2017 r. w Nowej Rudzie, 
dokąd przyjechało aż 26 drużyn 
z Polski i Czech.

Konkurs rozgrywany był 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 16 roku życia i powy-
żej 16 roku życia. Czteroosobowe 
drużyny szkolne rozwiązywały 
test zamknięty oraz wykonywa-
ły zadania praktyczne. Najlepszą 
drużyną w kategorii do 16 roku 
życia okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej Fundacji 

Clever z Oddziałami Gimnazjalny-
mi w Wałbrzychu. Drugie miejsce 
zajęło Gimnazjum z czeskiego 
Broumova, a trzecie noworudzka 
Szkoła Podstawowa nr 7. Wśród 
uczniów powyżej 16 roku życia 
wygrał Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr II w Opolu. Dru-
gie i trzecie miejsce zajęły szkoły 
z Kłodzka, odpowiednio: Spo-
łeczne Liceum Ogólnokształcące  
i Liceum Ogólnokształcącym 
im.  Boles ława Chrobrego 
w Kłodzku. Laureaci wyjadą 
w nagrodę na wycieczkę do Pragi 

oraz ZOO Safarii w Dvůr Králo-
vé. Zmagania uczniów oceniała 
międzynarodowa komisja kon-
kursowa pod kierownictwem 
mgr Grażyny Radzik. - To ko-
lejny projekt, który realizujemy 
w Nowej Rudzie. Chcemy nie tyl-
ko uczyć młodych ludzi o Polsce 
i Czechach, ale także zachęcać 
ich do odwiedzenia pobliskich 
atrakcji turystycznych - mówi Ju-
lian Golak, koordynator projektu 
i dodaje, że takie wydarzenia to 
szansa dla młodych ludzi, aby 
spróbować swoich sił w rywaliza-

cji międzynarodowej i budować 
pierwsze zagraniczne przyjaźnie. 

Głównym organizatorem 
konkursu było Stowarzyszenie 
Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej. Projekt był współfi-
nansowany przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP w ra-
mach konkursu Forum Polsko-
-Czeskie 2017. Patronat nad 
wydarzeniem sprawował m.in. 
Arkadiusz Ignasiak – Konsul 
Honorowy Republiki Czeskiej 
we Wrocławiu.

Ewa Jazienicka

POLSKO-CZESKA RYWALIZACJA

Uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny.

Jedna z drużyn podczas rozwiązywania zadań w części praktycznej.Julian Golak – Wiceprzewodniczacy Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
i organizator konkursu oraz Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki 
Czeskiej we Wrocławiu wręczają nagrody zwycięskiej drużynie w kategorii do lat 16. 



29 Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

Głównym partnerem współ-
pracy transgranicznej dla Bro-
umova jest miasto Nowa Ruda. 
Miasta tworzą czesko-polskie 
partnerstwo od ponad 25 lat, 
a współpraca stała się tutaj tra-
dycją. 

Z wzajemnego partnerstwa 
zawodowego i współpracy, po-
wstały także osobiste przyjaźnie. 
Ta międzynarodowa współpraca 
nie jest tylko środkiem do po-
zyskania środków fi nansowych 
na rozwój regionalny, ale rów-
nież do budowania mikroregionu 
ze wszystkimi jego atrybutami, 
w tym tworzenia poczucia przy-
należności do niego.

Partnerzy pracują na pod-
stawie umowy partnerskiej, 
podpisanej  w 1993 roku. 
W ciągu ostatnich 20 lat razem 
zrealizowali kilkadziesiąt projek-
tów transgranicznych o różnej 
tematyce, jednakże głównym 
wspólnym celem jest wyelimi-
nowanie wszelkich barier dzielą-
cych Polaków i Czechów w strefi e 
przygranicznej. Dziś te bariery 
praktycznie już nie istnieją, a my 
coraz częściej realizujemy wspól-
ne działania.

Wśród najlepiej współpra-
cujących organizacji są stowa-
rzyszenia, związki kobiet, kluby 
turystów, jednostki straży pożar-
nej, szkoły i placówki oświatowe, 
kluby sportowe i oczywiście wła-
dze miast i gmin.

Miasta partnerskie mikro-
regionu noworudzko-broumo-
vskiego spotykają się z podob-
nymi problemami i potrzebą ich 
rozwiązania. Realizacja wspól-
nych projektów koncentruje się 
przede wszystkim na rozwoju tu-
rystyki. Rozwój turystyki aktyw-
nej przyniósł wymierne efekty 
w postaci ożywienia turystyki 
na szlakach pieszych i rowero-
wych. Obecnie wspólnym celem 
tych obydwu miast jest zwięk-
szenie ilości turystów w centrum 
Nowej Rudy i Broumova.

Miasta Broumov i Nowa Ruda 
pozyskują środki finansowe 
na wyżej wymieniony rozwój, 
szczególnie z europejskich 
programów pomocowych. 

Najważniejszym instrumentem 
pozyskiwania funduszy jest 
Program Operacyjny INTERREG 
V - Czechy - Polska i fundusz 
mikroprojektów Euroregionu 
Glacensis. Źródła te efektywnie 
wykorzystujemy już w drugim 
okresie fi nansowania.

Projekty okresu 
fi nansowania 2007 - 2013

W latach 2009 do 2015 
(co w przybliżeniu odpowiada 
pierwszemu okresowi fi nanso-
wania) miasta zrealizowały 4 pro-
jekty z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W latach 
2009 - 2011 był to cykl koncertów 
kameralnych, koncerty muzyki 
rockowej i organizowanie wspól-
nych warsztatów artystycznych 
zatytułowane „Tak jak Pat i Mat“. 
W tym samym okresie, z sukce-
sem udało się wybudować sieć 
połączonych wież widokowych 
po czeskiej i polskiej stronie gra-
nicy w ramach Perspektywy Bez 
Granic. Innym znaczącym pro-
jektem jest dwuetapowe dzia-
łanie inwestycyjne, nazywane 
wsparciem dla rozwoju ruchu 
turystycznego w rejonie Gór 
Stołowych i Ścian Broumowskich. 
Działania te koncentrowały się 
dotąd na rozwoju infrastruktury 
turystycznej (centra informacyj-
ne, ścieżki rowerowe), a ich reali-
zacja trwała od 2008 roku, gdy 
składane były wnioski o wspar-
cie do roku 2015, kiedy to został 
otwarty ostatni odcinek ścieżki 
rowerowej łączącej Broumov 
z granicą państwa.

Z funduszu mikroprojektów 
Euroregionu Glacensis miasta re-
alizowały 6 projektów mających 
na celu poprawę wspólnego roz-
woju kulturalnego, edukacyjnego 
i społecznego. Wśród tych pro-
jektów były spotkania sąsiedzkie 
(13 600 EUR), koncentrujące się 
na konkursach literackich i spo-
tkaniach w parafiach. W roku 
2012 roku do współpracy kultu-
ralnej nawiązywał projekt Kultura 
bez granic (12 100 EUR), którego 
działalność została poszerzona 
o współpracę ze stowarzyszenia-

mi tematycznymi. Skierowane na 
promocję turystyki były projekty 
„Między nami sąsiadami” (17 550 
EUR) i uroczystości 20 lat partner-
stwa transgranicznych miast mi-
kroregionu Ziemi Broumovskiej 
i Noworudzkiej (20 750 EUR), 
za jego pośrednictwem zrealizo-
wano np. zakup multimedialnego 
kiosku informacyjnego. Ostat-
nim projektem tego okresu był 
projekt pn. „Żyjemy w regio-
nie Broumova i Nowej Rudy” 
(29 500 EUR). Był wszechstronnie 
ukierunkowany na obszar współ-
pracy kulturalnej i edukacyjnej 
pomiędzy naszymi miastami. Do-
wodem tych działań jest już dru-
gi rok brania wspólnego udziału 
w targach turystycznych w na-
szym kraju oraz w Polsce.

Projekty okresu 
fi nansowania 2014 - 2020

Nowy okres programowania 
faktycznie rozpoczęła zapowiedź 
pierwszych projektów w połowie 
2015 roku. Do tej pory złożyliśmy 
wnioski i realizujemy projekty 
w trzech programach z EFRR 
- o łącznej wartości 569.000 EUR 
i 5 programach FMEG - na łączną 
kwotę 122 tysięcy euro.

Wśród najważniejszych 
są „Cykloregion Broumovsko 
- Noworudzko - Radkowski”. 
W tym projekcie, miasto będzie 
budować parking w Broumo-
vie na ulicy Dvořáka. Będzie 
to początek ścieżki rowerowej 
do Otovic i polskiej granicy. Na-
stępnie odbudowane zostaną 
zniszczone budynki w parku 
Schrollová, utworzony zostanie 
kiosk informacyjny z toaletami 
i przechowalnią rowerów dla 
turystów oraz dojdzie do po-
łączenia szlaków turystycznych 
z Broumova przez Šonov 
do Nowej Rudzie. Oprócz tych 
działań, w ramach projektu 
zostanie naprawiona droga 
na Gwiazdę na całej długości 
od dolnej kapliczki do górnej 
kaplicy Matki Bożej Śnieżnej. 
Polscy partnerzy zbudują pra-
wie 20 km ścieżek i tras rowe-
rowych.

Kolejną zrealizowaną inicjaty-
wą, która rozpoczęła się w 2017 
roku jest projekt o nazwie „Razem 
kulturowo”. Partnerzy z mikro-
regionu: Nowej Rudy, Radkowa 
i Broumova w latach 2016-2019 
będą realizować wspólnie wyda-
rzenia kulturalne, ukierunkowane 
na rozwój społeczności lokalnej 
i współpracy z lokalnymi insty-
tucjami. Projekt skupia czterech 
partnerów: miasto Nowa Ruda, 
gminę Nowa Ruda, miasto Rad-
ków i miasto Broumov, a w jego 
ramach zrealizowanych będzie 
łącznie 69 wspólnych imprez 
(38 po stronie polskiej i 31 
po stronie czeskiej). W trakcie 
realizacji projektu odbędą się 
warsztaty tematyczne dla dzie-
ci i młodzieży z Polski i Czech. 
Żeby zilustrować, to wymieniam 
nazwy kilku przygotowywanych 
działań: „Folklor na pograniczu”, 

Ing. Jana Durdincová

FUNDUSZE UE, A POLSKO-CZESKIE PROJEKTY 

WSPÓŁPRACY W MIKROREGIONIE 

NOWORUDZKO-RADKOWSKO-BROUMOVSKIM

Ing. Jana Durdincová
Absolwentka Uniwersytetu 
Rolniczo-Leśniczego Mendla w 
Brnie. Od 2011 roku pracuje jako 
referentka w Urzędzie Miejskim 
w Broumovie. W przeszłości 
brała udział w owocnej realiza-
cji europejskich i narodowych 
projektów grantowych, jako ko-
ordynator działań projektowych 
i menadżer fi nansowy. Chodziło 
przede wszystkim o długofalową 
współprace z polskimi partnera-
mi, szczególnie przy projektach 
współfi nansowanych przez FM 
EUR Glacensis v OPPS ČR-PL 
2007-2013. Obecnie pracuje na 
stanowisku menadżera projekto-
wego programów dotacyjnych 
współpracy czesko-polskiej.
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„Uroczystości fl orystyczne”, „Kino 
na Granicy”, „Kawa smakuje 
po obu stronach granicy”, „Pol-
sko-Czeskie Granie z Kawą”, „Roc-
kowe pogranicze”, „Literatura 
na werandzie”, „Przegląd młodych 
organistów” i wiele innych. Naj-
ważniejszym mikroprojektem 
jest ten pn. „Atrakcje kulturalne 
Ziemi Broumovskiej i Noworudz-
kiej”. Celem projektu jest przy-
ciągnięcie turystów do zabytko-
wych centrów miast Nowa Ruda 
i Broumova, które charakteryzują 
się wysoką koncentracją zabyt-
ków historycznych i kulturalnych. 
Partnerzy chcą wykorzystać ten 
potencjał do rozwoju turystyki 
i usług z tym powiązanych. W ra-
mach projektu w zabytkowych 
centrach miast powstaną galerie 
artystyczne, gdzie turystom od-
wiedzającym nasze miasta przed-
stawione będą dzieła nie tylko 

lokalnych artystów. W Broumovie 
jest to Kawiarnia Herzog, na jej 
4. i 5. piętrze zostały już utwo-
rzone i wyposażone za środki 
z projektu pomieszczenia galerii, 
które noszą nazwę Lokart. Po-
wstała tutaj sala wystawiennicza 
dla potrzeb miasta Broumov, któ-
ra jest wyposażona w podwie-
szony system z oświetleniem, 
panelami wystawienniczymi, 
małymi meblami i technologią 
multimedialną. Dzięki projek-
towi dwie niewykorzystane 
przestrzenie w zabytkowych 
budynkach, zlokalizowanych 
w centrach miast, otrzymają 
nowe funkcje turystyczne. Po-
zwoli to rozwijać i uatrakcyjnić 
wspólną ofertę turystyczną miast 
partnerskich oraz wykorzystać 
potencjał lokalnych obiektów 
dziedzictwa kulturowego. Uru-
chomienie galerii sztuki, jako 

atrakcji turystycznych w mie-
ście, zmieni postrzeganie tych 
centrów, które nie będą już spra-
wiać wrażenia opuszczonych, 
ale zamienią się w atrakcyjne 
historycznie miejsca, z bogatą 
ofertą dla turystów i atmosferą, 
prezentującą dziedzictwo kultu-
rowe. Innym, czysto turystycz-
nym zadaniem jest mikroprojekt 
„Questy regionu białego i czer-
wonego piaskowca.” Partnerzy 
w mikroprojekcie „Questy” 
tworzą zupełnie nowy między-
narodowy produkt turystyczny, 
który skupi się głównie na wy-
korzystaniu zrównoważonych 
form turystyki. Gminy: Radków, 
Nowa Ruda, Broumov, Adršpach 
stworzą w sumie osiem szlaków 
turystycznych w formie pytań, 
łamigłówek i zadania w polu, 
przeznaczonym do jego samo-
dzielnego rozwiązania. Każdy 

z czterech partnerów projektu 
będzie przygotowywał i prowa-
dził dwie z tych tras. W swoich 
działaniach miasto Broumov 
wspiera lokalne stowarzyszenia. 
Wspólne mikroprojekty powstały 
na przykład dla miejsowych jed-
nostek ochotniczej straży pożar-
nej „Zapaleni do współpracy“ lub 
dla starszych dzieci z DDM Ulitia 
Broumov i z noworudzkiego gim-
nazjum „Polsko-czeskiego blogu 
o współpracy”. Tak zaplanowaną 
współpracę międzynarodową, 
będziemy kontynuować, aby 
zachęcić jak najskuteczniej ro-
wijał się wspólny obszar czesko-
-polski w obszarach takich jak: 
dziedzictwo historyczne, czy też 
transport publiczny po drugiej 
stronie granicy.

Tłumaczenie:
Joanna Golak-Cincio

Hlavním partnerem přesh-
raniční spolupráce je pro město 
Broumov město Nowa Ruda. 
Města resp. regiony vytvářejí 
česko – polské partnerství již 
více než 25 let a spolupráce se 
tak stala tradicí. Ze vzájemného 
profesního partnerství se již za 
tak dlouhé období vyvinuly i 
osobní přátelské vztahy. Tato 
mezinárodní spolupráce je tak 
nejen prostředek pro získání fi na-
nčních prostředků pro místní roz-
voj, ale smysluplným budováním 
reálného mikroregionu se všemi 
jeho atributy včetně vytvářením 
pocitu sounáležitosti s ním.

Partneři spolupracují na 
základě partnerské smlouvy uza-
vřené v roce 1993. Za posledních 
20 let společně zrealizovali něko-
lik desítek přeshraničních projek-
tů s různou tématikou, avšak s 
jedním hlavním společným cílem, 
kterým je odstranění všech bariér 
dělících Poláky a Čechy v příhra-
ničí. Dnes tyto bariéry prakticky 
již neexistují a my stále častěji 
realizujeme společné aktivity. 

Mezi nejčastěji spolupracující 
organizace a spolky patří svazy 
žen, kluby turistů, hasičské jed-
notky, školy a školská zařízení, 

sportovní kluby a samozřejmě 
samosprávy měst a obcí. 

Partnerská města noworud-
sko-broumovského mikroregionu 
se potýkají s podobnými pro-
blémy a potřebami jejich řeše-
ní. Realizaci společných projektů 
zaměřujeme především na rozvoj 
turistiky. Rozvoj aktivní turisti-
ky přinesl hmatatelné výsledky 
v podobě oživení turistického 
ruchu na  pěších a cyklistických 
stezkách. Současným společným 
cílem obou měst je přilákat co 
nejvíce turistů do center Nowe 
Rudy a Broumova.

Města Broumov a Nowa Ruda 
získávají fi nanční prostředky pro 
výše zmíněný rozvoj především 
ze zdrojů evropských dotačních 
programů. Nejvýznamnějším 
zdrojem je operační program 
INTERREG V - A Česká republika 
– Polsko a Fond mikroprojektů 
Euroregionu Glacensis. Tyto zdro-
je efektivně využíváme již druhé 
dotační období. 

Projekty dotačního 
období 2007 – 2013:

Mezi roky 2009 až 2015 (což 
zhruba odpovídalo prvnímu 

dotačnímu období) zrealizova-
la města 4 výzvy z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. V 
letech 2009 – 2011 to byl cyklus 
komorních koncertů, koncerty 
rockové hudby a pořádání spo-
lečných uměleckých worksho-
pů s názvem Tak jako Pat a Mat. 
Ve stejném období se podařilo 
úspěšné vybudování sítě na sebe 
navazujících rozhleden na české 
a polské straně hranice v rámci 
projektu Vyhlídky bez hranic. 
Další významnou navazující in-
vestiční akcí byl dvouetapový 
projekt s názvem Podpora roz-
voje cestovního ruchu v regionu 
Stolových hor a Broumovských 
stěn, který byl obecně zaměřen 
na rozvoj turistické infrastruktury 
(informační centra, cyklostezky) a 
jeho realizace probíhala od roku 
2008, kdy byla podána žádost o 
podporu až do roku 2015, kdy 
byl otevřen poslední úsek cy-
klostezky spojující Broumov se 
státní hranicí.  

Z Fondu mikroprojektů Euro-
regionu Glacensis pak města re-
alizovala 6 projektů zaměřených 
na společné zlepšení kulturního, 
vzdělávacího a společenského 
rozvoje. Mezi zmíněné projekty 

Ing. Jana Durdincová

FONDY EU A  POLSKO-ČESKÉ PROJEKTY

SPOLUPRÁCE V MIKROREGIONU - NOWORUDSKO 

- RADKOVSKO-BROUMOVSKÝM

Ing. Jana Durdincová
Vystudovala Mendlovu zeměděl-
skou a lesnickou univerzitu 
v Brně. Od roku 2011 působí jako 
referentka MěÚ Broumov. V mi-
nulosti se podílela na úspěšné 
realizaci evropských i národních 
dotačních projektů jako koordi-
nátor projektových aktivit či fi na-
nční manažer. Jednalo se přede-
vším o dlouhodobou spolupráci 
s polskými partnery, zejména na 
projektech  spolufi nancovaných 
z FM EUR Glacensis v OPPS ČR-
-PL 2007-2013. V současné době 
pracuje na pozici projektového 
manažera dotačních programů 
česko-polské spolupráce.
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patřila Sousedská setkávání (13 
600 EUR) zaměřená na literární 
soutěže a setkávání farností. V 
roce 2012 pak navázal na kul-
turní spolupráci projekt Kultura 
bez hranic (12 100 EUR), jehož 
aktivity byly rozšířeny o spolu-
práci mezi zájmovými spolky. Na 
podporu cestovního ruchu cílily 
projekty Mezi námi sousedy (17 
550 EUR) a Oslavy 20 let přeshra-
ničního partnerství mikroregionu 
Broumovsko a Noworudsko (20 
750 EUR), jehož prostřednictvím 
se realizoval např. nákupu multi-
mediálního informačního kiosku. 
Posledním projektem tohoto ob-
dobí byl projekt Žijeme v regio-
nu Broumovsko a Noworudsko 
(29 500 EUR). Byl všestranně za-
měřen na kulturní a vzdělávací 
oblasti spolupráce mezi našimi 
městy. Důkazem těchto aktivit je 
již druhý ročník společné účasti 
na veletrzích cestovního ruchu 
u nás i v Polsku. 

Projekty dotačního 
období 2014 – 2020:

Nové programové období 
reálně odstartovalo vyhlášením 
prvních výzev zhruba v polovi-
ně roku 2015. Do současné doby 
máme požádáno a realizujeme 
projekty ve 3 výzvách přímo z 
ERDF – v celkové hodnotě 569 
tis EUR a v 5 výzvách z FMEG – 
v celkové hodnotě 122 tis EUR.

Mezi nejvýznamnější patří 
„Cykloregion Broumovsko – No-
worudsko – Radkowsko“. V rámci 
tohoto projektu město Broumov 
vybuduje odstavnou plochu na 
konci ulice Dvořákova – začátek 

cyklostezky do Otovic a na pol-
ské hranice. Dále rekonstrukcí 
chátrající budovy ve Schrollově 
parku vznikne nový informační 
kiosek s toaletami a úschovnou 
kol pro turisty a dojde k propo-
jení turistické trasy z Broumova 
přes Šonov do polské Nowe 
Rudy. Mimo tyto aktivity města 
Broumova bude v rámci projektu 
opravena cesta na Hvězdu v celé 
délce od spodní kapličky k horní 
kapli Panny Marie Sněžné. Polští 
partneři vybudují téměř 20 km 
cyklostezek a cyklotras.

D a l š í m  z p r a c o v a n ý m 
záměrem, jehož realizace již 
byla letos zahájena je projekt 
s názvem „Společně kulturně!“. 
Partneři regionu Noworudsko- 
Radkowsko-Broumovsko budou 
v letech 2016-2019 společně re-
alizovat kulturní akce orientova-
né na rozvoj místního společen-
ství a spolupráce místních institu-
cí. Projekt sdružuje čtyři partnery 
– města Nowa Ruda, obce Nowa 
Ruda, města a obce Radków a 
města Broumov – a v jeho rámci 
proběhne celkem 69 společných 
akcí (38 na polské straně a 31 na 
české straně). Po celou dobu re-
alizace projektu budou probíhat 
tematické workshopy pro děti a 
mládež z Polska a Česka. Jen pro 
ilustraci uvádím názvy některých 
připravovaných činností - Folklór 
v příhraničí, Floristické slavnosti, 
KINO NA HRANICI, KÁVA CHUTNÁ 
NA OBOU STRANÁCH HRANICE – 
POLSKO-ČESKÉ HRANÍ S KÁVOU, 
Rockové příhraničí, Literatura na 
verandě, Přehlídka mladých var-
haníků a mnoho dalších.

Nejvýznamnějším mikropro-

jektem je „Kulturní atraktivity Bro-
umovska a Noworudska“. Cílem 
realizace projektu je přilákat 
turisty do historických center 
měst Nowa Ruda a Broumov, 
jež se vyznačují velkou koncen-
trací historických a kulturních 
památek. Partneři chtějí využít 
tento potenciál k rozvoji turistiky 
a s ní souvisejících služeb. V rámci 
projektu vzniknou v historických 
centrech měst výtvarné galerie, 
v nichž bude turistům navštěvu-
jícím naše města prezentována 
tvorba nejen místních umělců. V 
Broumově se jedná o objekt Café 
Herzog, v jehož 4. a 5. patře již 
byla  vytvořena a z prostředků 
projektu vybavena galerie, která 
nese název LOKART.  Vznikl zde 
výstavní sál pro potřeby města 
Broumova, který je vybaven 
například závěsným systémem, 
osvětlením, výstavními panely, 
drobným nábytkem a multime-
diální technikou. Díky realizaci 
projektu dostanou dva nevyužité 
prostory v památkových budo-
vách umístěných v centrech měst 
nové turistické funkce. Umožní to 
rozšířit a zatraktivnit společnou 
turistickou nabídku partnerských 
měst a využít potenciál místních 
objektů kulturního dědictví. 
Zprovoznění výtvarných galerií 
jako turistických cílů na měst-
ských pěších prohlídkových 
trasách přinese změnu vnímání 
center měst, které již nebudou 
působit opuštěným dojmem, ale 

promění se v atraktivní historic-
ká městská centra s bohatou na-
bídkou pro turisty a atmosférou 
prezentující kulturní dědictví. 

Dalším ryze turistickým 
záměrem je mikroprojekt „Questy 
krajem bílého a červeného písko-
vce“. Partneři v rámci mikropro-
jektu „Questy” vytvoří zcela nový 
mezinárodní turistický produkt, 
který bude zaměřen převážně na 
využití šetrných forem turistiky. 
V obcích Radków, Nowa Ruda, 
Broumov a Adršpach bude vytvo-
řeno celkem 8 pěších turistických 
tras ve formě questů, čili hádanek 
a úkolů v terénu určených k sa-
mostatnému řešení. Každý ze čtyř 
partnerů projektu připraví a bude 
provozovat 2 ze zmíněných tras. 

V nastavené spolupráci 
město Broumov podpořilo i míst-
ní spolky. Společné mikroprojek-
ty byly vytvořeny například pro 
regionální jednotky dobrovol-
ných hasičů „Zapáleni pro spolu-
práci“ nebo pro starší děti z DDM 
Ulita Broumov a noworudského 
Gymnázia „Polsko-český blog o 
spolupráci“. 

V takto nastavené mezi-
národní spolupráci budeme 
i nadále pokračovat s cílem 
podpořit co možná nejefekti-
vněji rozvoj společného česko-
-polského regionu například v 
oblasti historického dědictví 
nebo pružnější veřejné dopravy 
přes hranice.

Účastníci konference „Tolerance a svoboda na cestách vzájemných polsko-českých kontaktů. Včera, dnes, zítra”.
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Stosunki polsko-czeskie są 
obecnie bardzo dobre. Podobnie 
jak współpraca pomiędzy instytu-
cjami i organizacjami. Przyczyniły 
się do tego w szczególności dwa 
wydarzenia (wejście do UE obu 
krajów w 2004 roku i wejście do 
strefy Schengen w 2007 roku). 
Zmieniły one podstawę partner-
stwa na pograniczu. Przestało 
istnieć szereg barier admini-
stracyjnych, prawnych i innych. 
Wciąż jednak istnieją ważne prze-
szkody w rozwoju współpracy. 
Wśród nich można wymienić 
bariery kulturowe, historyczne 
i psychiczne, które są wynikiem 
wieloletniej izolacji ludności re-
gionu. Głównym przyczynkiem 
do polepszenia wzajemnych rela-
cji było powstanie euroregionów 
i ich działalność. Obszar działal-
ności euroregionów po obu stro-
nach 796 km granicy rozciąga się 
na powierzchni 29,700 km2. 
W tym obszarze mieszka pra-
wie 5 milionów ludzi. Jest to 
ogromny potencjał dla two-
rzenia jakościowej platformy 
dobrych stosunków między 
dwoma narodami. Czesko-pol-
skie pogranicze charakteryzuje 
się ważnym czynnikiem, jakim 
jest integracja europejska i dzięki 
funduszom UE przeznaczonym 
na rozwój euroregionów, mamy 
obecnie najlepsze warunki do 
wzajemnej współpracy w sek-
torze non-profi t. W ten sposób 
możemy sobie częściowo odpo-
wiedzieć na pytanie, gdzie szu-
kać przede wszystkim środków 
na wzajemną współpracę.

Pozwolę sobie kontynu-
ować znanym cytatem. „Nigdy 
nie wątpcie, że mała grupa 
myślących, zaangażowanych 
ludzi może zmienić świat. 
W rzeczywistości, jest to jedyna 
rzecz, która nigdy się nie zmie-
ni”  (Margaret Meadová). Te słowa 
potwierdzają wyniki mojej współ-
pracy z polskimi kolegami. Nie 
były to żadne postulaty, dekla-
racje ofi cjalnych przedstawicieli 
naszych krajów, ani nowe, poja-
wiające się środki fi nansowe, ale 
zawsze był to ludzki potencjał, 
który przyniósł coś mocniejsze-
go i bardziej szlachetnego w na-
szych działaniach i współpracy. 
Nasza mała, nieformalna grupa 
polskich i czeskich przyjaciół 
w Cieszynie na początku lat 

dziewięćdziesiątych stała się 
dla naszych miast fundamentem 
i głównym fi larem dobrej współ-
pracy. Po pierwsze, w dziedzinie 
kultury, a później przy przywra-
caniu wspólnej infrastruktury. 
Naszym pierwszym wspólnym 
projektem było zorganizowa-
nie pierwszej edycji Festiwalu 
Teatralnego „Na granicy”, Fe-
stiwalu dzieł Václava Havla, 
do którego następnie nawiązy-
wał „Festiwal SPCzS” (Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej), 
wspólny „Festiwal Jazzowy”, 
ogólnomiejskie uroczystości 
na podstawie legendy o powsta-
niu miasta Cieszyna i innych dzia-
łań. Ważnym zadaniem, przy któ-
rego narodzinach byłam i wspie-
rałam, jest Festiwal Filmowy „Kino 
na Granicy”, który już przekroczył 
granice Śląska Cieszyńskiego. 
Współpraca na podstawie za-
angażowania obywatelskiego 
została przeniesiona na samo-
rząd i dziś oba miasta zyskują 
na projektach integracyjnych set-
ki milionów koron na projekty 
inwestycyjne.

Pozyskiwanie środków przez 
każdą organizację ma inny cha-
rakter. Głównie wynika to z celu 
przeznaczenia, a także zadań or-
ganizacji. Wszystkie organizacje 
pozarządowe muszą mieć do-
brze zaprojektowaną strategię 
pozyskiwania funduszy, która 
dotyczy długoterminowych 
potrzeb fi nansowych organiza-
cji. Zawiera analizę korzyści i za-
grożeń, związanych z organizacją 
i  świadczonymi usługami 
(produkty), zdeklarowanie się 
w stosunku do społeczności 
poszukujących tych samych 
środków, aktywne zarządzanie 
relacjami ze sponsorami, urzęda-
mi i społeczeństwem, fi nansowe 
i czasowe budżety. Szczegól-
nie trzeba określić możliwości 
finansowania dla poszczegól-
nych działań lub inwestycji or-
ganizacji.  Należy określić słabe 
i mocne strony. Dobra strategia 
pozyskiwania funduszy obejmuje 
wszystkie potrzeby fi nansowe 
NGO i jest aktualizowana każ-
dego roku tak, aby odpowiada-
ła rozwojowi danej przestrzeni 
i potrzebom organizacji.

Na finansowanie organi-
zacji pozarządowych trzeba 
koniecznie popatrzeć z wielu 

stron. Organizacja dla swojej 
działalności wykorzystuje dwa 
podstawowe źródła fi nansowa-
nia: środki własne i pozyskane 
z innych źródeł. Do środków 
własnych organizacje pozarzą-
dowe mogą zaliczyć sprzedaż 
produktów i usług. Powszechnie 
uznaje się za właściwe, że orga-
nizacja non-profi t żąda zapłaty 
od swoich klientów, choćby sym-
bolicznej. Ważny jest moment, 
aby klient zdawał sobie sprawę 
z wartości usług. Na środki wła-
sne mogą się składać dywiden-
dy z inwestycji, odsetki z lokat 
na rachunkach bankowych, 
opłaty członkowskie, dobrowola 
pracy członków i wolontariuszy. 
Za granicą jest  to normalne, 
że NGO uzyskują w ten sposób 
ponad 50% niezbędnych do dzia-
łalności funduszy.

Do środków obcych kwali-
fi kujemy wszelkich sponsorów 
i darczyńców. Pierwszym kro-
kiem jest przygotowanie bazy 
ich adresów oraz kalendarza 
terminów składania wniosków 
w ramach programów granto-
wych: fundacji, czy też fundu-
szy fundacyjnych, skupiających 
czeski kapitał, których celem 
jest pomoc w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów, czy to 
w promowaniu usług socjalnych 
i zdrowotnych, kultury, edukacji 
czy też rozwoju życia obywatel-
skiego w miastach i regionach. 
Fundacje zagraniczne wspierają 
również rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, Są w stanie 
i chcą uczestniczyć w większych 
(czasowo i finansowo) projek-
tach, które nie zawsze mają 
bezpośredni wpływ na działania 
społeczne. Programy grantowe 
ambasad - poszczególne kraje 
rozwinięte ogłaszają programy 
wspierające szczególnie rozwój 
pluralistycznego społeczeństwa 
obywatelskiego, czy edukacji, 
wymiany kulturalnej i tym po-
dobnych. Przyznanie dotacji jest 
uzależniona od udziału organiza-
cji partnerskich z danego kraju, 
a plan projektu musi być zgodny 
z interesem udzielającego. Do-
tacji udzielają m.in. ministerstwa 
(pracy, ochrony środowiska, 
gospodarki i handlu, rozwoju, 
spraw wewnętrznych, rolnictwa, 
kultury), województwa, miasta, 
dzielnic miast, lokalne grupy 

działania, lokalne związki gmin-
ne, lokalne przedsiębiorstwa 
i stowarzyszenia. Grantów udzie-
lają także fi rmy prywatne i ich 
fundacje. Warto również pozy-
skiwać darowizny od osób fi zycz-
nych oraz realizować kampanie 
zbierania funduszy. 

Dane statystyczne z ostatnich 
lat wskazują, że sektor non-profi t 
w Republice Czeskiej pozyskuje 

Gertruda Chowanioková

JAK SZUKAĆ ŚRODKÓW NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-CZESKĄ?

Gertruda Chowanioková
Wykształcenie wyższe na Uniwer-
sytecie Palackiego w Ołomuńcu. 
Była przy tworzeniu pierwszej 
edycji Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatralnego „Bez granic”, 
jego koordynatorką, długoletnią 
dyrektorką i jest wciąż aktywnie 
zaangażowana w jego realiza-
cję. Jest współtwórcą Festiwalu 
Filmowego „Kino na Granicy”, 
„Święta Trzech Braci”, festiwali 
muzycznych, cyklu wystaw, 
konferencji, inicjatorką innych 
ważnych polsko-czeskich i sło-
wackich działań w regionie. Pięt-
naście lat jako dyrektorka prowa-
dziła Miejski Dom Kultury (Kass 
Sřelnice w Czeskim Cieszynie). 
Ma długoletnie doświadczenie 
w pozyskiwaniu funduszy eu-
ropejskich i dotacji ze środków 
publicznych. Została odznaczona 
przez Prezydenta RP Złotym Krzy-
żem Zasługi  w 2004, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski w 2008 roku. Otrzymała 
też medal Zasłużony dla Kultury 
Polskiej,  Złoty Medal Domowi-
ny od Związku Serbołużyczan 
i tytuł Osobowość Czeskiego 
Cieszyna. Obecnie pełni funkcję 
zastępcy Rzecznika  Generalne-
go Stowarzyszenia Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka. Pracuje 
jako ewaluator projektów euro-
pejskich i jako konsultant między-
narodowych imprez kulturalnych.
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fundusze z następujących źródeł:  
dotacje państwowe i granty 36%, 
darowizny od przedsiębiorców 
11%, indywidualni sponsorzy 7%, 
granty fundacji 10%, ogół społe-
czeństwa 2%, przedstawicielstwa 
zagraniczne 2%, działania własne 
20%, składki członkowskie 6%.

Co można znaleźć 
w internecie?

Najważniejsza strona to 
www.ecn.cz. Można znaleźć tam 
informacje w dwóch głównych 
sekcjach - sprawozdania oraz 
serwis informacyjny dla orga-
nizacji non-profit. Znajdująca 
się na stronie baza danych wy-
szukuje możliwości  pozyskania 
grantów w ramach programów 
czeskich, a także niektórych 
międzynarodowych. Poza bazą 
danych grantów można również 
zajrzeć bezpośrednio do strony 
z listą organizacji, które rozpro-
wadzają środki fi nansowe. 

Centrum organizacji pożytku 
publicznego www.neziskovky.cz
wspiera rozwój organizacji non-
-profi t oraz informuje opinię pu-
bliczną o ich działaniach dla spo-
łeczeństwa. Świadczy usługi in-
formacyjne, edukacyjne i wydaw-
nicze. Neziskovky skupia swoje 
działania na aktualizowaniu bazy 
danych organizacji pozarządo-
wych i zasobów finansowych, 
publikowania comiesięcznego 
serwisu informacyjnego, czy też 
organizacji seminariów dla pra-
cowników NGO. Neziskovky jest 
wydawcą czasopisma GRANTIS, 
gdzie znaleźć można informacje 
o dotacjach. Na stronie dostępny 
jest również kalendarz grantów 
www.grantovydiar.cz. Baza zaso-
bów fi nansowych jest publicz-
nie dostępnym przeglądem 
programów dotacji, ich opisów, 
terminów i osób kontaktowych. 
Dzięki bazie danych w łatwy spo-
sób można znaleźć programy 
dotacyjne. Są one pogrupowa-
ne według grup docelowych, 
obszaru wsparcia, uprawnień 
regionalnych oraz terminów 
przyjmowania wniosków.  

Warto omówić również Fun-
dację NROS. Podstawową działal-
nością fundacji jest świadczenie 
wkładów fundacyjnych w ramach 
różnych programów grantowych 
dla poszczególnych projektów 
organizacji pozarządowych, 
zarejestrowanych w Republice 
Czeskiej. Na stronie www.nros.cz
można znaleźć informacje 
o szkoleniach dla organizacji 

pozarządowych, możliwościach 
finansowania ze środków UE, 
o europejskich sieciach organi-
zacji pozarządowych, wydarze-
niach, projektach odnoszących 
sukces, itd. W zakładce Obszar 
fi nansowy możliwe jest spraw-
dzenie dokładnych informacji 
o szczegółach programów gran-
towych. 

Inna ważna strona, to Pro-
Culture, która została założona 
wiosną 2003 roku, jako Centrum 
Badań, Informacji, Edukacji, Sztu-
ki i Kultury. Strona internetowa 
z adresem www.proculture.cz 
pomaga odnaleźć oferty i moż-
liwości wsparcia fi nansowego dla 
czeskich artystów i organizacji 
kulturalnych. Niestety od roku 
2012 działalność osłabła.

Należy również wspomnieć 
o Fundacji VIA, które zyskuje 
wsparcie dla swoich projektów 
licznych darczyńców zagranicz-
nych, dla których stała się jednym 
z najbardziej zaufanych lokalnych 
podmiotów fundacyjnych. Fun-
dacja wspiera działania organiza-
cji pozarządowych w regionach.

Na stronie www.nadacevia.cz
możemy natomiast znaleźć 
projekty rozwoju regionalnego 
w zakresie: ekologii, obszarów 
kulturowych i społecznych, re-
alizowanych przez mieszkańców. 
Fundacja Nadace Partnerstvi jest 
łącznikiem między darczyńcami 
i obdarowanymi. Fundacja jest 
również wydawcą poradnika 
o pozyskiwaniu środków www.
nadacepartnerstvi.cz/Granty/Jak-
-spravne-grantovat. O tym jak 
dotrzeć do sponsorów bizneso-
wych, dowiemy się natomiast ze 
strony www.komora.cz.

Unia Europejska

Projekty UE to wyjątkowa 
okazja na to, aby nie tylko wy-
posażyć organizatora technicz-
nie, ale również podnieść jakość 
działań. Z początkiem okresu 
programowania 2014-2020, 
w wysokości prawie 100 miliar-
dów koron, organy państwowe 
przygotowały także wsparcie 
poprzez instrumenty fi nansowe 
ze strony rządu. Otworzyła się 
oferta czerpania pomocy z tzw. 
funduszy strukturalnych. Mają 
swoją ofi cjalną stronę pod adre-
sem www.strukturalni-fondy.cz. 
Ta strona zawiera najbardziej 
aktualne informacje na te-
mat funduszy strukturalnych 
w Czechach, a konkretnie 
o poszczególnych programach 

operacyjnych. Unia Europej-
ska ma również swój portal 
internetowy z adresem www 
http://europa.eu.int. Na tej 
stronie znajdują się informacje 
o najnowszych wydarzeniach 
i przepisach prawa europejskie-
go. Przy wszystkich obszarach 
tematycznych jest także kolumna 
granty i kredyty, gdzie są opisa-
ne szczegółowo różne programy. 
O fi nansach i funduszach z UE 
informuje również strona www.
eurofunding.com. Na niej znaj-
dują się najnowsze wiadomości 
z Komisji Europejskiej. 

W lewej kolumnie strony 
są publikowane informacje 
o możliwości pozyskania fundu-
szy. Strona umożliwia również 
zapisanie się do newslettera 
oraz przeglądania zawartości 
archiwalnych.

Program, który umożliwia 
fi nansowanie projektów trans-
granicznych na granicy czesko-
-polskiej, jest zarządzany przez 
Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego Republiki Czeskiej. 
Głównymi punktami kontaktu 
dla zainteresowanych w progra-
mie i benefi cjentów są Wspólny 
Sekretariat z siedzibą w Ołomuń-
cu oraz urzędy wojewódzkie 
z siedzibą na terenie programu. 
Program Interreg V-A Czechy - 
Polska jest podzielony na osie 
priorytetowe. Każda z nich po-
dzielona jest na osiem części. 
Dla zainteresowanych małymi 
projektami o łącznych kosztach 
od 2000 EUR do 120.000 EUR, 
w latach 2014-2020 przygoto-
wano fundusz mikroprojektów. 
Maksymalna wysokość grantu 
mikroprojektu jest określana 
w zależności od typu i rodzaju 
zadania.

W ramach priorytetowej 
osi 3 i 4 możliwe jest wsparcie 
do 20 000 EUR  przy mikroprojek-
tach typu B i C oraz 40 000 EUR 
przy mikroprojektach typu A. 
W ramach drugiej osi priory-
tetowej możliwe jest wsparcie 
do 30 000 Euro przy mikropro-
jektach typu B i C, do 60.000 EUR 
na mikroprojekty typu A.  Z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego współfi nansowa-
nie mikroprojektów wynosi max. 
85%, a pozostała część to środki 
własne.

Osie priorytetowe

Oś priorytetowa 2 - mikro-
projekty promujące rozwój lo-
kalny i tworzenie nowych miejsc 

pracy, działania promujące oraz 
zapewniające poprawę dostęp-
ności do dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego, atrakcji 
kulturalnych i przyrodniczych.

Oś priorytetowa 3 - mi-
kroprojekty koncentrujące się 
na edukacji, umiejętnościach 
i uczeniu się przez całe życie, ma 
na celu poprawę umiejętności, 
a tym samym zwiększenie moż-
liwości przyszłych absolwentów 
na rynku pracy.

Oś priorytetowa 4 - mikro-
projekty mające na celu wzrost 
integracji na poziomie lokalnym, 
wzmocnienie zdolności instytu-
cjonalnych, wspieranie współpra-
cy między obywatelami a instytu-
cjami poprzez krótkie szkolenia, 
spotkania grup tematycznych, 
nawiązanie nowych kontaktów 
i relacji, itd

Fundusz mikroprojektów jest 
zarządzany przez sekretariaty re-
gionów, które wnioskodawcom 
i partnerom projektu oferują do-
radztwo. Aplikację projektu na-
leży sporządzić poprzez platfor-
mie internetową. (mseu.mssf.cz). 
O wsparciu mikroprojektu decy-
duje obustronny czesko-polski 
Euroregionalny komitet steru-
jący, prowadzony dla każdego 
funduszu mikroprojektów. Wy-
magania dotyczące przyzna-
nia i przepisy odnoszące się 
do funduszu pomocy mikropro-
jektów opisane są na stronach 
internetowych poszczególnych 
euroregionów.

Wymieniając możliwości 
fi nansowania projektów NGO, 
nie zapominajmy o międzynaro-
dowych źródłach, takich jak Fun-
dusze Norweskie i Fundusz Wy-
szehradzki. Jako osoba, która jest 
eskpertem oceniającym wnioski 
projektowe regionu Śląska Cie-
szyńskiego, chciałabym podkre-
ślić, że nie ma potrzeby bać się 
o nieuzyskanie finansowania 
z tych źródeł. Jest to możliwe, 
szczególnie gdy istnieje możli-
wość współpracy z samorządem. 
Dzięki w/w grantom udaje się 
wdrożyć wiele dobrych wspól-
nych projektów, które mogą być 
fi nansowane z powyższych źró-
deł w Republice Czeskiej.

Podsumowując, chciałabym 
przypomnieć, że celem tego re-
feratu nie było przedstawienie 
źródeł fi nansowania, ale pomoc 
w ich odnalezieniu. Wierzę, że 
nasza współpraca będzie się 
dalej rozwijać.

Tłumaczenie: 
Joanna Golak-Cincio
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V současnosti jsou česko-
-polské vztahy na velmi dobré 
úrovní a spolupráce je rovněž 
velmi dobrá. Přispěly k tomu i dvě 
významné událostí ( vstup obou 
zemí do EU v roce 2004 a vstup 
do Schengenského prostoru roku 
2007) jež změnily základ partner-
ství v pohraničí, přestala existo-
vat celá řada administrativních, 
právních a jiných bariér. Bohužel 
jedněmi z nejzásadnějších ba-
riér, které nadále přetrvávají ve 
společném prostoru jsou bariéry 
kulturní, historické a mentální, 
které jsou důsledkem mnohaleté 
izolace obyvatel regionu. Velkou 
měrou k pozitivnímu obrazu 
našeho společného příhraničí 
přispěl vznik euroregionů a je-
jich aktivit. Společné pohraničí 
zahrnuje 6 euroregionu a roz-
kládá se na na ploše 29,7 tisíc 
kilometrů čtverečních. V tomto 
prostoru bydlí téměř 5 milionů 
obyvatel. Společná hranice je 
dlouhá 796 km. Je to obrovský 
potenciál pro vytvoření kvalitní 
platformy dobrých vztahů mezi 
dvěma národy. Česko-polské po-
hraničí se vyznačuje důležitým 
faktorem, jakým je evropská 
integrace a díky fi nančním pro-
středkům EU určeným pro rozvoj 
euroregionů máme v současnosti 
nejlepší předpoklady pro vzájem-
nou spolupráci i v neziskovém 
sektoru. Tím si můžeme částečně 
odpovědět i na otázku kde hledat 
především zdroje pro vzájemnou 
spolupráci.

Dovolte, abych pokračovala 
známým citátem. „Nikdy nepo-
chybujte o tom, že by malá sku-
pina přemýšlivých, odhodlaných 
lidí nemohla změnit svět. Ve sku-
tečnosti je to jediná věc, která ho 
kdy změnila.“ Margaret Meadová. 
Tato slova s prostým a jedno-
značným obsahem potvrzuje 
výsledky veškeré mé spolupráce s 
polskými kolegy. Nebyly to žádné 
postuláty, nebyla to prohlášení 
ofi ciálních zástupců našich států, 
nebyly to nově se objevující fi na-
nční zdroje, ale vždy to byl lid-
ský potenciál, který vnesl něco 
mocnějšího a vznešenějšího do 
naších skutků a spolupráce. Naše 
malá neformální skupinka pol-
ských a českých přátel v Těšíně na 

začátku devadesátých let přinesla 
pro naše města základy a hlavní 
pilíře kvalitní spolupráce. Nejdřív 
v kulturní oblasti a později na 
obnovování společné infrastruk-
tury. Našim prvním společným 
počinem było zorganizování 1. 
ročníku divadelního festivalu Na 
hranici ,festival děl Václava Havla, 
na který pak navazoval festival 
SPCzS, společný jazzový festival, 
celoměstské slavnosti na základě 
legendy o založení města Těšína 
a další aktivity. Významnou akti-
vitou u jejíhož zrodu jsem stála a 
podporovala, je fi lmová přehlídka 
Kino na hranici, která již překro-
čila hranice Těšínského Slezska. 
Spolupráce na základě občanské 
angažovanosti se přenesla na 
samosprávu a dnes obě města 
získávájí z integračních projektů 
řadově stovky miliony korun na 
investiční projekty.

Vzhledem k tomu, že celý 
svůj profesní i nynější život 
jsem zasvětila práci v nezisko-
vých organizacích bude i můj 
příspěvek na této konferenci 
věnován prostředí pro získávaní 
zdrojů neziskových organizací 
.Dovolím si část svého příspěvku 
věnovat teoretické rovině, možná 
to jsou věci všeobecně známé, 
ale je vhodné si je připomenout

Získávání zdrojů má u každé 
organizace jiný charakter. Větši-
nou je to dáno možnostmi, za-
měřením a taky cílem organizace. 
Všechny NNO, ale potřebují mít 
kvalitně zpracovanou fundraisin-
govou strategii, která řeší dlouho-
dobé potřeby fi nancování orga-
nizace. Obsahuje analýzu výhod 
a rizik spojených s organizací a 
poskytovanými službami (pro-
dukty), vymezení se vůči spole-
čnostem usilujícím o stejné fi na-
nční zdroje, aktivní řízení vztahu s 
dárci, úřady a veřejností, fi nanční 
a časové rozpočty. Zejména pak 
určuje možnosti fi nancování jed-
notlivých programů či investic 
organizace, určuje slabá místa ke 
zlepšení a silné stránky k posílení. 
Dobrá fundraisingová strategie 
pokrývá veškeré fi nanční potřeby 
obecně prospěšné organizace a 
je aktualizována každý rok tak, 
aby refl ektovala vývoj dané ob-
lasti a potřeby organizace.

Na fi nancování neziskových 
organizací je nutno pohlížet jako 
na problematiku  typického 
vícezdrojového Organizace 
pro svoji činnost využívají dva 
základní zdroje fi nancování, jed-
nak vlastní zdroje, jednak zdroje 
získaných od druhých osob.

Do vlastních zdrojů nezisko-
vé organizace můžeme zařadit 
prodej vlastních výrobků a služe-
b;obecně se má za vhodné, aby 
nezisková organizace vyžadovala 
platbu od svýchklientů, třebaže 
symbolickou, důležitý je zde mo-
ment, aby si klient uvědomoval 
hodnotu služby, pořádání nej-
různějších akcívyužití vlastních 
aktivit (ne) hmotného majetku, 
dividendy z investic, úroky z ban-
kovních účtů, členské příspěvky, 
dobrovolná práce členů a dobro-
volníků. V zahraničí je obvyklé, že 
nestátní neziskové organizace 
získávají přes 50%

Do cizích zdrojů řadíme 
všechny vhodné poskytovatelé 
a dárce. Prvním krokem je zpra-
cování adresáře vhodných po-
skytovatelů a dárců a kalendář 
podávaní žádosti a to zejména 
pro poskytovatelé v těchto okru-
zích : Tuzemské nadace, nadační 
fondy, sdružující český kapitál 
jsou zaměřeny na podporu ře-
šení konkrétních problémů, ať 
už je to v oblasti podpory soci-
álních a zdravotnických služeb, 
kultury, vzdělávání nebo rozvoje 
občanského života v městech 
či regionech. Zahraniční nada-
ce podporují i rozvoj občanské 
společnosti a nástrojů života 
v demokracii obecněji a jsou 
schopny a ochotny se podílet 
se na rozsáhlejších (a to i časo-
vě i fi nančně) projektech, které 
nemají vždy přímý dopad na dění 
ve společnosti. Grantové progra-
my ambasád - jednotlivé vyspělé 
země vyhlašují programy podpo-
rující zejména rozvoj pluralitní 
občanské společnosti, případ-
ně vzdělávání, kulturní výměny 
apod. Udělení grantu bývá pod-
míněno účastí partnerské organi-
zace z poskytující země a záměr 
projektu musí být v souladu se 
zájmy poskytovatele. Rozpočty 
jednotlivých rezortů (MPSV, MŽP, 
MZ, MPO, MMR, MV, MZe, MK), 

rozpočty krajů, měst, městských 
částí a obcí, MAS neboli místní 
akční skupiny jsou lokální sesku-
pení obcí, místních podnikatelů 
a spolků na určitém území s po-
čtem obyvatel cca do 100 000. 
Soukromé fi rmy, případně jejich 
nadační programy, věcné dary, 
Jednotlivci, vlastní benefi ční akce 
a kampaně, odkazy, kluby přátel, 
absolventů, odstupňovaná člen-
ství. Mezi důležitý zdroj podpory 
patří také daňové úlevy nezisko-
vým organizacím, případně těm, 
kteří část svých zdrojů poskytnou 
ve prospěch naplňování poslání 
jednotlivých neziskových orga-
nizacíí. Organizace, které nejsou 
zřízeny za účelem podnikání, jsou 
osvobozeny od daně darovací 

Gertruda Chowanioková

JAK VYHLEDÁVAT ZDROJE 

NA SPOLUPRÁCI POLSKO- ČESKOU?

Gertruda Chowanioková
Gertruda Chowanioková (ČR) -  
vysokoškolské vzdělání na Uni-
verzitě Palackého  v Olomouci. 
Stála u zrodu prvního ročníku  
Mezinárodního divadelního fe-
stivalu Na hranici nyní Bez hranic, 
byla jeho koordinátorkou, dlo-
uholetou ředitelkou a aktivně se 
podílí  na jeho realizaci dodnes. Je 
spoluzakladatelkou fi lmové přeh-
lídky Kino na hranici , Svátku Tří 
bratří, hudebních festivalů , řady 
výstav , konfererenci a  iniciátor-
kou dalších významných česko-
-polských a slovenských aktivit v 
regionu. Patnáct let vedla jako 
ředitelka městský dům kultury ( 
KaSS Sřelnice v Českém Těšíně). 
Má dlouholetou zkušenost s  
čerpáním evropských fondů a 
dotací z veřejných prostředků. 
Obdržela vyznamenání z PR  (Zło-
ty Krzyż Zasługi Prezydenta RP 
2004, Krzyż Kawalerski Orderu 
Zasługi RP 2008, Zasłużony dla 
Kultury Polskiej),  zlatou medaili 
Domowiny/Svazu Lužických Srbů 
a  vyznamenání  Osobnost města 
Českého Těšína.V současnosti má 
funkci  zástupce Generálního 
mluvčího občanského sdružení 
Solidarność Polsko – Czesko - Sło-
wacka ,pracuje jako hodnotitel 
evropských projektů a  jako  po-
radce mezinárodních kulturních 
aktivit.



35 Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

Můžeme svou šanci pro 
získání podpory porovnat se 
statistickým daty. Statistické úda-
je posledních let uvádějí příjmy 
neziskové sféry v ČR z těchto ob-
lasti: státní dotace a granty činí 
na rozpočtu NNO 36%,dary a 
podnikatelů a fi rem (české i za-
hraniční) 11%, individuální dárci 
(české i zahraniční) 7 %, nadace 
a nadační fondy 10 %, veřejnost 
2 % , zahraniční zastupitelstva 
2% , vlastní činnost 20%, členské 
příspěvky 6 %

Co lze nalézt na internetu

Nejpodstatnější stránky mají 
adresu www.ecn.cz. Najdete in-
formace ve dvou základních sek-
cích - zpravodajství a informační 
servis pro neziskové organizace. 
Databáze grantů mapuje téměř 
všechny grantové uzávěrky pro-
gramů českých i některých zahra-
ničních nadací.Kromě databáze 
grantů se můžete také přímo 
podívat na stránku se sezna-
mem organizací, které rozdělují 
fi nanční prostředky.Informační 
centrum neziskových organizací, 
www.neziskovky.cz podporuje 
rozvoj neziskových organizací 
a informuje veřejnost o jejich 
přínosu pro společnost, dosa-
huje svých cílů poskytováním 
informačních, vzdělávacích a 
publikačních služeb. Jedná se 
především o provoz specializo-
vané veřejné knihovny, správu 
databáze neziskových organiza-
cí a databáze fi nančních zdrojů, 
vydávání měsíčního iformačního 
servisu, organizaci seminářů pro 
pracovníky neziskových organi-
zací. Je vydavatelem časopisu 
GRANTIS zde nalaznete přede-
vším informace o grantech v da-
tabázi fi nančních zdrojů. Práci 
usnadní nově zřízený grantový 
kalendář www.grantovydiar.
cz. Databáze fi nančních zdrojů 
je veřejně přístupný přehled 
grantových a dotačních pro-
gramů včetně jejich popisu, 
uzávěrek a kontaktních osob. 
Databáze vám umožňuje snad-
né vyhledávání programů podle 
cílových skupin, oblasti podpory, 
kraje působnosti a data uzávěr-
ky. NROS - hlavním předmětem 
činnosti nadace je poskytování 
nadačních příspěvků v rámci jed-
notlivých grantových programů 
na konkrétní projekty nestátních 
neziskových organizací registro-
vaných v ČR.Na těchto webových 
stránkách www.nros.cz je mo-

žné najít informace o školeních 
NNO, fi nančních možnostech EU, 
o evropských sítích NGO, akcích, 
úspěšných projektech, atd. Ob-
last fi nanční, možnosti obsahuje 
úvodem termín uzávěrky a název 
programu, při prokliknutí se do-
staneme ke konkrétním infor-
macím v češtině, které stručně 
popisují jednotlivé programy. 
ProCulture bylo založeno na 
jaře roku 2003 jako výzkumné, 
informační a vzdělávací centrum 
pro umění a kulturu. Webové 
stránky s adresou www.procul-
ture.cz mají jako jednu z oblastí 
podporu, tato rubrika obsahuje 
nabídky a možnosti fi nanční pod-
pory určené pro české umělce a 
kulturní organizace v roce 2012 
činnost utlumena. Nadace VIA - 
získává pro své projekty podporu 
četných zahraničních dárců, pro 
které se stala jedním z nejdůvěry-
hodnějších místních nadačních 
subjektů, podporuje činnost ne-
ziskových organizací v regionech, 
www.nadacevia.cz. Pomoc se 
vztahuje na projekty místního 
rozvoje v ekologické, kulturní 
i sociální oblasti realizované z 
popudu a přičiněním místních 
obyvatel, je cestou mezi dárci a 
obdarovanými.Nadace Partner-
ství vydala nového průvodce o 
získávaní zdrojů www.nadace-
partnerstvi.cz/Granty/Jak-spra-
vne-grantovat. Je vhodné si 
všimnou co nového přináší veb  
www.komora.cz. Najdeme tam 
tipy pro oslovení sponzorů z 
podnikatelské sféry. 

Evropská unie 

Projekty EU jsou jedinečnou 
příležitostí pro to, jak nejen or-
ganizátora vybavit technicky, ale 
především zvýšit kvalitu poskyto-
vaných aktivit.Se zahájením pro-
gramového období 2014-2020, 
v  objemu téměř 100 miliard 
korun řídicí orgány připravuly i 
podporu prostřednictvím stát-
ních fi nančních nástrojů. .Ote-
vřela nabídka čerpání pomoci 
z tzv. strukturálních fondů. Mají 
svoji ofi ciální webovou stránku 
www.strukturalni-fondy.cz.. Na 
této stránce by měly být nejak-
tuálnější informace o strukturál-
ních fondech u nás, konkrétně 
o jednotlivých operačních pro-
gramech. Evropská unie má ale 
také svůj webový portál s ad-
resou http://europa.eu.int. Po-
mocí mnoha odkazů se snadno 
dostaneme k různým zdrojům: k 

informacím o nejnovějším vývoji, 
dokumentaci, souhrnům evrop-
ského práva, právním textům atd. 
A u všech jednotlivých tématic-
kých oblastí je i kolonka granty a 
půjčky, kde jsou přesně popsány 
jednotlivé programy. O fi nancích 
a fondech z EU informuje také 
stránka www.eurofunding.com. 
Na této stránce je nepřeberné 
množství informací, výzev, po-
sledních novinek z Evropské 
komise. Na levé straně jsou zve-
řejňovány v rámečcích novinky, 
ale i fundraisingové příležitosti. 
V pravém sloupci jsou nabíze-
ny možnosti být přihlášeným 
členem tohoto webu, odebírat 
mailinglisty nebo newslettery a v 
neposlední řadě je zde odstavec 
archivních materiálů. 

Program, který umožňuje 
financování přeshraničních 
projektů v česko-polském příh-
raničí. je řízen Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR. Hlavními 
kontaktními místy pro zájemce 
o program a příjemce dotace 
jsou Společný sekretariát sídlící 
v Olomouci a krajské úřady sídlící 
v programovém území.Témata, 
která program Interreg V-A Česká 
republika – Polsko podporuje, 
jsou rozdělena do prioritních os. 
Na každou z nich je alokována 
jiná celková částka.Pro zájemce o 
malý projekt (tzv. „mikroprojekt“ 
– celkové výdaje maximálně do 
120.000 EUR) je v období 2014 – 
2020 připraven nástroj s názvem 
Fond mikroprojektů, umožňuje 
realizovat projekty menšího roz-
sahu s výší dotace od 2 tisíc EUR. 
Maximální výše dotace mikro-
projektu je stanovena rozdílně 
s ohledem na jeho zařazení do 
příslušné prioritní osy a typu 
mikroprojektu.

V rámci prioritní osy 3 a 4 je 
možná podpora do 20 tisíc EUR 
u mikroprojektů typu B a C a 40 
tisíc EUR u mikroprojektů typu 
A. V rámci prioritní osy 2 je mo-
žná podpora do 30 tisíc EUR u 
mikroprojektů typu B a C a 60 
tisíc EUR u mikroprojektů typu A. 
Celkové náklady mikroprojektu 
(tedy včetně spolufi nancování) 
mohou být maximálně do výše 
dvojnásobku stanovené podpo-
ry. Spolufi nancování mikropro-
jektů je max. 85% z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
zbývající část z vlastních zdrojů 
žadatelů (konečných uživatelů).

Vhodné aktivity mikropro-
jektů:

Prioritní osa 2 – mikroprojek-
ty na podporu místního rozvoje 

a vzniku nových pracovních míst, 
aktivity zaměřené na propaga-
ci a zpřístupnění a přiblížení 
přírodního a kulturního dědictví, 
obnova kulturních a přírodních 
atraktivit. 

Prioritní osa 3 – mikropro-
jekty zaměřené na vzdělávání, 
dovednosti a celoživotní učení, 
jedná se o mikroprojekty zaměře-
né na zvyšování kvalifi kace a tím 
i zvyšování možnosti budoucího 
uplatnění absolventů na trhu 
práce. 

Prioritní osa 4 – mikropro-
jekty na zvyšování integrace na 
lokální úrovni, zvyšování institu-
cionální kapacity, podporu spolu-
práce mezi občany a institucemi 
formou krátkodobých školení a 
kurzů, setkávání zájmových sku-
pin, navazování nových kontaktů 
a vazeb apod. 

Fond mikroprojektů je spra-
vován sekretariáty euroregionů, 
které projektovým žadatelům a 
partnerům nabízí konzultace. 
Projektovou žádost je třeba 
zpracovat v portálu pro vyplňo-
vání a po podávání elektronické 
žádosti (mseu.mssf.cz). O pod-
poře mikroprojektů rozhoduje 
bilaterální česko-polský Euro-
regionální řídící výbor, zřízený 
pro každý Fond mikroprojektů. 
Předpoklady pro dotaci a ustano-
vení týkající se podpory z Fondu 
mikroprojektů jsou popsány na 
internetových stránkách jedno-
tlivých euroregionů.

Při výčtu nesmíme zapo-
menout na další mezinárodní 
zdroje jako jsou norské fondy a 
wisegradský fond.     

Vzhledem k tomu, že jsem v 
regionu Těšínské Slezsko hod-
notitelem projektů chtěla bych 
zdůraznit,že není třeba se bát jít 
získávat fi nance z těchto zdrojů.
Moc času už nezbývá a já věřím, 
že ve spolupráci se samosprávou 
se podaří realizovat mnoho do-
brých společných projektů., kdy 
základem může být fi nancování 
z výše uvedených zdrojů.Zaměři-
la jsem se na zdroje v České repu-
blice, ale naprostou obdobu má 
fi nancování v Polsku, odkazuji na 
webovky www.ngo.pl.

Na závěr bych chtěla připo-
menout, že cílem tohoto referátu 
nebylo sestavit seznam zdrojů, 
ale pomoci najít cestu ke zdro-
jůma věřím, že dál budeme spo-
lečně pokračovat na vzájem ném 
dobrém soužití at už s  projekty 
a jejich fi nancováním nebo jen 
jako dobří sousedé a přátelé.
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Podstawowym Programem 
do wspierania działań transgra-
nicznych na pograniczu polsko-
-czeskim jest Program Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. 
Program ten nawiązuje do po-
przednich programów (CBC Pha-
re, Programu Inicjatywy Wspól-
notowej INTERREG IIIA Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 
i Program Operacyjny Współ-
pracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 
2007-2013). Program nadal bę-
dzie się wspierał współpracę 
między Republiką Czeską i Rzecz-
pospolitą Polską.

Instytucją Zarządzającą Pro-
gramu jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego Republiki Czeskiej. 
Zadania państwa członkowskie-
go – przede wszystkim współ-
działanie z Instytucją Zarządza-
jącą przy zabezpieczeniu jej 
działań na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej – pełni Instytucja 
Krajowa, którą jest Ministerstwo 
Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. 
Obie Instytucje Zarządzające 
założyły Wspólny Sekretariat, 
który przekazuje informacje 
o Programie oraz udziela kon-
sultacji wnioskodawcom i part-
nerom projektowym, wykonuje 
zadania związane z administra-
cją propozycji projektowych 
i wniosków projektowych, przy-
gotowuje umowy o udzieleniu 
dofi nansowania i administruje 
zmiany w projektach. We wdra-
żanie Programu są włączone Pod-
mioty Regionalne (odpowiednio 
urzędy krajskie i marszałkowskie), 
które w szczególności prowadzą 
działania informacyjne i promo-
cyjne, konsultacje, szkolenia 
w regionach. Instytucje uczest-
niczące w wykonywaniu kontroli 
(kontrolerzy) nadzorują przebieg 
realizacji projektów od strony rze-
czowej i fi nansowej i zatwierdzają 
kwalifi kowane wydatki. 

Całkowita kwota, która jest 
dostępna dla Programu z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi 226 221 
710 EUR. Środki te muszą być 
na poziomie Programu uzupeł-
nione o niezbędne współfi nanso-
wanie w wysokości 15% ze źródeł 
krajowych Republiki Czeskiej 

i Rzeczpospolitej Polskiej. Współ-
fi nansowanie z EFRR możliwe jest 
do maksymalnej wysokości 85% 
całkowitych kwalifikowalnych 
wydatków projektu. Czescy part-
nerzy mogą również wnioskować 
o współfi nansowanie ze środków 
z budżetu państwa w wysokości 
max. 5% całkowitych wydatków 
kwalifi kowalnych swojej części 
projektu.

Obszar Programu, położony 
na polsko-czeskim pograniczu, 
tworzą regiony NUTS 3, które 
obejmują 5 czeskich krajów: 
liberecki, kralovo-hradecki, 
pardubicki, ołomuniecki i mo-
rawsko-śląski oraz 6 polskich 
podregionów: bielski i rybnicki 
(województwo śląskie), jele-
niogórski i wałbrzyski (woje-
wództwo dolnośląskie), nyski 
i opolski (województwo opol-
skie). Do obszaru wsparcia po 
stronie polskiej należy ponad-
to powiat strzeliński (podregion 
wrocławski w województwie dol-
nośląskim) i powiat pszczyński 
(podregion tyski w wojewódz-
twie śląskim). 

Program, różni się od innych 
Programów  specyfi cznymi wy-
mogami stawianymi programom 
należącym do celu Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. Każ-
dy projekt musi być realizowany 
przez co najmniej dwóch part-
nerów, z których jeden musi być 
z Polski, a drugi z Republiki Cze-
skiej. Benefi cjent musi spełnić 
3 z 4 form współpracy: wspólne 
przygotowanie, wspólna realiza-
cja, wspólny personel i wspólne 
fi nansowanie, przy czym pierw-
sze 2 formy współpracy muszą 
być zrealizowane w każdym 
projekcie. 

Wnioski projektowe są przyj-
mowane w ramach ogłoszonych 
naborów, a o przyznaniu dotacji 
decyduje Komitet Monitorujący. 
Wskazówki dla partnerów projek-
tu zawarto w dwóch podręczni-
kach: Podręcznik Wnioskodawcy 
i Podręcznik Benefi cjenta Dofi -
nansowania, które wraz z załącz-
nikami i wszelkimi informacja-
mi są dostępne do pobrania na 
stronie internetowej Programu 
www.cz-pl.eu.  

Część tych środków, tj. ok. 
20% alokacji będzie rozdyspo-
nowana za pomocą szczegól-
nego narzędzia do wspierania 
projektów o znaczeniu lokalnym, 
mających oddziaływanie trans-
graniczne. Narzędziem tym jest 
Fundusz Mikroprojektów, który 
tak samo jak w ubiegłych okre-
sach programowania zarządzany 
jest przez euroregiony.

Fundusz Mikroprojektów 
(FM) jest instrumentem prze-
znaczonym do wspierania pro-
jektów o mniejszym zakresie 
finansowym, oddziałujących 
na obszar pogranicza na pozio-
mie lokalnym. Mikroprojekty są 
ukierunkowane przede wszyst-
kim na sfery rozwoju między-
ludzkich stosunków transgra-
nicznych, działań oświatowych 
i kulturalnych oraz inicjatyw 
społecznych. Możliwe jest rów-
nież wspieranie mikroprojektów, 
mających na celu poprawę in-
frastruktury danego obszaru, 
w szczególności w zakresie infra-
struktury turystycznej o oddzia-
ływaniu transgranicznym.

Fundusz Mikroprojektów 
obejmuje cały obszar wsparcia 
Programu i realizowany jest 
w ramach projektów parasolo-
wych przez sześć euroregionów.

Wysokość poszczególnych 
Funduszy Mikroprojektów, któ-
rymi dysponują poszczególne 
euroregiony w podziale na Osie 
Priorytetowe przedstawia tabela.

Środki Funduszu Mikro-
projektów można wykorzystać 
wyłącznie na dofinansowanie 
mikroprojektów, które swoim 
charakterem realizują priorytety 
inwestycyjne i osie prioryteto-
we, wymienione w Dokumencie 
Programowym. W przypadku 
mikroprojektów składanych 
do euroregionów, będą to osie 
priorytetowe 2, 3 i 4:

OP 2 - Rozwój potencjału 
przyrodniczego i kulturowego 
na rzecz wspierania zatrudnienia 
– mikroprojekty składane w tej 
osi mają dotyczyć zwiększenia 
inicjatyw rozwoju lokalnego oraz 
wzmocnienia podmiotów wspie-
rających usługi lokalne, ukierun-
kowane na tworzenie nowych 
miejsc pracy, zwiększenie mo-

bilności siły roboczej, działania 
mające na celu promocje i po-
prawę dostępności dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego, w 
tym odnowę atrakcji kulturowych 
i przyrodniczych.

OP 3 - Edukacja i kwalifi ka-
cje – mikroprojekty składane 
w tej osi wspierają inwestowanie 
w kształcenie, szkolenia, w tym 
szkolenie zawodowe, na rzecz 
zdobywania umiejętności, ucze-
nia się przez całe życie poprzez 
rozwój i wdrażanie wspólnych 
systemów kształcenia, szkole-
nia zawodowego i innych form 
kształcenia.. 

OP 4 - Współpraca instytucji 
i społeczności – mikroprojekty 
złożone w tej osi mają wpływ 
na wzmacnianie integracji 
na poziomie lokalnym, poprzez 
zwiększanie zdolności instytucjo-
nalnych, wspieranie współpracy 
między obywatelami, instytucja-
mi, itp. w formie krótkotermino-
wych szkoleń i kursów, spotkania 
organizacji celowych, nawiązy-
wanie nowych kontaktów i po-
wiązań itp.

Piotr Rafał Bąk

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTÓW 

POLSKO-CZESKICH NA POGRANICZU

Piotr Rafał Bąk
Piotr Rafał Bąk, ur. 1972 r. w Prud-
niku, absolwent Wyższej Szko-
ły Zarządzania i Administracji 
w Opolu, Politechniki Opolskiej 
na kierunku Zarządzanie i inży-
nieria produkcji oraz studiów po-
dyplomowych w Wyższej Szkole 
Bankowej w Opolu na kierunku 
Zamówienia publiczne. Od 2010 
roku pracownik Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pra-
dziad na stanowisku specjalista 
ds. rozliczeń projektów. Autor 
i realizator projektów unijnych. 
Miłośnik historii, pogranicza 
polsko-czeskiego oraz fotografi i.
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Wnioski o dofinansowanie 
muszą być składane w ramach 
odpowiedniej osi priorytetowej, 
która odpowiada charakterowi 
projektu. Aplikacje projektowe 
muszą spełniać cel specyfi czny 
danej osi priorytetowej, reali-
zować odpowiednie wskaźniki 
produktu i mieć oddziaływanie 
na obszarze wsparcia oraz od-
powiednią wysokość dofi nan-
sowania. 

Wysokość dofi nansowania

Maksymalny próg dofi nan-
sowania pojedynczego mikro-
projektu w ramach FM uzależ-
niony jest od Osi Priorytetowej, 
do której jest składany oraz 
od jego rodzaju.

Minimalne dofi nansowanie 
(w ramach wszystkich przedmio-
towych OP) na mikroprojekt bez 
Partnera Wiodącego wynosi 
2.000 EUR, na mikroprojekt 
z Partnerem Wiodącym 2.000 
EUR na każdego partnera.

Ze względu na różnorodny 
charakter propozycji projekto-
wych, wprowadzono zróżnico-
wanie maksymalnej wartości 
dofinansowania z EFRR w po-
szczególnych osiach prioryte-
towych:

W Osiach Priorytetowych 
3 i 4 maksymalne dofinanso-
wanie z EFRR dla wniosków 
bez Partnera Wiodącego wynosi 
20.000 EUR, natomiast w ramach 
mikroprojektów z Partnerem 
Wiodącym: 40.000 EUR (po 
20.000 EUR na część narodową). 

W ramach Osi Priorytetowej 
2, maksymalne dofi nansowanie 
z EFRR na mikroprojekt bez PW 
wynosi 30.000 EUR, na mikro-
projekt z PW 60.000 EUR (maks. 
30.000 EUR na część narodową). 

Środki z EFRR przekazywane 
są na zasadzie refundacji ponie-
sionych kosztów. W związku z 
tym wnioskodawca już przy 
składaniu wniosku o dofi nan-
sowanie musi założyć fi nanso-
wanie kosztów ponoszonych 
w ramach realizacji projektu 
z własnych funduszy.

Po rozliczeniu projektu Eu-
roregion wypłaci na rzecz Bene-
fi cjenta kwotę odpowiadającą 
udziałowi dofi nansowania z EFRR 
w wydatkach kwalifi kowalnych 
(maksymalnie do wysokości 
dofinansowania określonej 
w umowie).

Współfi nansowanie mikro-
projektów:
- maks. 85% z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(dalej EFRR)
maks. 5% z budżetu państwa *
10% z własnych źródeł wniosko-
dawców  *(możliwość i wysokość 
dofi nansowania mikroprojektów 
realizowanych przez polskich 
mikrobenefi cjentów z budżetu 
państwa określona jest w rezer-
wie celowej na dany rok).

Nowym aspektem w Fun-
duszu Mikroprojektów są TYPY 
projektów:
- mikroprojekt typu A – jest 
wspólny z Partnerem Wiodą-
cym. Składany jest jeden wniosek 
o dofinansowanie przez obu 
partnerów mikroprojektu, przy 
czym jeden z nich jest Partne-
rem Wiodącym. Mikroprojekt 
jest przygotowany w dwóch ję-
zykach (polski i czeski), wszystkie 
działania projektu są wspólne 
i realizowane po obu stronach 
granicy.
- mikroprojekt typu B – jest to 
projekt partnerski (komplemen-
tarny). Składany przez partne-
rów z Polski i Czech na osobnych 
wnioskach z dwoma budżetami 
(działania projektu i budżety są 
ze sobą powiązane i uzupełnia-
ją się). Dotyczy benefi cjentów 
z dwóch różnych Euroregionów. 
- mikroprojekt typu C – jest to 
projekt indywidualny/samodziel-
ny. Składany tylko przez jednego 
partnera, partner z drugiej strony 
granicy uczestniczy w tym pro-
jekcie po podpisaniu deklaracji 
partnerstwa i nie ponosi żadnych 
kosztów.

Mikroprojekty kwalifi kujące 
się do realizacji w ramach Fun-
duszu Mikroprojektów muszą 

spełniać następujące kryteria:
- mieć silny i ewidentny trans-
graniczny aspekt,
- mieć realistyczny budżet 
i zapewniony odpowiedni po-
ziom współfinansowania wła-
snego,
- być przygotowane do realizacji,
- być zgodne ze strategiami, pla-
nami dotyczącymi rozwoju mia-
sta, gminy, regionu/euroregionu,
- mieć wpływ na rozwój społecz-
no-gospodarczy pogranicza,
- wnioskodawca musi należeć 
do kwalifi kowalnych wniosko-
dawców,
- wnioskodawca musi pochodzić 
z terenów objętych programem 
(pkt. 1.3 wytycznych)
- kwalifikowany projekt musi 
mieć charakter partnerski, tzn. 
wnioskodawca wskazuje part-
nera po drugiej stronie granicy, 
który będzie uczestniczył w re-
alizacji projektu.

Kwalifi kowani wnioskodaw-
cy, podstawowe kategorie be-
nefi cjentów:
• władze publiczne, ich związki 
i stowarzyszenia
• organizacje powołane przez 
władze publiczne
• organizacje pozarządowe
• Europejskie Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej
• kościoły i związki wyznaniowe
• stowarzyszenia i związki działa-
jące w obszarze turystyki
• instytucje systemu oświaty 

i szkoły wyższe 
• izby, stowarzyszania, związki 
i organizacje samorządu gospo-
darczego i zawodowego
• izby, stowarzyszania, związki 
i organizacje reprezentujące 
interesy przedsiębiorców i pra-
cowników

Podstawowe kwalifi kowane 
kategorie wydatków

Programowe zasady dotyczą-
ce kwalifi kowalności defi niują na-
stępujące kategorie wydatków:
• koszty personelu 
• koszty biurowe i administra-
cyjne
• koszty podróży i zakwatero-
wania 
• koszty ekspertów i usług ze-
wnętrznych 
• wydatki na wyposażenie
• wydatki na zakup nieruchomo-
ści i prace budowlane

Poprzez wydatki kwalifi kowa-
ne rozumiane są wydatki ponie-
sione na określony cel – zgodnie 
z budżetem projektu, w trakcie 
okresu realizacji projektu oraz 
zgodnie z jego harmonogra-
mem, a przede wszystkim zgod-
ne z właściwymi przepisami UE 
i RCz/RP, odpowiednią Instrukcją 
Metodologiczną KIK i pozostały-
mi zasadami ustalonymi przez 
Instytucję Zarządzającą dla Pro-
gramu. Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska.

Wysokość poszczególnych mikroprojektów, którymi dysponują euroregiony w podziale na osie priorytetowe.
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Základním programem na 
podporu přeshraničních aktivit 
na polsko-českém příhraniční je 
program Interreg V-A Česká re-
publika - Polsko. Tento program 
navazuje na předchozí programy 
(CBC Phare, Program Iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA Če-
ská republika - Polsko a Operační 
program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Polsko 2007-
2013). Program se bude nadále 
zaměřovat na podporu spolu-
práce mezi Českou republikou 
a Polskou republikou.

Řídícím orgánem progra-
mu je Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky. Úkolem 
členského státu je - především 
spolupráce s řídicím orgánem při 
zajišťování jeho činnosti na úze-
mí Polska – plní Národní orgán, 
kterým je Ministerstvo rozvoje 
Polské republiky. Oba řídící or-
gány zřídily společný sekretariát, 
který předává informace o pro-
gramu a poskytuje konzultace 
pro žadatele a partnery projek-
tu, plní úkoly spojené se správou 
projektových záměrů a žádostí, 
přípravou smluv o poskytnutí 
grantu a zajišťuje administraci 
změn v projektech. Do realizace 
tohoto programu jsou zahrnuty 
regionální subjekty (odpovídající 
krajské a maršálkovské úřady), 
které vedou zejména informační 
a propagační činnost, zabývají se 
poradenstvím a pořádají škole-
ní v regionech. Instituce, které 
se účastní provádění kontroly 
(kontroloři) dohlíží na průběh 
realizace projektu z finanční a 
materiální stránky a schvalují 
způsobilé výdaje.

Celková částka, která je k 
dispozici pro program z Evrop-
ského fondu pro regionální 
rozvoj je 226 221 710 EUR. Tyto 
prostředky musí být na úrovni 
programu doplněny o nezbytné 
spolufi nancováním ve výši 15% z 
národních zdrojů České republiky 
a Polska. Spolufi nancování z EFRR 
je možné maximálně do výše 85% 
celkových způsobilých výdajů 
projektu. Čeští partneři mohou 
rovněž požádat o spolufi nanco-
vání ze státního rozpočtu ve výši 
max. 5% z celkových způsobilých 
výdajů své části projektu.

Programové území, které 
se nachází na polsko-českém 
pohraničí, tvoří regiony NUTS 
3, které představuje 5 českých 
krajů: Liberecký, Královéhra-
decký, Pardubický, Olomoucký 
a Moravskoslezský a 6 polských 
podregionů: Bielský a Rybnický 
(Slezské vojvodství), Jeleniogór-
ský a Wałbrzyský (Dolnoslezské 
vojvodství), Nyský a Opolský 
(Opolské vojvodství). Oblast 
podpory na polské straně za-
hrnuje také okresy Strzelińský 
(Wroclawský podregion v Dolno-
slezském vojvodství) a Pszczyń-
ský (Tyský podregion v Slezském 
vojvodství).

Tento program se liší od 
jiných programů specifi ckými 
požadavky, které jsou kladeny na 
programy patřící do cíle Evrop-
ské územní spolupráce. Každý 
projekt musí být realizován nej-
méně dvěma partnery, z nichž 
jeden musí být z Polské a jeden 
z České republiky. Příjemce musí 
splnit 3 ze 4 forem spolupráce: 
společná příprava, společná 
realizace, společný personál a 
společné fi nancování, přičemž 
první 2 formy spolupráce musí 
být realizovány u každého pro-
jektu.

Projektové žádosti jsou 
přijímány v rámci vyhlášených 
výzev, a o přidělení dotace roz-
hoduje Monitorovací výbor. Po-
kyny pro partnery projektu jsou 
obsaženy ve dvou příručkách: 
Příručka pro žadatele a Příručka 
pro příjemce dotace, které jsou 
spolu s přílohami a dalšími infor-
macemi k dispozici ke stažení na 
webových stránkách programu 
www.cz-pl.eu. 

Část z těchto prostředků, tj. 
cca. 20% alokace, bude distri-
buováno pomocí speciálního 
nástroje na podporu projektů 
místního významu, které mají 
přeshraniční účinek. Tímto 
nástrojem je Fond mikroprojektů, 
který je stejně jako v předchozích 
programových obdobích spravo-
ván euroregiony.

Fond mikroprojektů (FM) 
je nástroj určený na podporu 
projektů menšího finančního 
rozsahu, které ovlivňují oblast 
pohraničí na lokální úrovni. Mi-

kroprojekty jsou zaměřeny pře-
devším na rozvoj přeshraničních 
vztahů mezi lidmi, vzdělávací a 
kulturní aktivity a sociální ini-
ciativy. Je také možné podpořit 
mikroprojekty zaměřené na zle-
pšení infrastruktury v této oblasti, 
zejména v oblasti infrastruktury 
cestovního ruchu s přeshrani-
čním dopadem.

Fond mikroprojektů pokrývá 
celou oblast podpory programu 
a je realizován pod záštitou pro-
jektů šesti euroregionů.

 Tabulka ukazuje výši pro-
středků jednotlivých Fondů mi-
kroprojektů, které mají k dispozici 
různé euroregiony v prioritních 
osách.

Prostředky z Fondu mikropro-
jektů mohou být použity pouze 
na fi nancování mikroprojektů, 
které ze své podstaty realizují 
investiční priority a prioritní osy 
uvedené v programovém doku-
mentu. V případě mikroprojektů 
předkládaných euroregionům, 
to budou prioritní osy 2, 3 a 4:

PO 2 Rozvoj potenciálu 
přírodních a kulturních zdrojů 
pro podporu zaměstnanosti - 
mikroprojekty předkládané v 
této ose se týkají zvýšení inicia-
tivy místního rozvoje a posílení 
subjektů, které podporují lokální 
služby zaměřené na vytváření 
nových pracovních míst, zvýšení 
mobility pracovní síly, snahu o 
propagaci a zlepšení dostupnosti 
kulturního a přírodního dědic-
tví, včetně obnovy kulturních a 
přírodních atrakcí.

PO 3 Vzdělávání a kvalifi kace 
- mikroprojekty předkládané v 
této ose podporují investice 
do oblasti vzdělávání a škole-
ní, včetně odborných školení, 
získávání dovedností a celoživot-
ního vzdělávání prostřednictvím 
rozvoje a realizace společných 
systémů vzdělávání, profesních 
školení a školení.

PO 4 Spolupráce institucí a 
komunit - mikroprojekty před-
kládané v této ose mají vliv na 
posílení integrace na místní 
úrovni, skrze posílení institu-
cionálních schopností, podporu 
spolupráce mezi občany, institu-
cemi, atd. ve formě krátkodobých 
školení a kurzů, setkání zaintere-

sovaných organizací, navazování 
nových kontaktů a styků atd.

Žádosti o fi nancování musí 
být předloženy v rámci příslu-
šné prioritní osy, která odpovídá 
charakteru projektu. Projektové 
žádosti musí splňovat specifi cké 
cíle dané prioritní osy, realizovat 
odpovídající ukazatele produk-
tu a mít dopad na danou oblast 
podpory a odpovídající množství 
fi nančních prostředků.

Výše dotace
Maximální mezní hodnota 

příspěvku na jednotlivý mikro-
projekt v rámci FM závisí na prio-
ritní ose, ve které je předkládán 
a na jeho typu.

Minimální výše dotace (v 
rámci všech dotčených PO) na 
mikroprojekt bez Vedoucího 
partnera je 2,000 EUR, na mikro-
projekt s Vedoucím partnerem 
2,000 EUR pro každého partnera.

Vzhledem k různorodé po-
vaze projektových návrhů byla 
zavedena maximální výše dotace 
z EFRR v jednotlivých prioritních 
osách:

Piotr Rafał Bąk

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH 

PROJEKTŮ V POHRANIČÍ

Piotr Rafał Bąk
Piotr Rafał Bąk, narozen v roce 
1972 v Prudniku, absolvent vy-
sokých škol: Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Administracji w Opolu, 
Politechnika Opolska obor Řízení 
a výrobní inženýrství  a také post-
graduálního studia na Wyższa 
Szkoła Bankowa w Opolu obor 
Veřejné zákazky. Od roku 2010 
je zaměstnancem sdružení Sto-
warzyszenie Gmin Polskich Euro-
regionu Pradziad jako odborník 
na fi nanční záležitosti projektů. 
Autor a realizátor projektů EU. Mi-
lovník historie, polsko-českého 
pohraničí a fotografování.
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V rámci Prioritních os 3 a 4 
je maximální spolufi nancování 
z EFRR na projekt bez VP 20.000 
EUR, zatímco u mikroprojektů s 
VP: 40.000 EUR (20.000 EUR na 
národní část).

V rámci Prioritní osy 2 je 
maximální financování z EFRR 
na projekt bez VP 30.000 EUR, 
zatímco u mikroprojektů s VP 
60.000 EUR (max. 30.000 EUR 
na národní část).

Prostředky z EFRR jsou při-
dělovány na zásadě refundace 
vzniklých nákladů. Z tohoto 
důvodu, žadatel již při podání 
žádosti o fi nancování musí nést 
náklady na fi nancování projektu 
z vlastních zdrojů.

Po vypořádání projektu Euro-
region zaplatí Příjemci částku od-
povídající podílu dotace z EFRR 
ve výši způsobilých výdajů (až do 
výše dotace uvedené v dohodě).

SPOLUFINANCOVÁNÍ MIKRO-
PROJEKTŮ
max. 85% z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální roz-
voj (dále EFRR)
max. 5% ze státního rozpočtu *
10% z vlastních zdrojů žadatelů
 * (možnost a výše dotace na mi-
kroprojekty realizované polskými 
mikropříjemci ze státního rozpo-
čtu je určena v cílové rezervě na 
daný rok)

Novým aspektem v rámci 
Fondu mikroprojektů jsou TYPY 
projektů:

Mikroprojekt typu A – je 
společný s Vedoucím partnerem. 
Oběma partnery, z nichž jeden 
je vedoucí partner, je podávána 
jedna žádost o dotaci. Mikropro-
jekt je připraven ve dvou jazycích 
(polském a českém), všechny 
projektové aktivity jsou spole-
čné a jsou realizovány na obou 
stranách hranice.

Mikroprojekt typu B – je to 
projekt partnerský (komple-
mentární). Projekt předkládají 
samostatně partneři z Polské a 
České republiky na samostatných 
žádostech se dvěma rozpočty 
(aktivity projektu a rozpočty jsou 
vzájemně propojeny a vzájemně 
se doplňují). Týká se příjemců ze 
dvou různých euroregionů.

Mikroprojekt typu C - je to 
individuální/samostatný projekt. 
Předkládá pouze jeden partner, 
partner na druhé straně hranice 
se účastní tohoto projektu pode-
psáním prohlášení o partnerství 
a nevznikají mu žádné fi nanční 
náklady.

Mikroprojekty způsobilé k 
realizaci v rámci Fondu mikropro-

jektů musí splňovat následující 
kritéria:
- mít silný a evidentní přeshra-
niční aspekt,
- mít realistický rozpočet a odpo-
vídající úroveň vlastního spolu-
fi nancování,
- být připraveny k realizaci,
- být v souladu se strategiemi, 
plány rozvoje města, obce, re-
gionu / euroregionu
- mít dopad na sociálně-ekono-
mický rozvoj pohraničí,
- žadatel musí patřit ke kvalifi -
kovaným žadatelům,
- žadatel musí pocházet z oblasti, 
na níž se vztahuje program (bod 
1.3 pokynů).
- způsobilý projekt musí být 
partnerské povahy, tzn. žadatel 
označí partnera na druhé straně 
hranice, který se bude podílet na 
realizaci projektu.

Kval i f ikovaní  žadatelé, 
základní kategorie příjemců
• orgány veřejné správy, jejich 
svazy a sdružení
• organizace zřizované orgány 
veřejné správy
• nevládní organizace
• Evropská seskupení pro územní 
spolupráci
• církve a náboženské skupiny
• spolky a sdružení působící v 
oblasti cestovního ruchu
• instituce vzdělávacího systému 
a vysoké školy
• komory, sdružení, spolky a or-
ganizace ekonomických a pro-
fesních samospráv
• komory, asociace, svazy a orga-
nizace zastupující zájmy podni-
katelů a pracovníků

Základní kategorie způsobilých 
výdajů

Programová pravidla týkající 
se způsobilosti defi nují následu-
jící kategorie výdajů:
• personální náklady
• kanceláře a administrativní 
náklady
• cestovné a výdaje na ubytování
• náklady na odborníky a externí 
služby
• výdaje na vybavení
• výdaje na nákup nemovitostí 
a stavební práce

Způsobilými výdaji se rozumí 
výdaje vynaložené na konkrét-
ní účel – v souladu s rozpočtem 
projektu, v období realizace 
projektu a dle harmonogramu, a 
zejména v souladu s příslušnými 
právními předpisy EU a ČR / Pol-
sko, metodickým pokynem NOK 
a dalšími pravidly stanovenými 
řídícím orgánem programu Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Piotr Bąk podczas wygłaszania referatu na konferencji w Broumovie. Po prawej 
Julian Golak - organizator wydarzenia.
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W dniu 20.09.2017 r. w sali 
wystawowej Art Inkubatora 
przy ul. Piastowskiej 19c odbył 
się wernisaż wystawy pod nazwą: 
„Twórcy pogranicza w malar-
stwie, rzeźbie i poezji” zorgani-
zowanej w ramach XXVIII Polsko 
– Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej „Bądźmy rodziną”. 
Wystawa została udostępniona 
przez Kierownika Artystycznego 
Klubu „Art. Studio” pana Henryka 
Hnatiuka, który dwadzieścia pięć 
lat temu założył na bazie Mie-
roszowskiego Ośrodka Kultury 
„Camela”  Polsko – Czeski Klub 
Artystyczny „Art. Studio”. Głów-
nym celem działalności Klubu 
było między innymi: ożywienie 
życia kulturalnego na terenach 
przygranicznych Polski i Czech, 
podnoszenie rangi ruchu arty-
stycznego, organizowanie wy-
staw, plenerów malarskich jak 
również podejmowanie dzia-
łań związanych z nawiązaniem 
wspólnych kontaktów po obu 
stronach granic.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki pan Jan Gładysz 
powitał wszystkich zebranych 
gości, a mianowicie: panią Mał-
gorzatę Greiner – Wiceburmistrz 
miasta Bielawa, panią Teresę 
Bazałę – Wiceprzewodniczącą 
Komitetu Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, a zara-
zem Redaktor Naczelna „Ziemi 
Kłodzkiej”, Starostkę z Krinic pa-

nią Libuse Rosovą, która przybyła 
z Věrą Kopecką  – czeską poetką 
z Křinic, panią Elżbietę Gargałę 
– redaktora „Gazety Wałbrzy-
skiej”,  pana Zbigniewa Henke 
– Wiceburmistrza Bielawy dru-
giej kadencji, pana Stanisława 
Jurcewicza – Dyrektora Bielaw-
skiej Agencji Rozwoju Lokalnego. 

Szczególnie serdecznie po-
witał i przedstawił pana Henryka 
Hnatiuka Kierownika Artystycz-
nego „Art. Studio” z Mieroszowa 
wraz z członkami należącymi 
do tego Klubu. Powitał również 
przedstawicieli Cechu Rzemiosł 
Różnych, Dyrektorów i pedago-
gów bielawskich szkół, członków 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, 
przedstawicieli BARL, MOKiS 
i wszystkich zaproszonych gości. 

Po powitaniu, Ewa Glura – 
prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, krótko przedstawiła syl-
wetkę pana Henryka Hnatiuka 
i poprosiła go, aby w krótkich sło-
wach opowiedział o zaprezento-
wanych pracach na tej wystawie 
i osobach należących do Klubu. 

Wiceburmistrz miasta Bie-
lawa – pani Małgorzata Greiner 
podziękowała panu Henrykowi 
Hnatiukowi za udostępnienie tak 
pięknej wystawy i w podzięce 
wręczyła mu wiązankę kwiatów.

Na wstępie, pan Henryk Hna-
tiuk zacytował słowa Ojca Świę-
tego skierowane do artystów 
„którzy z pasją i poświęceniem 

poszukują epifanii piękna, aby 
podarować je światu w twór-
czości artystycznej” i te słowa 
od samego początku przyświeca-
ją uczestnikom polsko – czeskich 
plenerów artystycznych. Osoby 
wrażliwe na piękno zbliżają się 
do siebie, dowodząc, że pięk-
no może być celem ich życia 
i wewnętrzną potrzebą. Po tych 
słowach oprowadził zebranych 
po wystawie. 

Wśród osób prezentujących 
prace malarskie i rzeźbiarskie 
znajdowali się poeci. Věra Ko-
pecká z Křinic koło Broumova 
zapoznała zebranych ze swoją 
poezją. Wiersze, które dekla-
mowała powstały na plenerach 
artystycznych. Swoje wiersze 
odcz ytała również poetka 

z Wałbrzycha Elżbieta Garga-
ła.Były to wiersze powstałe 
na Międzynarodowym Plenerze 
Artystycznym w Gietrzwałdzie 
w 2016 r.  Po tym plenerze zo-
stała wydana książka „Droga 
do Świętego Gaju” autorstwa 
Very Kopeckiej i Antoniego Ma-
tuszkiewicza i zaprezentowana 
na wernisażu. Ten nowy polsko 
– czeski zbiór wierszy był zainspi-
rowany 1050 – tą rocznicą Chrztu 
Polski jak również nauką i życiem 
Świętego Wojciecha.

Na zakończenie Ewa Glura 
podziękowała Dyrektorowi i pra-
cownikom MOKiS- u za pomoc 
w zorganizowaniu wystawy. 

Wernisaż zakończył się zwie-
dzaniem wystawy przez wszyst-
kich zaproszonych gości.

Ewa Glura

WYSTAWA: „TWÓRCY POGRANICZA W MALARSTWIE, RZEŹBIE I POEZJI”

Henryk Hnatiuk prezentuje tomik poezji „Droga do św. Gaju”.

Uczestnicy wernisażu.
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Dne 20.9.2017 se ve výstavní 
síni ART INKUBATORA na ulici 
Piastovské 19C konala vernisáž 
výstavy s názvem „Umělci pohra-
ničí v malířství, sochařství a po-
ezii“ organizovaná v rámci XXVIII. 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury „Zůstaňme rodinou“. 
Výstavu uvedl umělecký ředitel 
klubu „ART. STUDIO„ Henryk 
Hnatiuk, který před pětadvaceti 
lety založil po vzoru kulturního 
střediska Camela v Mieroszově 
polsko-český umělecký klub 
„ART. STUDIO“. Hlavním cílem 
Klubu bylo mimo jiné: oživení 
kulturního života v příhraničních 
oblastech Polské a České republi-
ky, zvýšení úrovně uměleckého 
hnutí, pořádání výstav, umělec-
kých plenérů, stejně jako utváře-
ní vzájemných vztahů na obou 
stranách hranice.

Ředitel Městského centrum 
umění a kultury Jan Gładysz při-
vítal všechny hosty, jmenovitě: 
Małgorzatę Greiner - místosta-
rostku města Bielawa, Teresu Ba-
zalu - místopředsedkyni Výboru 
Polsko-českých dnů křesťanských 

kultury a také šéfredaktorku ča-
sopisu „Ziemia Kłodzka“, starost-
ku města Křinice Libuši Rosovou, 
která dorazila spolu s Věrou Ko-
peckou – českou básnířkou z 
Křinice, Elżbietu Gargału - re-
daktorku „Gazety Wałbrzyské“, 
Zbigniewa Henke - místostaro-
stu Bielawy v druhém funkčním 
období, Stanisława Jurcewicza 
– ředitele Agentury pro místní 
rozvoj Bielawy.

Zvláště velmi srdečně přivítal 
a představil pana Henryka Hna-
tiuka uměleckého ředitele „Art. 
Studia” z Mieroszowa společně 
se členy tohoto klubu. Rovněž 
přivítal zástupce Cechu různých 
řemesel, ředitele a učitele běla-
vských škol, členy Společnosti 
přátel Bielawy, zástupce BARL, 
MOKiS a všechny pozvané hosty.

Po uvítání, Ewa Glura - před-
sedkyně Společnosti přátel Biela-
wy, stručně představila postavu 
Henryka Hnatiuka a požádala ho, 
aby v několika slovech promluvil 
o dílech prezentovaných na této 
výstavě a členech uměleckého 
klubu.

Místostarostka Bielawy - Mał-
gorzata Greiner poděkovala Hen-
ryku Hnatiukovi za sdílení této 
krásné výstavy a jako poděkování 
mu předala kytici.

Na úvod, Henryk Hnatiuk za-
citoval slova Svatého otce urče-
né umělcům, „kteří s nadšením a 
obětavostí hledají epifanii krásy, 
aby ji podarovali světu prostřed-
nictvím umělecké tvorby“, a tato 
slova od samého počátku dopro-
vázejí účastníky polsko-českých 
uměleckých plenérů. Lidé, kteří 
jsou citliví na krásu, se k sobě 
přibližují, což dokazuje, že krása 
může být cílem jejich života a vni-
třní potřebou. Po těchto slovech 
představil účastníkům výstavu.

Mezi lidmi, kteří představili 
malby a sochy, byli básníci. Věra 
Kopecká z Křinice u Broumova 
představila shromážděným svou 
poezii. Básně, které pronesla vzni-

kly během uměleckých plenérů. 
Své básně četla také básnířka 
Elżbieta Gargała z Wałbrzychu, 
tyto básně byly napsány během 
Mezinárodního uměleckého ple-
néru v Gietrzwaldu v roce 2016. 
Po tomto plenéru byla vydána 
kniha „Cesta do svatého Háje“ 
autorů Věry Kopecké a Antoniho 
Matuszkiewicze, která byla také 
prezentována na vernisáži. Tato 
nová polsko-česká sbírka básní 
byla inspirována 1050. výročím 
Křtu Polska, stejně jako i učením 
a životem svatého Vojtěcha.

Na závěr Ewa Glura poděko-
vala řediteli a pracovníkům MO-
KiS- za pomoc při organizaci 
výstavy.

Vernisáž byla zakončena 
prohlídkou výstavy všemi po-
zvanými hosty.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Ewa Glura

VÝSTAVA: „UMĚLCI POHRANIČÍ V MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ A POEZII“

W sobotę 12-go sierpnia 
na rynku w Nowej Rudzie miała 
miejsce impreza „Polsko-Czekie 
Zabawy z Kawą“. Impreza zo-
stała zorganizowana w ramach 
projektu „Razem dla kultury!“ 
i w ramach XXV Międzynarodo-
wego Festiwalu Folklorystycz-
nego. 

Odwiedzający imprzezę za-
równo z Polski, jak i z Republiki 
Czeskiej mieli możliwość degu-
stować specjalnie przygotowaną 
na tę okazję kawę z nazwą impre-
zy „Polczeszki“, ale również inne 
rodzaje kawy. 

Specjalna kawę na miejscu 
przygotowywali pracownicy 
kawiarni „Biała Lokomotywa“ 
z Nowej Rudy. Ta kawiarnia jest 
nam znana także z  otwarcia 
wyremontowanej Café Herzog 
w Broumovie.

Właściciel kawiarni Pan Le-
szek Kopeć miał podczas tej 
imprezy ręce pełne pracy przy 
przygotowywaniu kawowych 
mieszanek. Miłym dla mnie było 

to, że do jego kaw dodawa się 
także trochę brumovskiego piwa 
Opat. Zainteresowanie kawą było 
niebywałe, każdy chciał spróbo-
wać małej fi liżanki kawy, który 
tutaj uczestnikom festiwalu był 
serwowany za darmo.

Na festiwalu mozliwość roz-
koszowania się tą kawą mieli 
także zagraniczni uczestnicy 
festiwalu. Miałem to szczę-
ście, żemogłem porozmawiać 
z grupą z Tureckiej Republiki 
Cypru Północnego. Kierow-
nik tej grupy „Doganci Culture 
and Art Association Folk Dance 
Group“  powiedział mi, że oce-
nia dobry smak serwowanej 
kawy, który jest bardzo zbliżony 
do tej prawdziwej tureckiej kawy, 
którą się pije w ich kraju. Polska 
się im bardzo podoba i są tu już 
po raz trzeci.

Ten Festial Folklorystyczny 
odwiedziły setki ludzi. Więk-
szość z  nich występowała 
od 9 do 13 sierpnia na plenero-
wej scenie, obok ratusza na rynku 

w Nowej Rudzie. Były tam grupy 
z Chin, Meksyku, Słowacji, Hiszpa-
nii, Północnego Cypru, Rosji,Taj-
landii, ale również grupy z Polski 
– z Nowej Rudy i Wałbrzycha.

Festwal odbył się pod bezpo-
średnim patronatem burmistrza 
miasta Nowa Rruda – Tomasza 
Kilińskiego, członkini Sejmu – 
Moniki Wielichowskiej i polskiego 
senatora  - Aleksandra Szweda. 

Pogoda sprzyjała festiwalowi, 
aż do deszczowego piątku 11-go 
sierpnia. Choć nawet i w piątek 

widzowie przyszli i oglądali wy-
stępy kapel z Kłodzka. W niedzie-
lę 13-go sierpnia festiwal będzie 
zakończony imprezą „Kuchnie 
świata“, która także będzie mieć 
miejsce na rynku obok ratusza. 
Są przygotowane także potrawy 
czeskie. Impreza udała się nowo-
rudzianom. Szkoda, że z Czech 
przyjechała mała liczba gości.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Petr Cirkl

„POLSKO-CZESKIE ZABAWY Z KAWĄ“ NA RYNKU W NOWEJ RUDZIE
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M u ze u m  Pa p i e r n i c t wa 
w Dusznikach Zdroju w 2017 
roku zakończyło przebudowę 
historycznej suszarni papieru 
na cele kulturalne i edukacyjne. 
Powstały w niej nowe ekspozy-
cje (Galeria sztuki papieru i Polski 
pieniądz papierowy) oraz nowa 
sala do prowadzenia lekcji mu-
zealnych. Inwestycja została sfi -
nansowana z funduszy Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, 
Mechanizmu Norweskiego oraz 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Na nowych wystawach 
prezentujemy wiele niezwykle 
ciekawych muzealiów, wśród 
których na szczególną uwagę 
zasługuje przepiękna kolekcja 
polskich pieniędzy papiero-
wych. Na wystawie nie mogło 
zabraknąć pierwszych polskich 
banknotów, wyemitowanych 
w 1794 r. podczas insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Te numizmaty, 
pomimo że w obiegu były zale-
dwie kilka miesięcy, dziś warte 
są prawdziwą fortunę. Wśród 
banknotów II Rzeczypospolitej 
można zobaczyć prawdziwe arcy-
dzieło - 100-złotówkę z 1932 roku 
z widokiem dębu, symbolizu-
jącego moc i wieczną trwałość 
państwa polskiego. Zaprojek-
tował ją Józef Mehoff er, malarz 
z okresu Młodej Polski. Na wysta-
wie są również banknoty z okre-
su PRL-u (w tym sławny „górnik” 
z 1948 r., będący obiektem po-
żądania wszystkich Polaków 
w latach 50. i 60. XX wieku). Zoba-
czyć można całą kolekcję wydru-
kowanych w 1990 r. banknotów 
z widokami polskich miast, któ-
re miały zastąpić serię „Wielcy 
Polacy”, szybko tracącą na war-
tości wskutek wysokiej infl acji. 
Jednak z powodu zbyt słabych 
zabezpieczeń, pojawiła się oba-
wa częstych fałszerstw i seria 
ta nigdy nie została wpro-
wadzona do obiegu. 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 zwiedzają-

cy do obejrzenia zabezpieczeń 
własnych banknotów, niewi-
docznych gołym okiem. Wy-
stawa powstała we współpracy 
z Narodowym Bankiem Polskim 
i Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A.

Druga sala wystawowa zo-
stała poświęcona sztuce papieru 
i jest pierwszą w Polsce galerią 
dedykowaną temu profilowi 
sztuki. Można się tu zapoznać 
z teorią sztuki papieru oraz syl-
wetkami czołowych polskich 
i zagranicznych artystów tworzą-
cych prace z papieru. Wnętrze 
sali jest przeznaczone do eks-
ponowania czasowych wystaw 
sztuki papieru. Jako pierwsza 
została zaprezentowana ekspo-
zycja artystek związanych z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Łodzi: 
prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej, 
dr hab. Magdaleny Soboń i Bar-
bary Mydlak, pod tytułem „Polifo-
nia”. Wystawa ta będzie dostępna 

do początku stycznia 2018 r.
Ekspoz ycja prezentują-

ca polski pieniądz papierowy 
ze względu na walory histo-
ryczne i edukacyjne została 
wykorzystana do opracowania 
lekcji muzealnych pod tytułem 
„Czy Twoja dycha jest prawdzi-
wa?” Zajęcia te adresowane są 
do uczniów wszystkich klas szkół 
podstawowych i średnich oraz 
do osób dorosłych. Uczestnicy 
lekcji zwiedzają całe muzeum 
(wraz z czerpalnią), a następnie 
zapoznają się z dziejami polskich 
pieniędzy, zabezpieczeniami 
banknotów przed próbami 
fałszerstwa oraz sami przepro-
wadzają analizę autentyczności 
obiegowych banknotów. Na pa-
miątkę udziału w lekcjach każ-
dy uczestnik otrzymuje arkusz 
ze znakiem wodnym i własno-
ręcznie odbitą pieczęcią. 

Jednocześnie muzeum roz-
wija lekcje muzealne „Rękodzieło 

papiernicze”, będące w ofercie 
edukacyjnej od wielu lat. Zaję-
cia te rozpoczynają się od zwie-
dzania wszystkich ekspozycji 
muzealnych (łącznie z Galerią 
sztuki papieru i wystawą Polski 
pieniądz papierowy), a następ-
nie ich uczestnicy własnoręcznie 
wykonują kartki według techno-
logii opracowanej w XIII wieku, 
a wyczerpane przez siebie arku-
sze otrzymują na pamiątkę.

Nowe ekspozycje można 
zwiedzić w godzinach pracy 
muzeum, a udział w lekcjach 
muzealnych możl iw y jest 
po wcześniejszej rezerwacji 
za pośrednictwem strony inter-
netowej www.muzeumpapiernic-
twa.pl, telefonicznie pod nume-
rem 748-627-401, lub e-mailem: 
edukacja@muzpap.pl

prof. dr hab. Maciej Szymczyk

NOWE WYSTAWY I NOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

W MUZEUM PAPIERNICTWA

Zajęcia edukacyjne w muzeum.
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Muzeum papírenst ví  v 
Dusznikach Zdroji ukončilo v 
roce 2017 přestavbu historic-
ké sušárny papíru pro kulturní 
a vzdělávací účely. Vznikly v ní 
nové expozice (Galerie papíro-
vého umění a Polské papírové 
peníze) a nový sál pro pořádání 
muzejních lekcí. Investice byla 
fi nancována z fondů Evropského 
hospodářského prostoru, Nor-
ského fi nančního mechanismu 
a prostředků samosprávy Dol-
noslezského vojvodství.

Nové expozice představují 
mnoho velmi zajímavých muzej-
ních exponátů, z nichž si zvláštní 
pozornost zasluhuje překrásná 
kolekce polských papírových 
peněz. Na výstavě nemohly 
chybět první polské bankovky 
emitované v roce 1794 během 
Kościuszkowského povstání. 
Tyto numizmatiky, přestože byly 
v oběhu sotva několik měsíců, 
mají dnes závratnou cenu. 
Mezi bankovkami Druhé Polské 
republiky lze uvidět skutečné ar-
cidílo – stozlotovou bankovku 
z roku 1932 s vyobrazením dubu, 
který symbolizuje sílu a dlouho-

věkost polského státu. Navrhl ji 
Józef Mehoff er, malíř z období 
polské moderny. Na výstavě jsou 
také bankovky z období Polské 
lidové republiky (včetně slavného 
„horníka“ z roku 1948, který byl 
středem pozornosti všech Poláků 
v 50. a 60. letech 20. století). Lze 
si prohlédnout celou kolekci ban-
kovek s vyobrazením polských 
měst vytištěných v roce 1990, 
které měly nahradit sérii „Velcí 
Poláci“, rychle ztrácející hodnotu 
v důsledku vysoké infl ace. Avšak 
z důvodu příliš slabého zabez-
pečení vznikla obava z častého 
padělání a tato série nikdy neby-
la uvedena do oběhu. Součástí 
výstavy je „laboratoř“ se zaříze-
ním pro zkoušení zabezpečení 
současných bankovek, mimo 
jiné pomocí UV a infra lamp a 
mikroskopu pro prohlížení mikro-
tisků. Tyto přístroje může využít 
každý návštěvník, aby si prohlédl 
zabezpečení vlastních bankovek, 
neviditelné pouhým okem (lze te-
stovat nejen zloté, ale také aura, 
koruny a všechny jiné bankovky, 
které jsou nyní v oběhu). Výstava 
vznikla ve spolupráci s Polskou 

národní bankou (Narodowy Bank 
Polski) a Polskou tiskárnou cenin 
(Polska Wytwórnia papierów war-
tościowych S.A.).

Druhý výstavní sál je věnován 
papírovému umění a je první ga-
lerií v Polsku věnovanou tomuto 
uměleckému směru. Zde se lze 
seznámit s  teorií papírového 
umění a profily předních pol-
ských a zahraničních umělců, 
kteří tvoří díla z papíru. Jako 
první byla představena expo-
zice umělkyň spojených s Aka-
demií krásného umění v Lodži: 
prof. Ewy Latkowské-Żychské, dr 
hab. Magdaleny Soboń a Barba-
ry Mydlak, s názvem „Polifonia“. 
Tato výstava bude přístupná do 
začátku ledna 2018.

Expozice představující polské 
papírové peníze byla z hlediska 
historických a vzdělávacích 
hodnot použita pro vypraco-
vání muzejních lekcí s názvem 
Je vaše stovka opravdická? Tyto 
lekce jsou určeny pro žáky všech 
základních a středních škol a 
dospělé osoby. Účastníci lekce 
si prohlížejí celé muzeum (včetně 

místnosti pro čerpání) a pak se 
seznámí s historií polských peněz, 
zabezpečením bankovek proti 
pokusům o padělání, a sami pro-
vádějí rozbor autenticity banko-
vek v oběhu. Každý účastník si za 
účast v lekci odnese na památku 
arch s vodním znakem a vlastno-
ručním otiskem razítka.

Zároveň muzeum rozvíjí mu-
zejní lekce Papírenské rukodílo, 
které jsou ve vzdělávací nabídce 
již mnoho let. Tyto dílny začína-
jí prohlídkou všech muzejních 
expozic (včetně Galerie papíro-
vého umění a výstavy Polské 
papírové peníze) a pak jejich 
účastníci vlastnoručně vyrábějí 
listy papíru podle technologie 
vyvinuté ve 13. století, a ručně 
čerpané archy dostanou na pa-
mátku.

Nové expozice můžete na-
vštívit v otevírací době muzea 
a účast na muzejních lekcích je 
možná po dřívější rezervaci pro-
střednictvím webových stránek 
www.muzeumpapiernictwa.pl, 
telefonicky na čísle 748-627-401 
nebo e-mailem: edukacja@muz-
pap.pl

Maciej Szymczyk

NOVÉ VÝSTAVY A NOVÉ VZDĚLÁVACÍ DÍLNY 

V MUZEU PAPÍRENSTVÍ

Im Papiermuseum von Dusz-
niki-Zdrój konnte im Jahr 2017 
der Umbau des historischen 
Trockengebäudes zu Kultur- 
und Bildungszwecken abge-
schlossen werden. Es wurden 
neue Ausstellungen eingerich-
tet (Galerie für Papierkunst und 
Polnisches Papiergeld)  und ein 
neuer Saal zur Durchführung 
musealer Bildungsveranstaltun-
gen angelegt. Finanziert wurde 
diese Investition aus Mitteln des 
Europäischen Wirtschaftsraums 
- Norwegischer Mechanismus 
sowie der Selbstverwaltung der 
Woiwodschaft Niederschlesien. 

In den neuen Ausstellungen 
präsentieren wir viele ungemein 
interessante Museumssammlun-
gen, unter denen die herrliche 
Sammlung polnischen Papier-

geldes ganz besonders hervorzu-
heben ist. In dieser Ausstellung 
fehlen auch nicht die ersten 
polnischen Banknoten, die 1794 
während der Kościuszko-Insur-
rektion herausgegeben wurden. 
Die Münzen sind, obwohl sie 
damals nur einige Monate in 
Umlauf waren, heute ein wahres 
Vermögen wert. Unter den Bank-
noten der Zweiten Polnischen Re-
publik ist ein echtes Meisterwerk 
zu sehen: die 100-Zoty-Banknote 
von 1932 mit der Eiche, welche 
die Kraft und Beständigkeit des 
polnischen Staates symbolisieren 
soll. Entworfen wurde diese von 
Józef Mehoff er, einem Maler aus 
der Epoche des Jungen Polens. 
Auch Banknoten aus der Zeit 
der Polnischen Volksrepublik 
fehlen nicht (u.a. der berühmte 

„Bergmann” von 1948, das Objekt 
der Begierde alles Polen in den 
1950er- und 19670er-Jahren). 
Zu sehen ist ferner die gesamte 
Kollektion der 1990 gedruckten 
Banknoten mit den Motiven 
polnischer Städte, die die Serie 
„Große Polen” ablösen sollten. 
Allerdings verloren diese infol-
ge der hohen Infl ation schnell 
an Wert. Da diese Banknoten zu 
schwach gesichert waren und 
die Furcht vor Fälschungen um 
sich griff, wurden diese nie in 
Umlauf gebracht. Einen Teil der 
Ausstellung bildet das „Labor” 
mit Vorrichtungen zur Prüfung 
der Echtheit heutiger Banknoten, 
u.a. mit UV-Lampen oder Infraro-
tlicht sowie einem Mikroskop, mit 
dem man sich Mikrodrucke an-
sehen kann. Die Geräte können 

von jedem Besucher verwendet 
werden, um sich die Sicherungen 
von Banknoten anzusehen, die 
mit bloßem Auge nicht zu erken-
nen sind (testen kann man hier 
nicht nur polnische Zloty, son-
dern auch Euro, Kronen oder 
andere, sich in Umlauf befi nden-
de Banknoten). Die Ausstellung 
entstand in Zusammenarbeit mit 
der Polnischen Nationalbank und 
der Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A (Polnische Si-
cherheitsdruckerei).

Der zweite Ausstellungsraum 
ist der Papierkunst gewidmet 
und die erste Galerie in Polen, die 
sich dieser Kunstform widmet. 
Man kann hier etwas über die 
Theorie der Papierkunst erfah-
ren oder die Porträts führender 
polnischer und internationaler 

Maciej Szymczyk

NEUE AUSSTELLUNGEN 

UND BILDUNGSVERANSTALTUNGEN IM PAPIERMUSEUM
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Künstler kennen lernen, die mit 
Papier Kunst schaff en. Das Innere 
des Saals ist zur Exposition von  
temporären Ausstellungen der 
Papierkunst vorgesehen. Ge-
zeigt wird hier die Ausstellung 
„Polifonia” von Künstlerinnen der 
Akademie der Schönen Künste 
in Lodsch: Prof. Ewa Latkowska-
-Żychska, Dr. hab. Magdalena 
Soboń und Barbara Mydlak. 
Geöff net ist die Ausstellung bis 
Anfang Januar 2018.

Die Ausstellung, die polni-
sches Papiergeld präsentiert, 
wurde aufgrund des historischen 
und pädagogischen Wertes dazu 
genutzt, Museumsstunden unter 
dem Titel Ist dein Zehner echt? 
zu veranstalten. Gerichtet sind 
diese Veranstaltungen an Schüler 
aller Altersstufen und Erwachse-
ne. Die Teilnehmer besuchen das 
gesamte Museum (inkl. Papier-
schöpfanlage). danach lernen sie 
die Geschichte des polnischen 
Geldes und die Sicherungsma-
ßnahmen von Banknoten vor Fäl-
schung kennen oder sie können 
selbst Proben zur Fälschung oder 
Analysen zur Authentizität von 
im Umlauf befindlicher Bank-
noten durchführen. Als Anden-
ken an die Teilnahme erhalten 
die neuen Geldexperten einen 
Bogen mit dem Wasserzeichen 
und einem eigenhändig aufge-
brachten Siegel.  

Weiterhin führt das Museum 
auch seine Veranstaltung Kun-
sthandwerk aus Papier fort, die 
seit vielen Jahren schon das Bil-
dungsangebot dieser Institution 

bereichert. Diese Kurse beruhen 
darauf, dass die Teilnehmer zu-
nächst due Ausstellungen besu-
chen (einschließlich der Galerie 
für Papierkunst und der Exposi-
tion Polnisches Papiergeld)  und 
anschließend eigenhändig Blät-
ter anhand der im 13. Jh. entwic-
kelten Techniken anfertigen. Das 

selbst geschaffene Kunstwerk 
dürfen die Teilnehmer selbstver-
ständlich als Andenken mit nach 
Hause nehmen. 

Die neuen Ausstellungen 
können während den Öff nung-
szeiten des Museums besichtigt 
werden, zur Teilnahme an den 
musealen Bildungsveranstaltun-

gen ist eine vorherige Anmel-
dung notwendig, die über die 
Internetseite www.muzeumpa-
piernictwa.pl, telefonisch unter 
748-627-401 oder per E-Mail: 
edukacja@muzpap.pl vorge-
nommen werden kann. 

Papiermuseum in Duszniki-Zdrój
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Duszniki. Więcej niż zdrój. 
Więcej, czyli sport, ruch na świe-
żym powietrzu, białe szaleństwo. 
Dosłownie i w każdym wydaniu. 
Zieleniecki mikroklimat i ciągną-
ce się kilometrami narciarskie 
trasy Dusznik Areny sprawiają, 
że Duszniki są prawdziwą stolicą 
sportów Zimowych na Dolnym 
Śląsku.

Zima w Dusznikach i okoli-
cy jest długa, śnieżna i mroźna. 
Można powiedzieć, że śnieg na 
zielenieckich stokach zalega 
nierzadko do połowy kwietnia 
– zwykle na stoku spędzamy 
wielkanocne święta. Ale i czę-
sto najpiękniejsza dla wielu z nas 

pora roku przychodzi wcześniej 
niż w innych regionach, dzięki 
czemu pasjonaci różnej odmiany 
białego szaleństwa zjeżdżają w te 
strony już z początkiem grudnia.

Historia sportów zimowych 
w tym rejonie sięga II połowy 
wieku XIX, kiedy to walory tu-
tejszego klimatu doceniać zaczęli 
nie tylko mieszkańcy, ale i licznie 
przybywający w te strony goście. 
Stoki Zieleńca oraz Jamrozowa 
Polana zyskiwały na popularności 
gdzie intensywnie rozwijała się 
infrastruktura. W okresie między-
wojennym na polanie powstała 
skocznia narciarska (mniejsza 
stała również w Zieleńcu) oraz 

tory bobslejowy i saneczkowy.
Dziś Duszniki-Zdrój są cen-

trum sportów zimowych, których 
unikalną w skali kraju cechą jest 
wyjątkowy mikroklimat zbliżony 
do tego, który spotykać może-
my w Alpach. Jest to związane z 
wyjątkowym układem ciśnienio-
wym mas powietrza, dzięki cze-
mu ludzki organizm produkuje 
więcej czerwonych krwinek. A to 
z kolei poprawia samopoczucie.

Zima przychodzi w te stro-
ny zwykle z końcem listopada i 
utrzymuje się nawet do początku 
kwietnia. Choć okoliczne góry 
nieznacznie (i to tylko Orlickie) 
przekraczają 1000 metrów wy-

sokości, najchłodniejsza pora 
roku jest tutaj bardzo sroga, a 
aura kapryśna. Warto brać to 
pod uwagę przy planowaniu 
górskich eskapad – szlaki na 
mniej popularnych trasach by-
wają nieprzetarte przy głębokiej 
pokrywie śnieżnej.

Śnieg, mróz, czyste powie-
trze, głębia perspektywy i nie-
zwykłych widoków czynią Dusz-
niki-Zdrój jednym z najatrakcyj-
niejszych zimowych kurortów w 
Polsce, a chętnie widziani są tu 
turyści w każdym wieku.

Fotografie udostępnione 
przez UM Duszniki-Zdrój

ZIMA W DUSZNIKACH



46  Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

Duszniki-Zdrój to nieduże 
miasteczko, w którym żyje nie-
wiele ponad pięć tysięcy miesz-
kańców, a mimo tego potencjał 
turystyczny jest ogromny. Goście 
przybywają tu zarówno z Polski, 
jak i innych krajów kuszeni boga-
tą historią, zabytkami, głośnymi 
atrakcjami kulturalnymi, pięknym 
położeniem, właściwościami 
uzdrowiskowymi i warunkami 
do uprawiania różnych sportów. 
Duże zainteresowanie to oczywi-

ście wielka szansa dla uzdrowi-
ska, ale jednocześnie wyzwanie, 
by sprostać rosnącym i bardzo 
urozmaiconym oczekiwaniom 
oraz konkurencji ze strony innych 
miejscowości.

Dla kurortu, który chce być 
popularny, nowoczesny i przy-
jazny swoim gościom szalenie 
ważne są wszelkie kwestie zwią-
zane z obsługą turysty. Mając to 
na uwadze, Duszniki dbają o in-
frastrukturę, szeroko pojętą bazę 

turystyczną, obsługę przyjeżdża-
jących i zapewniają coraz więcej 
dobrze przygotowanych atrakcji.

Baza noclegowa uzdrowi-
ska jest naprawdę imponująca i 
różnorodna. Znajdą tu miejsce 
dla siebie zarówno goście in-
dywidualni, jak fi rmy szukające 
możliwości prowadzenia kon-
ferencji, szkoleń lub wyjazdów 
integracyjnych, czy organizato-
rzy wyjazdów grupowych, od 
tradycyjnego wypoczynku, po 

kolonie lub zielone szkoły. Dla 
najbardziej wymagających swo-
je  pokoje otwierają eleganckie 
hotele oferujące obsługę na wy-
sokim poziomie i udogodnienia 
takie, jak na przykład zabiegi SPA. 
Innym  rozwiązaniem są wygod-
ne apartamenty, domy gościnne 
i często mogące się pochwalić 
wieloletnią tradycją, pensjonaty. 
Do tego należy dodać ośrodki 
wczasowe, pełen przekrój kwater 
prywatnych, dla zwolenników tu-

DUSZNIKI CZEKAJĄ NA TURYSTÓW
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rystyki górskiej schroniska, pole 
namiotowe i oczywiście czekają-
ce na kuracjuszy sanatoria.

Kiedy turysta ma już gdzie 
spać, chciałby także dobrze 
zjeść i również w tym wzglę-
dzie Duszniki-Zdrój nie mają 
się czego wstydzić. Oferta ga-
stronomiczna  jest szeroka i 
zróżnicowana. Znajdziemy za-
równo eleganckie restauracje, 
przytulne kawiarnie, jak i tańsze, 
a jednocześnie klimatyczne bary. 
Paleta smaków, a zarazem wybór 
lokali dostosowanych do każdej 
kieszeni sprawiają, że goście 
uzdrowiska na pewno nie będą 
narzekać na głód, czy mono-
tonię. W przypadku wyjazdów 
zorganizowanych, na przykład 
oferowanych przez biura podró-
ży wycieczek po Ziemi  Kłodz-
kiej, które jako jeden z punk-
tów programu mają Duszniki,
organizatorzy biorą na siebie 
wszystko i turysta nie musi się 
sam o nic martwić, ale także ci, 
którzy muszą zorganizować so-
bie sami czas pobytu nie powinni 
się obawiać, że będą mieli z tym 
kłopot. Wystarczy odwiedzić je-
den z dwóch punktów informacji 
turystycznej (jeden znajduje się 
na Rynku pod numerem dzie-
wiątym, drugi w Parku Zdrojo-
wym, w Teatrze Zdrojowym im. 
Fryderyka Chopina), aby uzyskać 
wszelką możliwą pomoc. Zdo-
bycie planu miasta i okolic lub 
rozkładów jazdy nie są żadnym 
problemem, a kompetentni pra-
cownicy dusznickiej informacji 

turystycznej zaskakują znajo-
mością wszystkich bieżących 
wydarzeń, lokalnej historii, zabyt-
ków, atrakcji przeznaczonych dla 
dzieci czy osób starszych. Wielu 
interesantów chwali  tę instytucję 
i potwierdza, że zadbano, by po-
moc dla turystów była naprawdę 
rzetelna i profesjonalna.

Poza informacją turystyczną 
goście znajdą też inne udogod-
nienia. Na rynku oraz w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu (ulica 
Zdrojowa 8) istnieje możliwość 
darmowego korzystania z In-

ternetu. Co ciekawe, jeśli ktoś 
nie dysponuje własnym urzą-
dzeniem, może do tego celu 
użyć sprzętu wypożyczanego 
w znajdującej się przy ośrodku 
Bibliotece Miejskiej. Warto do-
dać, że MOKiS organizuje cieka-
we wydarzenia, a także oferuje 
turystom inne możliwości, jak 
choćby wynajem  hali sporto-
wej, siłowni, czy wypożyczanie 
rowerów i kijków trekkingowych.

Opisane powyżej aspekty i 
inicjatywy to oczywiście tylko 
najważniejsze z tych, jakie szy-

kuje się z myślą o przyjezdnych, 
ale już na ich podstawie widać, 
że Duszniki-Zdrój aktywnie wy-
chodzą naprzeciw potrzebom 
wszystkich odwiedzających je 
turystów. Organizując dowolne-
go rodzaju wyjazd do tego pięk-
nego uzdrowiska możemy liczyć 
na wspaniałe przyjęcie i obsługę 
na najwyższym poziomie.

Fotografie udostępnione 
przez UM Duszniki-Zdrój
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Spotkanie Solidarności 
Polsko - Czesko -Słowack iej  
w 40-rocznicę „KARTY 77” od-
było się w Cieszynie w dniach 
7-8.10.2017 roku. Spotkanie po 
latach, zostało zorganizowane 
przez oddział regionalny So-
lidarności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej w Cieszynie, cieszyło 
się sporym zainteresowaniem 
ze strony  mieszkańców, a także 
polskich i czeskich mediów.

Konferencja i spotkanie 
działaczy Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej miało hi-
storyczną nazwę „Coś heroicz-
nie marzycielskiego, szaleńczego 
i nierealnego…”

Uroczystego otwarcia tego 
niezwykłego spotkania doko-
nali: Julian Golak z Nowej Rudy 
-rzecznik generalny, Gertruda 
Chowaniokova - zastępca rzecz-

nika generalnego (z czeskiego 
Cieszyna) i Janusz Legoń z Biel-
ska-Białej - szef oddziału regio-
nalnego Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej w Cieszynie.

W dyskusji udział wzięli mię-
dzy innymi: Krystyna Krauze, Ja-
roslav Piskorz, Andrzej Grajewski, 
Andrzej Jagodziński, Mirosław 
Jasiński, Zbigniew Janas, Petru-
ska Sustrova, Jerzy Kronhold, 
Gertruda Chovaniokova. Spotka-
nia przez dwa dni odbywały się 
w czeskiej części Cieszyna, 
m. in. w słynnej kawiarnio-czytel-
ni AVION oraz w innych miejscach 
po obu stronach Olzy.

Wielu uczestników podkre-
ślało, że po 40-latach od podpi-
sania „Karty 77”, ciągle jest wiele 
do zrobienia w sprawach walki 
o prawa człowieka, także w Eu-
ropie. Podpisano między innymi 

list otwarty w sprawie  wsparcia 
dla Tatarów Krymskich. W ciągu 
tych niezwykłych dni nie tylko 
wspominano przeszłość, ale 
także planowano nowe polsko-

-czesko-słowackie wydarzenia 
społeczno-kulturalne w 2017 i 
2018 roku.

Ewa Jazienicka

SPOTKANIE W 40-ROCZNICĘ „KARTY 77”

Setkání Polsko-česko-slo-
venské solidarity u příležitosti 
40. výročí založení CHARTY 77 
v Těšíně.

 Vzpomínky historických i so-
učasných členů z Polska, České 
republiky a Slovenska.

Ve dnech 7-8.10.2017 se ko-
nala setkání bývalých i souča-
sných členů Polsko-česko-slo-
venské solidarity, mimo jiné ve 
slavné kavárně AVION na hrani-
čním přechodu. Setkání po letech 
uspořádala regionální pobočka 

Polsko-česko-slovenské solida-
rity v Těšíně, těšilo se značným 
zájmem obyvatel, stejně jako i 
polských a českých médii.

Konference a setkání aktivistů 
Polsko-česko-slovenské solidarity 
mělo historický název „Něco he-
roicky zasněného, bláznivého a 
neskutečného ...“

Slavnostního zahájení tohoto 
mimořádného zasedání se ujal 
Julian Golak z Nowé Rudy – ge-
nerální mluvčí, Gertruda Chowa-
nioková - zástupce generálního 
mluvčího (z Českého Těšína) a 

Janusz Legoń z Bielska-Biala – 
ředitel regionální pobočky Pol-
sko-česko-slovenské solidarity 
v Těšíně.

Živé diskuse se zúčastnili 
mimo jiné: Krystyna Krauze, Ja-
roslav Piskorz, Andrzej Grajewský, 
Andrzej Jagodzińský, Mirosław 
Jasińský, Zbigniew Janas, Pe-
truška Šustrová, Jerzy Kronhold, 
Gertruda Chowanioková. Setkání 
se uskutečnila v české části města 
Těšín, například v slavné kavár-
ně-čítárně AVION a na dalších 
místech po obou stranách Olše.

Mnoho účastníků schůze 
zdůrazňovalo, že i po 40 letech 
od podpisu Charty 77, je stále 
mnoho práce v boji o lidská 
práva, a to i v Evropě. Byl mimo 
jiné podepsán také otevřený 
dopis na podporu krymských 
Tatarů. Během těchto mimořád-
ných dnů se uskutečnily nejen 
diskuse, ale byly také plánovány 
nové polsko-česko-slovenské 
společensko-kulturní akce pro 
rok 2017 a 2018.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Ewa Jazienicka

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHARTY 77

Wystąpienie Andrzeja Jagodzińskiego z Warszawy. 

Julian Golak i Gertruda Chowanioková.W spotkaniu w kawiarni AVION wzięło udział ok. 50 osób z Polski i Czech.
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Nagrodę Złamany Szlaban 
otrzymało przedstawienie DO 
DNA w reż. Ewy Kaim w wyko-
naniu studentek i studentów 
Akademii Sztuk Teatralnych 
im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie (dawnej PWST).  

Na scenie Teatru im. Mic-
kiewicza w Cieszynie w imieniu 
twórców przedstawienia nagrodę 
odebrał prof. Włodimierz Szturc 
(odpowiedzialny za dramaturgię 
spektaklu). Wręczenia trofeum 
dokonali burmistrz Cieszyna 
Ryszard Macura, starosta miasta 
Český Těšín Vít Slováček i wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Złamany Szlaban to nagro-
da publiczności. W głosowaniu 
widzów zwycięskie przedstawie-

nie zyskało średnią ocen 4,98. 
Tuż za nim uplasowały się dwa 
spektakle czeskie: „Olga (Horrory 
z Hrádečku)” teatru Divadlo 
Letí (Praha) – średnia ocen 4,64 
i „Kočičí hra” (Klicperovo divadlo, 
Hradec Kralové) – średnia 4,63. 

Równolegle z Festiwalem 
odbywał się cykl artystycznych 
i edukacyjnych wydarzeń upa-
miętniających 40. rocznicę Karty 
77 pod nazwą „Coś heroicznie 
marzycielskiego, szaleńczego 
i nierealnego”. Ich kulminacją 
była dyskusja panelowa 7 paź-
dziernika, w której wzięli udział 
sygnatariusze Karty 77 i anima-
torzy rodzącej się w kręgach 
opozycji demokratycznej współ-
pracy polsko-czechosłowackiej, 

która zaowocowała powstaniem 
Solidarności Polsko-Czechosło-
wackiej (SPCz, dziś SPCzS). Byli 
to z czeskiej strony: Petruška Šu-
strová, Tomáš Hradílek, Jaromír 
Piskoř, Zbigniew Janas, Mirosław 
Jasiński, Andrzej S. Jagodziński, 
Andrzej Grajewski oraz Krystyna 
Krauze – twórczyni fi lmu o Ka-
relu Krylu i  Monika Horsáková, 
pod której kierunkiem studenci 
z Uniwersytetu w Opawie stwo-
rzyli cykl fi lmów dokumentalnych 
prezentujących bohaterów tam-
tych wydarzeń. 

Z inicjatywy Krystyny Krau-
ze zebrani na tym spotkaniu 
przedstawiciele środowiska So-
lidarności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej wystosowali list do Mustafy 

Dżemilewa, w którym wyrażają 
solidarność z Tatarami na Krymie 
bezprawnie anektowanym przez 
Rosję. List podpisali:

Petruška Šustrová, Tomáš 
Hradílek, Jaromír Piskoř, Zbi-
gniew Janas, Mirosław Jasiński, 
Andrzej S. Jagodziński, Andrzej 
Grajewski, Krystyna Krauze, Mo-
nika Horsáková, Julian Golak, 
Gertruda Chowanioková, Jerzy 
Kronhold, Janusz Legoń, Zbi-
gniew Machej, Joanna Jędrusik, 
Janusz Okrzesik, Jolanta Dygoś, 
Jolanta Skutnik, Gabriela Zbroń-
ska, Jacek Ciba, Jerzy Stonawski, 
Iga Stonawska, 

Janusz Legoń

BEZ GRANIC
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Już od kilkunastu lat możemy 
razem modlić się w niezwykłej 
świątyni kościele Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny 
w Neratovie, tzn. Czesi, Niemcy 
i Polacy. Dzieje tego kościoła 
w małym przygranicznym Nera-
tovie chyba najlepiej pokazują 
skomplikowaną historię naszych 
wzajemnych stosunków na prze-
strzeni ostatnich 100  lat. Staramy 
się wspólnie już od ponad ćwierć 
wieku organizować Polsko-Cze-
skie Dni Kultury Chrześcijańskiej 
pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Ta 
akcja od lat łączy nie tylko obec-
nych mieszkańców pogranicza, 

ale  także ludzi, którzy mieszkali 
tu przed II wojną światową. Hasło, 
które nam przyświeca - BĄDŹMY 
RODZINĄ - jest także celem, do 
którego dążymy już od wielu 
lat, aby w dzisiejszym świecie 
ogarniętym walką i nienawiścią, 
właśnie z tego miejsca płynął 
wyraźny sygnał  do wszystkich 
ludzi o potrzebie miłości, szczerej 
współpracy i wzajemnej solidar-
ności.

 Ten mały czeski Neratov stał 
się poprzez  aktywne i niemal 
rodzinne działania w minio-
nych  kilkunastu latach symbo-
lem radości i pojednania. Pamię-

tam ten kościół, gdy był jeszcze 
miejscem zniszczenia  dokona-
nego przez złych ludzi, był też 
symbolem minionego systemu 
i smutku. Pragnę dzisiaj podzię-
kować ks. Josefowi Sucharovi, 
panu inż. Ludvikovi Klimešovi 
oraz ks. biskupowi Dominiko-
wi Duce za zaproszenie mnie  
przed wielu laty do wspólnych 
działań na rzecz odbudowy tego 
kościoła. Tutaj wspólnie witali-
śmy wejście Polski i Czech do Unii 
Europejskiej. To tutaj zasadziłem 
Drzewo Pojednania i Solidarno-
ści na łące obok kościoła w dniu 
1 maja 2004 roku. To właśnie 

odbudowa tego kościoła zapo-
czątkowała współpracę polskich 
i czeskich organizacji pozarządo-
wych, między innym Stowarzy-
szenia Komitet Obywatelski Zie-
mi Kłodzkiej i Sdružení Neratov.

Dla mnie kościół WNPM 
w Neratovie jest jednym z naj-
ważniejszych miejsc na świecie. 
Mam nadzieję na dalszy rozwój 
naszej współpracy i prawdziwą 
solidarność międzynarodową, 
która stanowi wzór dla Europy 
i świata.

Julian Golak

NERATOV,  MAŁA MIEJSCOWOŚĆ – WIELKIE DZIAŁANIA

Ks. proboszcz Josef Suchar od kilkunastu lat wytrwale odbudowuje zniszczony całkowicie kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Neratovie. W tej małej wiosce, w której mieszka zaledwie kilkadziesiąt osób, są organizowane liczne działania społeczne, lokalne oraz międzynarodowe, 
które są wzorcowe nawet dla większych ośrodków.

Julian Golak

NERATOV, MALÉ MÍSTO – VELKÉ ČINNOSTI
Už od několikát roku může-

me modlit v tomto mimo-
řádném chrámu všichni spo-
lečně - Češi, Němci a Poláci.
Historie tohoto kostela v malém 
příhraničním Neratově pravděpo-
dobně nejlépe ukazuje složitou 
historii našich vzájemných vzta-
hů v průběhu posledních 100 let.
Snažíme se společně již více než 
čtvrt století organizovat Polsko-
-české dny křesťanské kultury 
pod heslem „Zůstaňme rodinou”.
Tato akce po celá léta spojuje ne-
jen současné obyvatele pohrani-
čí, ale také lidi, kteří zde žili před 
druhou světovou válkou. Heslo, 
které nás motivuje - „Zůstaňme 
rodinou” - je cílem, ke kterému 
se snažíme dojít už po mnoho 

let, aby v dnešním světě plném 
bojů a nenávisti, právě odtud 
zazněl jasný signál do celého 
světa o potřebě lásky, upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity.
Tento malý český Neratov se 
stal díky opravdu solidárním 
a téměř rodinným aktivitám v 
průběhu posledních několika 
let symbolem radosti a smíření.
Vzpomínám si na tento ko-
stel, když byl ještě místem 
zničení, kterého se dopustili 
špatní lidé, byl také symbolem 
předchozího režimu a smutku.
Chtěl bych dnes poděkovat otci 
Josefu Sucharovi, panu Ing. Lu-
dvíku Klimešovi a knězi biskupu 
Dominiku Dukovi za pozvání – již 
před mnoha lety - ke společné 

práci na rekonstrukci toho ko-
stela. Zde – také společně - jsme 
vítali vstup Polska a České repu-
bliky do Evropské unie. Právě zde 
jsem zasadil strom smíření a soli-
darity na louce vedle kostela dne 
01.05.2004. 

Právě obnova této církve 
zahájila spolupráci polských a 
českých nevládních organizací 
mimo jiné sdružení Stowarzysze-
nie Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej a sdružení Neratov.
Pro mě je kostel Nanebevzetí 

Panny Marie v Neratově jedním 
z nejdůležitějších míst na světě. 

Doufám v další rozvoj naší 
spolupráce a skutečnou mezi-
národní solidaritu, která bude 
z tohoto místa předávána jako 
vzor pro Evropu a celý svět.
 Julian Golak - Předseda organiza-
čního výboru Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury, místopřed-
seda Sejimiku Dolního Slezska a 
předseda Polsko-česko-slovenské 
Solidarity.

Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Podczas I Zjazdu Krajowego 
NSZZ „Solidarność”, który odbył 
się w hali OLIVIA w Gdańsku 
w 1981 roku, delegaci uchwalili 
między innymi „Posłanie do ludzi 
pracy Europy Wschodniej i Środ-
kowej”, które wzywało mieszkań-
ców innych krajów, by próbowali 
odważnie pójść śladem polskiej 
Solidarności. 

Z tym przesłaniem w kiesze-
ni do Pragi wyjeżdża Aleksander 
Gleigewicht, który przewozi 
przez granicę tekst, w celu roz-
poczęcia współpracy z czeskimi 
działaczami opozycji antykomu-
nistycznej.

W mieszkaniu Anny Šaba-
tovej i Petra Uhla dochodzi do 
historycznego spotkania, w któ-
rym uczestniczy także ks. Vaclav 
Maly. W nocy po długiej dyskusji  
zostaje podjęta w tym wąskim 
gronie decyzja o rozpoczęciu  
bardziej intensywnych prac 
w celu utworzenia Solidarności 
Polsko-Czechosłowackiej. Od-
ważna idea zaczyna nabierać 
coraz bardziej realnych kształtów, 
ale wprowadzenie stanu wojen-
nego w Polsce bardzo komplikuje 
dalsze działania i na pewien czas 
kontakty polsko-czeskie zostają 
przerwane.

Po przerwie, spowodowanej 
między innymi bardziej wzmo-
żoną kontrolą „zielonej granicy” 
w czasie stanu wojennego, kurie-
rzy powracają „do bardziej regu-
larnej pracy” dopiero w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych 
XX-wieku. Nowe pomysły na 
współpracę transgraniczną wpro-
wadza Mieczysław Piotrowski, 
mieszkaniec Wrocławia. Również 
inni Wrocławianie, np. Mirosław 
Jasiński i Jarosław Broda walnie 
przyczyniają się do zaktywizo-
wania współpracy z Czechami.

Coraz bardziej rozwijane są  
pomysły, aby przez „zieloną gra-
nicę” przenosić w plecakach zaka-
zane przez władze komunistycz-
ne wydawnictwa, informacje, 
części do nielegalnych drukarni, 
które mogłyby upowszechniać 
wolne słowo. Przygotowaniem 
przerzutów przez granicę zajęli 
się Mieczysław Piotrowski DU-
CIN, Mirosław Jasiński i Jarosław 
Broda. W plecakach przenoszono 
między innymi zakazane przez 
władze komunistyczne wyda-
nia „Kultury Paryskiej”. Poza za-

sięgiem cenzury powstała seria 
wydawnicza, którą nazwano 
„Kolekcja czeskiej i słowackiej 
literatury niezależnej”. W ramach 
tej niezwykłej akcji wydawniczej 
opublikowano utwory między in-
nymi: Bohumila Hrabala, Vaclava 
Havla, Josefa Škvoreckiego, Jana 
Pelca. Powołana została również 
grupa tłumaczy, która zajmowała 
się przekładami na język polski 
zakazanej przez władze literatury 
czeskiej i słowackiej.

Od samego początku Soli-
darność Polsko-Czechosłowacka 
zajmowała się przekazywaniem 
informacji do wolnego świata o 
uwięzionych działaczach Karty 
77, o represjach wobec opozy-
cjonistów, udzielanej pomocy dla 
uwięzionych, bądź zwolnionych 
z pracy. Organizowano także 
pomoc rodzinom uwięzionych 
i represjonowanych działaczy 
opozycji. W okresie 1987-1989 
zorganizowano kilkadziesiąt 
przerzutów przez „zieloną grani-
cę”, średnio trzy przerzuty co dwa 
miesiące. Istotnym elementem 
działalności Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej było or-
ganizowanie spotkań w górach. 
Na Ziemi Kłodzkiej odbywały się 
w okolicach Masywu Śnieżnika, 
Przełęczy Karpowskiej i Borów-
kowej Góry nielegalne spotkania, 
w których trzy razy uczestniczył 
Vaclav Havel.

Bardzo niebezpieczne 
dla kurierów były nielegal-
ne przerzuty przez granicę 
materiałów, ale także ludzi. 

Dwóch najsłynniejszych kurie-
rów - śp. Zdzisław Dumański i 
Jan Mroczkowski - dokonało 
aż 34 takich przerzutów (według 
relacji Jana Mroczkowskiego 
z Lądka-Zdroju). Najbardziej 
spektakularny był przerzut 
Stanislava Devatego, którego 
Jan Mroczkowski oraz Zdzisław 
Dumański ukrywali w swoich do-
mach w Lądku-Zdroju.

Podczas pogrzebu Zdzisława 
Dumańskiego w Lądku-Zdroju 
wygłosiłem wspomnienie po-
śmiertne, które przypominam.

Zdzisław Dumański urodził 
się 1.01.1946 r. w Wejherowie, 
zmarł 29.01.2012 r. w Lądku
-Zdroju. Już od dziecka był 
niewygodnym obywatelem  
dla władz PRL, bo już w wieku 
dziesięciu lat został wyrzucony 
z szeregów ZHP. Odbyło się to 
na specjalnie zorganizowanym 
apelu.

W 1970 roku został zatrzy-
many przez Służbę Bezpieczeń-
stwa PRL w czasie manifestacji 
społecznej, na której potępiono 
tzw. wypadki grudniowe w 1970 
roku na Wybrzeżu. Już w 1976 
roku nawiązał kontakty z opo-
zycją czechosłowacką, między 
innymi z Vladimirem  Panošem. 
Jego liczne spotkania z czeskimi 
desydentami pod pretekstem ba-
dania jaskiń i ochrony przyrody 
w górach pogranicza zaowoco-
wały powołaniem tzw. „Republiki 
Kralicky Śnieżnik”, była to niejako 
przestrzeń górska poza zasię-
giem komunistycznego reżimu.                                                                                                                         

Zdzisław  Dumański  posiadał 
legitymację Strażnika Ochrony 
Przyrody i znakarza górskich 
szlaków turystycznych. Po wy-
buchu Solidarności w  1980 
roku zintensyfikował, swoją 
działalność polityczną po dru-
giej stronie granicy. Od 1981 r. 
był pod szczególną obserwacją 
czechosłowackiej służby bezpie-
czeństwa STB. Pracując na kolei, 
od 1983 r. przekazywał pocią-
giem relacji Moskwa – Praga 
materiały opozycyjne na teren 
Czechosłowacji. W 1987 r. został 
kurierem Solidarności Polsko – 
Czechosłowackiej, kontynuując 
działalność przerzutową przez 
tzw. „zieloną granicę” oraz współ-
organizując spotkania polskiej 
i czeskiej opozycji w kilku miej-
scach na granicy. Jest między 
innymi jednym z organizatorów 
spotkań w takich miejscach jak 
Śniżnik Kłodzki i Kobyla Kopa. 
W drugiej połowie 1989 roku 
wsławił się przeprowadzeniem 
przez „zieloną granicę” do Pol-
ski ukrywającego się czeskiego 
opozycjonisty Standy Devatego. 
Był aktywnym członkiem Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
W 2010 roku wyznakował w Gó-
rach Złotych historyczny Szlak 
Kurierów Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej, w 2011 roku 
przyczynił się do powstania na 
Ziemi Kłodzkiej szlaku turystycz-
nego Błogosławionego Księdza 
Gerharda Hirschfeldera.1

Poniżej prezentuję treść 
laudacji wygłoszonej podczas 

Julian Golak

NIEZNANI KURIERZY SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

Jakub Karfi k (pierwszy z lewej), ambasador Republiki Czeskiej w Polsce dokonał dekoracji Jana Mroczkowskiego (w środku)
medalem „Złotej Lipy”.
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uroczystości wręczenia Medalu 
Złotej Lipy dla Jana Mroczkow-
skiego, legendarnego kuriera 
Solidarności Polsko-Czesko-
-Słowackiej we Wrocławiu 
w dniu 24.11.2016 r.  

Jan Mroczkowski od 1982 
roku był zaangażowany w dzia-
łalność opozycyjną w struktu-
rach Solidarności. Wielokrotnie 
w czasie akcji przeciwko władzy 
komunistycznej był aresztowa-
ny i represjonowany. Ponad 
30 razy jako kurier przenosił przez 
zieloną granicę ulotki, książki, 
prasę podziemną, a także części 
do drukarni i kasety z nagra-
niami.

Przerzucał także radiosta-
cję z Polski do Czechosłowacji. 
W odwrotnym kierunku przeno-
sił zakazane publikacje Karty 77. 
Współorganizował w połowie 
1989 roku  przerzut przez zieloną 
granicę do Polski, ukrywające-
go się czeskiego opozycjonistę 
Standy Devatego, który ukrywał 
się w jego domu aż do wybuchu 
Rewolucji Aksamitnej. 

Jego działalność upamięt-
nia Szlak Kurierów Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej na po-
graniczu. Zdjęcia Jego osoby są 
umieszczone na każdej tablicy 
informacyjnej na tym szlaku, zor-
ganizowanym w górach ziemi 
kłodzkiej przez Stowarzyszenie 
Solidarność Polsko-Czesko-Sło-
wacka.

Jan Mroczkowski  jest skrom-
nym człowiekiem, który jest jed-
ną z najbardziej zasłużonych 
Osób dla  odzyskania wolności 
i demokracji w Polsce i Republice 
Czeskiej.2

 W 2010 roku zorganizowa-
no w górach ziemi kłodzkiej 
nowy unikalny szlak turystycz-
ny „Szlak kurierów Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej”, który 
przedstawia miejsca nielegalnych 
spotkań i miejsca, w których 
kurierzy Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej dokonywali 
nielegalnych przerzutów przez 
„zieloną granicę”. 

Szlak Kurierów Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej został 
utworzony przez stowarzysze-
nie Solidarność Polsko-Czesko-
-Słowacka w latach 2010-2012. 
12 września 2015 roku w ramach 
XXV Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną” została od-
słonięta tablica pamiątkowa 
przedstawiająca Vaclava Havla.

Po śmierci Vaclava Havla, 
na wniosek Juliana Golaka 
- Rzecznika Generalnego Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej 
i Arkadiusza Ignasiaka - Konsu-
la Honorowego Republiki Cze-
skiej we Wrocławiu, skierowano 
do Rady Miejskiej w Lądku-Zdro-
ju wniosek o nadanie imienia 
Vaclava Havla jednej z ulic w mie-
ście. Aleja Vaclava Havla i tabli-

ca przedstawiająca jego postać 
została otwarta w Lądku-Zdroju 
w 2015 roku.  Jest dużą atrakcją 
turystyczną, którą pokazują tu-
rystom i młodzieży nauczyciele 
i przewodnicy sudeccy. 

Warto pójść w Góry Złote 
na wycieczkę krajoznawczą 
i przy okazji zwiedzić ten jedy-
ny na świecie szlak turystyczny 
„Szlak Kurierów Solidarności-
-Polsko-Czesko-Słowackiej, 
który utworzyli przed laty od-
ważni kurierzy Solidarności. To 
oni pierwsi pokazali, że „żelazna 
kurtyna” jest do pokonania i war-
to się z nią zmierzyć. Powstanie 
„Szlaku Kurierów Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej” było 
zadaniem współfi nansowanym 
ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich.

Spośród tych dwóch wiel-
kich kurierów, żyje już tylko 
Jan Mroczkowski, który został 
odznaczony przez Jakuba Kar-
fika – Ambasadora Republiki 
Czeskiej w Polsce medalem 
„Złotej Lipy”, przyznanym przez 
rząd Republiki Czeskiej w 2016 
roku. Uroczystość odznaczenia 
medalem została zorganizowa-
na w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu. 
Laudację wygłosił Julian Golak – 
Rzecznik Generalny Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej oraz 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
który przypomniał najbardziej 
spektakularne, mało znane 
przerzuty i inne akcje granicz-
ne, których głównym bohaterem 
był Jan Mroczkowski. Pamiętajmy 
o tych  niezwykłych i odważnych 
ludziach, bo czas szybko mija, 
a bohaterowie odchodzą.

Od kilkunastu lat Stowarzy-
szenie Solidarność Polsko-Cze-
sko-Słowacka w Polsce, Repu-
blice Czeskiej i innych krajach 
europejskich pokazuje wystawę 
„Szlak do wolności. Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka. Nie-
znana karta historii”. Wystawa 
ta prezentuje archiwalne doku-
menty, związane z działalnością 
opozycji antykomunistycznej 
w Czechosłowacji i PRL-u oraz ży-
ciorysy najbardziej zasłużonych 
działaczy w Polsce, Czechach 
i na Słowacji. Wystawa była poka-
zana m.in. w Parlamencie Euro-
pejskim w Brukseli, Bratysławie, 
Pradze, Wrocławiu, Nysie, Prud-
niku, Katowicach, Wałbrzychu, 
Nowej Rudzie, Radkowie i wielu 
innych miastach. 

1) mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, „Szlak Kurierów Solidarności w Górach Złotych. 
Zagospodarowanie turystyczne”, współpraca Katarzyna Rzewuska, listopad 2010
2) ”, Julian Golak, Bądźmy Rodziną [W:] „Ziemia Kłodzka-Od Kladskeho pomezi - Glatzer 
Bergland”, Nr 258/259, Styczeń-luty 2016, s. 6
3) opracowanie Joanna Golak, „Kruszynka. Ks. Stefan Witczak (1948-2006)”, Wydawnictwo 
Ziemia Kłodzka, Wydawnictwo Maria i inni, wydanie drugie poszerzone, Nowa Ruda 
2014, s.  313-318
4) Julian Golak, „Wspomnienia o ludziach, który już odeszli…”, Wydawnictwo Ziemia 
Kłodzka, Wydawnictwo Maria i inni, Nowa Ruda 2015, s. 141-143
5) Tomasz Serwatka, „Orzeł i Lew. Tysiąc lat wspólnej historii Czechów i Polaków”, Wy-

dawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 2001, s. 117-130
6) ” Ewa Jazienicka, Jakub Karfi k – Ambasador Republiki Czeskiej na Ziemi Kłodzkiej 
oraz w Broumovie [W:] „Bądźmy Rodziną – nie tylko na pograniczu”, Ewa Jazienicka, 
Julian Golak, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Zakład poligrafi czny 
PERFEKTA, Nowa Ruda 2016, s. 83-87
7) Folder do Wystawy „Szlak do wolności, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Nieznana 
karta historii”

Bibliografi a:

Během I. Národního sjezdu 
Solidarity (NSZZ Solidarność), 
který se konal v  hale OLIVIA 
v Gdaňsku v roce 1981, dele-
gáti z celého Polska mimo jiné 
schválili „Poselství pracujícím 
lidem východní Evropy,“ které 
vyzývalo obyvatele jiných zemí, 
aby odvážně šli ve stopách pol-
ské „Solidarity“.

S tímto poselstvím v kapse do 

Prahy vyráží Alexander Gleige-
wicht, který přes hranici převáží 
tento text za účelem zahájení 
spolupráce s českými aktivisty 
protikomunistické opozice. V 
bytě Anny Šabatové a Petra Uhla 
došlo tehdy k historickému set-
kání, kterého se zúčastnil i kněz 
Václav Malý. V noci po dlouhé 
diskuzi v tomto úzkém kruhu 
padlo rozhodnutí začít praco-

vat intenzivněji na vytvoření 
Polsko-československé Solidarity. 
Odvážná myšlenka začíná nabírat 
čím dál více skutečné podoby, 
ale zavedení stanného práva v 
Polsku komplikuje další aktivity a 
na nějakou dobu se polsko-české 
kontakty přeruší.

Po přestávce, způsobené 
mimo jiné zvýšenou kontrolou 
„zelené hranice” během stanného 

práva, se kurýři vracejí k „pravi-
delnější práci” až ve druhé polo-
vině osmdesátých let 20. století. 
Nové nápady pro přeshraniční 
spolupráci přináší Mieczysław 
Piotrowský, obyvatel města 
Wroclaw. Také další obyvatelé 
Wroclavi, jako Mirosław Jasińský 
a Jarosław Broda, významně při-
spívají k začátku pravidelnější a 
systematičtější spolupráce s Če-

Julian Golak

NEZNÁMÍ KURÝŘI POLSKO-ČESKOSLOVENSKÉ SOLIDARITY
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skou republikou.
Stále více a více se rozvíjí 

nápady pašovat v batozích přes 
„zelenou hranici“ komunistickou 
vládou zakázané publikace, infor-
mace a součástky pro nelegální 
tiskárny, které by se podílely na 
šíření svobodného slova. Příprav 
pravidelnějšího pašování přes 
hranice se ujali Mieczysław Pio-
trowský s přezdívkou DUCIN, Mi-
rosław Jasińský, Jarosław Broda a 
další. V batozích přenášeli mimo 
jiné nelegální vydání Pařížské 
Kultury. Mimo dosah cenzury 
vznikla také série publikací „Sbír-
ka české a slovenské nezávislé 
literatury.“ Jako součást této mi-
mořádné akce byla publikována 
díla autorů, jako jsou mj. Bohumil 
Hrabal, Václav Havel, Josef Škvo-
recký a Jan Pelc. Byla také povo-
lána skupina překladatelů, která 
překládala do polštiny zakázaná 
díla české a slovenské literatury.

Od samého počátku se Pol-
sko-československá solidarita 
zabývala předávání informací o 
uvězněných aktivistech Charty 
77, předáváním informací do svo-
bodného 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-českoslo-
venské 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 přes hranice 
Stanislava Devátého, kterého Jan 
Mroczkowský skrýval ve svém 
domě v Lądku - Zdroji.

Během pohřbu Zdzislawa Du-
mańského v Lądku-Zdroji jsem 
přednesl posmrtnou vzpomínku, 
kterou připomínám.

Zdzisław Dumański se naro-
dil 1.1.1946 ve Wejherowě, ze-
mřel 29.1.2012 v Lądku Zdrój.

Už jako dítě byl pro vládu ko-
munistické PRL nevhodným 
občanem, protože už ve věku 
deseti let, byl vyloučen z řad 
polského skautského sdru-
žení (ZHP). Stalo se tak na 
speciálně svolaném setkání.
V roce 1970 byl zadržen bez-
pečnostní službou během ve-
řejných manifestací, na kterých 
byly odsouzeny tzv. prosincové 
události na pobřeží v roce 1970. 
Již v roce 1976 navázal kontakty 
s opozicí v Československu, mezi 
jinými s Vladimírem Panošem. 
Jeho častá setkání s českými 
disidenty pod záminkou průz-
kumu jeskyní a ochrany přírody 
v horách v pohraničí přinesly 
vznik tzv. „Republiky Králický 
Sněžník“, byl to jakýsi pomysl-
ný prostor v pohraničním hor-
ském pásmu, který byl mimo 
dosah komunistického režimu.
Zdzisław Dumańský měl průkaz 
ochránce přírody a osoby s 
oprávněním označovat horské 
stezky. Po vypuknutí Solidarity 
v roce 1980, zesílil své politické 
aktivity na druhé straně hranice. 
Od roku 1980 byl pod zvláštním 
dozorem československé bezpe-
čnostní služby STB. Od roku 1983 
pracoval na železnici a převážel 
vlakem opoziční materiály na 
trase Moskva - Praha na území 
Československa. V roce 1987 se 
stal kurýrem Polsko-českoslo-
venské solidarity, pokračoval 
ve svých aktivitách přepravování 
materiálů přes „zelenou hranici“ 
a spoluorganizoval setkání pol-
ské a české opozice na několika 
místech na hranici. Byl mimo jiné 
jedním z organizátorů setkání 
v místech jako Králický Sněžník 
a Kobyla Kopa. Ve druhé polovině 
roku 1989 proslul tím, že převedl 
přes „zelenou hranici“ do Polska 
skrývajícího se českého disidenta 
Standu Devátého. Byl aktivním 
členem Polsko-česko-slovenské 
solidarity.  V roce 2010 označil 
v Zlatých Horách historickou 
Stezku kurýrů Polsko-českoslo-
venské solidarity, v roce 2011 se 
podílel na vzniku turistické stezky 
blahoslaveného kněze Gerhar-
da Hirschfeldera na Kladsku.

Níže uvádím obsah laudace 
pronesené při slavnostním uděle-
ní Zlaté medaile Janu Mroczkow-
skému, legendárnímu kurýrovi 
Polsko-česko-slovenské solida-
rity, ve Wroclavi dne 24.11.2016.

Jan Mroczkowský byl od roku 
1982 zapojen do opoziční čin-
nosti ve strukturách Solidarity. 

Mnohokrát byl během aktivit 
proti komunistickému režimu 
zatčen a potlačován. Více než 
30 krát přenášel jako kurýr přes 
hranici letáky, knihy, podzemní 
tiskoviny a také součástky pro 
tiskárny a kazetové nahrávky.

Přehazoval rádiové stanice z 
Polska do Československa. V opa-
čném směru přenášel zakázané 
publikace Charty 77.

Spoluorganizoval v polovině 
roku 1989 převedení přes zele-
nou hranici do Polska skrýva-
jícího se českého disidenta Stan-
dy Devatého, kterého ukrýval 
ve svém domě až do sametové 
revoluce.

Jeho dílo připomíná stezka 
Kurýrů Polsko-česko-slovenské 
solidarity na pohraničí. Fotogra-
fi e jeho osoby jsou umístěny na 
každé nástěnce na této stezce, 
kterou zorganizovalo v kladských 
horách Sdružení polsko-česko-
-slovenské solidarity.

Jan Mroczkowský je skrom-
ným člověkem, který je jedním 
z nejvíce zasloužilých lidí pro 
získaní svobody a demokracie 
v Polsku a České republice.

V roce 2010 byla v Kladských 
horách vytvořena nová jedinečná 
pěší stezka s názvem „Stezka ku-
rýrů Polsko-česko-slovenské so-
lidarity“, která představuje místa 
nelegálních setkání a místa, kde 
kurýři Polsko-česko-slovenské 
Solidarity pašovali materiál i lidi 
přes „zelenou hranici“. 

Stezka kurýrů Polsko-česko-
-slovenské solidarity byla vytvo-
řena sdružením Polsko-česko-slo-
venská solidarita v letech 2010-
2012. Dne 12.9.2015, v rámci XXV. 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury pod heslem „Zůstaňme 
rodinou“, byla odhalena pamětní 
deska zobrazující Václava Havla.

Po smrti Václava Havla, na 
žádost Juliana Golaka – gene-
rálního mluvčího Polsko-česko-
-slovenské solidarity a Arkadiusze 
Ignasiaka - honorárního konzula 
České republiky ve Wroclavi, byla 
poslána žádost radě města La-
dek-Zdrój ve věci pojmenování 
jedné z ulic ve městě jménem 
Václava Havla. Alej Václava Havla 
a pamětní deska představující 
jeho osobu byla otevřena v roce 
2015. Je velkou turistickou atrak-
cí, kterou představují mládeži 
a turistům učitelé a sudetští 

průvodci.
Stojí za to si vyjít do Zlatých 

Hor na poznávací výlet a při této 
příležitosti navštívit na světě jedi-
nečnou turistickou stezku „Stezku 
kurýrů Polsko-česko-slovenské 
solidarity”, kterou vytvořili před 
mnoha lety odvážní kurýři So-
lidarity. Jako první ukázali, že 
„železná opona” se dá porazit 
a že stojí za to proti ní bojovat. 
Vznik „Stezky kurýrů Polsko-če-
sko-slovenské solidarity“ byl 
spolufi nancován Ministerstvem 
práce a sociálních věcí v rámci 
Operačního programu fondu 
občanských iniciativ.

Dnes již z těchto dvou vel-
kých kurýrů žije jen Jan Mrocz-
kowský, který byl oceněn Jaku-
bem Karfíkem - velvyslancem 
České republiky vyznamenáním 
„Zlaté Lípy“, uděleným vládou 
České republiky v roce 2016. 
Slavnostní udělení vyzname-
nání bylo uspořádáno v Dolno-
slezském vojvodském úřadu ve 
Wroclavi. Projev pronesl Julian 
Golak - generální mluvčí Pol-
sko-česko-slovenské solidarity 
a místopředseda  Sejmiku  Dol-
noslezského vojvodství, který 
připomenul nejzajímavější, 
málo známé historie pašování 
a další hraniční akce, jejichž 
hlavní postavou byl Jan Mrocz-
kowský. Vzpomeňme si na tyto 
mimořádné a odvážné lidi, pro-
tože čas plyne rychle a hrdinové 
odcházejí.

Již více než deset let Sdružení 
Polsko-česko-slovenská solida-
rita v Polsku, České republice 
a dalších evropských zemích 
prezentuje výstavu „Cesta ke 
svobodě. Polsko-česko-sloven-
ská solidarita. Neznámá historie”. 
Výstava představuje archivní 
dokumenty vztahující se k čin-
nosti protikomunistické opozice 
v Československu a PRL a životo-
pisy nejvýznamnějších aktivistů 
v Polsku, České republice a na 
Slovensku. Výstava byla před-
stavena mimo jiné v Evropském 
parlamentu v Bruselu, Bratislavě, 
Praze, Wroclawi, Nyse, Prudniku, 
Katowicích, Walbrzychu, Nowé 
Rudě, Radkowě a mnoha dalších 
městech

Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Niezwykły wiejski proboszcz, 
którego wszyscy kochali za 
to, że chętnie organizował 
pomoc dla ludzi będących 
w potrzebie

Księdza Stefana Witczaka, 
„Kruszynkę”, znałem dwadzieścia 
pięć lat. Był niezwykłym człowie-
kiem, bardzo czułym na ludzką 

krzywdę. Chętnie pomagał cho-
rym, szczególnie niepełnospraw-
nym dzieciom. Troską ogarniał 
także ludzi spoza granic swojej 
parafi i. Między innymi niósł po-
sługę duszpasterską sybirakom, 
ludziom starym, a także braciom 
Czechom za granicą państwo-
wą. Kochał dzieci i młodzież, 
dla których chętnie organizował 

wyjazdy na obozy i zajęcia spor-
towe. Nie dbał o własne wygody. 
Z braku plebanii przez wiele lat 
mieszkał w kościele w Nowym 
Gierałtowie.

Ksiądz Stefan Witczak uro-
dził się 10 września 1948 roku 
w miejscowości Żdżary. Był sy-
nem Antoniego i Wandy z domu 
Krzemińskiej. W 1968 roku został 
alumnem Wyższego Semi na rium 
Duchownego we Wrocławiu. 
Jednocześnie został wcielo-
ny do Ludowego Wojska Pol-
skiego dla odbycia dwuletniej 
zasadniczej służby wojskowej 

w latach 1968–1970. Od 1970 
do 1976 roku kontynuował studia 
fi lozofi czno-teologiczne w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu i na Papieskim Fa-
kultecie Teologicznym. 

Po święceniach kapłańskich 
ks. Stefan Witczak pełnił funkcje 
wikariusza i kapelana Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
(tzw. górniczego) w Wałbrzychu. 
Posługi wanie duszpasterskie 
w szpitalu wymagało zorgani-
zowania kaplicy, na co Służba 
Bezpieczeństwa (SB) nie wyra-
żała zgody. Naciski na dyrekcję 

KSIĄDZ STEFAN WITCZAK – „KRUSZYNKA” (1948–2006)

Zmarł w młodym wieku – 
miał zaledwie 52 lata. Pocho-
dził z Wroc ławia i tam został 
pochowany na Cmentarzu 
Oso bo wickim. Więk szą część 
swojego życia spędził jednak 
w Kłodzku oraz na ziemi kłodz-
kiej, gdzie pracował zawodowo 
jako geodeta.

Zbyszek Niedbał był bar-
dzo zaangażowany w pracę 
na rzecz odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Aktyw nie 
działał w Komi tecie Obywatel-

skim Ziemi Kłodzkiej. Tam też 
w połowie lat osiemdziesiątych 
miałem zaszczyt go poznać 
i współpracować z Nim aż do 
jego śmierci. Zbyszek był założy-
cielem Solidarności w kłodzkiej 
geodezji i właśnie w jego zakła-
dzie pracy (przy ulicy Czeskiej) 
znajdowała się pierwsza siedziba 
Komitetu Obywatelskiego Ziemi 
Kłodzkiej. Spotykaliśmy się tam 
regularnie w gronie kilku osób, 
najbardziej zaangażowanych w 
działania na rzecz odzyskania 

niepodległości, likwidacji cen-
zury i prowadzenia działalności 
wydawniczej. Pamiętam, że w 
tych spotkaniach uczestniczyli 
między innymi: Warcisław Mar-
tynowski,  Stanisław Łukasik, Mi-
rosław Awiżeń, Leszek Woźniak, 
Marek Kulpa, Kazimierz Ziobrow-
ski, Adam Kwas, Jan Jakubczak.

Zbyszek Niedbał był praw-
dziwym przyjacielem, zawsze 
można było na nim polegać i za-
wsze dotrzymywał słowa. Pełnił 
także odpowiedzialną funkcję 

skarbnika w Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej.

Dzięki takim „zwykłym” lu-
dziom jak Zbigniew Niedbał 
Polska odzyskała niepodległość 
i możliwe było wprowadzenie 
niezbędnych zmian w życiu 
społecznym. Jego działalność 
przyczyniła się także do budo-
wy społeczeństwa obywatelskie-
go oraz do powstania dobrych 
relacji polsko-czeskich. Warto 
pamiętać o wielkich zasługach 
Zbigniewa Niedbała.

ZBIGNIEW NIEDBAŁ (1947-2000)

Neobvykle ušlechtilý a do-
brý přítel, pokladník Polsko-
-česko-slovenské Solidarity

Zemřel velmi mladý – bylo 
mu pouze 52 let. Pocházel 
z Wroc lavi a tam byl také po-
hřben na Osobowickém hřbitově. 
Větší část svého života však strávil 
v Kłodzku a na Kladském pomezí, 
kde pracoval profesionálně jako 
zeměměřič.

Zbigniew Niedbał se velmi 
angažoval do boje za nezávislost 

Polska. Aktivně působil v Občan-
ském výboru Kladska (Komi tet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej). 
Zde jsem měl v polovině 80. let 
tu čest se s ním setkat a spolu-
pracovat s ním až do jeho smrti. 
Zbigniew byl zakladatelem „Soli-
darity“ v kladské geodézii a právě 
tam na jeho pracovišti (na České 
ulici) bylo také první sídlo Občan-
ského výboru Kladska. Zde jsme 
se pravidelně setkávali s několika 
nejvíce zaangažovanými lidmi, 
které spojoval společný zájem 

o získání nezávislosti, zrušení 
cenzury a publikační činnost. 
Vzpomínám si, že se těchto set-
kání účastnili mimo jiné: War-
cisław Martynowski, Stanisław 
Łukasik, Mirosław Awiżeń, Leszek 
Woźniak, Marek Kulpa, Kazimierz 
Ziobrow ski, Adam Kwas, Jan Ja-
kubczak.

Zbigniew Niedbał byl sku-
tečným přítelem, vždy jsme se 
na něj mohli spolehnout a vždy 
dodržel slovo. Zastával také 
zodpovědnou funkci poklad-

níka v Polsko-česko-slovenské 
solidaritě. 

Díky „obyčejným“ lidem jako 
Zbigniew Niedbał Polsko získa-
lo zpět svou nezávislost a bylo 
možné provést nezbytné změny 
ve společenském životě. Jeho 
činnost také přispěla k rozvoji 
občanské společnosti a vytvoření 
dobrých polsko-českých vztahů. 
Stojí za to si vzpomenout na vel-
ké zásluhy Zbigniewa Niedbała.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

ZBIGNIEW NIEDBAŁ (1947-2000)

W 2017 roku mija 40 rocznica podpisania Karty 77. To również 35 lat od założenia 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Z tej okazji publikujemy wspomnienia o nieżyjących 
już osobach, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się budowaniu przyjaźni polsko-czeskiej 
na przestrzeni ostatnich 40 lat.

Julian Golak

ZASŁUŻENI DLA SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZESKIEJ
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szpitala miały doprowadzić 
do usunięcia Księdza z pełnio-
nej funkcji. Służba Bezpieczeń-
stwa stosowała wobec księdza 
Witczaka represje, polegające 
na wielokrotnych przesłucha-
niach w tej sprawie. Ostatecznie 
doprowadzono do zaniechania 
podjętej inicjatywy, niezbędnej 
dla prawidłowego posługiwania 
chorym górnikom. 

24 czer wca 1979 roku 
ks. Stefan Witczak przybył do pa-
rafi i Stronie Śląskie i objął tam 
funkcję wikariusza i katechety 
wraz z posługiwaniem duszpa-
sterskim w Wojewódzkim Szpi-
talu dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Stroniu Śląskim. 
SB w sposób szczególny obję-
ło „opieką” Księdza pełniącego 
swą posługę na nowym terenie. 
W konsekwencji doprowadziło 
to do współpracy księdza Witcza-
ka z ludźmi rodzącej się opozycji 
demokratycznej. Rozpoczęła się 
jego ścisła współpraca z ruchem 
solidarnościowym na rzecz bu-
dowania nowej, wolnej Polski, 
wyrażająca się między innymi 
poprzez:
– przygotowanie i organizowanie 
I Pielgrzymki Jana Pawła II do Oj-
czyzny: szycie fl ag, dekorowanie 
kościołów, 
– propagowanie idei wolnościo-
wych wśród młodzieży i braci ro-
botniczej w lokalnych zakładach 
przemysłowych oraz podczas 
nabożeństw i organizowanych 
spotkań, 
– budzenie przekonania o ko-
nieczności zmian ustrojowych 
wśród rodaków oraz braci Cze-
chów i Słowaków (organizacja 
i uczestnictwo w spotkaniach 
wraz z przewozem konspiracyj-
nych materiałów przez zieloną 
granicę), 
– budowanie mostów łączą-
cych Polaków i Niemców dro-
gą organizowania wspólnych 
nabożeństw i młodzieżowych 
sympozjów. 

Tę ostatnią aktywność szcze-
gólnie upodobało sobie SB jako 
przyczynek do drwin i oszczerstw 
na łamach prasy ogólnopolskiej 
(„Słowo Polskie”, „Trybuna Ludu” 
i inne). 

Potrzeby duszpasterskie 
spowodowały wyodrębnienie 
z parafi i w Stroniu Śląskim zupeł-
nie nowej – w Nowym Gierałto-
wie – i Duszpasterstwa Kościoła 
Rektoralnego w Bolesła wowie. 
Księdza Stefana Witczaka mia-
nowano proboszczem ww. no-
wych duszpasterstw. Od tego 

czasu rozpoczęła się głębsza 
współpraca Księdza z ruchem 
solidarnościowym, wyrażająca 
się zaktywizowaniem działań 
podziemnych na rzecz wolnej 
Polski.

Zamieszkiwanie ks. Stefana 
Witczaka w rejonie przygranicz-
nym oraz prowadzona przez nie-
go działalność wzmogły działa-
nia represyjne SB, co osiągnęło 
apogeum w stanie wojennym. 
W trybie natychmiastowym 
usunięto Księdza z funkcji kate-
chety nauczającego w internacie 
Szkoły Zawodowej Huty Szkła 
Kryształowego „Violetta”.

Naczelnik Miasta i Gminy 
w Stroniu Śląskim, pod naciskiem 
dyrektora Wydziału ds. Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego, zatrzy-
mał wszystkie przydziały na za-
kup materiałów budowlanych 
przeznaczanych na remont walą-
cych się kościołów znajdujących 
się pod opieką duszpasterską 
księdza Stefana. Nasilono także 
inwigilację bliskich przyjaciół 
Księdza zamieszkujących na 
pograniczu. Pod pretekstem 
włamań okolicznych rabusiów 
rewidowano Księdza mieszka-
nie i zabierano z niego wszelkie 
materiały, które mogłyby służyć 
jako dowody działalności prze-
ciwko socjalistycznemu pań-
stwu polskiemu. Wielokrotnie 
wystawiano wielogodzinne 
patrole milicyjno-wojskowe 
pod salką katechetycznąw ko-
ściele w Starym Gierałtowie oraz 
pod mieszkaniem znajdującym 
się w kościele w Nowym Gierał-
towie, mające na celu kontrolę 
Księdza oraz swoistego rodzaju 
oddziaływanie psychologiczne. 

Ksiądz Stefan Witczak przez 
prawie dwadzieścia lat mieszkał 
kątem w kościele pw. św. Jana 
w Nowym Gierałtowie. Nie uskar-
żał się na brak plebanii i mieszkał 
w warunkach prowizorycznych. 
Na budowę plebanii nie było 
pieniędzy.

Dyrektor ds. Wyznań Urzędu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu 
– w czasach, gdy paliwo było 
na kartki – cofnął należny Księ-
dzu przydział paliwa na obsługę 
kościołów będących pod jego 
opieką duszpasterską. Innym 
razem SB z Wałbrzycha zarekwi-
rowało na okres trzech lat pry-
watny samochód Księdza – Fiata 
126p – jako rzekome narzędzie 
„zbrodni politycznej”, służące do 
rozwożenia ulotek skierowanych 
przeciwko władzy socjalistycznej. 
Sądowa sprawa o zwrot samo-

chodu trwała przeszło trzy lata 
i zaangażowany był w nią oso-
biście między innymi ks. kard. 
Henryk Gulbinowicz, arcybiskup 
metropolita wrocławski.

W takich to i wielu innych 
świadczących o represjonowa-
niu okolicznościach ksiądz Stefan 
prowadził działalność konspira-
cyjną, pomagając wielu poszko-
dowanym przez SB osobom, 
znajdującym się na terenie pa-
rafi i, a w szczególności leśnikom 
i robotnikom leśnym organizują-
cym spotkania solidarnościowe 
z bracią po drugiej stronie gra-
nicy Polski. 

Podane powyżej fakty z 
życia Księdza świadczą o jego 
głębokim poczuciu obowiązku 
wobec Ojczyzny, odziedziczonym 
po ojcu, dziadku i pradziadku, 
którzy angażowali się podobnie 
– od powstania styczniowego 
po pierwszą i drugą wojnę świa-
tową. 

Dzieła księdza Witczaka 
to także: prowadzenie dwóch 
duszpasterstw od 1980 do 1997 
roku (od 1997 roku – jednego 
duszpasterstwa w Nowym Gierał-
towie), remonty kapitalne czte-
rech świątyń na terenie Nowego 
Gierałtowa, Starego Gierałtowa, 
w Bielicach i w Bolesławowie, 
remonty kilkunastu kapliczek 
przydrożnych i śródpolnych, 
odbudowa sanktuarium Matki 
Bożej od Zagubionych w Kar-
powie, budowa nowej plebanii 
(przez ponad dwadzieścia lat) 
w Nowym Gierałtowie – pełniącej 
funkcje Ośrodka Spotkań „Przy-
jazny Dom”, Ośrodka Wsparcia 
dla Niepełnosprawnych, świetlicy 
środowiskowej i ośrodka reko-
lekcyjnego dla małych wspól-

not katolickich – uczestnictwo 
w życiu społecznym poprzez 
pełnienie kilkunastu ważnych 
funkcji, m.in. asystenta kościelne-
go (kapelan Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej), gminnego, 
powiatowego i diecezjalnego 
kapelana ochotniczych straży 
pożarnych, diecezjalnego kape-
lana myśliwych, współuczestni-
ka i organizatora ważnych świąt 
i uroczystości wiejskich, kie-
rownika Grupy Charytatywnej 
Maltańskiej Służby Medycznej 
Oddział Nowa Ruda, łącznie 
z organizacją i prowadzeniem 
wypożyczalni sprzętu rehabi-
litacyjnego w Stroniu Śląskim. 
Pomimo ciężkiej choroby no-
wotworowej i propozycji zmia-
ny miejsca posługi na znacznie 
dogodniejsze, trwał na bardzo 
małej (410 wiernych), typowo 
misyjnej placówce, obejmują-
cej kościoły w Starym i Nowym 
Gierałtowie oraz w Bielicach – 
miejscowościach położonych 
w dolinie Białej Lądeckiej. 

W osobie Księdza „Kruszynki” 
straciliśmy wspaniałego człowie-
ka. Pozostanie w naszej pamięci 
jako kapłan wielkiego serca, któ-
ry nigdy nie odmawiał pomocy 
ludziom będącym w potrzebie. 

W 2017 roku (w paździer-
niku) obchodzimy 11 rocznicę 
śmierci ks. kan. Stefana Witczaka, 
legendarnego kapelana SPCzS. 
W tym roku Joanna Golak, autor-
ka książki pt. „Kruszynka”, poda-
rowała swoją pracę wszystkim 
radnym Rady Miejskiej Lądka-
-Zdroju, aby potwierdzić jego 
zasługi dla tej gminy. Pomimo 
to radni odrzucili wniosek o upa-
miętnienie Księdza przez nadanie 
jego nazwiska jednej z ulic.

Śp. ks. kan. Stefan Witczak był także kapelanem Straży Pożarnej.
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Nezvyklý venkovský farář, 
kterého všichni milovali za 
to, že ochotně organizoval 
pomoc lidem v nouzi

Kněze Stefana Witczaka 
„Kruszynku“ (Drobečka) jsem 
znal 25 let. Byl to pozoruhod-
ný člověk, velmi citlivý k lidské 
nespravedlnosti. Rád pomahal 
nemocným, zejména postiženým 
dětem. Pečoval také o lidi za hra-
nicemi své farnosti. Poskytoval 
své pastorační služby „sibiřanům“ 
(vězňům, kteří byli odsouzeni k 
nuceným pracem na Sybiři), 
starším lidem, ale také bratrům 
Čechům za státní hranicí. Miloval 
děti a mládež, pro které rád orga-
nizoval tábory a sportovní akce. 
Nestaral se o své vlastní pohodlí. 
Po mnoho let žil přímo v kostele 
v Novém Gierałtowě, protože zde 
nebyla fara. 

Kněz Stefan Witczak se na-
rodil 10. září 1948 roku v obci 
Żdżary. Byl syn Antoniho a Wandy 
za svobodna Krzemińské. V roce 
1968 se stal Stefan Witczak ab-
solventem vyššího duchovního 
semináře ve Wroclavi. Ve stejné 
době byl povolán do Polské 
lidové armády na dva roky po-

vinné vojenské služby v letech 
1968–1970. V letech 1970 až 1976 
pokračoval ve studiu fi lozofi e a 
teologie na Vyšším duchovním 
semináři ve Wroclavi a na Pape-
žské teologické fakultě. 

Po kněžských svěceních 
sloužil kněz Stefan Witczak jako 
farář a kaplan ve Specializované 
vojvodské nemocnici (tzv. hor-
nické) ve Wałbrzychu. Pastorační 
služby v nemocnici vyžadovaly 
organizaci kaple, pro kterou 
bezpečnostní služby nedaly 
svolení a působily na ředitele 
nemocnice, aby kněze ze své 
funkce v nemocnici propustil. 
Bezpečnostní služba kněze neu-
stále utiskovala, mnohokrát byl 
kvůli tomu vyslýchán. Nakonec 
to dovedlo, až k zanechání této 
iniciativy, která byla nezbytná pro 
pomoc nemocným horníkům. 

24. června 1979 přišel kněz 
Stefan Witczak do farnosti Stronie 
Śląské a převzal funkci vikáře a 
katechety spolu s poskytováním 
pastorační služby ve Vojvodské 
nemocnici pro duševně a nervo-
vě nemocné v Stroniu Śląském. 
Státní bezpečnost věnovala 
knězi, který plnil svou službu na 
novém místě, výjimečnou „péči“. 

Což v důsledku přivedlo kněze 
ke spolupráci s lidmi z rodící se 
demokratické opozice. Začala tak 
úzká spolupráce kněze s hnutím 
Solidarity, které usilovalo o vy-
budování nového, svobodného 
Polska, projevující se mimo jiné 
v těchto oblastech:

– příprava a organizace první 
pouti Jana Pavla II do vlasti: šití 
vlajek, zdobení kostelů,

– šíření ideálů svobody mezi 
mladými lidmi a dělníky v míst-
ních továrnách a také během 
bohoslužeb a organizovaných 
setkání,

– povzbuzování přesvědčení 
o nutnosti nastolení politických 
změn mezi krajany a bratry Če-
chy a Slováky (organizace a účast 
na schůzkách a přeprava konspi-
račních materiálu přes „zelenou 
hranici“), 

– budování mostů spojujících 
Poláky a Němce díky organizo-
vání společných bohoslužeb a 
setkání mládeže.

Zvláště toho posledního vy-
užívaly bezpečnostní služby jako 
záminky k výsměchu a pomlu-
vám v celostátním tisku („Słowo 
Polskie“, „Trybuna Ludu“ a další). 

Pastorační potřeby vedly 
k oddělení z farnosti v Stroniu 
Śląském zcela nové v Nowém 
Gierałtowě a další farní služby v 
Bolesławowě. Kněz Stefan Wit-

czak byl jmenován farářem ve 
výše uvedených nových farno-
stech. Od té doby začala hlubší 
spolupráce kněze s hnutím So-
lidarity, která se projevila v ak-
tivnější činnosti v podzemí pro 
svobodné Polsko. 

Bydliště kněze v pohraniční 
oblasti, stejně jako i jeho akti-
vity, zesílily represivní opatření 
ze strany bezpečnostní služby, 
což vyvrcholilo v období výji-
mečného stavu. S okamžitou 
platností byl kněz odvolán ze 
své pozice učitele náboženství 
v internátní odborné škole HSK 
„Violetta“.

Starosta města a obce Stro-
nie Śląskie, pod nátlakem ředitele 
Odboru pro náboženské záleži-
tosti Vojvodské úřadu, zastavil 
příděl všech prostředků na nákup 
stavebních materiálů určených k 
opravě rozpadajících se kostelů, 
které se nacházely ve farnosti 
Witczaka. Byl také zvýšen dohled 
nad jeho blízkými přáteli, kteří 
žili v pohraničí. Pod záminkou 
údajného vniknutí zlodějů z oko-
lí, prohledali byt kněze a odvezli 
s sebou všechny materiály, které 
mohly sloužit jako důkaz činnosti 
proti polskému socialistickému 
státu. Opakovaně stály, po dobu 
několika hodin, policejně-vojen-
ské hlídky u katechetického sálu 
v kostele v Starém Gierałtowě a 
u Witczakova bytu, který se na-

KNĚZ STEFAN WITCZAK – „DROBEČEK” (1948–2006)

Na pohřeb Fr. „Kruszynky” přijelo přes 4 tisíce lidí.
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cházel v kostele v Novém Gierał-
towě, s cílem kontrolovat kněze 
a „svým způsobem“ ho zastrašit. 

Kněz Stefan Witczak žil 
skromně v kostele svatého Jana 
v Nowém Gierałtowě téměř 20 
let. Nestěžoval si však na to, že 
nemá faru a žije v provizorních 
podmínkách. Na stavbu fary ne-
byly peníze.

Ředitel Odboru pro nábo-
ženské záležitosti Vojvodského 
úřadu ve Wałbrzychu, v době, 
kdy palivo bylo na příděl, ode-
bral knězi příděl paliva, který byl 
určen pro provoz kostelů v jeho 
péči. Jindy zase bezpečnostní slu-
žba z Wałbrzychu zabavila na 3 
roky soukromný vůz kněze, Fiat 
126p, jako údajný nástroj využitý 
při trestném činu, sloužící k di-
stribuci letáků proti socialistické 
vládě. Soudní řízení na vrácení 
vozu trvalo více než tři roky a 
podílel se na něm osobně mimo 

jiné i kněz kardinál Henryk Gul-
binowicz, arcibiskup wroclavský.

Za těchto a mnoha dalších 
okolností, svědčících o repre-
sích, kněz Stefan provozoval 
konspirační činnost a pomáhal 
mnoha lidem pronásledovaných 
bezpečnostními složkami, kteří 
se nacházeli na území jeho far-
nosti, zejména lesníkům a lesním 
dělníkům, organizujicím setkání 
Solidarity s bratry na druhé stra-
ně polské hranice. 

Výše uvedené skutečnosti ze 
života kněze svědčí o jeho hlu-
boké oddanosti k vlasti, zděděné 
po jeho otci, dědovi a pradědovi, 
kteří se podobným způsobem 
zapojovali – od lednového po-
vstání po první a druhou světo-
vou válku. 

Dílem kněze Witczaka jsou 
také: vedení dvou farností od 
roku 1980 do roku 1997 (od roku 
1997 – jedné farnosti v Novém 

Gierałtowě), generální opravy 
čtyř kostelů v Novém Gierałto-
wě, Starém Gierałtowě, v Bieli-
cích a Bolesławově, rekonstrukce 
několika kapliček při cestách a 
na polích, rekonstrukce svatyně 
Panny Marie Ztracených v Kar-
powě, výstavba nové fary (která 
trvala více než 20 let) v Novém 
Gierałtowě, „Přátelský dům“ plnící 
funkci střediska pro setkávání, 
Centrum podpory pro osoby se 
zdravotním postižením, místní 
komunitní centrum a středisko 
pro setkávání malých katolických 
skupin. Podílel se na společen-
ském životě tím, že vykonával 
několik důležitých funkcí, včet-
ně duchovního asistenta (ka-
plan Polsko-česko-slovenské 
Solidarity), obecního, krajského 
a diecézního kaplana dobrovol-
ných hasičů, diecézního kaplana 
myslivců, spoluúčastníka a orga-
nizátora významných festivalů 

a venkovských slavností, vedo-
ucího skupiny pobočky Nowa 
Ruda Charitativní Maltézské 
lékařské služby, včetně organi-
zování a vedení půjčovny reha-
bilitačních pomůcek v Stroniu 
Śląském. I přes těžkou rakovinu a 
navrhovanou změnu místa práce 
na mnohem pohodlnější, zůstal 
na velmi malé (410 věrných) ty-
pické misijní farnosti, zahrnujicí 
kostely ve Starém a Novém Gie-
rałtowě a Bielicích, městečcích 
nacházejících se v údolí Białé 
Lądecké. 

V osobě kněze „Kruszynki” 
(Drobečka) jsme ztratili velkého 
člověka. Zůstane v našich vzpo-
mínkách jako kněz velkého srd-
ce, který nikdy neodmítl pomoci 
lidem v nouzi. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Dziennikarz i polityk,
pierwszy niekomunistyczny 
minister spraw 
zagranicznych 
Czechosłowacji

8 stycznia 2011 roku zmarł 
Jiří Dienstbier (ur. 20 kwietnia 
1937 roku), który był pierw-
szym niekomunistycznym mi-
nistrem spraw zagranicznych 
Czechosłowacji (1989–1992). W 
latach sześćdziesiątych XX wieku 
prowadził odważną działalność 
na rzecz przemian demokratycz-
nych w Czechosłowacji. W 1968 
roku pracował jako dziennikarz, 
brał udział w audycjach radio-
wych krytykujących Związek Ra-
dziecki. Został zwolniony z radia 
i pozbawiony paszportu, a także 
możliwości pracy dziennikarskiej 
w Czechosłowacji. W 1976 roku 
został sygnatariuszem Karty 
77. Był założycielem nielegal-
nej organizacji VONS (Výbor 
na obranu nespravedlivě stíha-
ných – Komitetu Obrony Nie-
sprawiedliwie Prześladowanych). 
Władze komunistyczne uwięziły 
go, a następnie skazały na upo-
karzające prace fi zyczne. Był wię-
ziony między innymi w Ostrawie 
oraz Pilźnie. Po wyjściu na wol-
ność zawsze wracał do działal-
ności publicystycznej. Wydawał 
między innymi czasopismo „Ko-
mentaře”.

W 1988 roku został prze-
wodniczącym rady redakcyj-
nej gazety „Lidové noviny”. Był 
członkiem Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej oraz Forum 
Obywatelskiego (Občanské Fo-
rum). Po zwycięstwie aksamit-
nej rewolucji objął stanowisko 
ministra spraw zagranicznych. 
Był osobą z bardzo dużym au-
torytetem. Był także zaufanym 
współpracownikiem prezydenta 
Václava Havla. W latach 1994–
1997 pracował jako radny Rady 
Miejskiej w Pradze. Natomiast 
w latach 1997–1999 wykładał 
na dwóch uniwersytetach w USA. 
Napisał kilka książek i scenariuszy 
sztuk teatralnych. Kochał życie 
i miał poczucie humoru.

Uczestniczył w akcjach So-
lidarności Polsko-Czechosło-
wackiej. Wielokrotnie odwie-
dzał pogranicze ziemi kłodzkiej. 
W 2000 roku był w Wójtowicach. 
W 2009 roku przyjechał do Nowej 
Rudy, gdzie od kilkunastu lat mie-
ści się główna siedziba Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Uczestniczył w premierze fi lmu 
Jacka Głomba pt. Operacja Dunaj, 
a następnego dnia wziął udział 
w debacie o wydarzeniach 1968 
roku w Czechosłowacji. Wypo-
wiadał się wtedy na temat mało 
znanych epizodów z 1968 roku 
oraz mówił o dramatycznych 
wydarzeniach praskiej wiosny. 

To właśnie w Nowej Rudzie Jiří 
Dienstbier opowiadał o osobi-
stych przeżyciach związanych 
z tamtym okresem.

Jiří Dienstbier był jednym 
z najbardziej zasłużonych oby-
wateli czeskich, który walnie 

przyczynił się do odzyskania 
niepodległości oraz walczył 
niezłomnie o wolność słowa, 
prawa człowieka i obywatela. 
W Zmarłym tracimy wielkiego 
przyjaciela Polski i Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej.

JIŘÍ DIENSTBIER (1937–2011)

Śp. Jiří Dienstbier podczas konferencji w Nowej Rudzie.
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Novinář a politik, první ne-
komunistický ministr zahraničí 
Československa

8. ledna 2011 zemřel Jiří Dien-
stbier (nar. 20. dubna 1937), který 
byl prvním nekomunistickým mi-
nistrem zahraničí Českosloven-
ska (1989–1992). V šedesátých 
letech 20. století vedl odvážnou 
činnost ve prospěch demokratic-
kých změn v Československu. V 
roce 1968 pracoval jako novinář 
a účastnil se rozhlasových disku-
zí ve kterých kritizoval Sovětský 
svaz. Přišel o práci v rádiu, o pas, 
a také o možnost pracovat jako 
novinář v Československu. V roce 
1976 byl signatářem „Charty 77”. 

Byl jedním ze zakládajících členů 
ilegální organizace VONS. Ko-
munistická vlada ho uvěznila a 
posléze odsoudila k ponižující fy-
zické práci. Byl vězněn mimo jiné 
v Ostravě a Plzni. Po propuštění z 
vězení se vždy vrátil k novinářské 
činnosti, včetně vydávání Časo-
pisu Komentáře. 

V roce 1988 se stal předsedou 
redakční rady Lidových novin. Byl 
členem Polsko-československé 
solidarity a Občanského fóra. 
Po vítězství Sametové revoluce 
byl jmenován ministrem za-
hraničních věcí. Byl člověkem s 
velmi velkou autoritou. Byl také 
důvěryhodným zástupcem pre-
zidenta Václava Havla. V letech 

1994–1997 působil jako zastupi-
tel městé rady v Praze. V letech 
1997–1999 naopak učil na dvou 
univerzitách v USA. Napsal něko-
lik knih a divadelních scénářů. 
Miloval život a měl smysl pro 
humor.

Podílel se na činnosti Polsko-
-československé solidarity. Často 
navštěvoval kladské pohraničí. V 
roce 2000 byl ve Wójtowicích. V 
roce 2000 přijel do Nové Rudy, 
kde se již více než deset let na-
chází sídlo Polsko-česko-sloven-
ské solidarity. Podílel se na premi-
éře fi lmu Jacka Głomba „Operace 
Dunaj”, a druhý den se zúčastnil 
debaty o událostech roku 1968 
v Československu. Hovořil o ne-

příliš známých epizodách z roku 
1968 a dramatických událostech 
Pražského jara. Právě v Nové 
Rudě Jiří Dienstbier vyprávěl 
o osobní zážitcích spojených s 
tímto obdobím.

Jiří Dienstbier byl jedním z 
nejvýznamnějších českých obča-
nů, který se zasloužil o znovu-
získání nezávislosti a neochvějně 
bojoval za svobodu projevu, lid-
ská a občanská práva. V zesnu-
lém jsme ztratili velkého přítele 
Polska a Polsko--česko-slovenské 
solidarity.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

JIŘÍ DIENSTBIER (1937–2011)

Ordynariusz diecezji Hra-
dec Králové, skromny, dobry, 
mądry, odważny i niezłomny. 
Przez osiem lat więziony przez 
władze komunistyczne, przy-
jaciel Jana Pawła II

23 maja 2011 roku do Domu 
Ojca odszedł dobry, mądry i od-
ważny człowiek. Karel Otče našek 
urodził się 13 kwietnia 1920 roku 
w Českým Meziřičí. 17 marca 
1945 roku przyjął w Rzymie 
święcenia kapłańskie. 30 kwiet-
nia 1950 roku w Hradcu Králové 
został potajemnie wyświęcony 
na biskupa. Był prześladowany 
przez władze komunistycznej 
Czechosłowacji i często upoka-
rzany fi zyczną pracą przymuso-
wą. Pracował na przykład w ko-
tłowni jako palacz lub w myjni 
butelek. Nigdy jednak się nie 
poddawał. W latach 1954–1962 
był więziony, ale ciągle był wolny 
duchem i odważnie odmawiał 
współpracy z władzami komu-
nistycznymi. Po zwycięstwie 
Aksamitnej Rewolucji w Cze-
chosłowacji, 21 grudnia 1989 
roku papież Jan Paweł II usta-
nowił go 23 biskupem diecezji 
Hradec Králové.

Miałem zaszczyt współpra-
cować z tym wspaniałym czło-
wiekiem po odzyskaniu niepod-
ległości. Od 1990 roku włączył 

się w polsko-czeską współpracę, 
między innymi w organizację 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej na pograni-
czu. Wielokrotnie uczestniczył 
we wspólnych akcjach w Bro-
umovie, Nachodzie i w innych 
miejscowościach.

Był przyjacielem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Jego starania 
doprowadziły do wizyty Papieża 
w Hradcu Králové w 1997 roku. 
Arcybiskup Karel Otčenašek 
był także inicjatorem i orędow-
nikiem powstania pierwszego 
u naszych południowych sąsia-
dów pomnika Jana Pawła II, który 
można podziwiać na dziedziń-
cu pałacu biskupiego w Hradcu 
Králové. Jest to odlana z brązu 
postać papieża zamyślonego 
i zatroskanego. Uczestniczyłem 
w uroczystości odsłonięcia tego 
jedynego w Czechach pomnika 
Jana Pawła II. 

Zmarły był człowiekiem 
niezwykle skromnym i ciepłym, 
w rozmowach z ludźmi zawsze 
otwartym i serdecznym. Ostatnią 
rozmowę przeprowadziłem ze 
śp. arcybiskupem Karlem Otče-
naškiem we wrześniu 2009 
roku w Hradcu Králové podczas 
przygotowań do uroczystości 
zakończenia XX Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej „Bądźmy Rodziną”. Zawsze

z wielkim oddaniem wspierał te 
wydarzenia oraz spotkania Pola-
ków i Czechów na pograniczu. 
3 czerwca po raz ostatni mogłem 
pokłonić się złożonym w trumnie 
doczesnym szczątkom wielkiego 
człowieka, niezłomnego pomimo 
wieloletnich prześladowań.

W jego ostatniej drodze w ka-
tedrze Ducha Świętego w Hradcu 
Králové towarzyszyły mu rzesze 
wiernych, ale także liczni goście: 
legat papieski, prymas Dominik 

Duka, minister fi nansów Repu-
bliki Czeskiej oraz kilkunastu 
biskupów z Republiki Czeskiej 
i Polski. Diecezję świdnicką re-
prezentował osobiście ks. biskup 
Ignacy Dec. Prezydent Republiki 
Czeskiej Václav Klaus wystosował 
specjalny list, w którym podkre-
ślił zasługi wielkiego arcybiskupa 
Karla Otčenaška.

ARCYBISKUP KAREL OTČENAŠEK (1920–2011)

Arcybiskup Karel Otčenašek
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Biskup Královéhradecké 
diecéze, skromný, dobrý, mo-
udrý, statečný a neochvějný, 
po dobu osmi let vězněný ko-
munistickým režimem, přítel 
Jana Pavla II

Dne 23. května 2011 nás 
navždy opustil dobrý, moudrý 
a statečný člověk. Karel Otče-
nášek se narodil 13. dubna 1920 
v Českém Meziříčí. 17. 3. 1945 
byl v Římě vysvěcen na kněze. 
30. 4. 1950 byl v Hradci Králové 
tajně vysvěcen na biskupa. Byl 
pronásledován komunistickou 
vládou Československa, často byl 
ponižován nucenými fyzickými 
pracemi, např. v kotelně jako 
topič nebo jako dělník umýval 
lahve, ale nikdy se nevzdával. V 
letech 1954–1962 byl uvězněn, 
ale stále svobodný alespoň du-
chem, odvážně odmítal spolu-
práci s komunistickými úřady. 
Po vítězství „sametové revoluce“ 
v Československu, 21. 12. 1989 
ho papež Jan Pavel II jmenoval 
23. biskupem královéhradecké 
diecéze.

Po získání nezávislosti jsem 
měl tu čest pracovat s tímto úža-
sným člověkem. Od roku 1990 se 
zapojil do polsko-české spolu-
práce, mimo jiné při organizování 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury v pohraničí. Mnohokrát 
se účastnil společných akcí v 

Broumově, Náchodě a na dalších 
místech. 

Byl přítelem Svatého Otce 
Jana Pavla II a díky jeho úsilí do-
šlo v roce 1997 k návštěvě papeže 
v Hradci Králové. Arcibiskup Karel 
Otčenášek byl také iniciátorem 
a zastáncem vytvoření prvního 
pomníku Jana Pavla II u našich 
jižních sousedů. Tento pomník 
odlitý z bronzu můžete obdivovat 
na nádvoří biskupského paláce 
v Hradci Králové. Je to postava 
papeže zamyšleného a starostli-
vého. Podílel jsem se na odha-
lení tohoto, v České republice 
jediného, pomníku Jana Pavla II.

Zesnulý byl nezvykle skrom-
ným a vřelým člověkem, v roz ho-
vorech s lidmi vždy velmi otevře-
ným a vstřícným. Poslední rozho-
vor jsem s arcibiskupem Karlem 
Otčenáškem vedl v září roku 2009 
v Hradci Králové během příprav 
slavnostního zakončení XX. 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury „Buďme rodinou“. Vždy s 
velkým nasazením podporoval 
tyto události a setkání Poláků 
a Čechů na pohraničí. Dne 3. 
června jsem se mohl naposledy 
poklonit v rakvi složeným těle-
sným ostatkům velkého muže, 
nezlomného i přes mnohaleté 

pronásledování. 
Na jeho poslední cestě v ka-

tedrále svatého Ducha v Hradci 
Králové ho doprovázely zástupy 
věřících, ale také mnoho návštěv: 
papežský legát, primas Dominik 
Duka, ministr fi nan cí České re-
publiky a několik biskupů z Če-
ské republiky a Polska. Diecézi 
svídnickou reprezentoval osobně 
biskup Ignacy Dec. Prezident Če-
ské republiky Václav Klaus zaslal 
speciální dopis, v němž zdůraznil 
zásluhy velkého arcibiskupa Karla 
Otčenáška. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

ARCYBISKUP KAREL OTČENAŠEK (1920–2011)

Sygnatariuszka Karty 77,
ambasador Czechosłowacji
w Polsce

Markéta Fialková – pierw-
szy ambasador Czechosłowa-
cji w Polsce po upadku komu-
nizmu – zmarła w wieku 55 
lat. Gdy miała 21 lat, została 
sygnatariuszką Karty 77, za co 
została usunięta ze studiów 
przez władze Czechosłowacji. 
Współpracowała z Komitetem 
Obrony Niesprawiedliwie Prze-
śladowanych (VONS – Výbor na 
obranu nespravedlivě stíhaných). 
W latach osiemdziesiątych XX 
wieku została działaczką Solidar-
ności Polsko-Czechosłowackiej, 
za co była wielokrotnie zatrzy-
mywana i aresztowana przez 
władze komunistyczne. 

Funkcję ambasadora w 

Warszawie pełniła w latach 
1990–1994. Po powrocie do 
Pragi była najbliższym współ-
pracownikiem Václava Havla i 
sekretarzem prezydenta w latach 
1995–1997. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lech Wałęsa od-
znaczył ją w 1994 roku Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Reprezentowała Organizację 
Bezpie czeń stwa i Współ pracy 
w Europie (OBWE) oraz moni-
torowała przebieg wyborów 
w Bośni, Hercegowinie, Koso wie, 
Gruzji (od 1995 do 2006 roku). 
W 2007 roku ukończyła studia 
prawnicze na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Czech Zachodnich 
w Pilznie.

Markéta Fialková,  jako 
ambasador Czech w Warsza-
wie wielokrotnie przyjeżdżała 

na Dolny Śląsk. Była między 
innymi w Nowej Rudzie, gdzie 
wspierała działaczy Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej 
oraz Komitet Organizycyjny 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w działaniach 
na rzecz otwierania nowych 
przejść granicznych oraz orga-
nizowania współpracy na pogra-
niczu. Z uznaniem wypowiadała 
się o akcjach SPCzS-u, a także 
o współpracy obywatelskiej 
na pograniczu polsko-czeskim.

Zmarła nagle, pełniąc funkcję 
ambasadora Republiki Czeskiej 
w Albanii. 

MARKÉTA FIALKOVÁ (1956–2011)

Śp. Markéta Fialková

Police n. Metują, 14.10.1995 r. – Abp Karel Otčenašek w towarzystwie prałata Josefa Sochy uczestniczy w uroczystościach
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
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Odważny i niezłomny dzia-
łacz opozycji antykomunistycznej 
w Czechosłowacji, współtwórca 
Karty 77. W więzieniach komu-
nistycznych spędził ponad pięć 
lat, współtwórca Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej, 
do końca potrafi ł być normalnym 
człowiekiem

W niedzielę rano 18 grudnia 
2011 roku w Hradečku, w swoim 
wiejskim domku w Karkonoszach 
zmarł Václav Havel, ostatni pre-
zydent Czechosłowacji (w latach 
1989–1992) i pierwszy prezydent 
odrodzonej Republiki Czeskiej 
(w latach 1993–2003). Vác lav Ha-
vel był odważnym i niezłomnym 
działaczem opozycji antykomu-
nistycznej, współtworzył między 
innymi tak zwaną Kartę 77. 

Był wielokrotnie zatrzymywa-
ny, inwigilowany i więziony. Za 
swoje odważne wypowiedzi i nie-
wygodną dla władzy twórczość 
literacką przesiedział w więzie-
niach komunistycznych ponad 
pięć lat. Nigdy nie dał się złamać. 

Václav Havel trzykrotnie 
przebywał nielegalnie na terenie 
ziemi kłodzkiej. Było to w 1987 
roku. Pierwsze spotkanie odbyło 
się na Borówkowej Górze, drugie 
w rejonie Masywu Śnieżnika, 
trzecie w okolicach przełęczy Čer-
ny Kout. Te historyczne spotka-
nia upamiętnia szlak turystyczny 
Solidarności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej. W górach Václav Havel 
zawsze czuł się wolny i przy każ-
dej okazji przyjeżdżał do swojego 
domku w Kar ko no szach.

Gdy ponownie zamyka-
no go w więzieniu, pisał listy 
do swojej żony Olgi. Po odebra-
niu doktoratu honorowego Uni-
wersytetu Wrocławskiego w 1992 
roku, podarował mi książkę  Listy 
do Olgi, w której wpisał osobistą 
dedykację i domalował… małe 
serduszko. Nigdy nie zapominał 
o przyjaciołach z Soli dar ności 
Polsko-Czesko-Słowackiej i za-
wsze znalazł czas na spotkanie 
przy piwie. Często podczas wizyt 
(także tych ofi cjalnych) mówił, 
że jest „szeregowym członkiem” 
Solidarności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej.

Václav Havel bardzo cenił 
zaproszenia, które przychodzi-
ły z Wrocławia i Warszawy. Tam 
otrzymał tytuły Honorowego 
Obywatela. Ostatni raz przyjechał 
do Wrocławia kilka lat temu, aby 
odebrać w Zakładzie Narodowym 
Ossolińskich Nagrodę im. Jana 
Nowaka Jeziorańskiego. Ostatnie 
nasze spotkanie miało miejsce 
w pałacu arcybiskupów praskich 
podczas uroczystego ingresu 
nowego prymasa czeskiego 
ks. arcybiskupa Dominika Duki. 

Zaledwie kilka tygodni przed 
jego śmiercią wysłałem do Vác-
lava Havla życzenia z okazji 75. 
rocznicy urodzin. Miałem nadzie-
ję na nasze spotkanie 15 grudnia 
2011 roku we Wrocławiu, bowiem 
w tym dniu Andrzej Jagodziński 
organizował promocję najnow-
szej książki Václava Havla pt. ‚Siła 
bezsilnych i inne eseje”. Spotka-
nie odbyło się jednak bez jego 

obecności, bowiem stan zdrowia 
Václava Havla znacznie się pogor-
szył. W drugiej części spotkania 
mieliśmy okazję zobaczyć nie-
zwykły fi lm pt. „Obywatel Havel”. 
Nikt z uczestników tego spotka-
nia nie sądził, że już za trzy dni 

Václava Havla nie będzie wśród 
żywych.

U t r a c i l i ś m y  j e d n e g o 
z największych mężów stanu. 
Do końca potrafi ł być normalnym 
i dobrym człowiekiem. 

Signatářka Charty 77, česko-
slovenská velvyslankyně v Polsku

Markéta Fialková – první 
velvyslankyně Československa 
v Polsku po pádu komunismu – 
zemřela ve věku 55 let. Ve věku 
21 let byla signatářkou Charty 
77, za což jí tehdejší vláda Če-
skoslovenska zakázala studovat. 
Spolupracovala s Výborem na 
obranu nespravedlivě stíhaných 
(VONS). V 80. letech dvacátého 
století byla aktivistkou Polsko-
-československé Solidarity, za 

což byla opakovaně zadržena a 
zatčena komunistickou vládou. 

Funkci velvyslankyně ve Va-
ršavě plnila v letech 1990–1994. 
Po návratu do Prahy byla nejbližší 
spolupracovnicí Václava Havla 
a tajemnicí prezidenta v letech 
1995–1997. Prezident Lech Wałę-
sa jí v roce 1994 udělil Velitelský 
kříž Řádu za zásluhy (Krzyż Ko-
mandorski Orderu Zasługi Rze-
czypospolitej Polskiej). Reprezen-
tovala organizaci pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (OBSE), mo-

nitorovala průběh voleb v Bosně 
a Hercegovině, Kosovu a Gruzii 
(1995 až 2006). V roce 2007 do-
studovala Právnickou fakultu na 
Západočeské univerzitě v Plzni. 

Markéta Fialková jako ve-
lvyslankyně České republiky ve 
Varšavě mnohokrát navštívila 
Dolní Slezsko. Byla mimo jiné v 
Nowé Rudě, kde podporovala ak-
tivisty Polsko-česko-slovenské 
solidarity a organizačního výboru 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury v úsilí o otevření nových 

hraničních přechodů a organi-
zaci spolupráce na pohraničí. S 
uznáním komentovala aktivity 
Polsko-česko-slovenské solidarity 
a také občanské spolupráce na 
polsko-českém pohraničí.

Zemřela náhle ve funkci 
velvyslankyně České republiky 
v Albánii. Ztrácíme velice štědrou 
osobu, která zasvětila svůj život 
boji za lidská a občanská práva.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

MARKÉTA FIALKOVÁ (1956–2011)

VÁCLAV HAVEL (1936–2011)

W dniu 23.12.2011 roku w katedrze św. Wita w Pradze odbyły się uroczystości 
pogrzebowe.

Spotkanie z Vaclavem Havlem we Wrocławiu w grudniu 1992 roku.



61 Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

Statečný a vytrvalý aktivista 
protikomunistické  opozice v 
Československu, spoluzaklada-
tel Charty 77, v  komunistických 
věznicích strávil více než pět let, 
spoluzakladatel Polsko-česko-
-slovenského solidarity, který do 
konce svého života dokázal být 
normálním člověkem

V neděli ráno, 18. prosince 
2011, v Hrádečku ve svém ven-
kovském domě v Krkonoších, 
zemřel Václav Havel, posled-
ní prezident Československa 
(1989–1992) a první prezident 
obrozené České republiky 
(1993–2003). Václav Havel byl 
statečným a neoblomným aktivi-
stou protikomunistické opozice, 
spoluzakladatelem mimo jiné i 
tzv. Charty 77.

Byl opakovaně zatýkán, sle-
dován a vězněn. Za své odvážné 
projevy a pro komunistické or-
gány nepohodlná literární díla 
strávil v komunistických vězeních 
více než 5 let. Nikdy se nenechal 
zlomit.

Václav Havel byl třikrát (ne-
legálně) na území Kladska. Bylo 
to v roce 1987. První setkání 
se konalo na Borówkové hoře, 
druhé v oblasti Masivu Králic-
kého Sněžníku, třetí v blízkosti 
průsmyku Černý Kout. Tyto histo-
rická setkání připomíná turistická 
stezka Polsko-česko-slovenské 
solidarity. V horách se Václav Ha-
vel vždy cítil volný a při každé 
příležitosti jezdil do svého domku 

v Krkonoších.
Když byl opětovně zavírán do 

vězení, psal dopisy své ženě Olze. 
Po obdržení čestného doktorátu 
na Univerzitě ve Wroclavi v roce 
1992, mi daroval knihu „Dopisy 
Olze“, do které napsal osobní 
věnování a domaloval… malin-
ké srdíčko. Nikdy nezapomněl na 
přátele z Polsko-česko-slovenské 
solidarity, vždy si našel čas na set-
kání u piva. Často během návštěv 
(včetně těch ofi ciálních), říkal, že 
je jen „řadovým členem“ Polsko-
-česko-slovenské solidarity. 

Václav Havel si velmi cenil 
pozvání, která přicházela z Wroc-
lavi a Varšavy. Tam obdržel titul 
čestného občana. Naposledy 
přijel do Wroclavi před něko-
lika lety převzít si v Národním 
ústavu Ossolińských (Zakład 
Narodowy Ossolińskich) cenu 
Jana Nowaka Jeziorańského. 
Naše poslední setkání se kona-
lo v pražském Arcibiskupském 
paláci při slavnostní inauguraci 
nového primase České republiky, 
arcibiskupa Dominika Duky. 

Jen několik týdnů před jeho 
smrtí jsem poslal Václavu Havlo-
vi přání u příležitosti 75. výročí 
jeho narození. Doufal jsem, že 
se setkáme 15. prosince 2011 ve 
Wroclawi, toho dne totiž Andrzej 
Jagodzińský organizoval propa-
gaci nejnovější knihy Václava 
Havla „Moc bezmocných a jiné 
eseje“. Setkání se konalo, ale bez 
jeho přítomnosti, protože jeho 

zdravotní stav se zhoršil. V druhé 
části setkání jsme měli možnost 
shlédnout neobvyklý fi lm „Občan 
Havel“. Žádný z účastníků tohoto 
setkání si však nemyslel, že již za 
tři dny Václav Havel nebude mezi 

živými. 
Ztratili jsme jednoho z ne-

jvětších státníků. Až do konce byl 
obyčejným a dobrým člověkem. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

VÁCLAV HAVEL (1936–2011)

Dobrze czuł się w podziemiu 
i w górach. Bardzo  odważny 
człowiek. W latach 1987–1989 
ponad trzydzieści razy osobiście 
dokonał przerzutu zakazanych 
materiałów przez zieloną granicę 
z Polski do Czech

Zdzisław Dumański – uro-
dzony 1 stycznia 1946 roku 
w Wejhe rowie, zmarł 29 stycz-
nia 2012 roku w Lądku-Zdroju. 
Już od dziecka był dla władz PRL 
niewygodnym obywatelem: jako 
dziesięciolatek został wyrzucony 
z szeregów ZHP, a odbyło się to 
na specjalnie zorganizowanym 
apelu. W 1970 roku został zatrzy-
many przez Służbę Bezpieczeń-
stwa PRL w czasie manifestacji 
społecznej, na której potępiono 
tak zwane wypadki grudniowe w 
1970 roku na Wybrzeżu.

Już w 1976 roku nawiązał 
kontakty z opozycją czechosło-
wacką, między innymi z Vladimi-
rem Panošem. Jego liczne spo-
tkania z czeskimi dysydentami 
pod pretekstem badania jaskiń 
i ochrony przyrody w górach 
pogranicza zaowocowały po-
wołaniem tak zwanej Republiki 
Kralický Śnieżnik. Była to prze-
strzeń górska poza zasięgiem ko-
munistycznego reżimu. Zdzisław 
Dumański posiadał legitymację 
Strażnika Ochrony Przyrody 
i znakarza górskich szlaków tu-
rystycznych.

Po powstaniu Soli dar ności 
w 1980 roku zintensyfikował 
swoją działalność polityczną po 
drugiej stronie granicy. Od 1981 
roku był pod szczególną obser-
wacją czechosłowackiej służby 

bezpieczeństwa STB. Pracując 
na kolei od 1983 roku  jeździł po-
ciągiem relacji Moskwa – Praga 
i przekazywał materiały opozy-
cyjne na teren Czechosłowacji. 
W 1987 roku został kurierem So-
lidarności Polsko-Czechosłowac-
kiej i kontynuował działalność 
przerzutową przez tak zwaną 
zieloną granicę. Współorgani-
zował także spotkania polskiej 
i czeskiej opozycji w kilku miej-
scach na granicy. Jest między 
innymi jednym z organizatorów 
spotkań w takich miejscach jak 
Śnieżnik Kłodzki i Kobyla Kopa. 

W drugiej połowie 1989 roku 
wsławił się przeprowadzeniem 
przez zieloną granicę do Polski 
ukrywającego się czeskiego opo-
zycjonisty Standy Devatego. Był 
aktywnym członkiem Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej.

W 2010 roku wyznakował 
w Górach Złotych historyczny 
Szlak Kurierów Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej, w 2011 
roku przyczynił się do powstania 
na ziemi kłodzkiej szlaku tury-
stycznego Błogosławionego 
Księdza Gerharda Hirschfeldera.

ZDZISŁAW DUMAŃSKI (1946–2012)

Okładka książki pt. „Siła bezsilnych i inne eseje”. Wyd. Agora S.A. Warszawa 2011, 
Wyboru tekstów dokonał Andrzej S. Jagodziński.
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Dobře se cítil v podzemí a na 
horách. Velmi statečný muž. V le-
tech 1987–1989 více než třicet-
krát osobně propašoval zakázané 
materiály přes hranice z Polska 
do České republiky. 

Narodil se 1.1.1946 ve Wejhe-
rowě, zemřel 29.1.2012 v Lądku-
-Zdrój. Už jako dítě byl pro vládu 
komunistické PRL nevhodným 
občanem, protože už ve věku 
deseti let, byl vyloučen z řad 
polského skautského sdružení 
(ZHP). Stalo se tak na speciálně 
svolaném setkání. V roce 1970 byl 
zadržen bezpečnostní službou 
během veřejných manifestací, 
na kterých byly odsouzeny tzv. 

prosincové události na pobřeží 
v roce 1970.

Již v roce 1976 navázal kon-
takty s opozicí v Československu, 
mezi jinými s Vladimírem Pano-
šem. Jeho častá setkání s českými 
disidenty pod záminkou průzku-
mu jeskyní a ochrany přírody v 
horách v pohraničí přinesly vznik 
tzv. Republiky Králický Sněžník. 
Byl to jakýsi pomyslný prostor v 
pohraničním horském pásmu, 
který byl mimo dosah komuni-
stického režimu. Zdzisław Du-
mańský měl průkaz ochránce 
přírody a osoby s oprávněním 
označovat horské stezky.

Po vypuknutí Solidarity v 

roce 1980, zesílil své politické 
aktivity na druhé straně hranice. 
Od roku 1980 byl pod zvláštním 
dozorem československé bezpe-
čnostní služby STB. Od roku 1983 
pracoval na železnici a převážel 
vlakem opoziční materiály na 
trase Moskva – Praha na území 
Československa. V roce 1987 se 
stal kurýrem Polsko-českoslo-
venské solidarity, pokračoval 
ve svých aktivitách přepravování 
materiálů přes „zelenou hranici“ 
a spoluorganizoval setkání pol-
ské a české opozice na několika 
místech na hranici. Byl mimo jiné 
jedním z organizátorů setkání v 
místech jako Králický Sněžník a 

Kobyla Kopa. Ve druhé polovině 
roku 1989 proslul tím, že převedl 
přes „zelenou hranici“ do Polska 
skrývajícího se českého disidenta 
Standu Devátého. Byl aktivním 
členem Polsko-česko-slovenské 
solidarity.

V roce 2010 označil v Zlatých 
Horách historickou Stezku kurýrů 
Polsko-československé solidarity, 
v roce 2011 se podílel na vzniku 
turistické stezky blahoslaveného 
kněze Gerharda Hirschfeldera na 
Kladsku.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

ZDZISŁAW DUMAŃSKI (1946–2012)

Pierwszy niekomunistyczny  
starosta Broumova.  

Jedyny Czech, który po pol-
sku zaśpiewał cały polski hymn 
państwowy. Współtwórca Polsko-
-Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej w 1990 roku.

Tomaš Kočička był jednym 
z obywateli czeskich najbardziej 
zasłużonych dla budowy demo-
kracji i prawdziwej solidarności 
polsko-czeskiej na pograniczu. 
Poznałem go w 1990 roku pod-
czas spotkań dotyczących pla-
nowania przyszłej współpracy 
Nowej Rudy i Broumova. Wspól-
nie podpisywaliśmy deklarację 
o konieczności otwarcia przejścia 
granicznego Tłumaczów – Otovi-
ce. Był współtwórcą i współorga-
nizatorem I Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną“. Od 1990 roku przez 

kilka lat wspólnie przewodni-
czyliśmy pracom Komitetu Or-
ganizacyjnego.

Tomaš Kočička wielokrotnie 
koncertował wspólnie z zespo-
łem „Stěnavan”. Bardzo chętnie 
przemawiał i śpiewał w języku 
czeskim, polskim i niemieckim. 
Jako jedyny znany mi obywatel 
Czech zaśpiewał cały polski hymn 
narodowy w języku polskim.

Był  członk iem redakcj i 
polsko-czesko-niemieckiego 
miesięcznika „Ziemia Kłodzka 
– Od Kladského pomezí – Glatzer 
Bergland“. Wspólnie podpisali-
śmy pierwszą (wzorcową) umowę 
o współpracy miast Nowa Ruda 
i Broumov. 

Zapamiętam go jako niezwy-
kle szlachetnego człowieka, który 
budował prawdziwą solidarność 
polsko-czeską.

TOMÁŠ KOČIČKA (1932 – 2012)

Przejście graniczne Tłumaczów-Otovice. Wrzesień1992 roku śp. Tomaš Kočička 
przemawia w języku polskim.

Dusseldorf 2001 r. - Wspólna wizyta w Instytucie Polskim. W towarzystwie Ireny 
Rogowskiej i Juliana Golaka.

Uroczystość w bazylice w Krzeszowie, drugi z prawej śp. Tomaš Kočička.
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První nekomunistický staro-
sta Broumova. Jedinečný Čech, 
který zazpíval polsky celou 
polskou státní hymnu. Spolu-
zakladatel Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury v roce 1990

Tomaš Kočička byl jedným 
s nejvíce zásloužených českých 
obyvatelů pro stavbu demokrace 
a pravdivé polsko-české solidarity 
na pohraniči. Potkal jsem Ho w 
roce 1990 během setkání týka-

jicích se planování spolupráci v 
budoucnosti Nowe Rudy a Bro-
umova. Společně jsme podepiso-
vali deklarace o nutnosti otevření 
přeshranáčného přechodu Tłu-
ma czów – Otovice. Byl spolo-
tvůrcou a spoluorganizatorem 
I Polsko-Českých Křestanských 
Dnů Kultury Zůstanme Rodinou. 
Od roku 1990 společně jsme vedli 
přes několik let páci Organiza-
čního Výboru.

Tomaš Kočička mnohokrat 
koncertoval spolu se skupinou 
Stěnavan. Velmí rád promlo-
uval a spíval v českém, polském 
a německém jázyku. Byl jedýne-
čním znamým mi obywatelem 
Čech, který zaspival celou pol-
skou narodní hymnu v polštine.

Byl redakčním členem pol-
sko-česko-německého měse-
čníka „Ziemia Kłodzka – Od 
Kladského pomezí – Glatzer 

Bergland“. Společně jsme po-
depsali I (vzorečnou) smlouvu 
o spolupráci měst Nowa Ruda 
a Broumov.

Budu ho pámatovat jako neo-
bvzklé šlachetného člověka, který 
stavěl pravdívou polsko-českou 
solidaritu.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

TOMÁŠ KOČIČKA (1932 – 2012)

Nieugięty obrońca ludzi 
pokrzywdzonych przez system 
komunistyczny. Był uczestnikiem 
spotkań  Solidarności Polsko-Cze-
chosłowackiej w górach ziemi 
kłodzkiej w  latach 80. XX wieku. 
Jeden z najbardziej uczciwych 
 polskich polityków. Strażnik przy-
zwoitości i dobrych obyczajów 
w życiu publicznym

13 lutego 2014 roku w wieku 
74 lat zmarł po ciężkiej chorobie 
śp. Zbigniew Romaszewski. Już 
w konspiracyjnej działalności gło-
sił niezbywalne prawo człowieka 
do życia w demokracji i wolności 
słowa, odważnie go bronił.

Był nieugiętym obrońcą 
krzywdzonych i prześlado-
wanych,  zaangażowanym 
od lat 60 w działalność opozy-
cji antykomunistycznej w PRL-u. 

Aktywnie działał w Komitetecie 
Obrony Robotników. Z poświę-
ceniem prowadził wraz z żoną 
Zofi ą Biuro Interwencyjne KOR, 
pomagał represjonowanym ro-
botnikom, którzy brali aktywny 
udział w protestach w 1976 roku. 
Był współzałożycielem Solidar-
ności. Kierował Komisją Inter-
wencji i Praworządności NSZZ 
Solidarność. 

W stanie wojennym założył 
i prowadził wraz z żoną Radio 
Solidarność, za co został aresz-
towany i uwięziony (1982–1984). 

W 1988 roku zorganizował 
w kościele w Mistrzejowicach 
(Nowa Huta) wzorcową Mię-
dzynarodową Konferencję Praw 
Człowieka, która stała się symbo-
lem niezawisłości obywatelskiej 
Polaków w okresie komunizmu.

Uczestniczył w nielegalnych 
spotkaniach Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej w górach 
ziemi kłodzkiej, co zostało upa-
miętnione na Szlaku Kurierów 
w Górach Złotych. 

Jako polityk uważany był za 
wzór uczciwości i przyzwoitości 
oraz przestrzegania dobrych oby-
czajów. W latach 1989–2011 peł-
nił funkcję senatora RP i wicemar-
szałka Senatu RP. Był członkiem 
Trybunału Stanu. Za życia został 
odznaczony między innymi Or-
derem Orła Białego oraz Krzyżem 
Komandorskim Orderu za Zasługi 
dla Litwy. 

W Zmarłym utraciliśmy czło-
wieka niezwykle uczciwego 
i wrażliwego na krzywdę ludzką. 

ZBIGNIEW ROMASZEWSKI (1940–2014)

Neústupný obhájce lidí 
r a n ě nýc h  k o m u n i s t i c k ý m 
 systémem. Podílel se na set-
kání Polsko-československé so-
lidarity v horách v Kladké zemi 
v 90. letech 20.  století. Jeden z 
nejčestnějších polských politi-
ků. Strážce  slušnosti a dobrých 
mravů ve veřejném životě

13. února 2014 ve věku 74 let 
zemřel po těžké nemoci svaté pa-
měti Zbigniew Romaszewski. Již 
během své konspirační činnosti 
hlásal a odvážně bránil nezcizi-
telná práva člověka na život v 
demokracii a svobodu projevu!

Byl neúnavným obráncem 
zneužívaných a pronásledova-
ných, podílel se od 60. let na čin-
nosti protikomunistické opozice 

v komunistickém Polsku (PRL). 
Aktivně působil ve Výboru pro 
ochranu dělníků (Komitet Obrony 
Robotników – KOR). Vedl oběta-
vě, spolu s manželkou Zofi í, inte-
rvenční kancelář KOR, pomáhal 
pronásledovaným dělníkům, 
kteří se aktivně účastnili prote-
stů v roce 1976. Byl spoluzakla-
datelem „Solidarity“. Řídil komisi 
intervence a podpory právního 
státu Nezávislého samosprávního 
odborového svazu (NSZZ) „Soli-
darity“.

Během výjimečného stavu 
založil a se svou ženou vedl 
Rádio Solidarita, za což byl zatčen 
a uvězněn (1982–1984). V roce 
1988 zorganizoval vzorovou me-
zinárodní Konferenci o lidských 

právech v kostele v Mistrzejowi-
cích (Nowa Huta), která se stala 
symbolem občanské nezávislo-
sti Poláků v období komunismu. 
Účastnil se nelegálních setkání 
Polsko-

-československé solidarity 
v kladských horách, což bylo 
zvěčněno na „Stezce kurýrů“ v 
Rychlebských horách. 

Jako politik byl považován 
za vzor poctivosti, slušnosti 
a respektu k dobrým zvykům. V 
letech 1989–2011 působil jako 
senátor a místopředseda senátu 

v Polsku. Byl členem Státního 
Tribunálu. Během svého života 
získal mimo jiné Řád bílé orlice 
(Order Orła Białego) a Velitelský 
kříž Řádu za zásluhy pro Litvu 
(Krzyż Komandorski za Zasługi 
dla Litwy). 

V zemřelém jsme v Polsku 
ztratili člověka velmi poctivého 
a citlivého k lidským křivdám. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

ZBIGNIEW ROMASZEWSKI (1940–2014)

Okładka książki pt. „Romaszewscy 
- autobiografi a”. Warszawa 2014, 
wyd. Trzecia Strona
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Artyści z Polski i Czech przez 
tydzień malowali obrazy, rzeź-
bili w drewnie i pisali wiersze 
w Sokolcu.

Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej do Sokolca przyjechało 
16 artystów, którzy od 25 do 30 
września tworzyli swoje dzie-
ła u stóp Wielkiej Sowy. Wśród 
nich nie zabrakło cenionych 
postaci polsko-czeskiej kultu-
ry, takich jak historyk sztuki 
prof. Konrad Czapliński oraz 
czeski pisarz Vaclav Vokalek.
- Międzynarodowe Plenery Ar-
tystyczne to dobra okazja do in-
tegracji i bliższego poznania się 
Polaków i Czechów – mówi Julian 
Golak, główny organizator wy-
darzenia, który dodaje, że plener 

będzie miał swoją kontynuację 
w postaci 7 wernisaży wystaw. 
Odbędą się one po obu stronach 
granicy, m.in. w Nowej Rudzie i 
Broumovie. 

Uczestnicy pleneru uczest-
niczyli także w szeregu dodat-
kowych aktywności. Piątkowy 
wieczór uświetnił koncert „Zacza-
rowana miłość” w wykonaniu so-
pranistki Danuty Gołdon-Legler, a 
sobotni poranek poświęcony zo-
stał wenisażowi wystawy pople-
nerowej. W wydarzeniach uczest-
niczyli zaproszeni goście, wśród 
których nie zabrakło Agnieszki 
Nowakowskiej – eksperta Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych RP.

Na uwagę zwraca społeczne 
zaangażowanie wielu osób w 
organizacji. Należy podkreślić 

w szczególności rolę Henryka 
Hnatiuka – byłego dyrektora Mie-
roszowskiego Centrum Kultury, 
który pełnił honorowo rolę kie-
rownika artystycznego pleneru.

Zadanie publiczne współfi nansowa-
ne ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w ramach konkursu 
Forum Polsko-Czeskie 2017.

Ewa Jazienicka

TWÓRCZY SOKOLEC

Artyści podczas malowania obrazów.

W Ambasadzie RP w Pradze 
25 września odbyła się uroczy-
stość wręczenia Odznaki Ho-
norowej Złotej Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego 
dla prof. Jana Rychlika i prof. 
Jaroslava Panka. Uhonorowa-
nym przyznano to wyróżnienie 
w uznaniu ich zasług na rzecz 
rozwoju badań nad dziejami 
stosunków czesko-polskich i 
stosunków naukowych pomię-
dzy naszymi krajami. 

Prof. Jaroslav Panek jest re-
daktorem naczelnym czołowego 
czeskiego periodyku historyczne-
go „Český časopis historický – The 
Czech Historical Review“ i wie-
lotomowej encyklopedii historii 
Czech (Akademická encyklopedie 
českých dějin).  

W okresie dwóch kadencji 
(2005-2013) był wiceprezesem 
Akademii Nauk RC odpowie-
dzialnym za koordynację insty-
tutów ds. nauk humanistycznych 
i społecznych oraz reprezentował 
Republikę Czeską w europejskich 
i światowych organizacjach na-
ukowych. Od 2008 r. jest także 
dyrektorem Czeskiego Insty-
tutu Historycznego w Rzymie i 
redaktorem naczelnym jego cza-
sopisma „Bollettino dell´Istituto 
Storico Ceco di Roma“, a także 
monograficznej serii wydaw-
niczej „Biblioteca dell´Istituto 

Storico Ceco di Roma“. 
W swojej pracy badawczej 

podejmuje problematykę histo-
rii Czech i Europy Środkowej w 
epoce wczesnonowożytnej (XVI-
-XVIII w.), zwłaszcza dziejów spo-
łeczeństwa stanowego, szlachty, 
grup marginesu społecznego, 
systemów politycznych, podró-
żowania i transferu kulturowego; 
zajmuje się ponadto historią hi-
storiografi i i świadomości histo-
rycznej, historią porównawczą 
cywilizacji europejskiej i współ-
czesnymi problemami nauk hu-
manistycznych. Jest autorem 25 
monografi i i około 500 studiów 
oraz artykułów opublikowanych 
w wielu językach w krajach Euro-
py, Ameryki, Azji i Australii. 

W uznaniu zasług Jaroslava 
Pánka dla rozwoju badań nad 
dziejami stosunków czesko-
-polskich i stosunków nauko-
wych między naszymi krajami 
przyznano mu tytuł doktora ho-
noris causa Uniwersytetu Opol-
skiego. Wybrano Go również na 
honorowego członka zagranicz-
nego Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego oraz Polskiego 
Towarzystwa Historycznego.

Należał ponadto do założy-
cieli Polsko-Czeskiego Towarzy-
stwa Naukowego z siedzibą we 
Wrocławiu, był członkiem pierw-
szego zarządu oraz aktywnym 

uczestnikiem I Kongresu Czecho-
znawstwa Polskiego na Uniwer-
sytecie Wrocławskim (2016).

Jan Rychlík urodził się 26 
listopada 1954 r. w Pradze. Stu-
diował etnografi ę i historię na 
Uniwersytetu Karola w Pradze. 
W 1985 r. w Sofi i obronił pracę 
doktorską z folklorystyki i uzyskał 
stopień kandydata nauk (CSc.), 
odpowiednik PhD. 

Od 2003 r. jest profesorem 
nowoczesnej czeskiej i słowac-
kiej historii w Zakładzie Historii 
Czeskiej Wydziału Filozofi cznego 
Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Jest też wykładowcą nowocze-
snej historii świata na Wydziale 
Humanistycznym Technicznego 
Uniwersytetu w Libercu. Już jako 
student brał udział w organizo-

waniu spotkań czeskich, sło-
wackich i polskich studentów; 
często z tego tytułu przebywał 
w Polsce, szczególnie w Pozna-
niu i Wrocławiu. W 1981 r. został 
członkiem honorowym Koła Na-
ukowego Studentów Etnografi i 
przy Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów. Członek Polsko-Cze-
skiego Towarzystwa Naukowego 
z siedzibą we Wrocławiu, w dru-
giej kadencji wybrany do władz 
tego stowarzyszenia. Aktywny 
uczestnik Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną” W 2016 roku w Pradze 
oraz we Wrocławiu aktywnie 
przyczynił się do otwarcia szlaku 
Św. Wojciecha oraz do przygoto-
wania I Kongresu Czechoznaw-
stwa Polskiego.

Ewa Jazienicka

ODZNACZENI W PRADZE

Praga, 25.09.2017 r. W ambasadzie RP prof. Jan Rychlik otrzymuje z rąk 
Juliana Golaka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Złote Odznaczenie „Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego”.
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

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

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

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

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

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

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

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

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

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

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

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

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

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befi ndet 

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 

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

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

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.

JELENIOGÓRSKIE GWIAZDY JAZZU 2017

29 października – 4 listopada 2017, Jelenia Góra

Projekt jest prezentacją mu-
zyczną artystów wywodzących 
się z Jeleniej Góry. Wykonawcami 
są dwaj wybitni muzycy, Marek 
Napiórkowski i Artur Lesicki. Arty-
ści stanowiący czołówkę polskiej 
estrady jazzowej i rozrywkowej , 
kompozytorzy i producenci płyt.

Podczas ostatnich siedmiu 
lat w ramach JGJ FESTIVAL, do 
wspólnych koncertów artyści 
zaprosili Tomasza Stańko, Lesz-
ka Możdżera, Macieja Balcara, 
Urszulę Dudziak, Krystynę Proń-
ko, Stanisława Soykę, Henryka 
Miśkiewicza, Wojciecha Karolaka, 
Dorotę Miśkiewicz, Mietka Szcze-

śniaka, Kubę Badacha, Krzysztofa 
Kiljańskiego, i innych.

Każdy koncert zróżnicowany 
jest pod względem artystycznym 
i programowym.

Wszystkie wydarzenia od-
bywają się w sali koncertowej 
Filharmonii Dolnośląskiej w Je-
leniej Górze.

Organizator: 
Agencja Koncertowo
-Wydawnicza SOLO

XVI WROCLAW INDUSTRIAL FESTIVAL

2-5 listopada 2017, Wrocław

Wrocław Industrial Festiwal 
rokrocznie sprowadza do Wro-
cławia rzesze głodnych sztuki 

z całej Europy, część publiczności 
przybywa nawet z odleglejszych 
zakątków. WIF posiada wyrazi-
sty profil, gości największych 
twórców globalnej sceny oraz 
spełnia rolę najważniejszego 
w tej części Europy, przeglądu. 
Projektowi WIF przyświeca pew-
nego rodzaju misja. Odbiorca Fe-
stiwalu, podczas kolejnych edycji 
miał okazję poznania różnorod-
ności kultury industrialnej, miał 
także możliwość dogłębnej po-
dróży po historii ruchu. Mimo ce-
chującego scenę indus pewnego 
hermetyzmu, izolacjonizmu, WIF 
zawsze stawiał na inkluzywność. 
Scena industrialna tworzy coś, na 
kształt wspólnoty różnorodnych, 
szanujących swoją odmienność, 
indywiduów. Podkreślenia god-
na jest doskonała atmosfera pa-

nująca na Festiwalu. WIF zdołał 
wykształcić wierną, charaktery-
styczną publiczność, cechującą 
się otwartością, dynamiką i kry-
tycyzmem. Oprócz koncertów fe-
stiwal oferuje wystawy, prelekcje, 
projekcje i ekskursje. Motorem 
jest zmienność i ewolucja.  
Obecność Wrocław Industrial 
Festiwal mocno wpisała się 
w europejską scenę. Pozostaje 
życzyć twórcom Festiwalu dal-
szego zapału, interpersonalnych 
talentów, kreatywnej siły i pasji. 

Organizator: 
INDUSTRIAL ART, 
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu
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Między 9 ,a 12 listopada wy-
ruszymy w fi lmową podróż pod-
czas trzeciej edycji Świdnickiego 
Festiwalu Filmowego SPEK-
TRUM. W programie pokazy 
filmowe, konkursy, dyskusje. 
Pojawią się także goście spe-
cjalni - Krzysztof Zanussi, Olga 
Tokarczuk, Marta Nieradkiewicz 
oraz inni. W tym roku festiwa-
lowi towarzyszyć  będą znane 
wszystkim konkursy – Konkurs 
Filmów Pełnometrażowych, 
a tytuły, które znajdą się na 
ekranie to między innymi: 
„Pokot” Agnieszki Holland, „Nie-
miłość” Andrieja Zwiagincewa, 
„The Square” Rubena Ostlun-
da czy „Twój Vincent” Doroty 
Kobieli.  Drugim z kolei będzie 

Konkurs Polskich Filmów Krót-
kometrażowych.

Tym, co czyni konkursy 
niezwykłymi, jest jury – pod-
czas Spektrum jedynym juro-
rem pozostaje publiczność. To 
właśnie widzowie zgromadzeni 
w Świdnicy wybiorą swojego 
faworyta w obu kategoriach. Or-
ganizatorzy przygotowali także 
atrakcje sprzyjające spędzaniu 
wspólnego czasu – odbędą się 
pokazy fi lmowe dla całych ro-
dzin. Festiwal zwieńczy koncert 
EABS.

Organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

KONCERT ZADUSZKOWY Z JASCHA LIBERMANEM 

W RAMACH FESTIWALU MUZYKALIA STANISZOWSKIE

2 listopada 2017, Staniszów, Jelenia Góra

Jascha Lieberman Trio two-
rzą: Jascha Lieberman - skrzypce, 
altówka, Konrad Ligas – akorde-
on, Roman Ślazyk - kontrabas. 
Wykonując w różnych zespołach 

tradycyjną muzykę żydowską, 
muzykę klasyczną i jazzową, arty-
ści mają w swoim dorobku nagra-
nia telewizyjne, radiowe, CD oraz 
koncerty w niemal całej Europie 

i Ameryce Północnej. Na re-
pertuar Jascha Lieberman Trio 
składa się: tradycyjna muzyka 
Żydów aszkenazyjskich, muzyka 
bałkańska, utwory stylizowane 
na Folklorze Żydowskim oraz 
kompozycje lidera zespołu Ja-
schy Liebermana. W oryginalnych 
aranżacjach muzycy sięgają po 
elementy klasyki, jazzu i muzyki 
współczesnej. Jascha Lieberman 
Trio na specjalne zamówie-
nie, wystąpiło między innymi 
na koncertach dla Romana Po-
lańskiego, Shlomo Mintza, Ro-
nalda Laudera, Filharmoników 
Londyńskich. Zespół bierze udział 
w najbardziej prestiżowych eu-
ropejskich festiwalach muzycz-
nych. Na zaproszenie Martina 
Engstroema, wicedyrektora A&R 
Deutsche Grammophon, Jascha 
Lieberman Trio wystąpiło na fe-
stiwalu w Verbier (Szwajcaria, 
07.2000), obok takich sław jak 
Zubin Mehta, Martha Argerich, 
Mischa Maisky, Nigel Kennedy.

Organizator: 
Fundacja Forum Staniszów 
oraz Hotel Pałac Staniszów

SPEKTRUM - ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY

9-12 listopada 2017, Świdnica
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14 JAZZTOPAD FESTIVAL 2017

17-26 listopada 2017, Wrocław

Listopadowa, czternasta już 
edycja Jazztopadu we Wrocła-
wiu będzie obfi tować w ważne 
premiery i występy znakomitych 
artystów – zarówno młodych, jak 
i już od dawna cenionych. 

Festiwal rozpocznie się 
od premiery płyty Macieja 
Obary, który jako trzeci artysta 
w historii polskiego jazzu zo-
stał zaproszony do współpracy 
przez samego Manfreda Eichera 
z ECM (do tej pory tego zaszczy-
tu dostąpili tylko Tomasz Stańko 

i zespół Marcin Wasilewski Trio. 
Tego samego dnia swoje prawy-
konanie będzie miała kompozy-
cja Terence’a Blancharda, inspi-
rowana twórczością Herbiego 
Hancocka, który wystąpi w fi nale 
festiwalu. Utwór Terence’a Blan-
charda został zamówiony wspól-
nie przez festiwal Jazztopad, Los 
Angeles Philharmonic i London 
Jazz Festival. 

Pierwszy weekend festiwa-
lu przyniesie kolejną premierę: 
utwór Vijaya Iyera napisany dla 

Lutosławski Quartet, a także 
koncert zespołu Shabaka And 
The Ancestors. W programie 
festiwalu nie zabraknie koncer-
tów w mieszkaniach, warsztatów, 
spotkań z artystami, projekcji fi l-
mów i poranków jazzowych dla 
najmłodszych (we współpracy 
z Kinem Nowe Horyzonty).  

Organizator: 
Narodowe Forum Muzyki

WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK

30 listopada – 2 grudnia 2017, Wrocław

Promocje Dobrych Książek, 
a od 2013 roku Wrocławskie 
Targi Dobrych Książek. Do 2015 
roku Organizatorem targów była 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
w roku 2016 pieczę nad Wrocław-
skimi Targami Dobrych Książek 
(jak również Targami Książki dla 
Dzieci i Młodzieży DOBRE STRO-
NY) i ich organizację przejął Wro-
cławski Dom Literatury. 

W ostatnich latach WTDK 
pojawiały się w różnych prze-
strzeniach: Muzeum Architek-
tury, zabytkowych wnętrzach 

odrestaurowanego budynku 
dworca Wrocław Główny, Cen-
trum Kongresowym oraz w Hali 
Stulecia. Rok 2016 był rekordo-
wym pod względem wydawców 
i czytelników. Na płycie głów-
nej Hali Stulecia swoje stoiska 
miało ponad 150 wydawców, 
a odwiedziło nas niemal 60 000 
osób. Targom towarzyszy bogaty 
program, w którym szczególne 
miejsce zajmują spotkania z au-
torami. Niezwykle ważnym ele-
mentem programu Targów jest 
przyznanie prestiżowej Nagrody 

„Pióro Fredry” za najlepszą książ-
kę roku. Celem tego jedynego 
w kraju konkursu edytorskiego 
dla Wydawców jest wyłonienie 
i wyróżnienie najlepszych ksią-
żek, które zostały wydane w Pol-
sce w mijającym roku. Jury ocenia 
wartości merytoryczne, literackie, 
edukacyjno-poznawcze oraz po-
ziom edytorski i typografi czno-
-artystyczny.

Organizator: 
Wrocławski Dom Literatury
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NNOOVĚ  V  NNEERATOVĚ  
ŘŘÍÍJEN 22017  wwww.neratov.cz 

 OOslavili jsme čtvrt sstoletí od založení  Sddružení  

Jsem rád, že mohu být součástí Neratova, kde nás učí pracovat 
v chráněných dílnách. Pracuji Na Kopečku jako keramik.  Vyrábím 
odlitou a točenou keramiku. Mám rád, když si  mohu vymýšlet, jak 
točenou keramiku zdobit a jde to na prodej do obchodu. Jsem rád, když 
se to, co uděláme, líbí a nás za to pochválí.  Dvacet pět je krásný věk u 
lidí, vše mají ještě před sebou a jejich duch je ještě mladý a tělo taky. 
V Neratově je hodně schopných lidí – jak zaměstnanců tak i vedení. 
Sdružení dává šanci hendikepovaným lidem, že se mohou pracovně 
rozvíjet. Na Kopečku je napsáno:  Máte kliku, že jsme tady! A opravdu je 
to klika,  že Na Kopečku můžeme pracovat. Vím, že to dá práci shánět 
zakázky na vše, co Sdružení Neratov vyrábí a dělá.              Váš  JARDA  

 

„Pátrám-li v mých vzpomínkách ve snaze najít tu 
první, je to ten nádherný pocit, který mne stále 
provází, když vstoupím dovnitř chrámu. 

Prostor, kde laskavé nebe je tak blízko, kde Bůh je tak 
blízko, že není nic nemožné. Místo, kde se do srdce 
vrývá to nádherné, laskavé a osvobozující slovo - 
Můžeš. Tenkrát i dnes“.  
                                                                  Josef Suchár 
 

 

Vzpomínky na dojmy z prvního poznání Neratova na str.3. 
V příštím čísle  ROZHOVOR PŘI KÁVĚ „Vzpomínky Otce Josefa“ 
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 DDen plný  vvzpomínek ,  ddojmů,  rradosti  a povzbuzení……….. 

Pátek 15. září 2017 byl dnem, kdy jsme se setkali 
k oslavě dvacátéhopátého výročí založení Sdružení 
Neratov. Pozvání přijalo mnoho našich příznivců a 
podporovatelů a k tomu přičtěme účast našich 
zaměstnanců – zkrátka všech nás, „Neratovských“.  
V průběhu celého slavnostního dne se tak po Neratově 
pohybovalo přes 700 lidí…. Pro všechny jsme 
připravili pestrý program s možností návštěvy 
středisek a prostor Sdružení během dne. A nelze se 
divit, že velký zájem byl o prohlídku našeho pivovaru 
– vždyť blížící se zprovoznění je nejbližší a 
momentálně největší aktualita Neratova…… Jako 
vždy jsme se v úvodu setkali v kostele na slavnostní 
mši – za hojné účasti zaměstnanců, Andělů (klub 
neratovských podporovatelů) a dalších příznivců jsme 
poděkovali za 25 let ochrany a podpory našeho díla. 
Jednotlivá střediska přinesla v obětním průvodu dary 
související s jejich činností, čímž projevila svoje 
poděkování. Na závěr mše P. Josef široce poděkoval 
konkrétním rodinám, lidem, firmám a společnostem za 
jejich podporu a vyjádřil přání v její pokračování. 
V samém závěru udělil požehnání do všeho konání jak 
Sdružení Neratov, tak všem lidem, kteří ho jakýmkoliv 
způsobem podporují. Společný oběd pobíhal 
v hospodě a v naší jídelně – celkem bylo vydáno přes 
300 obědů. Po obědě se většina účastníků sešla na 
besedě - opět v kostele. Úvod obstaralo vystoupení 
žáků naší speciální školy – za skvělý výkon byli 
odměněni velkým potleskem. Následovala vystoupení 
pamětníků a členů rady. Zazněly především 
vzpomínky na začátky sdružení a další léta plná elánu 
a nadšení, odříkání či obětavé práce. 

Poděkování a povzbuzení v další  konání zaznělo z úst  
diecésního ředitele HK, pana Jiřího Stejskala.  Připojil 
se také pan Jiří Netík, zakladatel „Pomoci“ z Týna nad 
Vltavou a pan Michal Horáček, kandidát na prezidenta 
republiky. S posledně jmenovaným se odpoledne mohli 
setkat návštěvníci na besedě. Na závěr vzpomínání 
vystoupili s tancem "Když se načančám" naši klienti a 
tolik smíchu a aplausu v kostele dlouho nebylo. Ve 
zbytku odpoledne pokračovali návštěvníci 
v prohlídkách všech objektů Sdružení – v podvečer se 
všichni s chutí občerstvili pochoutkami bohatého a moc 
dobrého rautu. To už se v kostele chytala scéna pro 
závěr dne – tím byl koncert Václava Neckáře a skupiny 
Bacily. A opět se naskytla otázka, zdali kapacita 
elektřiny bude postačující pro celý efekt koncertu. 
Samotný koncert byl vyvrcholením oslav a ve všech 
zanechal nazapomenutelné dojmy. Vždyť příběh 
hlavního protagonisty, Václava Neckáře, je velice 
blízký mnoha neratovským příběhům….. Dojemné 
balady provázely často Václavovy rozpažené ruce a 
pohledy upřené vzhůru, k nebi, což mu umožňovala 
prosklená střecha našeho kostela. Skvěle se projevil 
Václavův bratr Jan Neckář, který několikrát přizval ke 
společnému vystoupení malou kytaristku Marušku. 
Závěrečná „Půlnoční“ – to už byla srdeční záležitost 
všech přítomných, kteří neodkládali své hluboké emoce 
– ba naopak.  Loučení s milými umělci bylo zároveň 
loučením s překrásným a dojmů plným dnem. Dnem, 
který byl plný vzpomínek a povzbuzením pro další dny 
a léta zároveň. To ostatně bylo patrno i druhý den, kdy 
při setkáních na snídani byly častými tématy plány pro 
další měsíce a roky spolupráce.                                    jh 

 

Jaké pocity provázely bratry Neckáře a skupinu Bacily při 
vystoupení v Neratově, jak na ně působila atmosféra koncertu 
v kostele – to a další si přečtete v přislíbeném rozhovoru pro 
některé příští vydání Nově v Neratově.  

Děkujeme všem ,   kkdo jste přispěli, 

aaby byl hezký ten  den…….. 



72  Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „„Vzpomínky na Neratov“  

Poprvé jsem navštívila Neratov v 
zimě před 24lety, kdy jsem přijela s 
bandou přátel z Brna, tenkrát 
skříňovou ávii.  Abychom si užili 
zimu a běžky, ale hlavně navštívili 
P.Josefa, našeho kamaráda a podpořili 
jeho " bláznivou myšlenku" opravit 
Neratovský kostel a obnovit poutní 
místo................    Romana  Bukáčková  

Při vzpomínce na počátky Neratova 
nelze neuvést nadšení a elán s jakým 
jsme začali naše působení v Neratově. 
Bez něho by Neratov nebyl ani dnes 
čím je.   
                                    Marie Malíková 

Při nastoupení do Neratova a poznání 
života zde jsem byl osloven zejména 
atmosférou toho místa i duchem 
činnosti, která je zde uskutečňována. 
V rámci denní činnosti se zde daří 
uskutečňovat režim rozumného 
rozvoje tohoto místa, při zachování 
poslání , které Sdružení Neratov má. 
V rámci poutního místa, ve spojení s 
kulturními a jinými aktivitami,  je zde 
vidět porozumění všech skupin lidí .       

                                          Jiří Křesťan 

Poprvé jsem byla v Neratově s rodiči 
na jarním pobytu ve 2,5 letech. Na to 
si nepamatuji, mám to jen 
z vyprávění. Potom jsme začali jezdit 
do nedaleké Nové Vsi na chalupu a 
každou druhou neděli jsme celé léto 
pěšky chodili 6 km na nedělní mši, 
která byla sloužena v kapličce na 
hřbitově. Jednou nás pan farář vzal do 
rozbořeného kostela, to byl silný 
zážitek.  Ještě jsme tenkrát nechápali, 
co a proč se tady stalo. Protože znám 
Neratov od malička, neuvědomuji si 
první vzpomínku. Ale vždy si 
vzpomenu na moment, bylo to někdy 
kolem roku 1960, jak nám pan farář 
Zeman otevřel boční vchod do 
kostela, který byl již v té době 
veřejnosti nepřístupný.     

                                    Jana  Němcová 

První  vzpomínka na Neratov- 
vyklízení kostela s rodiči a první 
pouť- v té době zajímavé prázdninové 
zpestření. Za rok, když nám, dětem, 
rodiče oznámili, že se z jižních Čech 
stěhujeme do Neratova natrvalo, nás 
humor přešel. V Neratově začínal 
podzim, všechno bylo rozestavěné, 
škola daleko, žádné kroužky ani 
kamarádi po škole, všude jen spousta 
práce. Začátky byly dost depresivní.       
                             Veronika Suchárová 

První slovo, které  mě napadá je 
Divočina. Nehostinná, neútulná, 
nevlídná vesnice, nikde nic a na kopci 
rozbořený kostel. Tedy nic moc 
pozitivního.               Klára Kadlecová 

Jako první si vybavím pracovní 
pohovor do prvního zaměstnání po 
škole. Zasedací místnost v hlavní 
budově, kde sedí Antonín Nekvinda, 
Josef Suchár a Jana Němcová. Milé 
jednání a šance pro mladou holku bez 
praxe.                        Klára Hubálková 

Moje první vzpomínka na Neratov je 
z dob, kdy jsem začala vylézat 
z kočárku, což už je nějaký pátek. 
Jezdili jsme do Podlesí (cca 2km od 
Neratova) na prázdniny k babičce. 
Vesnici znám ještě z dob totality, kdy 
jsme si tam jako děti chodili s bratrem 
hrát, na Horní Neratov chodili pást s 
babičkou krávy, koupat se do Divoké 
Orlice a stavět  vodní hráze. Mám 
tento kraj moc ráda, navíc vše je 
umocněno vzpomínkami na krásné 
prázdniny.             Dagmar Pejcharová 

Prvně jsem o Neratovu slyšel na 
táboru Radost v Klášterci, když ho 
náhodně objevil Josef ještě s dalším 
vedoucím Kájou a určili za místo 
našeho celodenního putování (rok 
1985?). A pak jsme vyšli z lesa a já 
uviděl nějaké zbořeniště a nechápal, 
proč jsme sem museli jít. Nikde ani 
živáčka, hospoda zavřená a v 
"kostele" obavy z toho, že na děti 
něco spadne. Ani ve snu by mě  tehdy 
nenapadlo, že se sem ještě někdy 
vrátím...                  Antonín Nekvinda 

Vždycky se mi vybaví sychravý 
listopadový podvečer loňského roku, 
kdy jsem poprvé navštívil Neratov. Po 
dlouhém hledání a bloudění po okolí 
jsem konečně dorazil na místo. 
Shodou okolností krátce před večerní 
mši. Nikdy nezapomenu na tu 
povznesenou a velmi přátelskou 
atmosféru.                             Jiří Lačík 

 
Použité foto:  archiv SN 
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Nově v Neratově – NOVĚ…….  Neratov jsem navštívil několikrát – ať už pracovně 
nebo přátelsky u příležitosti nějaké akce. Následně se mi vždy  vybavila pohádka o 
poutníkovi, který stojí v dešti a promočen za dveřmi - a je pozván dál,  pohoštěn a 
k noclehu uložen.  A tak to je v Neratově. Proto jsem neodmítl výzvu od Otce Josefa 
a Toníka Nekvindy – k pomoci při zhotovení tohoto časopisu. Dobro má být opláceno 
dobrem, proto jsem v pozici dobrovolníka. Věřím v plodnou spolupráci s dopisovateli 
–  jako tým uděláme maximum, aby čtenáři byli spokojeni.                Jiří Herynek  /jh/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Začátek nového školního roku proběhl v naší škole zvesela,  protože se všechny děti 
do školy velmi těšily.  Ačkoli jsme si společně užili během prázdnin dva tábory v 
Neratově a dva týdny měly děti možnost navštěvovat ve škole družinu, která byla plná 
pestrých aktivit, nestačilo to a září se nemohli dočkat jak děti, tak učitelé. S novým 
školním rokem nám přibyli do školy další čtyři kamarádi! Dvě holčičky Martinka a 
Bára a dva kluci Dan s Adámkem. Nijak jsme nelenili a hned jsme se pustili do práce - 
kromě učení jsme si podzimně vyzdobili školu, začaly nám podzimní práce na zahradě 
a přesadili jsme truhlíky. Také jsme si společně s novými spolužáky připravili taneček 
a pohádku O Smolíčkovi, se kterými jsme vystoupili v Neratově při příležitosti oslav 
25 let Sdružení Neratov.                                                                         Lucie Podzemná 

Tradiční „Světýlka“ se uskutečnila poslední zářiový víkend v kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Vrchní Orlici, tentokrát Dušičková. Dušičková proto, že byla 
vzpomínkou na zemřelé a nemocné muzikanty, kteří měli na Světýlkách vystupovat. 
V rámci Světýlek se nám podařilo nainstalovat nové okno ve věži kostela. Překvapila 
nás obrovská  návštěvnost - všem děkujeme za podporu. 
Také tradičně na konci září pořádá Český zahrádkářský svaz Kunvald  výstavu ovoce, 
zeleniny a květin. Součástí výstavy byl i prodej výrobků našich dílen z Kopečku. 
Zahrádkáři se prodej sami postarali. Nás těší nejen zájem návštěvníků o naše výrobky 
ale především příkladná spolupráce s členy zahrádkářů. Tímto bychom jim chtěli 
poděkovat za jejich velkou podporu a popřát jim příznivé klimatické podmínky pro 
další úrody. Děkujeme za spolupráci!                            Kopeček – Romana Bukáčková 

 

Pomalu se ochlazuje a tak byla 
koncem září uzavřena letní 
zahrádka Neratovské hospody. 
Velmi úspěšná sezona byla 
v závěru okořeněna vystoupením 
jihlavské hudební skupiny Petr 
Vošta Band. 
Celý kolektiv hospody se těší na 
své návštěvníky a věří, že i zimní 
sezona bude fajn.        Jiří Křesťan 
 
 

Už jen územní souhlas chybí 
k zahájení stavby zahradního 
domečku – slamáčku. Pro jeho 
vybudování bude potřeba každé 
pomoci. Tak neváhejte a těšíme 
se na každého dobrovolníka. 
 
Poděkování 
Legu za oblečeni a nadaci 
Světluška za Fuser pro naši 
školu. Škola děkuje také panu 
Ptáčkovi z Kunvaldu, který  
koupil dětem tyflopomůcky a 
další potřeby pro výuku. 

 
Z grantu CS pořídilo středisko 
Králiky nové židle a skříňky. 
 
Za milý dar v podobě oblečení 
děkujeme paní Růženě Šmídlové 
 
Dvě super skupiny dobrovolníků 
udělaly spoustu dobré práce a 
hodně nám pomohly .  
 
 

4.9.2017 ČSOB - 36 lidí (čištění 
terénu u kostela, pletí, stavění zdí 
na zahradě, úklid Šaríka a 
stodoly a ještě kotelny, štípaní a 
příprava dřeva. Dovezli s sebou 
nářadí a ochranné rukavice, které 
nám darovali. 
 
 
 

30.9.2017 Charita Hradec 
Králové s Petrou Zikovou –  
15 lidí (dělali na zahradě v 
Žamberku- pomohli při stavení 
domečku ze slámy, sbírali jablka, 
pleli).                 

Středisko chráněného bydlení hýří aktivitami 
Zúčastnili jsme se jako každý rok taneční zábavy Rytmus v Rokytnici v Orlických 
horách.  Letos jsme se poprvé prezentovali formou předtančení, které jsme zároveň 
předvedli v kostele při oslavě 25 let založení SN. 
S našimi uživateli pravidelně navštěvujeme plavecký bazén. Všichni si ho vrchovatě 
užívají – plavci zdokonalují plavecký styl a neplavci – ti, odpočívají a relaxují. A že se 
pobyt ve vodě líbí všem, to dokazuje veselá nálada a „těšení se“ na další plavání…. 
Snažíme se prezentovat ekologický přístup k životu. S uživateli jsme se shodli na tom, 
že nebudeme kupovat igelitové tašky, čímž budeme šetrni k životnímu prostředí. 
Uživatelé si proto začali v rámci "Tvoření" vyrábět látkové tašky na drobné nákupy v 
neratovském obchodě.                                                                           Klára Kadlecová 

Naše kuchyně měla dovolenou.   Všichni zaměstnanci kuchyně si ji užili na přelomu 
srpna a září. Už 4. září jsme se opět vrhli do práce. První polovina měsíce proběhla ve 
znamení adaptačních a cyklistických kurzů základních a středních škol. Na ně zostra 
navázaly oslavy našeho 25. výročí.  Kuchyň  prožila oslavu tradičně – s vysokým 
pracovním nasazením…..  „Každá akce je stejně hlavně o jídle“ jen lehce posteskla  
jedna z našich kolegyň v kuchyni. Na konci září ukončila pracovní činnost v kuchyni 
naše oblíbená paní kuchařka Hanka Kobolková.   Pracovala u nás dlouhých 9 let. Až 
půjdete okolo a „uslyšíte“ nápadné ticho, jako kdyby se nevařilo, nebojte se – vaříme! 
Jen naše paní „Miláčková“ už řádí  v Rychnově.  Děkujeme jí za léta mezi námi - bude 
se nám stýskat.                                                                                  Veronika Suchárová    

Připrravujeme 
18. 10.  2017 - burza Filantropie 

  3. 11.  2017 - kolaudace pivovaru 

Aktuállní události minulých dnů………. 
 

Povedlo se  

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



74  Ziemia Kłodzka nr 278-279/wrzesień-październik 2017

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

Kulturní program

září 2017
5. 8. - 8. 10., denně kromě pondělí,  
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Výstava věnovaná životu a umělecké tvorbě benediktinského 
kněze Sigismunda Ludvíka Boušky (1867-1942) při příležitosti 
výročí 150 let od jeho narození.
Výstavní síň Muzea Broumovska.  
Pořádá: Muzeum Broumovska a Petr Bergmann.

13. 8. – 24. 9.

Více na www.galeriedum.cz
Galerie dům, klášterní zahrada.

27. 8. – 8. 10. denně 10:00 – 16:00

Putovní výstava velkoformátových fotografií sakrálních památek 
z poutní stezky Via Sacra a prezentace kopie Malého postního 
plátna ze Žitavy.
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska, Städtischen 
Museen Zittau, Vereins Zittauer Fastentücher e.V. Marketing 
Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien.
Lapidárium, Klášter Broumov. 
Vstupné: zdarma.

1. 9.  18:00

Promluví J. E. Frič a zahraje Jim Čert. Výstava potrvá  
do konce září, v termínu 1. – 15. 9. denně 10:00 – 17:00,  
dále na tel. 605082738 (min. 5 osob).
Vystavují: Jan Pohorský (grafické práce a digitální koláže),  
David Szalay a Petr Vaněk (kovové plastiky).  
Nápaditost, originalita, nekonvenčnost!
21:00  JIM ČERT – koncert undergroundové legendy 
Undergroundový klub Eden. 
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš 

1. 9.  20:00 a 21:30

Za osvětlení svíčkami a loučemi potkáte mnoho zajímavých postav 
a čeká na vás nejedno překvapení. Letošním tématem prohlídek  
je stavitelství a Baroko. 
Doporučujeme rezervaci vstupenek. 
Objednávky: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Vstupné: dospělí 170,- Kč / děti 110,-Kč 

2. 9.  16:00

Pocta Ivanu Martinu Jirousovi, festival lásky, dobra a skvělé 
muziky – Kabaret Dr. Caligariho, Umělá hmota, Cimrmanovo 
torzo, Terra Ignota, Stará Dobrá Ruční Práce.
Undergroundový klub Eden. 
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš
Vstupenky: JM SPORT Broumov nebo na sgpitas@gmail.com, 
tel. 603 158 927.

2. 9.  18:00 

Desátý koncert letního hudebního festivalu Za poklady 
Broumovska.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov. 
Vstupné dobrovolné. 
Více na www.zapoklady.cz

2. 9. – 30. 9.  Po – Pá 9:00 – 17:00, So 9:00 – 12:00

Sběratel Petr Bergmann sestavil ze svých sbírek místopisné 
grafiky, starých map a dobových pohlednic výstavu zaměřenou 
na dobová vyobrazení Krkonoš, která zachycují jejich vývoj 
a osídlení v průběhu posledních dvou století. Výstava je 
uspořádána při příležitosti vydání stejnojmenné knihy.
Výstavní síň Café Herzog. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Petrem Bergmannem.
Vstupné: dobrovolné

4. 9. – 22. 9.  Po – pá 8:30 – 16:30

Fotograf Pavel Remar.
Výstavní síň na Staré radnici. Pořádá: Město Broumov

9. 9.  21:00

Komedie / Romantický, Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 107 min.
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky  
a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města.  
Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit 
zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, 
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet,  
ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého…
Dětské hřiště. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné zdarma.

12. 9.  19:00

Divadlo SemTamFór. Podstatou není zdolat svého soupeře  
a získat ženu svých snů, ale naopak se ženy za pomoci kamaráda 
zbavit. A to rozhodně není snadné. Malá lež plodí větší, jedna se vrší 
na druhou a pravda, která nakonec vyjde najevo, nepřináší  kýžený 
efekt. Konverzační komedie šikovně převrací klasické prvky komiky  
a odtud pramení její osvěžující originalita. Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,- Kč

13. 9.   19:00

Večer plný jazzové písně s nádechem indie stylu v experimentálním 
pojetí vás nenechá v klidu. Foyn Friis má tajemný, lehce zastřený 
hlas, osobité kouzlo a kapela groovuje tak, že budete chtít tančit. 
Rezervace: jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz, tel. 734 570 141. 
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč / 150,-  Kč (pro členy klubu ArtCafé)

15. 9.  18:00

Rodinný / Komedie, Česko, 2017, 83 min.
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) 
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra 
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne,  
že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen 
ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných 
spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou 
ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou 
mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. 
Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má…
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

16. 9.   13:00

Ochutnávka burčáku od moravských vinařů za doprovodu živé 
hudby. 
Klášter Broumov. Vstup zdarma.
 
17. 9.  14:00

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

20. 9.  18:00

Přednášející Ing. Ctibor Košťál připomene, v jaké že to malebné 
„zahrádce“ žijeme. Diváci uvidí spoustu snímků z nejrůznějších 
koutů naší malé, ale krásné země.
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

21. 9.   18:00

Barokní nástěnné malby v břevnovsko-broumovském opatství
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165, 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

22. 9.   18:00

Divadelní kus sepsali pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák. Součástí 
divadelního představení je i beseda o Cimrmanově životě a díle.
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš. Vstupenky: JM SPORT 
Broumov nebo na sgpitas@gmail.com,  tel. 603 158 927.

23. 9.   8:30 – 13:00

Nádvoří broumovského kláštera, klášterní zahrada. 
Prodej regionálních výrobků, občerstvení. Vstup zdarma. 

23. 9.  15:00

Čína/USA, 2016 , 80 min. Animovaný – Komedie – Rodinný. 
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a při-
pravuje se na stejnou kariéru, jako jeho táta. Má být hlídačem a strážit 
veselé a dovádivé ovečky před skupinou nadměrně mlsných vlků. Moc 
mu to nevoní a (upřímně) ani trochu mu to nejde. A pak se to stane…
Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

23. 9.   18:00

Hudební uskupení z Broumovska zaměřující se na lidové 
muzicírování (francouzské, irské, cikánské aj. hudby) zve 
na pohodový hudebně-zážitkový podvečer v atmosféře 
undergroundového klubu EDEN za doprovodu hudebních hostů 
a dalších nejen hudebních pochutin.

25. 9.  18:00

Akční – Drama – Historický – Životopisný, USA, 2016, 141 min.
V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett (Charlie Hunnam) 
poprvé vydává do Amazonie. Během několika expedic pod záštitou 
Královské geografické společnosti podplukovník Fawcett a jeho 
asistent Henry Costin (Robert Pattinson) zmapují dosud neznámé 
území v Bolívii. S pomocí domorodců se vydávají proti proudu  
Rio Verde. Výprava čelí kanibalům, nemocem, nekonečným dešťům 
a nedostatku potravin, ale Fawcett se nevzdává…
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

26. 9.  18:00

Pěvecký sbor Stěnavan, řídí Ladislav Šikut, soprán – Romana 
Rošková, Klára Nentvichová, Michaela Jeklová, varhany – 
Ladislav Šikut
Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov

26. 9.   18:00

Staré odrůdy ovoce jako přírodní a společenské dědictví
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Pořádá: Maiwaldova akademie, Klášter Broumov
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

28. 9. 

8:30-16:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
  Mírové náměstí
8:30  ZUŠ BROUMOV
  Mírové náměstí
8:30  SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE
  Kostel sv. Václava
9:30  SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OD KOSTELA SV. VÁCLAVA
  Sv. Václav se svou družinou započne svou cestu   
  na Mírovém náměstí u kostela sv. Václava
10:30  Tomáš Linka a Přímá linka
  Mírové náměstí
12:00  Danuta Goldon – Legler 
  Mírové náměstí
14:00  Lubomír Brabec 
  Mírové náměstí
15:00  O Drakovi a princezně Johance
  Městské divadlo Broumov

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

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

Kulturní program

říjen 2017
1.,3.,8. 10.  18:00

Bohoslužba – mše svatá. Klášterní kostel sv. Vojtěcha. 

3. – 27. 10. út – pá 8:30 – 16:30, so 8:00 – 11:00

Slovenská malířka Michaela Bodnárová-Holotová pracuje 
s nadčasovými tématy. V kontrastu k barevnosti květin 
nabízí místy až šedivost zástavby, tedy jakéhosi záhonu 
květin civilizace, která vzdala jakoukoliv snahu  
o barevnost. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 10. v 16:30.
Výstavní síň Café Herzog. 
Pořádá: Město Broumov 

Úterý 3. 10. 18:00

Komedie / Romantický, Česko, 2017, 90 min
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se 
blíží Kristovým létům a prožívá smolné období. Dostane 
výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou 
s matkou posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni  
a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje 
se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom!
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Středa 4. 10.   19:00

Boris Carloff se pohybuje mezi elektronikou, rockem  
a jazzem. Má klasické vzdělání na housle, projel s nimi 
skoro celou Evropu. Boris je šestinásobným vítězem 
hudební ankety Anděl, držitel ceny Apollo a jako 
producent i dvou platinových desek (Kryštof v Opeře, 
Kryštof: Jeviště) a  nejhranějších písniček českého éteru 
(Kryštof: Atentát, Tak nějak málo tančím). Rezervace: 
jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz, tel. 734 570 141
Sál Dřevník, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

5. 10.   18:00 
 

Pracovník Národního archivu ČR PhDr. Vladimír Waage, 
dlouholetým milovník a znalec Broumovska, představí 
vzácnou knihu ze 17. stol. u příležitosti jejího druhého vydání. 
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Sál kreslírna Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. 
Vstupné: 60,- Kč/ 30,- Kč (studenti a U3V)

Pátek 6.10.  18:00  vernisáž

Otevřeno vždy pátek, sobota 16:00 – 19:00
Galerie ULITY, Klub ROK

Úterý 10. 10.  19:00

Divadelní spolek Vojan, Libice nad Cidlinou.  

Volně na motivy novely Viktora Dyka „Krysař“. Bývalý 
člen Déčka Jiří Hlávka hraje příběh krysaře z Hammeln. 
Krysař Ahasver chodí světem od města k městu a zbavuje 
města krys pomocí kouzelné píšťaly… O rybáři Seppu 
Jörgenovi říkají, že je jednoduchý. Ale on vidí svět kolem 
sebe. Vidí, jak mezi krysařem a Agnes zahoří láska. Vidí 
radní, kteří slibují krysaři mzdu za vyčištění města od krys. 
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Středa 11. 10.  19:00

Agnieszka Derlak (piano, autorka reperotáru), Tymon 
Trabczyński (kontrabas) a Bartosz Szablowski (bicí). 
Směsice syrového jazzu, be-bopu, hard-bopu, swingu, 
klasiky, emotivních hispánských rytmů i melancholickou 
chopinovskou lyrikou. Rezervace:  
jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Pátek 13. 10.  18:00

Fotografie o přírodních zajímavostech Oldřicha Jenky, 
doprovázené slovem Jiřího Kopeckého
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

Sobota 14. 10.  20:00

Bohatá tombola, hraje hudební skupina STYL Václava 
Zacha. Předprodej vstupenek E.D.A Agentura,  
Mírové náměstí 55
Sál Dřevník. 
Pořádá: Taneční studio TAKT Igora Štěpa ve spolupráci  
s firmou E.D.A Agentura. Vstupné: 100,-Kč

Neděle 15. 10.  14:00

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

16. 10. 17:00

Městská knihovna v Broumově přivítá autorku  
a nakladatelku Evu Koudelkovou, která představí svou 
novou knihu s regionální tematikou „Byli jsme tam 
doma“. Hostem večera bude i Manfred Koláčný – jeden  
z pamětníků, jejichž výpovědi jsou v knize zachyceny.
Dětské oddělení Městské knihovny v Broumově. 
Vstupné: zdarma

Úterý 17. 10.  18:00

Akční / Thriller, USA, 2017, 91 min
Nájemný vrah Lucas se vzepře příkazu zabít mladou 
dívku Ellu, čímž se z nich stanou nečekaní spojenci, 
stávají se však lovnou zvěří. Jejich jedinou šancí na 
přežití je najít a potrestat vrahy dívčiny rodiny usilující 
nyní i o jejich životy.
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč

Sobota 21. 10.  15:00

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, 
Španělsko / USA / Belgie, 2017, 92 min
Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než 
jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se 
odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré 
planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin…
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč
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Neděle 22. 10.  19:00

Roberto Magris, František Uhlíř a Jaromír Helešic.  
Aneb vynikající italsko-americký pianista, Paganini 
kontrabasu a bubenická legenda.Rezervace:  
jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz, tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Čtvrtek 26. 10.  start 17:00 – 18:30

Přijďte se bát do parku Alejka, vystraší vás bludný 
mnich, ježibaba, krvežíznivý upír ... Spousta zábavy  
a úkolů nejen pro děti. Pro hodné děti připravena 
odměna.
Park Alejka Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 20,- Kč

26. a 27. 10. 9:00 – 16:00

Pozvánka pro děti školního věku, které by s námi chtěly 
prožít dva volné prázdninové dny v Ulitě. Budeme tvořit, 
lézt  na horolezecké stěně, zahrajeme si Bumper ball,  
a další hry...prostě prázdniny....
Program je zajištěn 9:00 – 16:00, ale přijít můžete  
již od 6:30 a zůstat s námi také až do 17:00. 
Přihlášky v Ulitě nejpozději do pátku 20. 10. 2017
DDM Ulita. 
Pořádá: DDM Ulita. 
Vstupné: 100,- Kč/den

26.10.  18:00 

Kolem poloviny minulého století se objevil nový 
matematický nástroj pro analýzu situací, ve kterých 
dochází k lidským interakcím (zejména soupeření,  
ale i spolupráce), tzv. teorie her. 
Přednášející: Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.,  
který se zabývá především sémantikou, analytickou 
filosofií a filosofií logiky. 
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 
tel. 734 443 165
Sál kreslírna Broumov. 
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. 
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

Sobota 28. 10.  15:00

 

O strašidelném zámku se povídá, že tam bydlí  
strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. 
Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová osiřelá 
Hermínka, která se vydala do světa hledat své štěstí.  
Setkání se strašidly jí přinese do života radost,
domov a naději…
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 40,- Kč

Sobota 28. 10.  19:00

Host: Stroy a další. Křest alba.
KD Střelnice. 
Vstupné: 160,- Kč
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

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

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

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

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

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

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach - 23.10.2017 r.. W wydarzeniu wzięło udział  aż 26 drużyn z Polski i Czech. 

Uroczyste zakończenie XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w czeskim Letohradzie.

Międzynarodowy Plener Artystyczny Sokolec 2017. W plenerze wzięło udział 16 artystów z Polski i Czech. Prace powstałe podczas wydarzenia pokazywane są 
w 7 miejscowościach po obu stronach granicy.

w w w. s koz k . e u

Nasze działania w IX i X 2017 r.
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