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Foto prof. K. Czapliński

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką 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 kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 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 Haus 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. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie 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 naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji 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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Wszystkim Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej”
życzymy błogosławionych, pogodnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych ludzi.
A Nowy 2018 rok niech obfituje
w łaski Boże i wszelką pomyślność.
Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Zimą białą
nocą ciemną
Poprzez lasy
Poprzez knieje
idzie Wiara
i Nadzieja
a jak dojdą
to zadnieje . . .
Monika Maciejczyk

Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”
wünschen wir zum Weihnachtsfest nur
das Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes Fest
im Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2018 wünschen
wir Gottes Segen und Wohlergehen.
Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí – Glatzer Bergland”

U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu
„Ziemia Kłodzka” vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších
a milovaných lidí.
A do nového roku 2018 přejeme spoustu boží
laskavosti a osobních úspěchů.
Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Zmierzch zapada
Noc nadchodzi
Mróz siarczysty
w Śniegu brodzi
Wiatr północny
w Mrok zawodzi
Las tajemny
ciemną Nocą
cały pogrążony w Bieli
i Choinka w śnieżnej czapie
Tam Anieli przycupnęli
na tę świętą Noc
Monika Maciejczyk

Maleńkie gwiazdeczki
śniegowe płateczki
Maleńka stajenka
Maleńka Panienka
Maleńka Dziecina
Największa
Monika Maciejczyk
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Monika Maciejczyk

Nieznana Opowieść Wigilijna, a orzełek w Koronie
Matkom Polkom na całym świecie Poświęcam
Ile to już lat minęło… a tradycja trwa.
Prababcie, Babcie, moja Matka… ja. Dziedzictwo Matek
przechodzące z pokolenia na pokolenie. Wieczne Matki Polki
o dłoniach dobroci pełnych jak łaski.
Wracają wspomnienia i wypełniają Przestrzeń białej Ciszy
Wigilijnej Nocy. Na granatowym, zimowym, mroźnym niebie
drży iskierka pierwszej Gwiazdy. Płatki śniegu opadają powoli, dostojnie, otulając łagodnością i pokojem. Oczekiwanie…
I ta szczególna słodycz, która spływa z Gwiazd mocą wybaczania wszystkiego i wszystkim. Przeczucie Potęgi. Bowiem
prawdziwa Wielkość rodzi się z Tajemnicy w ciemności
i pokorze, tylko w obliczu świadectwa blasku Gwiazd.
Pachnie świerczyna, a złocisto - pomarańczowy ogień
wesoło igra w kominku. Woń grzybów, smażonej ryby
i świeżo upieczonych ciast wypływa z salonu i wypełnia Dwór,
przemierzając izby, strychy i piwnice. Wypływa przez otwarte
okienko i snuje się w zimowym, pełnym różanych chochołów
ogrodzie. Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczorna krzątanina… białe koszule, aksamitne, granatowe wstążki.
Twarze dzieci różane od emocji, oczy błyszczące
od radości i blasku świec migocących światłem odbijającym
się od bieli świątecznego obrusa. Zapach siana i choinki,
ubranej i strojnej. Błyszczącej jak klejnot Świąt Bożego
Narodzenia. Prezenty i małe tajemnice, które skrywa kolorowy, szeleszczący papier rozsuwany niecierpliwymi dłońmi…
tuż przed kolacją. I … Matka. Gospodyni w jeszcze przypiętym do świątecznego stroju białym fartuszku. Dobra Wróżka;
jak to mają we zwyczaju owe czarodziejki prawie niewidzialne, wróżki… stoliczku nakryj się. Cicho i bez rozgłosu oszczędzająca grosz każdy, niewielki w maleńkim portfeliku
z gwiazdką. W szufladzie biurka tuż przy rękopisach…
To na święta. Mateczka, co idzie do miasta w dzień mroźny lub w roztopy, pełne błota śnieżnego rozchlapywanego
przez samochody. Wybiera z półek sklepowych różności,
a i przemyśli wszystko swoim matczynym rozumem i sercem,
i… do domu znosi. Wolno i cierpliwie. O wszystkim pamięta,
bo to najmniejszy drobiazg jej czujnemu oku nie ujdzie.
Na kuchni rondle z przysmakami, na stole talerze błyszczą bielą i złoceniem. Biel opłatka i czerwień polerowanych
jabłek. Firanki świeżością pachnące, a jasne, złociste podłogi
odbijają światła świąt. Pod choinką małe paczuszki, nocą skryte, bardziej pełne miłości niźli darów cennych. Dwór ustrojony sosną zieloną, świerkami i okiem gospodarskim czujnym
i przezornym. Takim, co to wedle przysłowia – konia tuczy.

Autor: Monika Maciejczyk, „Madonna w deszczu gwiazd”.

A jeśli chwila czasu wolnego zostanie, to Mateczka
na zwieńczenie dzieła Bożonarodzeniowego, z pudła starego
na pawlaczu, wyjmie bombkę maleńką, czerwoną z orzełkiem
w koronie złotą iskrą sypanym, co to jeszcze czasy Prababci
pamięta i wozów konnych, i Rzeczpospolitej, co odrodziła
się prawie wiek temu w noc listopadową. I dłońmi swoimi
ciepłymi z największą uwagą klejnot ten serdeczny na choince
wiesza… w puchach wat bielusich i włosów anielskich… ot,
na wszelki przypadek, co uchowaj Boże! Kruchość dłońmi
chroniąc i tożsamość rodu. Bowiem skąd przyszliśmy i dokąd
zmierzamy? Ten inicjał człowieczy, polski, tutaj w krąg wpisany. On to przecie nie z ziemi lecz z serca idący odpowiedź swą
wiedzie… na pytanie odwieczne… Kim jesteśmy dzisiaj?
Bowiem to nie ziemia, w którą Los nas rzucił jak ziarno,
co obcą być może choć serdeczną, lecz to co ród ma w sobie… tożsamość, co zawsze i wszędzie, i na obcej ziemi - trwa.
A rodzinę czułością nocy i kolędą polską pieści i dotyka… polska rzewna muzyka… Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław
Ojczyznę miłą…
Cicha noc, święta noc…
I tylko Matki się w czuwaniu zmieniają, poprzez lata
i wieki. Jam tej nocy Matką, a po mnie inne nadejdą w pochodzie historii … bo dzieło musi trwać. A za oknem w ciemnościach dzwony grają na Pasterkę pod Gwiazdami, niosąc swój
Dźwięk poprzez Dolinę, góry i lasy, w stepy i równiny… hen
tam, daleko w serce człowieka.
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

WIĘZIEŃ NAZIZMU - KS. GERHARD HIRSCHFELDER
I BOŻE NARODZENIE
Geneza artykułu
Wkroczyliśmy w czas, kiedy
to nie tylko we francuskim Ploermel, ale na całym już kontynencie europejskim trzeba na nowo,
świadomie i odważnie walczyć
o krzyż - znak największej miłości
i ołtarz zbawienia. Należy to czynić, najpierw w naszych sercach,
aby nie zabrakło nam odwagi, by
w trudnych chwilach wyciągnąć
ręce do Krzyża, mówiąc: „Witaj
krzyżu, moja jedyna mocy i nadziejo!”, a następnie w przestrzeni
publicznej. Ufam, że w większości mamy już pełną świadomość,
że żyjemy w niezwykle skonfliktowanym świecie, w którym
przebiega potężny i skoordynowany atak cywilizacji śmierci
(jej ojcami są Martin Heidegger
i Jean Paul Sartr) i coraz bardziej
natarczywy proces demonizacji wychowania i kultury. Przy
czym, narastający kryzys Europy może stać się przełomem
dla współczesnej cywilizacji
w skali całego globu. Europa już
dzisiaj infekuje i kolonizuje inne
kontynenty (m.in. Azję i Afrykę),
narzucając im swoją patologiczną
wizję rodziny i ideologię gender.
O zagrożeniu cywilizacją śmierci
wielokrotnie, w proroczy sposób
mówił i pisał św. Jan Paweł II: „we
współczesnym kontekście społecznym, naznaczonym przez
dramatyczną walkę między
kulturą życia a kulturą śmierci,
należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwalający
na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb”
(encyklika „Evangelium Vitae”, 95).
W sytuacji kiedy Europa przeżywa głęboki kryzys tożsamości
(nb. do upadku doprowadziło
odejście od chrześcijańskich
wartości, ateizm, wrogość wobec Kościoła, sekularyzm, hedonizm i praktyczny materializm),
na początku października 2017
roku w gronie ok. 1 miliona osób
modliliśmy się na naszych granicach o pokój i o zwycięstwo
cywilizacji życia i miłości, stanowiącej fundament chrześcijaństwa. Polacy podjęli modlitewny szturm o dobro wspólne nie
tylko naszej ojczyzny, ale także
w wymiarze całego świata. Mo-

dliliśmy się o siłę do wyruszenia
na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna, co jest poszukiwaniem
odblasku Boga oraz wspólnoty
ducha Europy, która stanowi
o jej tożsamości, warunkuje faktyczne zjednoczenie i buduje cywilizację miłości. Warto w tym
miejscu podkreślić fakt, że był to
swego rodzaju zalążek nowego
typu „odsieczy wiedeńskiej”
na miarę wyzwań XXI w.
Wielki Europejczyk, reformator zakonu benedyktynów
i współzałożyciel zakonu cystersów św. Bernard z Clairvaux
SOC (1090 - 1153) głosił przekonanie, że „kto stoi w miejscu ten
się cofa”. Jest więc oczywistym,
że w każdym położeniu, czasie
i narodzie, każdy z nas powinien znaleźć odpowiedź na
podstawowe pytanie: w jaki
sposób człowiek może rzeczywiście być na obraz Trójjedynego Boga Miłości, do Niego się
efektywnie upodabniać i z Nim
się synchronizować? W XX wieku
nazistowska religia zawłaszczała
nie tylko dzieci i młodzież (zob.
m.in. Hitlerjugend), zagłuszała
i wypierała chrześcijaństwo,
a równocześnie poniżała i deptała godność człowieka oraz
na skalę przemysłową realizowała zagładę Żydów i tzw. podludzi. Co więcej, w sytuacji, kiedy
ubóstwiany w Niemczech Führer - Adolf Hitler, duszę wielkiego
i dumnego narodu niemieckiego,
jego najwyższe aspiracje, wartości i cele zredukował do kategorii
wręcz zwierzęcej czystości rasy,
szerząc nienawiść do narodów
brudnej rasy, czyli zbytecznych
podludzi, to w tym czasie o prawdę o człowieku i jego godność
w bezkompromisowy sposób
walczyli m.in. ks. Joseph Kentenich, jak i młody duszpasterz
ziemi kłodzkiej ks. Gerard Hirschfelder.
Dzisiaj na fundamentalne
pytanie: jak realizować obraz
Boga w człowieku, czyli pełnię
człowieczeństwa w jej dynamice
trynitarnej, odpowiada w najnowszej książce przedstawiciel
Afryki i watykański hierarcha
- ks. kard Robert Sarach: współczesny człowiek „musi wejść
w milczenie. Otulając się milcze-

Ks. Gerard Hirschfelder; źródło: archiwum ks. T. Fitycha

Ks. prof. Romano Guardini

niem, ponieważ sam Bóg mieszka
w wielkim milczeniu, człowiek
jest blisko nieba, a raczej daje
Bogu objawiać się w nim. Boga
spotykamy tylko w wiecznym
milczeniu, gdzie przebywa. […]
W sercu człowieka panuje wrodzone milczenie, gdyż Bóg przebywa w najtajniejszej głębi każdej osoby. Bóg jest milczeniem
i to Boskie milczenie mieszka
w człowieku. […] Bóg nas niesie, a my żyjemy z Nim w każdej
chwili, zachowując milczenie.
Nic lepiej nie umożliwi odkrycia
Boga niż Jego milczenie, wpisane
w centrum naszego jestestwa”
(zob. tenże, Moc ciszy, [Warszawa
2017], s. 34-35). Dodajmy jeszcze za kartuzem O. Augustynem

Guillerand, że „zamilknięcie jest
warunkiem milczenia, ale to jeszcze nie jest milczenie. Milczenie
jest słowem, milczenie jest myślą.
Słowem i myślą, w których skupiają się wszystkie słowa i wszystkie myśli” (zob. tenże, Modlitwa
kartuzjańska, Kraków 1994,
s. 99). Niestety, fałszywi prorocy
i samozwańczy architekci chorej
emancypacji człowieka naszych
czasów, jak i współczesne potęgi świata, które w liberalno-materialistycznym duchu usiłują
ukształtować człowieka doby
globalizacji, w sposób systemowy
i metodyczny usuwają zarówno
sacrum jak i ciszę. Musimy być
więc świadomi, że nawet pośrodku zgiełku, funkcjonalizmu
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i aktywizmu wyrywającego nas
z wymiaru transcendentnego
i z wszelkich praktyk życia wewnętrznego, można pozostawać
w ciszy i wewnętrznym pokoju.
Z pewnością zaintryguję
Czytelników, kiedy powiem,
że szczególną inspiracją do pochylenia się nad tematem przeżywania Boga Miłości w obozie
KL Dachau (prototypowym dla
cywilizacji śmierci i miejscu szkolenia nazistowskiej formacji SS),
czyli inaczej permanentnego
Wcielania się Logosu – ustawicznego Bożego Narodzenia przez
ks. Gerharda Hirschfeldera, stały się dla mnie niezwykle cenne książki kard. Roberta Saraha:
„Bóg albo nic” i „Moc ciszy”. W tej
drugiej jest zawarta głęboka refleksja o konieczności modlitwy,
jako przyjacielskiego dialogu
z Trójjedynym Bogiem, prowadzonego w życiu codziennym.
To zarazem, z jednej strony
prorockie wezwanie do buntu
przeciwko globalnej dyktaturze hałasu i zapędzenia ludzi
donikąd (innymi słowy do wywracania wszystkich wartości
do góry nogami), a z drugiej
jest to zdrowy, mądry, pilny
i od dawna oczekiwany chrześcijański i sapiencjalny raban.
Bowiem w żaden sposób nie
zdezaktualizowała się prawda
porzekadeł głoszących, że autentyczne i wielkie dzieła rodzą
się w ciszy oraz mądrość zwerbalizowana przez Antoine de
Saint-Exupéry – „najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu” (Mały
książę, 1943).
Ikona niezłomnego
duszpasterstwa ziemi
kłodzkiej doby nazizmu
W czasach nazistowskiej
przemocy, destrukcji moralnej
i fizycznej oraz pogłębiającej się
grozy i beznadziei sumieniem
mieszkańców ziemi kłodzkiej stał
się charyzmatyczny duszpasterz
i obrońca godności młodzieży
ks. Gerhard Hirschfelder (1907
- 1942). Przypomnijmy, dawny
powiat kłodzki (niem. Landkreis Glatz), część dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, liczył 5 miast,
96 gmin i 1 dominium dziedziczne. Dominujące wyznanie stanowili tu katolicy (90% w 1925
roku), a następnie protestanci
(9% w 1925 r.). W roku 1939 żyło
tu 123130 osób, w tym aż 107228
katolików, 13953 protestantów,
94 przedstawicieli innych wyznań

chrześcijańskich oraz 38 Żydów.
Ks. Hirschfelder umiał odważnie i konsekwentnie odczytywać
znaki Nieba, jak i wyzwania swoich czasów. W niezłomny sposób
upominał się o ludzką godność,
prawdę, wolność i chrześcijańską solidarność w życiu społecznym. Boża moc i mądrość
objawiła się tym w nieślubnym
dziecku i skromnym chłopaku
z kłodzkiej starówki, zwłaszcza
w 1941 r. Należy podkreślić, że od
szeregu lat jego niezłomna wiara i pasterska miłość przyciągała
i skupiała uwagę wszystkich dzieci i młodzież, rolników, robotników, lokalnych twórców
i poetów oraz duchownych,
ludzi różnego wieku i przekonań. Nazistowskim mordercom
ks. Gerharda nie udało się Go
uciszyć nawet poprzez krematorium w KL Dachau. Dziś kult
błogosławionego ks. Hirschfeldera rozwija się w Niemczech
i w Polsce, ukazując wszystkim
pielgrzymującym na ziemi drogę, która jego – jak i niezliczone
rzesze świętych - zaprowadziła
do świętości i pełnej wspólnoty nieba. Bowiem w świętości
nie chodzi o perfekcyjne życie,
ale o konsekwentną przyjaźń
z Trójjedynym Bogiem, a zarazem
o bycie darem dla innych i „wysoką miarę życia codziennego”
(Jan Paweł II).
Od siedmiu lat jest on pierwszym błogosławionym młodej
diecezji świdnickiej. Ks. Gerhard
od młodości nosił w sobie pragnienie świętości oraz odwagę
i wytrwałość w jej realizacji.
W zasadzie przez całe życie, ale
szczególnie przez dziesięć lat
kapłańskiej posługi dokładał
starań, aby dać poznać ludziom
bezgraniczną i konkretną miłość
Boga do człowieka. Zarazem
uczył, że praktyki pobożne
i emocje religijne nie zastępują
autentycznej duchowości. Bowiem ta ostatnia bardziej polega
na głębokiej, osobowej przyjaźni
z Jezusem i wytrwałym staniu
pod krzyżem. Należy więc unikać lęku i duchowych dezercji,
a mężnie - jak Matka Boża Bolesna – w Jej ikonie Stabat Mater i wielu świętych, starać się
uczestniczyć w tajemnicy krzyża
– źródle zbawienia i jedynej nadziei ludzkości (ukazuje to m.in.
motto jego obrazka prymicyjnego). Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
był prawdziwym świadkiem
działania Boga Miłości, który nie
skupiał uwagi na sobie samym.
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Nic więc dziwnego, że dla wielu
mieszkańców ziemi kłodzkiej był
on świetlanym punktem odniesienia, kolumną katolickiej wiary
oraz prorokiem chrześcijańskiej
nadziei.
Niestety nie mamy dzisiaj
możliwości prowadzenia bezpośredniego dialogu z tym
w ybitnym K łodzczaninem
na kluczowy temat dramatu
jego prawdziwej osobowości
i wielorakich dróg rodzenia się do
pełni Bożego obrazu (zob. Rdz.
1,27; nb. ten wyraża się poprzez
zdolność do kochania realizowaną w każdych warunkach). Nie
mniej, od szeregu lat usiłujemy
jednak coraz bardziej poznać
jego „duchowe DNA”, czyli tożsamość relacjonalną, kapłańską
misję i świetlane ewangeliczne
świadectwo. Temu celowi służy
cały szereg publikacji i książek
(w tym także i Autora niniejszego
przyczynku), ukazujących m.in.
jego: środowisko życiowe okresu
dzieciństwa, przyjaciół z okresu
młodości i posługi kapłańskiej,
pobożności i miejsc pielgrzym-

kowych ziemi kłodzkiej, ruchów
kościelnych, w których wzrastał
i którym posługiwał, redemptorystów wyniesionych do chwały
ołtarzy (jak postać numer trzy
w zakonie redemptorystów,
zakonny brat i mistyk - św. Gerard, z którym się w pełni identyfikował); wielkich dziekanów
kłodzkich pierwszej połowy
XX w.; duchowości szensztackiej, z której czerpał inspiracje
i wzory duszpasterskie, świadectw wychowanków z Czermnej
i Bystrzycy Kłodzkiej, duchową
charakterystykę życiowego
Wielkiego Tygodnia przeżytego
w KL Dachau… Tym razem
odniesiemy się do pierwszej
z fundamentalnych prawd wiary.
Pragniemy przybliżyć kluczową
relację i więź ks. Gerharda Hirschfeldera z Jezusem – Słowem
Wcielonym, czyli realizację permanentnego Bożego Narodzenia
nie tylko w okresie posługi kapłańskiej, ale przede wszystkim w
czasie próby, czyli w czasie kłodzkiego więzienia, transportu koleją przez Wiedeń do KL Dachau,

Flaga niemieckich protestantów „Deutsche Christen”; źródło: witryna społeczna https://i.
ytimg.com/vi/YruGZSVgP0A/maxresdefault.jpg

Dworzec Kolejowy – Kłodzko Miasto (widokówka z 1901 r.); źródło: witryna
społeczna https://dolny-slask.org.pl/4842087,foto.html?idEntity=4719630
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jak i podczas siedmiu miesięcy
poniżania i wyniszczania w obozie zagłady.
Z precyzją mistyka oraz profesora filozofii, teologii i duchowości, tę ważną prawdę wyjaśnia
nam na nowo największy autorytet niemieckiego katolicyzmu
ostatnich pokoleń i kandydat na
ołtarze - ks. Romano Guardini.
„Rzeczy wielkie dokonują się
przecież w ciszy. Nie w hałasie
i zamęcie zewnętrznych zdarzeń,
lecz w jasności wewnętrznego
widzenia, w łagodnym odruchu
decyzji, w utajonych ofiarach
i aktach przezwyciężania siebie:
kiedy serce jest poruszone miłością, wolność ducha wezwana
do czynu, a jego łono zapłodnione, tak aby mogło wydać
dzieło. Ciche moce są w istocie
mocami silnymi. Skierujmy teraz
swoje spojrzenie na najcichsze
ze wszystkich wydarzeń – na to,
które z woli Boga jest ciche, oddalone od całego zamętu świata”
(zob. R. Guardini, Bóg. Nasz Pan
Jezus Chrystus. Osoba i życie,
Warszawa 1999, s. 22).
Współczesne zagrożenia
ludzkiej tożsamości,
człowieczeństwa
i cywilizacji zachodniej
Zanim spojrzymy na ciemne
dekady i wyzywania pierwszej
połowy XX wieku, odniesiemy
się do naszych realiów. Trzeba sobie w tym miejscu jednoznacznie
powiedzieć, że jesteśmy spadkobiercami wielu herezji, ideologii
i kryzysów, które miały miejsce na naszym kontynencie
przed wiekami. Na współczesną
kondycję tożsamości i kultury
europejskiej wpływ wywarła
nie tylko schizma wschodnia, ale
i reformacja protestancka, coraz
częściej nazywana przez naukowców rewolucją, i to wielce
destrukcyjną. Prof. Grzegorz
Kucharczyk z PAN twierdzi jednoznacznie: „skutkiem reformacji
było rozbicie jedności Kościoła
na Zachodzie i cywilizacji Christianitas”. Kolejnym jej tragicznym pokłosiem był trwający
przez całe wieki proces bizantynizmu (prof. Feliks Koneczny),
czyli dominacji władzy świeckiej
nad władzą duchowną i głęboko
idącej sekularyzacji życia społecznego. Na reformacji wiele zyskało
państwo. Od 1555 roku zostało
wyposażone w śmiercionośną
zasadę cuius regio, eius religio
(czyja władza, tego wyznanie).

Ponadto na Zachodzie doszło do
czegoś dotąd niespotykanego.
Władca świecki stał się jednocześnie głową Kościoła, tak stało się
m.in. w Anglii, a do dzisiaj jest tak
w Szwecji. Nic dziwnego, że źródła dzisiejszego kryzysu duchowego Europy tkwią w destrukcyjnej reformacji i w działaniu
masonerii. Bardzo jednoznacznie ukazuje to chociażby historia Niemiec (nb. aktualnie działa
tam pięć Wielkich Lóż i 500 lokalnych z ponad 15 tys. członków,
ale przed wojną było ich aż 130
tys.). Należy tu z mocą podkreślić,
że zagadnienie obecności religii
i Pana Boga w życiu publicznym
jest centralnym zagadnieniem
kultury i cywilizacji. Bez kultury
nie może funkcjonować naród,
nie może funkcjonować żadne
społeczeństwo. Zgoda na to,
by stopniowo rugować Boga,
by z życia publicznego rugować
Trójcę Świętą i wszelkie symbole sakralne, jest tak naprawdę
zgodą na zniszczenie kultury
i europejskiej tożsamości.
Stąd to w aktualnym położeniu zagadnienia ciszy i wolności
ducha są dla nas o tyle ważne
i inspirujące, gdyż współczesne
tsunami dyktatury banału, pustki
i zagonienia, miażdży nas nie tylko powodzią informacji (często
propagandowej, pijarowskiej
i z gruntu rzeczy kłamliwej,
w tym agresywnego hejtu), wyrafinowanego pijaru, ale także
szkodliwą modą, brzydotą i hałasem. Nie trzeba nikogo przekonywać, że żyjemy zbyt szybko i zbyt
powierzchownie, a w dodatku
żyjemy w zbyt głośnym świecie
(do domów często dociera nie
tylko szum ruchu samochodowego, autostrad; na koncertach, w kinach, na dyskotekach
moc fali dźwiękowej dosłownie przewraca nam wnętrzności; atakują nas i docierają
do naszych słuchawek, telefonów
i audiobooków setki i tysiące
słów oraz piosenek, filmów, filmików, z którymi nawet biegamy
po lesie i jeździmy rowerowymi
trasami...). Tego wszystkiego,
tzn. granicznych dla zdrowia fizycznego decybeli, hałaśliwych
dźwięków i wylewających je
urządzeń, zarazem wykradających nam bezcenny czas łaski
– „kairos”, jest niestety za dużo.
Ten fenomen jawi się jako systemowy „znak sprzeciwu” (por. Łk
2, 34). Dzisiaj telefony dzwonią
już dosłownie wszędzie, także
w kościołach, w aulach, gabine-

Boże Narodzenie – Misterium światłości, Pokłon pasterzy - reprodukcja obrazu Rembrandta

tach zabiegowych, na przejściach
dla pieszych…. Ludzie wciąż ze
sobą rozmawiają, piszą SMS-y, ale
co niepokojące zanika sztuka
rozmowy, dialogu i uważnego
słuchania ze zrozumieniem, empatii i solidarności.
Tragicznym skutkiem dyktatury bezmyślności, pustki, zagonienia i hałasu jest nie tylko brak
używania rozumu, uszkodzony
słuch, często już w młodym wieku. Największym zagrożeniem
jest jednak niszczenie prymatu
ducha nad materią i paradygmatu głoszącego, że wiara i rozum
to podstawowe skrzydła, dzięki
którym człowiek może się integralnie rozwijać. Niezwykle destrukcyjną rzeczywistością jest
utrata umiejętności słuchania
drugiej osoby i budowania więzi
społecznych. Jest to brak zdolności słuchania nie tylko innych,
ale także i samego siebie. Przy
czym skutek najtragiczniejszy,
to fakt iż przestajemy słyszeć
Trójjedynego Boga, który przemawia w ciszy. Tracimy wrażliwość i umiejętność odbioru
sacrum oraz religijny słuch
duszy. Równocześnie tracimy
źródło Bożej mocy i sens życia. Zagonienie, hałas, wrzask
i upokarzający drugą osobę
krzyk, od dawna wykorzystywały
wrogie człowiekowi ideologie,
w tym naziści - „kapłani śmierci”.
W ich sztandarowej formacji SS-mani byli znani zwłaszcza jako
obrońcy narodowego ateizmu,
nazistowskiej religii i boskiego
kultu Hitlera oraz jako czynni
stróże i zarządcy nazistowskich

obozów koncentracyjnych,
gigantycznych fabryk śmierci
XX w. Bowiem hałas i zgiełk, jak
też wielość informacji, spraw
i osób, a nawet samych słów bardzo często jest formą przemocy
(także i medialnej) i groźną formą
poniżenia. I co istotne, tego typu
przejawy nadużywania władzy
i siły niszczą prymat osoby
przed zwierzęciem i rzeczą oraz
odbierają nam wewnętrzną ciszę,
tak bardzo niezbędną do zaistnienia i pielęgnowania głębokiej
relacji i osobowej przyjaźni z Bogiem. Wykluczają one możliwość
podjęcia podstawowego wyboru: Bóg albo nic oraz zrobienie
fundamentalnego odkrycia niezbędnego dla istnienia każdej
osoby, że „sam Bóg wystarczy”
(św Teresa z Avila), i że tylko
„tam gdzie jest Bóg, tam jest
przyszłość” (Benedykt XVI).
Z kolei zaistniałą w kulturze
i nas samych pustkę, za każdym
razem skrzętnie zagospodarowują coraz to nowsze, ale zawsze
śmiercionośne i antyludzkie
ideologie, jak np. nazizm, komunizm, genderyzm, multikulturalizm. Ten ostatni ma zapewne
zastąpić w Europie uniwersalizm
chrześcijański. Co więcej, one nie
wygasają jednak same z siebie
i nie tracą swych hałaśliwych,
natrętnych i zniewolonych propagatorów, rzekomego postępowego i uszczęśliwiającego
na siłę porządku świata,
za każdym razem nowszego
i rzekomo najbardziej postępowego! Stąd to - jak nauczał
natchniony Apostoł Narodów
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- zło trzeba ustawicznie zwyciężać dobrem (por. Rz 12,21).
Co ciekawe, nadal nie tylko nie
dostrzega tego problemu i nie
proponuje drogi wyjścia wielu
przedstawicieli rządów i elit
europejskich, z Unią Europejską
na czele. Wręcz przeciwnie, nadal
w antydemokratyczny i systemowy sposób, odgórnie narzuca się
i wręcz promuje coraz to nowsze
destrukcyjne ideologie.
Warto w tym miejscu podkreślić chociażby jeden bardzo
wymowny fakt. Otóż Benedykt
XVI (*1927) po watykańskich
odwiedzinach Władimira Putina
(*1952) powiedział m.in.: „nie poruszaliśmy głębszych tematów,
ale wydaje mi się, że - oczywiście jako człowiek władzy – czuje
się [on] dotknięty koniecznością
wiary. To realista. Dostrzega jak
mocno pogrążyła Rosję degradacja moralności. Jako patriota
chcący przywrócić krajowi status
mocarstwa widzi, że zniszczenie chrześcijaństwa prowadzi
do upadku państwa. Człowiek
potrzebuje Boga – to dla niego
oczywiste i na pewno czuje to
wewnętrznie” (zob. P. Seewald,
Benedykt XVI ostatnie rozmowy,
[Kraków 2016], s. 247).
Nazistowscy wrogowie
Boga, człowieka i święta
narodzin Słowa Wcielonego
Od chwili narodzin Jezusa
spotykał totalny „znak sprzeciwu. W drugim wieku chrześcijaństwa umiłowany uczeń
św. Jana Apostoła i Ewangelisty św. Polikarp, biskup Smyrny
(ok. 69 -23 II 156), opierając
się na nauce Jezusa („kto was
odrzuca, Mnie odrzuca, a kto
Mnie odrzuca, odrzuca Tego,
który Mnie posłał” Łk 10,16), jak
i swego mistrza, w liście do Filipian zawarł nie tylko niezwykle
celną diagnozę, ale też posłużył się precyzyjnym terminem.
Do dzisiaj nie straciła ona nic
ze swej aktualności: „Każdy, kto
nie uznaje, że Jezus Chrystus
przyszedł w ciele, jest antychrystem”; a także ten, kto nie uznaje
świadectwa krzyża, jest z diabła.
Ktokolwiek nagina słowo Pana
do własnych pragnień i głosi, że
nie ma zmartwychwstania ani
sądu, ten jest pierworodnym szatana” (zob. rozdz. 6, 1 - 8, 2; por.
1 J 2,22-26; 1 J 4,2-3; 2 J 7; 2 Tes
2,9-12). Jezus Zbawiciel powiedział o ojcu i sprawcy wszelkiego
zła krótko i jednoznacznie, to:

„kłamca i zabójca od początku”
(por. J 8, 44).
W świetle ewangelicznej
prawdy głoszącej, że „drzewo poznaje się po owocach”, oraz słów
Apostoła Narodów: „co człowiek
sieje, to i żąć będzie: kto sieje
w ciele swoim, jako plon ciała
zbiera zagładę” (Ga 6,8b). Trzeba
w tym miejscu powiedzieć krótko i jednoznacznie: nazistowski
kult szatana był główną drogą
Hitlera do władzy. Innymi słowy
Adolf Hitler był satanistą, okultystą i ateistą, a propagowany
nazizm nową religię uczynił
ateistycznym systemem państwowym. Nie tylko podeptał
on symbol krzyża, ale w miejsce
prymatu chrześcijańskiej miłości
wprowadził pogardę, przemoc
i nienawiść oraz systemowy
i wszechobecny kult śmierci. Stąd
nie może nikogo dziwić, iż jako
wódz III Rzeszy otwarcie głosił:
[chrześcijańską] „wiarę powinno się tracić jak pierwsze zęby”.
To on stoi zarówno u genezy powstania ok. 12 tysięcy obozów
zgłady (były one umiejscowione na terytorium III Rzeszy oraz
na ziemiach państw okupowanych; nb. KL Dachau stał
się największym kapłańskim
cmentarzem świata), jak i walki
dwóch demonów, jak się ostatnio określa II wojnę światową.
W sumie, straty w II wojnie
światowej są astronomiczne.
Całkowita liczba zabitych cywili
wyniosła ok. 55 milionów ludzi
(w tym ponad 6 mln Polaków),
z czego 19–28 milionów zmarło
w wyniku głodu i chorób. Całkowita liczba ofiar działań militarnych wynosiła ok. 25 milionów,
w tym około 5 milionów zmarłych to także jeńcy wojenni,
którzy utracili życie w niewoli.
Nie mówiąc o upadku etyki
i kultury, pracy przymusowej,
przesiedleniach, czy też stratach
materialnych.
W pierwszych dekadach
XX wieku, w sytuacji kiedy nadal
dla większości Europejczyków,
jak i zresztą chrześcijan całego
świata, najpiękniejszym i najbardziej oczekiwanym świętem było
Boże Narodzenie, naziści je odrzucali. To jedno z największych
świąt chrześcijańskich uobecnia fundamentalną prawdę,
że wolą Boga Ojca było, aby Syn
Boży przeszedł do człowieka
w uniżeniu. Z tego względu
wielu zbuntowanych aniołów
wzgardziło Trójjedynym Bogiem,
gdyż Bóg – Słowo Odwieczne
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stał się człowiekiem z miłości
do człowieka. Szatan - upadły
anioł, wzgardził Bogiem, nie
mógł bowiem znieść tego, że
Jego Pan tak bardzo ukochał
człowieka. Adolf Hitler, jak też
i „numer dwa III Rzeszy” - Heinrich
Himmler, wręcz obsesyjnie nie
znosił prawdy o wcieleniu Syna
Bożego, czyli całej głębi tajemnicy i przesłania Świąt Bożego
Narodzenia. Potwierdza to jeden
z biografów Hitlera: „Führer nie
znosił Bożego Narodzenia oraz
związanej z nim świątecznej uroczystej atmosfery [...]”. Informacje tę potwierdza również pani
Traudl Junge (1920 - 2002), była
sekretarka Hitlera: „Nie uznawał
Świąt Bożego Narodzenia, choinek, świeczek, kolęd i świątecznych obyczajów” (zob. Z Hitlerem
do końca [Bis zur letzten Stunde, 2002], Traudl Junge, Melissa
Müller, Dom Wydawniczy Bellona 2003). Co więcej Hitler, który
od rewolucjonisty Marcina Lutra
przejął antysemickie nastawienie,
a następnie destrukcyjną zasadę
cujus regio ejus religio (pol. czyja
władza tego religia), tolerował
jeszcze i tylko instrumentalnie
traktował protestantyzm (nb. to
on zamianował protestanckiego biskupa dla całych Niemiec),
a katolicyzm uważał wręcz
za „nieszczęście” dla Niemiec.
Natomiast papieża uznawał
za osobistego wroga numer jeden. W jednej z wypowiedzi Wódz
III Rzeszy stwierdził: „naszym
nieszczęściem jest posiadanie
niewłaściwej religii [...] dlaczego
nie mamy takiej religii jak Japończycy, która za najwyższe dobro
uznaje ofiarę dla ojczyzny?”.
Co więcej, Christa Schroeder
(w l. 1933-1945, czyli przez 12 lat
pracowała jako sekretarka Hitlera, zmarła w 1984 r.), wspominała
w swych pamiętnikach: „Hitler
nie był przywiązany do Kościoła. Uważał religię chrześcijańską
za przeżytek, obłudny wynalazek służący do uzależniania
ludzi Jego religią były prawa
natury” (zob. Ch. Schroeder,
Byłam sekretarką Adolfa Hitlera, Warszawa 1990, s. 60). Adolf
Hitler, mający żydowskie pochodzenie (bowiem jego dziadek
był wyznania mojżeszowego),
był co prawda ochrzczony, i choć
z Kościoła katolickiego oficjalnie
nie wystąpił (zamierzał to jednak
uczynić po zakończonej wojnie;
nie został też ekskomunikowany).
Był on nie tylko niewierzącym,
ale wręcz satanistą, wojującym

ateistą. Jego postawa wobec
wiary katolickiej i duchowieństwa była coraz bardziej wroga
i bezwzględna. Nicolas von Below (1907 - 1983) – były adiutant
Hitlera ds. Luftwaffe wspominał,
że wódz III Rzeszy wygłaszał publicznie „pogróżki pod adresem
Kościołów”. Natomiast autor wielokrotnie wznawianych biografii
Adolfa Hitlera, profesor nauk humanistycznych Karol Grünberg
(1923 - 2012) podaje, że Hitler
w swoich wypowiedziach (m.in.
z 21 października 1941 i z 29 listopada 1944) „nazwał Jezusa
synem żydowskiej prostytutki
i rzymskiego legionisty”. Ponadto w pierwszym rozdziale
swojej programowej książki
„Mein Kampf” przyszły kanclerz
III Rzeszy stwierdził: „likwidując
naród żydowski, wypełniam wolę
boską i boski plan”.
Wcześniej, już w 1921 roku
Hitler był tak zachwycony i zainspirowany wiarą okultystycznej
organizacji Thule (kraina Thule
– źródło mądrości czystej rasy,
miała leżeć gdzieś w pobliżu
kręgu polarnego) i przyszłej nazistowskiej partii, że miał głosić:
„ludzkość czyni postęp co 700 lat.
Celem ostatecznym jest stworzenie synów bożych. Nowa rasa
skupi wszelką twórczą moc. Będzie niekwestionowanie lepsza
od współczesnego człowieka”.
W tym celu przeprowadzano
m.in. systemową indoktrynację, wykorzystując ideologie
satanistyczne, m.in. w nazistowskiej organizacji Hitlerjugend
(skupiającej dzieci i młodzież).
„Dzieci - przyszłych dowódców
SS uczono, że współczucie jest
słabością. Zaczęto obchodzić
pogańskie święta i odprawiać
okultystyczne ceremonie […]
Himmler nazywał siebie Czarnym Jezuitą – i właściwie nim
był„ (zob. Michael Fitzgerald).
W 1933 roku Adolf Hitler
doprowadził partię nazistowską
do władzy, stając się jej wodzem
– Führerem i de facto dyktatorem. Jest znaczące że, członkowie
okultystycznej organizacji Thule obsadzili wówczas wszystkie
najważniejsze stanowiska. I tak
Rudolf Hess - został zastępcą
Führera i dowódcą. Natomiast
czołowy okultysta III Rzeszy,
znany z pasji dla kultów germańskich, i twórca nowej nazistowskiej religii Heinrich Himmler,
już w 1929 roku został dowódcą
SS (była to formacja zbrojna zał.
w 1925 r. - niem. Schutzstaffel, za-
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proponowana przez ówczesnego
szefa SA – Hermanna Göringa)
oraz gestapo, czyli człowiekiem
numer jeden niemieckiej machiny śmierci. Zarazem stał się on
twórcą pogańskiego kultu SS,
a swoje inspiracje czerpał m.in.
z hinduistycznych świętych
ksiąg. Od roku 1930 formacja
SS nosiła przerażające czarne
mundury z runicznymi błyskawicami zwycięstwa na kołnierzykach oraz czapki z trupią czaszką. Himmler tworzył
i egzekwował religijnie pojmowany „dekalog” nazistowskiego
imperium zła (pierwszym priorytetem było wymordowanie
30 milionów Żydów i Słowian)
wraz z tą całą demoniczną formacją SS czynił gigantyczne zło.
Sam uważał się za reinkarnację
króla Henryka I Ptasznika, ojca
Ottona I, który w średniowieczu zatrzymał pochód Słowian
na Niemcy. Co więcej, szef SS
Heinrich Himmler, jako drugi
człowiek po Adolfie Hitlerze,
chciał zmienić nazizm w mistyczną religię.
Mówiąc krótko, Adolf Hitler
nie tylko, że wierzył w tajemniczą siłę zwaną Vril, to równocześnie był głęboko zaangażowany
w satanizm, okultyzm, astrologię,
numerologię, psychiczny mediumizm, hipnozę i wróżenia z wody,
to jeszcze cieszył się prawie
boskim kultem i mianem zbawiciela - Mrocznego Mesjasza,
który zwłaszcza w Niemczech
wypierał chrześcijańską soteriologię. Zwłaszcza po tym, jak
quasi cudem ocalał z zamachu
Stauffenberga, jeszcze bardziej
uważał się za kogoś w rodzaju
„Mesjasza” namaszczonego przez
Opatrzność.
W piwnicy zamku Wewelsburg stworzono główną twierdzę satanistycznego kultu, który najpierw stworzył niemiecką
partię nazistowską, a następnie
nią kierował. To tutaj, tak zwane
Towarzystwo Vril zrzeszało wielu współpracowników Hitlera, w
tym Himmlera, Bormanna i Hessa. W centrum kultu był Hitler,
który, jak wierzono, był psychicznym medium, kontaktującym się
z potężnymi siłami, które mogły
stworzyć podbijający naród aryjski. Należy tu podkreślić fakt, że
jego bliski współpracownik Himmler, tworzył różnego rodzaju
mitologie, według których był on
reinkarnacją jakiegoś dawnego
króla Artura (monarchy rządzącego Niemcami w latach 919-936,

który zatrzymał pochód Słowian).
Natomiast wysocy generałowie
SS i dowództwo tej formacji zbierali się na pamiątkę rycerzy tegoż
króla. Historyk Michael Fitzgerald
twierdzi, że „mity okultystyczne
odgrywały w nazizmie najważniejszą rolę”, a „poprzez kontrolę
partii nazistowskiej towarzystwo
dokonało największych aktów zła
XX wieku” […] okultyści z [Towarzystwa] Vril pracowali w ścisłej
tajemnicy, robiąc wszystko, by
wypromować siłę aryjską. Działania bezpośrednie obejmowały
zabójstwa na tle politycznym,
przez wywoływanie duchów
zmarłych, składanie ofiar z ludzi po wzywanie tajemniczych
energii - lub Vril - za pomocą orgii
seksualnych”.
W konsekwencji staje się
oczywistym, że Adolf Hitler był
ateistą, świadomie propagującym okultyzm i neopogaństwo,
a osłabiającym i instrumentalizującym niemiecki protestantyzm
oraz zwalczającym chrześcijaństwo. Nic w tym dziwnego, że nie
wierzył on ani w Trójcę Świętą,
ani w Tajemnicę Wcielenia, ani
w Jezusa jako Mesjasza, ani
w katolickie koncepcje życia
po śmierci. Stąd to oprócz dogmatów katolickich Hitler nie
znosił także katolickich świąt.
Aktualnie niepodważalnym
pozostaje fakt, że Adolf Hitler
był ateistą i satanistą. Przy czym
niezwykle istotnym był zarówno
jego demokratyczny wybór, jak
i wiara niemieckiego społeczeństwa w wodzowski talent Hitlera,
jak i w jego ideologię. Hitler był
dla nich ludzkim bogiem. Oni
w niego wierzyli i za nim poszli
w ogień walki o europejską przestrzeń dla niemieckich nadludzi.

Kult Hitlera jako wodza narodu
i ślepa wiara w jego pseudo-mesjanizm sprawiły, iż z Niemców
- normalnych ludzi, potrafił on
uczynić maszyny do systemowego zabijania, czyli ludobójstwa.
Z Hitlerem i nazistowską religią
należy wiązać nie tylko ofiary
kilkunastu setek niemieckich
obozów zagłady, ale i hekatombę II wojny światowej, a wreszcie
tragiczne skutki utajonej działalności kulturalnej, naukowej
i politycznej zakonspirowanych
oficerów SS.
W tym kontekście bardziej
czytelnym staje się fakt, jak
bardzo celną diagnozą i uzdrawiającym duszę narodu niemieckiego antidotum było papieskie
nauczanie podczas 21. podróży
apostolskiej papieża Benedykta
XVI (zarazem trzeciej podróży
do rodzinnych stron, 22–25 września 2011). Jednocześnie była
to jego pierwsza oficjalna wizyta
w Niemczech jako głowy państwa watykańskiego. Odbyła się
ona pod wymownym hasłem
„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.
Jezus się narodził podczas
transportu kłodzkich
więźniów przez Wiedeń
do KL Dachau
Podczas oficjalnej wizyty
w Niemczech we wrześniu 2011
roku Benedykt XVI mówił do niemieckiej młodzieży, że Chrystus
jest światłością,a chrześcijanie
jako rozpaleni przez Chrystusa,
mają nieść światło swemu otoczeniu. Kontynuując tę myśl,
trzeba tu zauważyć, że Kościołowi szkodzą nie tyle jego przeciwnicy, co chrześcijanie tylko

Prof. Joseph Wittig

z nazwy, tzw. „letni”. Jak wiemy,
ks. Gerhard Hirschfelder należał
do płomiennych i niezłomnych
chrześcijan oraz charyzmatycznych kapłanów. Źródłem jego
mocy była więź z Jezusem Słowem Odwiecznej Prawdy i Mądrości. Potwierdza to między
innymi jego sposób przeżywania podróży z kłodzkiego aresztu
do KL Dachau, odbytej w drugiej
połowie grudnia 1941 roku.
Warto w tym miejscu zauważyć, że mistycy, święci i poeci potrafili najcelniej i najbardziej lapidarnie ukazać istotę tajemnicy
Wcielenia i przesłania Bożego Narodzenia. Wybitny śląski mistyk
ewangelizator, doktor filozofii
i medycyny, a na koniec katolicki ksiądz ściśle współpracujący
z krzeszowskim ośrodkiem katolickiego odrodzenia Angelus
Silesius (właściwe nazwisko Johannes Scheffler) w aforyzmie
przetłumaczonym przez Adama
Mickiewicza napisał: „daremnie
wierzysz, że Jezus narodził się
w betlejemskim żłobie, jeśli się
nie narodził w tobie”.
Natomiast Św. Matka Teresa
z Kalkuty nauczała nie tylko świadectwem ewangelicznego życia,
ale także poprzez sapiencjalny
wiersz, że „[…] zawsze, kiedy
dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest Boże
Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo
znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie. Zawsze,
ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze
wtedy, jest Boże Narodzenie”. Permanentne Boże Narodzenie jest
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niezbędną koniecznością. To nic
innego jak systemowe i wytrwałe
budowanie cywilizacji miłości.
Bowiem świat oderwany od Trójjedynego Boga Miłości popada
w dekadencję, ruinę i niebyt.
Mówiąc krótko, Wszechmogący, wieczny Bóg Miłość,
który nas stworzył w mądrości,
a Jego opatrzność nami rządzi, pragnąc, by wszystkie ludy
i narody nie pozostawały w cieniu śmierci, sprawił, że poprzez
Boże Narodzenie druga osoba
Trójcy Świętej - Syn Boży przyjęła
ludzką naturę i nawiedziła nas jak
słońce wschodzące na wysokości.
Od tej chwili ludzkie życie zostało
oświecone światłem Chrystusa,
czyli mądrością Ducha Świętego, abyśmy zawsze byli oddani
Trójjedynemu Bogu i zdolni
do budowania coraz pełniejszej
wspólnoty (komunii) z Bogiem
i ludźmi.
Ks. Gerhard Hirschfelder
31 stycznia 1932 r. we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie
i był prezbiterem archidiecezji
praskiej w dekanacie kłodzkim.
Po czym dane mu było przeżywać Boże Narodzenie na dwu
parafiach, w Czermnej – 7 razy
i w Bystrzycy Kłodzkiej – 2 razy.
Odpowiedź na pytanie: jak starał
się przeżywać Boże Narodzenie
będąc więźniem? - postaramy
się dać poniżej, wykorzystując
w tym celu dwie z nielicznych
zachowanych relacji. W pierwszym przypadku, umożliwia to
krótki artykuł w regionalnym
periodyku „Grafschafter Bote”
ze stycznia 1981 r. Jego autorem
jest O. Hubertus Günther OFM
(nb. w 2008 roku był on jeszcze
przewodnikiem 62. pielgrzymki
wiernych dekanatu kłodzkiego
do maryjnego sanktuarium
w Telgte). Drugie źródło stanowi celnie i starannie literacko
opracowany tekst relacji z 1954 r.
na temat transportu ks. Hirschfeldera jako więźnia do Wiednia.
Zawdzięczamy go utalentowanemu przyjacielowi ks. Gerharda
księdzu proboszczowi Konradowi
Leisterowi (ur. 9.02.1908 roku, był
on młodszy wiekiem, ale starszy
o rok święceniami, a od 1938
roku pełnił już urząd proboszcza
w Wójtowicach k/ Bystrzycy Kł.).
Przejdźmy do wydarzeń
składających się na ostatni rok
życia i bycia kapłanem. W piątek 1 sierpnia 1941 r. w Bystrzycy
Kłodzkiej (ul Starościńska, 1-szy
dom po lewej stronie) ks. Gerard
prowadził jeszcze z młodzieżą

tzw. godzinę wiary. W trakcie realizacji niezłomnej misji
duszpasterskiej zaaresztowało
go gestapo. O godzinie 21.30 gestapo umieściło go w kłodzkim
areszcie, gdzie otrzymał numer:
269/41. W dokumentach związanych z tym faktem znajdujemy
m.in. takie adnotacje: „Haftanstalt
Glatz mit Tuberkuloseabteilung”;
[…]; „Gerhard Hirschfelder eingeliefert am 1.8.1941 um 21.30
Uhr von Gestapo Glatz”.
W konsekwencji, przez
cztery i pół miesiąca, w okresie
od 1 VIII 1941 do 15 XII 1941
- bez oficjalnego aktu oskarżenia, bez procesu sądowego
i formalnego wyroku pozostawał
w kłodzkim więzieniu przy ulicy Bohaterów Getta 16. W tym
okresie dwukrotnie odwiedził
go przyjaciel ks. Adolf Langer
– proboszcz Bystrzycy Kł. Korespondencja ks. Gerharda z tego
okresu ujawnia kwestię pogłębiającej się choroby serca. Trzeba tu
podkreślić z mocą, że wybitny
Kłodzczanin w bardzo świadomy
i konsekwentny sposób przyjął
nowe cierpienie, które spotykało go w formie coraz większego
nazistowskiego prześladowania.
Dlatego w przeddzień nadchodzącego jubileuszu 10-lecia
swych święceń, najpierw przez
dziesięć tygodni, w kłodzkim
areszcie umacniał swą przyjaźń
z Jezusem Ukrz yżowanym
i Opuszczonym, medytując
i studiując listy Pawłowe. W ten
sposób pokonywał rozterki, niepewność, samotność i strach oraz
odnawiał on kapłańską tożsamość i poczucie misji. Pokłosiem
tego była m.in. własnoręcznie
zredagowana medytacja Drogi
Krzyżowej. Dokonał tego w sytuacji, kiedy to od ponad 8 lat
niemiecką noc duszy pogłębiało wsparte satanizmem dojście
Adolfa Hitlera i partii NSDAP
do władzy, a następnie działalność okultystycznych szwadronów śmierci w postaci gestapo,
jako policji politycznej i formacji SS – rycerzy śmierci, którzy
sprawowali władze m.in. w gęstej
sieci obozów koncentracyjnych.
Tak duchowo przygotowanemu ks. Gerhardowi Hirschfelderowi przyszło w dniu
15 grudnia podjąć podróż koleją
przez Pragę i Wiedeń do Dachau,
gdzie podjął finalne zmagania
z szatańską wręcz mocą, ukrytą w militarnych strukturach
III Rzeszy. Tego dnia wyszło mu
na spotkanie kilka życzliwych
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osób. W tym gronie byli również dwaj kapłani. Pierwszy
z nich i ważny relator tego wydarzenia to o. Hubertus Günther
OFM ( ur. 1907 Opole, zm. 1994 r.
Oesede; nb. jest on widoczny
obok ks. Gerharda na fotografii dokumentującej pielgrzymkę młodzieży do Wambierzyc
w 1941 roku, na stopniach bazyliki, postać w habicie franciszkańskim, w górnej części
pierwszy od lewej strony, foto
z archiwum ks. T. Fitycha). Żył
w pobliskim barokowym klasztorze ojców franciszkanów
z 1731 roku (przy kościele pw.
Matki Bożej Różańcowej).Tenże franciszkanin, odtwarzając
realia związane z transportem
ks. Hirschfeldera do obozu
koncentracyjnego, tak pisał
w roku 1981: „Otóż pewien
wierzący policjant z Kłodzka
przekazał mi poufną informację
o dniu, godzinie i trasie przemarszu ks. Hirschfeldera-więźnia
na dworzec Kłodzko Miasto.
W stosownym czasie, wraz
z ks. prałatem Joseph’em Buchmann’em (ur. 2 IX 1986 Hamm,
Westfalia; już w Kłodzku miał
on wysoką godność protonotariusza apostolskiego i pełnił
funkcję sekretarza wikariusza
generalnego) zajęli miejsce
w pobliżu dawnej szkoły Franz-Ludwig-Schule (dzisiaj gmach
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza). Dzień
był mroźny, a dla ks. Hirschfeldera było to swego rodzaju pożegnanie z rodzinnym miastem.
Z kłodzkiego więzienia prowadzono go kolejno (nazewnictwo
współczesne): ulicą Bohaterów
Getta, Wojska Polskiego (obok
swego gimnazjum), Zawiszy
Czarnego (koło szkoły ludowej)
i Daszyńskiego w kierunku Dworca Kłodzko Miasto. Niebawem,
czekający duchowni ujrzeli
ks. Gerharda Hirschfeldera, wychudzonego przeżytym aresztem i lekko ubranego w jesienny
płaszcz. Szedł pod ochroną policjanta. Ten udzielił zgody, by obaj
księża jeszcze na chwilę mogli
do więźnia podejść i uścisnąć mu
dłoń. O. Günther odczuł chłód
dłoni ks. Gerharda i natychmiast
dyskretnie podarował mu swoje
ciepłe rękawiczki. Ten przyjął je
z wdzięcznością i powiedział: „no,
to teraz trzymajcie mi się dobrze”.
Po czym oddalił się w kierunku
dworca, a oni smutni i poruszeni
do głębi stali [ jak przysłowiowe
słupy] na miejscu.

Nieco wcześniej, o. Hubertus
Günther posłał na stację referentkę duszpasterstwa młodzieży ziemi kłodzkiej Annę-Marię Boese
(zm. 1 II 1980), Te dwie osoby wraz z ks. Hirschfelderem jako
głównym odpowiedzialnym
- wspólnie troszczyły się o religijną formację młodzieży (będąc
z tego tytułu wielokrotnie
przesłuchiwane przez gestapo). Wobec faktu, że pociąg
z wagonem przeznaczonym
dla więźniów miał spóźnienie,
panna Boese długo czekała
na dworcu na nadejście
ks. Gerharda z paczuszką przygotowanych kanapek i kilkoma
słodyczami. Policjant pozwolił
na ich przekazanie i w ten sposób
była ona ostatnią osobą, która
mogła ks. Gerharda pożegnać.
Po kilku dniach znajomy maszynista przekazał O. Hubertusowi wiadomość, że przed
dotarciem do kolejnej stacji
ks. Gerhard obdzielił współwięźniów otrzymanymi darami.
A oto kolejne szczegóły
więziennej podróży ks. Hirschfeldera. Pokonywał ją na swoją
życiową Golgotę w sumie przez
13 dni. Transportowano go koleją
z kłodzkiego dworca, przez Pragę i Wiedeń do obozu zagłady
w KL Dachau. 15 grudnia 1941
roku wespół z kilkoma więźniami,
wśród których był także oficer
gestapo, natychmiast doświadczył pierwszej próby, bowiem
w więziennym przedziale brakowało dla niego siedzącego miejsca. Ks. Hirschfelder był bowiem
piątą z kolei osobą umieszczoną
w jednoosobowej celi więziennego wagonu. Znalazł się w niej
m.in. pewien niemiecki oficer
w randze kapitana, który za
ciężkie przewinienia został
zdegradowany, a dodatkowo
otrzymał jeszcze trzy miesiące
kary, w postaci pobytu w wyjątkowo ciężkim obozie zagłady.
Transport więźniów trwał prawie dwa tygodnie, a ponieważ
cela była ciasna, skazani większość czasu musieli spędzać
na stojąco. Natomiast samą
już Wigilię Świąt Bożego Narodzenia przeżyli w wiedeńskim
więzieniu. Ks. Hirschfelder, który
współwięźniów od pierwszego
momentu traktował w otwarty,
przyjacielski sposób, obdarował
ich swego rodzaju katechezą
na temat tajemnicy narodzin
Chrystusa. Po latach, ów były
oficer, który na szczęście przeżył obóz zagłady i odnalazł wiarę
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w Trójjedynego Boga, zaświadczył ks. proboszczowi Langerowi
(z Bystrzycy KŁ., przyjacielowi
ks. Hirschfeldera), że nigdy
w życiu nie słyszał, aby ktoś tak
głęboko mówił o tej wielkiej tajemnicy, związanej z przyjściem
na świat Zbawiciela.
Po trzynastu latach od tego
wydarzenia, ksiądz proboszcz
Konrad Leister – jeden z przyjaciół ks. Gerarda w takich oto
słowach relacjonował tę podróż
na łamach kościelnego kalendarza: „Z tej historii nie dowiesz
się niczego o Węgrzech czy też
o Rosji. Akcja nie toczy się też
za czasów cesarza Dioklecjana,
czy też innego „sławnego” prześladowcy chrześcijan. Rozgrywa
się w 1941 roku, a rozpoczyna się
na dworcu głównym w Kłodzku. Jest grudniowe popołudnie,
krótko przed Bożym Narodzeniem [dokładnie: 15 XII 1941 r.;
inną, ale bardzo zbliżoną wersję transportu ks. Gerharda H.
do KL Dachau, opublikował W.
Wieja, Męczennik Ziemi Kłodzkiej Ksiądz Gerhard Hirschfelder,
Nowa Ruda – Złoty Stok 2005,
s. 55-56]. Na dworcu– Kłodzko Miasto zatrzymuje się pociąg pośpieszny do Wiednia.
Z twarzy osób wsiadających
i tych, które siedzą, bije blask
świątecznej radości. Jadą
do domu na Boże Narodzenie,
do swoich bliskich i cieszą się ze
spotkania. Tę radość widać szczególnie na twarzach żołnierzy.
Z tyłu pociągu doczepiany
jest wagon. Ludzie nie patrzą
w jego stronę, bo nie pasuje
do przedświątecznego obrazka.
To wagon dla więźniów, z małymi, zakratowanymi oknami.
Kto tam wsiądzie, nie będzie
oczekiwał radosnego Bożego
Narodzenia. Policjanci doprowadzają do więziennego wagonu młodego mężczyznę. W tle
widać grupkę płaczących osób,
odprowadzających go wzrokiem.
Przed chwilą tłoczyli się wokół
tego więźnia, próbowali coś
do niego powiedzieć i wsunąć
mu małą paczuszkę. Policjanci
starali się tego nie widzieć. Kim
był ten więzień, któremu w tej
bożonarodzeniowej podróży
towarzyszyły łzy i współczucie?
To był Gerhard Hirschfelder,
kłodzczanin, a ostatnio wikariusz
w Bystrzycy Kłodzkiej [19391941] i diecezjalny duszpasterz
młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego.
Znało go w Hrabstwie Kłodzkim
bardzo wielu ludzi, szczególnie

tych młodych. Kochali go za jego
radosne usposobienie i za odwagę, bo nawet w dniach ucisku
przez okrutny aparat państwowy, nie poprzestał bronić prawa
i sprawiedliwości. Jego dojrzałe
chrześcijaństwo rozpalało życie
wszędzie, gdziekolwiek się pojawił. Jego światopoglądowi
przeciwnicy od dawna go nienawidzili i prześladowali. Wreszcie
im się udało, pojmać go i unieszkodliwić latem 1941 roku.
Tego grudniowego dnia
Gerhard Hirschfelder miał
za sobą prawie pięć miesięcy
bezprawnego aresztu w więzieniu w Kłodzku, bez dowodów winy. Teraz przyszedł rozkaz przewiezienia go do obozu
koncentracyjnego w Dachau.
Co to oznaczało, łatwo się było
domyślić. Zawsze był słabego
zdrowia. Można było przewidzieć, że KL Dachau nie opuści
żywy. Rzeczywiście zmarł tam 1
sierpnia 1942 roku. Wyjeżdżając,
był przekonany, że nie powróci
w rodzinne strony. W tym przekonaniu wsiadł do owego pociągu, który wiózł go z Hrabstwa
Kłodzkiego, mijając drogie mu
miejsca jego życia i działalności,
na śmierć. Po wejściu do więziennego wagonu, wskazano mu pojedynczą celę, w której było już
czterech mężczyzn, mających
odbyć taką samą podróż. Nie
było więc miejsca, żeby podczas
tego długiego transportu usiąść
i odpocząć. Celowo przygotowano im te cierpienia.
Jeden z towarzyszy niedoli opowiedział w późniejszym
czasie o przebiegu podróży.
Ksiądz Hirschfelder zaczął
od obdzielenia nieznajomych
współwięźniów tymi drobnymi
darami, które z trudem wsunęli
mu kłodzcy przyjaciele. Cóż to
były za dary dla ludzi, którzy cierpieli głód i nie wiedzieli, kiedy
ktoś ponownie poda im choćby
kromkę chleba. Gerhard Hirschfelder też tego nie wiedział, ale
zrobił wszystko, co mógł, aby
pomóc innym, zachowując prawdziwie chrześcijańską postawę,
która nie zawiodła w największej
próbie. Ci, którym okazał tyle dobra, nie byli ludźmi jego pokroju.
Dwaj z nich to gestapowcy [jeden w randze kapitana, ukarany
za znaczące wykroczenia], ludzie
z szeregów jego największych
przeciwników, których z jakiegoś
powodu dotknął ten sam los, jaki
oni zgotowali innym. Pozostali
byli żołnierzami, którzy na rauszu

zranili swoich kolegów i wkrótce czekała ich za to surowa kara.
Tak bardzo różniący się od siebie
ludzie byli teraz towarzyszami
niedoli podczas tych pełnych
zadumy dni, poprzedzających
Boże Narodzenie.
Podczas świąt przerwano
transport i osadzono ich w więzieniu w Wiedniu. Oczywiście
nikt nie myślał o tym, aby przygotować im jakąś świąteczną
radość. W Wigilię siedzieli razem w mrocznej celi. Na dworze zaczynały dzwonić dzwonki,
których dźwięk rozlegający się
nad starym cesarskim miastem
przywoływał miłe wspomnienia, także u więźniów. Gerhard
Hirschfelder bez ornatu, bez
liturgicznej księgi, pozbawiony
czci i uznania wypełniał w ową
smutną Wigilię swoją posługę,
wygłaszając homilię o Chrystusie,
tak jak to robił w blasku choinek
w kościołach na obszarze Hrabstwa. W ciemnościach więzienia
przedstawił więźniom Ewangelię
Bożego Narodzenia.
Do ludzi, których serca już
dawno zamknęły się na przesłanie miłości Bożej, mówił o Chrystusie tak, że ten, który przeżył
powiedział nam później: „Jeszcze
nigdy nie słyszałem, żeby ktoś
mówił tak o narodzeniu Zbawiciela!” Z jego ust nie wydobyło się
ani jedno słowo żalu czy oskarżenia. Pozostał posłańcem boskiej
wspaniałości i miłości również
tam, gdzie otaczały go nieszczęście i nienawiść. Jako zapłatę
Bóg dał mu przynajmniej jedną
z dusz, do której dotarł. Świadectwo męczennika pomogło ocalić życie przynajmniej jednemu
z tych, którzy wydawali się być
straconymi. Zaraz po świętach
kontynuowano transport więźniów do obozu koncentracyjnego. Ksiądz Gerhard Hirschfelder
nigdy już nie powrócił”. (Z języka
niemieckiego tłumaczyła Irena
Rogowska; źródło: „Kalendarz
św. Jadwigi” – 1954 [nb. było
to pierwsze wydanie rocznika
wydawanego z myślą o przesiedlonych z ziemi kłodzkiej];
Błogosławiony Gerhard Hirschfelder, „Ziemia Kłodzka” (2010)
wrzesień, wydanie specjalne,
s. 33-34).
W tych bardzo nielicznych
i syntetycznych relacjach, pragniemy ukazać kwintesencję
świadectwa empatii, żywej wiary i czynnej miłości ks. Gerharda
Hirschfeldera i jego owoce. Dla
piątki kłodzkich więźniów skła-

dały się one na ich nieliturgiczne wiedeńskie Boże Narodzenie.
Stąd to w oczywisty sposób upoważnia nas ono do sformułowania tytułu niniejszego paragrafu.
W sposób jeszcze bliższy wyjaśnia ten zabieg i przekonywująco dopowiada, niezwykle
ujmująca i głęboka treść nowelki
ks. prof. Josepha Wittiga oparta
na jego autentycznym doświadczeniu.
Otóż w pewien grudniowy,
pochmurny i mroczny poranek
1892 roku 13 - letni wówczas
uczeń Joseph Wittig (1879 - 1949)
wyruszył w podróż ze Ścinawki
Średniej k/Wambierzyc Śl. („Śląska Jerozolima”) do znajomego
proboszcza na naukę łaciny.
Posługiwał on w niewielkiej górskiej wiosce koło Lądka-Zdroju.
Po dotarciu pociągiem do Kłodzka, młodzieniec Wittig kontynuował podróż na piechotę, pokonując trasę ok. 8 km do celu,
jakim była wioska Żelazno. Bowiem w tutejszej gospodzie miał
go oczekiwać wspaniałomyślny
proboszcz. Joseph był skromnie
i lekko ubrany, a przyszło mu iść
nie tylko pod wiatr, ale i przez
zaspy śnieżne. Niestety okazało się, że z powodu zasypanych
dróg, znajomy ksiądz proboszcz
nie jest w stanie dotrzeć do gospody. Młody Wittig nie miał pieniędzy na nocleg, więc ponownie
ruszył pieszo, tym razem w drogę
do Lądka. Szedł trasą, którą regularnie przemierzał pocztowy
omnibus oraz powóz pocztowy,
niestety nie miał pieniędzy nawet
na bilet. Zatrzymanie się i odpoczynek groziło zamarznięciem.
Po kilku godzinach marszu młody Joseph Wittig usłyszał charakterystyczny dźwięk
dzwonków należących do powozu pocztowego. Po chwili
w nieoczekiwany sposób woźnica zaproponował mu podwiezienie, na które utrudzonego
piechura nie było jednak stać,
gdyż dysponował zaledwie
50 fenigami. Bowiem podróż do
oddalonego o ok. 17 km Lądka-Zdroju kosztowała aż 3 marki.
Ku miłemu zaskoczeniu, empatyczny woźnica - zdjęty litością
do bardzo zmarzniętego chłopca
- zaproponował mu pomoc opartą na pewnym wybiegu, do zastosowania na wypadek kontroli.
Zgodnie z tą umową Wittig dotarł
piechotą do najbliższej miejscowości, gdzie wsiadł do powozu
celem podwiezienia na dystans
równowarty 40 fenigów. Na wy-

Ziemia Kłodzka nr 280-281/listopad-grudzień 2017
padek kontroli miał być zawsze
tym pasażerem, który dopiero
co wsiadł do powozu. W taki
oto sposób dotarł samodzielnie
do Lądka -Zdroju.
Tutaj, u rodziców owego
wiejskiego księdza proboszcza,
znalazł zrozumienie i otwartość
oraz ciepły nocleg. W sumie spędził tu trzy dni, aż do nastania
odwilży. Ta pozwoliła wreszcie
księdzu proboszczowi z górskiej wioski wyjechać i odebrać
ucznia zainteresowanego łaciną.
Przygoda młodego, ale śmiałego i rezolutnego Wittiga stała się
dla wiejskiego księdza proboszcza inspiracją do wygłoszonego
w Boże Narodzenie nietypowego
kazania. W jego trakcie postawił
swym wiernym pytanie: „Czy wiecie, gdzie narodził się Zbawiciel?
W Betlejem? Tak jest! Owszem,
ale przed 1892 laty! Ale gdzie
ostatnio przyszedł na świat?
Mogę wam to ze spokojnym sumieniem powiedzieć: na drodze
między Żelaznem, a Lądkiem!”.
Jakże bowiem można kochać
Chrystusa, nie pragnąc dzielić
się Nim z innymi?
Kluczem do zrozumienia
i wytłumaczenia mądrych słów
zarówno wiejskiego księdza proboszcza, jak i samego tytułu nowelki ks. prof. Wittiga „Chrystus
narodził się na drodze do Lądka-Zdroju„ (niem. Die Christgeburt
auf der Straße nach Landeck,
opublikowanej ponownie w 1981
roku) są fundamentalne słowa
św. Jana Apostoła: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg
ma ku nam. Kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ
miłość jest z Boga” ( 1 J 4, 16. 7).
Trafnie i pięknie potwierdza tę
rzeczywistość zarówno tekst
współczesnej piosenki religijnej: „Gdzie miłość wzajemna
i dobroć, tam znajdziesz Boga
Literatura:

żywego […]” (sł. ks. J. Dziurzyński; m. ks. Z. Piasecki), jak i słowa
piosenki harcerskiej: „Przez ile
dróg musi przejść każdy z nas,
by mógł człowiekiem się stać”
(autor tekstu: Andrzej Bianusz).
Zamiast posłowia
Integralny rozwój człowieka
i dorastanie do pełni człowieczeństwa jest tajemnicą. Tak do
końca nie jesteśmy go w stanie
ani wyjaśnić, ani zrozumieć.
Ewangelia odczytywana w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia głosi, że z miłosierdzia Trójjedynego
Boga rodzinę ludzką nawiedziło
z góry przychodzące Światło Bożej Mądrości i moc Bożej Miłości
(por. Łk 1,78; zob. także J 1,1-14).
Co więcej, „wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”
(J 1,12). To oni są tymi – w tym
gronie jest także bł. ks. Gerhard
Hirschfelder - którzy „z Boga
się narodzili” (J1.13d). Stąd też
Jezus obiecał: „Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać”
(J 14,23b). Od ponad 2000 lat Słowo Boga, które znalazło godne
mieszkanie w panieńskim łonie Maryi, w każdej chwili puka
do naszych serc, aby je odnawiać i umacniać. Ks. Gerhard
Hirschfelder nawet w tak bardzo
nieludzkich warunkach wygrał
bitwę o pełnię człowieczeństwa.
Do końca potrafił być sobą i nadal przyjmował Tego, Który „jest
Drogą, Prawdą i Życiem” (zob.
J 14,6). Czynił to z wiarą, ufnością
i rosnącą otwartością. Niezłomna postawa charyzmatycznego
Kłodzczanina i jego świetlane
świadectwo były i są wezwaniem
do ewangelicznego radykalizmu
i męstwa.
Są one niezwykle aktualne
na obecnym etapie europejskiej

Adolf Hitler, Mein Kampf - Moja walka, wyd. „Werset”, Kraków 1992.
Dorothy Thompson, I Saw Hitler!, Farrar & Rinehart 1932.
Bill Yenne, Hitler’s Master of the Dark Arts: Himmler’s Black Knights and the Occult Origins
of the SS (Czarnoksiężnik Hitlera: Czarni Rycerze Himmlera i okultystyczne korzenie SS),
Hardcover 2010.
Dusty Sklar, Gods and Beasts: The Nazis and the Occult (Bogowie i bestie: naziści i okultyzm), Hardcover 19782.
Michael Fitzgerald, Grupy szturmowe szatana (Stormtroopers of satan), Robert Hale Ltd 1990.
Eike Lossin, Katholische Geistliche in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Verlag
Koenigshausen Neumann 2011
Grzegorz Kucharczyk, Kryzys i destrukcja. Szkice o protestanckiej reformacji, Prohibita 2017.
Paweł Lisicki, Luter Ciemna strona rewolucji, [Warszawa 2017].
Anna Jagodzińska, Dachau i śmierć są synonimami, http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14836,DACHAU-I-SMIERC-SA-SYNONIMAMI-artykul-Anny-Jagodzinskiej.html
Joseph Wittig, Die Christgeburt auf der Straße nach Landeck (pol. Chrystus narodził się
na drodze do Lądka Zdroju), wyd. Marx-Verlag, Leimen -Heidelberg 1981.
Ka. Abp Kazimierz Majdański, Będziecie moimi świadkami, Szczecin 1987 (przetłumaczone
na język hiszpański, włoski i niemiecki).
Ks. Sławomir Kęszka, Eucharystia w KL Dachau, Wyd. Spes 2016.
Ks. Konstanty Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Regina Poloniae 1984.
Aleksander Miedziejewski, Wspomnienia z Dachau 1940-1945, Fundacja Moje Wojenne
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„nocy duszy” i coraz bardziej zatracających swą tożsamość Europejczyków. Trzeba nam pilnie
przemyśleć i odradzać Europę,
która przeżywa chwile bardziej
burzliwe i o wiele trudniejsze niż
przed 60 laty, kiedy to powstawała Unia Europejska. Dzisiaj trzeba
pilnie ratować chorą Europę, która zmierza nie tylko do biologicznej śmierci. Europa zapomniała
nie tylko o Chrystusie, który
nadał jej sens oraz wzbogacił
o wysoką kulturę relacji, dobro
wspólne i personalizm. Europa
zapomniała o swych korzeniach,
o mocy i wielkości z jakiej wyrosła oraz o swych budowniczych,
obrońcach i wychowawcach.
Tymi byli i są święci, którzy jak
nauczał św. Jan Pawel II „są mocą
Kościoła”.
W miejsce chrześcijaństwa,
jako źródła nadziei i mocy, wprowadzono wizję nowego, postępowego, lepszego świata. Z tą
wizją połączona jest śmiercionośna iluzja, że człowiek może zająć miejsce uśmierconego Boga,
a z pomocą potężnych technologii wszystko jest dlań możliwe.
W konsekwencji Europa sterowana przez eurokratów i ideologów
nie wie dokąd i po co zmierza.
Od dwóch wieków przeżywa
bezprecedensowy kryzys cywilizacyjny. Zwłaszcza wiek XX,
poprzez prometejski projekt budowy nowego człowieka, przyniósł dwie zbrodnicze ideologie,
których owocem było ponad sto
milionów ofiar. Ten cień śmierci
nadal rozszerzają kolejne ideologie demonicznego kłamstwa
i manipulacji, miażdżące życie
ludzi i rodzinę. Niestety Unia
Europejska, która dziś tak wiele mówi o wolności i tolerancji,
kiedy przychodzi bronić wartości
chrześcijańskich, traktuje je po
macoszemu, żeby nie powiedzieć, że kompletnie je ignoruje.

Nasz wielki Polak i wielki
Europejczyk Jan Paweł II, który
jest symbolem chrześcijańskiej
i zjednoczonej Europy mówił,
że historia uczy, iż demokracja
bez wartości przemienia się
w jawny lub zakamuflowany
totalitaryzm. Niestety rozpowszechniony na naszym kontynencie dyktat politycznej poprawności – laicyzacji państwa
i ateizacji obywateli – wprowadza miejsce dla wartości, które
z jednej strony są nam obce kulturowo, z drugiej uniemożliwiają
integrację i zachowanie tożsamości, a na koniec prowadzą
do sterroryzowania codziennego
życia Europejczyków. Pomimo,
że tylko pośrednio akceptujemy
tę etyczno-polityczną i militarną
zgniliznę, a tak w ogóle to nie
chcemy o niej myśleć, bowiem
w końcu jest jeszcze w miarę
cicho, spokojnie i dostatnio, to
czemu coś zmieniać? To niestety,
ale taka postawa powoduje, że
zło coraz szybciej się rozszerza
i zwycięża. Raz jeszcze przychodzi nam powiedzieć - najbardziej
szkodzą Kościołowi i cywilizacji
zachodniej letni chrześcijanie.
Europa tylko wówczas będzie
Chrystusowa, gdy jej obywatele będą chrześcijanami, ale nie
tylko z nazwy. I tylko wówczas,
kiedy Boże Narodzenie potrafią
przeżywać każdego dnia i w każdych okolicznościach.
Wobec powyższego niezwykle adekwatnymi są słowa
ks. kard. Roberta Saraha wypowiedziane na kongresie „Europa
Christi” w Warszawie 22 X 2017
roku: „Polska winna dawać świadectwo, że sercem narodu jest
jego kultura oraz, że duszą kultury jest wiara w Boga. Winna też
ostrzegać Europę przed niebezpieczeństwami, które wynikają
z cichej apostazji”.

Dzieciństwo 2003.
Wspomnienia o Dachau, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/51.html.
Ks. dr Józef Pielorz, Wyzwolony z ziemskiego piekła. Wspomnienia ks. Józefa Pielorza,
„Kurier” 5(2014), http://www.serwislokalny.com/aktualnosci/1164/wyzwolony-z-ziemskiegopiekla-wspomnienia-ks-jozefa-pielorza/.
Ks. Bp Franciszek Korszyński, Jasne promienie w Dachau, Poznań 1957.
Szopka z Dachau z 1944 r., przedstawienie muzyczne.
Eugen Kogon, Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie obozu koncentracyjnego, przeł.
I. Ewertowska-Klaja, Wyd. Replika 2017.
Błogosławieni z Dachau. Rozmowa z Moniką Neudert, założycielką Koła Przyjaciół Błogosławionych obozu koncentracyjnego Dachau, „Nasza Misja” 1(41), Wielkanoc 2015
[Czasopismo Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium]; https://stacja7.pl/swieci/blogoslawieni-z-dachau/.
Hubertus Günter, „Grafschafter Bote” 1(1981), w wersji włoskiej p.t. L’ultima camminata
di Gerhard Hirschfelder attraverso Glatz w: Monasterien, s. 318-320.
Werner Taubitz, Prälat Joseph Buchmann und seine Verdienste, „Grafschaft Glatz” 2008.
Ks. Tadeusz Fitych, List Boga. Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder heros ducha
Ziemi Kłodzkiej, Kudowa Zdrój, Czermna 2015..
Ks. Tadeusz Fitych, Błogosławiony Ksiądz / Seliger Kaplan Gerhard Hirschfelder…, Nowa
Ruda – Kudowa Zdrój 2016.
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Henryk Grzybowski

ALTHEIDER WEIHNACHTSBRIEF

Redakcja Alt. Weihnachtsbriefu. Szczytna 2012 rok. Foto: E. Scholz

Altheider Weihnachtsbrief1
(Polanicki List na Boże Narodzenie) to rocznik wydawany w latach 1990-2017 przez Georga
Wenzla2, zamieszczający teksty,
relacje i ilustracje dotyczące historii Polanicy, a także relacje
dawnych mieszkańców z odwiedzin dzisiejszych miejscowości. Przynosił też informacje
o rocznicach i aktualnych wydarzeniach. Artykuły publikowali również polscy autorzy.
Wydawany był corocznie,
z wyjątkiem lat 1994–1995,
z roku na rok coraz obszerniejszy. Pierwsze numery roczników

miały zaledwie kilka stron, za to
ostatnie, z lat 2012–2017 przypominały niemal książkę, mając
objętość około 250 stron. Rocznik dostępny jest w Bibliotece
Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Polanicy, ponadto w Internecie na platformie czytelniczej
Issuu i stronach grafschaft-glatz.
de.
Wśród pism wysiedlonych
z dawnych niemieckich ziem
wschodnich Rocznik Polanicki
wyróżnia się zdecydowanie3.
Linia pisma jest wyważona,
uznająca realizm zmian, które

nastąpiły po II wojnie światowej, przypominająca jednak
o niemieckim dziedzictwie
historycznym i materialnym.
Dzięki współpracy z miejscowymi pasjonatami w latach
2013 - 2015 opublikowano
notatki i fragmenty artykułów dotyczących wydarzeń
w Altheide z kilkunastu tytułów
prasy kłodzkiej z lat 1901–1945.
Wenzel mówi: Kiedy wydaje się
gazetę czy czasopismo, należy
się liczyć z kontrowersyjnymi
opiniami, to jest cena demokracji. W „Weihnachtsbriefie” toczy
się rzeczowa dyskusja. Zamiesz-

czałem też informacje o dzisiejszej Polanicy, chcąc przerzucić
most między „wczoraj” a „dziś”.4
W listopadzie wyszedł
ostatni, jak zapowiadają redaktorzy, 21. numer pisma, licząc
z pierwszymi nienumerowanymi kilkustronicowymi broszurami to 25. wydanie pisma
pod tym tytułem. Ostatni,
bo nieubłagany czas nie oszczędza nikogo i nic, ani energii
redaktorów, ani szeregów
czytelników. Poproszono mnie
o refleksje na temat pisma. Oto
co napisałem5.
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Kilka słów o „Altheider
Weihnachtsbrief”
Kiedy przed wielu laty,
urzeczony urodą Polanicy,
zaczynałem się interesować
historią miejscowości (o coraz
bardziej powszechnym dążeniu
do poznawania historii miejsca
zamieszkania pisałem w innym
miejscu), wzięty do ręki rocznik
„Bad Altheider Weihnachtsbrief”
stał się dla mnie źródłem wielu odkryć i emocji. Uzyskałem
część odpowiedzi na pytania: co
tu było dawniej, kto zbudował
ten budynek, kim byli mieszkańcy tego domu?
Po książce Heimat Buch. Altheide Bad, Kreis Glatz/Schlesien z 1991 r. wydawany przez
Georga Wenzla Rocznik był podstawowym źródłem informacji.
I stąd pomysł, by opracować
i wydać w 2006 roku, tym razem
dla polskiego czytelnika nieznającego historii regionu, książkę
Polanica - Zdrój wczoraj i dziś,
odpowiednik Heimatbuch,
z pełniejszymi już, także dzięki Rocznikowi informacjami,
bo od wydania książki minęło
już kilkanaście lat.
Kiedy czytałem „Altheider
Weihnachtsbrief” przenosiłem
się w czasie, bo w odróżnieniu
od ogromnej większości adresatów i czytelników pisma, ja
znajdowałem się w Polanicy-Zdroju, noszącej wcześniej
nazwy Heyde, Alt Heide, Altheide Bad. Kiedy w tym okresie poruszałem się ulicami tak
ukochanej przez czytelników
Rocznika miejscowości – szedłem Bahnhofstrasse, jechałem
Schwedeldorfer-Strasse lub Höllenthalstrasse, kiedy przechodziłem obok Kurhausu oczyma
wyobraźni widziałem spacerującego Georga Berlita z radcą

Haasem (jak na zachowanym
zdjęciu). Koło poczty przyłapywałem się, że patrząc do góry
w stronę dworca wyglądam
na ’s Raaschlę (Augusta Rascha)
pędzącego wózkiem z kłodzkim
starostą na siedzeniu. Lokalizowałem Zimpla (Gasthaus Zimpel), Dom Sztuki Koppel (Kunsthaus Koppel), Leopoldshöhe,
a w lasku za Misiem odnalazłem
ślady pierwszej hali spacerowej
(Wandelhalle). Później jeszcze,
dzięki zestawieniu Eberharda
Scholza, można było sprawdzić,
gdzie mieszkał ten i ów autor
lub bohater wspomnień.
W Polanicy ani się urodziłem, ani wychowałem, więc był
to okres, kiedy lepiej znałem dobrze opisaną niemiecką Altheide, niż dzieje polskiej Polanicy,
którą – świat ich młodości – polscy mieszkańcy dopiero od niedawna opisują. Były mi znajome
także sylwetki opisywanych
w roczniku ludzi. W opracowaniach historycznych odnalazłem
informacje dotyczące postaci
historycznych, bywających
w Polanicy książąt Joachima Albrechta i Fryderyka Wilhelma
zidentyfikowałem jako wnuków
Marianny Orańskiej z Kamieńca Ząbkowickiego. Odkryłem,
że Blokhauz na Pokrzywnie
(Blockhaus am Nesselgrund)
to zbudowany w 1791 roku
Fort Fryderyka, a Georg Haase
to nie tylko właściciel browaru i uzdrowiska, lecz niezwykle
ciekawa postać, swoją wizją wyprzedzająca epokę i czekająca
na swoje opisanie. Następnie
nadszedł czas, by wzmocniony i odżywiony na Roczniku już
opierzony regionalista, i prawdę mówiąc dość już przesycony
Polanicą, uwierzywszy w siebie,
poszedł krok dalej, do historii
ziemi kłodzkiej, potem jeszcze –
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Śląska i Prus, by z czasem rozwinąwszy skrzydła zainteresować
się historią Niemiec i niemiecką
kulturą, której przedstawiciele:
kompozytorzy, aktorzy, pisarze
chętnie odwiedzali Polanicę.
Z satysfakcją teraz w każdym numerze Rocznika widziałem moje artykuły, czytałem z uwagą nieuniknione
głosy krytyczne, także wyrazy uznania. Panowie Wenzel
i Scholz, których cenię za ich
profesjonalizm, zaangażowanie,
oraz niezwykle interesujące artykuły, zostali moimi przyjaciółmi; łaskawie zostałem zaliczony
do grona redaktorów. Gdy zauważyłem , że tematyka artykułów Rocznika się powtarza, jak
gdyby wspomnienia dawnych
mieszkańców zatrzymały się
na wyidealizowanym obrazie
Altheide około 1940 roku, niemal Edenie – biblijnym raju, rozumiałem to przecież. Kilka lat
później poproszono mnie o dostarczanie kolejnych numerów
Rocznika polskim mieszkańcom
ziemi kłodzkiej i znajomym
z DFK Glatz. Od kilku lat zresztą
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne z Kłodzka
(Deutscher Freundschaftkreis
Glatz) Oktoberfest świętuje
w Polanicy.
W międzyczasie zaprzyjaźniłem się z pasjonatem historii
Szczytnej (także szklarstwa, pomników św. Jana Nepomucena
i kolei na ziemi kłodzkiej) Marianem Halembą. Wymienialiśmy
się informacjami i zbiorami starych fotografii. Miałem tu dobrą
pozycję, dysponując kolekcją
Eberharda Scholza. Podziwiałem Mariana Halembę, który
niestrudzenie fotografował
dawne numery kłodzkich czasopism od końca XIX wieku,
gazetę po gazecie, w wielu bi-

bliotekach. Uzgodniliśmy, że
przekaże mi pliki zdjęć szpalt
dotyczących Polanicy-Zdroju.
Nawet sobie Państwo nie wyobrażają, ile pracy to od niego
wymagało – zdjęcia trzeba
przejrzeć i skatalogować. Poznałem go z redaktorami Rocznika.
Fotografie gazetowych stron
trafiły do Eberharda, teraz on
żmudnie odczytywał słabo widoczne, nieraz pożółkłe strony
i pracowicie przepisywał tekst.
Ratował i obrabiał ilustracje.
Efekt powalał na kolana. Publikowane w trzech numerach
Rocznika w latach 2013–2015
archiwum Altheider Pressespiegel to obraz codziennego życia
miejscowości i skarbiec zupełnie nowych informacji. Czeka
na swoje opracowanie, także
na przekład na język polski.
Trudno sobie wyobrazić,
że nie przeczytamy nowych
wspomnień, uzupełnionych
źródłami archiwalnymi, o historii niemieckiej miejscowości
Altheide. Może będzie jeszcze
możliwe wydawanie chociaż kilkunastostronicowego numeru
rocznika, jak na początku, przed
25 laty?
Zachowana pamięć
Dzięki Rocznikowi oraz zbiorowi Heimatbuch nie zaginą
w mrokach dziejów imiona
setek mieszkańców Altheide, nie zaginie pamięć o budowniczych najmłodszego
i najbardziej nowoczesnego
niemieckiego uzdrowiska
epoki międzywojennej, ulicami
miejscowości śpieszyć się będą
dawni mieszkańcy, a parkowymi
alejami przechadzać eleganccy kuracjusze. Widzicie to tak
jak ja? Patrzcie, radca Haase
wciąż patrzy ze wzgórza widząc
w wyobraźni park Zdrojowy,
architekt Andreas Ernst, twórca
kłodzkiej secesji, buduje kościół, Dom Zdrojowy, pijalnię
i Hutę Wittwera, budowniczowie Büttner i Goebel stawiają
nowe domy i pensjonaty, przy
czym zatrudnienie ma także
tartak Johanna Koeppego.
Młyn Pietscha dostarcza mąki,
Franz Scholz rozwozi mleko,
Szwajcar Rütimann pilnuje
mleczarni, a w wolnym czasie
grywa w skata z rzeźnikiem
Knoblem oraz muzykami:
berlińskim „ojcem operetki”,
kompozytorem Paulem Linckem i dyrygentem Eschri-
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chem. Energiczny dyrektor
Berlit dba o rozwój uzdrowiska i odważnie zwraca uwagę
żonie Göringa 6. Teraz pędzi
z Wrocławia, jest prezesem
Śląskiego Związku Uzdrowisk,
wiezie go Karl Geisler, bo dyrektor także grywa w skata z kapelmistrzem i dr. Hirschbergiem,
lekarzem uzdrowiskowym,
ale i przewodniczącym zarządu Altheider Bank. Nauczyciel
Lesk chwali małą Susi7, córkę
tego ostatniego. Prof. Schlecht8
przyjmuje ostatniego już dziś
chorego na serce pacjenta.
Z amfiteatru dobiega go muzyka: gra świetna orkiestra zdrojowa Albina Eschricha. Ten sam
koncert słyszy z okien swojej
willi dr Klose 9 . Magdalena
Trapp10 właśnie dopilnowuje,
by autobus z wycieczką dla
kuracjuszy odjechał do Międzygórza, a w wolnej chwilach
szaleje autem.
W noc świętojańską na Johannisfeuer11 młodzież skacze

przez ognisko. Ksiądz Taubitz12
śpieszy na mszę, jeszcze słucha
dźwięku dzwonów, brzmią naprawdę donośnie. Kościół w Altheide objął pozbawiony dzwonów, przynajmniej te, zdobyte
z takim poświęceniem wiernych, pozostawi po sobie.
Pastor Gerhard Scholz zobaczy dzisiaj próbę chóru 13.
Ze wzgórza w Neuheide „zwee
Jenglan – der gruuße Jorgla
(Wenzel), a poar Joahre speeter
der klääne Jorgla (Pohl)” (w dialekcie kłodzkim: dwaj chłopcy
– większy, Jerzyk Wenzel, kilka
lat później mały Pohl)14, obserwują szybowce w Suszynie15
i marzą o lataniu.
Rufin Klaus Koppel z dumą
ogląda swój projekt – jego
komplet kieliszków Venezia
przyniósł sławę polanickiej
hucie szkła kryształowego.
Nie ma zbyt dużo czasu, niedługo wystawiają oratorium
Haendla Stworzenie Świata.
Maxa Reimitza, Antona Bor-

na16 i pozostałych przyjaciół
z „Cechu Artystów Hrabstwa
Kłodzkiego” („Kunstgruppe
des Vereins für Glatzer Heimatkunde“) przyjmuje dziś w Domu
Sztuki Koppel. A jeszcze musi
zagrać na pianinie dla swoich
córek – chciałby, by Renate i Uta
odziedziczyły po nim zdolności
artystyczne.
Lecz co się stało? Patrzcie,
kościół znów nie ma dzwonów17. Pastor na przepustce
z wojska błogosławi swoich
konfirmantów, jest wśród nich
Erna Tschöke18. Kuracjuszy znowu zastąpili żołnierze.
Co widać teraz? Obce mundury. Ojciec Weinbach mówi
z ambony słowami Ewangelii: „Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą”19. Wyrządzona innym przemoc wraca także do Altheide.
Gwałty, rabunki. Georg Wenzel i Alfons Wittwer20 trafiają
na Zimmerstrasse21 w Kłodzku.
Harald Watzek22 jest windzia-

rzem w Kurhausie, Ursula Bock
podejmuje awanturniczą eskapadę, a Renate Koppel zapisuje
dziennik23.
Wreszcie zbiórka przy Tyroler Hof (obecnie hotel „Europa”) i przemarsz do Kłodzka.
Ostatnie spojrzenie na Stern24,
cmentarz, kościół na Klasztornej
Górze – Ojczyznę.
Patrzcie, to Wy – spotkania
w Iserlohn25, koledzy szkolni
odnajdywani po latach. Czy
widzicie procesję ze świecami pielgrzymów do Madonny
w Telgte ?26 Odwiedzacie Glatzer Heimatstube 27. Przypomnijcie sobie pierwsze i kolejne odwiedziny w Polanicy.
Wspomnienia, przemyślenia,
czasem łzy.
To wszystko, wypowiedziane, napisane – trwa. Jak widać,
ja sam jestem tego przykładem.
Bo o tym wszystkim przeczytałem w naszym Roczniku.
Po mnie przeczytają inni.
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Malwina Karp

WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej Krzysztof Miszkiewicz z honorowym wyróżnieniem (pierwszy z prawej).

W dniu 17 listopada 2017
roku w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Opolu
odbyła się Ogólnopolska Gala
podsumowująca 25. edycję
Europejskich Dni Dziedzictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
instytucji zaangażowanych
w organizację tegorocznych
EDD, w tym Muzeum Ziemi
Kłodzkiej i osoby prywatne.
Galę uświetnił koncert
kwartetu smyczkowego „Elsner Ensamble”, wystąpienia
prof. Małgorzaty Rozbickiej
(Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Violetty Porowskiej (Wicewojewoda Opolski), Arkadiusza Wiśniewskiego
(Prezydent Miasta Opole) oraz
prezentacja „Żywczaków portret
własny. Historia i tradycja miasta Żywca” w wykonaniu Stowarzyszenia Asysta Żywiecka,
(organizatorów EDD).
W czasie trwania tegorocznych obchodów EDD
około ćwierć tysiąca osób
uczestniczyło w wydarze niach kulturalnych w ponad
2300 miejscach w całej Polsce.
Europejskie Dni Dziedzictwa to
wielowarstwowa idea. Jej zadaniem jest min. ukazywanie
działalności pokoleń, historii
i tradycji naszych przodków,

wzajemnych relacji, powiązania z naturalnym środowiskiem
przyrodniczym.
Tegoroczne hasło „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo
krajobrazu” skłaniało do pokazania krajobrazów małych jak
i dużych miast, wsi, terenów,
miejsc ciekawych. Ich piękna,
malowniczości, zwyczajów,
wartości i kultury. Dało to możliwość edukowania i informowania o wielokulturowości,
potrzebie ochrony naszych
dóbr, szacunku do nich, utrzymania pięknej przestrzeni, która może nas uczyć wrażliwości
i empatii, uczynić nas lepszymi
ludźmi.
Podczas uroczystej gali wyróżnienia otrzymały instytucje
i osoby szczególnie aktywne
podczas EDD, krzewiące polską
tradycję i kulturę.
Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku zdobyło wyróżnienie
w uznaniu za zaangażowanie
w organizację 25. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce pn. Krajobraz dziedzictwa
– dziedzictwo krajobrazu przyznane przez Prof. Małgorzatę
Rozbicką Dyrektor Narodowego
Instytutu Dziedzictwa.
W muzeum 16 września 2017
roku rozpoczęła się gra miejska

„Śladami kłodzkich Żydów”,
przygotowana przez Grzegorza Sadowskiego i Mietka
Kowalcze, współpracujących
z muzeum. Była to wędrówka
po mieście w poszukiwaniu
śladów materialnych i kulturowych związanych z kłodzkimi
Żydami. Na kłodzkim cmentarzu Michał Cyprys opowiedział
o symbolice i elementach architektury cmentarnej żydowskiej
nekropolii. Następnie odbyła
się prelekcja z pokazem multimedialnym prowadzona
przez Henryka Grzybowskiego.

Zaprezentowano unikalne,
archiwalne zdjęcia kłodzkiej synagogi zniszczonej, podczas
pogromu Nocy Kryształowej.
Całość uzupełniały materiały
niemieckiego artysty Gerharda Roesego, który zbudował
makietę kłodzkiej synagogi.
W przyszłym roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą
się pod hasłem „Niepodległa
dla wszystkich”. Mamy nadzieję zaangażować się ponownie,
podejmując ciekawe tematy
kulturowe i społeczne.

Profesor Małgorzata Rozbicka - dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa wręcza
honorowe wyróżnienia.
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Günther Gröger

TAUFEN IN SCHRECKENDORF

„Christus Heri, Hodie, Semper!
Christus Gestern, Heute Und Immer!”

Hl. Maternus-Kirche in Schreckendorf

1867 – 2017
150 Jahre katholischer Glaube in Schreckendorf/heute:
Strachocin
Eineinhalb Jahrhunderte
liegt der Tauftermin meines Großvaters August Gröger zurück,
83 Jahre mein eigener.
Meine Vorfahren lebten in
Altgersdorf/heute: Stary Gierałtów im Bieletal. Ich habe
– zumindest bisher – keine intensive Ahnenforschung betrieben. Mein Urgroßvater Amand
Gröger wurde am 12. März 1833
geboren und verstarb am 29.
Juni 1907, am Feste Peter und
Paul. Seine Grabtafel hängt
noch heute an der Kirchhofsmauer in Neugersdorf/Nowy
Gierałtów. An die Taufbücher
aus jenen Jahren bin ich nicht
herangekommen; trotzdem ist
er unzweifelhaft in der Pfarrkirche St. Maternus in Schreckendorf getauft worden.
Gefunden und abfotografiert habe ich den Eintrag über
die Taufe meines Großvaters Au-

gust Gröger, die ich demnach
belegen kann. Er war der Sohn
von Amand Gröger und seiner
Ehefrau Klara geb. Volkmer aus
Altgersdorf, die er am 22. Februar 1859 heiratete.
Geboren wurde August
am 22.02.1867 in Altgersdorf
und noch am selben Tage in
Schreckendorf getauft, vor genau 150 Jahren! Die Wegstrecke
vom Elternhaus in Altgersdorf
nach Schreckendorf beträgt
etwa 6 Kilometer. Über die Witterungslage an jenem Tage ist
mir nichts bekannt. Wahrscheinlich hat Ende Februar noch
tiefer Schnee in den Wäldern
und auf den Feldern gelegen,
der vermutlich auf der Straße
mit Hilfe eines von Pferden gezogenen Schneepflugs mühsam
für eine Fahrbahn beiseitegeschoben wurde. So konnte das
in den frühen Morgenstunden
gegen 2 Uhr neugeborene Kind
wohl mit einem Schlitten zur
Kirche gefahren werden, oder
aber die Straßenverhältnisse

ließen es zu, eine geschlossene Kutsche, eine „Kalesche“, zu
benutzen. Auf alle Fälle hat der
Säugling die Prozedur überlebt!
Der Großvater August heiratete am 15. Juni 1897 Maria
Straube aus Winkeldorf, heute:
Kąty Bystrzyckie. Sie schenkten
10 Kindern das Leben, darunter
als zweitjüngster Sohn mein Vater Ernst Gröger. Seine Geburt
fiel auf den 5. Juli 1910, sein
Tauftag war der 10. Juli 1910,
so daß der Täufling schon 5 Tage
lebte. Seiner Fahrt zur Taufkirche dürften keine witterungsbedingten Schwierigkeiten
entgegengestanden haben.
Er wuchs im Vaterhaus heran, in dem sich damals schon
eine „Waarenhandlung“ befand.
Als er am 5. Juni 1933 Josephine
Priesnitz aus Bielendorf/heute:
Bielice ehelichte, führte sie das
Geschäft, während er als Maurer
den Lebensunterhalt verdiente.
Der Ehe entstammten drei
Kinder. Ich kam am 21. April
1934 auf die Welt, nach mir
noch meine Schwestern Eva
Maria am 23. Februar 1937 und
Christel Magdalena am 13. Juni
1945.
So findet sich meine Taufe – Günter Ernst - am 6. Mai
1934 verzeichnet, die von Eva
Maria am 28. März 1937 und
von Christel Magdalena am 3.
Juli 1945, allerdings mit dem
Zusatz: „Notgetauft im Elternhause zu Altgersdorf am 3. Juli
1945.“ Uns alle taufte Pfarrer
Josef Riedel. Er nahm auch die
Eintragungen vor.
Nun verrate ich den eigentlichen Anlaß für diese Rückschau:
Der in der Nachbarschaft
lebende älteste Bruder meiner
Frau ist verwitwet und wird im
gegenseitigen Wechsel von
Polinnen betreut. Darunter
befindet sich eine Betreuerin
aus der Grafschaft Glatz, wohnhaft im nicht weit von meinem
Heimatdorf Altgersdorf entfernten Kieslingswalde/heute: Idzików. Sie ist Anfang des Jahres
Großmutter geworden. Ihre
Enkeltochter „Amelia“ kam in
unserem Nachbarort Gompersdorf/heute: Goszów – zur Welt

Günther Gröger

Geboren am 21. April 1934 in Altgersdorf, Kreis Habelschwerdt, im
Glatzer Land. Am 22. September
1946 gezwungen, mit meiner Familie die schlesische Heimat zu
verlassen. Neue Wohnorte wurden nach einem mehrwöchigen
Lageraufenthalt in Hoyerswerda zunächst Leipzig, danach
ein kleinen Bauerndorf Graue,
gelegen zwischen Bremen und
Hannover. Von 1948 - 1954 fand
ich Aufnahme in einem „Internat
für ostvertriebene katholische
Schüler” in dem Maristenkloster
in Recklinghausen und legte
dort in der Freiherr-vom-Stein-Aufbauschule das Abitur ab.
Nach zweijährigem Studium in
Münster nahm ich als„Volksschullehrer” meinen Dienst in der Gemeinde Wenden auf, hier im Sauerland in Nordrhein-Westfalen.
40 Jahre verblieb ich im Schuldienst, davon 38 Jahre als Schulleiter, und lebe seit 1996 in Pension.
In den Jahren 1965-1967 erbauten meine Frau Agnes und
ich hier ein Wohnhaus, und wir
verbringen nun im Kreise unserer
Familie in naher Verbindung zu
den drei Kindern und Schwiegerkindern mit inzwischen acht Enkelkindern einen unbeschwerten
Lebensabend. Öfters besucht er
das Land seiner Kindheit, d.h. die
Grafschaft Glatz.

und wurde Ostern 2017 an dem
Taufbecken in der Pfarrkirche
St. Maternus in Schreckendorf
getauft, an dem auch ich vor
83 Jahren die Taufe empfing.
Christus heri – hodie – semper!
P. S.: Das „h“ in meinem Vornamen habe ich von meinen
Mitschülern gleichen Namens
während unseres Aufenthalts in
der niedersächsischen Diaspora
übernommen.
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Günther Gröger

CHRZTY W STRACHOCINIE

„Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”
M inęło półtora wieku
od chrztu mojego dziadka
Augusta Grögera, a 83 lata
od mojego. Moi przodkowie
mieszkali w Starym Gierałtowie
w Dolinie Białej Lądeckiej. Do tej

pory nie zajmowałem się zbyt
aktywnie badaniami genealogicznymi. Mój pradziadek Amand
Gröger urodził się 12 marca 1833
roku, a zmarł 29 czerwca 1907 r.
w święto święt ych Piotra

Günther Gröger przy chrzcielnicy w kościele św. Maternusa w Strachocinie.

Chrzest Amelii.

i Pawła. Jego tablica nagrobna wisi jeszcze dziś na murze
przykościelnym w Nowym
Gierałtowie. Nie miałem wglądu
do ksiąg chrztu z tamtych lat,
ale niewątpliwie ochrzczono go w kościele parafialnym
pw. św. Maternusa w Strachocinie. Znalazłem i sfotografowałem
w księdze chrztów wpis mojego
dziadka Augusta Grögera, co też
mogę udowodnić. Był on synem
Amanda Grögera i jego żony
Klary z domu Volkmer ze Starego Gierałtowa, którą poślubił
22 lutego 1859 roku.
August urodził się
22.02.1867 w Star ym Gie rałtowie i został ochrzczony
jeszcze tego samego dnia
w Strachocinie, dokładnie
150 lat temu. Odległość z domu
rodzinnego w Starym Gierałtowie do Strachocina wynosi
około 6 kilometrów. Nie wiem
nic na temat warunków pogodowych tego dnia. Pod koniec
lutego prawdopodobnie wciąż
jeszcze było dużo śniegu w lesie
i na polach, a z drogi przypuszczalnie został zepchnięty
na jej jedną stronę przy pomocy
śnieżnego pługa, ciągniętego
przez konia. Tak więc nowonarodzone dziecko, które przyszło
na świat we wczesnych godzinach porannych, około godziny
2.00, mogło zostać zawiezione
saniami do kościoła lub też
warunki drogowe były na tyle
dobre, że skorzystano z zamkniętego powozu, tzw. „Kalesche”.
W każdym razie dziecko całą tę
procedurę przeżyło!
Dziadek August ożenił się
z Marią Straube z Kątów Bystrzyckich 15 czerwca 1897
roku. Urodziło im się 10 dzieci.Przedostatnim synem był
Ernst Gröger – mój ojciec.
Urodził się 5 lipca 1910 roku,
a jego dzień chrztu przypada
na 10 lipca 1910 roku, tak że
dziecko miało już 5 dni. Z jego
podróżą do kościoła na chrzest
nie powinno było być trudności związanych z pogodą.
Dorastał w domu rodzinnym,
w którym już wtedy był „Handel towarami”, gdyż poślubił
Josephine Priesnitz z Bielic
5 czerwca 1933 roku, która
prowadziła sklep, a on zarabiał

Günther Gröger

Günther Gröger urodził się
21 kwietnia 1934 w Starym
Gierałtowie na ziemi kłodzkiej.
Dnia 22 września 1946 musiał
wraz z rodziną opuścić swą
śląską ojczyznę. Po kilkutygodniowym pobycie w obozie
w Hoyerswerda osiadł najpierw
w Lipsku, a potem zamieszkał
w małej rolniczej wiosce, położonej między Bremą i Hanowerem.
W latach 1948 - 1954 mieszkał
„w internacie dla katolickich uczniów wypędzonych
ze wschodu” w klasztorze mariańskim w Recklinghausen,
gdzie zadał maturę w szkole
im. Barona von Stein. Po dwóch
latach studiów w Münster rozpoczął pracę jako nauczyciel
szkoły podstawowej w gminie
Wenden, w regionie Sauerland,
w Nadrenii Północnej-Westfalii.
W szkolnictwie przepracował
40 lat, z czego 38 lat jako dyrektor szkoły. Od 1996 roku jest
na emeryturze. W latach 19651967 wybudował wraz z żoną
Agnes dom, a teraz spędza
w kręgu rodziny, w bliskim kontakcie z trójką dzieci i ich rodzinami (ośmioro wnucząt) życie na
emeryturze. Często odwiedza też
kraj lat dziecinnych, czyli ziemię
kłodzką.

na utrzymanie jako murarz.
Z tego małżeństwa przyszło
na świat troje dzieci. Ja urodziłem się 21 kwietnia 1934 roku,
po mnie moje siostry Ewa Maria
- 23 lutego 1937 roku i Christel
Magdalena - 13 czerwca 1945
r. Mój chrzest - Güntera Ernsta został zapisany pod datą 6 maja
1934 roku, Ewy Marii 28 marca
1937 roku, a Christel Magdaleny 3 lipca 1945 roku, jednak-
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że z dopiskiem: „Ochrzczona
w domu rodzinnym w Altgersdorf (zagrożenie życia)
3 lipca 1945.” Wszyscy byliśmy
ochrzczeni przez proboszcza Josefa Riedla. On również dokonał
wpisów.
Teraz ujawnię rzeczywisty
powód tej retrospektywy. Najstarszy brat mojej żony, który
mieszka w sąsiedztwie, jest
wdowcem i opiekują się nim
na zmianę Polki. Jedna z opiekunek pochodzi z Hrabstawa
Kłodzkiego i mieszka w Idzikowie, niedaleko mojej rodzinnej
wsi Stary Gierałtów. Na początku tego roku została babcią. Jej

wnuczka Amelia urodziła się
w sąsiedniej wiosce, w Goszowie i na Wielkanoc 2017 r. została ochrzczona przy chrzcielnicy w kościele parafialnym
pw. św. Maternusa w Strachocinie, gdzie 83 lata temu i ja byłem
ochrzczony.
P. S.: Literę „h” w moim imieniu
przyjąłem od moich kolegów
z klasy o tym samym imieniu
podczas mojego pobytu w dolnosaksońskiej diasporze.
[Tłumaczyła Irena Rogowska]
Rejestr chrztów w Strachocinie.

Ewa Jazienicka

55-LECIE PRACY TWÓRCZEJ EDWARDA KOSTKI
W Klubie Muzyki i Literatury
we Wrocławiu 24 listopada 2017
roku obchodzono uroczyście jubileusz 55-lecia pracy twórczej
Edwarda Kostki. Licznie zebrani
przyjaciele, mieszkańcy Wrocławia oraz goście z Mieroszowa, Nowej Rudy, Wałbrzycha,
a nawet z Republiki Czeskiej
mogli podziwiać nową wystawę twórcy pt. „W krainie buka”.
Wystawa będzie prezentowana
w Sali koncertowej Klubu przy
pl. Kościuszki we Wrocławiu
do 28 lutego 2018 roku.
Edward Kostk a urodził
się w 1935 roku w Mikołowie
na Górnym Śląsku. Studiował
w Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, którą ukończył
w 1959 roku. Realizuje się przede
wszystkim w malarstwie, grafice użytkowej i rysunku. W latach
1960-1973 był autorem wielu
dzieł malarstwa ściennego.
W latach 1973-1994 pracował
w Wydawnictwie Ossolineum
we Wrocławiu jako naczelny grafik. W tym okresie zaprojektował
między innymi ok. 600 okładek
i obwolut książek.
Od 1996 roku był konsultantem plenerów artystycznych
organizowanych w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy
rodziną”. Swoje dzieła wystawiał
wielokrotnie w Polsce oraz
za granicą. Sejmik Województwa
Dolnośląskiego przyznał mu Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Dekoracji laureata w Klubie Muzyki
i Literatury dokonał Julian Golak,

wiceprzewodniczący Sejmiku.
W części muzycznej dla lau-

reata zagrały pięknie na skrzypcach: Kamila Wożniak, Karolina

Szymańska, Wiktoria Dorobiała
i Wiktoria Szymajda.

Stanisław Kostka obdržuji zlatou medaili za zásluhy pro Dolnoslezské vojvodství.

Slavnostní ceremoniál 55. výročí tvůrčího díla Edwarda Kostky vede Ryszard Sławczynský - ředitel Klubu hudby a literatury
ve Vratislavi. Účinkující: Kamila Wożniak, Karolina Szymańská, Wiktoria Dorobiałá a Wiktoria Szymajdá.
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Jerzy Stasiewicz

POEZJA W OGRODZIE GÓRSKIEGO WIATRU
Mała Krowia Góra – miejsce
święte wędrowca. Przystań,
do której powraca wieczny
koczownik. Tu, w zaciszu drewnianej chaty, przelewa na papier wiersze tułacze, układane
w drodze. Bo nie zawsze jest
ołówek, skrawek papieru. Tutaj
w Złote Góry vis a vis Jawornika do Ogrodu Górskiego
Wiatru, gdzie woda z rwącego
potoku, a drewno gatunkami
poukładane w stosy – nigdy
nie mieszane (drewno palone
śpiewa), zaprasza zespoły grające muzykę etniczną z dalekiego
świata (organizował festiwale).
Przyjeżdżają do Leszka Brągiela tacy jak on, ludzie wolni, nie
znający kalendarza i zegarka.
Albo ci, którzy odrzucili ramy
czasu i zaczęli żyć w symbiozie
z przyrodą.
Jesienią rykowisko poetyckie na zboczu. Ogień rozświetla wzniesienia. Na wyciągnięcie ręki podchodzą jelenie
do ludzi jak do swoich. Wydaje się, że można je dotknąć, ale nie – to błysk oczu.
Tu w Ogrodzie Górskiego Wiatru
na ogniu nie wolno piec mięsa,
to odstrasza zwierzynę. Tylko
chleb – pokarm człowieka. Byłem i ja z Violą na tym święcie.
Była Danusia Kobyłecka i Jasio
Szczurek, Joasia Mossakowska-Mikulska, Zbyszek Kresowaty
i paru innych.
Gospodarz witał przybyłych
uściskiem jak najbliższą rodzinę.
Opowiedział historię góry, która
stała się jego siedliskiem, chaty
nasiąkniętej melodią ukraińskich bałałajek i magicznego
słowa poetów, zachodzących
tu jak do siebie. I którym odejść
trudno do rzeczywistego świata, bo tam tylko zgiełk i wyścig
szczurów. Z ogromnego, porcelanowego w kwiaty imbryka
nalewał owocową herbatę parzoną jak czaj. Wiersze czytane
na powietrzu, przy płonącym
ognisku. Zimne górskie powietrze szczypiące twarz. Wtedy
dopiero człowiek zauważa,
co to jest gorąca herbata?
Czuje jej ożywcze działanie
rozchodzące się po całym ciele

od palców nóg po mózg.
Zasłuchani w opowieści
Leszka z jego pobytu w Mongolii – gdzie jako pasterz gnał
bydło w poszukiwaniu pastwisk,
a z tubylcami rozbijał jurty – popijaliśmy truskawkowe wino
z różą, zagryzając przypieczonym chlebem na ogniu, marynowanymi grzybami, ogórkami,
papryką. W takich miejscach jak
to, duchy doznają oczyszczenia.
W oddali ryk jeleni. Wydaje się,
że zaraz za naszymi plecami.
Odwracamy głowy, by je dojrzeć. Strzał myśliwego, poeci
cichną. Dreszcz spłoszonej
zwierzyny, tętent kopyt czuje
się pod stopami. Cisza, gwiazdy
i noc…
- Bywa tu tak czasem - wyrywa z martwoty poetów Leszek - niedawno zastrzelono
wilka. Nawet nie było pewności,
że to wilk. Ponoć nie widziano
ich na tych terenach od siedemnastego wieku. Potwierdziła to dopiero sekcja w klinice
weterynaryjnej we Wrocławiu.
Przywędrowały tu z zachodnich
Karpat. Nasze wilki dotarły już
do Holandii. Co Niemcy nie
zastrzelą, jak naszego żubra,
wędruje dalej w głąb Europy.
Początek jesieni, trawę szkli
szron. Poeci zawężają krąg wokół ogniska jak lud jednego
szczepu, zasłuchani w teksty Jasia Szczurka, debiutującego niedawno znakomitym tomikiem
„W poszukiwaniu panaceum”.
Mówi o małej ojczyźnie między
Górą św. Anny a Kopą Biskupią.
O życiu i wzajemnych relacjach
kilku narodowości żyjących
na tym małym skrawku ziemi.
Zbyszek Kresowaty przenosi
nas w świat metafizyczny, pełen
obrazów jak jego ikony. Nie ma
tam miejsca na bylejakość i kicz,
którym jesteśmy zalewani.
Danusia Kobyłecka prezentuje liryki z tomu Losy. „Całość
wydaje się poszukiwaniem
harmonii w świecie napięć
i dysonansów, nierówności
społecznych, niszczonych relacji międzyludzkich oraz spychanej na obrzeża egzystencji
sfery sakralnej”1.

Leszek Brągiel

Joasia Mossakowska to wewnętrzne rozdarcie jaźni.
Niżej podpisany w ukłonie
gospodarzowi przeczytał wiersz
Ostatni wolny wędrowiec.
To było w Ogrodzie Górskiego
Wiatru
Mała Krowia Góra
wiła się bujnością zieleni
dusiła nieskoszoną trawą
Byłem na zboczu zapatrzony
w derenie
sięgałem po jagody kamczackie
bambus kłaniał się stopom
Chata jak siedlisko pierwszego
Hucuła
osiadła starością na pochyle

przypominała bumerang
Wnętrze niby jurta
pod powałą dmuchane lampiony
i stroje mongolskich koczowników
Zapach kumysu kusił nozdrza
do tańca zapraszały instrumenty
melodią wędrownej Azji
Leszek Brągiel
ostatni wolny wędrowiec
jak wilk w Rotterdamie2
Siedzi na sosnowym pniaku
i płacze łzami oczu ociemniałych
Nie poniosą nogi daleko
hen daleko
bo po co kiedy już zawsze noc

Dom Leszka Brągiela w „Ogrodzie Górskiego Wiatru”.

Bibliografia:
1. Danuta Kobyłecka, Losy, Siedlce 2017. Słowo wstępne Andrzeja Borowskiego s. 5.
2. Cytat z wiersza Leszka Brągiela dedykowanego Ostapowi Kindraczukowi z tomu Wędrówki po Ukrainie
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LEGENDA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POEZJI POLSKIEJ
Pamiętam październikowe
południe babiego lata w 1992
roku w Wilnie. Na cmentarzu na
Rossie lśniły majestatycznie liście
w złotych i brązowych kolorach.
Chwila zadumy nad grobem Marszałka Józefa Piłsudskiego, na
płycie przywiezionej z Wołynia
napis : „MATKA I SERCE SYNA”. Tu
obok matki Marii z rodu Bilewiczów spoczęło serce Marszałka,
w jego ukochanym Wilnie, obok
oddanych mu żołnierzy, którzy w
kwietniu 1919 roku zdobyli Wilno
i przywrócili je Polsce.
K iedy Marszałek zmarł
12 maja 1935 roku o 20.45
w Pałacu Belwederskim w Warszawie, zabił dzwon Zygmunta,
a Polska i świat pogrążyły się
w żałobie....Wszak umarł ten,
który ochronił Europę przed
bolszewicką szarańczą, wpisując
się w panteon wielkich wodzów
chrześcijańskiej Europy - od Sobieskiego po Napoleona. Ciało
wodza spoczęło na Wawelu.
Stojąc nad grobem Marszałka, na drogiej także mojemu ojcu wileńskiej ziemi, napisałem wiersz opublikowany
po latach w polsko-francuskim
zbiorze „Przemijanie - Le temps
qui s’enfuit”:
„Rossa”
szelest liści
babiego lata szmer
ojczystych grobów czar
i znowu do boju Marszałka trąbka
gra orlich gniazd czas przypomnieć
bieg
nadchodzi kres jesiennych ptaków
śpiew
ziemia Rossy Katynia krew
szkielety świątyń z drzew
a w myślach dawny legionowy
ślad
ojczyzny i korony blask
i znowu kasztanki szybki cwał
wileński cmentarz
białoczerwony żal …...1
Nie sposób było oderwać
oczu od fragmentów wyrytych
na płycie nagrobnej Marszałka
i Jego Matki wziętych z „Wacława” Juliusza Słowackiego, które
sam Piłsudski wybrał, jako motto
życia: „Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych
śladem iść tą samą drogą” oraz
z „Beniowskiego”:

„Gdy mogąc wybrać, wybrał
zamiast domu
Gniazdo na skałach orla, niechaj
umie
Spać, gdy źrenice szatanów
w sosen szumie
Tak żyłem”2
Cytaty te przygotował
osobiście tuż przed śmiercią... wszak Słowacki był
jego ulubionym poetą. Ten
polski wieszcz został pochowany na paryskim cmentarzu Montmartre. Po objęciu
władzy Marszałek poparł u
kardynała Sapiehy zabiegi
o sprowadzenie prochów
p o e t y d o Po l s k i . Pr z y płynęły do Gdańsk a, dalej na statku „Mickiewicz”
do Warszawy, z Warszawy
do Krakowa pociągiem, wreszcie w czerwcu 1927 roku zostały uroczyście złożone na Wawelu, obok Adama Mickiewicza.
Po latach, w roku 2000,
spoczęły w krypcie wieszczów
na Wawelu, z inicjatywy dyrektora Biblioteki Polskiej w
Paryżu śp. Leszka Talko, także
prochy Cypriana Kamila Norwida, dopełniając panteon
wieszczów narodowych.
Kiedy sprowadzono prochy
Juliusza Słowackiego, Piłsudski osobiście wygłosił wówczas przemówienie. Kończąc
je, powiedział do oficerów,
że trumna ma spocząć w krypcie królewskiej, bo królom był
równy. Podczas pochówku poety na Wawelu mówił:
„Nie płaczemy po Słowackim! Gdy trumna idzie przez
całą Polskę, witają go też ludzie, nie zaś żegnają, tak jakby był żywym człowiekiem, i
żałobne dzwony nie żałobnie
biją, lecz biją radością i tryumfem.(...)3
„Miłość ojczyzny - o! to słońce
świetne
Dla serc, co dumne, sieroce,
szlachetne,
Całe się czystym miłościom
oddadzą.
Jako żurawie, co łańcuch prowadzą,
Świetniejsze serca wylatują
przodem;
Umrą-ich duchy, lecą przed narodem”4

„(...)Słowacki idzie....między
Władysławy i Zygmunty, idzie
między Jany i Bolesławy. Idzie
nie z imieniem, lecz nazwiskiem,
świadcząc także o wielkości pracy i wielkości ducha Polski. Idzie,
by przedłużyć swe życie, by być
nie tylko z naszym pokoleniem,
lecz i z tym, którzy nadejdą.
Idzie jak Król Duch”5
W ten sposób Józef Piłsudski wpisał się swoim życiem
w polską tradycję romantyczną,
był jej kontynuatorem, a nawet
życiem wypełnił jej testament.
Idealny rycerz, sprawiedliwy
władca, bojownik o prawdę,
niósł za sobą średniowieczny
łaciński etos - wzorzec cnót
do naśladowania.
Przybył, jak legendarny rycerz na białym koniu z legionistami, by wywalczyć niepodległą Polskę po latach zaborów.
Jednocześnie z romantycznym
przesłaniem: „Bóg – Honor - Ojczyzna” obronił kraj przed agresją bolszewickiej Rosji. Wypełnił
tym samym legendarną misję
mężów o imieniu 40 i 4 – Konrada i Kordiana. Wskrzesił Polskę
i przywrócił jej wschodnie ziemie do macierzy.
Pamiętam opowieści mojego ojca o Ziuku i Dziadku, jak
go nazywali mieszkańcy Wilna.
Legendy o życiu, charakterze i opis pogrzebu w 1935 roku,
który był wielką manifestacją
Krakowa i zarazem Polski. Słowa te tym bardziej zapadły mi
w pamięci, bo w okresie PRL-u
nie wolno było mówić o Marszałku i jego dziele. Za wszelką
cenę ówczesna partyjna propaganda starała się zatrzeć
ślady jego męstwa i walk w historycznym cudzie nad Wisłą
z 15 sierpnia 1920 roku.
Wilno w czasach Marszałka,
jak opowiadał mi ojciec, było
miastem wielokulturowym.
Obok siebie funkcjonowały
kościoły katolicki, prawosławny, synagoga i meczet
tatarski, a grupy etniczne żyły
w zgodzie i poszanowaniu odrębności. Warto przypomnieć,
że Piłsudski podkreślał wagę
koncepcji założenia federacji
Polski z niepodległą Litwą,
Białorusią i Ukrainą. W swoich
przemówieniach nawiązywał do

Marszałek Józef Piłsudski

wolnej Ukrainy, jako gwaranta
bezpiecznej Polski. Poglądy te
zostały po drugiej wojnie światowej podjęte przez Jerzego
Giedroycia i paryską „Kulturę”,
w co prawda innym kontekście
i innych granicach układu pojałtańskiego, gdy jasne stało się, że
wschodnie tereny Rzeczypospolitej zostały utracone na zawsze.
Dziś po historycznych zmianach
Solidarności i Wiośnie Ludów
w 1989 roku ta koncepcja Piłsudskiego stała się w zjednoczonej Europie bardziej możliwa.
Piłsudski przybył do Polski,
jak legendarny rycerz czy nawet prorok, do ojczyzny dumnej wiarą, lecz niewdzięcznej i
niszczonej okupacją zaborców.
Przypomnijmy gorzkie słowa
czwartego polskiego wieszcza
Cypriana Kamila Norwida pisane w Paryżu w liście do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej:
„Oto społeczność polska!
Społeczność narodu, który
nie zaprzeczam, iż o ile jako
patriotyzm wielki jest, o tyle,
jako społeczeństwo żaden.
Wszystko, co patriotyzmu i historycznego dotyczy uczucia,
tak wielkie i wielmożne jest
w narodzie tym, że kapelusz
zdejmam przed ulicznikiem
warszawskim - ale wszystko
to, czego nie od patriotyzmu,
czego nie od narodowego, ale
czego od społecznego uczucia
wymaga się, to jest tak początkujące małe i prawie nikczemne, że strach wspomnieć o tym
(...).Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym (..) Polska jest
ostatnie na globie społeczeń-
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stwo, a pierwszy na planecie
naród”6
Tej gorzkiej nader prawdy
doznawał w codziennym życiu
politycznym, awanturnictwie
parlamentarnym polskiej odbudowywanej demokracji.
Rozumiał jednak za Norwidem,
że tylko tradycja chrześcijańska
i system parlamentarny są podwaliną wolnej Europy. Można
rzec, że Piłsudski był spadkobiercą romantycznej koncepcji
żołnierza – tułacza, pielgrzyma,
wygnańca, który wierny tradycji
ojców, jak biblijny prorok przybył, by wywalczyć wolność
i niepodległość oraz budować
polską demokrację, z konieczności i przeznaczenia. Tak rodziła się legenda... a pokolenie,
do którego przybył czekało
na wodza, kogoś kto doprowadzi misję Kordiana do końca.
Przez lata rozbiorów pięć
pokoleń zmagało się ze zdradą, niemocą, obojętnością,
uśpionym porządkiem narzuconym przez zaborców. Wiara
w mesjanistyczne powołanie
narodu głoszona przez narodowych wieszczów, misja
Chrystusa narodów eksplodowała w oddziałach Strzelców
i Drużyniaków, tworzących się
legionów. Ich trzon stanowiła
polska inteligencja, na 1215
oficerów było 3 profesorów,
100 nauczycieli, 106 inżynierów i architektów, 57 lekarzy,
27 artystów, 7 doktorów praw,
22 prawników, 11 literatów
i 10 dziennikarzy, wśród podoficerów i szeregowców było
wielu studentów i żołnierzy
z tytułami. Rzec można była
to najinteligentniejsza armia
świata, wymordowana po latach
w sowieckich obozach zagłady.
Po przemianowaniu na legiony otrzymali polskie stopnie
wojskowe, polskie sztandary
i orły na czapki – tak powstała słynna z pieśni żołnierskiej
Pierwsza Brygada z dowódcą
Józefem Piłsudskim. Legenda
stała się więc historycznym
faktem. Punktem kulminacyjnym tej legendy była zwycięska
wojna w 1920 roku. Piłsudski
zdobył laur zwycięstwa, osiągnął z legionistami to, do czego przez kilka pokoleń dążyli
polscy patrioci – niepodległą
i wolną ojczyznę. Bohaterowie
hymnu „My Pierwsza Brygada” oddali swoje życie i krew
dla wolnej i niepodległej Polski.
Dziś trudno sobie wyobrazić

święto 11 listopada bez żołnierzy śpiewających tę pieśń. Nic
więc zaskakującego w tym, że
tak wielu poetów podjęło bohaterski etos Marszałka, pisząc
dedykowane mu wiersze.
Po e t a d o by l e gi o n ów
Edward Słoński, autor pieśni
patriotycznych i żołnierskich,
gorący patriota, sercem wrażliwy, angażował się czynnie
w życie polityczne i społeczne.
We wrześniu 1914 roku
napisał słynny wiersz „Ta co
nie zginęła”, wydrukowany
w „Tygodniku Ilustrowanym”.
Tekst był znany w całym kraju,
doszedł także do Legionów Piłsudskiego, na Ruś i Litwę. Poeta
żywił wiarę, jak Mickiewicz, że
Polska wstanie z ofiary krwi
i męczeństwa:
„W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie
- ja - wróg twój, ty - mój wróg!
Las płacze, ziemia płacze,
świat cały w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach
Stoimy - ja i ty.”7
Szczególne miejsca zajmuje tu tradycja dwudziestolecia
międzywojennego, poezje
Skamandrytów. O Piłsudskim
pisał Julian Tuwim, który wstawiając się po wojnie u Bieruta, uratował życie skazanym
w procesie szpiegów generała Andersa, żołnierzom Armii
Krajowej, w tym prawnukowi
Norwida, piłsudczykowi poecie
Jerzemu Kozarzewskiemu, który przemierzał, jako emisariusz
słynną drogę Konrada na trasie
Regensburg – Pilzno – Kraków.
Antoni Słonimski, Kazimierz
Wierzyński, Jan Lechoń, Adam
Asnyk, Leopold Staff, Kazimiera
Iłłakowiczówna i wielu innych
poetów pisało w swoich utworach o wielkości Marszałka Piłsudskiego.
Poetą zafascynowanym Piłsudskim był Jan Lechoń. Operował formą kształconą na Krasickim, Mickiewiczu i Słowackim.
Lechoń uchwycił tętno polskiej
poezji, ożywił je własną stylistyką i metaforą, wprowadzając do niej tchnienie nowego
realizmu. Ten mistrz aluzji, błyskotliwej gry słów, satyry w tym
także satyry politycznej zawsze
bliski był kręgom Piłsudskiego,
a później sferom sanacyjnym.
Wrażliwy, cierpiący na załamanie nerwowe zakończył swoje
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życie w 1956 roku skokiem
z piętra Hotelu Hudson w Nowym Jorku.
W wierszu „Piłsudski” Jan
Lechoń przedstawił charakterystykę wodza i cechy jego
charakteru, jego zmagania się
z politykami i szlacheckim rozpasaniem elit.
(...) „I zawsze będą mierzyć,
a nigdy nie zmierzą
Pomrukując po kątach, zdziwieniem, zawodem,
I w cierpką miłość jego nigdy nie
uwierzą,
Kiedy przez Polskę idzie samotnym pochodem.
Tylko raz mu pod oknem, kiedy
dumał nocą
Wyszlochał wszystko żołnierz,
stojący na warcie,
Płakał, płakał jak dziecko: „Ach
czemu, ach po co
Tak męczysz się, tak cierpisz za
nas, komendancie?”8
W wierszu „11 Listopada”
w formie romantycznego,
symbolicznego w warstwie semantycznej hymnu przywraca
pamięć postaci Konrada, wielkość polskich władców, w tym
dziejową rolę legionistów pod
dowództwem wodza:
(…) „Niech więc głowę pochyli,
kto w cuda nie wierzy,
Ten, który umiał cierpieć a radość
go trwoży
(…) Bo dziś pod gwiazdami
Jakieś cienie po polach, po mieście się snują
I wśród płaczu padają. I ziemię
całują”9
Gloryfikacją męstwa Marszałka jest wiersz nieznanego
autora pt: „Wiersz na obchody
imienin Marszałka”. To nie tylko wiersz, ale i opisowy tekst
okolicznościowy, w którym
poeta chwali bohaterską walkę Piłsudskiego w 1920 roku,
który zapewnił wolność Europie, odpychając barbarzyńską
cywilizację Moskali na Wschód:
(…) „Lecz duch wodza męstwo
ocaleje świat struchlały
I narodom da zwycięstwo
Hymn wieczystej chwały”
***
„Targane już pęta, skończone
już klęski
Kat pierzchnął krzyżacki, kałmucki

Niech żyje wódz Polski, niezłomny, zwycięski
Niech żyje Marszałek Piłsudski”10
Marząc o Polsce i polskiej
literaturze otwartej na Europę,
na świat i problemy uniwersalne, skamandryci pragnęli
wyzwolić się z romantycznych
i neoromantycznych tematów
martyrologicznych – pisał Słonimski: „Ojczyzna moja wolna,
więc zrzucam z ramion płaszcz
Konrada”.11 Nie mogli jednak pominąć postaci Marszałka, który
zakończywszy zwycięskie wojny,
spełniał marzenia pokoleń Polaków, a w twórczości ludzi pióra
przekuwał miecze na lemiesze.
Dla przykładu w wierszu
Lucjana Andre „Szara i błękitna”
Piłsudski kreowany jest na uduchowioną postać, nawiązującą
do Reymontowych „Chłopów”,
jako siewca, który ziarno oddziela od plewy, siejąc zaczyn
lepszego świata.
Pięknym wierszem o Piłsudskim jest utwór Kazimierza
Wierzyńskiego „Sulejówek” 12
Poeta rysuje dramatyczne rozdarcie wodza, który widzi, że
dzieło jego życia jest zaprzepaszczane. Wiersz nawoływał
Piłsudskiego do ponownego
wejścia na panteon polityczny,
by oczyścić stosunki społeczne,
gospodarcze i moralne.
Antoni Słonimski, Witold
Zechenter, Miecz ysław Lisiewicz, Julian Tuwim, Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska,
Kazimierz Wierzyński napisali szereg tekstów żałobnych
po śmierci Marszałka, oddając ducha czasu, czas żałoby
po odejściu wielkiego wodza
i stratega. Tak pisał Antoni Słonimski:
„Ciemne Łazienki szumią wiosną
Pośród tych liści młodych szmeru
(…)
W pokoju cisza. Pachnie eter.
Lekarz puls bada, płacze żona.
A za oknami Persefona
Wita znów matkę swą Demeter”13
Leopold Staff składał natomiast deklarację, że:
„Nikt nie rzekł „umarł”: Szeptano
nie żyje
Pierś każda mocą ducha jego
wzbiera
Wielkość w najdroższej trumnie
się nie mieści,
Bohater nigdy, nigdy nie umiera”14
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Wreszcie Kazimierz Wierzyński w wierszu „Wolność
tragiczna” w zmarłym wodzu
widzi wielkiego ducha, który
z k ró l e ws k i e g o w z g ó r z a
na Wawelu będzie zawsze czuwał nad przyszłością ojczyzny.
Zdaniem poety Piłsudski po
śmierci miał być gwarantem
trwałości narodu i państwa
polskiego. Stał się postacią
historyczną, diachroniczną,
przenikającą epoki historyczne i dzieje, spajając je wiecznie
żywą spuścizną.
„Niech tu wejdzie, w kamienie
wyroków, i spocznie,
Nie by królom był równy, lecz by
przedłużył
Te losy, które nosił był sam podobłocznie:
By Polskę równał w wieczność.
Po śmierci by służył.
***
I królował gdzie nawet nie sięgły
korony...
Wolność wiązał z wolnością.
By nigdy już nie paść.”15
Skamandryci poszukiwali
nowych form wyrazu poetyckiego. Ukazywały się tomy
poetyckie zawierające wiersze
głoszące pochwałę codzienności i powszedniości, radość
z odzyskanej po 123 latach niewoli niepodległości. Piłsudski
stawał się również w ich tekstach gospodarzem i piewcą
pracy społecznikowskiej. Wielu
poetów, także luźniej związanych ze Skamandrem składało
poetyckie hołdy Piłsudskiemu.
Leopold Staff, Maria Jasnorzewska, Światopełk Karpiński,
twórczyni legendy Marszałka
Kazimiera Iłłakowiczówna, środowisko lubelskie - w tym Józef
Czechowicz, Kazimierz Andrzej
Jaworski oraz Józef Łobodowski, a także Stefan Żeromski.
Popierał Piłsudskiego także
Stanisław Witkiewicz, łączyła go
z Marszałkiem przyjaźń, widział
w nim wskrzesiciela narodu,
który wyrwał go z chocholego snu niemożności i braku
nadziei.
Witold Zechenter dostrzegał w nim symbol zrywów narodowych, który wcielił senne
wizje w rzeczywistość:
(…)
„Marszałku !
Lecz dziś chwile znów świecą jak
Orion Ty nad Polski kartą – tryumfator -

sercem swojem napełniasz historię Ty - miłości Ojczyzny dyktator!
Karta dziejów powstała z martwych znów od morza szarego do Karpat
Ty przemawiasz swą mową! Swoim czynem!”16
Julian Tuwim w swoim wierszu „Rok 1935 - wiersz żałobny”
przywołuje motyw non omnis
moriar, a wiersz przypomina
patos „Bema pamięci rapsodu
żałobnego” Norwida:
„To nieprawda, że Ciebie już nie
ma
To nieprawda, że jesteś już
w grobie
Chociaż płacze dziś cała polska
ziemia
Polska ziemia dziś w żałobie
***
Byłeś dla nas posągiem ze stali
Byłeś dla nas sztandarem wspaniałym
Ty coś Polskę obronił i ocalił
I wydźwignął na większy szczyt
chwały
Już zasnąłeś po trudach nadludzkich
Nie zwycięży już Ciebie ból żaden
Ukochany marszałku Piłsudski
My żyjący Twoim pójdziemy
śladem”17
Po odejściu Marszałka jego
legenda nie zgasła, a nawet
rosła w siłę. Emigracja, mimo
sporów i niechęci zwolenników
generała Sikorskiego, podjęła
próbę wskrzeszenia legendy Komendanta. W okresie
Polski Ludowej prowadzono
politykę dyskredytacji dzieła
Marszałka i Piłsudczyków, im
bardziej partyjna propaganda
niszczyła jego obraz w społeczeństwie, tym bardziej jego
duch zmartwychwstawał…
Przez dziesięciolecia władzy
komuniści starali się wymazać
pamięć o Marszałku. Kłamstwa
uległych historyków i cenzorów
miały wymazać z kart historii
dzieło Komendanta.
Równolegle, na emigracji
w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych, Polonia kultywowała pamięć o Marszałku.
Organizowano konferencje,
wieczornice, wystawy i koncerty, wydano wiele publikacji.
W kraju Piłsudski stawał się

patronem ugrupowań niepodległościowych lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX
wieku. Był patronem zrywów
wolnościowych i protestów
społecznych. Przenikał w ten
sposób do liryki współczesnej.
Pisali o nim w swoich satyrach
Andrzej Waligórski – twórca
wrocławskiego literackiego
Kabaretu Elita, czy polski satyryk Jan Kaczmarek. W wierszu
„A w Sulejówku już nie ma nikogo” stawia Kaczmarek smutną
puentę o słomianych zrywach
narodowych i braku wodza
na miarę Marszałka.
„A w Sulejówku nie ma już nikogo
Kto by poderwać jeszcze nas
potrafił
I poprowadził w przyszłość prostą
drogą
Na bój tym razem, może bój
ostatni
Kogo by słuchać chciało się
z radością
Kto by entuzjazm umiał ducha
wskrzesić
Kto by panował ponad ludzk
złością
starym hasłom nadał nowe treści”18
Z kolei Andrzej Waligórski
satyryk z wrocławskiej Elity
w swoim tekście wykpił dzisiejszych polityków:
***
„Z potrzeby chwili jam dyktator,
Zaś z charakteru raczej furiat,
Lecz gdzie tam! Nie zważają na to
Rząd, opozycja, MON i Kuria!
***
Łatwiej obecnie rządzić krajem,
Lecz nie skorzystam z koniunktury,
Czołem, całujcie się nawzajem!
Tu z hukiem uniósł się do góry,
A późnym wnukom się zwiduje
Parlament, w kółko ustawiony
Tak, żeby każdy, kto całuje,
Był całowany z drugiej strony.”19
Okazało się jednak, że Polacy dokonali zrywu niepodległościowego i wyzwolili się
z jarzma „bratniego” Związku
Sowieckiego, tworząc ruch
Solidarność. To ten zryw przywrócił pamięć historyczną,
godność ludziom i prawdzie
historycznej. W okresie Solidarności Marszałek Piłsudski stał
się patronem instytucji i szkół.

Jego nazwisko zdobiło place
i nazwy ulic. W wolnej Polsce
od 1989 roku zaczęły ukazywać
się o nim pierwsze szerokie
publikacje, powszechnie dostępne. Wskrzeszono również
tradycję Piłsudczyków i reaktywowano prawdę o polskiej
historii.
Wielki Polak i poeta Papież
Jan Paweł II podczas swojej
wizyty w Krakowie na Wawelu
w 1991 roku powiedział:
„Jeśli Pan Bóg mi pozwoli
jeszcze kiedyś być na Wawelu,
to pójdę do grobów królewskich
i pójdę też do grobu Marszałka.
Wtedy przyszedłem na świat,
kiedy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się „Cud
nad Wisłą”, a jego narzędziem,
narzędziem tego „Cudu nad Wisłą” w znaczeniu militarnym był
niewątpliwie Marszałek Piłsudski
i cała armia polska.
Raduję się, iż w suwerennej
Polsce na nowo nabierają blasku
i właściwego znaczenia patriotyczne idee, związane z obroną
Ojczyzny, z Marszałkiem Józefem
Piłsudskim”20
W dzisiejszych czasach nobilitowana została pamięć historyczna, przywrócono idee
romantycznego patriotyzmu.
Piłsudski w swojej politycznej
myśli chciał odtworzyć Rzeczpospolitą Obojga Narodów - dzieło Jagiellonów. Niezaprzeczalnie był mężem stanu na miarę
światową. Bez Jego geniuszu
nie byłoby dziś wolnej Polski,
Litwy, Ukrainy. Ukochał Wilno,
krzewił tolerancję dla wszelkiej
inności narodowo-religijnej,
czego nie rozumieli Litwini
i niektórzy rodacy. Współczesna
epoka sprzyja, by współżycie
Polaków i Litwinów rozwijało się
według przekonań Marszałka,
który należy do historii Polski
i Litwy tak, jak jagiellońska historia obu krajów.
Koszalin, jak również setki
innych polskich miast stał się
w wolnej Polsce zaczynem
krzewienia tradycji legionowej
i jej Wodza. W listopadzie 2014
roku Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej
wspólnie ze Stowarzyszeniem
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował konferencję
naukową „Czyn zbrojny Legionów Polskich 1914-1918”.
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Pozyskano środki finansowe
od emigracji i fundacji w Londynie. Pół roku później ukazało
się wydawnictwo z referatami
profesorów z Warszawy Janusza Odziemkowskiego, Juliusza
Tyma, Wiesława Wysockiego
oraz badaczy koszalińskich
profesora Bogusława Polaka, profesora Michała Polaka,
doktora Zenona Kachnicza,
koszalińskiego dziennikarza
i publicysty oraz redaktora
Jerzego Rudzika. Co godne
jest podkreślenia Politechnika
Koszalińska, Stowarzyszenie
im. Marszałka Piłsudskiego, koszalińska prasa i telewizja Max
popularyzują wiedzę o Józefie
Piłsudskim.
Pragnę zakończyć te rozważania wierszem Adama Asnyka

„Pamięci Józefa Piłsudskiego”.
W liryku Marszałek został przedstawiony jako idealista, wierny idei wskrzeszenia państwa
polskiego. Poeta zbudował
mu horacjańskie exegi monumentum, wieniec i laur sławy.
Nieśmiertelność historyczną,
proroczą wizję równą królom
i prorokom, a jednocześnie
skromność i rycerskość jako
cnoty charakteru:
(….)
„Przebiegłeś swą metę jak rycerz
bez trwogi,
Bez skargi, bez pociechy(..)
Do Twojego grobowca nie zstąpi
cień sławy,
Co po podziemiach zbiera swoje
ulubieńce
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***
Śpij cicho...
Dla tych , co sztandar walki chcą
zatknąć przy zgonie,
I nieśmiertelność, którzy czują
w łonie,
Przekazać pokutnicy, co w popiołach kroczy,
A, którą oglądali w tęsknocie
proroczej
Królową ludów-z w ycięską
w Syjonie”21
Norwidowy diament stał
się faktem, który zmarmurzył
się nie tylko w pomnikach, ale
żywej pamięci wdzięcznych pokoleń, dla których ojczyzna, jak
dla Marszałka tak i autora „Promethidionu” to istotnie wielki
zbiorowy obowiązek. Kazimierz
Sosnkowski przemawiając dwa-

dzieścia pięć lat po śmierci Piłsudskiego napisał:
„W dobie dzisiejszej pełnej
niebezpieczeństw, w obliczu
oportunizmu Zachodu oraz
iście babelskiego pomieszania
języków na międzynarodowej
targowicy, ostrzegawczy głos
Józefa Piłsudskiego dochodzi
do nas ze szczególna mocą
i wyrazistością.(....)
O Nim to zaiste rzec można,
powtarzając natchnione słowa,
użyte w liście św. Pawła Apostoła do Koryntian:
„Gdzież jest o Śmierci, zwycięstwo
twoje?
gdzież jest, o Śmierci, oścień
twój?...”22
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21. Adam Asnyk, „Poezje” – Biblioteka literatury polskiej w Internecie
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Teresa Bazała

PAMIĘĆ O OFIARACH FASZYZMU
Z inicjatywy Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej
młodzież polska z Iwano-Frankiwska z Ukrainy (dawny Stanisławów), w dniu 22. 12. 2017
roku złożyła wiązankę kwiatów
biało- czerwonych, oraz zapaliła
znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary faszyzmu w Walimiu.
Po wysłuchaniu prelekcji Anny
Motyki - licencjonowanego przewodnika sudeckiego - uczniowie
z polskiej szkoły w Iwano- Frankiwsku przeszli w ciszy przez
tzw. Sztolnie Walimskie. Piesza
wędrówka historycznymi korytarzami wykutymi przez więźniów
niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w latach
1939-1945, zrobiła na młodzieży
z Ukrainy niezapomniane i smutne wrażenie. Przewodnik sudec-

ki Anna Motyka opowiadała
o nieznanych losach więźniów
z różnych krajów europejskich,
którzy pod karabinami niemieckich oprawców przymusowo
drążyli w skałach podziemne
tunele aż do śmierci z głodu
i wycieńczenia fizycznego. Wśród
więżniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen
byli także Polacy, którzy walczyli
z okupantem hitlerowskim.
Przed kilkunastu laty odkryto
Sztolnie Walimskie, które są także
zbiorową mogiłą setek więźniów
i świadectwem niemieckiego
okrucieństwa wobec ludzi walczących o wolność.
Młodzież z Ukrainy przebywała na Dolnośląskiej Szkole
Jesiennej w Sokolcu.

Zadanie publiczne pn. „Patriotyzm
Plus” finansowane jest ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

Młodzież z Ivano-Frankivska (Stanisławów) składa kwiaty i zapala znicze pod tablicą
upamiętniającą ofiary faszyzmu w Walimiu 22 grudnia 2017 r.
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GOŚCIE SALONIKU LITERACKIEGO RÓŻANY DWÓR
– LISTOPAD 2017
Festiwal „Poeci bez granic”
w Polanicy – Zdroju ma już
swoje tradycje. Kilkanaście lat
wrastał w rzeczywistość naszego miasta. Wolno i systematycznie pracował nad wyobraźnią i zagospodarowywał
przestrzeń kultury. W tym roku
organizatorami festiwalu byli:
Dolnośląski Oddział Związku
Literatów Polskich we Wrocławiu, Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie, Teatr Zdrojowy
w Polanicy – Zdroju, oraz Towarzystwo Miłośników Polanicy.
Liczne podmioty wspierające
otoczyły tę tak ważną imprezę
swoim patronatem. Imprezy
kulturalne odbyły się w prestiżowych obiektach Polanicy. Najpewniej szczegółowy ich opis
zostanie opublikowany przez
instytucje kulturalne, działające
na terenie miasta.
W ramach zajęć dydaktycznych festiwalu, w polanickich
szkołach odbyły się wykłady pisarzy i poetów. Miałam
zaszczyt poprowadzić taki
wykład w Zespole Szkół EDUKATOR w Polanicy - Zdroju,
przy ulicy Kościuszki 13, wspólnie z wieloletnim prezesem
Związku Literatów Polskich
w naszym kraju, obecnie członkiem Zarządu Głównego ZLP,
utalentowanym pisarzem i poetą – Andrzejem Gnarowskim.
Wybitny ten literat, wysoko
ocenił moją książkę „Żebrak
i Pies”, która była przedmiotem
mojego wykładu, porównując
opis relacji międzyludzkich
do prozy Fiodora Dostojewskiego. Powieść ta uzyskała wiele
pochlebnych recenzji, jednak
te słowa, wypowiedziane przez
jeden z największych polskich
autorytetów literackich, były
ogromnym zaszczytem i satysfakcją.
Wiele satysfakcji przyniosła
mi rozmowa z gronem pedagogicznym, a także z uczniami
szkoły. Nauczyciele byli pełni
zrozumienia dla inicjatywy takich spotkań i otwarci na współpracę. Uczniowie zasłuchani
i aktywnie uczestniczący w wykładzie. A po skończonej lekcji,
zainteresowani stałą współpracą
z pisarzami. Pomimo dzwonka

na przerwę, otoczyła mnie grupa młodzieży zainteresowana
dalszą rozmową. Zadawali pytania, prosili o rady. Ogromna
to radość dla dojrzałego twórcy,
gdy młodzież stawia pierwsze
kroki na tej wspaniałej drodze
życia, jaką jest pisarstwo. Tylko pisarz i nauczyciel potrafi
docenić, jak ważna może być
dla przyszłości młodego człowieka owa zawartość szuflad.
Miejsce tajemne pierwszych
prób pisarskich, tak często niedocenianych przez rodziców.
Dlatego tak bardzo ważna jest
współpraca pedagogów i literatów.
A ja, przedstawię Państwu
obraz dni listopadow ych
w Saloniku Literackim Różany
Dwór. Już w dniu moich urodzin
– 9 listopada wieczorem, zagościł w Różanym Dworze sławny
ukraiński poeta i wiceprezes
Narodowego Związku Pisarzy
Ukrainy – Oleksandr Gordon.
Wielki to poeta i doświadczony
działacz na rzecz kultury swojego kraju. Obok zaszczytnej
i trudnej funkcji prowadzenia
Związku Pisarzy Ukrainy jest też
Dyrektorem Domu Literatury
w stolicy Ukrainy – Kijowie. Zastanawiam się, jak znajduje czas
na własną twórczość literacką
… a znajduje, czego dowodem
są liczne książki poetyckie, oraz
zbiory wierszy. Znajduje także
czas na tłumaczenia literatury
języków słowiańskich, a także
przekłady z języka włoskiego,
francuskiego i angielskiego.
Oleksandr Gordon jest też redaktorem wielu antologii literatury słowiańskiej. A przy tym,
dobrym i serdecznym człowiekiem, otwartym na innych ludzi
i wielce życzliwy Polakom. Być
może to też sentyment poprzez
rodzinne korzenie jego rodu
i babcię Polkę – Władysławę
Kułakowską. Pracowity ten
człowiek, nawet tu w Różanym
Dworze, całe dnie spędzał na pisaniu i rozmowach o literaturze.
Jak wiele dobrych i doniosłych spraw dla kultury można
rozpocząć w rozmowie przy
Okrągłym Stole. Przy herbacie
różanej, dzieląc się chlebem.
Bowiem słowa o przyjaźni

Autorka artykułu z Oleksandrem Gordonem.

i współpracy udaje się przekuwać w czyny. A wieloletnie
już wizyty tego zacnego człowieka, dobre przynoszą owoce
dla przyjaźni narodów i dla
wspólnego rozwoju naszych
kultur. Podczas tych lat, Oleksandr Gordon poznał tu w Różanym Dworze wielu ciekawych
i twórczych ludzi. Zawiązały
się przyjaźnie i współpraca.
O, choćby w roku 2015, kiedy
to wspólnie razem posadziliśmy
w Różanym Ogrodzie drzewko
przyjaźni polsko – ukraińskiej.
Oleksandr kopał żyzną ziemię
pod zielone drzewko, a ja z Tadeuszem Szewczykiem – Prezesem Stowarzyszenia Kresowian
Ziemi Kłodzkiej… sadziliśmy
je serdeczną dłonią. Drzewko
przyjaźni rośnie i przypomina,
że przyjaźń to nie słowa, ale
czyny… i, że wzrasta powoli
jak drzewa. A obaj panowie
każdą swoją wizytę w Różanym
Dworze, rozpoczynają od odwiedzin… drzewka.
Zagościł też w Różanym
Dworze Andrzej Dębkowski
– filar ZLP, wydawca opiniotwórczej Gazety Kulturalnej.
Rozmawialiśmy o kulturze
i dobrej, życzliwej współpracy
w ramach ZLP. Współpracy, która gwarantuje rozwój
i wzrastanie Związku Literatów
Polskich dla dobra i pożytku kultury polskiej.
Zagościła sławna Czeszka –
Věra Kopecká. Wybitny to czło-

wiek i cenny dla kultury czeskiej,
a także dla współpracy pomiędzy narodami. Věra Kopecká,
wiceprezes Wschodnio – Czeskiego Związku Pisarzy, to nie
tylko utalentowana poetka i malarka, ale przede wszystkim organizatorka życia kulturalnego.
To zjazdy literatów i plenery artystyczne, w których uczestniczą
twórcy z Polski, Czech, Słowacji,
Ukrainy i Bułgarii. To przyjaźń
i współpraca pomiędzy narodami. Pomyślicie pewnie Państwo,
że współpracą na tak wielką
skalę zajmuje się organizacja
zrzeszająca wielu ludzi i mająca swoje siedziby w stolicach
naszych państw. I na pewno
tak… lecz to co najważniejsze…
sól ziemi, dzieje się w terenie.
W wioskach i miasteczkach,
a czasem na rubieżach naszych
państw. I tam dzieje się kultura
prawdziwa. Kultura zrodzona
z odwiecznej potrzeby człowieka – tworzenia rzeczy pięknych. Tej wielkiej krainy ducha,
która wynosi człowieka ponad
poziomy, przynosząc dar człowieczeństwa. Odwiedzam moją
przyjaciółkę Věrę w Czechach,
w Broumovsku, które ukochała
i sławi państwu i światu. Gdy
ujrzę Věrę w Jej małej wiosce
Křinice, wtedy pewność mam,
że dzieła wielkie nie rodzą się
tam, gdzieś daleko, tylko tu na
tej naszej ziemi. Spoglądam
na rozpromienione twarze ludzi, którym stworzyła warunki
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do rozwoju i pracy twórczej.
Widzę szkołę żywą w wiosce
Křinice. Szkołę, która pomimo
odejścia dzieci… nie została
zamknięta. To rozświetlony
dom, przyjmujący młodzież, dorosłych i seniorów. To miejsce,
gdzie dzieje się kultura prawdziwa. Wspomnieć pragnę też
o wielkiej skromności i pokorze w służeniu ludziom. A gdy
gratuluję, to moja przyjaciółka mawia zawsze… to nie ja,
to starostka. To inni ludzie,
to przychylność władz. Bowiem
pamiętajmy też o darze współpracy pomiędzy twórcami,
a samorządami. Bez niej, trudno byłoby podjąć brzemię budowy rzeczy wielkich. Bardzo
ważnym nurtem pracy Věry
jest działalność wydawnicza
i przekłady z języków obcych,
których owocem są ukazujące
się w Czechach pod Jej redakcją międzynarodowe almanachy poetyckie. Gdyby określić
w kilku słowach meritum pracy
tej wybitnej Czeszki, można byłoby rzec… z ludźmi dla ludzi.
Odwiedziny Věry Kopeckiej
w Różanym Dworze, to okazja
do ważnych rozmów o kulturze
i współpracy międzynarodowej.
Nie tylko tej oficjalnej, ale też
tej według mnie najważniejszej, zapisanej dniem szarym
i zwyczajnym. Tej codziennej
pracy żmudnej, składającej się
z niezliczonej ilości obowiązków, a wydającej tak piękne
i dobre owoce. To jak koronki
dziergane dłońmi mojej przyjaciółki Věry.. Anioły z nitek białych, dzwoneczki z kordonków,
maleńkie cudeńka, które rozdaje przyjaciołom, a oni wieszają
je w domach swoich przy wejściu… na szczęście. Oby się darzyło… człowiekowi dobremu,
w domu i ogrodzie. Widzę
moją przyjaciółkę zawsze przy
pracy. Przy dziełach wielkich
dla kultury kraju i tych dziełach
maleńkich, gdy wieczorami
siedzi pochylona przy lampie,
czarując swoje cudne krainy,
białych wyszywanych serwet.
Wielka to dla mnie radość,
że ta wspaniała i tak ważna
dla kultury czeskiej kobieta,
odwiedza mnie w Różanym
Dworze. A mamy nasze małe
tajemnice i rozmowy owocne,
pełne konstrukcji i planów
na przyszłość. Nie budujemy
zamków na lodzie. Budujemy
MOSTY. Mosty i kładki pomiędzy narodami.

Z Czech przyjechali też
Państwo Věra i František Všetičkovie. Profesor literatury
Frantiszek Všetička to wybitny
znawca literatury, wieloletni
wykładowca kształcący pokolenia młodzieży. To pisarz i poeta,
a też tłumacz literatury czeskiej
i polskiej. A przy tym dobry
i bardzo serdeczny człowiek.
Podobnie jak Jego małżonka
Věra Všetičková. Věra tłumaczy
literaturę polską na język czeski
i czeską na język polski. Działa
w szeroko pojętym ruchu,, Pro
– life ‘’ i walczy o każde życie.
A powiem Państwu, że obok
tych wszystkich ważnych i doniosłych spraw, którym poświęcili swoje życie… są to ludzie
wielkiej serdeczności i dobroci,
żyjący z uśmiechem, pogodni
i kochający świat.
Zagościł też w Różanym
Dworze sławny pisarz polski,
członek Związku Literatów
Polskich Stanisław Luchowski
wraz z małżonką Małgorzatą.
Stanisław Luchowski jest Generalnym Dyrektorem Górniczym,
autorem wielu powieści i książek poetyckich. Pisanie swoje
poświęca braci górniczej i jest
ono prawdziwe, ponieważ człowiek ten spędził swoje całe życie, pracując w kopalniach jako
inżynier górnictwa. Stanisław
był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a obecnie blisko związany jest
ze wspierającym Jego działalność pisarską KGHM Polska
Miedź.
Z Polski przyjechała też
pisark a i poetk a Elżbieta
Śnieżkowska - Bielak. Autorka licznych książek dla dzieci
i dorosłych. Stała, od wielu
już lat bywalczyni Saloniku
Literackiego Różany Dwór. To
pisarka polska tworząca dzieła patriotyczne. I gdy czasem
porównuję charakter pisarstwa
Elżbiety Śnieżkowskiej – Bielak,
to na myśl przychodzi mi wielka
historyczna postać i ikona kultury polskiej – Maria Konopnicka.
Coś jest w dziełach tych kobiet
podobnego, coś co w duszy gra
Polską i umiłowaniem Ojczyzny.
Zagościła też w Różanym
Dworze Krystyna Grzegrzółka
z Jeleniogórskiego Klubu Literackiego, utalentowana poetka
polska, mieszkanka Bogatyni. Odwiedziła nas także, już
tradycyjnie, przemiła poetka
i malarka Stanisława Jarmakowicz, członkini Stowarzyszenia
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Poeci przed Teatrem.

Monika Maciejczyk w gronie gości. Od lewej: Ewa Śnieżkowska-Bielak, Věra
Všetičková, František Všetiček, Monika Maciejczyk i Věra Kopecká.

Autorów Polskich.
Zagościła Oleńka Pijanowska - Adamczyk, nasza kochana seniorka Związku Literatów
Polskich na Dolnym Śląsku,
wybitna poetka i pisarka wraz
z córką Grażyną Adamczyk –
Lidtke, poetką i pisarką, członkiem ZLP, założycielką domu
tańca flamenco we Wrocławiu
i prekursorką szkoły tańca hiszpańskiego w Polsce. Zagościła
wraz z mężem Aleksandrem
von Lidtke, artystą związanym
przez wiele lat ze słynnym Teatrem Grotowskiego.
Zasiadł z nami przy Okrągłym Stole także Dariusz Pawlicki. Członek DO ZLP, pisarz,
poeta i wybitny eseista polski.
I gdyby nie rozmowy przy Okrągłym Stole, to byłyby to tylko
najserdeczniejsze, przyjacielskie
wizyty. Jednak przyjaźń i współpraca pomiędzy nami generuje
rzeczy ważne, doniosłe. Tworzą
się tu nowe idee. Ścierają poglądy. Ustalają stanowiska, któ-

re może zaakceptować każdy
z nas. Bowiem to Okrągły Stół –
miejsce, gdzie nie ma przywódców, bo wszyscy są ważni jednakowo i każdy głos tutaj się liczy
w dyskusji, która być może ruszy bryłę z posad świata. Wszyscy my tu zebrani… różnimy
się. A może pięknie i twórczo
się różnimy. Bowiem w różnorodności tkwi siła życia i siła
wzrastania. Bo jeśli przyświeca
nam jasno i dobrze wytyczony
cel… możemy współpracować
w przyjaźni i pokoju, dla sprawy naszej wspólnej, ważnej
dla wszystkich i każdego z nas
z osobna.
Myślimy o tym, aby jednoczyć środowiska, bowiem tylko
zjednoczony i zintegrowany
związek ma doniosły głos. Głos,
który usłyszą władze państw
i samorządów. Głos, który stanie
w obronie kultury i twórców,
aby oddać im w przyszłości
właściwe i doniosłe miejsce
w życiu naszych narodów.
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Anna Chlebicka-Gałczyńska, Maja Dzierżyńska

LISTY Z KŁODZKĄ RÓŻĄ W TLE
Listy z Kłodzką Różą w tle
to cykl felietonów, którym
nadano formę listów. Autorki – Maja Dzierżyńska i Anna
Chlebicka-Gałczyńska chcą
przywołać dawne, ale nie mniej
ważne historie z kulturalno-artystycznego życia ziemi kłodzkiej. Wspominają ludzi, których
obecność wyraziście zaznaczyła
się w pejzażu literackim miasta. Konfrontują tamten czas
ze współczesnymi trendami
w kulturze i sztuce.
Maju!
Na przełomie kwietnia, maja
i czerwca w Kłodzku tradycyjnie wiele się dzieje. Godnym
odnotowania był wieczór Leśmianowski, który odbył się
w Saloniku Prasowym Kłodzkiej
Biblioteki 20.04.2017. Organizatorem była Kłodzka Szkoła
Przedsiębiorczości i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, działająca
pod zwierzchnictwem Klaudii
Lutosławskiej – Nowak. Uczniowie i koordynator projektu – polonistka Małgosia Załupka – odwołali się do tradycji Kłodzkich
Wiosen Poetyckich. Odczytano
teksty: Mariana Jachimowicza,
Zbigniewa Bieńkowskiego
i Juliana Przybosia, wygłoszone na VI Wiośnie w 1967 roku,
w całości poświęconej Leśmianowi. W saloniku w tegorocznej
debacie udział wzięli: poetka
Zofia Mirska, pisarka literatury
dziecięcej Agnieszka Urbańska
i wirtualnie goszcząca Dorota
Węgrzyn, przygotowująca pracę
o Kłodzkich wiosnach i jeszcze
Twoja wystawa fotografii „Łąka”,
ważne dekorum komplementarne całej koncepcji. Podobnie jak ta z wiersza „zawołana
po imieniu” weszła do Biblioteki
z motylami, słońcem chabrami
i rosą. Pierwsi w okresie Międzywojnia zachwycili się „Łąką”
Irzykowski, Ortwin, a po wojnie
Trznadel wybitny polski leśmianolog.
Leśmian, niskiego wzrostu,
nieporadny, trochę nieprzytomny, w świecie realnym odnajdywał się jakby przypadkiem.
W takim duchu pisała o poecie
w „Buncie wspomnień” - Hanna Mortkowicz – Olczakowa.

Żył z dala od nieprzychylnej
artystycznej socjety. Najpierw
odrzucony przez młodopolską
awangardę, potem atakowany
przez Skamandrytów z Iwaszkiewiczem na czele. Trochę nie
do uwierzenia był fakt, że kobiety za nim przepadały. Dora
Lebenthal wywołała skandal
na pogrzebie poety, nie chcąc
dopuścić do trumny prawowitej małżonki Zofii Chylińskiej
– Leśmianowej. To dla niej powstały erotyki w „Malowanym
Chruśniaku”. Z Zofią poznała go
w Paryżu Celina Sunderland,
także muza Leśmiana. Inne
wspomnienie dotyczy spotkania Leśmiana i Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, które
zainicjowali Mortkowiczowie
w swym domu na Okólniku.
Autorka „Buntu wspomnień”,
córka znanego warszawskiego wydawcy, w ich obecności
czuła się intruzem, „zrobionym
z brutalnej ludzkiej materii”. Żałuje, że zatarła się w niej pamięć,
o czym tych dwoje ze sobą
rozmawiało. Mortkowicz bardzo cenił sobie Leśmiana. Niefrasobliwie zaproponował mu
nawet sparafrazowanie i nowe
opracowanie baśni polskich.
Leśmian się zgodził, ale nie
bez odpowiednio wynegocjowanego benificjum. Tantiemem
w zamian miał być dwuletni pobyt poety z całą rodziną we Włoszech. Mortkowicz z umowy się
wywiązał, czego nie można powiedzieć o Leśmianie. Zamiast
baśni dla dzieci, we Włoszech,
powstały opowiadania dla dorosłych. Po powrocie złożył je
w wydawnictwie. Wycofał się
jednak po jakimś czasie, motywując dokonaniem poprawek.
Czas mijał. Wybuchła wojna.
A w 1920 r. ukazała się „Łąka”.
Podobno niebywałe było
zdziwienie poety, kiedy przy
rozliczeniu z wydawnictwem
uwzględnił Mortkowicz jego
zaległe przedwojenne zobowiązania.
W maju w ramach obchodzonych od 60 lat Dni Miasta,
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej
odbył się Miting Literacki wokół premierowego wydania
książki zatytułowanej „Kultura Ziemi Kłodzkiej. Tradycje
i współczesność”. Jej autorzy,

Otwarcie wystawy Bogdana Zdrojewskiego „Ludzie” w Kłodzkim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Od lewej: Bogdan Zdrojewski, Bogusław Michnik, Janusz Skrobot.
Fot. Zbigniew Baranowski

między innymi: Małgorzata
Ruchniewicz, Stanisław Bereś,
Antoni Matuszkiewicz, Krystyna
Oniszczuk – Awiżeń omawiali
swoje artykuły. Myślę, że nie
wypada mi zapomnieć o Powiatowym Dniu Bibliotekarza
i Bibliotek. Tym razem odbył się
on na Wielkim Kleszczu, obiekcie pofortecznym z XVIII wieku,
Twierdzy Kłodzkiej. Nasze święto uświetnili: autorka literatury
dziecięcej – Agnieszka Urbańska
– odczytem pt. „Ze Skandynawii
do Kłodzka”, jej nowa książka
(tym razem kryminalna) ma
się ukazać niebawem; Jerzy
Dominik Szczesiak wystawą: „Biblioteka w rysunkach. Rysownik
w Bibliotece” i doskonały zespół
Moisesa Bethencourta grający
hiszpańskie rytmy. Zniewalające
tempo i rytmika, profesjonalne wykonanie. Po koncercie
słyszałam je jeszcze długo.
Zastanawiające, ile radosnej
euforii może wyzwolić w nas
taka muzyka? Żałować można
by tylko, że występ był formą
koncertu, tak bardzo chciało się
zatańczyć, w rytmie bossanowy,
czy salsy.
Ania
P.S. W moim ogrodzie po raz
kolejny rozszalał się kwitnący
jaśmin. Jego gałązki poruszane delikatnym wiatrem stukają
w okno, wpraszając się do
domu, prawie jak w Twojej
i Leśmianowskiej „Łące”. A może
aby poddać Ci myśl o kolejnej
wystawie, tym razem jak z „Nocy
czerwcowej” Gałczyńskiego.

Aniu!
Nie miałam pojęcia o faktach, które ujawniłaś z biografii poety. Mam tylko dwie jego
książki z wierszami ściśnięte
w poetyckim zakątku, do których wracam.
Ws p o m n i a n y w i e c z ó r
w Bibliotece wypadł znakomicie. Młodzież perfekcyjnie
przypomniała „mowy leśmianowskie”, które zostały wygłoszone pół wieku temu. Pani
Małgosia przychodziła dawniej
z młodzieżą do Galerii BWA,
a teraz poprosiła mnie o pomoc.
Moje fotografie z cyklu „Łąka”
były scenerią wieczoru.
Poezja Leśmiana, mimo
upływu lat, wcale się nie zestarzała, jej magia działa nadal. Jest
twórcą nowych słów, których
echo tkwi gdzieś w głębi myśli, a słowa te powołują nowe
światy, dając nieskończenie
wiele interpretacji. Tworzy poezję tak pojemną, którą próżno
szukać nawet u symbolistów.
On wprawdzie z tego pnia się
wywodzi, ale dalece poszerzył
jej możliwości. Bałam się, że
będzie za trudny dla młodzieży, gdyż imaginacyjny odcień
jego wyobraźni skłania ku
metafizyce, a więc prowadzi
do tych wszystkich trudnych
pytań filozoficznych, jednocześnie pierwotnych i najważniejszych. Jak łatwo przychodzi
mi patrzeć na łąkę po drugiej
stronie mojej ulicy po wierszach Leśmiana i jak mnie ta
łąka inspiruje. Jego nieprawdopodobny związek z naturą
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bliski jest wiedzy ezoterycznej,
a obecna bujna współczesność
współgra z przeżyciami poety.
Można tu mówić o rozszerzonej rzeczywistości tworzonej
przy pomocy słów, choć jakże
często wymienia: kwiaty, trawy, zioła, mgły realnie istniejące. Jednocześnie mistrzostwo
i dramatyzm opowieści.
W czasie majowych Dni
Kłodzka ucieszyła mnie prezentacja Kłodzkiego Klubu Fotograficznego w Galerii „Parter”
„Ludzie, którzy zwrócili moją
uwagę” - temat zaproponowany przez prezesa Przemysława
Ziemackiego – dla nas nowy,
wniósł poszerzenie tematyczne
i wielką różnorodność.
Narracja przeplata się, raz
jest szkicem, innym razem prawie esejem, ale tworzy rodzaj
dialogu między człowiekiem
a jego otoczeniem. Człowiek
to osoba pierwszoplanowa,
a sytuacje zderzają się ze sobą
lub tworzą osobne wątki,
czasem serio, innym razem
nie, bo tak lubi współczesna
sztuka. Związani tematem,
byliśmy zgodni i różnorodni,
każdemu zdarzają się przecież
inne spotkania. Na wernisażu
obecni byli jak zwykle przyjaciele i koledzy czescy, z którymi toczymy od lat artystyczny

dialog, co jest niezwykle miłą
cechą tych spotkań. A w lipcu
wystawa była eksponowana
na zamku w Nowym Mieście
nad Metują. Na otwarciu nie
byłam, bo zaprosiłaś mnie
na imieniny. Wybacz, że zgubiłam Twój list przed wyjazdem
nad morze i dziękuję, że dosłałaś mi go. Mam nawet fotografię
pt. „Czerwcowa noc”, ale przyszły rok już wiadomo, będzie
należał do Herberta.
Listopad zaskoczył mnie
niespodziankami
Zostałam zaproszona przez
Pana Burmistrza Michała Piszkę – razem z Martą Zilbert,
Joanną Michalak-Stoklasek
i Bogusławem Michnikiem
– na spotkanie z Panem Bogdanem Zdrojewskim na uroczysty
obiad w „Ratuszowej”. Wszystko
to z okazji otwarcia wystawy
fotograficznej znakomitego
Gościa w Galerii „Parter” KCKSiR.
Z pięknie wydanego katalogu
tej wystawy dowiedziałam się,
że wystawa pt. „Ludzie” była
znaczącym akcentem uświetnienia uroczystości nadania
Bogdanowi Zdrojewskiemu
tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepper ta
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we Wrocławiu w 2015 roku.
Nasz wyjątkowy gość urodził
się w Kłodzku. W czasie studiów działał we wrocławskiej
„Solidarności” jako współredaktor i drukarz pism podziemnych, a potem filozof
i kulturoznawca, nauczyciel akademicki. W latach 1990 – 2001
prezydent Wrocławia, następnie
senator RP (1997 – 2000), poseł
na Sejm, w latach 2007 – 2014
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Od 2014 – poseł
do Parlamentu Europejskiego,
nagradzany wielokrotnie także
europejskimi odznaczeniami.
Wspomnienia z dzieciństwa
w Kłodzku przeplatały się z pytaniami o współczesne sprawy
miasta. Jego fotografie wyrażają
pogłębioną prawdę o człowieku
i jego relacje ze światem, czasem dość egzotycznym. Sytuują
ludzi w przestrzeni publicznej, w kręgu przyjaciół, wśród
przedmiotów własnoręcznie
wykonanych i codziennych
zajęć. Pięknie oprawione fotografie nie są podpisane, są
z nieograniczonej przestrzeni
świata, a oglądający sam powinien je umieścić we właściwym
miejscu.
Natomiast w kawiarni (dawniej Nota Bene) 15 listopada
otwarta została wystawa foto-

grafii Mieczysława Krombacha
i Janusza Skrobota – dwugłos
odświeżający sceny sprzed
lat, przywołujący fragmenty
widowisk teatralnych pt. „Zderzenia” - od lat odbywające się
w Kłodzku. Dziś tyle o fotografii, bez której już nie można się
obejść. Zdziwiliby się jej skromni francuscy wynalazcy, gdyby
zobaczyli, jak ich odkrycie zmieniło świat w XXI wieku, a nowe
technologie przekształciły go
w glob wirtualno-medialny.
Po chwili, nie pamiętam
w jaki sposób zostałam wciągnięta razem z tłumem do sali
teatralnej na „Dziady - Noc
Druga” w wykonaniu Teatru
Wierszalin z Supraśla. A kiedy
wkrótce scenografia zaczęła się
nagle rozżarzać, by podnieść
temperaturę wypowiadanej
przez aktora Wielkiej Improwizacji, zrozumiałam jakim żarliwym fenomenem jest sztuka.
I jestem pewna, że w Kłodzku
nigdy się ona nie wyczerpie,
dopóki spotykam jej wiernych
fanatyków.
Maja
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Antoni Matuszkiewicz

PRZEŹROCZYSTY TESTAMENT
Nie sposób, czytając książkę
Czesława Borsowskiego „Przeźroczysty instrument“, uwolnić
się od wrażenia przemijalności.
Co więcej, poetyckie spojrzenie
autora pozwala czytelnikowi
znaleźć się w miejscu fizycznej
osobliwości, gdzie następuje
stopienie konstatacji przeszłego
z chwilą obecną. To, co się stało
kiedyś, na tyle dogłębnie, w tak
dotkliwej sferze świadomości,
że nie rozmieniło się z biegiem
lat w powszedniość, wpływa
na kształt teraźniejszego, przejawia jako energia zdolna w pozornie neutralnym polu widzenia ukształtować nową formę,
nowy fenomen, amalgamat
nie pozwalający się objaśnić
w jednej tylko płaszczyźnie
czasu. Co więcej, sam poeta,
świadom dokonującej się operacji artystycznej, zachowuje
powściągliwość. Zbyt wiele
wie o pisaniu, zbyt wiele wie
o życiu, przede wszystkim zbyt
wiele wie o sobie. Jest poniekąd
zażenowany swym istnieniem.
Wybiera więc przeźroczystość.
(…) Za sobą
przestrzeń bez oparcia
Przelot wyobrażenia
Jaskinie
Czas jest przeźroczysty, życie jest przeźroczyste. Wszystko
jest przelotne w niepochwytnym. Sama z niepochwytnego,
sztuka usiłuje dotknąć własnej
tajemnicy.
Ślad po sannie
na białym
Malarski odjazd
pędzla
*** (Ślad po sannie... )
Albo inaczej nieco, choć też
bez żywego koloru, negatywem
przejrzystości w przejrzystości
dostępniejszej:
Bryła lodu
W niej odcisk instrumentu
Przeźroczystość…
zamrożona tęsknota
*** (Bryła lodu…)
Wielostronna tęsknota to
druga wewnętrzna oś książki.
To, jak mamy prawo się domy-

ślać, tajemnica życia piszącego.
Tajemnica jego poezji. Aby dostąpić wciąż umykającego mu
spełnienia, kreuje symbol swej
tęsknoty, przedmiot potencjalny, zarazem zbiegającą się
w nieskończoności syntezę
dźwięku, światła i przeźroczystości, materialnego i niematerialnego, istnienia i nieistnienia
– skrzypce ze szkła. Ale towarzyszy temu wiedza, że jest to:
(…) Raczej hasło niż
przedmiot do posiadania
*** (Mam takie marzenie…)
To inaczej nazwany kres.
Horyzont ujawniający właściwą
mu subtelną bezwzględność.
I wiersz noszący ten sam tytuł,
co całość, a w którym mamy
zapadanie w ciemność nocy,
w nieświadomość snu zinterpretowaną jako tzw. „małą śmierć“,
której struna nie sięga jeszcze
ostateczności:
(…) Zastyganie do
przezwyciężenia na bieżąco
Krótka struna
przeźroczystych skrzypiec
Przeźroczysty instrument
To ból krystalizacji – nie
tej wymarzonej, ale niosącej
gorycz i cierpienie. Schizma
przejrzystości, skaza szkła,
skaza doskonałości poprzestającej na niedoskonałym.
Świecie nieprzeobrażonym,
niestworzonym własną mocą.
Zbyt krótkim wobec zamierzonej na nieskończoność poezji.
W tym sensie –
(…) ciekawe jest
to co się nie stało
Uchylone drzwi
To także tajemnica, kod
wody przewijający się przez
całą książkę, obecny w prawie
połowie utworów. I to ta woda
winna by zakrzepnąć. To sekret
rzeki najbliższej i jej katastrofy,
opisanej w paru wierszach, ale
najgłębiej w tym najkrótszym:
Rzeka która dotąd
spokojnie przepływała
przeze mnie
uwolniła się nocą
*** (Rzeka która dotąd…)

Czesław Borsowski

Czesław Borsowski (ur. 6 lutego 1947 w Krasiczynie) – polski poeta, nauczyciel.
Jako 2-letnie dziecko trafił z matką do Jugowa koło Nowej Rudy. Po ukończeniu liceum pedagogicznego w Kłodzku podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Rudzie. Jako inspektor bhp pracował też w pobliskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego. W Ludwikowicach Kłodzkich
na terenach byłego kompleksu Riese uzyskał dodatkowo zawód stolarza
oraz zaopatrzeniowca i w tym charakterze pracował w Zakładzie Produkcji
Automatyki Sieciowej w Przygórzu.
Związany zawodowo z Bystrzycą Kłodzką, gdzie zajmował się rolnictwem
w gospodarstwie rodzinnym. Później związał się z Kłodzkiem, pracując
w Centrum Edukacji Kulturalnej i Kłodzkim Ośrodku Kultury. Ze względu
na trudne położenie ekonomiczne, okres 1968–1989 traktuje jako „szkołę
życia”. Następnie zamieszkał w Polanicy-Zdroju, gdzie w latach 1994–1998
był członkiem Rady Miejskiej. Mógł teraz zająć się kulturą, poezją, muzyką
i teatrem. W latach 1990–2005 z Bogusławem Michnikiem i Marianem
Półtoranosem współpracował przy festiwalach teatralnych, koncertach
muzyki festynach, itp. W 1991 zainicjował w swoim mieście coroczne Wieczory Muzyki Organowej, obecnie znane jako Międzynarodowe Koncerty
Muzyki Organowej i Kameralnej.
Wierszem z 1967 debiutował w Kłodzkim Almanachu Literackim wydanym
w 1970. Licznie publikował swoje utwory w prasie regionalnej. Zdobywał
nagrody w konkursach: w latach 1970–1971 w turniejach poetyckich o
„Złotą, Srebrną i Brązową Lampkę Górniczą”, w 1981 nagrodę Kłodzkiego
Oddziału NSZZ „Solidarność”, a w 1982 nagrodę za Dziennik poetycki stanu
wojennego na Spotkaniach Literackich w Lądku-Zdroju.
W 1983 napisał zbiór wierszy „Tężenie w słowie”, wydany w 1984 roku.
W latach 1975–1983 zaniechał publikacji swoich wierszy, co było sprzeciwem wobec inwigilacji i cenzury.
Jako członek Kłodzkiego Klubu Literackiego brał udział w zainicjowanych
przez Annę Zelenay i Jana Kulkę oraz Związek Literatów Polskich Kłodzkich Wiosnach Poetyckich, uczestnicząc w trzech ostatnich Wiosnach:
VIII w 1970, IX w 1972 i X w 1974.
W 2014 wydał zbiór Przeźroczysty instrument, którego prezentacja odbyła się w Galerii Twierdza Kłodzko i w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kłodzku.
Zalicza się do poetów egzystencjalnego konkretu, nie unikających zaangażowania w sprawy społeczne, tworzących z dużą świadomością warsztat
artystyczny i świadomie zachowujących dystans wobec przejawów bieżącego życia literackiego.
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Wiersz, mniejsza z tym,
czy z błogosławieństwem autora, czy nie, daje się odczytać
w obydwu kierunkach, tym bardziej wyrażając miłosny, wręcz
organiczny jego związek z najbliższą geograficznie rzeką, ale
– jeszcze raz przywołując szczególne miejsce żywiołu wody
(i jego współudział w tytułowej
przecież przeźroczystości) – też
ze swoim małym, ojczystym
światem. Brzmi to jak wyznanie grzechu. To więc też przez
poetę, kryjącego się ze swoimi
sprawami w ciemności, rzeka
porzuciła powszedni spokój.
Może powódź to błąd artysty,
maga, ucznia czarnoksiężnika,
który potem – w innych utworach – stara się powściągnąć
moc żywiołu… Taka jest logika widzeń apokaliptycznych –
natura nie jest w stanie znosić
ludzkiego zła, przekracza swój
własny porządek. Można się
wpatrzeć w ten czterowiersz,
tak absolutnie prosty, niby
w kostkę ze szkła. Wszystko
jest tutaj w ruchu, bo przecież
naszym dobrym prawem jest
uważać rzekę za obraz samego
życia, o różnej fazie natężenia
i w przesunięciu czasowym (dotąd). Kluczowym słowem jest
uwolnienie i zawsze jest ono
tutaj związane z traumą, zaskoczeniem – katastrofą. Zmianą
stanu rzeczy. Stanu świata lub
naszego pojmowania świata.
Tajemnicą życia, tajemnicą człowieka nie jest bowiem
okultystyczna ciemność, ale
przeźroczystość. Wszystko jest
pojmowaniem jawności, która
ludzkiej świadomości nie stawia
oporu. To gorliwa działalność
onomastyczna Adama ustanowiła zasłony. To stworzony
mężczyzną i kobietą człowiek,
nazywając kobietę jako fenomen zewnętrzny, alienuje się
w swej naturze. To jeden z dopuszczonych przez Najwyższego grzechów pierworodnych,
określających kondycję takiego ludzkiego świata, jaki znamy. Poezja zaś to przejrzenie,
przez wszelką mowę i nazwę.
Doświadczenie tego, że owo
objawione (!) Przedwieczne
Słowo było ze swej natury uniwersalne – przeźroczyste. I jako
takie trwa niezmiennie, poza
wyzwolonym przez człowieka
procesem określania czasu. To
także dzięki temu, jeśli się już
z tym pogodzimy, jeśli pozosta-

niemy w zawieszeniu przejrzystości (w pozornym „niczym“),
przekonamy się, że po drugiej
stronie widzenia jesteśmy my
sami. Tak poezja przekształca
się w mistykę. To inny stan
jej skupienia. Bo jeśli nic nam
nie zasłania, czyli nic, nawet
ponadwidząc, nie widzimy,
a mamy wciąż świadomość, że
jesteśmy… Czy nie tak miałoby
się odczynić zło naszej odrębności, dokonać opuszczenie
kryjówki Kaina?
Jeszcze nie koniec
światła
Wysyłam te słowa
do każdego Ciebie który
widzisz mrok
*** (Jeszcze nie koniec… )
Tu też jest, skryta za subtelną bliskością fonetyczną i etymologiczną, katastrofa. Poprzez
tajemnicę światła – dotknięcie
najpowszechniejszej i najosobiściej nas dotykającej skończoności. Zarazem wiersz otwiera
w ten sposób perspektywę
współzależności bytu i poznania. Autor, znajduje się, wraz
z potencjalnym czytelnikiem,
pośrodku przeźroczystości
i z pozycji „widzącego”, jasnowidzącego chciałoby się powiedzieć, głosi nadzieję – wbrew
nadziei. Jednak mówiąc o sobie
samym zachowuje skromność.
Wydawało się że jestem
blisko marzenia świątyni
szkła (...) Wydawało się
że jestem
Ucinając w ten sposób
pierwszy wers, tytuł utworu
podkreśla egzystencjalny wymiar sytuacji, sugeruje przekonanie, iż być naprawdę, to
doznać transgresji, sięgnąć
marzenia, dosięgnąć symbolizowanej przez szkło przejrzystości
(i nieskończoności).
Poeta negocjuje
rzeczywistość
przekraczając wszelkie
Granice
*** (Poeta negocjuje
rzeczywistość…)
Z innej strony powraca
do problemu istnienia i artystycznego poznawania w wierszu skierowanym do poetów,
w którym pojawia się również
emblematyczny dla całego
zbioru instrument:
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Czy czujesz
muzykę na nieistniejący
instrument?
(...)
Daj zaprosić się
jako współautor dzieła
na wiele wyobraźni
*** (Powiedz poetom)
Po n i e k ą d w o p o z y c j i
do dominującego pragnienia
przejrzystości pojawiają się
przestrzenie zamknięte, tunele (w Górach Sowich), jaskinie
(wzmianka o niedźwiedziu
wskazuje na Kletno), ale i rekwizytornia pod sceną (zapewne
w Kłodzku). Ważne zdaje się ich
umiejscowienie, reprezentują
bowiem to, co z własnego wyboru bliższe, udzielające schronienia, pozwalające na dojrzewanie poprzez tajemniczość
do tajemnicy, przez głębszą
samotność do wewnętrznej
prawdy. Jednak w kontekście
dominującego przemijania
i żywej metafizycznej tęsknoty
wszelka bliskość nabiera ambiwalencji. W teatrze, zakończyło
się to groteskowo i woda, jakby
upominając się o swoje, tym
razem „zmyła głowę” poecie
szukającemu z kolegą ukojenia
w alkoholu:
Młody aktor zmywa scenę:
pod podłogą deszcz
***(Deszcz)
Autor prezentuje wykształcony w zmaganiach o prawdę
wyrazu oszczędny język, przejawia troskę o słowo, o którym
mówi się tutaj wielokrotnie
wprost, twórczo posługuje
się frazeologią, stosuje elipsę
i wyrafinowaną grę znaczeń
za pomocą wersyfikacji oraz
przenoszenia sensów poprzez nakładanie się wyrazów
w sąsiadujących zdaniach,
co dodatkowo wprowadza
napięcie, konfrontację tego,
co zamknięte z ciągłością językowej i myślowej materii, otwartą ze swej natury świadomością.
Wiele w tej książce oryginalnej
i funkcjonalnej w uobecnianiu
duchowej złożoności metaforyki. Między innymi dzięki
temu poeta, jakby przy okazji
zasadniczego, gnoseologicznego nurtu, może przejmująco i
oryginalnie wypowiedzieć się
w wielu kwestiach, choćby tych

Antoni Matuszkiewicz

związanych z dojrzewaniem, relacjami miłości (z cielesnością
wyrażającą się toposem dłoni),
historią rodzinną, poczuciem
narodowej więzi, męskiej przygody z przyrodą. Borsowski w
notce biograficznej pisze, że
jest to jego pierwsza książka w
normalnej formie wydawniczej.
Jest jednak autorem utworów
– i tych gnomicznych, i tych
dłuższych – jakich, ze względu
na ich głębię, próżno by szukać w dorobku wielu innych
poetów, regularnie publikujących we wspomnianej formie.
To wybór tego najważniejszego
z twórczej pracy całego życia.
Przesłanie. Osobną zaletą tej
twórczości jest i to, że poetycki stan wiedzy o rzeczywistości
(czyli – jak już wiemy – rzeczywistość wykreowanego artystyczną mocą świata) wyraża
się fragmentami krajobrazu,
węższym lub szerszym pejzażem, jakby jeszcze jednym językiem, naddaną płaszczyzną
porozumienia. Czasem obraz
jest podpisany, to Góry Sowie,
Góry Bialskie, to Nowa Ruda. Nigdy nie jest to jednak landszaft,
kiczowata weduta rodem z materiałów promocyjnych tej czy
tamtej gminy. Mamy do czynienia z pokruszonym surowcem,
asystujemy w przemianach
topograficznego tworzywa
w wizję najwyraźniej osobną
i paradoksalnie, jak na poezję,
jak na prawdziwe poznanie
przystało, także najbardziej
naszą, osobistą. Tak w Czesławie Borsowskim odnajdujemy jednego z towarzyszy
drogi, u którego rozpoznaje się nie tylko kontury bliskiej sobie ziemi, ale przede
wszystkim powinowactwo
w nieskończoności marzenia.
Ten jest z ojczyzny mojej, jest
poetą – można by strawestować
znaną frazę Słonimskiego.
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A BIS Z – VON ALBENDORF BIS ZUCKMANTEL
Großdechant Prälat Franz
Jung besuchte mit Landsleuten schlesische Marienwallfahrtsorte
Der Start erfolgte am 13.
September 2017 in Münster.
Ziel war am ersten Reisetag
die Riesengebirgsstadt Hirschberg. Die dortige Gnadenkirche beeindruckte durch ihre
Größe, ihre Schönheit und die
gut erhaltenen deutschen Inschriften. Sie wurde als eine
der sechs von Kaiser Joseph I.
erzwungenen protestantischen
Kirchengebäude zwischen 1709
und 1718 als Zeichen des Dankes an den schwedischen König
Karl XII. nach dem Vorbild der
Stockholmer Katharinenkirche
errichtet und bietet 4.000 Gläubigen Platz! 1957 wurde sie zur
römisch-katholischen Kreuzerhöhungskirche (Reliquie des Hl.
Kreuzes) umgewidmet. Die zwischenzeitlich total zerstörten,
aber wieder gut restaurierten 19
Grabkapellen stehen im Halbkreis auf dem Gnadenfriedhof.
Eine ziert ein Engel mit einer
Posaune, was einen „Berliner“
zur Frage gedrängt habe, worin
die Bedeutung liege. Ein Hirschberger habe ihm die plausible
Antwort gegeben: „A tut a Tuta
tuta!“
Die Reise ging weiter und
führte von Bad Altheide aus
zu den Grafschafter Wallfahrtsorten Maria Schnee und Albendorf, für einige auch nach
Grulich und Wartha. Das wunderschön gelegene Kirchlein
auf dem Spitzigen Berge verlor
inzwischen seine traute Romantik: Wie ein Hochsicherheitstrakt
ist es eingezäunt und mit einer
Vielzahl von Überwachungskameras versehen. Wie von
unsichtbarer Geisterhand geschoben, öffnet sich ein schweres eisernes Tor zu bestimmten
Zeiten und schließt sich dann
wieder. Unser Gottesdienst
wurde durchgehend von einer
Aufseherin überwacht!
Einen besonderen Höhepunkt bildete die Teilnahme
an der „22. Wallfahrt der drei
Nationen“ in Maria Hilf bei
Zuckmantel, südlich von Neisse
auf tschechischem Gebiet. Hier
trafen sich ca. 2.000 deutsche,
polnische und tschechische Pil-

Der Großdechant gratuliert.

ger/innen zu einem mehrsprachigen Gottesdienst am Ort mit
einer Blutreliquie vom Heiligen
Papst Johannes Paul II. Die Wallfahrt leiteten Weihbischof Rudolf Pierskala aus Oppeln und
Bischof Frantisek Vaclav Lobkowicz von Mährisch Ostrau/
Troppau. Dieser übernahm die
nicht enden wollende Predigt
in tschechischer Sprache, in der
er die Eltern ermahnte, besser
auf ihre Kinder zu achten.
Ein weiterer Höhepunkt lag
beim Besuch am Grab des Seligen Gerhard Hirschfelder und
dem dort gefeierten Gottesdienst mit Weihbischof Adam
Balabuch aus Schweidnitz. Er
nahm sich im Anschluß die Zeit,
das Gerhard-Hirschfelder-Museum im ehemaligen Wohnhaus
der Rosa Rokitensky in Tscherbeney zu besuchen, wo sich
eine große Zahl deutschstämmiger Tschechen versammelt
hatte, die nach Kriegsende über
die durch den Ort führende
Grenze ins Nachbarland geflüchtet waren, in dem Glauben,
bald zurückkehren zu können;
doch die Hoffnung trog.
Am Abend erlebte die
Gruppe die Beleuchtung der
Albendorfer Basilika im „schlesischen Jerusalem“ – mit angeblich 1.200 elektrischen Birnen
-, wobei vorher in einer Andacht
die Muttergottes als „polnische
Königin“ vereinnahmt wurde.

Zu den Reisezielen gehörten
auch der von Renate Czaplinska
und deren Tochter Karina Fuglinska und Ehemann Edward
bewirtschaftete Gottwaldhof
in Winkeldorf und – unter der
kundigen Führung von Joachim
Straube - die dortige schon weitgehend renovierte Dorfkirche
mit der als Gedenkstätte für
Gerhard Hirschfelder eingerichteten ehemaligen Totenkapelle.
Für die Rückfahrt war ein kurzer Halt im Kloster in Ullersdorf
bei den Franziskanerinnen eingeplant, die eine große Freude
über den Besuch zeigten, wie
eine aus Oberschlesien stammende Schwester in gutem
Deutsch verkündete.
Eine große Überraschung
erlebte die Gruppe im „Allgemeinbildenden Schulzentrum
in Habelschwerdt“. Im Schulgarten wurde im vergangenen
Jahr ein Gedenkstein an Gerhard Hirschfelder eingeweiht.
Die Schüler/innen hatten an
einem vom deutschen Lehrer
Heinz-Peter Keuten angeregten
Malwettbewerb über den Seligen teilgenommen. Die besten
Ergebnisse wurden prämiert.
Großdechant Franz Jung durfte
bei einer Feierstunde in der Aula
die Preise überreichen und den
Gewinnern/innen gratulieren.
Bei einer Fahrt durch das
Heuscheuergebirge, wobei
die Mehrzahl die steilen Felsen

bestieg, gelangte die Gruppe
schließlich ins tschechische
Braunau und besichtigte das
barocke Benediktinerkloster
mit der reich verzierten Kirche des Heiligen Adalbert. Die
Erzählung „Ein Geigenspiel“
hat Joseph Wittig in dieser
Klosterkirche angesiedelt. Die
Klosterbibliothek umfaßt 17.000
Bücher. Im Speisesaal ist eine
Kopie des Turiner Leichentuchs
ausgestellt.
In seinem von ihm selbst
errichteten Wohnhaus in Neusorge – heute Museum – erfuhren die neugierigen Besucher
die ungewöhnliche Lebensgeschichte dieses Priesters, Professors und Dichters, der 1926
aus der römisch-katholischen
Kirche ausgeschlossen, 1946
aber wieder aufgenommen
und im selben Jahr aus seiner
geliebten schlesischen Heimat
vertrieben wurde.
In Glatz stand die Besichtigung der Minoritenkirche St.
Maria auf dem Programm, die
durch das schwere Hochwasser
vor 20 Jahren stark beschädigt
wurde. Der Speisesaal des Klosters ist durch die kostbare Freskenmalerei bekannt, wo der
Künstler Felix Anton Scheffler
einige optische Tricks einbrachte.
Über die Brücktorbrücke,
nach dem Vorbild der Prager
Karlsbrücke erbaut, führte der
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Weg zunächst zu den Versammlungsräumen des „Deutschen
Freundschaftskreises“, dann
am Rathaus und der Pestsäule
vorbei – mit einem Blick zur
Festung - zur Dekanatskirche
Mariä Himmelfahrt, die ab 1390
aus dem Vermächtnis des Prager Erzbischofs Arnestus von
Pardubitz errichtet und in der
er auf seinen Wunsch hin bestattet wurde. Sie gilt als „bedeutendste Stätte der Glatzer
Kunst“ mit der reichen barocken Innenausstattung, den
holzgeschnitzten Werken des
Bielendorfer Bildhauers Michael
Klahr d. Ä., zu denen der Altar,
die Kanzel, der Orgelprospekt
und die Beichtstühle zählen,
während die „Madonna mit
dem Spatz“ Peter Parler und
die kniende Marmorfigur des
als „Seligen“ verehrten Arnestus
dem Berliner Johannes Janda
zugeschrieben werden.
Der letzte Tag vor der He-

imreise am 21.09.2017 gehörte
Breslau, der Hauptstadt Niederschlesiens, die als Festungsstadt
zu 80 - 90 Prozent zerstört wurde, wo Pablo Picasso unter dem
Eindruck der Ruinen spontan
seine inzwischen weltweit
bekannte Friedenstaube malte. Die Altstadt wurde originalgetreu wieder aufgebaut,
unter anderem der Johannes
dem Täufer geweihte Dom, den
die Gruppe aufsuchte. Nach den
Gebeten und Liedern am Grabe
Kardinal Bertrams und in den
Nachbarkapellen, standen als
weitere Besuchsziele an: Die
Magdalenenkirche, an der das
Gedicht vom „Glockenguß zu
Breslau“ vorgetragen wurde,
sowie die Elisabeth-Kirche, in
der aus der letzten evangelischen, deutschen Predigt des
Stadtdekans Lic. Dr. Konrad
vom 30. Juni 1946 zitiert wurde,
bevor auf dem Vorplatz an der
Skulptur für Dietrich Bonhoeffer
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gemeinsam sein allseits bekanntes Lied „Von guten Mächten
wunderbar geborgen“ gesungen wurde.
Vor einigen der über 200
mit politischem Hintergrund
aufgestellten Bronzezwerge, die
stark an die Reime des Breslauer
„Malers, Dichters, Entdeckers
und Erfinders“ August Kopisch
erinnerten, wurde dessen Gedicht vorgelesen: „Wie war zu
Köln es doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem“, in
dem er den Fleiß dieser Märchengestalten als Helfer der
Zimmerleute, der Bäcker, der
Fleischer, der Küfer und der
Schneider herausstellte, bis
die Neugier einer Frau sie auf
immer vertrieb.
Schließlich fand das gotische Rathaus – Wahrzeichen
der Stadt - noch seine verdiente
Bewunderung. Der „Schweidnitzer Keller“ im Untergeschoß weist auf den Besuch berühmter

Persönlichkeiten der deutschen
Geschichte hin, unter anderem
auf Kaiser Sigismund, Kaiser
Wilhelm I., Bismarck, Moltke,
Goethe, Lessing, Holtei, Hauptmann, Eichendorff, Freytag, Hartung usw. Es blieb leider keine
Zeit, um weiterer angesehener
Breslauer zu gedenken, z. B. der
Hl. Edith Stein, des Angelus
Silesius und des Dichters Paul
Keller, dessen Grab auf dem
Laurentiusfriedhof besucht
werden kann. Die Universität
mit der berühmten Aula Leopoldina und dem Oratorium
Marianum hatte geschlossen, so
daß auf die 13 Nobelpreisträger
nur während der Fahrt hingewiesen werden konnte.
So kam der Tag der vielstündigen Rückreise. Trotz aller
Strapazen herrschten eine bemerkenswerte Fröhlichkeit und
nimmermüde Sangesfreude, die
alle Mühsal vergessen ließen.

Günther Gröger

OD A DO Z - Z WAMBIERZYC DO ZLATYCH HOR
Ks. Prałat Franz Jung pielgrzymował ze swoimi rodakami do śląskich sanktuariów
maryjnych. Pielgrzymka rozpoczęła się 13 września 2017 r.
w Münster. Miejscem docelowym pierwszego dnia podróży
była leżąca w Karkonoszach Jelenia Góra. Byliśmy pod wrażeniem wielkości, piękna i dobrze
zachowanych niemieckich inskrypcji w kościele Łaski. Był
to jeden z sześciu kościołów
protestanckich, którego budowę na cześć króla szwedzkiego
Karola XII wymusił cesarz Józef I.
Świątynia została zbudowana
w latach 1709-1718 na wzór
kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. W kościele jest 4000
miejsc dla wiernych! W 1957
roku kościół ten został przejęty
przez Kościół rzymskokatolicki i otrzymał wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego.
19 kaplic grobowych, które całkowicie zniszczono, a później
odrestaurowano, znajduje się
na cmentarzu przykościelnym.
Jedną z kaplic zdobi anioł
z puzonem, co Berlińczykowi
nie dawało spokoju i chciał się
dowiedzieć, jakie to ma zna-

czenie. cJeleniogórzanin dał
mu przekonującą odpowiedź:
„On robi tu, tu, tu, tu!”
Z Jeleniej Góry trasa wiodła
do Polanicy - Zdroju, a stąd do
miejscowości pielgrzymkowych
Hrabstwa Kłodzkiego: na Marię
Śnieżną, do Wambierzyc, dla
niektórych uczestników również
do Kralików i Barda Śląskiego.
Przepięknie położony kościółek na Górze Iglicznej stracił
na swej romant yczności:
jest ogrodzony jak obszar o
podwyższonym stopniu bezpieczeństwa i wyposażony
w liczne kamery monitorujące.
O określonych porach otwiera
się ciężka, żelazna brama, jak
gdyby pchnięta przez niewidzialną rękę ducha, a następnie znów się zamyka. Nasze
nabożeństwo przez cały czas
było monitorowane!
Punktem kulminacyjnym
było uczestnictwo w 22. Pielgrz ymce Trzech Narodów
do Matki Bożej Pomocnej –
Maria Hilf w Zlatych Horach,
które znajdują się na południe
od Nysy, na terytorium Czech.
Około 2000 pielgrzymów z Niemiec, Polski i Czech spotkało się

na wielojęzycznym nabożeństwie z relikwiami krwi św. Jana
Pawła II. Pielgrzymce przewodniczyli: ks. biskup Rudolf Pierskała z Opola oraz ks. biskup
František Václav Lobkowicz
z Morawskiej Ostrawy / Opawy,
który wygłosił długie kazanie
w języku czeskim, upominając
rodziców, aby mieli większe baczenie na swoje dzieci.
Kolejnym ważnym punktem
pielgrzymki było odwiedzenie
grobu błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera
i odprawione tam nabożeństwo z ks. biskupem Adamem
Bałabuchem ze Świdnicy. Następnie ksiądz biskup odwiedził
Międzynarodowy Dom Spotkań
im. ks. Gerharda Hirschfeldera
w dawnym domu pani Róży
Rokitensky w Czermnej, gdzie
zebrała się duża liczba Czechów
niemieckiego pochodzenia, którzy po zakończeniu wojny uciekli do Czech przez granicę przebiegającą przez wieś, wierząc,
że wkrótce powrócą; ale nadzieja okazała się być złudną.
Wieczorem grupa uczestniczyła w iluminacji bazyliki
w Wambierzycach, w „Śląskiej

Jerozolimie” - z rzekomo 1200
żarówkami. Iluminację poprzedziło nabożeństwo, podczas
którego Matkę Boską czczono
jako Królową Polski.
Celem naszej podróży była
również „Gotwaldówka” w Kątach Bystrzyckich, zarządzana
przez panią Renatę Czaplińską i jej córkę Karinę Fuglińską z mężem Edwardem oraz
- w znacznej mierze odrestaurowany już kościółek wiejski
z dawną kaplicą grobową, którą
jako miejsce pamięci poświęcono bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderowi. Po tych zabytkach
w fachowy sposób oprowadził
nas Joachima Straube.
W drodze powrotnej zaplanowaliśmy krótki postój
w klasztorze w Ołdrzychowicach u Sióstr Franciszkanek,
które z wizyty bardzo się ucieszyły – jak to powiedziała w języku niemieckim jedna z sióstr
pochodząca z Górnego Śląska.
Duża niespodzianka spotkała grupę pielgrzymów podczas
wizyty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy
Kłodzkiej. W ubiegłym roku
poświęcono tam pomnik
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bł. ks. Gerharda Hirschfeldera,
ustawiony przed szkołą. Tym
razem uczniowie wzięli udział
w konkursie plastycznym, poświęconym Błogosławionemu,
zorganizowanym przez nauczyciela języka niemieckiego Heinza-Petera Keutena. Najlepsze
prace nagrodzono. Podczas
uroczystości w auli szkolnej
ksiądz prałat Franz Jung wręczył nagrody oraz pogratulował
zwycięzcom.
Dalsza trasa naszej podróży wiodła przez Góry Stołowe,
gdzie większość uczestników
wspięła się na strome skały.
Dotarliśmy też do Broumowa,
gdzie zwiedziliśmy barokowy
Klasztor Benedyktynów z bogato zdobionym kościołem św.
Wojciecha. Ten klasztor Joseph
Wittig uczynił miejscem swojego opowiadania „Ein Geigenspiel / Gra na skrzypcach”.
Zbiory biblioteki klasztornej
liczą 17 000 książek. W jadalni
wystawiona jest kopia Całunu
Turyńskiego. W Słupcu-Dolinie,
gdzie mieści się muzeum, gdzie
zainteresowani goście poznali niezwykłe losy tego księdza,
profesora i poety, który w 1926
roku został ekskomunikowany,
a w 1946 roku ponownie do kościoła przyjęty i w tym samym
roku ze swej ukochanej, śląskiej
ojczyzny wysiedlony.
W Kłodzku program obejmował zwiedzanie Kościoła
Franciszkanów p.w. Matki Bożej
Różańcowej, który 20 lat temu,
podczas tragicznej powodzi
został poważnie uszkodzony.

Prace uczniów.

Prace konkursu plastycznego

Jadalnia klasztoru słynie z cennych fresków Feliksa Antona
Schefflera, gdzie autor umieścił
kilka optycznych trików.
Idąc przez most nad Młynówką, zbudowany na wzór
Praskiego Mostu Karola, udaliśmy się najpierw do siedziby
Niemieckiego Towarzystwo
Społeczno -Kulturalnego,
a następnie mijając ratusz
i kolumnę Maryjną - mając
widok na twierdzę - dotarliśmy do kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którego budowę rozpoczęto w 1390 r.
z inicjatywy arcybiskupa Pragi, Arnoszta z Pardubic i gdzie
zgodnie z życzeniem został
pochowany. Kościół uważany
jest za najważniejsze miejsce

sztuki kłodzkiej z bogatym, barokowym wnętrzem, z rzeźbami
w drewnie, dziełami rzeźbiarza
z Bielic Michała Klahra Starszego, do których zaliczamy ołtarz,
ambonę, prospekt organowy
i konfesjonały, podczas gdy
„Madonna z czyżykiem” przypisywana jest Peterowi Parlerowi, a klęcząca, marmurowa
postać Arnoszta, czczonego
jako Błogosławiony, Johannesowi Jandzie z Berlina.
Ostatni dzień przed powrotem do domu, tj. 21.09.2017
spędziliśmy we Wrocławiu,
stolicy Dolnego Śląska, który
jako Twierdza Wrocław zniszczony był w 80 – 90% i gdzie
Pablo Picasso pod wrażeniem
ruin spontanicznie namalował
gołąbka pokoju, słynnego teraz
na całym świecie. Stare Miasto
zostało wiernie zrekonstruowane, m.in. katedra p.w. św. Jana
Chrzciciela, do której udała się
nasza grupa. Po modlitwach
i pieśniach przy grobie ks. kardynała A. Bertrama i w sąsiednich kapliczkach, udaliśmy się
do kościoła św. Magdaleny,
przy którym przeczytany został wiersz „Odlew dzwonu
we Wrocławiu”. W kościele
św. Elżbiety wysłuchaliśmy
fragmentu kazania ostatniego protestanckiego, niemieckiego pastora, wygłoszonego
przez dziekana miasta ks. lic. dr
Konrada dnia 30 czerwca 1946
roku. Wspólnie zaśpiewaliśmy
na dziedzińcu przed pomnikiem
Dietricha Bonhoeffera znaną
powszechnie pieśń „Przez dobre moce cudownie chroniony”.
Przy niektórych spośród
ponad 200 krasnali odlanych

z brązu, które bardzo przypominają wersy Augusta Kopischa,
wrocławskiego malarza, poety,
odkrywcy i wynalazcy, odczytano jego wiersz: „Jakże wygodnie
było dawniej w Kolonii z krasnoludkami”, w którym przedstawił
pracowitość tych baśniowych
postaci, jako pomocników cieśli,
piekarzy, rzeźników, bednarzy
i krawców, dopóki ciekawość
pewnej kobiety na zawsze ich
nie przepędziła.
Wreszcie nadszedł czas
na podziwianie gotyckiego ratusza - symbolu miasta. „Piwnica
Świdnicka” w jego podziemiach
upamiętnia wizyty znanych osobistości z historii Niemiec, między innymi cesarza Zygmunta,
cesarza Wilhelma I, Bismarcka,
Moltkego, Goethego, Lessinga,
Holteia, Hauptmanna, Eichendorffa, Freytaga, Hartunga,
itp. Niestety zabrakło czasu
na wspomnienie innych szacownych wrocławian, np. św.
Edyty Stein, Angelusa Silesiusa,
czy poety Paula Kellera, którego grób można odwiedzić
na cmentarzu św. Wawrzyńca.
Uniwersytet ze słynną Aulą
Leopoldina i Oratorium Marianum był zamknięty, więc
o 13 laureatach Nagrody Nobla
można było podczas podróży
tylko opowiedzieć.
Nadszedł dzień wielogodzinnej podróży powrotnej.
Pomimo różnego rodzaju uciążliwości panowała niezwykła
radość i entuzjastyczny zapał
do śpiewania, które sprawiły,
że wszelki trud poszedł w zapomnienie.
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Julian Golak

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Jako radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
od 10 lat pracuję w Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.
Po latach konsultacji, burzliwych spotkań powstała „uchwała antysmogowa”, która od 2018
roku będzie regulowała czystość
powietrza.
W ciągu najbliższych 10 lat
zamierzamy postawić nie tylko na konsekwentną wymianę
palenisk, ale także na zmianę
mentalności mieszkańców.
Po latach zbierania doświadczeń zdajemy sobie też sprawę
z tego, że nie będzie to łatwe,
bo choć świadomość ludzi rośnie, to z wieloletnimi złymi
przyzwyczajeniami trudno
walczyć. Sejmik Województwa
Dolnośląskiego na sesji w dniu
30 listopada 2017 roku prawie
jednomyślnie (tylko 3 radnych
wstrzymało się od głosu) przyjął
3 tzw. uchwały antysmogowe,
które w ciągu najbliższych
10 lat zdecydowanie zmienią
stan środowiska we Wrocławiu, w uzdrowiskach oraz na
całym Dolnym Śląsku. Uchwały
te będą regulowały te sprawy
od 2018 roku. Najbardziej restrykcyjna uchwała dotyczy
uzdrowisk, druga – miasta Wrocławia, a trzecia - pozostałego
obszaru województwa dolnośląskiego.Uchwała wypracowana przez radnych Sejmiku
nie jest tak restrykcyjna jak
krakowska, dopuszcza bowiem
spalanie węgla dobrej jakości
i biomasy, ale tylko o odpowiedniej wilgotności, np. drewno nie
może być bardziej wilgotne niż
maksymalnie 20 procent. Spalanie węgla musi odbywać się
jednak w najnowocześniejszych
urządzeniach.
Doskonale wiem, co to jest
smog, czym jest zanieczyszczenie powietrza. Mieszkam w mieście, które zbudowane zostało
na węglu. W Nowej Rudzie były
dwie wielkie kopalnie węgla kamiennego. Gdy je zamknięto w
2000 roku i kiedy upadł także
cały przemysł jedwabniczy,
wydawało się, że nie będzie
już problemu z czystym powietrzem. Nad przepięknie położoną Nową Rudą nie zaświeciło

jednak słońce, mieszkańców nie
witał też cudowny błękit nieba,
bowiem są tu nadal rekordowe
w skali Polski przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.
W 1997 roku wspólnie z profesorem Stanisławem Czają oraz
z prof. Bogusławem Fiedorem
napisaliśmy książkę pt. „Wpływ
transportu na środowisko - studium dla Nowej Rudy”. W tej
książce wskazaliśmy bardzo
wyraźnie, co trzeba zrobić,
żeby poprawić stan powietrza,
którym oddychają mieszkańcy
miasta. Książkę tą przyjął wtedy
oficjalnie jako raport Minister
Środowiska RP, a nawet Harvard
Institute w USA. Zadania zostały podzielone na różne etapy,
ale najpilniejsza wydawała się
budowa (bardzo kosztownej)
obwodnicy drogowej dla miasta. Aby wyprowadzić ruch
tranzytowy z centrum miasta,
szczególnie najbardziej trujących środowisko ciężarówek ,
postanowiliśmy wybudować
obwodnicę. „Biliśmy” się o nią
kilkanaście lat. Udało się to
w latach 2006 - 2015, bo wtedy
powstały trzy etapy tej niezwykle potrzebnej dla mieszkańców
miasta obwodnicy drogowej.
Niestety niewiele się zmieniło w danych przekazywanych
przez nowoczesną stację monitoringową, która od lat notuje
bardzo groźne wyniki badań.
Powietrze jak było zanieczyszczone, tak jest nadal, chociaż
zlikwidowaliśmy w mieście
całą wysoką emisję, nie ma
ani jednego wysokiego emitora. Zlikwidowaliśmy również
ruch tranzytowy przez miasto
– powstała nowoczesna obwodnica drogowa. Wprawdzie dość
wolno, ale rozbudowywana
jest miejska sieć ciepłownicza,
także sieć gazownicza, a zanieczyszczone powietrze wciąż
jest groźne dla zdrowia ludzi.
Miasto wciąż pogrążone jest
w smogu i rakotwórczych pyłach zawieszonych, które wdychają mieszkańcy Nowej Rudy.
Przed k ilkunastu laty
wymieniłem stare palenisko
na nowoczesny piec opalany
lekkim(certyfikowanym)olejem
opałowym. Namówiłem jeszcze
13 osób. Minęło 14 lat. Jestem

Okładka książki pt. „Wpływ transportu na środowisko. Studium dla Nowej Rudy”,
która została wydana przez Państwowy Instytut Naukowy w 1997 roku. Autorzy:
prof. Stanisław Czaja, prof. Bogusław Fiedor, Julian Golak, Małgorzata Hałasa.
Autorzy przygotowali także raport dla Harvard Insitute oraz Ministerstwa Ochrony
Środowiska.

tylko jednym z trzech mieszkańców w mojej dzielnicy, którzy
wciąż ogrzewają swoje domy
olejem opałowym. Dlaczego?
Do ludzi nie przemawia to,
że mamy największą umieralność na Dolnym Śląsku, a także
ok. 170 osób chorych na raka
i wciąż fatalny stan powietrza
– to wiemy, bo mamy stację monitoringu. Dane te nie zmieniają
sposobu myślenia. Liczy się tylko jedno - koszty opału. Dlatego
muszą być podjęte działania
na wszystkich szczeblach władzy.
Zmiana mentalności i przyzwyczajeń mieszkańców jest
dużo trudniejsza niż wprowadzenie uchwały Sejmiku. Przyzwyczajenie do palenia węglem,
często najgorszej jakości, jest
dominujące. To jednak nie
wszystko – piece domowe (często) robią za spalarnię wszelkiego rodzaju śmieci i odpadów.
To straszne, ale taka jest prawda. I tylko drażniący dym oraz
zapach świadczą, co przeszło
przez komin.
Po przyjęciu przez Sejmik
trzech uchwał antysmogowych,
nie od razu będzie zakazane
spalanie węgla. Węglem bę-

dzie można dalej palić (lepszej
jakości) , ale tylko w nowoczesnych piecach automatycznych.
Wyjątkiem będą oczywiście
uzdrowiska, gdzie ze spalaniem
węgla trzeba będzie skończyć
wcześniej, bowiem nasze uzdrowiska mogą stracić swój status.
W w i ę k s z o ś c i u z d ro w i s k
na ziemi kłodzkiej w najbliższych latach będzie przeprowadzony nowy tzw. operat,
bo obecne będą już aktualne
tylko przez dwa, trzy lata... Jest
to okazja, aby przeprowadzić
zarówno akcję uświadamiania,
jak również programy dofinansowania dla właścicieli pieców
węglowych, zachęcające do zakupu nowoczesnych urządzeń,
spełniających normy ochrony
środowiska.
W decyzjach o zmianie
tradycyjnego pieca węglowego muszą pomóc fundusze
pochodzące z budżetów województwa, poszczególnych
gmin, ale przede wszystkim
budżetu państwa. Przynajmniej
w ciągu najbliższych 10 lat musi
być wyraźna zachęta finansowa
do wymiany starego pieca węglowego na nowoczesny.
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MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW
Tegoroczny Międz ynarodowy Przegląd Chórów
był zupełnie inny. Sadzę,
że to za sprawą czeskiego chóru
z Bohuslavic „Smíšený Pěvecký
Sbor Kácov”. Zaczarowali nas
śpiewacy czescy i to tak dalece, że we wszystkich wzbudzili
ogromne emocje. Z jednej strony tremę u tych, co prezentowali się po nich, z drugiej bardzo
dużą przychylność publiczności.
A tak w ogóle to szacunek wielki
i wielkie słowa uznania dla tego,
co zaprezentowali.
I stało się to, co stać się musiało, wszyscy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
wspięli się na wyżyny. Wszystkie chóry śpiewały lepiej i tylko
coraz lepiej. Nie bez kozery jest
powiedzenie, z kim przystajesz,
takim się stajesz. Czeski zespół
we wszystkich wzbudził zapał
i entuzjazm… my też tak możemy. Wszystkie chóry chciały
dorównać, być równie dobre.
Zatem słusznie organizatorzy
przewidzieli, że w tym roku
konieczne będzie przyznanie
dwóch nagród.
Nagrodzone chóry to dwa
czeskie zespoły: pierwszy to
Chór z Bohuslavic „Smíšený
Pěvecký Sbor Kácov”, drugi
chór z Broumova „Stěnavan”,
obu serdecznie gratulujemy.
Podobała nam się atmosfera
wzajemnego podziwu i szacunku. Jedna z dyrygentek
w imieniu wszystkich uczestników wyraziła ten podziw
na podium. Panowała inna

Chór „Kanon” z Dzierżoniowa.

Kościół św. Antoniego w Pieszycach. Śpiewa Smíšený Pěvecký Sbor Kácov z Bohuslavic.

z g o ł a a t m o s fe r a , j a k i e j ś
podniosłości, wzajemne go braterstwa muzycznego
i może dlatego tradycyjna „Barka”, śpiewana wspólnie przez
polskich i czeskich wykonawców, w tym roku inaczej wybrzmiała, miała inną konotację. Bardzo się cieszymy z tych
wpływów czeskich na nasze prezentacje chóralne, o to nam, organizatorom przecież chodziło.
Celem przeglądu są wzajemne
relacje, wymiana, wspólnotowość, ale też aspekt poznawczy,

przenikanie się kultur, wzajemne wpływy muzyczne.
Tradycyjnie Międzynarodowy Przegląd Chórów otworzyła
pani Dorota Konieczna - Enozel - Burmistrz Pieszyc i została
z nami, bowiem śpiew chóralny,
współbrzmienie wielu głosów
jest tak piękne, że nie można
mu się oprzeć. Ponadto pani
Burmistrz ufundowała nagrodę
dla wybranego chóru.
W tegorocznym Międzynarodowym Przeglądzie Chórów
Pogranicza Polsko-Czeskiego

Chór Petri Silva z Pieszyc.

wzięło udział 200 uczestników,
zgłosiło się 9 chórów: Chór
z Bohuslavic „Smíšený Pěvecký
Sbor Kácov”, „Petri Silva” z Pieszyc, Zespół Śpiewaczy „Złoty
Potok” ze Złotego Stoku, Zespół
Śpiewaczy „Czerwona Jarzębina z Bielawy, Chór „Kanon”
z Dzierżoniowa, „Cantate Deo”
z Dzierżoniowa, „Stěnavan”
z Broumova, polsko-czeski
chór „Amicitia” Nowa Ruda Broumov, Chór Ekumeniczny
z Karpacza.
Chóry prezentowały się
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tradycyjnie w kościele Św. Antoniego w Pieszycach, gdzie
gospodarzem jest ksiądz prałat Edward Dzik. Gospodarzem niezwykłym, bo potrafi
wytworzyć niepowtarzalną
atmosferę. Wszyscy czują się
tam mile widziani. Serdecznie
ugości i na parafii, i w kościele.
Współtworzy atmosferę pełną
ciepła, wszyscy tam czujemy się
dobrze. To trudna sztuka, która
nie wszystkim się udaje, łączenie powagi miejsca z zabawą
i radością, ze śpiewem. I druga
rzecz trudna - to indywidualne
traktowanie każdego członka
chóru, tak by absolutnie każdy
czuł się w Pieszycach nieomalże
jak u siebie w domu. To tutaj narodziła się tradycja wspólnego
na 200 - 300 głosów śpiewania
„Barki” i sto lat dla gospodarza.
Piszę o tym, bo dzięki ludziom ten przegląd różni się
od innych, podczas których
jest tylko prezentacja, ewentu-

alnie werdykt jury, a u nas jest
inaczej. Pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej - Centrum
Kultury - główni organizatorzy
Międzynarodowego Przeglądu Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego robią wszystko, by
uczestnicy czuli się w Pieszycach dobrze, żeby wyjeżdżali
pełni wrażeń i zechcieli do Pieszyc powracać. Każdy z chórów
zostaje obdarowany aniołkami
przepięknie wyrzeźbionymi
w drewnie. Musimy też podkreślić rolę warsztatów, otóż
w naszej formule przeglądu nie
ma wyścigów, nie przyznajemy żadnego miejsca, jurorzy
cały czas pracują, słuchając
i bacznie obserwując występy,
bowiem po zakończeniu prezentacji, kiedy chórzyści pałaszują zamówione przez nas
jadło, dyrygenci i kierownicy
zespołów pracują warsztatowo,
omawiając wszystko z jurorami
- o tym co było świetne, a co
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warto poprawić, jak pracować,
jak zmieniać się i skąd zdobyć
materiały. Ta część Przeglądu
Chórów jest bardzo ważna
dla nas jako organizatorów,
ale również dla uczestników,

którym tacy fachowcy jak
Grażyna Rogala - Szczerek czy
Tadeusz Płaza mogą naprawdę
wiele pomóc merytorycznie.
Do zobaczenia za rok.

Chór „Stěnavan” z Broumova.

Polsko-Czeski Chór „Amicitia” z Nowej Rudy i Broumova.

Jurorzy: Grażyna Rogala - Szczerek i Tadeusz Płaza. Z prawej: burmistrz Pieszyc
Dorota Konieczna-Enozel.

Prowadzący Przegląd Chórów: Lidia Zakrzewska-Strózik i ks. prałat Edward Dzik.

Chór Ekumeniczny z Karpacza.
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KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 15.11.2017 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbył się Finał
Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej,
organizowany w ramach
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Komisja
w składzie: Věra Kopecká, Antoni Matuszkiewicz, Daniel Kopeć,
Tomasz Leśniowski, Danuta Gołdon–Legler, Sebastian Pachecki,
S.S. Magdalena, po wysłuchaniu
uczestników przyznała miejsca
w poszczególnych kategoriach.
W kategorii 10–11 lat (klasy
IV – V szkoły podstawowej) nagrody otrzymali: Alicja Hordyj
ze Szkoły Podstawowej nr 10
w Bielawie, Błażej Szafran
ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Nowej Rudzie i Hanna Stuglik ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.
Wyróżnienia w tej kategorii
za interpretację tekstu zdobyli: Zuzanna Szczucka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pieszycach
i Bruno Wrona ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie.
W kategorii wiekowej 12-13
lat jury przyznało tylko jedną
nagrodę , która trafiła do Mikołaja Maciejewskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w Bielawie,
wyróżnienie w tej kategorii
otrzymali Amelia Nikodem
ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Nowej Rudzie i Blanka Protaziuk ze Szkoły nr 10 w Bielawie.
W kategorii uczniowie klas
gimnazjalnych nagrody zostały przyznane Joannie Kordas

Nagrodzeni uczestnicy Finału Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w 2017 roku w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowej Rudzie.

ze Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Rozalii Kozakowskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 7 w Nowej Rudzie i Januszowi Protaziukowi z Zespołu Szkół im. Ks. J. Dzierżonia
w Pieszycach, a wyróżnieniem
jury uhonorowało Dariusza
Redlickiego ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie
i Antoninę Olewińską ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie.
Wśród uczestników w wieku
16-24 lat (szkoły średnie i studenci) miejsce I zdobył Piotr
Marchewka z Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.
Wszyscy recytatorzy wykazali
się dojrzałością interpretacji,
dobrą dykcją, wrażliwością
na słowo poetyckie. Słowa
podziękowania należy także

Przewodnicząca Jury Danuta Gołdon-Legler przedstawia uwagi Komisji Konkursowej.

skierować do wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali
młodzież i dzieci do konkursu
recytatorskiego i zaszczepili
w nich miłość do poezji. Jury
wysłuchało także uczestników
w kategorii poezja śpiewana.
W tej dyscyplinie wystąpiło
mniej uczestników niż w poprzedniej. Jest to bardzo trudna
kategoria, gdyż poezję trzeba
wyśpiewać tak, aby podobała
się słuchaczom. Jest to bardzo
trudne zadanie, w tej kategorii wymagany jest słuch muzyczny, dykcja, interpretacja,
emisja głosu. W tej kategorii
jury nagrodziło Oliwię Walicką
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Pieszycach, która zaśpiewała
bardzo trudny muzycznie utwór
,,Quo vadis Domine” Piotra Rubika. Tym wykonaniem, mimo

Alicja Hordyj, fot J. Jerzyna.

pewnych niedociągnięć muzycznych, oczarowała komisję
konkursową. Nagrodę dostała również Paula Bernaczek
z Gimnazjum Publicznego
w Przyłęku i Weronika Makowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, która świetnie zaśpiewała wiersz
Lechonia pt. ,,Matka Boska
Częstochowska.” Poziom konkursu był wysoki, zwłaszcza
w kategorii recytacji. Nagrody zostały ufundowane
przez Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie i Komitet Organizacyjny Polsko- Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
na niwie recytatorskiej i w rozwoju tej pasji.
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Ewa Jazienicka

ŻYWE LEKCJE HISTORII Z BOHATERAMI WALK
O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Major Bogdan Zdrojewski z uczniami.

Stowarzyszenie Solidarność Polsko- Czesko -Słowacka przygotowało oryginalny
projekt dla uczniów szkół
na pograniczu polsko – czeskim,

przewidujący przygotowanie
i przeprowadzenie 10 żywych
lekcji historii. Projekt uzyskał
uznanie i wsparcie finansowe
z Ministerstwa Obrony Narodo-

Zadanie publiczne pn. „Patriotyzm
Plus” finansowane jest ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

Kpt. Tytus Wyczałek wraz z uczniami Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku.

wej. Główny koordynator Julian
Golak z Nowej Rudy zaproponował spotkania z trzema żołnierzami Armii Krajowej i Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość w szkołach na terenie Dolnego Śląska.
Wśród nich byli: major Bogdan
Zdrojewski, major Józef Oleksiewicz oraz kapitan Tytus Wyczałek.
Major Bogdan Zdrojewski
został skazany w 1952 roku jako
żołnierz podziemia antykomuni-

stycznego przez Wojskowy Sąd
Rejonowy we Wrocławiu na karę
15 lat więzienia. Pan Bogdan
odsiedział w bardzo ciężkich
warunkach aż 10 lat. Pomimo
tego strasznego doświadczenia
i częściowej, ale znacznej utraty zdrowia, na sześciu lekcjach
z dużą dokładnością przedstawił własne - przerażające wręcz
- przeżycia i straszne metody
przesłuchiwania więźniów oraz
stosowania tortur. Te wspomnienia zrobiły duże wrażenie
na młodych słuchaczach, którzy
zadawali wiele pytań.
Na długie lata pozostaną
także w pamięci młodych ludzi
spotkania z majorem Józefem
Oleksiewiczem oraz kapitanem
Tytusem Wyczałkiem. Żywe
lekcje historii odbywały się w
szkołach w Nowej Rudzie, Polanicy-Zdroju, Kłodzku, Świdnicy,
Świebodzicach , Dobromierzu,
Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Żarowie. Każda lekcja była
transmitowana przez Internet,
a w prasie lokalnej ukazywały się
relacje ze spotkania z bohaterem.
Młodzież została także zachęcona
do poznawania skomplikowanej i często mało znanej historii
odzyskiwania niepodległości
przez Polskę.
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W TRÓJKĘ DO UNESCO

Dyrektorzy trzech muzeów z listem intencyjnym.

Muzeum Papiernictwa oraz
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS zorganizowały 1 grudnia w Dusznikach-Zdroju międz ynarodową
konferencję na temat praktyk
zarządzania Pomnikami Historii na przykładzie dusznickiego
młyna papierniczego.
Oprócz przedstawienia kwestii zarządzania najcenniejszymi dobrami kultury, ważnym
celem konferencji była analiza
postępów młyna papierniczego
w Dusznikach-Zdroju w staraniach o wpis na listę światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO.
W różnych krajach europejsk ich zachowało się
do dziś tylko ok. 30 młynów papierniczych, dlatego Muzeum
Papiernictwa realizuje koncepcję przygotowania wniosku
o wpisanie na listę UNESCO kilku najcenniejszych historycznych papierni. W 2015 r. rozpoczęto współpracę z młynem
w Velkich Losinach w Czechach,
a w 2017 r. z podobnym obiektem w Homburgu w Niemczech.
Z tego względu do Dusznik
przyjechali przedstawiciele
władz samorządowych: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski,
wicehetman kraju ołomuniec-

kiego Milan Klimeš, wicestarosta powiatu Mein/Spreesart
Harald Schneider. Ponadto
przybyli: dyrektor papierni
w Velkich Losinach Petr Fouček
oraz szef papierni w Homburgu Johannes Follmer. Ponadto
w konferencji uczestniczył starosta kłodzki Maciej Awiżeń,
burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr
Lewandowski, prezes ICOMOS
Polska prof. Bogusław Szmygin,
dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Novum Bartosz Bartniczak i jego
zastępca Miroslav Vlasák, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele Narodowego Instytutu
Dziedzictwa, reprezentanci zabytkowych obiektów wpisanych
na listy UNESCO i Pomników
Historii, przedstawiciele Stowarzyszenia Papierników Polskich i branży turystycznej oraz
osoby zainteresowane ochroną
zabytków.
Konferencję w dusznickim
Hotelu Impresja otworzył marszałek Cezary Przybylski. Mówił
m.in. o najcenniejszych zabytkach naszego regionu, wśród
których ważne miejsce odgrywa dusznicki młyn papierniczy.
Ponadto zadeklarował wszechstronną pomoc dusznickiemu
muzeum w staraniach o wpis
historycznej papierni na listę
UNESCO. W okolicznościowych

wystąpieniach głos zabrali: wicehetman Milan Klimeš, Harald
Schneider oraz starosta Maciej
Awiżeń, a Johannes Follmer
i Petr Fouček przedstawili swoje
młyny papiernicze.
Głównym punktem programu była uroczystość podpisania
listu intencyjnego o współpracy
pomiędzy papiernią w Dusznikach-Zdroju i młynami w czeskich Velkich Losinach oraz
niemieckim Homburgu. Porozumienie ma stworzyć szansę na
międzynarodowy seryjny wpis
trzech obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W sesji eksperckiej Barbara
Nowak-Obelinda – wojewódzki
konserwator zabytków – przedstawiła najważniejsze dolnośląskie zabytki (wśród nich dusz-

nicki młyn papierniczy) oraz wyzwania stojące przed służbami
konserwatorskimi. Z kolei Anna
Marconi-Betka z Narodowego
Instytutu Dziedzictwa omówiła
procedury dotyczące zgłaszania wpisów na listę UNESCO.
Reprezentująca ICOMOS Anna
Fortuna-Marek zaprezentowała
Plan zarządzania młyna papierniczego, opracowany w latach
2016-2017 przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof.
Bogusława Szmygina. Ostatni
referat w tej części konferencji
wygłosił dr Grzegorz Grajewski – kierownik wrocławskiego
oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa – na temat
postępów w opracowywaniu
dokumentacji o wpisanie młyna
papierniczego na polską listę

Podpisanie listu przez przedstawicieli władz samorządowych. Fot. K. Jankowski
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informacyjną UNESCO. Trzecia
sesja odbyła się już w Muzeum
Papiernictwa. Prof. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
wygłosił interesujący referat
na temat polichromii w młynie papierniczym, które zostały
w ostatnich miesiącach przebadane, a ich przekaz odszyfrowany. Dyr. Muzeum prof. Maciej
Szymczyk przedstawił cechy
szczególne dusznickiego młyna, które wyróżniają ten obiekt
od innych historycznych zakładów przemysłowych, czyniąc
go jednym z najpiękniejszych
i najbardziej wartościowych
zabytków techniki w świecie.
Podsumowaniem konferencji
był referat Jana Bałchana, kierownika Działu Papiernictwa,
połączony ze zwiedzaniem
wszystkich ekspozycji muzealnych.
Konferencja stała się okazją do dwóch ważnych narad.
Pierwszą z nich było poranne
spotkanie marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego

Przybylskiego z wicehetmanem
kraju ołomunieckiego Milanem
Klimešem. Stronę polską reprezentowali również dyrektorzy:
Gabinetu Marszałka – Piotr Koszarek, Departamentu Spraw
Społecznych UMWD – Wanda
Gołębiowska, Muzeum Papiernictwa – Maciej Szymczyk oraz
Agnieszka Goranin z Wydziału
Współpracy z Zagranicą UMWD.
Wicehetmanowi towarzyszyła naczelnik Wydziału Sportu,
Kultury i Zabytków w Urzędzie
Krajeńskim w Ołomuńcu – Ivetaa Ticha.
Podczas rozmowy poruszono temat współpracy Dolnego
Śląska z Krajem Ołomunieckim
oraz kwestie dotyczące działań
mających na celu wpisanie
na listę UNESCO historycznych
papierni w Dusznikach-Zdroju
i Velkich Losinach. Ten drugi temat zreferował M. Szymczyk,
informując o wynikach dotychczasowych działań oraz o zadaniach, które będą realizowane
w najbliższym czasie. Na zapytanie marszałka Przybylskiego
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o to, czego muzea oczekują
od samorządów w celu realizacji zadania, dyrektor muzeum
stwierdził, że oprócz niezbędnych środków finansowych
istotne jest wsparcie w zakresie upowszechniania informacji
o realizowanym projekcie, zarówno w regionalnych i krajowych środkach przekazu, jak też
w międzynarodowych portalach specjalistycznych, gdyż
obecnie wiedza na temat wartości zabytkowych papierni jest
niedostateczna. Zarówno marszałek, jak i wicehetman, obiecali wszechstronne wsparcie
dla inicjatyw podejmowanych
przez kierownictwa papierni.
Ponadto Cezary Przybylski
zadeklarował pomoc w popularyzowaniu tematu młynów
papierniczych na konwentach
starostów dolnośląskich oraz
na Konwencie Marszałków Województw RP.
Drugie spotkanie odbyło się
już po podpisaniu listu intencyjnego, a dotyczyło współpracy
pomiędzy trzema młynami

papierniczymi: z Dusznik-Zdroju, Homburga i Velkich Losin.
Wzięli w nim udział szefowie
papierni: Maciej Szymczyk, Johannes Follmer i Petr Fouček,
przedstawiciele starostwa Main/
Spreesart oraz prof. Bogusław
Szmygin – prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.
Stronie polskiej powierzono
koordynowanie pracami całej
grupy. Oprócz przygotowywania dokumentacji i załatwiania
koniecznych formalności przez
muzea w Dusznikach i Homburgu (papiernia w Velkich Losinach ma dokumentację przygotowaną w 2004 r.), konieczne
będą konsultacje mające ustalić
potencjalnych kolejnych partnerów do seryjnego wpisu w ramach wspólnej aplikacji. Celem
jest przygotowanie wspólnego
międzynarodowego wniosku
o wpisanie na listę UNESCO
ok. 5-6 najcenniejszych młynów
papierniczych.

Marta Nowicka

DOLNY ŚLĄSK MA SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA
W RADZIE DS. MUZEÓW
Maciej Szymczyk, dyrektor
Muzeum Papiernictwa 12 grudnia 2017 roku został wybrany
na trzyletnią kadencję do Rady
ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. Wyboru dokonano na
VII zjeździe muzeów rejestrowanych, który odbył się w Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej
w zakresie muzealnictwa oraz
spraw związanych z miejscami
pamięci narodowej.
W sk ład Rady wchodzi
10 osób wskazanych przez ministra kultury oraz 11 wybranych
w głosowaniu tajnym spośród
przedstawicieli muzeów rejestrowanych. Do udziału w zjeździe
uprawnieni byli delegaci 124.
muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
(przyjechało 111 delegatów),
wybrani na zebraniu wszystkich
pracowników danego muzeum,
spośród pracowników spełniają-

cych wymagania kwalifikacyjne,
uprawniające do zajmowania
stanowisk kustosza dyplomowanego, kustosza, adiunkta
i asystenta.
Delegaci 111 instytucji
wpisanych do Państwowego
Rejestru Muzeów spotkali się
12 grudnia 2017 r. na VII zjeździe muzeów rejestrowanych.
W wydarzeniu, które odbyło się
w Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie, uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.
Celem zjazdu było wybranie
11 kandydatów na członków
Rady do Spraw Muzeów i Miejsc
Pamięci Narodowej, działającej
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję 2018 - 2021. Obecna Rada
do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci kończy kadencję w dniu
3 kwietnia 2018 r.
W wyniku tajnego głosowania na kandydatów na członków
Rady wybrani zostali: Michał Niezabitowski, Jarosław Gałęza, Wit

Dyrektor Mueum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju Maciej Szymczyk

Karol Wojtowicz, Anna Fic – Lazor, dr Marek Rubnikowicz, dr Robert Domżał, prof. dr hab. Maciej
Szymczyk, Edyta Plichta, Janusz
Cygański, Andrzej Szpunar, Jerzy
Brzozowski.
W skład Rady łącznie wchodzi 21 członków. 10 kandydatów
na członków Rady wskazuje minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później
niż na miesiąc przed upływem
kadencji Rady. Trzy spośród

wskazanych przez ministra
osób powinny reprezentować
muzea martyrologiczne. Wszyscy
kandydaci powinni wyróżniać
się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz
dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie
spraw związanych z miejscami
pamięci narodowej, niezbędnymi
do pełnienia funkcji członka
Rady.
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MAS BROUMOVSKO+ WSPIERA ROZWÓJ REGIONU
Lokalna grupa działań (MAS,
Místní akční skupina) jest osobą prawną powstałą na zasadach partnerstwa lokalnego
z zadaniem wspierania i rozwoju
regionu wiejskiego.
Podstawowym celem MAS
jest polepszanie jakości i warunków życia na obszarach wiejskich.
W Republice Czeskiej działa około
180 lokanych grup działania.
MAS Broumovsko+ jest stowarzyszeniem, które od 12 lat
pomaga w rozwoju Ziemi Broumovskiej. W chwili obecnej MAS
posiada 49 członków (partnerów). MAS zrzesza aktywnych
obywateli regionu, organizacje
pożytku publicznego, przedsiębiorców oraz gminy i działa tak
jak forma spotkań ludzi, dla których nie jest obojętny los miejsca,
gdzie żyją lub które lubią.
Narzędzia, poprzez które
wspiera rozwój regionu to:
• wsparcie miejscowych projektów z funduszy europejskich,
• rozwój edukacji na Ziemi Broumovskiej.

Wsparcie miejscowych
projektów
MAS Broumovsko+, ma dysponuje środkami finansowymi,
którymi wspiera miejscowe projekty w poszczególnych programach.
Te środki finansowe przydziela wybranym projektom, które
najlepiej zaspokajają potrzeby
regionu zapisanym w tzw. Strategii Lokalnego Rozwoju Społecznego. Ze Zintegrowanego
Programu Operacyjnego (IROP)
wspiera dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo transportu, przedsiębiorstwa socjalne
i mieszkania socjalne w regionie. W ramach Programu Operacyjnego Zatrudnienia (OPZ) są
wspierane działania prorodzinne
(np. miejskie obozy), socjalne,
przedsiębiorczość socjalna i zatrudnienie. Możliwe jest także
składanie wniosków o dotacje
do Programu Rozwoju Wsi (PRV)
w następujących obszarach:
inwestycje na działalność nie-

rolniczą, inwestycje w przedsiębiorstwa rolnicze, drogi leśne,
drogi polne, uprawy gruntowe,
inwestycje w technologie leśne.
Miejscowe projekty można także
wesprzeć z Programu Operacyjnego Środowiska (OPŽP), w obszarze sadzenia drzew w lasach.
Wsparcie miejscowych projektów pomaga także zwiększyć
atrakcyjność przygranicznego regionu Ziemi Broumovskiej.
Rozwój edukacji na Ziemi
Broumovskiej – Miejscowy plan
działań edukacyjnych na Ziemi
Broumovskiej
MAS Broumovsko+ bierze
udział także w rozwoju edukacji za pośrednictwem programu
Lokalny Plan Akcji Edukacyjnych
na Ziemi Broumovskiej. Wspólnie
ze szkołami, przedszkolami, ich
organami prowadzącymi, aktorami, nieformalnie i interesująco
edukują, rodziców, a także mamy
jak rozwiązywać problemy wychowawcze.

Michaela Machková

Absolwentka Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Pradze. Manager MAS Broumovsko+, odpowiedzialna za przygotowanie
i realizację projektów w ramach
Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska i Obszarów Wiejskich.

W ramach MAP odbywają
się również imprezy edukacyjne
dla pedagogów, np. na temat
wspólnej nauki, autyzmu, szkoleń z pierwszej pomocy, uczenia
czytania, itp.

Michaela Machková

MAS BROUMOVSKO+ PODPORUJE ROZVOJ REGIONU
Místní akční skupina (MAS)
je právnická osoba založená na
principech místního partnerství
za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Základním
cílem MAS je zlepšování kvality
života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. V České republice funguje asi 180
místních akčních skupin.
MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem, který již více než
12 let napomáhá rozvoji Broumovska. V současné době má MAS
49 členů (partnerů). MAS sdružuje
aktivitní obyvatele regionu, neziskové organizace, podnikatele a
obce a funguje tak jako unikátní
platforma setkávání pro lidi, kterým není lhostejný osud místa,
kde žijí, nebo které mají rádi.
Nástroje, kterými rozvoj regionu v současnosti podporujeme, jsou:

•
podpora místních projektů z evropských fondů,
•
rozvoj vzdělávání na
Broumovsku.
Podpora místních projektů
MAS Broumovsko+, z. s. má
rozdělené finanční prostředky,
kterými bude podporovat místní
projekty, do jednotlivých oblastí.
Tyto finanční prostředky pak přiděluje vybraným projektům, které
budou nejvíce přispívat potřebám regionu stanoveným v tzv.
Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje. Z integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) podporujeme
kulturní dědictví, bezpečnost
dopravy, sociální podnikání a
sociální bydlení v regionu. V
rámci Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) jsou pod-

porována prorodinná opatření
(např. příměstské tábory), sociální
a návazné služby, sociální podnikání a zaměstnanost. Dále možné
podávat žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova (PRV), a
to v těchto oblastech: investice do
nezemědělské činnosti, investice
do zemědělských podniků, lesní
cesty, polní cesty, pozemkové
úpravy, investice do lesnických
technologií. Místní projekty je
také možné podpořit z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), a to v oblasti výsadby
dřevin na nelesní půdě.
Podpora místních projektů
pomáhá také zvýšení atraktivity
příhraničního regionu Broumovsko.
Rozvoj vzdělávání
na Broumovsku – Místní
akční plán vzdělávání
na Broumovsku
MAS Broumovsko+, z. s. se
také podílí na rozvoji vzdělávání
prostřednictvím projektu Místní

Michaela Machková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Manažerka MAS Broumovsko+
zodpovědná za přípravu a vyhlašování výzev z Operačního Operačního programu zaměstnanost,
Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního
programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Projektová manažerka Místního akčního
plánu vzdělávání na Broumovsku.

akční plán vzdělávání na Broumovsku. Spolu se školami, školkami,
jejich zřizovateli, aktéry v neformálním a zájmovém vzdělávání,
rodiči a dalšími jsme definovali
problémové oblasti ve vzdělávání,
pro které společně hledáme řešení. V rámci MAP se také uskutečňují vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, např. na téma
kooperativní výuka, autismus,
školení první pomoci, čtenářská
gramotnost atd.

Ziemia Kłodzka nr 280-281/listopad-grudzień 2017

43

Petr Cirkl

BROUMOV, A WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA
NA PRZYKŁADZIE ZAANGAŻOWANIA W POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych miasta
Broumova chciałbym poinformować uczestników konferencji
„Tolerancja i wolność na szlakach
wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dziś, jutro”
o naszej działalności.
Nasza komisja zaczęła pracować w 2011 roku po wyborze
władz naszego miasta, pod przewodnictwem nowego burmistrza
Milana Kotrnce.
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w maju 2011
roku. Członkiem komisji stał się
były burmistrz miasta Broumova
i obecny prezes stowarzyszenia
obywatelskiego Evropa Union
- Zdeněk Streubel; kierownik Muzeum Broumovska – pan Karel
Franze; Přemek Sochor – zarządca opactwa benedyktyńskiego
św. Wacława w Broumowie; pani
Eva Meierová, nauczyciel ZUŠ
Broumově, Jan Neumann – właściciel biura podróży Neumann
Reisen oraz Mgr. Pavel Košňar,
były dyrektor szkoły. Radę uzupełniają także MUDr. Jiří Veselý
i przewodniczący komisji kultury
– Petr Cirkl.
Pierwszym zadaniem komisji w roku 2011 było rozwijanie
kontaktów partnerskich między Broumovem a Forchheim
w Niemczech. Miało to związek
z 10. rocznicą podpisania umowy
partnerskiej. We wrześniu 2011
roku odbyło się spotkanie burmistrzów miast „Broumov/Braunau”,
które znajdują się w Europie oraz
Ameryce Północnej.
Komisja skupiła się również
na rozwoju kontaktów z polskimi miastami przygranicznymi –
Nową Rudą i Radkowem. Głównym obszarem współpracy są tu
programy wymian kulturowych,
rozwój turystyki, ale także pogłębiona współpraca w dziedzinie
sportu. Jednym z celów było
również nawiązanie kontaktów
z organizacjami tematycznymi
polskiego pogranicza. Współpraca nawiązana została m.in.
z gazetą „Kurier Noworudzko-Radkowski“, gdzie publikowano artykuły o życiu ludzi po obu

stronach granicy.
Jednym z kolejnych działań
naszej komisji była organizacja
wycieczek do polskich miejscowości przygranicznych. Regularnie organizujemy dwa do trzech
wyjazdów rocznie, które cieszą
się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkanców naszego
regionu. Praktycznie wszystkie wyjazdy są na kilka tygodni wcześniej zarezerwowane.
W tym obszarze nasza komisja bardzo ściśle współpracuje
z Informacyjnym Centrum Ziemi
Broumovskiej, które bardzo nam
pomaga.
Od 2003 roku w Broumovie funkcjo nował proj ekt
pn. „Poznajemy krainę i historię naszych polskich sąsiadów”.
Celem projektu było rozszerzenie oferty społecznej i atrakcji
dla mieszkańców miasta i regionu. Chodziło także o wsparcie
działań polegających na poznawaniu sąsiadujących regionów
o podobnym rozwoju i historii
oraz eliminacji barier komunikacyjnych.
Nasza komisja regularnie
zajmuje się ocenianiem imprez, które były zorganizowane w ramach Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Największy udział w relizacji
kulturowo-wychowawczych
imprez ma przede wszystkim
broumovska Artystyczna Szkoła
Podstawowa. Szkoła od wielu lat
organizuje polsko-czeskie workshopy. Młodzi ludzie w ich trakcie
zapoznawani są z tradycjami regionu. Uwaga przede wszystkim
skierowania jest na poznawaniu
świąt chrześcijańskich, jakimi są
Wielkanoc, Boże Narodzenie, ale
a także innych, które są obchodzone w obu krajach. Bardzo aktywnie biorą w nich udział dzieci
zarówno z Czech jak i z Polski.
Ulubionymi stały się także
wystąpienia chórów, jak np.
Stěnavanu, itp. Zainteresowaniem cieszyły się grupy muzyczne i kapele. Już od wielu lato
odbywają się festiwale, takie jak
m.in. ROCKSTOCK.
Bardzo owocna jest także

współpraca naszego Centrum
Informacji Turystycznej z jego
noworudzkim odpowiednikiem.
Kierownik naszego inforcentrum
regularnie przyjeżdża do Nowej
Rudy na staże pracownicze.
W ciągu sezonu wakacyjnego
do pracy w broumovskim CIT
przyjeżdża Polka. Jest to miła niespodzianka dla każdego turysty
z Polski, który chce zaczerpnąć
informacji o najważniejszych
atrakcjach turystycznych pogranicza.
Przyjemnym zaskoczeniem
dla nas jest także to, że w ostatnich latach bardzo często odwiedzany jest broumovski klasztor
benedyktyński. Wielu Polaków
jest zainteresowanych odwiedzinami tego miejsca. Znajduje się
tutaj płótno Całunu Turyńskiego.
Zostało ono odnalezione przypadkowo przez nieżyjącego już
duchownego – Norberta Zemana. To płótno do Broumova
przyciągnęło tysiące polskich
turystów. Często odwiedzany jest
także drewniany kościółek Marii
Panny na broumovskim cmentarzu. Popularne wśród turystów
są także imprezy odbywające się
przy wszystkich innych broumovskich kościołach, np. podczas
Festiwalu „Skarby Broumova”.
Współpraca czesko-polska odbywa się także w lokalnej bibliotece miejskiej, gdzie odbywają się
spotkania z polskimi pisarzami.
Miał tu miejsce m.in. cykl wystaw
polskich rzemieślników. Zbiór
książek biblioteki miejskiej zawiera wiele publikacji i książek
o czesko-polskim pograniczu.
Wielu broumovskich czytelników
zapoznało się np. z książką pana
Juliana Golaka „Wspomnienia
o ludziach, którzy już odeszli”.
Lektura ta skupia się na najnowszej historii kontaktów
polsko-czeskich. Do dyspozycji
czytelników jest także miesięcznik „Ziemia Kłodzka”, który wydawany jest w językach polskim,
czeskim i niemieckim.
Nasza komisja już nie raz
zajmowała się zorganizowaniem nauki języka polskiego w
naszym mieście. Ciągle czujemy,

Petr Cirkl

Petr Cirkl (ur. 1950 r.). Przewodniczący Komisji Współpracy
Zagranicznej Miasta Broumov.
Animator wydarzeń kulturalnych
na pograniczu polsko-czeskim.
Członek Stowarzyszenia Evropa
Union Broumov. Zawodowo
przez wiele lat związany z VEBA
Broumov, m.in. jako specjalista
ds. handlu międzynarodowego.
Obecnie emerytowany. Żonaty,
dwóch synów.

że nasza znajomość języka polskiego jest bardzo słaba oraz,
że powinniśmy się go uczyć.
W wielu przypadkach na czesko -polsk ich warsztatach,
które odbywają się regularnie
w Artystycznej Szkole Podstawowej w Broumovie zamiast po
polsku lub czesku, młodzi ludzie
porozumiewają się w języku
angielskim. Dla wielu jest to łatwiejsze, ale przecież powinniśmy
bardziej rozumieć język naszych
sąsiadów. Podejmujemy starania,
aby pozyskać nauczyciela języka
polskiego, dzięki któremu młodzież poprawiłaby swoje umiejętności komunikacyjne.
Kolejnym zagadnieniem, którym zajmuje się nasza komisja
jest transgraniczna komunikacja
zbiorowa. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy w minionym miesiącu
uruchomiona została regularna
linia autobusowa z Meziměstí
do Mieroszowa i Wałbrzycha.
Po kilku latach starań udało się
zorganizować dla mieszkańców
regularne, tanie połączenie autobusowe, gdzie będą mogli jak
tak czescy, jak i polscy obywatele
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będą mogli liczniej odwiedzać
miejscowości po obydwu stronach granicy. Przed kilkoma laty
była oferowana miastu Broumov,
kiedy bardzo poważnie mówiono
o odbudowie linii kolejowej pomiędzy Ścinawką a Broumovem.
Mógł zostać wznowiony zarówno
transport towarowy, jak i pasażerski. Bardzo poważnie myślano
o odbudowaniu brakującej części
trakcji z Tłumaczowa do Otovic.
Wszystko było przygotowane.
Mieszkańcy mogli zapoznać się

z tym planem w naszym Inforcentrum. Opór kilku mieszkańców Otovic wobec tych spowodował, że projekt ten nie doszedł
do skutku. Zdecydował wynik
referendum przeprowadzonego
wśród mieszkańców Otovic. Brak
transportu publicznego na trasie
Broumov - Nowa Ruda jest coraz
większym problemem. Należy
mieć jednak nadzieję, że wzorem
linii autobusowej Meziměstí-Mieroszów, powstanie również
podobna pomiędzy Broumo-

vem, a Nową Rudą. Pomogłoby
to zwiększyć ruch turystyczny
w obu miastach.
Przed nami szereg nowych
wyzwań. Rozpoczynamy realizację kolejnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Utrzymujemy również
nasze zaangażowanie w organi-

zację Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Ludzie chętnie
korzystają z wolności, ale udział
w kulturze niekiedy odsuwają
na bok. Musimy zrobić wszystko, aby tak nie było i aby nasza
wzajemna współpraca rozwijała
się jeszcze bardziej.

Petr Cirkl

BROUMOV A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE NA PŘÍKLADU
ZÁPOJENÍ V POLSKO-ČESKÉ DNY KŘESŤANSKÉ KULTURY
Jako předseda Komise pro
zahraniční spolupráce města
Broumova bych chtěl informovat
účastníky konference „Tolerance a
svoboda na cestách vzájemných
polsko-českých vztahů. Včera,
dnes, zítra“, o naši činnosti.
Naše komise začala pracovat
v roce 2011 po zvolení nového
vedení našeho města, pod vedením nového starosty – pana
Milana Kotrnce.
První zasedání komise se
uskutečnilo v květnu roku 2011.
Členem komise se stal bývalý starosta města Broumova a současný předseda o. s. Evropa Union
– Zdeněk Streubel, dále vedoucí
Muzea Broumovska – pan Karel
Franze, Přemek Sochor – správce
Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově, paní Eva Meierová, učitelka ZUŠ Broumově,
Jan Neumann – majitel cestovní
kanceláře Neumann Reisen, Mgr.
Pavel Košňar, bývalý ředitel školy.
Radu města v komisi zastupoval
MUDr. Jiří Veselý a kulturní komisi
města – Petr Cirkl.
Komise si stanovila tyto úkoly:
Prvním úkolem komise v roce
2011 bylo obnovení partnerských vztahů mezi Broumovem
a Forchheimem v Německu, při
příležitosti 10. výročí podepsání
partnerské smlouvy Tohoto výročí
bylo využito ke svolání starostů
z měst se stejným názvem Broumo/Braunau, které se nacházejí
v Evropa, ale také v Jižní Americe. Setkání bylo naplánováno na
měsíc září 2011.
Komise se též začala zabývat
rozšířením styků s polskými příhraničními města – Nowou Rudou
a Radkówem, se zaměřením na

výměnu kulturních programů,
rozšířením aktivit v cestovním
ruchu, ale také na spolupráci v
oblasti sportu a turistiky. Šlo také
o navazování styků se zájmovými
organizace a kroužky v polském
příhraničí. V oblasti tisku byla navázána spolupráce s novinami Kurier Noworudsko-Radkówski, kde
docházelo k výměně příspěvků
o životě lidí na obou stranách
hranice.
Jednou z dalších činnosti
naší komise bylo organizování
poznávacích zájezdů do polského
příhraničí, s cílem mnohem více
seznámit naše občany s těmito
lokalitami. Tato myšlenka se velmi
ujala a do současnosti pravidelně
organizujeme dva až tři zájezdy
ročně, o které je mezi občany
našeho regionu velký zájem.
Prakticky všechny zájezdy jsou
několik týdnů předem obsazeny.
V této oblasti naše komise velmi
úzce spolupracuje s Informačním
centrem Broumovska, které nám
velmi pomáhá.
V roce 2013 vznikl nový
projekt „Poznáváme krajinu a
historii našich polských sousedů“. Jak jsem již uvedl, jednalo se
o organizaci zájezdů do blízkého
polského příhraničí a setkávání
českých a polských partnerů
působících v cestovním ruchu.
Cílem projektu bylo rozšíření
nabídky společenských a volnočasových aktivit pro obyvatele
města a regionu. Jednalo se také
o podporu aktivit zaměřených na
poznávání sousedských regionů
s podobným vývojem historií a
vazbou na eliminaci komunikačních překážek. Jak vyplynulo z
výsledků při vyhodnocení pro-

jektu, cíl byl splněn.
Naše komise se pravidelně zabývá vyhodnocováním akcí, které
byly pořádány v rámci Česko-polských křesťanských dnů. Největší
podíl na uskutečňování kulturně
výchovných akcí má především
broumovská Základní umělecká
škola. Již řadu let je právě touto
školou zabezpečováno pořádání
česko-polských workshopů. Mladí lidé na z obou států jsou tak
seznamová ni s tradicemi země.
Pozornost je především zaměřena
na seznamování s křesťanskými
svátky, jako jsou Velikonoce,
Vánoce, ale i další oslavy křesťanských svátků, které se slaví
v obou zemích. Velmi aktivně
se se děti jak z Čech, tak i z Polska podílejí a zúčastňuji mnoha
adventních pořadů před konání
Vánoc, pěvecké sbory vyjíždějí
na své koncerty, které se konají v kostelích na obou stranách
hranice. Velmi oblíbenými se také
staly vystoupení pěveckých sborů dospělých zpěváků, jako např.
Stěnavanu, apod. Zájem byl a je
také o hudební skupiny a kapely.
Již řadu let se konají rockové festivaly, ROCKSTOCK a další..
Velmi úspěšná je také spolupráce našeho Infocentra s infocentrem v Nowé Rudě. Vedoucí
našeho infocentra pravidelně
zajíždí do Nowé Rudy na pracovní stáže. Z Nowé Rudy během
prázdninového období pravidelně pracuje v našem Infocentru
děvče Z Polska, které několik týdnů obsluhuje polské turisty. Pro
návštěvníky z Polska je to příjemné zjištění, že v Broumově s nimi
může někdo polsky komunikovat.
Příjemným zjištěním pro nás

Petr Cirkl

Petr Cirkl (narozen 1950). Předseda Komise pro zahraniční spolupráci města Broumov. Animator
kulturních akci v polsk-českém
pohraničí.Člen sdružení Evropa
Union Broumov. Profesionálně
přes mnoho let spojen s VEBA
Broumov, mimo jiné jako odborník na mezinárodní obchod. V současné době v důchodu. Ženatý,
dva synové.

je také to, že v posledních letech
je velmi hojně navštěvován náš
Benediktinský klášter. Mnoho
Poláků má zájem navštívit tento
klášter z důvodu, že zde máme
vystaveno Turínské plátno, které
zde bylo náhodně objeveno dnes
již zemřelým duchovním – Norbertem Zemanem. Toto plátno
do Broumova přivábilo již mnoho
tisíc polských návštěvníků. Prostě
o klášter je ze strany Poláků stále
velký zájem. Velmi pozitivní je i to,
že v současné době v klášteře pracuje i bratr Gereon, který plynně
hovoří polsky a zná velmi dobře
historii kláštera. Bratr Gereon
také v klášteře prováděl včetně
polského výkladu děti z Ukraji-
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ny a Běloruska, které navštívili
na pozvání o.s. Union Evropa
naše město. Velmi navštěvovaný
je také dřevěný kostelík Panny
Marie na broumovské hřbitově.
Velmi část jsou také navštěvovány akce konané v řadě dalších
broumovských kostelů, např. při
festivalu l „Za poklady Broumovska“.
Česko- polská spolupráce je
také znát i v naší Městské knihovně, kde se uskutečnila řada
beseda s polskými spisovateli,
byla zde konána řada výstav
prací polských výtvarníků. Knižní fond městské knihovny také
obsahuje řadu publikací a knih o
česko-polském příhraničí. Mnoho
broumovských čtenářů ta také
seznámilo s knihou pana Juliana
Golaka „Vzpomínky na ty, kteří již
odešli“, o historii polsko-českých
styků. K dispozici čtenářům je
také měsíčník
„Ziemia Klodska“, který je
oblíben především z toho důvodu, že je zde řada článků také v
češtině.
Naše komise se také již několikrát zabývala otázkou výuky polštiny v našem městě. Stále cítíme,
že naše znalost polštiny je velmi
malá a že bychom potřebovali
se tento jazyk více učit. V mnoha

případech se na česko-polských
workshopech, které se pravidelně
konají v Základní umělecké škole
v Broumově, mladí lidé domlouvají třetím jazykem – angličtinou. Pro mnohé je to snadnější,
než se učit jazyk toho druhého.
Není to špatná pomoc, ale přece
jenom bychom se měli jazyku
našich sousedů rozumět více.
Snad se v budoucnu podaří pro
výuku polštiny získat nějakého
učitele, který by zaujal i ty mladé.
Další otázkou , kterou naše
komise také v poslední době
řeší, je otázka dopravní dostupnosti. Velmi jsme přivítali,
když v minulém měsíci začala v
Meziměstí fungovat příhraniční
doprava – pravidelná autobusová
linka z Meziměstí do Mieroszowa, ale také až do Walbrzychu. Po
několika letech se podařilo pro
občany zajistit pravidelné, laciné
autobusové spojení, kdy budou
moci jak čeští, tak polští občané v
mnoha větším počtu navštěvovat obě strany hranice. Podobná
možnost se také před několika
lety nabízela i Broumovu, když
se začalo velmi vážně jednat o
znovuobnovení železniční trati
mezi Klodském a Broumově. Z
evropských fondu se zde mohla
obnovit železniční doprava a to
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ne jen ta nákladní, ale i vlaková
osobní doprava. Velmi vážné se
uvažovalo o obnově chybějící
části trati z Tlumaczowa do Otovic. Vše bylo připraveno a občané
s tímto plánem byli seznámeni
v našem Infocentru. Nepochopením této skvělé myšlenky
několika občany v Otovicích se
však všechno zlikvidovalo. Podle
proběhlého referenda občanů v
Otovicích bylo rozhodnuto trať
neobnovovat. Stále je více vidět,
že veřejná doprava mezi Broumovem a Nowou Rudou chybí. Snad
se jednou dočkáme toho, že podobná autobusová linka, která
dnes jezdí mezi Meziměstím a
Mieroszowem by mohla také
fungovat mezi Broumovem a
Nowou Rudou. Určitě by přispěla
k většímu pohybu občanů obou
našich měst.
K uskutečnění našich plánů
jsou připraveny česko-polské
projekty. Čeká nás ještě velká a
náročná práce. O těchto projektech Vás jistě bude informovat
podrobněji členka naší komise

– Bc. Lucie Lesáková, vedoucí
našeho Infocentra Broumovska.
Mladá dáma, která je do těchto
věcí velmi zapálena. Mnoho již
toho dokázala udělat, ale ještě
velký kus práce ji čeká. Jme rádi,
že se do práce naší komise aktivně zapojila.
Dalo by se hovořit i o dalších
oblastech veřejného života našich
dvou příhraničních měst. Ještě
mnoho věcí nebylo uděláno a
ještě mnoho úkolů nás čeká.
Současné probíhající akce v
rámci Dnů česko-polských křesťanských, které se konají pod
heslem „Zůstaňme rodinou“
vyjadřují naději na jejich další
rozvoj. Naši morální povinnosti
je pokračovat v naší česko-polské spolupráci. Lidé jsou ochotni
užívat si svobody, ale duchovní
záležitosti někdy ustupují do
pozadí. Musíme udělat vše pro
to, aby tomu tak nebylo a aby se
naše vzájemná spolupráce ještě
více rozvíjela. Nebude to snadné,
ale musíme všichni věřit tomu, že
tomu tak bude.

Ewa Jazienicka

FORUM PRZEMYSŁOWE W KARPACZU
W dnach 8-10 grudnia 2017
roku odbyło się w Karpaczu Forum Przemysłowe, zorganizowane przez Fundację Instytut
Studiów Wschodnich w Warszawie przy współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego . Forum w ciągu
bardzo krótkiego czasu stało się
bardzo ciekawą i licznie odwiedzaną inicjatywą, w której w tym
roku w ciągu trzech dni wzięło
udział ok. 800 osób z kilku krajów.
Najciekawsze wystąpienia
miały miejsce na panelach dyskusyjnych dotyczących specjalnych
stref ekonomicznych w nowej odsłonie, bowiem od początku 2018
roku ma być procedowany nowy
projekt ustawy przygotowany
przez Ministerstwo Rozwoju,
które planuje rozszerzyć zachęty inwestycyjne na obszar całej
Polski. To będzie kolejny etap tzw.
Planu Morawieckiego.
Ciekawy był również panel
międzynarodowy na temat wpływu parków naukowo- techno-

Karpacz, 9 grudnia 2017 roku. Forum Przemysłowe zgromadziło kilkuset uczestników z kilku krajów Europy i Azji.

logicznych na rozwój lokalny.
Dyskutanci z trzech krajów zastanawiali się nad możliwościami
powstawania nowych firm innowacyjnych oraz stosunku do nich
władz lokalnych. Dolnośląskie
władze samorządowe bardzo
często są inicjatorami powsta-

wania nowych parków naukowo- technologicznych. Uczestnicy panelu pytali obecnych
samorządowców o współpracę
z biznesem oraz z jednostkami
naukowo-badawczymi. W odpowiedzi usłyszeli, że przecież park
technologiczny zarządza prze-

pływami wiedzy i technologii
pomiędzy naukowcami i biznesem. Należy się spodziewać, że
w nowych warunkach jakie ma
stworzyć tzw. Plan Morawieckiego, będą powstawać kolejne
parki naukowo- technologiczne.
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DZIAŁALNOŚĆ EUROREGIONU PRADZIAD NA RZECZ
WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
Euroregion Pradziad został
utworzony, aby realizować ideały
europejskiego zbliżenia ponad
granicami oraz zacieśniania
kontaktów między polskimi
i czeskimi partnerami. Formalnie euroregionem nazywamy
zinstytucjonalizowany obszar
dobrowolnej współpracy przygranicznej jednostek samorządu
terytorialnego, której celem jest
szeroko pojęty rozwój obszarów
przygranicznych. Euroregion
Pradziad już prawie od 20 lat
zaangażowany jest w rozwój
współpracy polsko-czeskiej
na wielu płaszczyznach społecznych, kulturowych, oświatowych,
sportowych i socjalnych. Euroregion Pradziad, jako ponad
graniczne porozumienie samorządów lokalnych powołano do
życia 2 lipca 1997 roku w Jeseniku, na mocy umowy ramowej
podpisanej przez przedstawicieli
polskich i czeskich samorządów,
a jego nazwa pochodzi od najwyższego na tym terenie szczytu
górskiego - Pradziada (1491 m
n.p.m.). O podjęciu współpracy
zdecydowało dążenie społeczności lokalnych do nawiązywania
kontaktów, wymiany dorobku
kulturalnego między sąsiadami, niwelowania różnic gospodarczych oraz przełamywania
wzajemnych barier i uprzedzeń.
Po polskiej stronie działalność na rzecz rozwoju terenów
przygranicznych w różnych
dziedzinach i obszarach życia
prowadzi powstałe w styczniu
2000 roku Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pradziad
(SGPEP), skupiające obecnie
40 gmin i 5 powiatów z terenu
województwa opolskiego, stanowiące polską część Euroregionu.
Ze strony czeskiej Euroregion
Pradziad tworzą 73 samorządy
zrzeszone w stowarzyszeniu celowym Euroregion Praděd oraz
członkowie wspierający: Kraj
Ołomuniecki, MAS Hrubý Jeseník,
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, Rozvoj Krnovska, Okresní
hospodářská komora Bruntál .
Od początków swojej działalności Euroregion zaangażowany jest we wdrażanie projektów
o charakterze miękkim, finansowanych z budżetów fundu-

szy unijnych poprzez Fundusz
Mikroprojektów. Cele ogólne,
które przyświecały powołaniu
do życia Funduszu Mikroprojektów, to zmniejszenie dystansu
terenów przygranicznych, które
na peryferiach swoich krajów są
często zaniedbane w stosunku
do reszty państwa, jak i pomoc w
integracji lokalnych społeczności
poprzez przełamywanie barier
historycznych i kulturowych.
Pierwszym programem realizowanym w ramach Euroregionu Pradziad był Fundusz Małych
Projektów w ramach Programu
PHARE CBC. Rozdysponowano
łącznie ponad 569 tys. EUR na 97
projektów, wykorzystując 94%
środków, którymi zarządzaliśmy.
Z chwilą przyjęcia Polski i Czech
do Unii Europejskiej Euroregion
Pradziad przystąpił do wdrażania
Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Tym razem zrealizowano 64 projekty, na kwotę ponad 2 mln PLN, osiągając
99,9% wykorzystania środków
Funduszu.
Znaczenie Mikroprojektów
doceniła Komisja Europejska.
W okresie programowania 20072013 zwiększono pulę środków
unijnych na współpracę terytorialną. Euroregion Pradziad
zarządzał FM Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusz miał do dyspozycji
9 385 000 EUR na rzecz naszych
beneficjentów. W ramach POWT
RCz-RP 2007-2013, polska strona
Euroregionu Pradziad ostatecznie rozdysponowała w sumie
na poziomie 99,76% dostępnej
alokacji. Całkowity procentowy
udział wykorzystania całego
funduszu przeznaczonego dla
Euroregionu Pradziad zamknął
się 98,85%. Beneficjenci złożyli
ogółem 914 wniosków projektowych, z tego 414 po polskiej
stronie. Do etapu zatwierdzenia
przez EKS doszło 881 projektów
(po polskiej stronie 329). Ostatecznie zrealizowano i rozliczono 716 projektów w tym 319
projektów polskich beneficjentów. W ramach realizowanych
dotychczas programów obie

strony narodowe Euroregionu
przyznały dofinansowanie przeszło 1000 projektów, na kwotę
przekraczającą 11 milionów euro,
wielokrotnie osiągając najlepsze
na pograniczu wskaźniki wykorzystania przyznanych funduszy.
Zaangażowanie euroregionów w dzieło integracji europejskiej jest bardzo wysoko
oceniane. Parlament Europejski
podkreśla, że to właśnie euroregiony wniosły decydujący wkład
w przełamanie granic dzielących
Europę, zbliżenie ludzi po obu
stronach granicy, poprawę stosunków sąsiedzkich dzięki współpracy ponad granicami państw.
Parlament dostrzega konieczność
usunięcia nierówności pomiędzy
regionami w nowych i starych
państwach członkowskich poprzez rozwój współpracy transgranicznej, która jest nieodłączną
częścią integracji europejskiej.
W nowym okresie programowania 2014-2020 w całej Unii
na ten cel przeznaczono 9 mld
euro, z czego dla Polski przypadło
około 700 mln euro. Na Fundusz
Mikroprojektów przeznaczono
20% budżetu Programu: 45 244
343 euro z EFRR. Na polsko-czeskim pograniczu Mikroprojekty
są realizowane w ramach 6 Projektów Parasolowych wdrażanych
przez Euroregiony. Na Fundusz
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad przeznaczone jest przeszło
8 200 000 euro.
Najczęściej wspieranymi
dziedzinami były i są wymiana
kulturalna oraz spotkania mieszkańców. Beneficjenci organizowali polsko-czeskie spotkania
teatralne, filmowe, festiwale
mażoretek, świąteczne jarmarki, obozy rycerskie, turnieje
kulinarne, zawody sportowe,
spływy kajakowe, organizowano targi, wydawano publikacje,
albumy, mapy, przewodniki,
wytyczono i oznakowano liczne odcinki ścieżek rowerowych
i narciarstwa biegowego, szlaków
turystycznych, wspierano również rozwój przedsiębiorczości
na pograniczu.
Zrealizowane przedsięwzięcia
przełamują negatywne stereotypy, wieloletnie bariery kulturowe i mentalne, uświadamiając
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Ur. 01.01.1971 r. w Prudniku, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1995 r.) i licznych studiów podyplomowych.
W latach 1998-2006 organizator
i kierownik Biura Euroregionu
Pradziad w Prudniku, w latach
2002-2006 radny Rady Miejskiej
Prudnika, od grudnia 2006 r.
do dziś starosta prudnicki,
od 2010 do dziś radny Rady
Powiatu Prudnickiego. Za działalność na rzecz upamiętnienia
ofiar komunistycznych represji
uhonorowany medalem „Pro Patria”. Pomysłodawca i współautor
m.in. „Wielkiej Księgi Opozycji
na pograniczu polsko-czeskim”,
„Historii Pogoni Prudnik” i publikacji o tematyce transgranicznej.
Twórca i współtwórca kilkudziesięciu projektów unijnych.

lokalnej społeczności związki
i podobieństwa oraz wspólną
odpowiedzialność w kształtowaniu rzeczywistości w najbliższej
okolicy.
Euroregion aktywnie uczestniczy również w działaniach
mających na celu rozwój ruchu
turystycznego, realizując projekty własne, które skierowane
są do bardzo szerokiego grona
odbiorców. Powstały koncepcje
sieci tras rowerowych, wydano
wiele map, przewodników, albumów, np. „Zamki i pałace”, gdzie
ukazano piękno najciekawszych
zamków, pałaców i dworków
oraz „Obiekty sakralne”. Euroregion Pradziad realizował również szereg innych projektów,
np. „Euroregion Pradziad on-line”, w ramach, którego powstał
edukacyjny serwis internetowy
dedykowany dzieciom i mło-
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dzieży. Efektem kolejnego mikroprojektu są 42 tablice informacyjne, które zostały ustawione
w ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej. W trosce o przedsiębiorców realizowany był projekt
„Przedsiębiorca na pograniczu”,
którego celem był rozwój współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi przedsiębiorcami. Idea realizacji projektu była kontynuacją
6-ciu wcześniejszych szkoleń organizowanych przez Euroregion
we współpracy z Ambasadą RP
w Pradze, cieszących się ogromną popularnością. Działania te
wspierała internetowa baza
danych firm polskich, poszukujacych partnerów biznesowych
w Czechach.
W efekcie realizacji kolejnego projektu transgranicznego
powstało „Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad”, które
wykorzystywane jest jako baza
szkoleniowa dla potencjalnych
wnioskodawców, „sala lekcyjna”
dla uczniów i studentów, miejsce spotkań członków stowarzyszenia oraz posiedzeń organów
Euroregionu. Oficjalne otwarcie
„Centrum” nastapiło 17 października 2013 roku i było połączone
z prezentacją „Strategii Rozwoju Euroregionu Pradziad na lata
2014-2010”, która także powstała
w ramach innego projektu własnego. Dokument ten stanowi
podstawę dalszej współpracy
polskich i czeskich samorządów

i innych podmiotów sięgających
po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w obecnym okresie wsparcia. Wyznacza również kierunki działań
i rozwoju naszej organizacji na
najbliższe lata działalności. Zgodnie z wytyczonymi w strategii
celami wzmacniamy w ramach
naszego terenu działania zmierzające do większej integracji
różnych instytucji, a w szczególności członków Euroregionu Pradziad, ukierunkowane
na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych
powiązań między podmiotami,
które realizują swoje działania
w obszarze przygranicznym.
W celu realizacji powyższych
założeń - polskie i czeskie biuro
EP złożyło wspólny projekt „XX
lat współpracy transgranicznej
w Euroregionie Pradziad“. Dodatkowymi celami projektu jest dokonanie podsumowania naszej
współpracy polsko-czeskiej oraz
prezentacja ogółowi społeczeństwa dotychczasowych efektów
wieloletniej współpracy.
Kolejnym wyznaczonym
działaniem jest wspólna realizacja projektu „Czesko-polskie
zarządzanie destynacją turystyczną“. Projekt ten rozwiązuje
problem nieistniejącego systemu współpracy obu partnerów
w zakresie zarządzania i tworzenia wspólnej, konkurencyjnej
oferty produktów turystycznych
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oraz jej prezentacji na rynkach
docelowych. Głównym jego
celem jest utworzenie działającego i zrównoważonego czesko-polskiego systemu zarządzania
destynacją turystyczną, który
będzie w stanie stworzyć konkurencyjną ofertę produktów
turystycznych i będzie w stanie
wejść z tą ofertą na rynki docelowe. Czeska strona naszego
Euroregionu ma w tym zakresie
większe doświadczenie i osiągnięcia. Praktycznie od początku swego założenia zrealizowała
i realizuje w dalszym ciągu szereg projektów mających na celu
wsparcie turystyki. Przykładami
tego typu projektów mogą być:
Neobjevené Jeseníky – gdzie
w nowoczesny i kreatywny sposób promuje się atrakcje regionu. O podobnym charakterze
był projekt Navštivte Jeseníky,
obejmujący wykonanie między
innymi miedzianych monet, które
dystrybuowane były w promocyjnych blisterach w ośrodkach
turystycznych. Szczególnym
przedsięwzięciem, które doczekało się już kilku edycji oraz,
którego efekty i wypracowane
wzorce planujemy przenieść
na cały obszar Euroregionu jest
„Destinační management turi-

stické oblasti Jeseníky“. Celem
projektu jest wprowadzenie
nowoczesnych i konsolidacyjnych ofert turystycznych, skierowanych do seniorów, rodzin
z dziećmi oraz innych możliwych
grup klientów, takich jak przedsiębiorstwa nie tylko z kraju, ale
także z zagranicy.
Bardzo ważnym aspektem
działalności Euroregionu jest
jego aktywność w zakresie inspiracji i popierania realizacji dużych, polsko-czeskich projektów
inwestycyjnych. Przedstawiciele Euroregionu praktycznie „od
zawsze“ zasiadają w komitetach
sterujących i monitorujących,
które decydują o przyznaniu
pieniędzy, m.in. na budowę
dróg, systemów kanalizacji,
infrastruktury turystycznej, remonty zabytkowych obiektów,
zakupy wozów ratowniczych.
Od 20 lat Euroregion Pradziad
pomaga samorządom terytorialnym, mieszkańcom, organizacjom NGO, przedsiębiorcom
przełamywać niedogodności marginalnego położenia
w stosunku do krajowych centrów rozwoju. Wspiera rozwój
infrastruktury transgranicznej,
pomaga przełamywać dawne
stereotypy.
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ČINNOST EUROREGIONU PRADĚD PRO POLSKO-ČESKOU SPOLUPRÁCI
Euroregion Praděd byl vytvořen s cílem realizace evropských ideálů sbližování napříč
hranicemi a posílení kontaktů
mezi polskými a českými partnery. Formálně euroregionem
nazýváme institucionalizovanou oblast dobrovolné přeshraniční spolupráce místních
samospráv, jejíž cílem je obecně rozvoj příhraničních oblastí.
Euroregion Praděd se již téměř
20 let podílí na rozvoji polsko-české spolupráce v mnoha
oblastech společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních a sociálních. Euroregion
Praděd, jako přeshraniční dohoda místních samospráv, byl
založen 2.7.1997 v Jeseníku, v
rámci rámcové dohody podepsané zástupci polské a české

vlády, a jeho název pochází od
nejvyššího vrcholu v této oblasti
- Pradědu (1491 mnm). O realizaci spolupráce rozhodla snaha
místních komunit o navázání
kontaktů, výměnu kulturního
dědictví mezi sousedy, přemostění ekonomické nerovnosti a
překonávání vzájemných předsudků a bariér.
Na polské straně vede aktivity pro rozvoj příhraničních
oblastí v různých oborech a oblastech života, Svazek polských
obcí Euroregionu Praděd, který
vznikl v lednu 2000, v současné době sdružující 40 obcí a 5
okresů z Opolského vojvodství
tvořící polskou část euroregionu. Euroregion Praděd na české straně tvoří 73 samospráv
sloučených v cílovém sdružení

Euroregion Praděd a také podporující členové: Olomoucký
kraj, MAS Hrubý Jeseník, MAS
Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, Rozvoj Krnovska, Okresní
hospodářská komora Bruntál.
Od počátku své činnosti se
euroregion podílí na realizaci
tzv. měkkých projektů, které
jsou financovány z rozpočtu
fondů EU z Fondů mikroprojektů. Obecné cíle, které vedly
ke vzniku fondu mikroprojektů, jsou snižování vzdálenosti
pohraničních oblastí, které jsou
ve svých zemích často na okraji
a jsou v porovnání se zbytkem
země často opomíjeny, stejně
jako pomoc při integraci místních komunit díky boření historických a kulturních bariér.
Prvním programem reali-

zovaným v rámci Euroregionu
Praděd byl fond malých projektů
v rámci programu PHARE CBC.
Bylo přiděleno celkem více než
569.000 EUR pro 97 projektů,
celkem se podařilo využít 94%
finančních prostředků, které
jsme měli k dispozici. Po vstupu Polské a České republiky do
Evropské unie přijal Euroregion
Praděd program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Tentokrát jsme realizovali 64 projektů
v celkové hodnotě více než 2
mln PLN a využili jsme 99,9%
prostředků fondu.
Význam mikroprojektů
ocenila Evropské komise. V programovém období 2007-2013
zvýšila finanční prostředky EU
pro územní spolupráci. Euroregionu Praděd vedl FM Opera-
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čního programu přeshraniční
spolupráce spolufinancovaného Evropským fondem pro
regionální rozvoj. Fond měl k
dispozici 9 385 000 EUR pro
naše příjemce. V rámci OPPS
ČR-Polsko 2007-2013, polská
strana Euroregionu Praděd nakonec přidělila celkem 99,76%
dostupné alokace. Celkové
procento využití celého fondu
přiděleného pro Euroregion
Praděd bylo 98,85%. Příjemci
podali celkem 914 projektových
žádostí, z toho 414 na polské
straně. Schváleno EKS bylo 881
projektů (329 na polské straně).
Realizováno a rozúčtováno
bylo 716 projektů, včetně 319
projektů polských příjemců. V
rámci doposud realizovaných
programů obě národní strany
Euroregionu uvedly, že spolufinancováno bylo více než 1000
projektů, jejichž hodnota přesahovala 11 milionů eur, mnohokrát také dosáhly nejlepších
ukazatelů využití přiznaných
prostředků.
Zapojení Euroregionů do
procesu evropské integrace
je velmi vysoce hodnoceno.
Evropský parlament zdůrazňuje,
že to byly právě euroregiony,
které rozhodujícím způsobem
přispěly k překonání hranic v
Evropě, spojování lidí na obou
stranách hranice a zlepšování
sousedských vztahů prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Parlament uznává, že je
potřeba odstranit nerovnosti
mezi regiony v nových a starých členských státech prostřednictvím rozvoje přeshraniční
spolupráce, která je nedílnou
součástí evropské integrace. V
novém programovém období
2014-2020 bylo v rámci EU pro
tento účel přiděleno 9 miliard
eur, z nichž pro Polsko připadlo
zhruba 700 milionů eur. Fondu
mikroprojektů bylo přiděleno
20% rozpočtu programu: 45
244 343 eur z EFRR. Na polsko-českém pohraničí jsou mikroprojekty realizovány v rámci 6
zastřešujících projektů realizovaných euroregiony. Na Fond
mikroprojektů Euroregionu
Praděd je věnováno více než 8
200 000 eur.
Mezi nejčastěji podporované oblasti patřily a nadále patří
kulturní výměna a setkávání
obyvatel. Příjemci organizovali
polsko-česká divadelní a filmová setkání, festivaly mažoretek,
vánoční trhy, rytířské tábory, ku-

linářské turnaje, sportovní závody, kanoistické akce, organizovali veletrhy, vydávali publikace,
knihy, mapy, průvodce, byly vytyčeny a označeny cyklostezky
a stezky pro běžecké lyžování,
turistické stezky, podporoval se
rozvoj podnikání v pohraničí.
Realizované projekty prolomují negativní stereotypy,
dlouholeté mentální a kulturní bariéry, a pomáhají ukázat
místní komunitě souvislosti
a podobnosti, a poukázat na
společnou odpovědnost za
formování skutečnosti ve své
bezprostřední blízkosti.
Euroregion se také aktivně
účastní aktivit zaměřených na
rozvoj cestovního ruchu realizací vlastních projektů, které
jsou zaměřeny na velmi široké
publikum. Vznikly koncepce sítě
cyklistických tras, bylo publikována spousta map, průvodců,
alb, např. „Hrady a zámky“, kde
jsou představeny krásy nejzajímavějších hradů, zámků
a zámečků, a také „Sakrální
památky“. Euroregion Praděd
také realizoval řadu dalších
projektů, např. projekt „ Euroregion Praděd Online “, v rámci
kterého vznikl vzdělávací internetový servis věnovaný dětem a
mládeži. Výsledkem dalšího mikroprojektu je 42 informačních
tabulí, které byly umístěny na
dostupném veřejném prostoru.
Se zájmem o podnikatele byl
realizován projekt „Podnikatelé
v pohraničí“, jehož cílem byl rozvoj spolupráce mezi polskými
a českými podnikateli. Myšlenka projektu byla pokračováním
dřívějších 6 kurzů pořádaných
euroregionem ve spolupráci s
polským velvyslanectvím v Praze, které byly velmi populární.
Tyto aktivity byly podpořeny
online databází polských firem,
které hledají obchodní partnery
v České republice.
Výsledkem realizace dalšího přeshraničního projektu
byl vznik „Centra pro spolupráci
Euroregionu Praděd “, které se
používá jako školící centrum pro
potenciální žadatele, „učebna“
pro žáky a studenty, místo setkání členů sdružení a jednání
orgánů Euroregionu. Oficiální
otevření „Centra“ se konalo
17. října 2013, a bylo spojeno s prezentací „Strategie pro
rozvoj Euroregionu Praděd v
letech 2014-2020“, která byla
také vytvořena v rámci jiného
vlastního projektu. Tento do-

kument tvoří základ pro další
spolupráci mezi polskými a českými samosprávami a dalšími
subjekty využívajícími finanční
prostředky z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v současném období financování. Také
definuje směry činnosti a vývoje naší organizace pro příštích
několik let provozu. V souladu s
ve strategii stanovenými cíli se
snažíme v rámci naší oblasti o
větší integraci různých institucí,
a zejména členů Euroregionu
Praděd, zaměřujeme se na rozvoj přeshraniční spolupráce a
vytváření nových vazeb mezi
subjekty, které vykonávají svou
činnost v příhraniční oblasti.
Za účelem dosažení těchto
cílů, polské a české pobočky
EP podaly žádost na společný
projekt „XX let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd“.
Dalšími cíli projektu jsou shrnutí
naší polsko-české spolupráce
a veřejná prezentace výsledků
stávající dlouhodobé spolupráce.
Další naplánovanou činností
je společná realizace projektu
„Polsko-české řízení turistické
destinace.“ Tento projekt řeší
problém neexistujícího systému
spolupráce mezi oběma partnery v oblasti řízení a vytvoření
společné, konkurenceschopné
nabídky produktů cestovního
ruchu a její prezentace na cílových trzích. Jeho hlavním cílem
je vytvořit fungující a vyvážený
polsko-český systém řízení turistické destinace, který bude
schopen vytvořit konkurenceschopnou nabídku produktů cestovního ruchu, se kterou bude
možno vejít na cílové trhy. Česká
strana našeho euroregionu má
v této oblasti více zkušeností a
úspěchů. Prakticky od počátku svého založení realizovala
a stále realizuje spoustu projektů na podporu cestovního
ruchu. Příkladem tohoto typu
projektů mohou být: Neobjevené Jeseníky - které moderním a
kreativním způsobem propagují
atrakce regionu. Podobný byl
projekt Navštivte Jeseníky, který
mimo jiné zahrnoval i výrobu
měděných mincí, které byly
distribuovány v propagačních
obalech v turistických středi-

Radosław Roszkowski

Radosław Roszkowski, narozen
1.1.1971 v Prudniku, vystudoval Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu (1995) a četná
postgraduální studia. V letech
1998-2006 organizátor a vedoucí
kanceláře Euroregionu Praděd
v Prudniku, v letech 2002-2006
člen městské rady Prudniku, od
prosince 2006 do dnes starosta
prudnického okresu, od roku
2010 až po současnost radní
Rady okresu Prudnik. Za činnosti
pro připomínání památky obětí
komunistického útlaku oceněn
medailí „Pro Patria“. Iniciátorem a
spoluautorem publikací mj.„Velká
kniha opozice na polsko-českém
pohraničí,“„Historie Pogoni Prudnik“ a publikace o přeshraniční
tématice. Autor a spoluautor
desítek unijních projektů.

scích. Speciálním projektem,
který se již dočkal několika edicí,
a jehož účinky a vypracované
vzory plánujeme přenést na
celou oblast Euroregionu, je
„Destinační management turistické oblasti Jeseníky“. Projekt
si klade za cíl vytvořit moderní a
sjednocené turistické nabídky,
které budou zaměřeny na seniory, rodiny s dětmi a další možné
skupiny zákazníků, jako jsou
podniky, a to nejen ze země,
ale i ze zahraničí.
Velmi důležitým aspektem
činnosti Euroregionu je jeho
aktivita, pokud jde o inspiraci
a podporování realizace velkých
polsko-českých investičních
projektů. Představitelé Euroregionu jsou téměř „odjakživa“
členy řídících a monitorovacích
výborů, které rozhodují o poskytování peněz mj. na stavbu
silnic, kanalizačních systémů,
infrastruktury pro cestovní ruch,
rekonstrukce historických objektů, nákup záchranných vozů.
Již 20 let Euroregion Praděd pomáhá místní samosprávě, obyvatelům, nevládním organizacím a podnikatelům překonávat
nevýhody okrajové - ve vztahu
k národním centrům rozvoje pozice. Podporuje rozvoj přeshraniční infrastruktury a pomáhá
překonat staré stereotypy.
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ROZWÓJ RUCHU TURYSTYCZNEGO
NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
Zarządzanie miejsowościami turystycznymi w Republice
Czeskiej jest właściwie dofinansowywane. Priorytetem kraju
jest rozwój przemysłu, który
tworzy miejsca pracy, jednak
niewystarczająco dla terenów
wiejskich, odległych od dużych
centrów. Broumov jest drugim,
najbardziej chronionym regionem przemysłowym w Republice czeskiej, jednak przemysł
ma tutaj tendencje spadkowe,
gdyż wprowadzana automatyzacja i robotyzacja, zmniejsza
ilość miejsc pracy. W wyniku
mniejszej koncentracji ludności w naszym regionie, jest również mniejsze zainteresowanie
usługami. Mniejsze zapotrzebowanie w sektorze usług może
równoważyć ruch turystyczny.
Region Broumowski położony
jest między Karkonoszami
a Górami Orlickimi, dlatego
w przeszłości był turystycznie
zaniedbywanym. Dlatego, bogata oferta dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, jakie
proponuje odwiedzającym, jest
często wielkim zaskoczeniem.
Spółkę zarządzającą regionem Broumova (Společnost
pro destinační management
Broumovska) założyli: Związek Gmin Regionu Broumov,
Związek Gmin Regionu Police
i organizacja pozarządowa
Agencja Rozwoju Regionu Broumva oraz Spółka Zarządzająca
Regionem Broumova (Dobrovolný svazek obcí Broumovsko,
Dobrovolný svazek obcí Policko
a nezisková organizace Agentura pro rozvoj Broumovska, z.
s. SDMB). Celem tej Spółki jest
rozwój ruchu turystycznego
w regionie Broumova, przy
czym działania są ukierunkowane na teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumova.
Celem zarządzania jest
marketing miejsc, prowadzący
do rozwoju korzystnego potencjału ruchu turystycznego
i tworzenia tworzenia nowych
miejsc pracy, a tym samym
podnoszenie jakości życia tutejszych mieszkańców. Można
to osiągnąć poprzez stworzenie szerokiego spektrum usług
w turystyce wraz z równole-

głą ofertą zajęć rekreacyjnych
dla mieszkańców regionu.
Spółka zarządzająca regionem Broumova ma dziewięcioosobowy zarząd, którego
przewodniczącym jest starosta miasta Broumov. Członkami zarządu są starostowie
miast i wiosek, dyrektor CHKO
Broumovsko i pzedstawiciele
usługodawców. Organem statutowym jest dyrektor, którym
jest burmistrz miasta Teplice
nad Metují, organem wykonawczym czteroosobowa grupa
robocza. Spółka zarządzająca
regionem Broumova zatrudnia
4 pracowników, jednego na cały
etat, pozostałych na część etatu.
Ważnym zadaniem Spółki
jest stałe utrzymywanie kontaktów z administracją publiczną,
usługodawcami i społecznością
lokalną, zachęcanie do współpracy i identyfikacji z marką
Regionu Broumova. Działania
te wzmocniło powołanie Funduszu Rozwoju Miejscowego,
który gromadzi środki od gestorów ruchu turystycznego.
Członkowie klubu pomagają
finansować działania Spółki oraz
wytyczać cele i zadania w ruchu turystycznym. Członkostwo
w klubie pozwala także wspierać wewnętrzną identyfikację
z marką Regionu Broumov, podwyższać jakość usług i tworzyć
produkty o wyższej jakości.
Miejscowym zarządzaniem
objete są trzy przedsięwzięcia:
Region Broumov, Szlak rowerowy regionu Broumov i Geopark Regionu Broumov, które
nawzajem się uzupełniają. Turystom oferujemy zwiedzanie
zabytków takich jak: barokowy
klasztor w Broumovie, kościoły projektowane przez K. i K. I.
Dientzenhoferów, drewniany
cmentarny kościółek w Broumovie i inne. Zainteresowanie
skalnymi miastami w Adršpachu
i Teplicach nad Metují staramy
się połączyć z innymi atrakcjami dziedzitwa przyrodniczego
(Broumovskie ściany, Ostaš,
Javoří hory). Tereny do turystki rowerowej i pieszej sa dostę
zarowno dla wymagających
turystówjak i dogodne na wycieczki z dziećmi. Róznorodne

zloża geologiczne na małym obszarze oferują zainteresowanym
geoturystyką wystawy w byłej
kopalni miedzi Bohumír w Jívce,
ścieżki edukacyjne w Rožmitálu,
Vižňově i Policach nad Metují.
W przypadku złej pogody, latem
i zimą ciekawy program proponuje Centrum Walzel (strzelnica,
ściana wspinaczkowa, kręgle,
strzelanie z łuku) w Meziměstí
oraz broumovski klasztor, organizujący wiele imprez edukacyjnych i kulturalnych. Ofertę
turystyczną poszerzają atrakcje
po drugiej stronie granicy w
Polsce, np. Podziemne Miasto
Osówka.
Ważnym polem działalności
jest jest współpraca z innymi
miejscowymi spółkami zarządzającymi w Republice Czeskiej.
Dla stabilności tego działania
ważne jest wsparcie Kraju Kralovehradeckiego, spotkania z gestorami ruchu turystycznego
i władzami spółki. Spółka współpracuje z Narodową Centralą
Rozwoju Ruchu Turystycznego
CzechTourism, uczestnicząc
w ogłaszanych przez nią projektach, np. Rok baroku 2017.
W 2016 roku stała się koordynatorem tworzenia produktu
ruchu turystycznego ukierunkowanego na skalne miasta Republiki Czeskiej, który wsparty
został przez cztery kraje (Kralovehradecki, Liberecki, Ústecki
i Środkowoczeski). W powstanie tego produktu włączyła
się Czeska Szwajcaria, Czeski
Raj i Region Broumova. Celem
jest stworzenie narodowego,
konkurencyjnego produktu
„Piaskowcowe skalne miasta
Republiki Czeskiej“, który będzie
zbierał oferty poszczególnych
regionów, na których obszarze znajdują sie skalne miasta.
Na początku planowane jest
zmodernizowanie stron www.
skalnimesta.cz, powstanie
strategii, utworzenie grup
roboczych i strategicznych,
stworzenie koncepcji całego
projektu.
Do marketingu Spółka Miejscwego Zarządzania Regionu
Broumov wykorzystuje strony
internetowe www.broumovsko.cz, www.bikeresort.cz,

JUDr. Libuše Růčková

JUDr. Libuše Růčková urodziła
się w Broumovie. Po studiach na
wydziale prawa w Brnie pracowała jako prawnik. W latach 2002
– 2010 była starostką Broumova i prezesem DSO Broumovsko.
W latach 2009 – 2014 prezesem
MAS Broumovsko+. Od 2010 roku
pracuje jako menager projektów (Benedyktyńskie Opactwo
św. Wacława w Broumovie, Agencja Rozwoju Regionu Broumova
i spółce Společnost pro destinační management Broumovska,
o. p. s.). Ma dwie córki – obie
ze swoimi rodzinami mieszkają
w regionie Broumovskim.

www.geopark.broumovsko.cz.
Łączność z serwerem turystycznym kraju www.hkregionu.cz
pozwala na umieszczanie informacji np. w kalendarzu imprez
regionu Kralovohradeckiego.
Zarządzanie jest prezentowane na profilach Broumovsko
i Bikreresor t Broumovsko
na Feacebooku i na profilu
destinace #bromovsko na Instagramie. Od wielu lat wydajemy też gazety turystyczne
w letniej i zimowej wersji,
które są do dyspozycji odwiedzających za darmo, z braku
środków finanowych niestety
na razie jedynie w czeskiej wersji. W gazetach tych informujemy o ciekawostkch regionu,
organizowanych imprezach kulturalnych i sportowych, w ktorych udział mogą wziąć turyści,
a w formie ogłoszeń prezentujemy miejscowych usługodawców. Producentów regionu
wspieramy za pośrednictwem
sieci stowarzyszeń regionalnych marek. Drobni producenci
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mogą otrzymać markę regionalnego produktu Broumovsko.
W chwili obcnej przyłączyło
się 23 posiadaczy marki (miód,
szlifowane szkło, ser owczy i jogurty, dżemy, chleb i inne).We
współpracy z członkami Funduszu miejscowego rozwoju
od roku 2015 jest oferoana
odwiedzjącym, za pośrednictwem hotelarzy i centrum informacyjnych zniżka dla czeskich
i polskich partnerów, którzy wykorzystują ją na swoją reklamę.
Dla wsparcia turstyki rowerowej przygotowujemy mapy
tras, organizujemy wsparcie
marketingowe zakładów rowerowych lub wypożyczalni
rowerów. Od pięciu lat staramy się o stworzenie ścieżki
singletrack (wąska jednośladowa trasa dla rowerów górskich
w Jaworzych Górach), co utrudnia konieczność uregulowania
spraw własnościowych z kościołami i właścicielami gruntów
leśnych.
Zaprezentowane powyżej
działania w zakresie turytyki
rowerowej i pieszej po obydwu
stronach granicy czesko - polskiej nie są jedynymi. Rozwój
sieci informacyjnych i marketingowych rodzi nowe zadania.
Są nimi geoparki, które zaczęły
powstawać po 2000 roku na całym świecie, a od listopada 2015
są pod patronatem UNESCO.
W 2001 roku istniały 4 europejskie geoparki, w 2015 roku
jest 120 globalnych geoparków.
W Republice Czekiej mamy jeden globalny geopark – Czeski Raj, 7 narodowych geoparków, 5 kandydujących w tym

Geopark Broumov). Geoparki
ukazują rozwój Ziemi, dziedzictwo geologiczne, a także
dziedzictwo historyczne na danym terenie, ukierunkowują się
na rozwój ruchu turystycznego
i prowadzą edukację ekologiczną. Geoparki prezentują także
dziedzictwo przyrodnicze na
obszarach ciekawych geologicznie oraz wszelkie przejawy
działalności ludzi w przeszłości.
Ich zadaniem nie jest ochrona
przyrody, gdyż tym zajmują się
powołane do tego instytucje
państwowe i samorządowe.
Oferują propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu
dla turystów i miejscowej ludności. Zadaniem geoparków
jest również prowadzenie
działalności naukowej i edukacyjnej, co wymaga współpracy
ze wszystkimi rodzajami szkół
i instytucjami naukowymi.
Region Broumov w kwietniu 2015 roku wystąpił o statut
narodowego geoparku dla obszaru geologicznego, określonego jako Wyżyna Broumovska,
składającego się z Wyżyny Žacléřskiej, Meziměstskiej i Polickiej. Wyżyna Broumovska jest
częścią geomorfologicznego
obszaru Sudetów Środkowych.
Dążenie do statutu Globalnego
geoparku będzie efektywniejsze, jeśli po polskiej stronie
obszaru znajdzie się partner,
który będziepełnić rolę koordynatora w tej dziedzinie, jakim
jest Spółka Lokalnego Rozwoju
Regionu Broumova. Rola koordynowania polega szczególnie
na współpracy z partnerami,
którzy oferują usługi, z których

korzysta turystyka geologiczna
(np. Kopalnia Bohumír w Jívce).
Innym tematem współpracy
Regionu Broumova z polskim
partnerem będą zabytki barokowe. Po rewitalizacji Klasztoru
w Broumvie jest do dyspozycji
duży potencjał lokalowy: sale
wykładowe, teatralne, muzyczne, taneczne, noclegi w byłych
celach zakonników, a od 2018
roku restauracja, a także potencjał ludzki. Klasztor Broumov
przez cały rok oferuje program
edukacyjny i kulturowy kierowany zarówno do miejscowych
jak turystów.
Podsumowując, głównym
celem projektu jest wzrost ruchu turystycznego w regionie
poprzez lepsze wykorzystanie
dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego. Projekt umożliwi rozwój działań marketingowych, przy wsparciu
finansowym z Programu INTERREG V-A, oś priorytetowa
2 – Rozwój potencjału źródeł
naturalnych i kulturowych
dla wsparcia zatrudnienia.
Spółka lokalnego rozwoju
Regionu Broumova jest partnerem wiodącym, partnerami
projektu są: Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja
Wałbrzyska i Gmina Radków.
Całkowity koszt projektu
to 1. 040 milionów euro, realizacja rozpoczęła się 1. 01. 2017
i potrwa do 31.12.2020.

Uczestnicy konferencji „Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.”

Region Broumova i Gmina Radków współpracują
od 2012 roku, kiedy to rozpoczęto realizację projektu
finansowanego z Funduszu
mikroprojektów Programu
operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska –
Polska 2007 – 2013 pod nazwą
„Geoturystyka: pierwsze kroki“
Pomógł on znacząco Regionowi
Broumova uzyskać podstawy
potrzebne do uzyskania statutu
Geoparku Broumovsko (obszar
kandydujący). Realizowany
w chwili obecnej projekt „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów
Środkowych” pomoże zainteresować nowych polskich
partnerów tematami goparku i geoturystyki. Regionowi
Broumova pomoże nawiązać
współpracę ze znaczącącym
partnerem po polskiej stronie,
jaką jest Lokalna Organizacja
Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska. Znaczenie ruchu turystycznego dla rozwoju gospodarczego prezentuje poniższa
tabela.
Spółka broumovska prowadzi bardzo aktywne działania na
rzecz rozwoju gospodarczego
poprzez budowanie konkurencyjnej marki „Boumovsko“,
promocję „Krainy skał piaskowych i zabytków barokowych”
w kraju i zagranicą, partnerstwo
regionalne i międzynarodowe.
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ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU JAKO SOUČÁST ROZVOJE REGIONU
Úvod
Destinační management
v České republice je hluboce
podfinancován. Prioritou země
je rozvoj průmyslu, který vytváří
pracovní místa, avšak nikoliv dostatečně pro venkovské oblasti
odlehlé od větších center. Broumovsko je druhou nejprůmyslovější chráněnou krajinnou
oblastí v České republice, avšak
průmysl má tendenci z regionu
spíše odcházet a navíc v něm
další automatizací a robotizací
bude počet pracovních míst stagnovat nebo klesat. V důsledku
nižší koncentrace obyvatel je v
našem regionu rovněž nižší poptávka po službách. Proto potřebujeme rozvoj aktivit vhodných
pro náš region. Nižší poptávku
v sektoru služeb může rozvoj
cestovního ruchu vyvažovat.
Broumovsko je regionem mezi
Krkonošemi a Orlickými horami,
proto v minulosti bylo v cestovním ruchu opomíjené. Pestrá
nabídka přírodního i kulturního
dědictví je pro návštěvníky často
velkým překvapením.
Představení destinační
společnosti
Společnost pro destinační management Broumovska
(SDMB) založil Dobrovolný svazek
obcí Broumovsko, Dobrovolný
svazek obcí Policko a nezisková
organizace Agentura pro rozvoj
Broumovska, z. s. SDMB je právní
formou obecně prospěšnou organizací. Cílem SDMB je rozvoj
cestovního ruchu na Broumovsku, přičemž aktivitami se
zaměřuje na území vymezené
Chráněnou krajinnou oblastí
Broumovsko.
Cílem destinačního managementu je marketing destinace
vedoucí k udržitelnému využívání
potenciálu cestovního ruchu pro
tvorbu pracovních míst, ekonomickou aktivitu a zvyšování
kvality života místních obyvatel.
Toho lze dosáhnout spoluúčastí příjmů z cestovního ruchu
na financování a ekonomické
udržitelnosti širokého spektra
služeb se souběžnou nabídkou
volnočasového vyžití pro obyvatele regionu.
SDMB má devítičlennou

správní radu, předsedou je starosta města Broumova. Členy
správní rady jsou starostové měst
a obcí, vedoucí Správy CHKO Broumovsko a zástupci poskytovatelů služeb. Statutárním orgánem je
ředitel, kterým je starosta města
Teplice nad Metují. Výkonným
orgánem je čtyřčlenná pracovní
skupina. SDMB zaměstnává 4 pracovníky, jednoho na celý úvazek,
další na úvazky částečné.
Nezbytnou součástí činnost
SDMB je průběžná komunikace s
veřejnou správou, poskytovateli
služeb a místní veřejností, podněcování vzájemné spolupráce a
identifikace se značkou Broumovsko. Ke spolupráci přispělo zřízení klubu Fondu destinace, který
sdružuje klíčové aktéry v cestovním ruchu. Prostřednictvím Fondu destinace pomáhají členové
klubu financovat aktivity SDMB a
naopak ovlivňují formulování cílů
v cestovním ruchu. Členství v klubu Fondu destinace tak pomáhá
posilovat vnitřní identifikaci se
značkou Broumovsko, zvyšovat
kvalitu služeb a hledat produkty
s vyšší přidanou hodnotou.
Činnost SDMB
Zaměření destinačního managementu lze zaměřením rozčlenit na tři témata:
a) Region Broumovsko
b) Bike resort Broumovsko
c) Geopark Broumovsko
V oslovení cílových skupin se však témata prolínají.
Návštěvníkům nabízíme prohlídky stavebních památek (barokní Klášter v Broumově a
kostely projektované K. a K. I.
Dientzenhoferovými, dřevěný
hřbitovní kostelík v Broumově a
další). Zájem o pískovcová skalní
města v Adršpachu a Teplicích
nad Metují se snažíme propojit
se zájmem o další součásti přírodního dědictví regionu (Broumovské stěny, Ostaš, Javoří hory).
Vhodné terény pro cykloturistiku
a pěší turistiku najdou zájemci
jak v podobě náročných tras, tak
vhodné pro výlety s dětmi. Pestré geologické složení na malé
rozloze je tématem pro zájemce
o geoturistiku včetně expozic
(bývalý měděný Důl Bohumír v
Jívce, naučné stezky v Rožmitále,
Vižňově a Polici nad Metují). V

případě nepříznivého počasí v
létě i zimě je nabízen program
v Centru Walzel (střelnice, lezecká stěna, bowling, lukostřelba)
v Meziměstí a v broumovském
klášteře (celoroční vzdělávací a
kulturní akce). Součástí nabídek
jsou rovněž turistické cíle v nejbližším polském území (např.
Podzemní město Osówka).
Součástí destinačního managementu je spolupráce s dalšími
destinačními společnostmi v České republice. Pro stabilitu SDMB
je důležitá podpora Královéhradeckého kraje, jehož setkání
s aktéry rozvoje cestovního ruchu
se SDMB aktivně účastní. SDMB
zapojuje Broumovsko do témat
vyhlašovaných národní centrálou
rozvoje cestovního ruchu CzechTourism – v roce 2017 je tímto
tématem Rok barok.
SDMB se v roce 2016 stala
koordinátorem vzniku produktu
cestovního ruchu zaměřeného na
skalní města České republiky. S
podporou čtyř krajů (Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého
a Středočeského) se do vytvoření
tohoto produktu zapojilo České
Švýcarsko, Český ráj a Broumovsko. Cílem je vytvoření národního konkurenceschopného produktu „Pískovcová skalní města
České republiky“, který bude
sdružovat nabídku jednotlivých
regionů, na jejichž území se skalní města nachází. První fází prací
je rekonstrukce stránek www.
skalnimesta.cz, tvorba strategie,
utvoření pracovní a strategické
skupiny, tvorba koncepce celého
projektu.
K marketingu využívá SDMB
webové stránky www.broumovsko.cz, www.bikeresort.cz, www.
geopark.broumovsko.cz. Propojením s turistickým serverem kraje
www.hkregionu.cz přes datový
sklad se informace vkládané např.
do kalendáře akcí generují na server Královéhradeckého regionu. Destinace je prezentována
na Facebookových profilech
Broumovsko a Bike resort Broumovsko a na Instagramovém
profilu destinace #broumovsko.
Po řadu let vydáváme turistické noviny v letní a zimní verzi, které jsou zdarma k dispozici
návštěvníkům. Z nedostatku finančních prostředků prozatím
pouze v české verzi. V turistických

JUDr. Libuše Růčková

JUDr. Libuše Růčková se narodila
v Broumově, po studiu Právnické
fakulty university v Brně pracovala jako právník. V l. 2002 – 2010
byla starostkou Broumova a
předsedkyní DSO Broumovsko,
2009 – 2014 předsedkyní MAS
Broumovsko+. Od r. 2010 pracuje
jako projektová manažerka (Benediktinské opatství sv. Václava v
Broumově, Agentura pro rozvoj
Broumovska, z. s., a Společnost
pro destinační management Broumovska, o. p. s.). Má dvě vdané
dcery – obě se svými rodinami
žijí na Broumovsku.

novinách informujeme o zajímavostech v regionu, o pořádaných
kulturních a sportovních akcích,
kterých se mohou návštěvníci
zúčastnit, a rovněž formou inzerce prezentujeme místní poskytovatele služeb.
Výrobce z regionu podporujeme prostřednictvím sítě Asociace regionálních značek. Drobní
výrobci mohou získat značku
regionální produkt Broumovsko.
V současné době je zapojeno 23
držitelů značky (med, broušené
sklo, ovčí sýry a jogurty, džemy,
chléb a další).
Ve spolupráci se členy Fondu destinace je od roku 2015
nabízena návštěvníkům prostřednictvím ubytovatelů a informačních center slevová karta
Broumovskem výhodně. Jejím
prostřednictvím jsou poskytovány slevy zapojených českých
i polských partnerů, kteří slevy
využívají jako součást své propagace.
Pro podporu cykloturistiky mapujeme trasy, nabízíme
vyjížďky pro veřejnost, zajišťujeme marketingovou podporu
cyklozávodů nebo půjčoven
kol. Přibližně pět let se snažíme
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o vytvoření singletrackové trasy (úzká jednostopá trasa pro
horská kola) v Javořích horách.
V realizaci brání především nedořešené církevní restituce, a tím
nejasné vlastnictví zejména lesních pozemků.
Využití společných témat v
cestovním ruchu v našem regionu Pozorný čtenář jistě postřehl
v úvahu přicházející společná
témata v předcházejících částech
textu.
Ať je to cykloturistika a pěší
turistika bez ohledu na státní
hranici mezi Polskem a Českou
republikou. Avšak rozvoj sítí informačních a marketingových
nabízí nová témata.
Takovým novým tématem
jsou geoparky, které začaly po
roce 2000 celosvětově vznikat a
od listopadu 2015 jsou Globální
geoparky pod patronací UNESCO.
V r. 2001 existovaly 4 evropské
geoparky, v r. 2015 je součástí
světové sítě 120 geoparků. V ČR
máme jeden globální geopark
– Český ráj, 7 národních geoparků, 5 kandidátských geoparků
(včetně Geoparku Broumovsko).
Geoparky interpretují vývoj
Země, geologické dědictví, avšak
interpretují rovněž historické
dědictví v daném geoparku, zaměřují se na udržitelný cestovní
ruch a související environmentální osvětu.
Geoparky prezentují přírodní
dědictví v územích zajímavých
geologicky, avšak prezentují se v
nich rovněž fenomény zajímavé
stavebně či architektonicky, pozůstatky činnosti lidí a další za-

jímavosti – vše, co na geologický
vznik území navázalo. Prvotním
úkolem geoparků není ochrana
přírody, neboť pro její ochranu
vytvářejí státy svoje správní systémy. Geoparky nabízejí témata pro aktivní trávení volného
času, ať místních obyvatel nebo
návštěvníků. Úkolem geoparků je
rovněž naplňování výzkumných
a vzdělávacích cílů, což vede ke
spolupráci se všemi typy škol a
vědeckými institucemi.
Broumovsko se stalo v říjnu
2014 kandidátským územím a v
dubnu 2015 požádalo o statut
národního geoparku pro území
geologicky označované jako Broumovská vrchovina skládající se
z vrchoviny Žacléřské, Meziměstské a Polické. Avšak Broumovská
vrchovina je součástí geomorfologické oblasti Střední Sudety.
Snaha o statut Globálního geoparku bude úspěšnější, pokud
se na polské části území najde
partner, který bude plnit roli koordinátora v tématu geoparku
a geoturistiky. Tak jako roli koordinátora na Broumovsku plní
Společnost pro destinační management, o. p. s. Koordinační role
spočívá zejména ve spolupráci
s partnery, kteří nabízejí služby
využitelné pro geoturistiku (např.
Důl Bohumír v Jívce).
Dalším nabízejícím se tématem pro spolupráci Broumovska
s polskými partnery jsou barokní
památky. Po stavební revitalizaci
Národní kulturní památky Klášter
v Broumově jsou k dispozici technické (přednáškové, divadelní,
hudební a taneční sály, ubytování

v bývalých celách řeholníků, v
roce 2018 včetně restaurace) i
personální kapacity. Klášter Broumov celoročně nabízí vzdělávací a kulturní programy určené jak
místním tak návštěvníkům.
Projekt „Rozvoj cestovního
ruchu a geoturistiky
v regionu Středních Sudet“
Cílem projektu je zvýšení
návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů. Projekt umožní rozvoj
zejména marketingových aktivit cestovního ruchu, a to díky
finanční podpoře z Programu
INTERREG V-A, prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti. Společnost pro
destinační management Broumovska, o. p. s., je vedoucím
partnerem, partnery projektu
jsou Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska
a Gmina Radków. Celkový rozpočet projektu je 1, 040 mil. €,
realizace: 1. 1. 2017 do 31. 12.
2020.
Broumovsko a Gmina Radków pokračují ve spolupráci z
let 2012 – 2014, kdy se realizoval projekt financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská

republika 2007-2013. Projekt s
názvem „Geoturistika: první kroky“ pomohl Broumovsku získat
podklady potřebné k získání
statutu Geopark Broumovsko
(kandidátské území).
V současné době realizovaný
projekt „Rozvoj cestovního ruchu
a geoturistiky v regionu Středních Sudet“ pomůže informovat
nové polské partnery o tématech
geoparku a geoturistiky. Broumovsku pomůže navázat spolupráci
s významnou destinační organizací na polské straně, kterou je
Lokalna Organizacja Turystyczna
Aglomeracja Wałbrzyska.
Závěr
O rozvoj regionu zvýšením
podílu cestovního ruchu na
ekonomice a zaměstnanosti se
Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s.,
snaží budováním konkurenceschopné značky „Broumovsko“,
zvyšováním povědomí o „Kraji
pískovcových skal a barokních
památek“ na národní i mezinárodní úrovni, propagací
regionu jako turistické destinace u všech cílových skupin
návštěvníků, partnerstvím a
spoluprací v regionu i za jeho
hranicemi. S vědomím, že dobrý destinační management je
systematický, dlouhodobý, silný,
s partnery a s úsměvem.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

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

OSLAVY ZAKONČENÍ XXVIII. POLSKO-ČESKÝCH DNŮ KŘESŤANSKÉ
KULTURY V LETOHRADĚ
Dne 10. října 2017 byly uspořádány oslavy u příležitosti zakončení XXVIII. Polsko-českých dnů
křesťanské kultury v Letohradě.
Oslav se v tomto dnu zúčastnilo asi 500 lidí. První bod programu se konal ve farnosti svatého Jana Nepomuckého, v 10
hodin ráno se konala mše svatá,
kterou vedl farář Václav Vacek. Z
Polska přijely delegace z Vratislavi, Ladka-Zdroje, Walbrzycha,
Nowé Rudy, Kladska, Ząbkowic
Śląských, Bielawy, Niemczy a
Mieroszowa.
Dále se pak v historickém
kostele na náměstí konalo před-

stavení „Vojtěchovy stopy“, v provedení polského divadla WilliamEs z Walbrzychu a koncert sboru
z Letohradu.
Kostel byl opět naplněn
obyvateli a hosty z Polska. Po
ukončení koncertu přednesl
předseda organizačního výboru Julian Golak projev shrnující
XXVIII. DNY. Připomenul, že v roce
2017 bylo uspořádáno více než
90 různých kulturních a společenských akcí ve 40 městech v Polsku
a České republice (v rámci letošní
edice DNŮ). Na konci svého projevu Julian Golak předal starostovi města Petrovi Fialovi a knězi

Ogólnopolski Teatr William - Es představilo představení „Vojtěchové stopy”,
ve kterém byl představen život a mučednictví biskupa Vojtěcha podle scénáře a režie
Danuty Gołdon-Legler. Fotogrfie Julian Golak

Svatá mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradu. Fotografie: T. Bazała

Václavu Vackovi malé sochy sv.
Vojtěcha, které vznikly na polsko-českém uměleckém plenéru v
Sokolci. Toto setkání shrnuli velmi slavnostním a optimistickým
způsobem starosta města, farář a
pan Grzegorz Kosowský - starosta Niemczy. Všichni zdůraznili,
že přeshraniční spolupráce by
měla pokračovat a měli bychom
dále organizovat takovéto společensko-kulturní akce. Dalším
bodem programu bylo slavnostní odhalení tabule připomínající
Mezinárodní stezku Sv. Vojtěcha.
Tabule byla umístěna v centru
města, nedaleko kostela. Po-

sledním bodem programu byla
návštěva regionálního muzea a
společné jídlo.
Hlavním organizátorem Polsko-českých dnů křesťanské kultury (od roku 1990) je sdružení
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej a Polsko-česko-slovenská Solidarita.
Kromě toho se do organizace
této velké společensko-kulturní
a vzdělávací akce zapojují různé
nevládní organizace z polsko-českého pohraničí.

Letohrad, 22.10. 2017. Otevření stanice na Mezinárodní stěžce sv. Vojtěcha společně
vytvořili: Petr Fiala, starosta Letohradu, farář Václav Vacek,
Grzegorz Kosowski, starosta Niemczy a Julian Golak, zakladatel a autor konceptu
Stěžky sv. Vojtěcha z Prahy do Gdaňska. Fotografie Ewa Glura
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Teresa Fereżyńska

NOWORUDZKA JESIEŃ EKOLOGICZNA
9 października uczniowie
noworudzkich szkół po raz
kolejny zainaugurowali Noworudzką Jesień Ekologiczną, organizowaną co roku we współpracy z Kołem Polskiego Klubu
Ekologicznego w Nowej Rudzie
i Nadleśnictwem Jugów oraz
Fundacją Odnowy Ziemi Noworudzkiej. W tym roku tematem
przewodnim Jesieni były noworudzkie lasy. W ramach imprezy
odbył się rajd turystyczny „Spotkajmy się przy wieży”, połączony
z warsztatami przyrodniczymi
i plastycznymi na Górze Wszystkich Świętych.
Siedem drużyn: ze Szkoły
Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz ze Szkoły Podstawowej w Bożkowie wzięło
udział w warsztatach, podczas
których wykazywali się wiedzą
i umiejętnościami zdobytymi
na lekcjach historii, przyrody,
biologii i geografii. Odpowiadały
na pytania zawarte w przygotowanych testach, układały wiersze
i opowiadania o urokach ziemi
noworudzkiej, prezentowały
autorskie piosenki turystyczne
przy wspólnym ognisku. Ważną
częścią imprezy było sadzenie
lasu. Uczestnicy rajdu pod opieką
leśniczego Jana Borkowskiego
posadzili na Górze Wszystkich
Świętych ponad 200 sosen. Dowiedzieli się też, jaki jest stan
naszych lasów.
Natomiast w dniach
29-30 listopada już po raz dwudziesty drugi w Miejskim Ośrodku Kultury spotkali się zaproszeni
goście, nauczyciele, młodzież
i dzieci interesujący się stanem
naturalnego środowiska. Autorki projektu Noworudzkiej
Jesieni Ekologicznej Irena Caryk
i Teresa Fereżyńska zachwycone
pięknem otaczającej nas przyrody i przerażone skutkami jej
degradacji, postanowiły zwrócić
uwagę naszego społeczeństwa
na szkodliwość tego zjawiska.
Umiejętności właściwego
współżycia ludzi z przyrodą nie
można nauczyć tylko poprzez
przekazywanie wiedzy. Jeśli odbiorcami naszych działań mają
być dzieci i młodzież, to postanowiliśmy wyprowadzić je ze szkolnej ławki.Tylko wtedy rozwijanie
wrażliwości na piękno przyrody,

Plakat 22. Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej.

szacunek wobec jej praw i zjawisk
doprowadzi do działań na rzecz
jej ochrony.
Ziemia noworudzka zachwyca swoimi krajobrazami,
panoramami rozciągającymi się
wśród pięknej roślinności i barwami, których odcienie zależą
od pory roku, stąd Noworudzka
Jesień Ekologiczna. Głównymi
sprzymierzeńcami w naszych
działaniach byli pracownicy Nadleśnictwa Jugów i nauczyciele,
niekoniecznie biologii. Adresaci
to dzieci i młodzież miasta i gminy Nowa Ruda.
Najpierw wędrujemy
po naszych pięknych Wzgórzach
Wodzickich lub Górach Sowich,
spotykamy się przy ognisku
i na warsztatach przyrodniczych, poznajemy przyrodę
wszystkimi zmysłami. Później
czas na samodzielne działania
w mniejszych zespołach. Zadania uczestników Seminariów
Uczniowskich wymagają obserwacji w terenie, opracowania ich przebiegu, dokumentacji
i wniosków. Wyniki swoich badań prezentują pozostałym
uczestnikom i gościom. W tym
roku tematem przewodnim był
stan naszych lasów po uciążliwych suszach. Formy prezentacji to poster, film, referat
z pokazem.

W pierwszym dniu, 29 listopada drużyny prezentowały
na posterach interesujące ścieżki
spacerowe po najbliższej okolicy.
Poziom prezentacji był bardzo
wysoki. Słuchacze poznali wiele
mało znanych, pięknych i interesujących również historycznie
miejsc spacerowych.
Tego dnia odbyło się również
otwarcie wystawy plastycznej
„Piękne są drzewa liściaste”
„Jesienne barwy drzew i ziół”,
na którą złożyły się prace z materiałów naturalnych, wykonane
przez przedszkolaków i dzieci
z klas młodszych wraz z opiekunami i rodzicami. Prace piękne, a
pomysłowość dzieci i rodziców
nie zna granic.
Dzień drugi, to oficjalne
otwarcie Seminarium Uczniowskiego przez zaproszonych
gości, sesja referatowa i filmowa,,Lasy w walce ze zmianami
klimatycznymi. Stan lasów ziemi noworudzkiej”. Wystąpienia
autorów prac bardzo pozytywnie ocenił Jarosław Góral
Kierownik Zespołu Ochrony Lasów we Wrocławiu, wskazując
na ich duże wartości edukacyjne
i sposób ich przekazania.
Wielkie zaangażowanie wykazali również słuchacze Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnicząc w komi-

sjach konkursowych. Patronat
honorowy nad XXII Noworudzką
Jesienią Ekologiczną objęli: Julian Golak- Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Arianna Mierzejewska
- Wójt Gminy Nowa Ruda, Tomasz
Kiliński – Burmistrz Miasta Nowa
Ruda, Jan Lenart – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Jugów.
XXII Noworudzka Jesień Ekologiczna w liczbach:
XVII Rajd Turystyczny,,Spotkajmy się przy wieży”: 7 drużyn,
86 osób, posadzono na Górze
Wszystkich Świętych 200 sosen.
VII Seminarium Uczniowskie: oceniono 54 prace plastyczne, omówiono 7 ścieżek
spacerowych, wyświetlono
2 filmy, przedstawiono 5 pokazów uzupełnionych referatem, w
programie artystycznym wystąpiły dzieci z klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej Nr 7 i laureaci piosenki
turystycznej – 53 osoby, aktywny
udział w sesjach wzięło 14 drużyn.W ciągu 2 dni w Seminarium
według listy obecności uczestniczyło 267 osób. Całe wydarzenie
prowadziły uczennice: Weronika
Dobrzyniecka, Aleksandra Gorlach, Aleksandra Myga, Kornelia
Chwiałkowska.
W pracach trzech komisji
pracowało 12 osób. Przyznano 45 nagród indywidualnych
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i 4 dla drużyn za konkursy podczas warsztatów.
Podziękowano za aktywną
wieloletnią współpracę: Irenie
Caryk, Marioli Miśkiewicz, Karolinie Popiel, Teresie Bazale, Teresie
Fereżyńskiej, Annie Michałowskiej, Małgorzacie Wiżbickiej, Janinie Kawulak, Halinie Niechwiadowicz, Janowi Okońskiemu.
Sponsorami nagród byli:
Nadleśnictwo Jugów, Burmistrz
Miasta Nowa Ruda, Wójt Gminy
Nowa Ruda, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publiko Bono.
Jesień organizowały: Teresa
Fereżyńska z ramienia Polskiego
Klubu Ekologicznego, Teresa Bazała - Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, Mariola Miśkiewicz - Nadleśnictwo Jugów.
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Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie, którzy zasadzili najwięcej sosen
z leśniczym Janem Borkowskim.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 prezentuje piosenkę o Nowej Rudzie.

Sesja posterowa „Interesująca ścieżka spacerowa po najbliższej okolicy”.

Jarosław Góral wręcza nagrodę uczennicom Szkoły Podstawowej nr 6: Amelii
Jakimiuk i Kamili Molenda za zdobycie I-go miejsca w Konkursie Filmowym
„Lasy w walce ze zmianami klimatycznymi. Stan lasów ziemi noworudzkiej”.
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DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA JESIENNA DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Przed choinką na wrocławskim rynku.

Dolnośląska Szkoła Jesienna
dla dzieci i młodzieży polskiej
z Ukrainy odbyła się już po raz
trzeci i trwała w dniach 15 - 23
grudnia. W tym roku uczestnikami Szkoły była 11-osobowa grupa
wolontariuszy z Centrum Kultury
Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku, czyli dawnym Stanisławowie. Młodzi ludzie, którzy przybyli pod opieką
Salomei Pletenytska, pomagają
przy organizacji imprez promujących polską kulturę na Ukrainie,
a w szczególności są zaangażowani w pracę w Centrum Kultury
Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Stanisławowie. Mówią bardzo
dobrze po polsku oraz znają hi-

W kościele św. Marcina w Sokolcu.

storię i polską kulturę. Chcą dalej
ubogacać swoją wiedzę o kraju
przodków. Wyjazd na kilka dni
do Polski , na teren Dolnego Śląska, był dla nich pewnego rodzaju nagrodą za całoroczną pracę.
Przygotowany przez Juliana
Golaka z Nowej Rudy dziewięciodniowy program obejmował
poznanie samorządu lokalnego,
funkcjonowanie strefy Schengen,
spotkania ze świadkami historii
i innymi prelegentami, spotkania integracyjne oraz zwiedzanie
Wrocławia, Nowej Rudy, a także
poznanie atrakcji turystycznych
Dolnego Śląska oraz pogranicza
polsko-czeskiego.
Szkoła rozpoczęła się wy-

cieczką po Wrocławiu w towarzystwie Juliana Golaka - pomysłodawcy i głównego organizatora,
który pracuje przy tym projekcie
honorowo jako wolontariusz,
a także prof. Konrada Czaplińskiego, który był jednym z prelegentów tegorocznej edycji szkoły
jesienno-zimowej. Młodzież przyjechała ze Stanisławowa na Dolny Śląsk z wieloma przygodami,
bowiem na granicy ukraińsko-polskiej autobus przetrzymano
aż dziewięć godzin. „Dobrodziejstwa” strefy Schengen uczestnicy
doświadczyli podczas wycieczki
do Republiki Czeskiej, która odbyła się bez jakichkolwiek przeszkód i praktycznie bez żadnej

kontroli granicznej, co bardzo
zdziwiło młodych ludzi z Ukrainy. W ramach zapoznawania
gości zza wschodniej granicy
z zasadami obowiązującymi
w Unii Europejskiej, przedstawiono Euroregion Glacensis
i jego działalność od 1996 roku.
W czeskim Broumovie goście
spotkali się z władzami miasta
oraz zwiedzili słynny benedyktyński klasztor, a także najstarszy
czeski drewniany kościół. Duże
wrażenie na gościach zrobił także
kościół Św. Piotra i Pawła, rynek
oraz kopia Całunu Turyńskiego.
Poznali też jak rozwija się współpraca partnerska Nowej Rudy
i Broumova.

Wspólne zdjęcie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie.

Ziemia Kłodzka nr 280-281/listopad-grudzień 2017
W Nowej Rudzie zostali
zaproszeni w dniu 20 grudnia
do Szkoły Podstawowej nr 6,
gdzie poznali polski system
oświatowy oraz odbyli interesujące spotkanie z uczniami trzeciej klasy gimnazjum, podczas
którego opowiadali o swoich
miastach. Zaśpiewali też kolędy
w języku ukraińskim, żeby polscy uczniowie mogli poznać ten
język. W trakcie dwugodzinnej
wizyty uczniowie zawarli wiele
znajomości i wymienili adresy
elektroniczne. Wysłane zostały już pierwsze pozdrowienia
i życzenia. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie. Uczniowie Szkoły zostali zaproszeni
do Stanisławowa. Wielkie wrażenie na gościach zrobiła też
szkolna Izba Pamięci poświęcona
patronowi szkoły płk. Józefowi
Sokolowi.
Młodzież polska z Ukrainy
była też gościem pani Wójt
Gminy Nowa Ruda Adrianny
Mierzejewskiej, która zaprosiła
ich na Spotkanie wigilijne w Ludwikowicach Kłodzkich, podczas
którego wykonali koncert kolęd
polskich i ukraińskich, przyjęty
z wielkim aplauzem przez zebranych na uroczystości. Opowiadali
też o życiu Polaków na Ukrainie
i działalności Centrum Kultury
Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie. Obejrzeli
wzruszające jasełka w wykonaniu uczniów niepełnosprawnych
z miejscowej szkoły oraz skosztowali polskie dania wigilijne. Zostali też zaproszeni na przyszły
rok. Goście byli pod wielkim wra-

żeniem noworudzkiego Muzeum
Górnictwa, którego zwiedzanie
dostarczyło im wiele radości.
Niezwykłe wrażenie zrobiło
na młodych gościach spotkanie
z mieszkanką Nowej Rudy panią Ireną Jazienicką, urodzoną
w Stanisławowie, która przedstawiła swoje wspomnienia
z dzieciństwa i młodości w tym
mieście oraz przeżycia związane
z przymusowym przesiedleniem
po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to musiała wraz
z rodziną opuścić ukochane miasto i wyjechać w nieznane.
Młodzież z Iwano-Frankiwska (tak teraz nazywa się Stanisławów), poznała także liczne
atrakcje w Górach Sowich, gdzie
była umiejscowiona główna
baza pobytowa, a mianowicie
w schronisku „Orzeł” i w pomieszczeniach agroturystycznych pani
Książek. Goście z Ukrainy docenili
także bardzo smaczne polskie
posiłki przygotowane przez pracowników „Karczmy pod Sową”
w Sokolcu. Program pobytu
obejmował wycieczki górskie,
a także warsztaty artystyczne,
które prowadziła między innymi
Danuta Gołdon-Legler, dyrektor
Ogólnopolskiego Teatru William-Es w Wałbrzychu, a efekty
wspólnej pracy przedstawiono
na międzynarodowej Wigilii
w dniu 22 grudnia 2017 roku.
Równie ciekawe były warsztaty
poetyckie, jakie przeprowadziła czeska poetka Věra Kopecká,
która czytała też swoje wiersze
w języku polskim i czeskim. Goście z Ukrainy mieli też wspólne

Koncert kolęd podczas Międzynarodowego Spotkania Wigilijnego w Sokolcu.
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zajęcia z przebywającymi na plenerze w Sokolcu artystami.
Niezapomniane wrażenia pozostały po zwiedzeniu Muzeum
Sztolni Walimskich, gdzie wysłuchali prelekcji przewodniczki
Anny Motyki, która zapoznała
ich z tragiczną i tajemniczą historią drążenia podziemnych
tuneli przez więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen, wśród których byli
także Polacy i Ukraińcy. Młodzież
złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary faszyzmu, ludzi
zamęczonych przez hitlerowców.
Goście z Ukrainy zrobili też
wielkie wrażenie na zorganizowanym w Sokolcu międzynarodowym spotkaniu wigilijnym,
w którym wzięli udział przedstawiciele aż pięciu narodów, gdzie
przedstawili zwyczaje Świąt Bo-

żego Narodzenia na Ukrainie
i koncert kolęd.
Moc wrażeń oraz chęć dalszego poznawania Dolnego
Śląska z pewnością zaowocuje zorganizowaniem kolejnej
edycji szkoły jesienno- zimowej
w przyszłym roku. Młodzi Polacy
z Ukrainy zrobili na mieszkańcach
Dolnego Śląska wielkie wrażenie,
prezentując piękny język polski, wiedzę o kulturze polskiej
i umiłowanie Polski. To pozwoli na pozyskiwanie sponsorów
na kolejne pobyty w Polsce.
W 2017 roku głównymi organizatorami projektu byli Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
oraz Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
Zadanie zostało dofinansowane
z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Na Wigilii w Ludwikowicach Kłodzkich z wójt Adrianną Mierzejewską.
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Realizacja

DOŻYNKI W KŘINICACH
W tym roku już po raz szósty
26-go sierpnia świętowaliśmy
dożynki w Křinicach. Uroczystości odbywały się już tradycyjnie
na boisku TJ Sokol.
Po godzinie 13 korowód dożynkowy wyszedł na miejscowe
boisko, któremu towarzyszyły
dawne i współczesne maszyny
rolnicze. Nie zabrakło również
zaprzęgu konnego, który wiózł
muzyków Broumovanki.
Po przybyciu na boisko,
nastąpiło poświęcenie wieńca doż ynkowego, którego
dokonał ojciec Martin Lanži
- dziekan broumovski. Wśród
ważnych gości był także radny
kraju Pavel Hečko, który powitał
uczestników tej imprezy, których
było kilkuset.
Nie zabrakło również gości
z Polski, z partnerskiej wsi Dzikowiec z gminy Nowa Ruda.
Starostka gminy Libuše Rosová podziękowała wszystkim,
za udział w przygotowaniu
dożynek, zwracając uwagę na
to, jake znaczenie mają dla ich
miejscowości.
Przygotowano wiele ciekawych atrakcji, zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych: wielki zamek
do skakania, strzelanie z wiatrówek, jazda konna i jazda na koniach wyścigowych. Nie zabra-

Współfinansowanie

partner
merytoryczny
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Publikacja realizowana w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017”

Korowód dożynkowy w Křinicích.

kło też koncertu broumovskiej
orkiestry dętej – Broumovanki.
Dla obecnych przygotowany
został poczęstunek. Kobiety
z Cechu Rękodzieła w Křinic
sprzedawały kołacze i inne przygotowane przez nie produkty.
W byłej szkole w dniu dożynek
zorganizowano wystawę obrazów miejscowej malarki i pisarki
Věry Kopeckiej.
Wielką atrakcją dożynek był
popołudniowy mecz piłki nożnej

lokalnych piłkarzy z reprezentacją Republiki Czeskiej. Mecz przyciągnął naprawdę wielu widzów,
którzy się dobrze bawili.
Broumovscy strażacy przyjechali zabawić przede wszystkim
dzieci. Była ulubiona „kąpiel“
w pianie z cysterny straży pożarnej. Goście mogli także zobaczyć
nowoczesny sprzęt strażacki.
Po meczu na gości czekała „Oldies Disco Party“. Przy
utworach z lat 70-tych, 80-tych,

90-tych wszyscy mogli potańczyć. Najwdzięczniejszymi tancerzami były dzieci, które z rodzicami wystrzymały na dożynkach
do godzin wieczornych.
Křinickie dożynki, które stały się już tradycją, były bardzo
udane.
Tłumaczenie:
Joanna Golak-Cincio

Petr Cirkl

V KŘINICÍCH NA DOŽÍNKÁCH LETOS VYSTOUPIL
I SOUBOR Z POLSKÉ DZIKOWCE
V Křinicích letos slavili v sobotu 26. srpna již 6. dožínky. Oslavy se odehrávaly již tradičně na
hřišti TJ Sokol.
Již po 13 hodině vyrazil dožínkový průvod od dolní křižovatky společně s historickou
i současnou zemědělskou
technikou na místní hřiště..Nechyběl ani koňský potah, který
vezl muzikanty Broumovanky.
Po té co průvod přišel na
hřiště se konalo posvěcení dožínkového věnce, které provedl
tradičně pater Martin Lanži
z broumovské děkanství. Mezi
významnými hosty byl i krajský
radní – Bc. Pavel Hečko, který při-

vítal účastníky této akce. Bylo jich
skutečně hodně – několik stovek.
Nechyběli ani hosté z Polska
z družební obce Dzikowce z gminy Nowa Ruda.
Starostka obce – paní Libuše Rosová krátce pohovořila o
významu dožínek v jejich obci
a poděkovala všem, kteří se na
přípravě dožínek podíleli.
Na toto setkání bylo připraveno mnoho zajímavých akcí,
jak pro děti tak dospělé – velký
skákací hrad, střelba ze vzduchovek, jízda na koni a na koňském
potahu. Nechyběl ani koncert
broumovské dechové hudby
– Broumovanky. Pro přítomné

bylo připraveno jídlo a pití za
lidové ceny. Také Cech panen
rukodělných z Křinic připravil
prodej koláčů a výrobků, které
vyrobily jejich ženy. V bývalé
škole probíhala v den dožínek
výstava obrazů místní malířky
a básnířky – paní Very Kopecké.
Zlatým hřebem Dožínek bylo
odpolední fotbalové utkání místních fotbalistů s Internacionály
ČR. Toto utkání přilákalo skutečně hodně diváků, kteří se dobře
bavili.
Broumovští hasiči přijeli
pobavit především děti. Konala se oblíbená „koupel“ v pěně
z hasičské cisterny. Přítomni

návštěvníci si také mohli prohlédnou současnou moderní techniku hasičů.
Po fotbalovém utkání na
návštěvníky dožínek čekala „Oldies Disco Party“, kde si mohli
všichni zatančit při skladbách 70.,
80. a 90. let. Nejvděčnějšími tanečníky byly především děti, které
s rodiči na Dožínkách vydrželi do
večerních hodin.
Křinické dožínky, které se
v této obci staly již tradicí se
skutečně vydařily.

Ziemia Kłodzka nr 280-281/listopad-grudzień 2017

59

Ewa Jazienicka

BOŻKOWSKIE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Bożkowskie Centrum Umiejętności. Od prawej: Tadeusz Samborski, Julian Golak i Jerzy Dziewięcki.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Bożkowskiego Centrum Umiejętności miała miejsce 10.11.2017
roku w Bożkowie.
Uroczystość rozpoczęło
podpisanie aktu erekcyjnego
na placu budowy oraz wmurowanie okolicznościowej kapsuły
w fundamenty powstającej inwestycji.

Budowa BCU jest kolejnym
etapem rozbudowy i modernizacji Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. Przez ostatnie
kilka lat Sejmik Województwa
Dolnośląskiego przekazał znaczne środki finansowe na modernizację tej szkoły, tj. ok. 10 mln zł.
W wyniku tych inwestycji powstał
nowy internat oraz generalnie
odnowiono i zmodernizowano

bazę szkoły.
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 10 lat temu poważnie rozważano likwidację tej szkoły.
Dzisiaj szkoła się rozwija i może
liczyć na kolejne wsparcie finansowe ze strony samorządu
województwa. 10 listopada 2017
roku do Bożkowa przyjechali
między innymi: Julian Golak,
wiceprzewodniczący Sejmiku

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych Józef Kochniarczyk prowadzi uroczystość wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę Bożkowskiego Centrum Umiejętności w dniu 10.11.2017 roku.

Województwa Dolnośląskiego
oraz Tadeusz Samborski, członek
Zarządu Województwa, którzy
w imieniu organu prowadzącego
szkołę dokonali podpisania aktu
erekcyjnego oraz wmurowali kamień węgielny pod budowę BCU.
Inwestycja będzie zakończona
w 2018 roku.
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TRÓJSTYK, TROJMEZÍ, TROJMEDZIE – 2017

Svatá mše zahájila schůzku v Trojmezí.

Trojmezí – je jedinečné
místo v Slezských Beskydech,
kde se setkávají hranice zemí tří
našich bratrských národů: Polska, Česka a Slovenska. Podle
encyklopedie je „Trojmezí“ bod,
kde se setkávají hranice tří teritoriálních jednotek stejné
úrovně. Nejčastěji se týká státních hranic. Formálně vzniklo
Beskydské Trojmezí relativně
nedávno, po rozpadu Československa v roce 1993, a hraniční
obelisky o výšce 215 cm a váze
80 kg byly postaveny o dva roky
později.
Již po deváté se 26. srpna
v tomto okouzlujícím zákoutí
v Podbeskydí v Jaworzynce,
v obci Istebna na polské
straně uskutečnilo setkání tří
národů na Trojmezí. Událost
začala slavnostní mší svatou,
pod vedením tří biskupů z
příhraničních diecézí: bielsko-zywiecké, ostravsko-opavské
a žilinské. Tentokrát slavnostní
liturgii vedl biskup František
Lobkowic z Ostravy, Polsko bylo
zastoupeno pomocným biskupem z Bielska-Biale Piotrem Gregerem. Kázání pronesl slovenský biskup Tomáš Galis, žilinský
ordinář. Poukázal na problematiku budování evropské jednoty na základech křesťanských
hodnot, v souladu se záměrem
iniciátorů EU, jejímž symbolem
se stala modrá vlajka s věncem
z dvanácti hvězd, modelovaná

na popisu z Apokalypsy sv. Jana.
Biskup o tom hovořil v kontextu
liturgie sobotního dne, v svátek
Královny Matky Boží. Přivolal
zjevení Matky Boží ve Fatimě
a pokyny, které směřovala lidstvu skrze děti, aby s pokorou
snášeli utrpení, jako pokání za
hříchy urážející Boha, odříkávali
růženec za mír ve světě, prosili o ukončení války – k čemuž
nás vyzývá také papež František, v souvislosti s hrozbou,
které čelí Evropa. Toto setkání
na trojmezí, jak konstatoval
kazatel, má také svůj vlastní
význam a mělo by způsobit, že
se vrátíme do svých domovů a
komunit proměnění, posílení
vírou, bližší Kristu. Biskup vyzval k odříkávání modlitby v
rodinách, ale bez jakéhokoli
nátlaku, pro mír v našich srdcích, rodinách, komunitách a
farnostech. Bez ohledu na to,
jakým jazykem to uděláme, Bůh
nám rozumí a Panna Maria také!
Biskup Piotr Greger pozdravil shromážděné a řekl, že oslava
na trojmezí se sbíhá s odpustem
Panny Marie Čenstochovské na
Jasné Hoře, která slaví své jubileum 300 - výročí korunovace. A
to nás také duchovně spojuje.
Pozval účastníky modlitebního
setkání na další ročník a uvedl
datum 25. srpna 2018. Toto
bude již desáté setkání. Vyzval
účastníky, aby s sebou příští rok
přivedli o jednoho účastníka

více. Věřící ze tří národů přišli
na Trojzemí ve třech procesích z
tří různých stran: polští poutníci
z Jaworzynky-Trzycatka, čeští
poutníci z Hrčavy a Slováci z
obce Čierné. Spojili se v jedno
modlitební společenství před
krásně postaveným oltářem
zdobeným květinami s novou
sochou, umístěnou v horní části
střechy se slovy „Kdo je jako
Bůh?”. Autorem této plastiky
je Paweł Jałowiczor, který řekl,
že: „Sv. Michael archanděl byl
patronem velké části evropských zemí a na takovém místě,
kterým je Beskydské Trojmezí
hranic tří zemí, bude určitě
dobrým strážcem poutníků“.
Vroucné poděkování kněze
Mariana Fresa, faráře farnosti
Matky Boží Frýdecké v Jaworzynce na Trzycatku, doplnilo
oficiální modlitební zakončení
této oslavy.
V další části setkání měli
účastníci možnost shlédnout
umělecký program připravený
regionálními skupinami, mezi
kterými vynikala skupina pro
děti a mládež z Jaworzynky s
„Malou Jetelinkou“ a Monikou
Wałach v čele. Velký dojem
udělala také známá slovenská
zpěváčka Vlasta Mudríková, hrající na akordeonu, která spolu
se svou skupinou získala obrovský potlesk a uznání poslouchajících poutníků. Trojmezí,
polsky Trójstyk a ve slovenském

jazyce Trojmedzie a s tím související setkání tří národů, je fenomenální náboženská a kulturní
událost, která láká účastníky
svým jedinečným klimatem a
atmosférou solidarity lidí, jejichž
vzájemné vztahy budované na
křesťanském základu jsou stále
bližší. Jak říká starosta Istebné
Henryk Gazurek, toto setkání
na Trojmezí, mezinárodní mše
svatá, se koná v atmosféře naprosté svobody. Kdysi jsme tyto
hranice překračovali nelegálně.
Dnes si můžeme vychutnat svobodnou Evropu a společně se
modlit, děkovat za to, co jsme
již dokázali s našimi přáteli z České republiky a Slovenska. Tato
slova spoluzní s dlouhodobou
iniciativou na pohraničí Dolního
Slezska, s Polsko-Českými dny
křesťanské kultury pod heslem
„Zůstaňme Rodinou”, jejichž
iniciátorem a neúnavným animátorem je pan Julian Golak.
Osoba, která spojuje naše pohraničí, protože zde funguje
také pod jeho vedením Polsko-česko-slovenská Solidarita.
Před dvěma lety byla na
Trojmezí přítomna a velmi
laskavě přijata skupinu poutníků z Dolního Slezska, spolu
se členy redakce regionálního,
přeshraničního časopisu „Ziemia Kłodzka” a šéfredaktorkou
Teresou Bazałou.
V letošním roce byl výbor
zastoupen Henrykem Kochem,
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předsedou okresní rady „Civitas Christiana“ ve Vratislavi s
manželkou a doprovázejícími
osobami z polsko-českého pohraničí na Dolním Slezsku.
Tyto vztahy mezi Kladskem a Podbeskydím, spojuje
myšlenka solidarity mezi lidmi
svázanými s pohraničím, tím
více, že v loňském roce jsme
oslavili 35 - výročí vzniku tak
zasloužilé organizace jakou
je Polsko-česko-slovenská
solidarita. Tato nová metoda
společenské komunikace, jak
si myslí generální mluvčí toho
sdružení Julian Golak, má již historické konotace. V nedávné
minulosti překonávala komu-
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nistickou cenzuru a zákazy, zejména v pohraničí a v horách
Kladské země. Později byla nazvána „občanskou diplomacií”.
Dnes bychom se měli k této
metodě sociální komunikace
vrátit, protože právě v pohraničí pozorujeme velmi dobré
polsko-české vztahy. Je třeba
dodat, že se také velmi dobře
rozvíjí partnerská spolupráce
se Slovenskem, čehož skvělým
příkladem je každoročních setkání na Trojmezí.
Překlad:
Joanna Golak-Cinicio

Regionální tým „Malá Jetelinka” z Jaworzynki.

Henryk Koch se skupinou s Dolního Slezska

Biskup Tomaš Galis ze Žiliny doprovázený poutníky.

Realizacja

Vlasta Mudříková ze Slovenska potěšila hrou na heligonce.
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Bronisław J. Kamiński

УКРАЇНСЬКЕ СУСІДСТВО НІХТО НЕ ХОЧЕ БУТИ ПОГАНИМ
Я зустрівся зі
звинуваченням у тому, що
пропагую ліберальний погляд
на діяльність бандерівців
п і д ч а с Д ру го ї с в і то в о ї
війни. Однак, я ніколи не
стверджував, що діяльність
УПА необхідно ліберально
легковажити. Я особисто
був знайомий з професором
Віктором Поліщуком, автором
книги „Гірка правда”, мені
відомі його дослідження та
тези, а з власного родинного
досвіду я також знаю й
діяльність УПА, рівно як і нашу
самооборону. Я намагаюся
пізнати та зрозуміти українські
стратегії в оцінках програм та
дій УПА, також відносно місця
УПА в українській колективній
пам’яті. Не існує цілісної
стратегії, як наприклад, оцінки
проф. Поліщука, з одного боку,
та сьогоднішнього Інституту
національної пам’яті у Києві,
з другого. Факт співпраці УПА
з гітлерівською Німеччиною
є великим тягарем, однак
УПА наприкінці стала
також і проти гітлерівців, а
Бандера опинився у в’язниці
- у концентраційному таборі
Заксенгаузен-Оранієнбург.
У польському сприйнятті
домінує образ УПА і Бандери
як співпрацівників гітлерівців,
які зас тосовували грубу
е т н і ч н у ч и с т к у, д а л е к у
від цивілізованого світу.
Метод боротьби УПА часто
помилково називають
«українським», і таке
узагальнення запроваджує
неправдивий образ, мовляв
к ож н и й у к р а ї н е ц ь – ц е
бандерівець. Так не було, адже
бандерівський рух ОУН-УПА
розвивався, головним чином,
в чотирьох воєводс твах
західної України, тобто на
тій території, де у минулому
були сильними польські
впливи; таким чином, він не
мав загальноукраїнського
х а р а к т е р у, н е і с н у в а в
у центральній, східній
та південній Україні.
У чотирьох згаданих
воєводствах західної України
(Львівське, Станіславівське,
Тернопільське та Волинське)
мешкало (згідно з переписом
населення 1931 р.) 4.246.727

українців, а до УПА належало
від 35.000 до 40.000 осіб, і це
у 1944 році, коли особовий
склад УПА був найбільшим.
Навіть якщо припустити, що
впродовж усього періоду
діяльності УПА через її ряди
пройшло близько 100.000
осіб, це було б менш, ніж
пів процента українського
населення у цих чотирьох
воєводствах, а відносно всіх
мешканців України – це були
б ледве помітні проміле. У
жодному випадку не можна
с тв е рд ж у в ати , що в о н и
якимсь чином представляли
увесь народ. Вражаючою була
терористична вправність цієї
організації.
23 вересня 2017 р. я їхав
на таксі зі Львова до містечка
П е р е м и ш л я н и . Та к с и с т,
чоловік середнього віку,
культурний, орієнтується у
світовій політиці, знав, що я
поляк, та не приховував своїх
пробандерівських симпатій.
Усю дорогу пояснював мені,
що Бандера – це патріотична
постать, хотів для України
незалежності й добра, а
в усій українській недолі
винна Росія та корупція.
П р о п о л я к і в го в о р и в з
симпатією, але, вочевидь,
ухилявся від висловлювань
на тему ді я льнос ті УПА
щодо поляків. Мож ливо,
такою є позиція пересічного
українця з території західної
України. Той факт, що він не
хотів висловлюватися на
тему діяльності УПА щодо
поляків, може свідчити про
те, що, вочевидь, підтримував
бандерівську позицію та не
знав, як це краще сказати
поляку, який на цей момент
є його клієнтом.
Самооцінка та стратегії
оборони
Друга світова війна
поставила народи перед
дзеркалом, де всі могли
побачити себе, а ким вони
є насправді – усвідомили
лише піс ля війни. Деякі
були вражені своїм
виглядом. Багато десятків
років, сталінізм та холодна
війна відсунули на узбіччя

На світлині: видатний науковець, активний діяч в розвитку українськопольських відносин, ректор Національного університету «Львівська
політехніка», доктор технічних наук, професор Бобало Юрій Ярославович
(зліва). Під час «Дунаївських зустрічей - 2016», а також з нагоди свого 70-ти
річчя Юрій Ярославович з радістью прийняв в подарунок від автора – історика
та публіциста Броніслава М. Й. Камінського книгу «Життя не старіє».
2012 року Юрію Бобало присвоєно почесне звання Doktor Honoris Causa К
Вроцлавської політехніки (Польща).

післявоєнний погляд на себе,
але цього не придушили. Про
це нагадав лист-звернення
польських єпископів до
німецьких єпископів у 1965
р. „Пробачаємо та просимо
пробачення”. Мені було тоді
27 років, я задумався, чому
польські єпископи просили
пробачення? За що й чому
ми повинні були просити
пробачення у німців? Ще
були живі гітлерівські солдати,
офіцери, генерали, які вбили 6
мільйонів наших громадян та
зруйнували нашу країну. Жили
гітлерівські політики, народ,
який голосував за гітлерівську
партію. За що та чому ми мали
просити в них пробачення? Чи
це не вони повинні просити
в нас пробачення, та ще й на
колінах? Чим керувалися оті
троє єпископів - Вишинський,
Войтила та Комінек, - що
подали таку пропозицію,
як а випробовувала наш
н а р од ? Н е о бх і д н о бул о
опанувати обурення, піти
проти течії, та з найбільшими
сумнівати прийняти, що це
ск ладний євангельський
приклад покори, який
повинен принести плоди у
майбутньому. Здається, що –
незалежно від цих піднесених
християнських мотивацій
польських єпископів –
повинен був вплинути

абсолютно звичайний
фактор. Американці провели
процес денацифікації по всій
Німеччині, в усіх суспільних
прошарках та, за можливістю,
всюди ставили німців перед
дзеркалом. Тягар, символом
якого був Освенцім, був
настільки великим, що вчинені
злочини їх затоплювали,
пересічний німець не
знав, ким він є насправді.
Денацифікація була не стільки
юридично-криміна льна,
стільки направлена до
сумління. Однак, навіть такі
дії зустрічали опір в німецьких
с в і то г л я д н и х с х е м а х , у
колективному мисленні та в
егоїзмі. Впродовж багатьох
десятків років німці були
привчені дивитись згори на
народи, які вважалися ними
„гіршими”. Серед „гірших”
опинилися також і поляки.
Історія людства сповнена
прикладів, як народ, який
вважає себе кращим,
переслідував „гірших”, немов
це було чимось природнім,
та міг це робити без жодної
відповідальності. Приклади
знайдемо навіть у Старому
Заповіті. Принцип природних
прав людини запроваджено
лише після Другої світової
війни. Вбивство „гіршого” не
було таким самим вбивством,
як рівного собі. Як в „таких”
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просити пробачення? А
якби „такі” не прийняли б
вибачення, пожартували б,
то удар по честі був би іще
більшим. Страх потрапити
на камінь розвіяли польські
єпископи, виходячи першими,
пробачаючи та прохаючи
пробачення. Перша німецька
відповідь була досить сухою,
вони не зовсім розуміли, що з
цим зробити, але все почало
відкриватись. Німці прийняли
стратегію „не піддаємо сумніву
жодних німецьких злочинів,
нікого не піддаємо сумніву”.
Ініціатива перейш ла на
нашу сторону, треба було
прийняти той самий принцип
щодо німців. Зі сходу - з
України, - яка стала на шлях
до незалежності й свободи,
сигналізовано іншу стратегію:
„ми все піддаємо сумніву,
це не ми – Українці – винні”
. Перш, ніж повернутися
до питання цієї стратегії,
згадаймо українську ситуацію.
Українська Книга Числа
Польща та Україна
сформувалися майже
одночасно, а саме - у
десятому столітті. Україна
називалася тоді Київською
Руссю. Християнство у столиці
тогочасної Польщі – у Гнєзні
– запроваджено у 966 р., а у
Києві - у 988 р. У XII столітті
з’явилася назва Україна, однак
її стали вживати лише у XVI
столітті. Польська експансія
на Україну почалася в часи
Казимира Великого у XIV
століт ті. До Люблінської
унії у 1569 р. більшіс ть
території України входила
до складу Литви, а після
Люблінської унії – до складу
Корони, тобто Польщі. Після
Андрусівського перемир’я з
Росією у 1667 р. східну Україну
за Дніпром зайняла Росія.
Велика, прекрасна, родюча
земля, сильні й енергійні
люди мали нещастя жити в
тому прекрасному місці, яке
сподобалося всім довкола.
Київська Русь народила Білу,
Червону, Чорну та Московську
Русь, була матір’ю усієї
Русі та залишилась собою
– Київською, українською.
Найбільшою загрозою
виявилися татари, які маючи
іншу цивілізацію - іслам, несли
загрозу культурній, релігійній
та національній ідентичності.

Від такого знищення
Україну зберіг найбільш
споріднений загарбник,
яким була Річ Посполита.
Польща, захищаючи Україну,
захистила себе. Коли
була приборк ана Орда,
закінчилася польська місія
на цій території, з’явилося
природне місце для власної
української державності.
Але це починання спіткала
невдача. Однак, відсутність
власної держави не мусить
бути рабством та перепоною
у розвитку. Український народ
розробив стратегію життя
й розвитку в умовах, які
створювалися, зміг підкорити
переможників, поділившись
майже невичерпним
багатством землі. Смертельна
загроза прийшла у XX столітті,
не з Польщі, з заходу, а з
боку комуністичної системи
більшовицької Росії. У XX
столітті більшовики Сталіна
прагнули зламати цей народ
голодом. Великий голод у так
званій радянській Україні –
Голодомор – у 1932–1933
роках, знищив близько 8
мільйонів людей. Кількома
роками пізніше, у Другій
світовій війні, у зруйнованій
країні, додалися наступні
болючі людські й економічні
втрати. До рядів Червоної
армії увійшло 7 млн. українців,
на роботи до Німеччини
вивезено 2,5 мільйони
мешканців України (серед
яких більшість - українці),
у Війську Польському, у
вересневій кампанії, воювало
з польського боку близько 111
тисяч солдат українського
походження, у німецьких
військах воювало близько
220 тисяч. Українці також були
присутні у американській та
канадській армії. У цьому
зведенні повторимо, що
чисельний стан УПА в
1944 р. становив від 35.000
до 40.000 осіб. А тепер
наведемо кількість жертв:
з 7 млн. українських солдат
у Червоній армії загинуло
б л и з ь ко 1 . 6 5 0 . 0 0 0 . У П А
знищила (згідно досліджень
проф. Поліщука) близько
80.000 українців та близько
100.000–120.000 поляків,
а в результаті польської
відплати АК загинуло від
10.000 до 20.000 українців.
Таким чином, у Другій світовій
війні загинуло понад 5 млн.
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українців, майже стільки ж, що
й польських громадян. Після
війни з України виселили
близько 800.000 поляків, а з
Польщі до України - близько
488.000 українців. Під час
операції „Вісла” з теренів
ряшівщини та Бещад було
переселено близько 140.000
українців. Ця Українська
Книга Числа демонструє,
з одного боку, виняткову
драму народу впродовж усієї
історії, а в той же час, вражає
великими внутрішніми силами
й здатністю до відродження.
Як це пояснити?
Відповідь на це питання
вимагатиме звернення до
так званих вічних ворогів.
Чи Польща має вічних ворогів
з обох своїх боків, або ж чи
Польща є чиїмось одвічним
ворогом? Я - іс торик. В
Ягеллонському університеті
я слухав найбільш видатних
вчених, а тоді ще був живий
великий історик старого
гарту – проф. Домбровський.
В нас була неймовірно чудова
школа. Ще студентами ми
захоплювалися англійською
тверезістю, оскільки
„Великобританія не має
вічних ворогів. Вічними є
лише інтереси правління Її
Королівської Величності”.
Я зростав у початковій та
середній школі серед вголос
пропагованих думок про те,
що нашими споконвічними
й смертельними ворогами є
німці, а потиху додавали ще
й Росію. Смертельний ворог
– це такий, який або знищує
господарство й економіку,
позбавляючи народ умов
ж и т тя та р о з в и тк у, а б о
застосовує екстермінацію,
тобто фізичне, програмне
знищення людей. З ретельних
оглядів іс торії Польщі
та її с усідів немож ливо
підтвердити, що Польща має
якихось споконвічних ворогів.
Німеччина, зважаючи на
високу культуру, успадковану
від Римської імперії, була
постійним викликом для
сусідів, включно із Польщею:
або ми будемо кращі, або
Німеччина нас поглине. Ми
мали вдосконалюватися –
нас не опанували, а ті німці,
які полонізувалися, стали
найкращими поляками.
Поділи та анексії нашої

держави трьома великими
супердержавами не
являли собою смертельної
загрози для нашого
народу. Неволя може також
витверезити виявленням
нашої власної глупоти
та б е з в і д п о в і д а л ь н о с ті .
Великопольща, включена
до ск ладу Німеччини,
розвивалася під німецьким
правлінням абсолютно
нормально. У Австрійському
секторі (розділі) відкрито
співали „Іще Польща
н е з а ги нул а ” ( „ М а зу р к у
Домбровського”), потім
оплакували – і це щиро –
імператора Франца Йосифа.
Гірше, або найгірше, було
у Російському розділі та
у довготривалих зв’язках
з Росією. Однак, і з боку
ц а р с ь к о ї Ро с і ї н е б у л о
смертельної загрози.
Висока культура російської
еліти, а також спокійний
характер росіян, як північних
слов’ян, пом’якшували
жорсткість російської
державної адміністрації;
космополітичне й час то
зрадливе польське магнатство
добре почувалося у державі
царів, а для польських
селян однакову ціну мав як
польський, так і російський
експлуататор. На цьому
стерпному небі історичного
сусідства можна було жити
без смертельної тривоги,
за виключенням короткого
періоду у XX с толіт ті,
то бто ч а с і в гі тл е р и з му.
Газові камери, Освенцім та
голокост змінили картину
людяності. Німці з’явилися
як смертельний ворог та
були ним насправді. Відносно
тисячолітнього польськонімецького сусідства, час
гітлеризму був, однак,
відносно недовгим, щоб у
глибших роздумах повністю
змінити польське сприйняття
Німеччини. Росія ж, завдяки
участі у антигітлерівській
коаліції, рішуче сприяла
поразці гітлеризму та – в
новій системи світового
порядку – не була для Польщі
смертельним ворогом. Нам
залишається з’ясувати, де в
цьому контексті знаходиться
український народ, який
є значним за кількістю та
займає велику територію?
Як це пояснити, що у Польщі
змогли пробачити німцям
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знищення 6 млн. польських
громадян, а не пробачили
українцям вбивства 100.000
людей? У контексті усієї
польсько-німецької історії
необхідно було б виразити
це так, що пробачили німцям,
а не гітлерівцям. Однак, не
вибачили українцям, не
дивлячись на те, що у вересні
1939 р. 111.000 українців
воювало разом з польськими
солдати, захищаючи Польщу?
Додаймо, що Президент
Польщі у вигнанні (у
Лондоні) за пропозицією
ген. Владислава Андерса
відзначив орденом Virtuti
Militari ген. Павла Шандрука
– Го л о в н о к о м а н д у в а ч а
Збройних сил при німецькій
армії, за героїзм у вересневій
кампанії у захисті Польщі.
Польська преса писала,
що генерал Шандрук – це
командувач СС-Галиччина, та
що „українські формування”
брали участь у придушенні
Варшавського повстання,
р о б л яч и ц е „ в и н я тко в о
жорстоко”, хоча українські
підрозділи не брали участі у
цій акції. 		
У цьому місці я перервав
написання тексту та звернувся
до кількох десятків осіб з
проханням прочитати та
дати відповідь на питання:
як це пояснити? Відповіді
почали надходити одразу.
Я наведу лише кілька з них,
характерних для загального
тону:
1. Браво за тверезий
погляд на історію трьох
народів. Як сталося, що ми
в стані вибачити німцям 6
млн. вбитих наших громадян,
а українцям 100 тисяч не
можемо пробачити? Власне!
Здається, що причиною є
економічна залежність від
Німеччини. Тарговіца завжди
мала міцну позицію, тільки
цим разом вона направлена
на Захід. Д л я прик ладу
можна подати подію, в якій
я особисто брав участь. На
вроцлавському кладовищі
в районі Особовіце біля
пам’ятника варшавським
п о в с та н ц я м п р охо д и л и
урочистості, присвячені
черговій річниці цієї події.
О то ж , в с і п р о м о в и , та ,
навіть, декламація віршів
були присвячені російським
злочинам, пов’язаним з
варшавським повстанням. На

додаток - прозвучали слова,
мовляв німці „воювали порицарськи”. Що ж до українців,
я сам походжу з села під
Львовом, та в моїй родині
теж були українці. Була нею
моя тітка, на допомогу якої
я завжди міг розраховувати
в найважчі моменти, яких
у мене не бракувало після
втрати батьків. Наше
відношення до німців на тлі
України здається мені занадто
меркантильним. Я тішуся
зі здорового та чесного,
не обтяженого жодними
упередженнями, погляду на
наші східні відносини”.
2 . Я ч а с то б о р ю с я у
дискусіях з діаметрально
протилежними оцінками
України. У зв’язку з емоційним
аспек том раціональна
оцінка подій в історії часто є
неможливою. Мені здається,
що велику роль відіграла
політика в період ПНР. Нацизм
був після Другої світової
війни загально засуджений,
в той час, як відношення
ПНР до Волині, того, що
там сталося, було делікатно
говорячи, неоднозначним.
Те п е р п о в е р т а є т ь с я з
лишком. У теперішній
геополітичній ситуації ми
повинні зосередитись на
взаємовідносинах з Україною.
3. Нам легше вибачити
загарбників, ніж свого сусіда.
Друга справа: на примирення
з німцями в нас було 70
років, а на щиру розмову
про конфлікти та польськоукраїнські факти в нас 10
років.
4. Поляки завжди
ласкавим оком поглядали
на захід. Захід асоціюється в
нас з прогресом, пізнанням
життя і т.п. Схід ми сприймали
зверхньо, тому так легко
звинувачувати його страшні
злочини, бо такі злочини
скоюють тільки народи на
нижчому рівні цивілізаційного
розвитку. Такий погляд можна
знайти й у підручниках з
історії.
5. З українського боку
немає роздумів над власним
минулим, немає відчуття вини,
немає бази для порозуміння.
В мене таке відчуття, що
наша простягнута рука була
сприйнята з примруженим
оком, як наша слабкість,
це не надихає до роздумів.
З іншого ж боку, наш тон

гостріших порахунків зміцнює
ряди на Україні, це не веде
у доброму напрямку. Якою
ж дорогою піти? Не знаю.
Ск ладно вказати золоту
с е р е д и н у. В і д с у т н і с т ь
роздумів з нашого боку – це
основна причина відсутності
поєднання. Чи можна зробити
обрахунок завданих кривд,
повертаючись назад у минулі
століття? А хто без вини? Вина
Стефана Чарнецького, вина
УПА? Чи, якби Чарнецький
був менш мстивий в своїх
рейдах територією України,
охо п л е н о ю п о в с та н н я м
Хмельницького, УПА не
прийняла б рішення про
екстермінацію поляків? У
мене немає такого відчуття.
Я думаю, що війна, радянська
окупація, досвід знищення
євреїв пом’якшив та
розпустив моральні гальма.
З’явився хтось, хто показав –
іди й убивай, - цим кимсь була
УПА. І це має бути назване
виною!
6. Німці офіційно визнали
свої злочини, а от українці
замітають свої вчинки під
килим, не сприймають
злочинів як геноцид,
встановлюють пам’ятники
злочинцям. Уявіть собі, будьласка, пам’ятник Гітлера у
сьогоднішній Німеччині?
Така ідея не прийшла б до
голови жодному німцю, а якби
з’явилась у якогось психічно
хворого – то ніхто б його
не підтримав. Бандерівські
методи винищення людей
були просто жахливими.
А те, що Ви пишете, що
українці воювали, захищаючи
Польщу? Але ж це були її
громадяни, отже й захищали
свою країну, чи не так? Поки
українці не вибачаться за
геноцид, не визнають УПА та
її командуючих військовими
злочинцями, доти ніколи не
буде вибачення з нашого боку.
7 . Бандерівці вби ли
мою матір, батька та сестру,
я вижив, бо мене сховали
сусіди - українці. Я поїхав туди,
щоб побачити, як там тепер.
Бідні, майже як і колись, але
люди хороші. Сьогоднішні
молоді українці ні в чому
не винуваті. Тільки навіщо
встановлюють пам’ятники
Бандері. Необхідно якось
домовитися, але слід сказати
один одному правду. В нас теж
є своя вина.

8. Зав ж ди ск ладніше
пробачити „своєму”, ніж
ч у ж о м у. У к р а ї н ц і – ц е
слов’яни, як і ми, і ми
творимо спільноту. Не треба
чекати на самозцілення,
треба зцілювати, не
бути бездіяльним, треба
простягнути руку до згоди.
Яким чином це зробити?
Неможливо забути прикру
історію, треба пам’ятати, що
так не можна робити комусь,
рівно як і нам. Слід пробачити
і не роз’ятрювати рани.
За злочини УПА, Бандери,
гітлерівців відповідають
лише вони, а не цілі народи.
Роз’ятрювання не вилікує
рани, а призведе до великих
шрамів ненависті. Пробачмо,
й нам самим стане краще.
Колись, сьогодні
й завтра.
У цих декількох
процитованих думках
міститься сутність живого
п о л ь с ь к о го д о с в і д у,
п е р е ко н а н ь , п р ете н з і й ,
обережності й звинувачень.
Чи ми знаходимо глибоке
пояснення хвилюючої
нас історії? Чого бракує?
В об’єктивному погляді, з
віддалення, головною сценою
подій була Україна. Це не
українці йшли на Польщу,
Росію, татар чи турків, а всі
вирушили на Україну. Польща,
яка відступала під впливом
німецької експансії з заходу,
шукала простір на сході.
Мілітаристична присутність
Польщі на українських землях
затримала ісламських татар та
турків. Татари маргіналізували
Ро с і ю , н а до в ги й ч а с ї ї
поневолили, отож вони
могли з легкістю опанувати
й українські землі в період
з XIII до XVI віків. Відчуття
виконання місії на пограниччі,
захищаючи від монголотатарської орди та Туреччини
– це великий національний
епос поляків, один з найбільш
знаменних у структурі нашої
національної ідентичності. Не
йдеться лише про релігійний
а с п е к т, а й п р о з а х и с т
культури християнського
світу, традицій та вартостей
від іншої цивілізації, яку несли
армії Пророка в ще не дуже
зміцнілий світ центральносхідної Європи. Основний
тягар напору з усіх боків
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опинивс я на українц ях.
Витримали всіх. Щоб вижити
й розвиватися український
народ з покоління до
п о ко л і н н я п о в и н е н бу в
передавати опрацьовані
навики життя в таких умовах.
Повинні були навчитися
методів боротьби з будь-яким
ворогом – часто дуже суворим
– і це здійснили козаки. Мали
також розробити методи
порозуміння з кожним
супротивником – отже
могли бути й покірними.
Та к о ж н е о б х і д н о б у л о
співіснувати з людьми інших
національностей, культури,
мови й релігії, які напливали
й п о с е л я л и с я та м . Тод і
треба було бути внутрішньо
с и л ь н и м , що б зб е р е г ти
власну культуру, мову й
релігію. Цей український
дзбан і феномен у польському
розумінні звужується лише до
територій західної України,
на захід від Збруча та до
північно-східних кордонів
Волині. Однак, це лише
фрагмент великої України.
Хто з читачів бачив Дніпро у
Києві, споглядав вдалину на
Поділлі, дивився на фортецю
у Кам’янці-Подільському
або мандрував на Чорне

море, усвідомлює простори,
які повинні формувати
уяву та силу людей. Поки
польські лицарі пограниччя
могли милуватися цими
природними багатствами
та творіннями рук людини,
поки це пробуджувало в них
гімни, молитви, спів, бойові
вигуки на вид татар чи турків
– доти були благословенням
на цих степах. Татари й турки
були затримані, з їх хоругов
шили ризи на богослужіння,
присвячені подяці. Коли
переможці поселилися
т у т, п о ч а л и з а й м а т и
сільськогосподарські землі,
запроваджуючи панщину,
поневолюючи український
народ та посуваючи
українське дворянство, ставали нещастям цієї землі.
Гордовитість у стосунку до
впокореного, але внутрішньо
твердого українського народу
творила й поглиблювала
прірву. Людський досвід та
велика мудрість містяться
у одному с таровинному
вислові: „гордовитість крокує
перед поразкою, а покора
йде перед перемогами”.
Простою реакцією на
пихатість є ненависть.
Прогрес уючий пізніший
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розвиток магнатських
латифундій, поява потужної
козаччини в середині XVII
століття та входження Росії
до воєн за підпорядкування
собі України сформували
український котел, в якому
вже ніхто не панував над
подіями. Хаос, насильство
та відс у тніс ть варіантів
мирного вирішення ситуації,
яке б гарантувало українцям
незалежну державу, призвели
до трагічного фіналу у XX
столітті.
Чи є з цього якийсь вихід?
Вихід існує завжди: мудріший
має поступитися першим.
Хто ж є тим мудрішим, як не
той, хто перший розпізнає
ситуацію та може здійснити
зміну. Пихатість, помилкова
„гоноровість” польських
магнатів пограниччя,
яка потім нас лідувалася
і простими місцевими
поляками, призвела
д о п о р а з к и . В и ход о м є
відбудова довіри. Згадаймо
в цьому місці позицію наших
єпископів щодо німців
у 1965 р. Троє великих –
Вишинський, Войтила та
Комінек – вирішили, що ми
попросимо пробачення у
німців за все, що колись

могли зробити їм погане,
попросимо пробачення й
пробачимо без жодних умов. І
попросимо пробачення, і самі
пробачимо. Один з них став
святим для людства, землі й
неба. Ми пробачили німців,
як народ, та попросили у
німців пробачення, як у
народу. Гітлерівців, як тих, хто
здійснював жорстокі злочини,
не можемо пробачати,
оскільки це може робити
лише хтось вищий над нами.
Те ж саме очікує наша
н а ц і о н а л ь н а і с то р і я т а
наша гідніс ть і гідніс ть
українського народу, щоб
безумовно перепросити,
п р о б ач и ти і п о п р о с и ти
пробачення, за пихатість
п р е д к і в та н а ш і в л а с н і
помилки. Треба попросити
пробачення в українського
народу, нащадками якого є
сьогоднішні українські молоді
покоління. Однак, пробачення
не може стосуватись злочинів
членів УПА, оскільки це може
розглядати лише хтось вищий
над нами. До сьогодні не
знайдено кращого шляху до
взаємної довіри.

DUSZNIKI-ZDRÓJ
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FESTIWAL TRZECH KULTUR
Szybkimi krokami zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia, po
nich Nowy Rok i termin naszego
spotkania na VIII już Festiwalu
Trzech Kultur w Krzeszowie.
Mamy nadzieję, że 20 stycznia
2018 roku, w pięknej zimowej
scenerii, odbędą się przesłuchania grup jasełkowych i kolędniczych, ale nade wszystko,
że wspólnie będziemy mogli
zaśpiewać kolędy nowonarodzonemu Jezusowi.
Zaproszenie k ierujemy
do grup z Polski, Czech i Niemiec.
Celem tego przedsięwzięcia jest
promocja dziedzictwa kultury
pogranicza tych trzech państw.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do barokowego
Krzeszowa. Bardzo prosimy katechetów, nauczycieli i wychowawców o czytelne wypełnienie
Karty Zgłoszenia i przesłanie
na adres głównego organizatora do 8 stycznia 2018. Wcześniej
prosimy o zapoznanie się z regulaminem Festiwalu.
Cel Festiwalu: Promowanie
dziedzictwa kultury pogranicza
Polski, Czech i Niemiec. Festiwal
jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Polski,
Czech i Niemiec
Termin Festiwalu:
20 stycznia 2018 roku
Organizatorzy:
Fundacja „Europejska Perła
Baroku”, ul. Św. Józefa 3, 58-405
Krzeszów, Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Parafia Rz ymskok atolic ka pw. Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra z/s w Krzeszowie
Festiwal będzie miał formę
przeglądu jasełkowo-kolędniczego w dniu 20 stycznia
2018 r. Przesłuchania będą
miały miejsce w CBK w Krzeszowie. Przegląd kolędniczy
odbędzie się w kategoriach:
a) Zespoły dziecięce, b) Soliści, c) Zespoły młodzieżowe,
d) Zespoły rodzinne. Przegląd
jasełkowy odbędzie się w kategoriach: a) Zespoły dziecięce, b) Zespoły młodzieżowe,
c) Zespoły rodzinne.

Maksymalna liczba osób
w grupie kolędniczej nie może
przekroczyć 6 + opiekunowie
(nie więcej niż 1 na 3 osób)
Maksymalna liczba osób w grupie jasełkowej nie może przekroczyć 15 + opiekunowie (nie
więcej niż 1 na 3 osoby)
Zespół kolędniczy zaprezentuje dwa utwory (maksymalny łączny czas: 10 minut,
po tym czasie przerywamy
występ). Zespół jasełkowy zaprezentuje przedstawienie nie
dłuższe niż 20 min, po tym czasie
przerywamy występ)
Warunkiem uczestnictwa
w Festiwalu jest wypełnienie poprawnie Karty Zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania na Festiwal. Dodatkowo
w przypadku warsztatów wpłata
wpisowego w wysokości 5 zł
od osoby.
Karta musi być dostarczona
do dnia 8 stycznia 2018 roku
d o s i e d z i by S a n k t u a r i u m
w Krzeszowie na adres: ks. Marian Kopko, pl. Jana Pawła II 1,
58-405 Krzeszów, lub na e-mail:
marian.kopko@gmail,com
Przesłanie karty zgłoszenia
jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu Festiwalu.
Przesłanie karty zgłoszenia
nie jest jednoznaczne z przyjęciem na Festiwal
O zakwalifikowaniu decyduje
termin złożenia, merytoryczne
wypełnienie karty, spełnianie
warunków regulaminu.
O zakwalifikowaniu grupy
powiadomi Kustosz Sanktuarium
do dnia 12 stycznia 2018 r.
Grupy zgłaszające się
na warsztaty są zobowiązane
do wpłaty wpisowego w kwocie 5 zł od osoby w momencie
potwierdzenia przez Kustosza
udziału grupy w festiwalu.
Wpisowe ma formę „darowizny
na cele kultu religijnego”
Podana liczba osób uczestniczących jest ostateczna.
Uczestnicy zobowiązują się
do przybycia na własny koszt
do Biura Festiwalu w Obsłudze
Pielgrzyma
Ubezpieczenia indywidualne
pozostają w gestii uczestników
Festiwalu
Zespoły prz yjeżdżają
z opiekunami (dla dzieci „zgoda
rodziców”)

Organizator zobowiązuje się
do telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia uczestnictwa w Festiwalu, bezpłatnego
wyżywienia.
Organizator zapewnia sprzęt
nagłaśniający oraz możliwość
podłączenia każdego instrumentu muzycznego.
Wszelkich dodatkowych
informacji na temat Festiwalu
udziela: Główny Organizator: Ks.
Marian Kopko tel. +48 75 742
35 92
Wszystkie dokumenty można
pobrać na stronie: www.opactwo.eu
Program:
Miejsce:
Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra
z siedzibą w Krzeszowie. Program
dla uczestników przeglądu:

20 stycznia 2018 (sobota)
10:00 – Przegląd Jasełkowy
Uczestników przeglądu jasełkowego i kolędniczego
prosimy o przybycie na salę
przesłuchań najpóźniej 30 min
przed planowanym występem
i kontakt z koordynatorem festiwalu. Podany czas występu
jest czasem orientacyjnym.
Przybycie po czasie może skutkować wykluczeniem z przeglądu.
10:00 – Zespół Folklorystyczne
– poza konkursem
10:10 – rozpoczęcie przywitanie
gości
10:20 - przesłuchania grup jasełkowych
14:00 – rozpoczęcie przeglądu
kolędniczego
16:00 – ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród w przeglądzie kolędniczym.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów
to niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką
Zadrną niedaleko Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku, w Diecezji Legnickiej. Najważniejszą
atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych
twórców śląskiego baroku: M.
Willmanna, M. Englera, J.W.
Neunhertza, F.M. Brokofa, P.
Brandla, J. Schrottera. W skład
kompleksu wchodzi bazylika
mniejsza Wniebowzięcia NMP,
kościół św. Józefa, Mauzoleum
Piastów Śląskich, klasztor SS.
Benedyktynek, Kalwaria Krzeszowska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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POLSKO-CZESKI ROK KULTURALNY

Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego w Świdnicy w dniu 4 kwietnia 2017 roku. Koncert młodych artystów Studia Katharsis.

W Sokolcu, w pięknych
Górach Sowich uroczyście
podsumowano Polsko-Czeski
Rok Kulturalny 2017.
22 grudnia 2017 roku do zimowego Sokolca przyjechało
ponad 70 organizatorów różnorodnych wydarzeń społecznokulturalnych, które odbyły się
w Polsce i w Czechach pod hasłem „Bądźmy Rodziną” .
W tym dniu zorganizowano międzynarodową wieczerzę
wigilijną, w której wzięli udział
organizatorzy kultury, przede
wszystkim społecznicy. Podsumowano 2017 rok, niezwykle
bogaty w wydarzenia społeczno-kulturalne w wymiarze międzynarodowym. W tradycyjnej
polskiej wieczerzy wigilijnej
wzięli udział przedstawiciele
aż pięciu krajów; Polski, Czech,
Ukrainy, RFN i Gruzji. Młodzież,
która przyjechała z Ukrainy,
z Iwano-Frankiwska (dawny Stanisławów) przedstawiła piękny program słowno-muzyczny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Podsumowano różnorodne, zorganizowane szczególnie
na pograniczu akcje społeczno-kulturalne, które przyczyniły się
do wzmocnienia i rozwinięcia
polsko-czeskiej współpracy.
W 2017 roku liczne imprezy
zorganizowano w 43 miejsco-

wościach w Polsce i w Czechach,
łącznie odbyło się ponad 120
różnych wydarzeń społeczno-kulturalnych.
XXVIII Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej trwały
od miesiąca kwietnia do grudnia 2017 roku. Poprzedziła je
Inauguracja Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego w Świdnicy w dniu 4 kwietnia, podczas
której odbyła się msza święta
i otwarcie wystawy „Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej” w katedrze Św. Stanisława i Wacława, koncert młodych
artystów Studia Katharsis oraz
spotkanie organizatorów Dni.
Uroczysta Inauguracja miała
miejsce w Niemczy w dn. 18.VI,
a zakończenie w Letohradzie
22.X. Letohrad to miasto partnerskie Niemczy, z tej okazji
w obydwu miastach otwarto
stacje Międzynarodowego
Szlaku Św. Wojciecha.
Honorowy Patronat nad
Dniami objęli: J.E m. Ks. Kard.
Dominik Duka - Prymas Czech
i Moraw, J.E. Ks. Bp Ignacy Dec,
J. E. Grażyna Bernatowicz - ambasador RP w Pradze, J. E. Jakub
Karfik - Ambasador Republiki
Czeskiej w Warszawie, Arkadiusz
Ignasiak - Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu,
Cezary Przybylski - Marszałek
Województwa Dolnośląskiego,

dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. Patronat medialny nad dniami sprawowali:
Tygodnik Katolicki Niedziela,
Radio Rodzina we Wrocławiu,
Tygodnik Gość Niedzielny, Gazeta Noworudzka, Gazeta Kłodzka, Gazeta Ząbkowicka, portale
Kłodzko 24.eu i NowaRuda24.pl.
Dni odbywały się
w 33 miejscowościach po stronie polskiej i 10 po czeskiej.
Najaktywniejsze ośrodki to:
Bielawa, Krzeszów, Niemcza,
Mieroszów, Nowa Ruda, Pieszyce, Sokołowsko, Wałbrzych,
Ząbkowice, w Czechach: Broumov, Letohrad, Neratov. Pracom Komitetu Organizacyjnego
przewodniczy od 28 lat Julian
Golak z Nowej Rudy, który przez
cały czas pracuje jako wolontariusz, na zasadach honorowych.
W ponad 120 różnych wydarzeniach z udziałem Polaków
i Czechów, w wielu akcjach
uczestniczyli także Niemcy,
Ukraińcy i Białorusini, co jest
niezwykle cenne, bowiem idea
„Bądźmy Rodziną” rozszerza
swoje działanie także na inne
narody europejskie. Jak co
roku najwięcej było spotkań
integracyjnych różnych grup
zawodowych i towarzyskich,
organizowanych z okazji uroczystości kościelnych i świąt,

np. Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej doskonałości w Boguszowie -Starym Lesieńcu(5.10),
Dzień św. Wacława w Broumovie
(28.09), Spotkanie modlitewnoformacyjne w Prudniku(11.06),
Dzień Patrona pogranicza
św. Jana Nepomucena w Ścinawce-Sarnach(21.05), Dni Poezji w Broumovie, konferencje
i spotkania nauczycieli oraz
na zakończenie roku Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne
w Sokolcu (22.12).
Podczas dni obchodzono też przypadające w tym
roku rocznice: 40-lecie Karty
77, 100-lecie objawień Matki
Bożej w Fatimie, 750-lecie kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej,
65.lecie Szkoły Artystycznej
w Broumovie. Rocznice uczczono wystawieniem 3 spektakli
„Pastuszkowie Matki Bożej”
w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru William-Es w Dzierżoniowie, Starym Lesieńcu
i Świebodzicach oraz koncertami Cantata „Św. Jadwiga Śląska”
w Świdnicy, Niemczy, Legnickim
Polu, Wrocławiu i Krzeszowie.
Organizatorzy Dni uczcili też
Patrona trzech narodów bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera wspólną
uroczystością w Kudowie-Zdroju Czermnej, gdzie znajduje
się Jego sanktuarium (17.09.)
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Julian Golak

PROF. JOSEPH WITTIG - NIEMIEC,
KTÓREGO ROZSŁAWILI POLACY

Uroczyste otwarcie Muzeum Josefa Wittiga w Nowej Rudzie-Słupcu w dniu 8.05.1997 r. Od prawej, śp. ks. Stefan Witczak, Georg Hoffmann(RFN), Leonard Smołka,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. Julian Golak przedstawia zebranym historię powstania Muzeum Wittiga. W środku ks. kard. Henryk Gulbinowicz,
który poświęcił odremontowany dom i jako pierwszy zwiedził Muzeum Wittiga.

Od 1990 roku w Nowej Rudzie, 25-tysięcznym mieście
na Dolnym Śląsku, trwa niezwykła promocja postaci niemieckiego profesora Josepha Wittiga.
Dzięki inicjatywom społecznym
zorganizowano w Nowej Rudzie
sześć polsko - niemieckich konferencji naukowych, poświęconych tej postaci, powstało jedyne
na świecie Muzeum prof. Josepha
Wittiga, a lokalna szkoła podstawowa przyjęła go za patrona.
O profesorze Josephie Wittiga usłyszałem po raz pierwszy
w 1986 roku. Pamiętam, że było
to w Lądku-Zdroju, podczas
prywatnej rozmowy, w której
uczestniczyli: Günter Gröger,
jego żona Agnes i Georg Hoffmann ze strony niemieckiej
oraz Warcisław Martynowski
i Marek Żmijewski ze strony polskiej. Przysłuchiwałem się tej rozmowie ze zdziwieniem, bowiem
nigdy wcześniej nie słyszałem
o prof. Josephie Wittigu, chociaż
mieszkałem w Nowej Rudzie
od 1957 roku. Było mi wstyd,
że nic nie wiedziałem o tym wybitnym obywatelu miasta, który
tu urodził się w 1879 roku. Posta-

nowiłem, że koniecznie muszę
poznać postać tego Niemca.
Pierwsze informacje o Wittigu
zaczęły ukazywać się w Polsce
w czasopiśmie „Ziemia Kłodzka”,
które od powstania, tzn. od listopada 1989 roku zaczęło publikować wiele artykułów o mało
znanej, przedwojennej historii
ziemi kłodzkiej i było to rezultatem prywatnej rozmowy sześciu
osób w 1986 roku.
Odkrywanie prof. Wittiga
nie było łatwe. Okazało się,
że dom rodzinny Wittigów w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej
znajdował się w fatalnym stanie
technicznym, gdyż władze miejskie osiedlały tu przejściowo rodziny, które oczekiwały na mieszkanie. Najemcy nie dbali o dom,
a nawet dewastowali. Opowiadał
mi kiedyś ks. prof. Alojzy Marcol,
największy w Polsce znawca życia i twórczości prof. J. Wittiga,
że kiedy w latach 70-tych XX wieku przybył tu, żeby zdobyć jakieś
informacje o Wittigu, mieszkańcy przyjęli go bardzo niechętnie,
a nawet rzucali za nim kamieniami.
Sytuacja uległa zmianie

w 1990 roku, gdy pierwsze demokratyczne wybory do Rady
Miejskiej oraz Rady Gminy
w Nowej Rudzie wygrali kandydaci Komitetu Obywatelskiego. Nawiązano prawie od razu
współpracę z miastem Castrop
- Rauxel w Nadrenii-Westfalii, która zakończyła się podpisaniem
oficjalnej umowy o współpracy partnerskiej. Przełomowym
wydarzeniem było powstanie
Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej w 1991 roku. Fundację
tę powołali lokalni społecznicy,
którzy już wcześniej byli zainteresowani Wittigiem. Była
to chyba pierwsza fundacje
postała w województwie wałbrz ysk im po przemianach
ustrojowych w 1989 roku.
Ta nowa organizacja od razu podjęła się remontu domu Wittiga
i wytrwale dążyła do powołania
jego muzeum.
Kim był prof. Joseph Wittig,
mieszkaniec małego miasta
w Sudetach? Urodził się w 1879
roku jako szóste dziecko w rodzinie Wittigów. Jego ojciec był
stolarzem, mieszkali w przsiółku
Słupiec-Dolina (Schlegel). Jo-

seph Wittig ukończył teologię
na Uniwersytecie Wrocławskim,
a następnie przyjął święcenia
kapłańskie. Później został profesorem Wydziału Teologicznego
na tym samym uniwersytecie,
gdzie zajmował się archeologią
i historią starożytnego kościoła.
Oprócz działalności naukowej
i pedagogicznej, zajął się także
działalnością pisarską, poświęconą sprawom Śląska, a przede
wszystkim jego ukochanego
Hrabstwa Kłodzkiego. Jego prace,
a szczególnie opowiadania były
pisane pięknym, zrozumiałym dla
prostych ludzi językiem. Opublikowanie opowiadania wielkanocnego „Die Erlösten”(Odkupieni)
spowodowało wielką falę krytyki
jego poglądów teologicznych,
a wręcz oskarżeń o odstępstwo
od wiary, co w ostateczności zakończyło się ekskomuniką, czyli
oficjalnym wykluczeniem Wittiga
z kościoła katolickiego.
Joseph Wittig przeszedł
na emeryturę i powrócił w rodzinne strony. W 1927 roku wybudował dom w Słupcu-Dolinie,
w którym po zawarciu związku
małżeńskiego z Biancą Geisler,
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córką burmistrza Bystrzycy
Kłodzkiej, zamieszkał ze swoją rodziną. Nigdy nie wystąpił
z kościoła katolickiego, chociaż
miał wiele propozycji przejścia
na protestantyzm. Polski kardynał August Hlond zabiegał
u Papieża o zdjęcie ekskomuniki z Wittiga, co stało się w 1946
roku. W dostarczonym mu telegramie, datowanym na 6 marca 1946 roku, napisano zwięźle:
„Joseph Wittig zwolniony jest
z ekskomuniki”. W kilka miesięcy później wraz z rodziną został
wysiedlony z ukochanych rodzinnych stron.
Profesor Joseph Wittig zmarł
w Niemczech w 1949 roku.
W pośmiertnym wspomnieniu
napisanym przez anonimowego niemieckiego autora z roku
1949 można przeczytać: „Pracował też dużo w dziedzinie
krajoznawczej… i napisał kroniki Nowej Rudy i Słupca”. Jego
„Kronika Nowej Rudy” ukazała
się w 1937 roku z okazji 600-lecia miasta. Napisał ją honorowo,
nie przyjmując wynagrodzenia.
Są także inne prace, w których
pisze się o J. Wittigu jako o krajoznawcy. Joseph Wittig jest też
- w moim przekonaniu twórcą
pierwszej definicji małej ojczyzny. W swoich utworach pięknie
utrwalił zwyczaje i wierzenia panujące w Hrabstwie Kłodzkim.
W 1992 roku ówczesne władze miasta Nowej Rudy przeka-

zały Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej Dom Wittiga na cele
społeczno-kulturalne . Fundacja
przeprowadziła remont kapitalny
Domu, uzyskując środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. W 1997 roku
zakończono remont budynku,
a w utworzonym muzeum
zgromadzono ocalałe nieliczne
pamiątki po Wittigu. Otwarciu
Muzeum towarzyszyło zorganizowane pierwsze sympozjum
naukowe pn. „Joseph Wittig.
Śląski Teolog i historiograf ”.
W konferencji wzięli udział znawcy historii i twórczości J. Wittiga,
którzy przedstawili go jako człowieka, który wyprzedził swoją
epokę, a jego dorobek twórczy
jest ważny nie tylko dla Niemców, lecz także dla całego świata.
Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz w dniu 8 maja 1997
roku odprawił mszę świętą
w słupieckim kościele w intencji Profesora i przybyłej jego
rodziny, a następnie uroczyście
poświęcił Muzeum. Konferencję
oraz uroczystości objęli swoim
honorowym patronatem konsulowie generalni RFN, Polski
i Czech. Z Wrocławia przyjechał
konsul Roland Kliesow, z Pragi
konsul Zbigniew Obidowski,
a z Katowic czeski konsul dr Josef Byrtus. Podniosło to znacząco
rangę tej uroczystości i zachęciło
do dalszych działań na rzecz upamiętniania prof. Josepha Wittiga.

Soest (RFN) 1.02.1998 r. Bianca Wittig wręcza Julianowi Golakowi przedwojenne
klucze do Domu Wittiga.

71
Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej została założona przez mieszkańców miasta
i gminy Nowa Ruda i od samego
początku jest prowadzona na zasadach honorowych. Pierwszym
prezesem wybrano Ewę Geryn.
Po kilku latach nowym prezesem
została Teresa Bazała, nauczycielka historii, która już od ponad
20 lat honorowo i odpowiedzialnie zarządza Domem
Wittiga, nie szczędząc na ten
cel własnych środków. Fundacja ze swoich środków
utrzymuje Dom i Muzeum,

co staje się coraz trudniejsze,
gdyż brakuje sponsorów, którzy
chcieliby pomóc w utrzymaniu
tego jedynego na świecie Muzeum.
Warto odwiedzić to niezwykłe miejsce, które tak pięknie opisywał i za którym do końca życia
tęsknił prof. Joseph Wittig. Jest
to także miejsce spotkań , które
przyczynia się do coraz lepszego wzajemnego zrozumienia się
Polaków i Niemców.

Kardynał Henryk Gulbinowicz z dziećmi prof. Wittiga podczas otwarcia muzeum. Od
lewej córka Bianka Prinz, syn Johannes Wittig i syn prof. Christoph Wittig,

Grób prof. Josepha Wittiga w Meschede w Niemczech.
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NIEZWYKŁA MIĘDZYNARODOWA WIGILIA
W GÓRACH SOWICH

Wśród uczestników międzynarodowej Wigilii w Sokolcu byli przedstawiciele organizacji społecznych z 5 krajów oraz major Józef Oleksiewicz, bohater walk o wolną Polskę,
którego przywitano szczególnie serdecznie.

22 grudnia 2017 roku
do Sokolca w Górach Sowich
przyjechało prawie 80 osób
z Polski, Czech, Ukrainy, Niemiec
oraz Gruzji na międzynarodowe spotkanie wigilijne. Goście
przybyli na zaproszenie Juliana Golaka, pomysłodawcy
i od wielu lat organizatora licznych międzynarodowych akcji
społeczno-kulturalnych. Wielu
z nich to wolontariusze różnych
stowarzyszeń z pięciu krajów.
Spotkanie miało na celu
poznanie zwyczajów świątecznych w różnych krajach oraz
zapoznanie gości z polskimi
tradycjami wigilijnymi. Rozpoczęło się koncertem gitarowym
w wykonaniu Barbary Pachury
z Bielawy, która wykonała cztery utwory do tekstów czeskiej
poetki Věry Kopeckiej .
Następnie ks. prałat Romuald Brudnowski - Kapelan
Komitetu Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej poprowadził
modlitwę i poświęcił opłatki.
Po złożeniu sobie wzajemnie
życzeń, uczestnicy wysłuchali
krótkiego podsumowania XXVIII
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, największej
akcji społeczno - kulturalnej,
która w tym roku była zorganizowana w 40 miejscowościach
w Polsce i w Czechach. Łącznie

zorganizowano na pograniczu
w 2017 roku ponad 130 różnorodnych wydarzeń społeczno-kulturalnych.
Najciekawszym punktem
tegorocznej Wigilii był zaprezentowany przez 12-osobową
grupę młodzieży z Ukrainy ponad godzinny program słowno-muzyczny. Wolontariusze,
reprezentujący Centrum Kultury
Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie
(dawnym polskim Stanisławo-

wie) pięknie zaśpiewali kolędy ukraińskie, a także polskie.
Ich występ zrobił na słuchaczach bardzo duże wrażenie,
a nawet wycisnął łzy w oczach
u części uczestników. Spotkanie z tą młodzieżą szczególnie przeżyła Irena Jazienicka,
mieszkanka Nowej Rudy, która
urodziła się w Stanisławowie
i tam przeżyła swoje dzieciństwo.
Wśród uczestników Wigilii
był też weteran walk o niepod-

Młodzież ze Stanisławowa zaśpiewała kolędy w języku polskim i ukraińskim

ległą Polskę Major Józef Oleksiewicz, który jako były żołnierz
AK, po II wojnie światowej pięć
lat spędził w komunistycznych
więzieniach. Spotkanie zostało
ubogacone wspólnym śpiewem
kolęd w różnych językach, podzielono się także doświadczeniami z pracy w organizacjach
pozarządowych . Wolontariusze
postanowili spotkać się również
w roku 2018.
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SKLEPIENIA WYMIARU WYSTAWA RADKA ŚLANEGO
4 grudnia 2017 – 4 stycznia 2018, Szczawno-Zdrój
Serdecznie zapraszamy
do Galerii Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju
na wystawę grafiki i rysunku
Radka Ślanego zatytułowaną
„Sklepienia wymiaru”. W ramach
wystawy zaprezentujemy realizacje będące rezultatem badań
i eksploracji nowych przestrzeni
kreacji. Sklepienie funkcjonuje tu
jako synonim otwartej granicy
i odnosi się do czynionych przez
artystę prób reinterpretacji konwencji artystycznego medium.
U podstaw metody, która w
dużej mierze świadczy o indywidualności koncepcji Radka Śla-

nego leży abstrakcyjna refleksja
nad wewnętrznymi prawami rysunku. Instalacje i obiekty, które
artysta umieszcza w ramach kategorii rysunku, a które w istocie
są trójprzestrzenne, demaskują
stereotyp granic naturalnych
tego medium jako dwu wymiaru.
Eksperymentalny zakres badań
Radka Ślanego można w tym
sensie traktować jako istotną
i specyficzną część artystycznej
tradycji na gruncie Wrocławia
i Dolnego Śląska.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu

DIALOG OBRAZÓW WYSTAWA W RAMACH
POLSKO-GRUZIŃSKIEGO FESTIWALU KULTURY
7 grudnia 2017 – 5 stycznia 2018, Wrocław
Od 7 grudnia w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz przy ulicy
Świdnickiej od ul. Kazimierza
Wielkiego do pl. Teatralnego będzie można zobaczyć wystawę
zdjęć „Dialog obrazów”, przedstawiających widoki Adżarskiej Republiki Autonomicznej
Gruzji wraz z miastem Batumi,
Dolny Śląsk z Wrocławiem,
a także mieszkańców i architekturę tych regionów.
Wystawa jest zwieńczeniem projektu fotograficznego,
zrealizowanego w ramach całorocznego Polsko-Gruzińskiego
Festiwalu Kultury, który miał

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

na celu zacieśnienie współpracy kulturalnej między Polską i
Gruzją. W ramach projektu na
Dolnym Śląsku oraz w Adżarii
odbyły się dwa plenery o charakterze artystyczno-fotograficznym,
w których wzięły udział dwie
grupy artystów pochodzących
z Polski i Gruzji. Regiony te słyną
ze swej wyjątkowo malowniczej
przyrody, imponującej, historycznej i nowoczesnej architektury,
prężnie rozwijającej się gospodarki czy przede wszystkim
ze swojej niezwykle bogatej,
wielokulturowej historii. Wszyscy artyści starali się uchwycić
w swoich fotografiach najistot-

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

niejsze elementy zastanego przez
nich krajobrazu oraz utrwalić
konteksty wpisane w niego przez
człowieka. Kompilacja poszczególnych subiektywnych zapisów
rzeczywistości stanowić będzie
obszerny ogląd miejsc, który
poza wartością estetyczną, będzie jednocześnie pełnił funkcję
promocji regionu Dolnego Śląska
oraz gruzińskiej Adżarii.
Polsko-Gruziński Festiwal Kultury jest projektem realizowanym
od połowy lutego do końca 2017
roku. W ramach Festiwalu odbyły się m.in. spektakle teatralne
– zrealizowane przez Teatr im.
H. Modrzejewskiej w Legnicy

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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wraz z gruzińskimi aktorami
z Państwowego Teatru Dramatycznego w Batumi, występy
chóralno-baletowe popularnych
zespołów „Batumi” oraz „Khorumi”, a także plenery fotograficzne. Równolegle trwają prace
nad produkcją filmową opowiadającą o Dolnym Śląsku i rejonie
Adżarii.

Artyści: Amiran Kavtaradze, Giorgi Nakashidze, Igor
Wójcik, Irakli Dzneladze, Jacek
Jaśko, Krzysztof Saj, Levan Kakabadze, Manfred Bator
Kuratorzy wystaw: Manfred Bator, Irakli Dzneladze
Patronat honorowy: Cezary
Przybylski — Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Projekt dofinansowany jest
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki

KRZYSZTOF KUŁACZ-KARPIŃSKI
KARPIGRAFIA. DOLNOŚLĄSKIE IMPRESJE
8 – 17 grudnia 2017, Wrocław
W dniach 8-17 grudnia 2017
w Muzeum Miejskim Wrocławia,
Arsenał będzie można zobaczyć
wystawę Krzysztofa Kułacza-Karpińskiego „KARPIGRAFIA dolnośląskie impresje”.
Krzysztof Kułacz-Karpiński - ukończył Historię Sztuki
na Uniwersytecie Wrocławskim;
dyplom z rzeźby barokowej
uzyskał u prof. Mieczysława
Zlata. Ukończył również wrocławską Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
na Wydziale Architektury Wnętrz
i Wzornictwa; dyplom zrealizował
w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Janusza Kucharskiego. Artysta od lat związany jest
z regionem Zagłębia Miedziowego, obecnie mieszka w Legnicy.
Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem
i grafiką.
Urodziłem się w Jaworze
na Dolnym Śląsku i na tej ziemi
spędziłem pierwsze lata życia.
Pomimo tego, że sporo się póź-

niej przemieszczałem, to na tej
właśnie ziemi jaworskiej poznałem ten uniwersalny alfabet plastyczny do czytania przestrzeni.
Wszystko to, co później zobaczyłem i czego doświadczyłem,
zawsze miało dla mnie ten sam
sposób percepcji linii, kształtów,
barw czy dźwięków, która jest
w genetyczny sposób przetwarzana przez moją podświadomość. Aktualnie jestem ulokowany w Zagłębiu Miedziowym,
w centrum przemysłowym
górniczo-hutniczym Dolnego
Śląska. W miejscu, gdzie wydobywa się i przetwarza rudę
miedzi, co nie pozostaje bez
wpływu na moją twórczość. Od
kilkunastu lat głębiej analizuję
specyfikę Zagłębia Miedziowego.
Ta industrialna przestrzeń górniczo-hutnicza stała się dla mnie
takim nowym wyzwaniem, które
realizuję na kilku płaszczyznach.
A moim głównym imperatywem
twórczym jest przemijanie. Nie

mam tutaj na myśli bezwzględnej
destrukcji, jako czynnika niszczącego organizmy czy materię, bo
to jest oczywiste i nieodwracalne,
ale przemijanie jako coś pozytywnego i dającego nadzieję.
Teraźniejsze sytuacje i wydarzenia po latach stają się inne,
często bardziej wartościowe,
a z powodu przestrzeni czasowej
nie można ich już dotknąć bezpośrednio. Stają się sentymentalnie
zdystansowane, są pozbawione
witalności i dosłowności, jednak
nie pozbawione są duchowości,
emocji, ekspresji czy melancholii.
Stają się metafizyczne i ponadczasowe.
Kurator wystawy: Andrzej
Mazur
Projekt dofinansowany jest
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Organizatorzy: Muzeum
Miejskie Wrocławia, Ośrodek
Kultury i Sztuki

PRZYWIDZENIA
WYSTAWA PRAC JACKA ZACHODNIEGO
16 grudnia 2017 - 20 stycznia 2018, Bogatynia
Serdecznie zapraszamy
do Galerii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na wystawę „Przywidzenia”, w ramach której zobaczyć będzie można wybrane
prace Jacka Zachodniego z lat
2006 – 2017. Artysta zaprezentuje obiekty, obrazy oraz
realizacje powstałe przy użyciu
autorskich technik mieszanych.
Tytułowe Przywidzenia wprowadzają w obszar refleksji nad
warunkującymi się wzajemnie
pierwiastkami rzeczywistego

i nierzeczywistego w kontekście przeżywania i odczuwania.
Przywidzenie dotyczy doświadczania tego, czego nie ma – co
nie jest prawdziwym widzeniem,
odczuwanym jednak na równi
z rzeczywistym. Przywidzenia dotyczą w równej mierze złudzeń,
co przekonań, które rozrastając
się w świadomości, ekstrapolują
rzeczywistość niezawisłą i apodyktyczną. W swoich poszukiwaniach Jacek Zachodny stara się
analizować pęknięcia i szczeliny,

które wpływają na radykalne
rozróżnienia różnych aspektów
rzeczywistości, która często okazuje się być przeistoczoną, tyleż
prawdziwą, co przywidzianą.
Jacek Zachodny (ur. w 1969
we Wrocławiu). Absolwent wrocławskiej ASP, studiował również
archeologię na Uniwersytecie
Wrocławskim. W 1999 stypendysta Europejskiej Fundacji
Sztuki GERMINATIONS w San
Sebastian w Hiszpanii, w 2001
roku Polskiego Instytutu Kultury
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w Londynie, w 2008 stypendysta
Ministra Kultury (Projekt „Śmierć
XXI”, część realizowana w Indiach)
oraz uczestnik wymiany Alzacja-Dolny Śląsk w ramach projektu
Art-in-residence prowadzonego przez Centrum Sztuki WRO
i CEAAC w Strasburgu. Jego
prace znajdują się w kolekcjach
publicznych, takich jak Dolnośląska Kolekcja Zachęty w Muzeum Współczesnym Wrocław,
Kolekcja Artystów w Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie.
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Tworzy instalacje, obiekty, obrazy
i prace wideo, zajmuje się performansem i działaniem w przestrzeni publicznej. Jest autorem
wideo do spektakli teatralnych:
w 2011 - „Tęczowa Trybuna 2012”,
Pawła Demirskiego, w reżyserii
Moniki Strzępki oraz w 2007 „Juliusz Cezar” Williama Shakespeare
w reżyserii Remigiusza Brzyka
w Teatrze Polskim we Wrocławiu).
Podróżnik – w swoich pracach realizowanych m.in. w Azji porusza
się w obszarach różnorodnych

kultur i ich wzajemnych powiązań. Współpracuje graficznie
i publikuje teksty w artystycznym
piśmie „Rita Baum”. Współtwórca Galerii Art Brut we Wrocławiu,
pracuje z twórcami niepełnosprawnymi. W 2013 roku razem
z Galerią ArtBrut został laureatem
kulturalnej nagrody „WARTO”
wdziedzinie sztuki wizualne.
Kurator: Andrzej Mazur
Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Bogatyński Ośrodek Kultury

KOLĘDY NA NOWY ROK 2018
21 grudnia 2017, Szczawno-Zdrój
Tradycja kolędowania to
jeden z najpiękniejszych zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia, a Koncert Kolęd w wykonaniu The Wellness Sound został przygotowany właśnie
z myślą o podtrzymaniu tego
urokliwego obyczaju.
Kolędy, które usłyszymy,
stanowią pewnego rodzaju

opowieść w której zawarte są radość, zaduma ale także tęsknoty
i smutki, a wszystko utrzymane
w duchu Polskich Świąt. Nie zabraknie też świątecznej poezji.
Aby oddać ten niepowtarzalny klimat, zastosowano charakterystyczne polskie style muzyczne,
dzięki czemu program – pomimo
swojej innowacyjności – jest cie-

pły w klimacie, przyjazny i miły
w odbiorze.
Koncert odbędzie się
21 grudnia 2017 o godzinie 19.00
w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki

KONCERT ŚWIĄTECZNY VOŁOSI
26.12.2017, Staniszów
Fundacja Forum Staniszów
oraz Hotel Pałac Staniszów zapraszają 26.12.2017 roku o godz.
18.00 na koncert świąteczny „VOŁOSI” realizowany w ramach Festiwal Muzykalia Staniszowskie.
Zespół VOŁOSI wyznacza
zupełnie nową jakość na europejskiej scenie muzycznej.
Pojawił się na Festiwalu Nowa
Tradycja 2010 i zdobył tam
wszystkie nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe. W roku
2011 potwierdził swój sukces,
otrzymując Grand Prix dla najlepszego utworu world music
w Europie na konkursie organizowanym przez Europejską Unię
Nadawców EBU. W roku 2012
pierwsza płyta zespołu znalazła
się w specjalnej selekcji TOP20
World Charts Europe.
Vołosi wystąpili na wielu prestiżowych festiwalach w Polsce
i za granicą (m.in. TFF Rudolstadt, ArtPole, ArtGene, Dwa
Brzegi, Spoiwa Kultury, FolkBaltica, ArtZona), odbyli liczne trasy koncertowe (Niemcy, Dania,
Gruzja, Ukraina). Koncertowali

również podczas prywatnych
spotkań Prezydenta Bronisława
Komorowskiego z przywódcami
państw europejskich w Belwederze i Zameczku Prezydenta
w Wiśle. Koncerty Vołochów były
transmitowane przez Program II,
Program III Polskiego Radia
oraz niemiecką stację WDR3.
Prawie każdy powie, że muzyka
ta brzmi znajomo, ale przyzna
równocześnie, że słyszy coś podobnego pierwszy raz. Jak można
nazwać i scharakteryzować ich
styl? Może jako erupcję energii,
płynącej z nieskończonej radości muzykowania. Może jako odkrywanie głębokich pokładów
ludzkiej duszy, do których tylko
muzyka dotrzeć potrafi. Albo
jako poszukiwanie pierwotnej
siły, która pchnęła człowieka
do tworzenia utworów. W końcu
jako dźwiękową zabawę – improwizację na pograniczu muzycznych światów. Niewątpliwie
istotą tej muzyki jest spotkanie
Ludzi świata „nut” ze światem
muzyki „ze słyszenia”.

Po jednej stronie stoją muzycy klasyczni, bracia Krzysztof
i Stanisław Lasoniowie. Instrumentaliści, związani na co dzień
z Katowicką Akademią Muzyczną,
którzy zawsze marzyli o improwizacji i którzy ponad wszystko
ukochali ludowość wraz z jej
spontanicznością, witalnością
i pięknem.
Z drugiej strony mamy górali, ale górali wybitnych. Prym,
sekund i bas – wszystkie najwyższej próby. To muzyka samouków,
ale bynajmniej nie muzyka amatorska. Brzmią oni czasem jakby
pochodzili z Nowego Orleanu.
Mają w sobie to coś, co zainspirowało świat sto lat temu, kiedy
powstawał jazz. Coś, co najlepiej
charakteryzuje angielskie słowo
„drive”.
Zbigniew Michałek, Jan Kaczmarzyk i Robert Waszut wnoszą
do zespołu nutę karpacką, a z nią
mnogość muzycznych ekspresji.
Organizatorzy:
Fundacja Forum Staniszów
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Oslavili jsme čtvrt století od založení Sdružení - „Vzpomínky otce Josefa“

V minulém čísle NvN jsem přislíbil navázat na vzpomínání Neratovských vzpomínkami otce
Josefa a to formou rozhovoru. K rozhovoru jsme skutečně zasedli …….. Otce Josefa jsem úvodem
požádal, abychom si spíše povídali - od srdce. A tak se kanceláří na faře „nesly“ mnohé příběhy
z dětství, mládí, z roků utajovaného studia na kněze a v neposlední řadě také ze života v Neratově.
Bylo by jednoduché tyto příběhy tlumočit do NvN – ale po zamýšlení jsem se rozhodl jinak!
Každý příběh ze života totiž Josef doplnil hlubokou myšlenkou – a z rozhovoru byla rázem
smysluplná duchovní obnova. Rozhodl jsem se tedy připravit pro čtenáře NvN něco více než
pouhý rozhovor…. Pokusím se připravit neobvyklý dárek pro vás všechny a to do předvánočního,
tedy příštího čísla NvN. Děkuji za pochopení.
Jiří Herynek

Pomáháme potřebným
Neděle 22.10. byla celonárodní misijní nedělí, kdy se pečou i misijní koláče. Naši
uživatelé upekli koláčky i buchty přímo v sociální službě chráněného bydlení. Do
práce se zapojilo dvacet dobrovolníků. Napečené poklady zabalili do celofánu a po
mši svaté je i s jiným misijním materiálem nabízeli vzadu v kostele. Uživatelé (zvláště
David, Danuška i Ondra) připravili stoly, upravili materiály a celou dobu byli k
dispozici těm, kdo měli o misie zájem. Pokračovali jsme i další neděli, protože v
našem kostele se návštěvníci každou neděli mění. Máme plán vše nachystat ještě také
5. listopadu. Výtěžek pošleme do misijního centra a těšíme se, že z naší snahy budou
mít prospěch potřební bližní.
Marie Adámková, Klára Kadlecová

Svatohubertská mše
V neděli
5.
listopadu
2017
uspořádala Lesní správa Rychnova
nad Kněžnou s naší farností Neratov
Svatohuberstkou mši. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie při ní
vystoupil Trubačský sbor Markazíni
a rychnovský pěvecký sbor Camina
Alta. V zaplněném kostele pro nás
fotografoval náš David Havlíček,
nadějný
fotofraf,
člen
fotografického kroužku – děkujeme.
Kostel byl mj. plný mikrofonů,
kamer a kabelů – mši totiž přenášela
televize Noe – a vy záznam nejdete
jh
v archivu této televize.
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Aktuální události minulých dnů……….

Albertinum se chystá na zimu
Při mé návštěvě Neratova jsem požádal paní Martu Wojciechovskou o krátkou schůzku.
Chtěl jsem získat více informací ke stavbě domku ze slámy…. Celý projekt je tak
zajímavý, že mu budeme věnovat více prostoru v dalších číslech NvN. Důležitým faktem
je, že bylo vydáno územní schválení pro stavbu – a že se chystá k zazimování. Stěny jsou
vystavěny, střecha připravena ke spuštění na obvodové zdi, pokryta bude břidlicí –
vzácným nálezem staré střechy. Jak píši úvodem – je to na delší vyprávění. Zastavím se
v Žamberku a udělám nějaké foto – s tím jsem se s paní Martou loučil. Druhý den jsem
žamberecké Albertinum krátce navštívil – a nestačil jsem se divit. V žamberecké léčebně
to „dýchá“ Neratovem…. Malý kousek od bufetu, který provozuje naše sdružení, mě
upoutal čilý ruch na velké zahradě. A na té zahradě jsem také spatřil domek ze slámy. Při
focení mě vyrušil náhodný kolemjdoucí, zřejmě znalý „domácích“ poměrů. Zahrnul mě
chválou – to co vidíte, to udělali za rok – to je obdivuhodné! Jeho slova musím potvrdit a
všem doporučit návštěvu celého komplexu neratovských aktivit v léčebně! A NvN určitě
přiblíží čtenářům tento zajímavý projekt – především zasvěcenými informacemi.
O Neratovu mnoho vím, především oblast komplexní integrace našich bližních je mi více
než blízká, ale postupným poznáváním jednotlivých projektů budu asi často překvapen a
pro mimoneratovské čtenáře NvN naleznu mnoho zajímavých informací.
jh

Povedlo se

Pivovar zkolaudován ! Ukončené kolaudační
řízení posunulo náš pivovar ke splnění našeho
snu: založení první várky piva! K tomu už se
chystá náš sládek, pan Ing. Jiří Gross, který
příště přiblíží čtenářům NvN první informace
o neratovském pivu!
jh
Burza filantropie byla úspěšná Letošní
burza filantropie se konala 18. října v Ústí nad
Orlicí. Svoje projekty tady prezentovalo
celkem šest organizací. My jsme se s kolegyní
Majkou Peťovskou vydali prezentovat náš
projekt s názvem Mít či nemít skleníky?
Projekt i samotná prezentace přinesla to
nejdůležitější – přízeň donátorů. A tak díky
tomu byly příspěvky donátorů štědré a my
pořídíme kvalitnější skleníky a jejich doplňky.
I zde tedy děkuji donátorům, především pak
městům Žamberk, Letrohrad a Lanškroun.
Dále to byl Pardubický kraj, Iveco bus Czech
Republik a Konzum. Nefinanční podporu nám
nabídlo rádio Černá Hora. Naší žamberské
zahradě přeji, aby se jí v příštím roce dařilo,
aby se ve sklenících podařilo vypěstovat
hodně zeleniny ke spokojenosti zákazníků i
zaměstnanců.
Klára Hubálková

Nejen pilně pracující Neratovské, ale i už hotová zahradní dílka (na obrázku vlevo „bilinkárium“)
naleznete v žamberecké zahradě. A že je stavba slámového domku o přírodě – to dokazují přírodní
stavební prvky – slaměné balíky zpevňují kolíky z větví přírodních keřů.. … více někdy příště…..
Zima se ale blíží – přijďte pomoci se stavbou domku – jste vítání kdykoliv, každá pomoc vítána!

Loučíme se s podzimem. Fotokroužek ve složení
Honza, David, Renča, Luboš a já vyrazil v neděli
4. listopadu fotit „Listopad v Neratově. Pro
každého to znamenalo něco jiného. Pro Honzu,
zapáleného fanouška fotbalu, představuje listopad
prázdné fotbalové hřiště… Ale kromě prázdného
hřiště jsme fotili i usínající přírodu v zahradách
okolních chalup. A právě David Havlíček se učil
fotit detail – fotečka vlevo. Marta Wojciechovska
Blíží se advent a vánoční svátky - objednejte si včas výzdobu u nás !!!
V Albertinské zahradě nabízíme na prodej věnce na zavěšení a adventní věnce.
K objednání v Bufetu v Žamberku nebo na tel. čísle 730 543 683 nebo 731 206 149

Pozvání

„Advent mezi horami“

Přijměte pozvání a přijďte prožít sobotní odpoledne v klidu a naplnění pro čas vánoční s
11. ročníkem cyklu adventních putovních koncertů na česko-polském pomezí.
Orlické Záhoří

2.12.

Lasówka

9.12.

Bartošovice

16.12.

Neratov

23.12.

Plakátky pro 2., 3. a 4.
koncert zveřejníme příště.
Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orlických horách 84
Vychází první týden v měsíci, šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci.
Vydáváno od července roku 2010, archiv měsíčníku naleznete na www.neratov.cz.
Příspěvky posílejte elektronicky na jiri.herynek@neratov.cz – příští uzávěrka je ke dni 30.11.2017
Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz.

Podzimní výzdoba
Naše lidičky s asistentkou Jarkou nasbírali
větvičky na výzdobu podzimních truhlíků – ty
už jsou na oknech na Sedmikráskách.
Ozdobila je, ve stylu rustikálním, šikovná
zahradnice, Eva Koďousková. Lucie Podzemná

Poděkování

Děkujeme srdečně dobrovolnici, paní Janě
Štůlové. Nejen za její pomoc při přípravě
adventních věnců na zahradě ale i celkově za
pomoc pro Sdružení. Paní Jana u nás prožila
týden své dovolené a naplnila ji dobročinnou
prací - to proto, že má dobré srdce a je ráda,
když může jakkoliv pomoci. Wioletta Latocha
Děkujeme panu Michalu Horáčkovi. Jeho tým
se zapojil do sbírky pro uživatele chráněného
bydlení. Do Neratova během října přivezl dvě
dodávky oblečení, nádobí a hygienických
prostředků.
Klára Kadlecová

Pozvánka

Rozsvícení vánočního stromečku v Albertinu,
které se bude konak ve čtvrtek 30. 11. 2017
od 16 hodin. Občerstvení bude otevřeno do 18
hodin a budou připraveny různé dobroty.
Bude i zpívání koled v podání pěveckého
dětského sboru Viola.
Klára Hubálková
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Kulturní program
Kulturní program
únor 2014

1. 2. 20:00

listopad 2017
15. 2. 20:00

PLES PODNIKATELŮ
ŽIVNOSTNÍKŮ
Sobota PLES
11. 11. 15:00
Sobota 18. 11. A
20:00
SPOLEČENSKÝ

Středa 1. 11. 16:00

pořádaný pod záštitou
firmy Prikner
- tepelné zpracování
ScienceCafé:
OBUŠKU
Z PYTLEPles
VEN
HUDBA
PRAHA
band kovů, s.r.o.
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně
v Podkrkonoší
Divadelní společnost Julie Jurištové. Klasická pohádka na
Tak spolu jdem… tour 2017/18
O vážkách
s
Danem
Bártou
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné:motivy
80,-Kč
K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém podání. Co svět
Undergroundový klub Eden.
K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee

Mezi velké koníčky zpěváka Dana Bárty patří fotografování
vážek. Je výtvarným redaktorem a spolutvůrcem grafické úpravy
knihy „Vážky České republiky“.
Rezervace:
3. martina.junkova@broumovsko.cz,
2. – 21. 2. 8:00 – 16:00 tel. 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)

světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství Pořádá: S. G. Pitaš Music & Theatre
A.Davison,
Pavlína
a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro
kouzelnéRudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Předprodej
vstupenek
v 18.
prodejně
EDA
broumovském
bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní.
Když chudý švec
Matěj
11. a 25.
11.na10:00
a 14:00 náměstí.
dostane zázračný ubrousek a beránkaKD
snášejícího
zlaťáky,
Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která
ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask.
Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. Nenechte si ujít
Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout.
jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou běžně
Městské divadlo Broumov.
nepřístupná. Při těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou
17. 2. 19:00
Středa 1. 11. 19:00
Pořádá: Město Broumov.
část kláštera, ale také rozsáhlé sklepní prostory, nově opravené
!
áš TIP
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice
prostory opatských sálů s výstavou Poklady z N
depozitářů,
prostory 3. patra a nádhernou půdu. Kapacita prohlídky je
Sobota 11. 11. 11:30 – 16:00
omezená.
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161.
Dana Bártu asi není třeba představovat, ale přes to: 11 Andělů,
9.(Report
2. 14:00
Klášter Broumov.
12 Žebříků
music awards) a nepočítaně alb, koncertů,
Vstupné: Dospělí 170,- / Snížené 110,- Kč
muzikálů a spoluprací se světovými jmény. Robert Balzar Trio
Program pro rodiče s dětmi s možností Svatomartinského oběda
platí za jedno z nejlepších uskupení u nás. A tak není divu, že
a dílničkami. Od 16:15 přivítáme SVATÉHO MARTINA NA KONI
se tito muzikanti
dali
dohromady
a
před
časem
si
„udělali
radost“
Středa 22. 11. 2017 19:00
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klubv zahradě
seniorůUlity.
Broumov
v podobě akustického CD „Theyories“.
Můžete se těšit na drobné svatomartinské občerstvení.
Rezervace: jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz, tel. 734 570 141
Pořádá: DDM Ulita
Sál Dřevník, Klášter Broumov.
Jan Kavka Trio v obsazení Jan Kavka – piano,
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Marek Dufek – baskytara, kontrabas a Jiří Bučánek – bicí
12. 2. 19:00
!
Neděle 12. 11.N14:00
Vstupné: 350,- Kč / 250,- Kč (pro členy ArtCafé)
jakub.hejdanek@klasterbroumov.cz,
áš TIP
Bláznivá komedie o tom,Rezervace:
že ani když
jste členem vlády, není tel. 734 570 141
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
jednoduché
si
něco
začít
s
vdanou
sekretářkou.
A vybrat si k záletům
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj Broumovska.
3.11. – 8.1. 2018 10:00 – 16:00
Taneční odpoledne.
hotel, kde je i vaše manželka
a čínská
vámčleny
moc
nerozumí,
Vstupné:
190,- Kčobsluha
/ 150,- Kč (pro
ArtCafé)
KD Střelnice.
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního
Pořádá Senior klub Broumovanka, z. s.
Vernisáž výstavy 2. 11. 2017 od 18:00.
Čtvrtek
23.11.
18:00
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
Skupinová výstava studentů Katedry fotografie pražské FAMU,
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
zkoumající krajinnou podstatu Broumovského regionu.
Úterý 14. 11. 18:00
KlášterníK
lapidárium.
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné zdarma.
Strhující přednáška Mgr. Marka Skarky Ph.D. Přijďte zjistit, jakým
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší
způsobem
se objevují
zkoumají nové
exoplanety,
kolik z již
Městské divadlo Broumov.
Pořádá:
MěstoaBroumov.
Vstupné:
60,-Kč
imitátorkou
3. – 4. 11.
20:00 Cher u nás.
Česko – Slovensko – Polsko, 2017, 130 min
objevených planet je podobných naší Zemi a jaké jsou šance,
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných
že by mohly hostit život.
filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Městské
divadlo
Broumov.
3. 11.
Film o Filipovi
Topolovi
minulého století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky.
Sál kreslírna / Klášter Broumov.
24. 2. 19:00
4. 11.
Jáchym Topol
– autorské
čtení
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
/ 240,-Kč na místě.
RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se ve 40. letech
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.
Undergroundový klub Eden.
za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat
Vstupné: 60,- Kč / 30,- Kč (studenti a U3V)
Pořádá: S. G. Pitaš Music & Theatre
svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému
společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří.
Pátek 24. 11. 18:00
12. 2. 19:00
6. – 7. 11.
Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vypráví
o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech,
o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný
USA, 2017, 97 min, Animovaný – Komedie – Rodinný
pohledem žen, které osud svedl dohromady.
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako
sál IC Broumov.
Dvoudenní
diskusnípražský
setkání zajímavých
osobností
roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý
Osobitý
bluesový
kytarista v současnéKonferenční
době
hraje
ve
svém
Pořádá: Město Broumov.
společenského, politického, vědeckého i duchovního života
obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho
bandu
Marcel
Flemr
Trio.
Hudebně
se
hlásí
k
hlubšímu
odkazu
Vstupné: 60,- Kč
s doprovodným programem. Konference je přístupná veřejnosti.
hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu
Program:kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
rodičovské lásky…
1. panel:kytary
6. listopadu
– 18:00 / Walker,
Panel prezidentských
Pátek 17.„Gatemouth“
11. 19:00 a 20:30
Konferenční sál IC Broumov.
jako15:00
je T-Bone
Lowell Fulson, Clarence
kandidátů
Pořádá:
Město Město
Broumov.Broumov.
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:
Hubert Sumlin,
Magic
Sam, B. B. King, Albert
2. panel:Brown,
7. listopadEarl
9:00Hooker,
– 12:00 / Vzdělanost
v naší době
–
Vstupné: 40,- Kč
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě
pohled z Collins,
nadhledu ale i současnějším přístupem Roberta Craye,
3. panel:Buddy
7. listopad
14:00a– Otise
17:00 / Granda.
Vzdělanost v naší době –
Guye
Sobota 25. 11. 9:00 – 12:00
Mimořádná noční prohlídka broumovského kláštera tématicky
pohled z praxe
zaměřená na momenty života v klášteře. Přijďte okusit
Svou účast již předběžně přislíbili tito hosté: Michal Horáček, Jiří
jedinečnou
atmosféru
nočního
kláštera.
26. 2. 19:00
sál Kreslírna,
benediktinský
klášter
v Broumově.
Drahoš, Marek
Hilšer, Ondřej
Šteffl, Tomáš Feřtek,
Václav
Klaus
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161.
ml., Martin
Jan Stránský
a další. pro rozvoj Broumovska
Pořádá:
Agentura
Klášter Broumov.
Bližší informace: www.broumovskediskuse.cz
Pozvánka pro rodiče s dětmi na tradiční advent v Ulitě.
Vstupné: dospělí 150,- Kč / děti 85,- Kč
Vstupné:
190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Sál Dřevník,
Klášter Broumov.
Letos nás
čeká příprava
vánočního
oběda, pečení
cukroví,
Poutavé vyprávění okořeněné
obrazem
a živými
hudebními
ukázkami.
výroba svícínku, zdobení stromečku a další tradiční
Sobota 18. 11. 20:00
Večerem vás provede
PhDr.
Stanislav
Bohadlo, CSc. Pedagog
vánoční
zvyky.
6. 11. – 15. 12.
!
IP
T
Náš králové,
Pořádá:
DDM Ulita
Univerzity Hradec
ale především
muzikolog, badatel a
út – pá 9:00 –16:00, sobota 9:00 – 12:00

Klášterem od sklepa po půdu

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
ArtCafé:
Dan Bárta & Robert Balzar Trio
SVATOMARTINSKÉ
ODPOLEDNE V ULITĚ

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

BROUMOVANKA

– Jan Kavka Trio
Divadelní soubor J.ArtCafé
K. Tyl, Meziměstí

BROUMOVANKA

TRAVESTI SHOW

Landschaft

TECHTLE MECHLE

ZAHRADNICTVÍ:
Rodinný přítel – KINO

Science Café:
Cizí světy ve vesmíru

VÍKEND S TOPOLY

4. BROUMOVSKÉ
DISKUZE- BLUES
MARCEL FLEMR
Téma: Vize vzdělanosti

KAREL

Náš

TIP!

MIMI ŠÉF – KINO

PLÍHAL
ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

15. 2. 15:00

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
EVA KEŠNEROVÁ
Divadlo
D5,
Praha
Je členkou Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov

NOC DIVADEL popularizátor české hudby.
NEBOŽKA PANINA MATKA Úterý 28. 11. 18:00
VALERIAN
A MĚSTO TISÍCE
sál Kreslírna, benediktinský
klášter v Broumově.
a LEONA SI POSPÍŠILA
PLANET – KINO

Agentura
Dvě komedie francouzského autoraPořádá:
Georgese
Feydeaua.pro rozvoj Broumovska
a Volného sdružení východočeských fotografů. Vernisáž výstavy
První příběh začíná pozdním příchodem
z flámu a120,-Kč
rozvíjí / 90,-Kč
Vstupné:
(pro členy
klubu
Francie,
2017, 137
min,ArtCafé)
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
v pondělíNení
6. 11. snad
v 16:00nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů –
groteskní situace z manželského soužití, kde o drobné
Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne) jsou
Výstavní síň LOKART – Café Herzog, Mírové náměstí.
a důvtipnou Fifinku, roztržitéhohádky
ovšem
nenígeniálního
nouze. Druhý příběh se točí kolem hysterického
speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich úkolem
Vstupné:dobrosrdečnou
zdarma
28.narození
2. 18:00
panívtipálka
Leony. Výsledkem není
dítěte, ale
je udržovat pořádek v celém vesmíru.
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, aletěhotenství
oddaného
šok předpokládaného otce předpokládaného dítěte, z něhož se
Na rozkaz velitele (Clive Owen) se Valerián a Laureline vydávají
Úterý 7.Pinďu
11. 18:00
a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice
se vypraví do
zpravidla už nikdy neprobere…
na společnou misi do ohromného mezigalaktického města Alfa,
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých
a Petr
neopakovatelných
Režie:
Lanta.
Cestopisná přednáška neustále rostoucí metropole o 17 milionech obyvatel.
Hrají:
Renata
Kolářová,
Petr
Hofman,
Stanislava
Plachá,
Tereza
Tisíce různých tvorů ze všech koutů galaxie zde spojili své
Cestopisná
beseda s promítáním fotografií
dobrodružství.
Vodňanská, Václav Malich, Kateřina Vejrostová, Josef Palhoun,
dovednosti, technologie a zdroje pro společné dobro.
Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský strávil
Pavel
Bičiště
Vám
představí
zábavnou
formou
Anna
Škodová,
Lucie
Koubová,
Šimon
Zahradník.
Jak už
to ale bývá,anenetradiční
každý má v Alfě
stejnékulturu,
bohulibé cíle.
a procestoval autostopem na severu Ruska mnohé měsíce,
Městské
divadlo
Broumov.
Nápověda: Hana Buchtová, technika:přírodu,
Tomáš Cirkl.
Zdá se, že dané
jakési tajemné
aby poznal
života místních
obyvatel,
spatřil překrásnou přírodu
historii a zvyky obyvatel
oblasti.síly se chystají náš rod ohrozit!
Městské divadlo Broumov.
Konferenční
sál
IC Broumov.
i pamětihodnosti,
tohoBroumov.
prožil nevšední
dobrodružství.
Pořádá:kromě
Město
Vstupné:
40,-Kč
Konferenční
sál
IC.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
Pořádá: Město Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
Konferenční sál IC Broumovska.
Vstupné: 70,- Kč
Vstupné: 60,- Kč
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

SEVERNÍ RUSKO AUTOSTOPEM

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ

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

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

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

ADVENT V ULITĚ ANEB
VÁNOCE NANEČISTO

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Noční prohlídka
broumovského kláštera
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Kulturní program
Kulturní program
únor 2014
prosinec 2017

MĚSTO BROUMOV

15. 2. 20:00

1. 2. 20:00

PLES PODNIKATELŮ
ŽIVNOSTNÍKŮ
Neděle 10.
12.
Pondělí 18. 12. A
17:00
SPOLEČENSKÝ
PLES

6. 11. – 15. 12.
út – pá 9:00 – 16:00, sobota 9:00 – 12:00

Ples pořádaný pod záštitou
firmy Priknerpředstavení
- tepelné zpracování
kovů,
s.r.o.
Slavnostní
knihy
pověstí
2.vADVENTNÍ
Hraje
hudební skupina
Geny – Rtyně
Podkrkonoší NEDĚLE
VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
– EVA KEŠNEROVÁ
8:00 Adventní trh – Mírové náměstí.
KD
Střelnice.
Pořádá: výtvarníků
ČSŽ Broumov.
80,-Kč
Je členkou
Spolku
podkrkonošských
Trutnov Vstupné:19:00
Adventní koncert – TRIO BRAUNENSIS
K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
a Volného sdružení východočeských fotografů.
Výstavní síň LOKART – Café Herzog, Mírové náměstí.
Vstupné: zdarma

Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov

Neděle 10. 12. 14:00

3. 2. – 21. 2. 8:00 – 16:00
Sobota 2. 12. 15:00

BROUMOVANKA

aneb Všichni se ptají, komu to hrají – i v letošním roce „trochu
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
jinak“… Rada města Broumov zve všechny příznivce dobré

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s diskotékou
Pro hodné děti připravena odměna.
Konferenční sál IC Broumovska.
Pořádá: Město
Broumov.
Vstupné:
zdarma
Vernisáž
v sobotu
1.2.2014

hudby a tance k předvánočnímu posezení,
poslechu
17. 2.
19:00oblíbené
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav
Holča– spojené s vystoupením
Broumovanky
žáků ZUŠ Broumov.

odpoledne.
KD aStřelnice.
Přijďte siTaneční
vychutnat adventní
atmosféru
odpočinout Pořádá:
od předvánočního shonu. Při adventních prohlídkách
se pokocháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte
se více o vánočních zvycích a tradicích.
12. 2. Vstupné:
19:00 Dospělí 120,- Kč/Děti 60,- Kč
Klášter Broumov.

sběratel lidových povídaček a spisovatel, regionální patriot
a nadšený průvodce zanechal v našem regionu výraznou stopu.
Nové vydání je čtivé i pro současnou mladou generaci, oživené
komiksem a ilustracemi Dalibora Nesnídala, součástí knihy je
i poslechové CD s deseti pověstmi, které pro násánamluvil
TIP!herec
N š
a dabér Karel Richter.
Na představení publikace uslyšíte i osobní vzpomínku
na Antonína Krtičku. Přijďte se zastavit v předvánočním shonu
a koupit vánoční dárek.
Pořádá: Městská knihovna v Broumově. Vstupné: zdarma

PEKLO V HOTELU

v 16.00 hodin. Výstavní
síň
Starépohoštění
radnice zdarma.
Vstupné
a drobné

KD Střelnice: Pořádá: Senior klub Broumovanka, z. s. (finančně
podpořeno Radou města Broumov)

3.12., 10.12. a 17.12.
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
9. 2. 14:00

ADVENTNÍ PROHLÍDKY
BROUMOVANKA
BROUMOVSKÉHO
KLÁŠTERA

POVĚSTI Z POLICKA

Mgr. Michal
Bureš. Kniha
„Pověsti
z Policka – o kraji mezi
A.Davison, Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
tombola.
Borem
a řekou Metují“náměstí.
předkládá známé
Předprodej vstupenek v Ostašem,
prodejněHvězdou,
EDA na
broumovském
i zapomenuté texty Antonína Krtičky-Polického. Od jeho smrti
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klub
Broumov.
Vstupné:
80,-Kč
uplynulo už 65 let,
přesto
tento polický
knihař a knihkupec,

WESTMINSTER

Pondělí 11. 12. 18:00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM – KINO

/ Komedie, Česko, 2017
KlubAnimovaný
seniorů hrdinové,
Broumov
Legendární
které dobře znáte, přicházejí v animované

TRAVESTI

24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. v 11:00 a 13:00

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ
Divadelní soubor J.PROHLÍDKY
K. Tyl, Meziměstí
BROUMOVSKÉHO
Bláznivá komedie o tom,KLÁŠTERA
že ani když jste členem vlády, není

komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné
muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství.
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

TIP!
Náš
Čtvrtek 14. 12. 14:30

o vánočních svátcích nebo poslední den v roce do
jednoduché si něco začítPřijďte
s vdanou
sekretářkou. A vybrat si k záletům
broumovského kláštera a ochutnejte netradiční atmosféru,
hotel, kde je i vaše manželka
čínská obsluha vám moc nerozumí,
kterou anabízí.
SHOW
Základní škola Hradební, Broumov a je
Ulita
Broumov
zvou na To potom
Rezervace
vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz,
734 443 161
přímo
katastrofa.
potřebujete
spolehlivého osobního
16:30 pohádka Jak čerti stavěli sněhuláka
vánoční jarmark s doprovodným programem. Již desátý ročník
Klášter Broumov. Vstupné: Dospělí 120,-Kč/ Děti 60,-Kč
tajemníka,
který vám
17:30 rozsvícení
stromu
TECHTLE
MECHLE
přehlídky umělecké tvořivosti žáků školy
spojený s prodejem
vý- dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
18:00 Olympic revival band
robků žáků s vánoční tématikou.
rozum stát. A pokud se do
všeho
puritánská poslankyně a
Středa
27.připlete
12. 15:00
Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
Kostelní náměstí v Broumově.
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
LETÍME!
–
KINO
pražského kabaretu slečna Stacey, která
je nejlepší
Středa a6.hvězda
12. 18:00
Čtvrtek
14. 12. 17:00
Animovaný/Dobrodružný, Lucembursko/Norsko/Německo/
Městské divadlo Broumov.
Pořádá:2017
Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
imitátorkou Cher u nás.
Belgie/USA,

Neděle 3. 12.

1. ADVETNÍ NEDĚLE

Vánoční ladění

PŘES KOSTI MRTVÝCH – KINO Přednáška: 500 let
Krimi / Drama / Mysteriózní / Thriller
od reformace Martina Luthera
Městské divadlo Broumov.
Polsko / Česko / Německo / Švédsko / Slovensko
Přednášející Mgr. Michal Kitta nás provede životem a dílem
Skrze energickou
a značně
excentrickou
postavu
Janiny
24.a zakladatele
2. 19:00
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
/ 240,-Kč
na místě.
Martina Luthera – kazatele, reformátora
Dušejkové, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polskoprotestantizmu, překladatele Bible do němčiny. V rámci večera
českém pohraničí, ve kterém se v rychlém sledu stane několik
zazní i několik písní, jejichž autorem je sám Luther.
záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu.
Pořádá: Městská knihovna v Broumově. Vstupné: dobrovolné
Hrůza a zděšení
12. 2.z vražd
19:00kontrastují s obecným nezájmem, který
doprovází masové vybíjení divoké zvěře v právě probíhající
Pátek 15. 12. 18:00
lovecké sezóně…
Konferenční sál IC Broumovska.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
7. ročník předvánoční boxerské show

Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda.
Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího bráchu, čapí
mámu, čapího tátu a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní rodina vyráží
na zimu do teplých krajů a Richarda musí nechat doma.
A tak začíná velkolepá ptačí odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a vyráží do dálné
Afriky na vlastní pěst…
Konferenční sál IC Broumovska.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč

KAREL

MARCEL FLEMR - BLUES
GALAVEČER BOXU

Náš

TIP!

PLÍHAL

Pracovní oblečení s sebou, na akci je nutné se předem přihlásit

PŘIPRAVUJEME:

na: zborilova.dasa@ulita.org
IP!
26. 2. 19:00
Kreslírna,
Náš T
Čtvrteksál
7. 12.
19:00 benediktinský klášter v Broumově.
Dospělí 300,-Kč/ Děti 150,-Kč
Úterý 30. 1. 19:00
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
DDM Ulita Broumov. Pořádá: DDM Ulita
Broumov.
ŠPORKOVY BAROKNÍ
PÍSNĚ
ADVENTNÍ
KONCERT
DOKONALÁ
PITOMOST
Vstupné: 190,-Kč
/ 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Poutavé vyprávění okořeněné
Vystoupí: Světlana Nálepková, Kamila Nývltová, Nelly Řehořová,
Divadloobrazem
NaHraně a živými hudebními ukázkami.
16. 12. a 30. 12. od 10:00 a 14:00
Michaela Bábor Nosková
Večerem vás provede PhDr.
Stanislav
Bohadlo,
CSc.Zařídit
Pedagog
se vlastnímu
zasnoubení?
jedno cizí?
Konferenční sál IC Broumovska. Vstupné: 250,- Kč
KLÁŠTEREM OD SKLEPA
PO PŮDU Vyhnout
Získat
strýce vzácnou
starožitnost?
Zachránit
Univerzity Hradec králové,
alepro
především
muzikolog,
badatel
a tetičku
15. 2. 15:00
Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. Nenechte si ujít
před vězením? A nezmačkat si při tom všem sváteční oblek?
popularizátor
české
Pátek 8. 12. 18:00
jedinečnou příležitost nahlédnout do míst,
která jsou běžně
ne- hudby.
Když máte správného sluhu, žádný problém. Slavná dvojice

ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
Vernisáž
výstavy fotografií
Martina
Doležala
– People
around me
Divadlo
D5, Praha

přístupná. Při těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou část
anglického humoru Bertie Wooster a jeho komorník Jeeves,
kláštera, ale také rozsáhlé sklepní prostory,
nově opravené
prodoplněná
o excentrickou
služebnou v netradičním divadle na
sál Kreslírna,
benediktinský
klášter
v Broumově.
story opatských sálů s výstavou Poklady z depozitářů, Opatskou
divadle. Držte si buřinky, jízda začíná!
Pořádá:
pracovnu, prostory 3. patra a nádhernou
půdu. Agentura pro rozvoj
Galerii Ulita v klubu ROK. Vstupné: dobrovolné.
Hrají: Broumovska
Barbora Vyskočilová, Ondřej Novák, Pavel Kryl.
Kapacita prohlídky je omezená.
Městské
divadlo klubu
Broumov.
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč
(pro členy
ArtCafé)
IP!
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici
–
Náš Tnerozlučných
Rezervacekamarádů
vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz,
tel. 734 443 161
Pořádá: Město Broumov.
Pátek 8. 12. 19:00
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitéhoKlášter
ovšem
geniálního
Broumov.
Vstupné: Dospělí 170,-Kč/snížené 110,-Kč
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji na IC

28. 2. 18:00
ARTCAFÉ
MONIKA
NAČEVA
vynálezce–Myšpulína,
mnohdy
ustrašeného, ale oddaného vtipálka
Neděle
17. 12. od
13. 2. 19:00
Pinďu a nemotorného
siláka Bobíka. Tato čtveřice
se vypraví
do8:30 do 13:00
& MICHAL
PAVLÍČEK
POLSKÉ
TATRYÚterý
A OKOLÍ
Adventní
trh v broumovském
Monika Načeva
je česká
herečka,
šansoniérka
pohádky
a zažije
takzpěvačka,
opět jedno
ze svých velkých
a neopakovatelných
Cestopisnáklášteře
přednáška IVAN MLÁDEK
a členka dobrodružství.
Divadla Sklep. Často spolupracuje s řadou předních
Přijďte si vychutnat krásnou předvánoční atmosféru spojenou
a skupina BANJO BAND
českých hudebníků a literátů například s Jáchymem Topolem,
s ukázkou řemesel, bohatým občerstvením, hudebním doprovoMichalem Pavlíčkem a dalšími. A právě s Pavlíčkem si ji můžete
poslechnout
v broumovském
Městské
divadloArtCafé.
Broumov.
Sál Dřevník,
klášterní
zahrada.
Pořádá:
Město
Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 350,- Kč/250,- Kč
(pro členy ArtCafé). Vstupenky v Café Dientzenhofer.

Pavel
Bičiště
Vám
představí
netradiční
formou
dem a prodejem kvalitních regionálních
produktů
– maso,
sýry,
Lenkazábavnou
Šindelářová,aLenka
Plačková,
Libuna, kulturu,
Jan Mrázek,
medy, marmelády, čerstvé pečivo... Akci
hudebně
doprovodí
žes- obyvatel
Vítězslav Marek,
Kalhous
přírodu,
historii
a zvyky
danéZdeněk
oblasti.
ťový soubor pod vedením Štěpána Přibyla.
KD Střelnice Broumov,
Konferenční sál IC. Pořádá:
Město
Nádvoří, Klášter Broumov.
Pořádá:
MěstoBroumov.
Broumov Vstupné: 40,-Kč
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstup zdarma
Předprodej vstupenek v IC Broumovska 280,- Kč/na místě 300,- Kč.

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

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

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

Pořádá: Městská knihovna v Broumově. Vstupné: zdarma

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Středa 27. 12. 18:00
Osobitý pražský bluesový kytarista v současnéKonferenční
době hraje
ve Pořádá:
svém Město Broumov ve spolupráci
sál IC.
Čtvrtekbandu
7. 12. Marcel
17:00 Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu
Zimní Bigboš
s Boxing clubem
Broumov.
odkazu
Veselé povánoční setkání se svěžími kapelami a zajímavým
kořenům
elektrického blues.
Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
Beseda:
Vzpomínky
kapelníka
Sobota
16.
12.
9:00
–
14:00
programem. Křest nových nahrávek kapely KLUCI. Více
Posezeníkytary
s Josefem
Vlkem,
zakladatelem
legendární
kapely
jako
je T-Bone
Walker,
Lowell
Fulson, Clarence „Gatemouth“
informací na FB profilu Bigboš Křinice a na webu www.bigbos.cz.
METRONOM,
nad
jeho
knihou
VZPOMÍNKY
KAPELNÍKA.
Kniha
Otevřený
keramický
atelier
Ulity
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:Broumov.
Město Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam,
B. B. King, Albert
KD Střelnice,
je plná vzpomínek, které se staly během 63-leté praxe kapelníka, Můžete využít svojí kreativitu a vytořit si něco pěkného z hlíny.
Vstupné:
160,-Kč
v
předprodeji
na IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins,
ale
i
současnějším
přístupem
Roberta
Craye,
doplněna je řadou fotografií z archivu hudebníků. Součásti knihy
V ceně je zahrnutý veškerý materiál a výpal v peci, odborná lekje DVD Metronom.
Buddy Guye a Otise Granda.
torka, zázemí naší dílny a drobné občerstvení.
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki - Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek - Zdrój.
Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

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

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny las
dolnoreglowy rosnący wokół wodospadu objęty jest ochroną i stanowi
krajobrazowy rezerwat przyrody.
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Kurort Lądek - Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion
bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt„Wojciech“(früher„Marienbad“),
in der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.

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

81

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

Kurort Długopole - Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das a usgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole - Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

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

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

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

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

w w w.skozk.eu

W 2017 roku zorganizowaliśmy 3 plenery artystyczne,
w których wzięli udział artyści z Polski, Czech i Ukrainy.

Uroczysta Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego 2017 odbyła się 04.04.2017 roku w Świdnicy. Julian Golak,
wiceprzewodniczący Sejmiku oraz wicemarszałek Tadeusz Samborski dokonali odznaczenia medalem „Za zasługi
dla Województwa Dolnośląskego”, kilku działaczy kultury z Polski i Republiki Czeskiej.
Na zdjęciu Julian Golak odznacza Rudolfa Fogla oraz Helenę Ogriszczenkovą z Broumova.
Po raz czwarty zaprosiliśmy młodzież z Ukrainy.
do uczestnictwa w Dolnośląskiej Szkole Jesiennej.

Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej w 2017 r.
• KULTURA • EDUKACJA • RELIGIA • ROZWÓJ RELACJI POLSKO-CZESKICH
• POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE

Jak co roku zorganizowaliśmy Szkołę Letnią dla polskiej
młodzieży z Białorusi. Na zdjęciu uczestnicy na szczycie Śnieżki.

Polsko-czeska konferencja „Tolerancja i wolność na szlakach
wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro”
w Broumovie.

W Świdnicy w dniu 04.04.2017r., w czasie uroczystej
Inauguracji Polsko-Czeskiego Roku Kultury-2017,
organizatorzy podarowali obrazy powstałe podczas
Międzynarodowych Plenerów Artystycznych dla Jakuba
Karfika Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie
oraz Arkadiusza Ignasiaka, Konsula Honorowego
Republiki Czeskiej we Wrocławiu.

Po raz 28. zorganizowaliśmy Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. W 2017 roku łącznie
zrealizowano ponad 140 wydarzeń społeczno- kulturalnych
oraz edukacyjnych w 44 miejscowościach w Polsce i w Czechach.
W naszych akcjach uczestniczyło łącznie ponad 12 tys. osób
z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Jubileuszowa 15. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” i pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach
przyciągnęły do Nowej Rudy łącznie prawie 1 000 uczestników.

Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne zgromadziło kilkadziesiąt
osób zaangażowanych w działania zbliżanie narodów
polskiego, czeskiego, gruzińskiego, niemieckiego
i ukraińskiego.

W 2017 roku współpracowaliśmy m.in. z:
匀䐀刀唀紁䔀一촀
䔀嘀刀伀倀䄀 唀一䤀伀一
䈀刀伀唀䴀伀嘀

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIDNICY, POGOTOWIE RATUNKOWE W KŁODZKU I W ŚWIDNICY,
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU
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