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Dzierżoniów, kościół
pw. św. Jerzego

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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Bp Ignacy Dec

NA SŁUŻBIE PRAWDY SŁOWA WCIELONEGO
Chrześcijaństwo religią
inkarnacji
Czcigodni Bracia Kapłani!
Drodzy Bracia Diakoni i Klerycy!
Szanowni Pracownicy mediów!
Bracia i Siostry w Chrystusie!
Za nami Święta Narodzenia Pańskiego. Przychodzi czas
na podsumowanie tych świątecznych dni. Podsumujmy
więc i przypomnijmy najpierw,
że istotą tych świąt nie były
choinki, wieczerza wigilijna, prezenty, nawet piękne kolędy. To
wszystko stanowiło zewnętrzny,
bardzo przez nas ceniony wystrój
świąteczny. Istotą zakończonych
świąt było przypomnienie faktu, że Bóg zamieszkał na ziemi
w ludzkiej postaci. Druga Osoba Boska, Odwieczny Syn Boży,
nie przestając być Bogiem, stał
się prawdziwym człowiekiem,
przybrał naturę ludzką, rodząc się
w Betlejem, w określonym czasie
ludzkiej historii z wybranej przez
Boga niewiasty, Dziewicy Maryi.
Zauważmy, że żadna z dawnych,
a także współczesnych religii, nie
głosiła i nie głosi takiej prawdy.
Tylko chrześcijaństwo jest religią inkarnacji, twierdzącą, że
Bóg przebywał na ziemi jako
człowiek, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
Nie powinno być Świąt Bożego
Narodzenia bez przypomnienia,
że Maryja porodziła drugą osobę
Boską jako człowieka. Wcielenie
Syna Bożego dla naszego zbawienia stało się ogromną promocją
człowieka. Dla wyznawców Chrystusa, czyli dla chrześcijan, Święta
Narodzenia Pańskiego były szczególnym czasem dziękczynienia
za dar ludzkich narodzin Syna
Bożego, za Jego Kościół i za ciągłą, zbawczą obecność Chrystusa wśród nas. W drugim punkcie
naszej refleksji pochylimy się nad
ogłoszonym wśród nas Słowem
Bożym.
Przesłanie ogłoszonego
Słowa Bożego
Dzisiejsze czytanie pierwsze
stanowi początek Pierwszej Księgi Samuela. Odczytany fragment
opowiada o Ilkanie, który wedle
ówczesnego zwyczaju miał dwie
żony: Annę i Peninnę. Anna była
bezdzietna, natomiast Peninna
miała kilkoro dzieci. Mąż darzył

większą miłością bezdzietną
Annę, która była ciągle wyśmiewana i upokarzana przez
swoją rywalkę. Mąż widział ów
ból swojej bezdzietnej żony.
Pewnego dnia zapytał: „Anno,
czemu płaczesz? Dlaczego nie
jesz? Czemu się smuci twoje serce? Czyż ja nie znaczę dla ciebie
więcej niż dziesięciu synów”?
(1 Sm 1,8). Widzimy tu szlachetność męża i ból kobiety, doświadczonej przez niepłodność.
Z dalszych kart Pierwszej Księgi
Samuela dowiadujemy się, że
bezpłodna Anna wyprosiła sobie potomka. Po jakimś czasie
urodziła syna, któremu nadała
imię Samuel. Był on prorokiem,
który został powołany, by namaścić pierwszego i drugiego króla
Izraela; najpierw Saula, a potem
Dawida. Jaka prawda wynika
z tej historii? Prawda pierwsza:
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On sprawił, że staruszka
Anna urodziła wymodlonego
syna, który został powołany
na proroka - do wielkich zadań.
Prawda druga: Do wielkości idzie
się często drogą upokorzenia
i cierpienia.

Ks. bp. Ignacy Dec składa życzenia noworoczne pracownikom mediów.
Fot. Marek Zygmunt

Przesłanie perykopy
ewangelicznej
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam dwa wydarzenia:
pierwsze, publiczne wystąpienie
Jezusa oraz wybór przez Niego
pierwszych uczniów: Szymona
i jego brata Andrzeja oraz Jakuba
i jego brata Jana. Jezus wygłasza
pierwsze programowe kazanie.
Jest ono bardzo zwięzłe: „Czas się
wypełnił i bliskie jest Królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1,15). Czym
jest owo Królestwo Boże, którego nadejście zapowiadał Jezus?
W oparciu o późniejsze nauczanie Chrystusa, możemy powiedzieć, że Królestwo Boże, które
ogłaszał Chrystus, nie utożsamia się z żadnym królestwem
ziemskim. Nie ma określonego
terytorium, nie ma granic. Jest
wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa, naśladują Jego
świętość i korzystają z Jego łaski. Głową - królem w tym królestwie jest On sam - Jezus, my
zaś możemy być członkami tego
królestwa, jeśli uwierzymy, że On
jest Zbawicielem świata, jeśli Go

Uczestnicy spotkania noworocznego. Fot. Marek Zygmunt

Dzielenie się opłatkiem. Fot. Joanna Wudyka

pokochamy, przyjmiemy Jego naukę i będziemy nią kształtować
nasze życie. To Królestwo Boże
jest wspólnotą bożo-ludzką. Jest
na tym świecie, ale nie z tego
świata. Moc tego królestwa mie-

rzy się nie siłą fizyczną, nie armią,
nie gospodarką, nie budżetem,
ale miłością, poświęceniem i służbą dla drugich. Członkowie tego
królestwa przestrzegają konstytucji, którą jest przykazanie mi-
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łości i Osiem Błogosławieństw.
Drugie wydarzenie przedstawione w dzisiejszej Ewangelii,
to powołanie pier wsz ych
uczniów, to właśnie pierwsze
zaproszenie do wstąpienia
w szeregi członków Królestwa
założonego na ziemi przez
Chrystusa. My także weszliśmy
już do tego Królestwa przez
nasz chrzest. W tym Królestwie
Bożym, które zwykle utożsamiamy z Kościołem, otrzymujemy
różne zadania, różne powołania.
Najwięcej osób jest powołanych
do małżeństwa, aby być mężem,
żoną, matką, ojcem. Niektórzy
zostali powołani, aby być kapłanami, czy osobami życia
konsekrowanego. W te główne
powołania wpisują się nasze powołania szczegółowe, związane
z naszą pracą, z pełnieniem różnych funkcji i różnymi życiowymi
zadaniami. Wśród tych powołań
znajdujemy także powołanie
dziennikarskie i do każdej innej
pracy w mediach. Przypomnijmy dyrektywy Kościoła związane
z tym powołaniem.
Etos pracownika mediów
Pracownicy mediów to ludzie
powołani do przekazu słowa,
informacji o Bogu, o ludziach
i o zdarzeniach. Warto znowu
przypomnieć, że w przekazie

informacji o kimś lub o czymś zawierają się zwykle dwie główne
czynności: informacja o faktach
oraz interpretacja tych faktów.
Jako ludzie powołani do przekazów medialnych mamy obowiązek zapoznać się z faktami;
powinniśmy rzetelnie ustalić fakty, co się naprawdę wydarzyło.
Już na tym odcinku mogą być
poważne nadużycia. Można przecież fakty zakłamywać. Mówimy
dzisiaj o zakłamywaniu historii,
o zakłamywaniu rzeczywistości.
Trwa w świecie zakłamywanie historii. Są dziś znaczące różnice w przedstawianiu najnowszej historii przez historyków polskich, niemieckich, ukraińskich
czy rosyjskich. Zacietrzewienie
ideologiczne czy nacjonalistyczne bierze górę nad wymogiem
prawdy o faktach. Przez wiele lat
rozpowszechniano kłamstwo katyńskie. Do dziś trwa kłamstwo
o zbrodniach na Wołyniu. Prawda o katastrofie smoleńskiej jest
dotąd niewyjaśniona. Obowiązkiem dziennikarza jest dotrzeć
do prawdy o faktach i wydarzeniach oraz je prawdziwie opisać,
zgodnie z tym, co się naprawdę
wydarzyło. Fakty opisujemy nie
wybiórczo, ale integralnie.
Przypomnę także, że druga
czynność w przekazie informacji, to interpretacja faktów. Jest
to zadanie nieco trudniejsze,
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Jasełka w wykonaniu kleryków. Fot. Joanna Wudyka

gdyż często tę interpretację
wyznaczają właściciele, bądź
też osoby czy instytucje finansujące ośrodki medialne.
Winniśmy więcej modlić się
do Ducha Świętego, byśmy
byli sprawiedliwi, obiektywni
i życzliwi w ocenach tego, co
się dzieje, aby nie było złośliwości. Nie dajmy się opanować
przez poprawność polityczną
czy partyjną. Nie jest to łatwe,
bowiem kto płaci, ten żąda.
Znane jest powiedzenie,
że gdy na stole są pieniądze,
to prawda milczy. Nie wolno
sprzedawać prawdy i dobra
za pieniądze. Popatrzymy na
żałosny przykład Judasza.

Drodzy Pracownicy mediów,
róbcie wszystko, aby wasza posługa była uczciwa. Unikajcie
kłamstwa i złośliwości. Jeśli nie
zejdziecie z drogi prawdy i zatroskania o dobro, to Pan nagrodzi was wewnętrzną satysfakcją,
poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku. Pozostańcie wierni
prawu Bożemu i wymogowi waszego sumienia. Amen.
Słowo do dziennikarzy wygłoszone podczas Nabożeństwa
Słowa Bożego w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy na noworocznym spotkaniu
8 stycznia 2018 roku.

Drodzy Czytelnicy „Ziemi Kłodzkiej”!
Minęły kolejne w naszym życiu Święta Bożego Narodzenia i rozpoczął się nowy Rok 2018. Nie wiemy,
co nam on przyniesie? Jesteśmy jednak pełni nadziei, opartej na zaufaniu do Bożej Opatrzności. To Pan
Bóg przecież jest głównym Gospodarzem tego świata, który kiedyś stworzył, do którego przysłał swojego
Syna, i w którym nas także powołał do życia
Każdy rok w Kościele polskim posiada hasło duszpasterskie, wokół którego skupia się jego działalność
ewangelizacyjna. W 2018 roku towarzyszy nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wokół
tych słów chciałbym osnuć życzenia noworoczne dla wszystkich Czytelników „Ziemi Kłodzkiej”, do których ja też się zaliczam.
Życzę Wszystkim, abyśmy pamiętali, że jesteśmy podobni do samego Boga, gdyż od czasu naszego
chrztu uczynił z nas dla siebie mieszkanie. Św. Paweł Apostoł wyraźnie powiedział: „Czyż nie wiecie, że
jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy
Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17).
Życzę, abyśmy mieli świadomość, że jesteśmy obdarzeni darami Ducha Świętego i dzięki temu byli
mądrzy, rozumni, umiejętni, mężni, pełni dobrych rad, pobożni, delikatni i pokorni wobec Boga i ludzi.
Życzę dobrej atmosfery w waszych rodzinach i miejscach pracy. Wreszcie życzę dobrego zdrowia duchowego i fizycznego. Niech Maryja, Patronka Ziemi Kłodzkiej i Królowa Polski zachowuje Was w swojej
łaskawej opiece.
Wasz biskup Ignacy

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

6
Teresa Bazała

TAJNA ORGANIZACJA „MAŁA GARSTKA” W NOWEJ RUDZIE
W latach 1951-1952 działała w Nowej Rudzie antykomunistyczna Tajna Organizacja „Mała Garstka”. Założył ją
przybyły z Sycowa do Szkoły
Przysposobienia Górniczego
w Nowej Rudzie Jan Kowalski.
Wcześniej prowadził taką działalność z kolegami w Szkole
Podstawowej w Sycowie. Organizacja, którą założył z kolegami Ryszardem Lisowskim
i Mieczysławem Bąkiem, działała na terenie internatu szkoły.
Jak wynika z ich zeznań
złożonych po aresztowaniu, młodzi konspiratorzy,
do których dołączyli jeszcze Jerzy Grabka, Stanisław Barszcz,
Jan Czaja, Jan Kurzeja, Zenon
Król i Stanisław Fiodorczyk
podjęli walkę z systemem
komunistycznym. Celem organizacji było przygotowanie
i kolportaż ulotek na terenie
Nowej Rudy. Planowali też rozpoczęcie walki partyzanckiej
w lesie i poszukiwali możliwości zdobycia broni. Jan
Kowalski i Ryszard Lisowski
wykonali na murze więzienia
w Nowej Rudzie napisy „Precz
ze Stalinem”, „Precz z Bierutem”.
W grudniu 1951 roku odbyli
całą grupą w okolicach szpitala
w Nowej Rudzie jedyne spotkanie, podczas którego rozmawiali o dalszych działaniach.
Jeden z członków tej grupy powiadomił o wszystkim ówczesnego kierownika internatu,
a ten doniósł do miejscowego
Urzędu Bezpieczeństwa.
Grupa rozpracowywana
była do marca 1952 roku.
Kowalskiego i jego kolegów
aresztowano i osadzono
w kłodzkim więzieniu, gdzie
poddani zostali brutalnemu
śledztwu. 18 czerwca został
sformułowany akt oskarżenia przeciwko członkom Małej
Garstki ze Szkoły Przysposobienia Górniczego w Nowej
Rudzie. 24 czerwca zostali
przetransportowani do Wrocławia, gdzie byli sądzeni.
Proces odbył się w dniach
4 - 5 lipca 1952 roku w Wojskowym Sądzie Rejonowym
we Wrocławiu. Jan Kowalski
został oskarżony o przygotowanie zmiany ustroju państwa
polskiego poprzez rozpowszechnianie pism, które mia-

Pomnik - Kamień Pamięci Małej Garstki odsłonięty 17 maja 2017 roku przez Leokadię Marynkę (zbiory prywatne I. Chowańska)

ły wyrządzić szkodę państwu
oraz utworzenie nielegalnej
organizacji. Mieczysław Bąk,
Ryszard Lisowski, Jerzy Grabka i Stanisław Barszcz zostali
oskarżeni o działalność w organizacji, której celem miała być
zmiana przemocą ustroju państwa polskiego. Wydany wyrok
skazywał Jana Kowalskiego
na 5 lat więzienia z utratą praw
publicznych i obywatelskich,
praw honorow ych przez
trzy lata, Mieczysława Bąka
na 2 lata z utratą praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na 1 rok, Ryszarda
Lisowskiego na 2 lata z utratą
praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych
na 1 rok, Jerzego Grabka
na 1 rok z utratą praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na 1 rok, Stanisława
Barszcza na 1 rok z utratą praw
publicznych i obywatelskich,
honorowych na 1 rok.
Obrońcy członków „Małej
Garstki” złożyli do Najwyższego Sądu Wojskowego
w Warszawie skargi rewizyjne
na wyrok sądu wrocławskiego.
Sędziowie Sądu Najwyższego
podtrzymali wyrok. Wszyscy
oprócz Jana Kowalskiego
zostali zwolnieni w grudniu
1952 roku na mocy ogłoszonej
amnestii dla więźniów młodocianych. Jan Kowalski odby-

wał dalej karę w więzieniu dla
młodocianych przestępców
w Jaworznie. W 1953 roku
przewieziony został do Warszawy, gdzie pracował na
budowie jako pomocnik
murarza. Po powrocie do
Jaworzna pracował ciężko w kopalni. Po licznych
prośbach matki skrócono
mu karę. Opuścił więzienie
26 maja 1954 roku.
Udało mu się wrócić do
Sycowa. Dzięki staraniom
rodziców ukończył Szkołę
Weterynaryjną w Człuchowie
i pracował w lecznicy zwierząt.
W 1967 roku wraz z rodziną
zamieszkał w Iławie, gdzie realizował się także jako twórca
ludowy.
M ł o d z i l u d z i e zo s t a l i
w wieku 16 -17 lat oskarżeni
o bardzo poważne zbrodnie.
Wyroki w stosunku do ich wieku były bardzo wysokie. W dokumentach UB przedstawiani
są jako zatwardziali wrogowie
systemu komunistycznego.
Po zwolnieniu z więzienia mieli
bardzo duże problemy ze znalezieniem pracy, nie mogli
realizować swoich planów życiowych. Aż do upadku PRL-u
byli obserwowani przez UB
I SB . Dopiero po upadku komunizmu zostali zrehabilitowani, a wyroki zostały unieważnione.

Ich losy życiowe przybliżają
wspomnienia Leokadii Hołubeckiej, uczestniczki „Małej
Garstki” w Sycowie, przedstawione przez Iwonę Chowańską w książce : „Niezłomni
z pogranicza”, (Kępno 2017)
w rozdziale „ Mała Garstka”
60 lat po…”, której fragment
drukujemy za zgodą Autorki.
Informacje opracowano
na podstawie pracy licencjackiej pt. „Mała Garstka w Sycowie
i Nowej Rudzie w l.1950-1952”, napisanej przez Dawida Nowaka na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2016 roku pod kierunkiem
dr hab. Janusza Mierzwy.
W dniu 27 kwietnia 2018
roku za zgodą Dyrekcji na
budynku Noworudzkiej
Szkoły Technicznej, dawnej
Górniczej, zostanie odsłonięta Tablica upamiętniająca
działania „Małej Garstki”
w Nowej Rudzie.
Wszyscy, którzy chcieliby
wesprzeć ufundowanie Tablicy, proszeni są o przekazanie swojego daru na konto:
Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, ul. Strzelecka
2 a, 57-400 Nowa Ruda
nr 21 1020 5112 0000 7902
0042 8854 z dopiskiem
„Mała Garstka”.

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

7

Iwona Chowańska

MAŁA GARSTKA 60 LAT PO…
„Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój jak dąb zuchwały… Jęli ci liście drzeć i ścinać… Jęli ci ciało
w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty jak martwa chmura za kratami…
(…) posłuchasz serca; serce żyje…
Fragment wiersza K. K. Baczyńskiego.
Wiersz ten pomagał 16–letniej Leokadii przetrwać komunistyczne więzienie we Wrocławiu przy ulicy Sądowej w 1952 roku.

Zdarza się w życiu taki czas,
który może odmienić wszystko,
może stać się zaczynem czegoś
ważnego, a zarazem wielkiego,
czegoś co może zmienić bieg życia zwykłego człowieka, a także
historii przez duże H. Taki właśnie
wyjątkowy czas stał się moim
udziałem. Rozpoczęłam zwyczajny rok szkolny 2009/2010. Nic nie
zapowiadało jakichkolwiek wielkich wydarzeń w moim rytmie
pracy nauczyciela i wychowawcy.
Kolejnego dnia września postanowiłam uporządkować archiwa,
znajdujące się w mojej szkole,
tj. Gimnazjum im. Jana Pawła II,
wytworzone po zakończeniu
II wojny światowej i dotyczące
głównie życia uczniów oraz nauczycieli. Wtedy to natknęłam się
na interesujące kroniki poszczególnych klas. Moim oczom ukazały się zdjęcia pięknej dziewczyny
w szkolnym fartuszku, który był
okraszony czerwoną chustą.
Zauważyłam podpis, znane mi
wcześniej nazwisko i imię skojarzyłam z wcześniej przeczytanym
wspomnieniem w lokalnej prasie. Nie ukrywam, że informacje
z kronik bardzo mnie zaintrygowały, postanowiłam działać.
Jako historyk wiedziałam, że
muszę zrobić wszystko, aby odnaleźć bohaterów z kronik. Nie
wiedziałam jeszcze, jak to zrobić,
ponieważ nigdzie nie znalazłam
adresów, jakichkolwiek śladów,
po których mogłabym trafić
na jakiś konkretniejszy trop.
Byłam jednak tak mocno zdeterminowana, że nic nie mogło
stanąć mi na przeszkodzie, aby
w szczegółach poznać historię
Ich życia. Koniecznie chciałam
dowiedzieć się, jak potoczyły się
losy tych wyjątkowych uczniów,
dzielnych chłopców i odważnej,
mądrej dziewczyny. Uruchomiłam wszystkie kontakty, skrupulatnie dopytując, czy może ktoś
z ich rodzin pozostał w naszym
mieście lub okolicach. Kolejne
dni jesieni 2009 roku poświęciłam na szukanie informacji.
Na początku październik a
wiedziałam już więcej, dużo

więcej, co ciekawe okazało
się, że wpadłam na trop nielegalnej organizacji antykomunistycznej, działającej od
1950 roku w naszej szkole.
W mojej głowie nieustannie kołatała myśl – czy oni żyją. Kto może
z nich jeszcze coś powiedzieć?
W końcu znalazłam żyjących:
telefony, paniczny strach... nie
odbiera, raz..., drugi..., trzeci...,
nareszcie usłyszałam w słuchawce energiczny, chrypiący
i stanowczy głos kobiecy, który
powiedział: Marynka słucham!
I wtedy, tego październikowego popołudnia 2009 roku
okazało się, że odszukałam bohaterkę Małej Garstki, tę piękną
dziewczynę w szkolnym fartuszku i czerwonej chuście z kroniki
szkolnej. Już po tej pierwszej
rozmowie czułam, że to będzie
początek wspaniałej przyjaźni,
wielkiego doświadczenia i przełomu dla naszej szkolnej i lokalnej społeczności. Umówiłam się
z Panią Leokadią na spotkanie
w Szczecinie. Pojechałam jak
na skrzydłach z mężem Romanem w historyczną podróż, był
22 października 2009 roku. Jadąc

do Pani Leokadii Marynki, znanej
mi z kroniki Leokadii Hołubeckiej,
sądziłam, że zastanę zmęczoną
życiem starszą panią, sponiewieraną przez los i niepogodzoną
z krzywdą, którą wyrządził jej
zbrodniczy system totalitarny
– najpierw nazistowski, a później komunistyczny. Tak jednak
nie było! Zastaliśmy tryskającą
energią, piękną kobietę, radosną,
z poczuciem humoru, choć oczywiście doświadczoną życiem.
Słowami nie oddam tego,
co zadziało się podczas naszego
spotkania. Mogę tylko postarać
się w niewielkim wymiarze przelać na papier nasze przeżycia.
To była swoista podróż w czasie, wielkie przeżycia i emocje,
przy całkowitym „stopieniu się”
historii życia rodziny pani Leokadii z losami Polski. Opowiadanie
o życiu polskich rodzin na Kresach, od momentu odzyskania
niepodległości, kiedy to wszyscy
radowali się z daru, jakim była,
II Rzeczypospolita, aż po podróż,
w której to zły los sprawił, że życie
Polaków nabrało znowu potwornego wymiaru – okresu okupacji
w niewoli sowieckiej, niemieckiej,

Drużynowa Leokadia w Szkole Powszechnej 1951 rok (zbiory prywatne I. Chowańska)

w końcowym okresie wojny i dramatu życia w komunistycznym
reżimie po II wojnie światowej.
W ciągu dwóch razem spędzonych dni usłyszałam z ust
pani Leokadii historię, która zmieniła moje życie zawodowe na zawsze. Pani Leokadia, opowiadając
historię swego życia, przekazała
skupione jak w soczewce, informacje o losach Polaków żyjących
w połowie XX wieku w epoce
totalitaryzmów. Rozpoczęła
swą opowieść tak:,,Urodziłam się
w 1935 w rodzinie Hołubeckich
w Zamostyszczach koło Kostopola na Wołyniu. Rodzice prowadzili
gospodarstwo, żyło nam się dobrze, byliśmy szczęśliwi, cieszyła
nas odrodzona Polska, w której
mogłam spędzić najpiękniejsze
chwile mego życia – beztroskie
dzieciństwo. Mieszkaliśmy wśród
swoich, w przepięknym miejscu
żyznej wołyńskiej ziemi, krystalicznie źródlanej wody, zieleni
lasów i błękitu nieba, które razem dawały widok niezwykłego
miejsca na ziemi.
Niestety, 17 września 1939
roku wszystko się skończyło
– wybuchła wojna, całe do-
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tychczasowe życie zamieniło
się w koszmar. Babcia Aniela,
z domu Hermaszewska, zostaje wywieziona na Syberię, brat
ojca ginie z rąk enkawudzistów w Ostaszkowie. Szalejące
w czasie wojny bandy UPA zmusiły naszą rodzinę do pozostawienia dobytku i ucieczki do Kostopola. Ukraińcy zamordowali
moją babcię Urszulę Bagińską,
oraz szwagra mamy, Stefana
Mazurkiewicza.
Ojciec Józef z matką Romaniną uciekają z nami przed
banderowcami, cudem przeżyliśmy mordy, niestety zostaliśmy
w trakcie ucieczki aresztowani
przez Niemców i przewiezieni
do obozu na Majdanku. Moja
rodzina cudem uniknęła komory
gazowej, Niemcy potrzebowali
rąk do pracy i zostaliśmy wywiezieni do Niemiec w okolice
Oleśnicy do Miodar. Był 1943 rok.
Okupację przeżyliśmy wszyscy,
czyli rodzice i my, dziewięcioro
dzieci. Po zakończeniu działań
wojennych, w maju 1945 roku
rodzice otrzymali gospodarstwo
rolne we wsi Długa w powiecie
sycowskim (obecnie Wielowieś).
Gospodarstwa w tej wsi otrzymali także inni z naszych stron, czyli
rodziny Kowalskich, Gorzeloków,
Rajewskich i Cybulskich. Ludzie
cieszyli się z ziemi i z domów,
które zajmowali. Pomagali sobie,
jak mogli. Dzielili się chlebem,
mlekiem, nasionami. Byliśmy
wtedy jedną, wielką rodziną,
do której co rusz ktoś wracał
bądź to z Syberii, bądź z Niemiec.
Coraz bardziej zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że na swoje,
na Wołyń, powrotu nie ma. Jesienią wszystkie dzieci rozpoczęły
nowy rok szkolny.
Życie po II wojnie światowej
na Ziemiach Odzyskanych było
trudne. Od samego początku
mój ojciec Józef był sołtysem.
Wszystkie zebrania i agitacje
we wsi odbywały się u nas
w domu, gdyż mieliśmy duże
mieszkanie. Zebrania odbywały
się coraz częściej, gdy rzucono
hasło kolektywizacji wsi. Udział
w nich był obowiązkowy. Widziałam czarną rozpacz chłopów,
którzy nie mogli pojąć, dlaczego
mają oddać ziemię otrzymaną
całkiem niedawno i to akurat
wtedy, gdy ciężko uprawiana
zaczęła wreszcie dawać plony.
Przystąpiono do upaństwawiania
wszystkiego, co się dało. Prześladowano „kułaków”. Zabroniono
słuchania zagranicznych radio-

stacji, zwłaszcza Wolnej Europy. Nie można było opowiadać
kawałów politycznych, a nawet
wymawiać imienia „Józef”, aby
nie obrażać „wodza narodów”.
W szkole zdjęto krzyże, nie odmawialiśmy modlitwy przed
nauką i po nauce, zlikwidowano religię oraz zbiorowe chodzenie na mszę św. W niedziele
za to chodziliśmy całą szkołą
na stonkę, którą „przeklęci
Amerykanie” rozwlekli po polach ziemniaczanych polskich
PGR–ów oraz jednej spółdzielni
produkcyjnej w Nowym Dworze,
w której osiedlono górali. Narastał strach przed UB, bo co kogoś zabrali, to ślad po nim ginął.
Ludzie, którzy wrócili z Syberii,
a także osadnicy ze Wschodu
znali „dobrobyt”, jaki panował
w kołchozach i panicznie bali
się wprowadzanej kolektywizacji.
Mała garstka i orzeł
w koronie
– My, młodzi, czyli kilkoro dzieci w wieku 15–16 lat,
w tym ja, Jan Kowalski i Staszek
Królak, bardzo przeżywaliśmy to,
co działo się we wsi i pobliskim
Sycowie – kontynuuje swoją
opowieść pani Leokadia. – Nie
chcieliśmy kołchozów i 17. republiki. Wyszukiwaliśmy stare
gazety i książki, po cichu śpiewaliśmy „Witaj Majowa Jutrzenko” i „Czerwone maki na Monte
Cassino” oraz czytaliśmy książki

religijne. Założyliśmy organizację Mała Garstka, której wodzem
był Janek Kowalski. Przy pomocy ręcznej drukarki i pieczątek
z kartofli drukowaliśmy ulotki,
które chłopcy rozrzucali po lesie
i drogach. Wycinaliśmy w ziemniakach symbol zakazanego
przez władzę orła w koronie
i pozostawialiśmy ten wizerunek,
gdzie się tylko udawało! Spotykaliśmy się w domu u Janka,
czasem w szkolnej harcówce.
Nigdy nikomu z dorosłych nie
przyznaliśmy się do tej tajemnicy
i tej działalności. Wkrótce przyszło nam za tę odwagę zapłacić
wysoką cenę.
Po ukończeniu szkoły podstawowej zdałam egzamin
do Liceum Pedagogicznego
we Wrocławiu przy ulicy Trzebnickiej, a Janek poszedł do szkoły górniczej w Nowej Rudzie
i przestaliśmy się spotykać. Tylko jak przyjeżdżałam na Boże
Narodzenie, to chłopcy chwalili
się, że werbują do Małej Garstki
nowych członków i drukują ulotki opatrzone orłem w koronie.
W internacie przy ulicy Krętej
we Wrocławiu nie mogłam pogodzić się z tym, że nie wolno
nam było chodzić do kościoła,
który przylegał do budynku.
Czułam się też pokrzywdzona,
iż nie dostawałam stypendium,
które pobierały nawet „bogatsze
z domu” koleżanki. No, ale byłam
córką indywidualnego rolnika,
gospodarza na sześciu hektarach!

A, że z tego pola utrzymywała
się jedenastoosobowa rodzina,
po prostu nie było ważne.
– W marcu 1952 roku, w czasie lekcji, wszedł do klasy dyrektor liceum. Poprosił mnie, abym
zabrała teczkę i poszła z nim
do jego gabinetu. Tam czekało
na mnie dwóch panów. Dyrektor przyniósł mi płaszcz i buty
z szatni. Kazał się ubierać i iść
z nieznajomymi. Zapytałam dyrektora, dokąd mnie zabierają.
On odpowiedział, że wszystkiego
się niebawem dowiem. Panowie
w gabardynowych płaszczach
w ogóle się nie odzywali. Wyszłam z nimi ze szkoły. Poszliśmy
w kierunku Placu Powstańców
Wielkopolskich. Pod wiaduktem
czekała czarna limuzyna. Wepchnięto mnie do niej. Byłam
przerażona. Dokąd mnie zabierają? Chyba mnie zamordują! –
myślałam.
– Dlaczego dyrektor mnie
z nimi puścił? Przecież miałam
dopiero 16 lat. Zawieziono mnie
na ulicę Sądową. Posadzono na
dyżurce i kazano czekać. Byłam
głodna, zmarznięta i chciałam
bardzo do toalety. Wyrwano mi
teczkę z rąk, wybebeszono kieszenie fartucha, bluzki, nie zapomniano sprawdzić, co mam
w skarpetach i butach. Dopiero
w nocy wywieziono mnie tą
samą limuzyną do Sycowa i osadzono w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa. Tam odebrano mi
wszystko. Zostałam tylko w lek-

Szkoła w Wielowsi – 1946 rok. Na zdjęciu mały Janek Kowalski (górny rząd, 4 od lewej)i Leokadia Hołubecka (drugi rząd,
5od lewej) z kolegami i koleżankami w otoczeniu niezwykłej nauczycielki pani Zofii Jędrzejczyk.
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kiej sukience i rozsznurowanych
półbutach. Zaprowadzono mnie
do bardzo głębokiej piwnicy,
gdzie za okno służyła szpara pod
sufitem, a wiadro było ubikacją.
W kącie stała prycza z brudnym
siennikiem, kocem oraz poduszką wypchaną sianem.
Każdy dzień w sycowskim
więzieniu UB był taki sam. Rano
wynoszenie wiadra, mycie się
pod kranem w zimnej wodzie,
bez mydła. Po „toalecie” i byle jakim śniadaniu – przesłuchanie.
Czasami przesłuchiwano mnie
tylko trzy razy w ciągu dnia,
najczęściej cztery razy - wspomina. Pytano w zasadzie o jedno
i to samo: „Kto nam kazał, gdzie
zbieraliśmy się, ile napisaliśmy
ulotek, kto nauczył nas śpiewać
zakazane piosenki?”. Pytaniom
towarzyszyły pogróżki przesłuchującego: „Życia to ty już nie
będziesz miała, ty wrogu ludu
i władzy ludowej, ty sanacyjny
pomiocie!”. Kiedy powiedziałam śledczemu, że moja jedna
babcia została zamordowana
przez Ukraińców, druga zmarła
na Syberii z głodu, wywieziona
tam przez bolszewików, a wujek
i stryjek zginęli w Katyniu, myślałam, że mnie rozszarpie. Długo
świecił mi w oczy silną żarówką,
a potem godzinami kazał stać
pod ścianą. I w tym stylu prowadzono śledztwo od 24 marca 1952 roku do końca czerwca.
Później dostałam trochę widniejszą celę i rzadziej mnie przesłuchiwano. Zawdzięczam to chyba
doktorowi Julianowi Jakimowiczowi, który przyszedł pewnego
dnia mnie zbadać. Przy badaniu
wyprosił z celi ubeka, przytulił
mnie i powiedział: „Biedne dziecko, wyleczyłem cię ze świerzbu
i anemii, a oni cię teraz wykończą”. Słowa te mówił mi szeptem,
na ucho, bojąc się chyba podsłuchu.
Przez cały czas siedzenia
w sycowskim areszcie nie myłam
się ciepłą wodą, nie zmieniałam
również odzieży, choć byłam
przecież kobietą. Podarłam więc
prześcieradło na pasy. Śledczy
zagroził mi, że zostanę dodatkowo ukarana na zniszczenie
mienia państwowego. Kiedy
poprosiłam go o jakiś środek
opatrunkowy, roześmiał mi się
w twarz i głośno powiedział:
„A może chcesz jeszcze zegarek z wodotryskiem?” W końcu
przewieziono mnie ponownie
do Wrocławia na ulicę Sądową.
Tam po kąpieli ubrałam prze-

prane w ciepłej wodzie szmaty,
po czym zaprowadzono mnie
do celi, w której siedziało już
dwanaście kobiet. Sześć spało na łóżkach, drugie sześć
na siennikach na podłodze.
W kącie stał „kibel” z pokrywką.
W celach okna nie były otwierane, więc latem upał był nie
do zniesienia. Dlatego też w czasie największych upałów otwierano drzwi do cel znajdujących się
naprzeciw siebie. W czasie tego
wietrzenia musiałyśmy siedzieć
na podłodze z głowami zwróconymi do okna i nie wolno nam
było odzywać się lub wykonywać
żadnych porozumiewawczych
gestów. Po kwadransie cele zamykano i znów dusiłyśmy się
z braku powietrza.
10 lipca 1952 roku miałam
rozprawę. Sądzona byłam przez
Sąd Wojskowy. Na rozprawę
prowadzono mnie w szkolnym
fartuszku, który ktoś mi nawet
wyprasował, wyjmując z depozytu. Chłopców, moich kolegów
z Małej Garstki prowadzono
na rozprawę skutych kajdankami.
Ja szłam obok. Jakaś sprzątaczka
oblała nas na korytarzu sądowym
(przy ludziach) brudną wodą,
krzycząc na cały głos: „Patrzcie,
władza ludowa gówniarzom się
nie podoba”.
Na rozprawie suchej nitki
na nas nie pozostawiono. Jako
dowodu użyto ulotki z orłem
w koronie i napisem: „Precz
z 17. republiką, nie zakładajcie
kołchozów”. Tekst był wykonany
kopiowym ołówkiem, a pismo
podobne było do mojego. Ulotkę tę znaleziono w lesie przed
moim aresztowaniem, a więc
w tym czasie, kiedy już mieszkałam we Wrocławiu, czyli
co najmniej 50 kilometrów
od tego lasu. Kiedy więc miałam
to zrobić? Nikt się jednak nad
tym nie zastanawiał. Dostałam
wyrok: dwa lata i dwa miesiące
pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na
pięć lat. Janek i Staszek dostali
po pięć lat pozbawienia wolności. Józka wypuszczono, bo miał
wujka w milicji.
Po rozprawie i wyroku pracowałam w więziennej pralni. Prałyśmy pościel dla hotelu Urzędu
Bezpieczeństwa oraz prywatną
pościel funkcjonariuszy. Pościel funkcjonariuszy haftowały panie siedzące ze mną w celi
dla więźniów politycznych. Panie
te pocieszały mnie i podtrzymywały na duchu. Ich „przestęp-
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stwo” polegało na tym, że ich
dzieci albo były w Armii Krajowej,
albo przyłapano ich na słuchaniu zakazanego radia, albo też w
jakiś sposób przeciwstawiły się
temu, co działo się z woli władzy. One mi ciągle powtarzały:
„Leokadia, ty dożyjesz czasów,
kiedy będzie związek byłych
więźniów stalinowskich, a na
Placu Czerwonym w Moskwie
będzie odprawiana msza święta”.
Wyszłam na mocy amnestii
dla młodocianych 16 grudnia
1952 roku. Po kilku miesiącach
ciężkiej pracy w pralni więziennej wyrosłam i zmężniałam.
Z depozytu wydano mi moje
rzeczy. Pasowały na mnie tak,
jakby z młodszej siostry. Buty
ledwo wcisnęłam na obolałe
nogi. Pończochy podwiązałam
troczkami z resztek mojej koszu-

li. Ubrałam przyciasny płaszczyk
szkolny, kusy fartuszek i pojechałam na dworzec. Nie dostałam
żadnych pieniędzy. W tramwaju,
żeby nie zapłacić kary, pokazałam konduktorowi zwolnienie
z więzienia. Na dworcu Wrocław
– Nadodrze, na to samo zwolnienie dostałam bilet do Sycowa, ale
patrzono na mnie jak na złoczyńcę. Na peronie spotkałam Janka
i Staszka. Zamieniliśmy spojrzenie pełne łez. Oni również wyglądali nędznie w swoich kusych
kurcinach i przyciasnych butach.
W pociągu staliśmy w ciemnym korytarzu, bojąc się wejść
do przedziału i głośniej rozmawiać. Prawie w milczeniu dojechaliśmy do Sycowa. Po wyjściu
ze stacji biegliśmy do domów
rodzinnych, płacząc i ciesząc
się wolnością. Ojciec przyjął

Odpis wyroku WSR we Wrocławiu z 1952 roku w sprawie Leokadii Hołubeckiej
(zbiory prywatne I. Chowańska)
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mnie bardzo serdecznie. Ucałował i głośno dziękował Bogu,
że wróciłam. Opowiedział mi,
że po moim aresztowaniu w całym gospodarstwie UB zrobiło
dokładną rewizję, ale niczego
nie znaleziono. Później zaś,
wszędzie gdzie poszedł coś załatwić, dawano mu odczuć, że
wychował córkę „wroga ludowej
władzy”. Aby opłacić adwokata,
musiał sprzedać jałówkę. Przypuszczam, że bez adwokata
wyrok byłby surowszy. Mimo,
że wyszłam na wolność na mocy
amnestii, musiałam codziennie
meldować się na komisariacie
milicji w Działoszy. Codziennie
więc chodziłam dwa kilometry
w jedną stronę i dwa kilometry
w drugą, niezależnie od tego czy
byłam chora czy zdrowa. W kościele, w czasie mszy świętej, nikt
przy mnie nie stał. Ludzie bali się
ze mną w ogóle rozmawiać. Nie
miałam we wsi ani kolegów, ani
koleżanek. W Sylwestra wystroiłam się i poszłam na zabawę.
Nikt ze mną nie chciał zatańczyć.
Nie mogłam pojąć, dlaczego tak
się dzieje. Miałam wtedy 17 lat,
które 20 listopada ukończyłam
w więzieniu. Z bardzo ciężkim
sercem wracałam z zabawy sama.
Chciałam nawet wtedy popełnić samobójstwo. Okazało się
jednak, że brak powodzenia
na zabawie, to drobiazg w porównaniu z tym, co mnie jeszcze
czekało. Otóż, okazało się, że nie
ma dla mnie miejsca ani w szkole,
ani w żadnym zakładzie pracy.
Uratowała mnie ciocia Kasia
ze Szczecina. To właśnie jej męża
zamordowali Ukraińcy. Ciocia
wyszła za mąż po raz drugi
za wdowca Marcelego Jewgiejuka. Wujkowi Marcelowi banderowcy zamordowali najpierw
ciężarną żonę, a później matkę,
która wiozła trumnę, aby pochować swoją synową. W ich
domu znalazłam spokój oraz
wiele czułości. Poza tym nikt
mnie w Szczecinie nie znał. Pracy jednak w dalszym ciągu nie
mogłam znaleźć. Od 22 stycznia
1953 roku, do śmierci Stalina,
obeszłam wszystkie zakłady
w Szczecinie, ale po wypełnieniu
ankiety personalnej i okazaniu
zwolnienia z więzienia, wszędzie
odmawiano mi zatrudnienia.
Nie miałam wyjścia. Podarłam
więc papierek z paragrafami
i po znajomości rozpoczęłam
pracę w spółdzielni „Wspólnota
Zbieraczy”, która zajmowała się
skupem surowców wtórnych.

W grudniu 1953 roku wzięłam ślub kościelny w Sycowie.
Na mój ślub oprócz rodziny
przyszła tylko jedna koleżanka.
Wszyscy bali się mieć jakikolwiek
kontakt, jak to mówili z „sanacyjnym pomiotem”. Po ślubie
wróciłam do Szczecina. W pracy czekało mnie wymówienie,
bo w międzyczasie dowie dzieli się, kim jestem. Było mi
wówczas bardzo ciężko. Mąż
zaczął chorować na gruźlicę,
a ja bałam się wypełnienia ankiet personalnych. Bałam się
też, że moje dzieci nie skończą
nawet szkoły podstawowej, gdy
się wyda, iż ich mama to „wróg
ludowej władzy”. Pozostałam
jednak na stałe w Szczecinie,
tam urodziłam córkę i syna,
wiedliśmy skromne życie. Nigdy
nie mogłam skończyć szkoły,
o której marzyłam przed laty,
będąc w liceum.
Przeż yłam również wydarzenia grudnia 1970 roku
w Szczecinie, pomagając rodzinom poszkodowanych i pomordowanych przez komunistów.
Kiedy w sierpniu 1980 roku
trwały strajki, nie liczyłam się
z konsekwencjami, jakie mogły
mnie spotkać, kiedy przynosiłam
żywność pod stocznię. Wiedziałam, że w takich momentach, nie
można zostawić ludzi samych,
zawsze przypomina mi się chwila, kiedy to byłam osadzona
w areszcie PUBP w Sycowie i tylko dozorca przemycał mi jabłka,
które ratowały moje wyczerpane
siły. Życie moje toczyło się dalej, nigdy się nie poddawałam,
nawet wtedy, kiedy Bóg zabrał
do siebie przedwcześnie moją
córkę Ewę, a później męża.
W Szczecinie jestem już 60 lat,
żyję ze skromnej emerytury,
doczekałam się wnuczek i prawnuków, mam przyjaciół, jednak zawsze myślami wracam
do miejsc mojego dzieciństwa
i młodości, czasów szkolnych
w Sycowie, kiedy to odważnie
z moimi przyjaciółmi: szefem
Małej Garstki Jankiem i Stasiem, nie pozwoliliśmy zmienić
naszej Ojczyzny w „potworny sen
upiora”. W moim życiu było wiele
smutnych i szarych dni, ciężkich,
traumatycznych, ale zawsze byłam wierna zasadzie, że należy
iść po „słonecznej stronie życia”.
Po tych godzinach powrotu do źródeł, tych tragicznych
wspomnień pani Leokadii, wręcz
traumatycznych przeżyć, zapadła długa cisza! Już nigdy nic

Leokadia Marynka-Szczecin, październik 2009 rok. Pierwsze spotkanie podczas
nagrania notacji historycznej (zbiory prywatne I. Chowańska)

w moim życiu nie było jak
do tej pory. Na pożegnanie zadałam pani Leokadii jeszcze kilka
pytań. Jedno z nich brzmiało: Czy
nie żałuje, że nie milczała, kiedy
kazano jej myśleć i mówić to, na
co pozwalała władza ludowa w
komunistycznej Polsce, kiedy
nakazywano nie wychylać się
i kłamać? Odpowiedziała mi
wówczas: Nigdy! Nie żałuję,
że wyciętym ze szkolnej gumki
orzełkiem w koronie oznajmiłam
światu:,,Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy...”.
Wyjechałam ze Szczecina odmieniona, mogę po latach stwierdzić, że pani Leokadia podczas
tamtego spotkania przekazała mi
testament Małej Garstki. Jeszcze
niesprecyzowany, ale obie czułyśmy, że to się wówczas działo.
Wiedziałyśmy, że nieskończone
kiedyś idee Małej Garstki ktoś
musi poprowadzić dalej. Postawiła przede mną bardzo trudne
zadanie, które wtedy przyjęłam
z lękiem, jednak z honorem
i godnością, wiedząc, że należy
je doprowadzić do końca. Nie
wiedziałam jeszcze, jak to zrobić, co z takim wielkim darem
począć, ale już wówczas czułam,
że moje życie zawodowe, a tym
samym osobiste, stanie się inne.
Te n c z a s, k tó r y zo s t a ł
mi u pani Leokadii dany przez
O p at r z n o ś ć s p owo d owa ł,
że skutki musiały być tylko pozytywne, a owoce wyjątkowe
i wielkie. Wiem, że ludzi łączy los
z jakiegoś konkretnego powodu
i nic nie dzieje się bez przyczyny.
Od tego pamiętnego spotkania
z panią Leokadią w Szczecinie
historia Małej Garstki zaczęła

żyć na nowo. Nie można było jej
po prostu nie pisać dla potomnych. Należało to zrobić jak najszybciej i tego zadania, wręcz
misji się podjęłam. Jednak już
w nowej wersji, odpowiednio
do chwili i czasu z pokoleniem
wnuków i prawnuków bohaterów Tajnej Organizacji Małej
Garstki.
W moich myślach nieustanie była obecna historia TOMG
i słowa, które przekazała mi pani
Leokadia. Nie odstępował mnie
na krok ostatni cytat z wiersza
K. K. Baczyńskiego pt. „Byłeś jak
wielkie, stare drzewo...”, który
tak bardzo ukochała więźniarka
w szkolnym fartuszku – 17-letnia Leokadia: (...) Lecz kręci się
niebiosów zegar i czas o tarcze
bije i wstrząśnie się z poblaskiem
nieba, posłuchasz serca, serce
żyje …
Nie mogłam tego dzie dzictwa, które przekazała mi
pani Leokadia pozostawić
i historię więźniów w szkolnych
mundurkach, naszego miasta,
regionu trzymać w tajemnicy
i zapomnieniu. Wszak przecież
w wyznawanych przez nich
wartościach, postawie i bohaterstwie nadal „jak przystawisz ucho
do tego ściętego drzewa”, tzn.
losów ich młodego, odważnego życia i posłuchasz uważne,
to usłyszysz miarowy rytm serca...
TAK TO SERCE ŻYJE! Tym sercem
jest historia sprzed ponad sześćdziesięciu laty, która wydarzyła
się w szkole powszechnej w Sycowie, a bohaterami jej byli młodzi ludzie, uczennica i uczniowie
14, 15-letni, którzy nie pozwolili
ojczyzny „zmienić w sen upiora”.
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Losy tych bohaterów natomiast
nadawałyby się na dobry scenariusz filmowy.
Po powrocie ze Szczecina
postanowiłam pojechać do archiwum IPN we Wrocławiu, aby
odszukać w dokumentach informacji dotyczących działalności
Tajnej Organizacji Mała Garstka.
Wszak wszyscy jej bohaterowie
byli kiedyś uczniami Szkoły
Powszechnej, dziś Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Sycowie
i przez 60 lat pamięć o nich była
skutecznie zamazywana i zakłamywana. To co odczytałam z akt
śledztwa, było dla mnie wielkim
przeżyciem, a nawet swoistym
wstrząsem!
Wcześniejsze, jesienne spotkanie w Szczecinie z Leokadią
Marynką, zimowa kwerenda
w archiwach Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu, odszukanie żyjącego założyciela
młodzieżowej organizacji antykomunistycznej TOMG Jana
Kowalskiego, przeprowadzenie
z nim rozmowy telefonicznej
i w ostateczności odszukanie
Juliana Grabki spowodowało,
że wiosną 2010 roku wiedziałam
już prawie wszystko. Mogłam całej społeczności szkolnej przedstawić niezwykłą historię Małej
Garstki, która odważyła się być
wolną w czasach stalinowskiego
terroru.
W grudniu 1950 r. w Sycowie,
wówczas w Szkole Powszechnej,
powstaje organizacja antykomunistyczna o nazwie „Tajna Organizacja Mała Garstka”. Należeli
do niej: Jan Kowalski, Leokadia
Hołubecka, Stanisław Królak, Kazimierz Kuźmicz i Julian Grabka.
Organizacja istniała kilkanaście
miesięcy, w tym czasie jej członkowie przygotowali i rozrzucili
w Sycowie i okolicach ulotki
o treści antykomunistycznej. Głównym celem TOMG
było zdobycie wykształcenia
i w przyszłości stopni oficerskich
oraz dalsza walka z ustrojem, już
w szeregach Wojska Polskiego.
Ich działalność koncentrowała
się na sporządzaniu ulotek przy
pomocy „małego drukarza”,
a także ich kolportażu na terenach powiatów: sycowskiego, kępińskiego, oleśnickiego,
kłodzkiego, wrocławskiego
i wałbrzyskiego.
Organizację rozbito w dniach
21–22 marca 1952 r. po denuncjacji dokonanej przez jednego z członków TOMG, który
był konfidentem kłodzkiego

UB. Wyrokiem z 5 lipca 1952
roku Wojskowy Sąd Rejonowy
we Wrocławiu skazał 5 członków TOMG na kary od 1 roku
do 5 lat więzienia. Wszyscy mieli
po 16 i 17 lat. Szykany, poniżanie i odtrącenie było wobec nich
na porządku dziennym. Nie
mogli ukończyć szkół, o których
marzyli, a później zdobyć pracy. Po 1945 roku, kiedy w Polsce
komuniści ugruntowali władzę,
rozpoczął się proces ideologizowania polskiej oświaty. Nauczycieli i młodzież ogarnął niepokój
o własną przyszłość i przyszłość
swojej ojczyzny. Pojawiła się
wówczas mała garstka wiejskich
dzieci z podstawówki w Sycowie,
która stemplami zrobionymi
ze szkolnej gumki i ziemniaków
drukowała i rozrzucała ulotki
z hasłami: „Precz ze Stalinem”,
„Nie chcemy być 17. republiką
ZSRR”, „Chcemy wolnej, niepodległej Polski”,,,Katyń to ruski”.
W oryginale czytamy HOŁUBECKA LEOKADIA c. Józefa,
ur. 20 XII 1935 r. w Zamostyszczach, pow. Kostopol. Zarzut:
przynależność do organizacji
Tajna Organizacja Małej Garstki
w Sycowie; sporządzanie ulotek.
Funkcjonariusze/prokuratorzy:
Barski Filip (WPR), Krępski Stanisław, Makuch Stanisław (PUBP
Syców), Włoch Władysław (PUBP
Syców). Skazana przez sąd
w składzie: przewodniczący – Gębara Adolf; Ławnicy – Walczak
Stanisław (JW 5532), Kawalec Stefan (JW 5532). Prokurator: Krępski
Stefan. Protokolant: Suchciewicz
Ryszard. Data i wysokość wyroku:
10 VII 1952 r. – 2 lata pozbawienia wolności. Sygnatura akt: Sr.
429/52 (AIPN Wr 21/5080)
I tak kolejno bohaterowie
Tajnej Organizacji Mała Garstka
Jan Kowalski, Stanisław Królak,
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Julian Grabka, Kazimierz Kuźmicz
oraz inni chłopcy, działający już
w Nowej Rudzie z Jankiem otrzymywali wyroki i kary za konspiracyjną, młodzieżową działalność
antykomunistyczną. Za odwagę
w tych okrutnych czasach zostali surowo ukarani. Sycowianie
w latach 50. XX wieku nie chcieli
lub nie mogli stanąć w obronie
więzionych i prześladowanych.
W 2010 roku zdawałam sobie sprawę z tego, że taki stan
niewiedzy w naszym mieście,
mojej szkole nie może trwać
nadal i po tym co spotkało tych
odważnych, bohaterskich, młodych ludzi, społeczność lokalna
powinna przynajmniej wiedzieć,
kim byli i co zrobili dla naszej
małej ojczyzny. Nie wspominając już o tym, że za patriotyczną
postawę i wyznawane wartości
Bóg, Honor, Ojczyzna powinni
zostać nagrodzeni. Nie było już
na co czekać, należało działać.
Sprawę ułatwił mi również fakt,
że mój syn Mateusz Chowański
był rówieśnikiem bohaterów
tamtych wydarzeń, uczył się
też w tej samej szkole, co oni
i równie mocno kochał ojczyznę.
Mateusz bardzo wspierał mnie
w poszukiwaniu prawdy o Janku, Leokadii, Stasiu, Kazimierzu
i Julianie. Interesował się ich historią i z jego to inicjatywy i pomocy zrodziła się myśl powołania
od nowa – wręcz wskrzeszenia
Koła Historycznego o nazwie
„Mała Garstka”, działającego
w gimnazjum. Jak się później
okazało, wszystkie nasze spotkania odbywały się w tej klasie,
w której przed laty przygotowywano potajemnie ulotki.
To był wielki, wspaniały i wyjątkowy czas… wielu uczniów
garnęło się do pracy i pełni pomysłów stworzyliśmy organiza-

cję Mała Garstka. Jak się później
okazało działo się to wszystko
w dramatycznym dla Polski czasie, po wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 r. Można powiedzieć, że
po 60 latach oficjalnie 17 maja
2010 roku, za przyzwoleniem bohaterskiej pani Lodzi, wskrzesiliśmy odmienioną „Małą Garstkę”.
Po pięciu latach działalności,
w grudniu 2016 roku, organizacja została zarejestrowana jako
stowarzyszenie. Od początku jej
ponownego istnienia w swoich
szeregach skupiała uczniów gimnazjalnych, licealnych i studentów, którzy jako cel i misję założyli sobie przywracanie pamięci
o młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Tajna Organizacja Mała Garstka. Chcieli też
wcielać w życie wartości: Bóg,
Honor, Ojczyzna, takie same,
jak te, którymi kierowali się
w życiu codziennym ich wielcy poprzednicy. Współczesna
Mała Garstka oprócz pamięci
o TOMG starała się od samego
początku istnienia upominać się
w lokalnym środowisku o Żołnierzy Wyklętych pogranicza
Wielkopolski i Dolnego Śląska,
a więc o żołnierzy oddziałów
poakowskich, działających
na terenie województw: poznańskiego, łódzkiego, wrocławskiego, śląskiego i opolskiego,
którzy nie złożyli broni i walczyli
z okupantem komunistycznym
po 1945 roku. Można powiedzieć, że nasza organizacja jako
pierwsza na terenie Pogranicza
Wielkopolski i Dolnego Śląska
upomniała się o dobre imię
Żołnierzy Wyklętych, staliśmy
się pionierami w walce o pamięć
tych, którzy nie mogli upomnieć
się o swoje prawa. Staliśmy się
organizacją, która można rzec,
stoczyła najcięższy bój o pamięć

Pierwsze historyczne spotkanie pani Leokadii z uczniami założycielami Małej Garstki. Zdjęcie wykonane przed budynkiem
Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sycowie, obecnie Komisariatem Policji 17 maja 2010 roku
(zbiory prywatne I. Chowańska)
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chłopców i dziewcząt –,,wilków
z lasu” z oddziałów Armii Krajowej „Tartak”, „Katyń”, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, Konspiracyjnego
Wojska Polskiego oraz wszystkich
innych „straceńców, wiernych
do końca”.
Bardzo często wszystkim naszym działaniom patronowała
pani Leokadia Marynka – Leokadia Hołubecka z TOMG, która
od początku stała się naszą
Honorową Patronką. Wiedzieliśmy, że tam w Szczecinie pani
Leokadia jest kochającą mamą,
teściową, babcią, prababcią,
szanowaną sąsiadką i parafianką. Natomiast w naszym mieście
Sycowie, dopiero po 60 latach
sprawiedliwości, miało stać się
zadość tej wielkiej wobec niej
niesprawiedliwości i bohaterska
postawa Leokadii, miała zostać
doceniona. Dzięki zaangażowaniu, nowej Małej Garstki,,,więźniarka w szkolnym mundurku”
stała się jedną z najważniejszych postaci w historii miasta
po II wojnie światowej, najpiękniejszym urzeczywistnieniem
prawego i pięknego człowieka.
Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której to sycowska młodzież, często widzi panią Leokadię jako swój autorytet, pragnie
też ją naśladować. Mieszkańcy
Sycowa i społeczność uczniowska Gimnazjum im. Jana Pawła II nigdy nie zapomni dnia,
w którym to, po wielu latach
do miasta swej młodości, wraca
pani Leokadia i do tego wszyscy tu na nią czekają. Zanim
to jednak nastąpiło, postanowiłam zrealizować mój pomysł
przygotowania na tę jedyną i niepowtarzalną wizytę, trwałej pamiątki – pomnika, którym stał się
„Kamień Pamięci Małej Garstki”.
Postanowiłam, że w bryle kamienia umieszczony zostanie,
ważny dla życia bohaterów, cytat z wiersza K. K. Baczyńskiego,
który pozwalał młodocianym
więźniom, tj. Lodzi i Stasiowi
przetrwać komunistyczne więzienie we Wrocławiu przy ul.
Sądowej. Po zdobyciu specjalnych zezwoleń od władz miasta
i szkoły, po wielu dniach pracy
i załatwieniu odpowiedniego
kamienia na pomnik dla TOMG,
cały ówczesny osobowy skład
Małej Garstki mógł powitać

w Sycowie bohaterską Leokadię.
Na uroczystość poświęcenia
i odsłonięcia „Kamienia Pamięci
Małej Garstki” zaproszony został
oczywiście założyciel TOMG Jan
Kowalski i jedyny żyjący jeszcze
członek Julian Grabka. Niestety, panowie z racji problemów
zdrowotnych, nie mogli przybyć
na tę podniosłą uroczystość. Pan
Jan wysłał społeczności szkolnej
wzruszający list, prosząc, aby
został odczytany 17 maja 2010
roku.
Był piękny, ciepły majowy dzień, wiele zaproszonych
ważnych osób ze świata nauki,
kultury, polityki, oświaty przybyło na uroczystości odbywające
się w szkole, gdzie głównym
punktem kulminacyjnym było
poświęcenie i odsłonięcie „Kamienia Pamięci Małej Garstki”.
Gościem honorowym był pan
profesor Krzysztof Szwagrzyk
i pani poseł Beata Kempa. W tym
podniosłym wydarzeniu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły
i zaproszone delegacje z regionu.
Przecięcia wstęgi dokonała Pani
Leokadia przy asyście uczniów
należących do MG. Na „Kamieniu
Małej Garstki” ustawionym przed
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Sycowie czytamy „(…) posłuchasz serca; serce żyje… Małej
Garstce, która odważyła się być
wolną”.
W kronice szkolnej, na wieczną pamiątkę, umieściliśmy następujący wpis: Dnia 17 maja 2010
roku, przed Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Sycowie, w 60. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Mała Garstka pani Leokadia
Marynka dokonała uroczystego
odsłonięcia pomnika poświęconego działalności konspiracyjnej
uczniów Szkoły Powszechnej
w Sycowie.
Tablica granitowa z cytatem
wiersza K.K. Baczyńskiego ufundowana została przez państwo
Małgorzatę i Jana Idzikowskich.
Kamień został przywieziony
z gospodarstwa Andrzeja i Ireny
Zaborowskich. Wiemy, że organizacja ta przyczyniła się do odzyskania niepodległości w naszej
Ojczyźnie. Dziękujemy.
Cześć Waszej Pamięci
Dyrektor Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Sycowie - Zbigniew
Filipiak
Pomysłodawczyni i wyko-

nawca opiekun Koła Historycznego im. Małej Garstki – Iwona
Chowańska wraz z uczniami MG
W tym miejscu muszę jeszcze
podkreślić jedną ważną sprawę.
Po południu 17 maja 2010 roku,
po ponad 60 latach pani Leokadia postanowiła, przy okazji tej
podniosłej chwili odsłonięcia pomnika Małej Garstki, zmierzyć się
ze strasznymi wspomnieniami i
udać się na komisariat policji, niegdyś budynek PUBP w Sycowie.
To wspomnienie do dziś wywołuje u mnie dreszcze, tam w celach,
których była przetrzymywana
pani Leokadia i gdzie odbywały
się jej przesłuchania opowiedziała raz jeszcze o tym, co przeżyła
i co ją i Stasia spotkało w 1952
roku. Dla członków Małej Garstki
i policjantów, będących również
uczestnikami autentycznego, wizualnego przekazu bohaterki, te
dwie godziny, ze świadkiem historii zapadły głęboko w pamięć.
Od tamtego dnia co roku
w Dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych 1 marca zawsze
pod celą na placu komisariatu
palą się znicze na cześć pamięci
o walczących w terrorem komunistycznym bohaterach.
Po wyjeździe z Sycowa pani
Leokadia prowadziła ożywioną korespondencję z uczniami
szkoły i życzliwymi mieszkańcami Sycowa. Natomiast moje
kontakty były już na tyle zażyłe, że stała się najbliższą memu
sercu przyjaciółką. Bardzo często
rozmawiałyśmy na tematy historyczne oraz trudności dnia
codziennego. Zaowocowało
to przyznanym przez nią, ze swej
skromnej emerytury corocznego
stypendium,,Dar Serca”. Uzgodniłyśmy regulamin przyznawanego
stypendium. Pierwsze nagrody
zostały przyznane w 2012 roku,
a odbywało się to zawsze w rocznicę wskrzeszenia Małej Garstki
i Święta Szkoły „Primus Inter
Pares”. Na kolejne wręczanie
stypendium w 2013 roku pani
Leokadia wysłała do całej społeczności wzruszający list.
Szczecin, 13 maja 2013 roku
Szanowni Nauczyciele, Droga
Młodzieży, Sycowianie!
Wiem, że w dniu dzisiejszym
obchodzicie Święto Szkoły i wręczycie liczne nagrody zdolnym

uczniom. Niestety nie mogę być
z Wami w Sycowie, jestem tu
w Szczecinie, przy moim chorym
synu. Ogarniam wszystkich myślami i modlę się za Was. Cieszę
się, że mój Dar Serca – stypendium zostanie wręczone po raz
trzeci wybranej przez Komisję
dwójce młodych ludzi, odznaczającej się szlachetnymi postawami narodowymi i obywatelskimi. Kochani musicie wiedzieć,
że ja również lubiłam się uczyć,
w archiwum szkoły możecie odszukać moje cenzurki. Jednak,
w tym pięknym miesiącu maju,
przed laty w 1952 roku nie otrzymałam tak jak Wy nagrody ani
dyplomu, zostałam aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa
i osadzona w więzieniu za utworzoną organizację Mała Garstka,
która krzewiła miłość do Ojczyzny i umiłowanie wolności. Z celi
aresztu w Sycowie, dziś Komendy Policji, słyszałam dobiegające
radosne śpiewy i potańcówki
z pobliskiego parku. Miałam tylko
16 lat, bardzo się bałam, że już
nigdy stamtąd nie wyjdę i wszyscy będą myśleli, że zrobiłam coś
złego, że to są ostatnie dni mojego życia. A wiedzieć musicie,
że winą moją i moich kolegów
było tylko to, że wyznawaliśmy
w naszym młodym życiu trzy
wartości – Bóg, Honor i Ojczyzna.
Słyszę, że po latach wznowiliście działalność Małej Garstki
i kontynuujecie te nader aktualne
we współczesnym świecie wartości. Z relacji Waszej opiekunki
wiem, że staracie się odtwarzać
z okruchów pamięci prawdę
historyczną. Los kieruje nas
różnymi ścieżkami, kiedyś władza ludowa nie pozwoliła mi
być pedagogiem. Dziś po wielu
trudnych dla mnie latach w maju
2013 roku mogę cieszyć się tym,
że ofiaruję Wam część siebie,
że mogę, choć bez dyplomu,
dawać Wam wskazówki tego, co
w życiu ważne. W Waszych listów
wiem, że jestem Wam potrzebna i daję siłę w życiu szkolnym
i osobistym. Wierzę, że Dar Serca z mojej skromnej emerytury
trafi do dziecka szlachetnego,
kochającego bliźniego, Ojczyznę i będzie dumne, że należało
do mojej Małej Garstki. Szczęść
Boże Wszystkim w moim umiłowanym Sycowie”.

Źródła archiwalne:
1. Zbiory archiwum IPN
2. Notacja wywiadu z panią Leokadią Marynką, 20 X 2009 roku, w Szczecinie
3. Archiwum domowe - Iwona Chowańska

4. Archiwum domowe - Leokadia Marynka
5. Archiwum Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie
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Marek Zygmunt

KRZESZOWSKI FESTIWAL TRZECH KULTUR

Teatr „Bałałajka” z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Drzonkowie.

W tegorocznym Festiwalu
Jasełkowo-Kolędowym Trzech
Kultur Polski, Czech i Niemiec
zorganizowanym przez Fundację
„ Europejska Perła Baroku” oraz
Centrum Kultury w Krzeszowie,
wzięło udział kilkudziesięciu wykonawców.
- Już po raz ósmy spotykamy
się w Krzeszowie na pograniczu
Polski Czech i Niemiec, aby wyśpiewać kolędy, zaprezentować
jasełka na chwałę Panu Bogu
i dla naszego pożytku. Cieszę
się, że w tegorocznym festiwalu
bierze udział kilkudziesięciu wykonawców z ponad dwudziestu
zespołów , w tym dwa z Czech
- powiedział inaugurując imprezę
jej główny inicjator ks. prał. Marian Kopko, kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej.
Przewodnicząca jury, wicestarosta powiatu kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska,
podsumowując wyniki festiwalu,
podkreśliła w swoim wystąpieniu, że komisja miała niezwykle
trudne zadanie, bo wszyscy
wykonawcy byli świetnymi artystami. –Trema na szczęście
Was nie zjadła, były wprawdzie
niewielkie problemy techniczne,
ale pięknie to wszystko pokonaliście i przezwyciężyliście. Byliście
po prostu wspaniali - akcentowała M. Krzyszkowska. I dodała „ale
sami wiecie jak to jest, że wygrać
może tylko jeden i to było dla nas
najtrudniejsze”.

W kategorii grup kolędniczych pierwsze miejsce zdobył
zespół wokalny: „Dominanta”
z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, wyprzedzając Przedszkole „Stokrotka”
z Kamiennej Góry oraz scholę
ze wspólnoty p.w. św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Starych Bogaczowicach.
W gronie solistów jurorzy
postanowili przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca:
Aleksandrze Majak z parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Zuzannie Wiśniewskiej
ze wspólnoty p.w. Matki Bożej
Różańcowej - obie z Kamiennej
Góry.
Wśród grup jasełkowych
z wycięż ył Teatr „Bałałajka”
z parafii p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Drzonkowie przed
Kołem Teatralnym z parafii
p.w. Św. Barbary w Nowej Rudzie.
Wszystkich wykonawców
ks. prał. Marian Kopko zaprosił
do udziału w kolejnej edycji tej
imprezy oraz do uczestnictwa
w jubileuszowym dwudziestym piątym Festiwalu Piosenki
Religijnej i Patriotycznej, który odbędzie się w Krzeszowie
w dniach 11-13 maja br. Szczegóły na stronie www.opactwo.
eu. To zaproszenie skierowane
jest do wszystkich zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów
i solistów.

Koło teatralne z parafii św. Barbary w Nowej Rudzie.

Zespół Wokalny „Dominanta” z parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.

Orkiestra młodzieżowa z Červenego Kostelca.
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KS. GERHARD HIRSCHFELDER I KRĄG KSIĘŻY SZENSZTACKICH
W KL DACHAU
„Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci,
tworzyli ją także męczennicy […] ostatnich dziesięcioleci”.
(św. Jan Paweł II)
Dachau stanowi znaczący
etap historii cierpienia - misterium iniquitatis - w Europie
w czasie II wojny światowej.
KL Dachau - to obóz założony
przez hitlerowców 22 marca
1933 r. (w opuszczonej fabryce
amunicji) na obrzeżach miasta Dachau k/ Monachium. Był
pierwszym niemieckim obozem
koncentracyjnym dla „izolowania”
politycznych przeciwników reżimu, duchownych i Żydów. Równocześnie miał służyć jako wzór
dla kolejnych 12 tysięcy obozów
koncentracyjnych, jako kuźnia
kadr SS, „szkoła nazistowskiego
sadyzmu” i strategii panowania
w Europie, dzięki przemocy
zrodzonej przez nienawiść.
O Dachau co prawda mówiono,
że jest to obóz pracy, ale w rzeczywistości było to miejsce walki
z Bogiem oraz bardzo wyrafinowanej i cynicznej degradacji człowieka, aż do duchowej i fizycznej
śmierci – w formie systemowej
eksterminacji. Z niemiecką precyzją stworzono to miejsce –
klaustrofobiczny świat, w którym
każda sekunda ludzkiego życia
była pod kontrolą, a dominującymi uczuciami miały być strach
i beznadziejność. Obóz w Dachau
stanowił mikroświat zdominowany i kształtowany przez absolutne
zło, w którym ludzie mieli czuć się
wyizolowani, samotni i bezradni, a miłość i ludzka solidarność
uważane były tu za zbrodnie.
Co więcej, takie pojęcia jak
prawda, godność, wolność
i sprawiedliwość w tym miejscu
nie istniały.
W bawarskim piekle, w obozie koncentracyjnym KL Dachau,
który miał być miejscem bez
Boga, gdzie strach, egocentryzm,
koszmarne - nieludzkie warunki
życia, szatański cynizm, pogarda
i diabelski wrzask, praca ponad
siły, niedożywienie oraz wyrafinowane, niezasłużone i niesprawiedliwe kary, pseudoleczenie
i pseudoeksperymenty medyczne, jak gigantyczny walec miały
jeden cel – pozbawić życie warto-

ści. W praktyce, usiłowano w brutalny sposób zmiażdżyć ducha,
najpierw godność i człowieczeństwo, a na koniec i samo fizyczne
życie każdego więźnia, zredukowanego do wartości zwierzęcia.
W momencie wejścia do obozu
więźniowie usłyszeli cyniczne
i pełne pogardy zdanie: „Ihr seid
ehrlos, wehrlos und rechtlos. Ihr
habt hier zu arbeiten oder zu verrecken!” (pol. Nie macie honoru,
obrony i praw. Jesteście tu, aby
harować albo zdechnąć).Tym
jednak, co więźniowi (zwłaszcza duchownym) miało sprawiać
szczególne cierpienie, była próba
zabrania im Boga. W uroczystość
70. rocznicy wyzwolenia obozu
historycy i biskupi podkreślali,
że w KL Dachau zabierano więźniom dosłownie wszystko. Bowiem oprócz rzeczy materialnych
i przedmiotów kultu zabierano
im nie tylko tożsamość i godność, ale w sposób szczególny
usiłowano pozbawić ich Boga.
Stąd w barakach dla księży
polskich nie było kaplicy. Nie
mogli korzystać z Eucharystii,
nie było wolno odmawiać brewiarza, modlić się, mieć przy
sobie jakikolwiek rodzaj znaku
kultu religijnego. Zakazano im
także posługi duchowej umierającym więźniom. O wielkim
cynizmie i pogardzie hitlerowskich oprawców i o pozbawieniu
księży - więźniów poczucia osobistej godności, dobitnie świadczył
także rodzaj prac, jakie musieli
wykonywać, zwłaszcza polscy
kapłani. Przy czym w obozie
najgorszą była nie tyle śmierć
fizyczna, co systemowa pogarda, przemoc i nienawiść, czyli
uśmiercanie ducha i duszy.
Tymczasem z pomocą wyjątkowych darów nieba, w postaci
takich gigantów ducha, jakim
był między innymi O. Josef Kentenich – Założyciel Ruchu Szensztackiego (RSZ; pierwsze dwa akty
erekcji Ruchu datowane są na:
18 X 1914 i 18 X 1939 r.), który
wcześnie rozpoznał nazizm i jako
antidotum proponował swemu

KL Dachau, Jourhaus: napis na bramie „Arbeit macht frei”
(źródło: portal internetowy).

KL Dachau, Jourhaus (tzw. dom bramny) z napisem „Arbeit macht frei” na bramie;
było to jedyne wejście do obozu, stan współczesny (fot. ks. F. Fitych).

narodowi chrześcijański teocentryczny humanizm. O. Kentenich
i jego współpracownicy usiłowali
w obozie iść pod prąd nazistowskiej przemocy i subkultury, być
sobą oraz stwarzać przestrzeń
dla transcendencji i sacrum, czyli
duchowej rzeczywistości „Taboru”,
„wieczernika” i „Emaus”. Więzień
KL Dachau (VII 1941 – IV 1945),
niemiecki dziennikarz i katolicki polityk z partii Zentrum Josef
Joos (*13 XI 1878 †11 III 1965)
w swej książce, relacjonującej doświadczaną w obozie rzeczywistość, napisał: „Ojciec Kentenich
rozwinął w obozie wszechstronną

i bardzo niebezpieczną działalność apostolską. Przez Berlin
uważany był za postać „szczególnie niebezpieczną”. Z tego
tytułu przez siedem miesięcy
zwlekano z decyzją o osadzeniu go w bloku przeznaczonym
dla księży [niemieckich – nr 26]
(normalnie dokonywało się to
w ciągu trzech tygodni)”. (zob.
A. Menningen, Ojciec Kentenich
wyznawca z Dachau, Poznań,
2011, s. 27). Z kolei największy
duchowy autorytet naszych czasów św. Jan Paweł II powiedział
o Założycielu RSZ jednoznacznie:
„w pełnym wdzięczności uznaniu

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018
dla duchowego spadku, jaki pozostawił Kościołowi, nazwałem
O. Kentenicha w czasie mojej niedawnej wizyty w Fuldzie, jedną
z największych postaci kapłańskich najnowszej historii” (Rzym,
28 XI 1980 r.).
W efekcie, na Golgocie Zachodu zaistniały kapłańskie kwiaty - katoliccy duchowni, którzy
tu w Dachau w pełni świadomie
i konsekwentnie czcili Boga,
i to nie tylko w obozowej kaplicy bloku 26/1, ale w każdym
momencie podarowanego im
dnia oraz w spotkaniach z drugą
osobą. Ze wszech miar starali się
nie tylko, aby zasypywać przepaść między wiarą a życiem,
ale ponownie odkrywali prawdę, że Krzyż jest drzewem życia
oraz źródłem niegasnącej nadziei
i Bożej mocy. Nic dziwnego, że
to w tym miejscu umacniały się
i hartowały, jak przysłowiowa
stal, wybitne kapłańskie osobowości, dojrzałe wewnętrznie. Tu kształtowali się ludzie
żyjący poza raną zadawanego
im cierpienia, osoby do końca
wolne, pełne mądrości i miłości.
„Z pozoru zdawać się mogło,
że to zło [systemowo szerzone
w KL Dachau], które programowo przekreślało obecność krzyża, było mocniejsze. Jeśli jednak
popatrzymy nieco wnikliwiej na
dzieje ludów i narodów, które
przeszły przez próbę systemów
totalitarnych i prześladowań
za wiarę, odkryjemy w nich wyraźną obecność zwycięskiego
krzyża Chrystusa. To zło – choć
po ludzku tak potężne, wydające
się złem absolutnym, zdolnym
zniszczyć do cna, poddać człowieka i naród bezbrzeżnej rozpaczy – to zło ma jednak swoją
granicę, poza którą traci moc.
Tą granicą jest tajemnica odkupienia, ostateczne zwycięstwo
Boga nad złem. Zwycięstwo,
którego miarą jest krzyż i zmartwychwstanie […] tym, którzy
są poddawani programowemu
oddziaływaniu zła, nie pozostaje
nikt inny i nic innego poza Chrystusem i krzyżem, jako źródłem
duchowej samoobrony, jako
rękojmią zwycięstwa” (ks. abp
Stanisław Gądecki, Freising
29 IV 2015 r.)
Dzięki temu okrutna, obozowa rzeczywistość nie tylko ich nie
powaliła, ale znacznie wzmocniła (także i fizycznie). niektórzy z więźniów, po wyzwoleniu
nie tylko dożyli imponującego
wieku 100 i 102 lat (a jedyny

z nich mianowany kardynałem bp Ignacy Jeż – 93 lata),
ale przede wszystkim zostali
wyniesieni do chwały ołtarzy.
Przykładem par excellence jest
tu m.in. szensztacki krąg, który
współtworzył także ks. Gerhard
Hirschfelder. Niestety, do dzisiaj temat ten nie doczekał się
poważnego zainteresowania
ze strony jego przyjaciół, jak
też i badaczy, w tym historyków
opracowujących akta procesu
beatyfikacyjnego, czy też autorów pierwszych niemieckich
i polskich pozycji biograficznych
oraz naukowych. Podejmując
to zagadnienie, wydobywamy
na światło dzienne nieznane
dotąd fakty i prawdy. Po raz kolejny wyrażamy wdzięczność
i hołd ks. Gerhardowi Hirschfelderowi Niezłomnemu Pasterzowi
Ziemi Kłodzkiej oraz wznosimy
mu duchowy pomnik.
Ks. Gerhard Hirschfelder
- pielęgnowanie „wysokiej
miary życia codziennego”
W życiu nieślubnego dziecka Gerharda Hirschfeldera,
a od 1932 r. katolickiego kapłana Kłodzkiego Dekanatu było
niemalże wszystko: teatr, muzyka, taniec, turystyka, studia,
przyjaciele duchowni i świeccy,
modlitwa, rekolekcje, młodzież,
pielgrzymki, radość, choroba,
cierpienie, osamotnienie, nazistowskie próby zastraszenia
i przesłuchiwania przez gestapo,
kłodzki areszt, obóz koncentracyjny... On jednak konsekwentnie i w pełni pozwalał Jezusowi
wchodzić w swoje życie przez
Jego Słowo, przez Jego obecność
w sakramentach i napotykanych
osobach oraz „zapuścić głębokie korzenie prawdy” i wzrastać
w osobowej przyjaźni z Bogiem.
Od chwili wyboru na swój
obrazek prymicyjny, wymownego i radykalnego motta, zogniskowanego na misji Jezusa
– Baranka, jako całopalnej ofiary,
miał on odwagę coraz bardziej
konsekwentnie żyć z mocy Jezusa Ukrzyżowanego, być światłem
Bożej prawdy i upodabniać się
do Chrystusa - całopalnej ofiary
Krzyża. Ks. Gerhard od początku
traktował życie i posługę kapłańską jako powołanie i misję oraz
dar dla konkretnej wspólnoty
parafialnej i Kościoła lokalnego.
W sposób bezgraniczny kochał
człowieka do końca (por. J 13,1).
Ponadto przyjmował napotkane
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cierpienie, jako intymne spotkanie, czyli przyjaźń z Jezusem
Ukrzyżowanym i spełnienie
warunku bycia Jego uczniem.
Dlatego ks. Hirschfelder potrafił
zachować wewnętrzny spokój
i zewnętrzną pogodę ducha. Co
więcej, miał on zdolność i umiejętność przekształcania tzw. prób
i problemów – czyli stresu, w coś
bardzo pozytywnego, w ofiarną
i niezłomną miłość pasterską. Jako kapłan wiele zdziałał
w swojej małej ojczyźnie –
„Krainie Pana Boga i Maryi” w dziedzinie umocnienia i odnowy wiary katolickiej. Był mężny
i mocny duchem. Nie lękał się,
gdyż niezłomnie wierzył, że Pan
jest Bogiem wiernym, towarzyszy
mu, idzie po wszystkich drogach,
nigdy nie opuści i nie porzuci.
Był człowiekiem sumienia, czyli
Bożym człowiekiem
W sumie ten charyzmatyczny
Duszpasterz Kłodzkiej Młodzieży,
aktualnie już bł. ks. Gerhard Hirschfelder, niestrudzenie dążący
do „wysokiej miary życia codziennego”, dzięki napotkanym osobistościom - „kolumnom Kościoła”,
charyzmatom ruchów i stowarzyszeń katolickich, z przywołanych tu życiowych elementów
konsekwentnie budował drogę
do trynitarnej komunii Nieba.
Równocześnie w bezkompromisowy sposób ukazywał, że sprzeciw sumienia jest twierdzą osobistego człowieczeństwa. Zarazem
zaświadczył, że pobożność, jeżeli
jest prawdziwa i szczera, niczego
nie rujnuje, ale wszystko udoskonala, dopełnia i ozdabia. W ten
sposób stał się przykładem życia
chrześcijańskiego dla wszystkich.
Nic dziwnego, iż przez wielu
znawców ks. Gerhard Hirschfelder jest traktowany jako ikona
katolickiego duszpasterstwa
na ziemi kłodzkiej.
Swoją pasterską miłością
ubogacał wiernych jedynie przez
dziesięć lat. W Czermnej spośród
123 członków Hitlerjugend,
aż 89 osób uczestniczyło w atrakcyjnych zajęciach młodzieży parafialnej. Przy czym ostatni rok
był już jego życiowym „Wielkim
Tygodniem”. Za niezłomną obronę godności osoby i formowanie ewangelicznie nowych ludzi,
chociaż nigdy w otwarty sposób
nie wystąpił on przeciwko III Rzeszy, to oficjalnie gestapo oskarżało go za liczne dwuznaczne
sformułowania kaznodziejskie
i „cichą walkę z nacjonalizmem”.
W konsekwencji na czter y

i pół miesiąca został osadzony w kłodzkim areszcie, skąd
na kolejne osiem miesięcy
przetransportowano go przez
Wiedeń (kilka dni w okresie Bożego Narodzenia spędził w tutejszym więzieniu) na Golgotę
Zachodu. KL Dachau było nie
tylko prototypem wszystkich
spośród 12.000 nazistowskich
obozów koncentracyjnych,
głównym ośrodkiem szkolenia
kadry SS, centralnym obozem
duchowieństwa w okupowanej
Europie, ale zarazem centrum
walki z chrześcijaństwem i Kościołem. Realizowano ją m.in.
poprzez eksterminację elity duchowieństwa pochodzącego z
różnych krajów (traktowanego
jako więźniów politycznych), stąd
to KL Dachau jest największym
na świecie cmentarzem księży.
Wzniesiony na niewielkiej
przestrzeni obóz KL Dachau był
średniej wielkości miastem. W
30-tu barakach stłoczonych zostało ponad 33 tys. osób. Cynizm
praktykowany wobec więźniów,
a osób duchownych w szczególności, wyrażał m.in. napis na kutej
z żelaza bramie wejściowej: „Arbeit macht frei” (pol. Praca czyni
wolnym), deklaracje SS-manów:
„z tego miejsca wychodzi się jedynie przez komin”, ale i sama lokalizacja trzech baraków kapłańskich (na 30 istniejących, każdy o
wym. 100 x 10 m). Duchownych
umieszczono w północno-zachodnim rogu obozu (od strony
Jourhaus, czyli jedynego wejścia
do obozu oraz Würmkanal i strefy
śmierci: krematorium i miejsca
egzekucji) w trzech ostatnich
blokach z numerami 26 – dla
księży niemieckich oraz 28 i 30
dla księży polskich umieszczano
więźniów duchownych (za wyjątkiem wybitnych osobistości, te lokowane w pojedynczych celach,
tzw. bunkra). Najbardziej okrutnym więźniem funkcyjnym był
Niemiec Fritz Becher (29 X 1904
-29 V 1946). Był kapo (starszym)
w bloku, w którym znajdowali
się księża, zwłaszcza polskiej
narodowości. Becher katował
ich na każdym kroku, nieraz do
nieprzytomności, a czasem nawet
do śmierci. Z jego ręki zginęło
ok. 400 księży. W procesie załogi Dachau przed amerykańskim
Trybunałem Wojskowym został
uznany zbrodniarzem wojennym. Skazano go na karę śmierci
przez powieszenie. Wyrok wykonano w więzieniu Landsberg 29
maja 1946 r.
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34-letni ks. Gerhard Hirschfelder, chory na serce, znalazł się
w t ym bawarsk im piek le,
w pierwszym i zarazem najbardziej trudnym, w całych dziejach
obozu okresie. Hitler osiągnął już
szczyty władzy. Był więc coraz
bardziej pewny siebie oraz zapewnionej tak przyszłości, jak
i przestrzeni dla demonicznej
ideologii nazizmu. Zaczął więc
stosować coraz bardziej brutalne i bezwzględne metody walki
z Kościołem, zwłaszcza katolickim. Przypada on zwłaszcza
na pierwsze trzy kwartały 1942
roku, kiedy to w celu przyspieszonej eksterminacji zastosowano w obozie głodzenie więźniów.
Stąd też słynne „głodowe lato
1942”, któremu towarzyszyła
epidemia tyfusu plamistego.
Tu, spośród pr z yjęt ych w
tym czasie księży, ks. Gerhard wpisał się w najwyższej
miar y chrześcijańsk i ruch
oporu, czyli walki o wartości
i człowieczeństwo, organizowany przez charyzmatycznego
o. Josefa Kentenicha, par excellence Ojca duchownego obozu
w Dachau.
Ks. Gerhard Hirschfelder
(1907 - 1942) był więźniem nazizmu KL Dachau z numerem:
28 972 w okresie od 27 grudnia
1941 roku do 1 sierpnia 1942 r.
Najpier w umieszczono go
w tzw. bloku przyjęć nr 9/3K
(niem. Zugansblock; m.in. blok
nr 5), na zwyczajową kwarantannę trwającą ok. 3 tygodni.
Tu spośród przyjętych w tym
samym czasie księży spotkał
m.in. ks. J. Albingera (*1911)
i ks. E. Rehlinga (*1906; nr 28963).
Od 25 stycznia 1942 r. przebywał już w bloku 30 (? izba), jed-

nym z dwóch przeznaczonych
dla polskich księży. To świadczy,
że władze postrzegały go jako
wyjątkowo niebezpiecznego
i izolowały przed wpływem
na księży niemieckich, a w celu
reedukacji starały się go ukarać
w podwójny sposób, umieszczając go najpierw w bloku
30, o podwyższonym rygorze
i gorszych warunkach bytowych.
Niestety ze smutkiem trzeba odnotować, że Niemcy prowadzący
proces beatyfikacyjny ks. Gerharda, nie zebrali żadnych świadectw, ani relacji od tak bardzo
licznych polskich współwięźniów,
choćby za czas trzymiesięcznego
pobytu ks. Hirschfeldera w bloku
nr 30 (nb. nieco później, bowiem
od 23 sierpnia do października
1942 roku w sąsiednim bloku
księży polskich pod nr 28 przebywał O. J. Kentenich). Z dniem
27 marca 1942 roku władze obozowe umieściły ks. Gerharda już
w bloku 26/3 izbie – dla księży
niemieckich.
W tym czasie był on m.in.
członkiem liturgicznej scholi,
prowadzonej przez chórmistrza
ks. A. Duschaka (pozostali jej
członkowie to księża: K. Leister;
E. Markötter OFM; K. Schmidt
SDB; M. Münch OSB). Bliskie relacje pielęgnował, obok dwóch
moderatorów kręgów szensztackich: ks. Josepha Fischera
SAC (*1904) oraz ks. Alberta
Aise (*1896, od 14 XI 1941 w KL
Dachau), także (jest to wielce
prawdopodobne) z ks. Heinrichem Dresbachem (* 25 XI 1911
Köln, w Dachau 1941- 45, nb. tu
był moderatorem szensztackiego kręgu) oraz z ks. Benediktem
Rodesch (* 1910 Mainz); ks. Franzem Riepe SVD – byłym rektorem

KL Dachau, gł. obozowa ulica, prowadziła od kuchni, poprzez plac apelowy
do ostatnich bloków nr 29 i 30 po lewej; stan współczesny (fot. ks. F. Fitych).

domu misyjnego w Bad Driburg
(ur. 26 VII 1885, aresztowany
20 II 1941; zm. 13 VIII 1942)
i pochodzącym z Warmii szensztackim ks. Robertem Pruszkowskim (* 1 II 1907, od 28 X 1940 r.
w KL Dachau).
Z powodu drastycznego
wyczerpania i pogorszenia stanu zdrowia 30 lipca 1942 roku
został umieszczony w obozowym
lazarecie (stanowiło go pierwsze
sześć bloków; tu najprawdopodobniej był dotkliwie pobity
przez „sanitariuszy” i na sześć
godzin pozostawiony samemu
sobie!), a 1 sierpnia 1942 roku
zakończył już ziemskie życie.
Był jednym ze 477 zmarłych
w obozie księży niemieckich.
W tym miejscu podarował
on swoje ż ycie w obronie
godności człowiek a. Jego
z włoki zostały spopielone
w krematorium. Jedno możemy stwierdzić z pewnością
- ks. Gerhard Hirschfelder
znacznie wcześniej, tzn. nawet
przed 1939 r. poznał RSZ (zob.
relacja byłej jego wychowanki
z Bystrzycy Kłodzkiej siostry
M. D. Fiedler ISSM), a jego nowatorską pedagogiką, ujęciem
powołania do świętości i duchowością żył do ostatnich
swoich ziemskich dni. Jak dokumentują to zachowane świadectwa współwięźniów, nawet
w tym bawarskim piekle, wyrósł
on w dłoniach Maryi na skuteczne narzędzie ewangelicznego
apostolatu i zbawienia poprzez
miłość. Ks. Gerhard Hirschfelder był wzorem i jest cennym
źródłem, z którego duchowe
i apostolskie inspiracje będziemy
czerpać także w przyszłości my
i dalsze pokolenia.

Natomiast uprzedzającą
Sobór Watykański II mistyczną
– kentenichowską duchowość
maryjną RSZ, którą żył najlapidarniej przybliżają słowa
św. Efrema Syryjczyka (*306
†373) diakona i doktora Kościoła, wybitnego teologa i piewcy
Maryi, jednego z największych
poetów chrześcijańskich: „Maryja prawdziwie stała się dla nas
niebem, ponieważ nosiła Bóstwo,
które Chrystus bez oddalenia się
od ojcowskiej chwały zamknął
w wąskich granicach ciała, aby ludzi wynieść do wyższej godności.
Jedynie ją wybrał z całej rzeszy
dziewic, aby była narzędziem
naszego zbawienia”.
Dzieje i cele kręgów
szensztackich w KL Dachau
Z natury rzeczy księża pallotyni, w celu pełnej realizacji
apostolskiego posłannictwa
w świecie (czyli budowania mistycznego Kościoła), oprócz misji
zagranicznych podejmują zarówno działalność wydawniczą, jak
i szeroko rozumianą pracę duszpasterską. Ta ostatnia obejmuje
kaznodziejstwo, prowadzenie dni
skupienia, głoszenie rekolekcji,
szafarstwo sakramentów, prowadzenie kursów i konferencji oraz
posługiwanie wyodrębnionym
grupom duszpasterskim (księżom, rodzinom, młodzieży, studentom, pielgrzymom…). Mimo
upływu prawie 30-tu lat, to jednak Ruch Szensztacki, z jednej
strony wyrastał jako szczególna i do 1965 r. niesamodzielna
„pallotyńska gałąź”, a z drugiej
był jeszcze w fazie zalążkowej
(nb. posiadał de facto dopiero
I i II Akt założycielski z 1914 i 1939

Ząbkowice Śl., o J. Kentenich - tablica upamiętniająca jego pobyty na Śląsku
(fot. ks. F. Fitych).
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roku i napotykał sporo trudności ze strony dwóch diecezji).
Na fundamencie personalistycznej pedagogiki i maryjnej
kentenichowskiej duchowości,
poprzez akt przymierza z Maryją
(otwarcie się na wymiar wieczności), celem członków RSZ było
stawanie się w dłoniach Maryi
ewangelizacyjnym narzędziem
w służbie formacji nowego
człowieka i nowej społeczności
na miarę wielkości i godności
osoby. Zaangażowani weń księża
pallotyni należący do prowincji
limburskiej poruszali się z typową dla powstającego ruchu,
charyzmatyczną świeżością
i poczuciem misji do spełnienia.
Takiego wielkodusznego nastawienia nie pozbawiło ich nawet
nazistowskie prześladowanie.
Co więcej, O. J. Kentenich Założyciel RSZ bezgranicznie ufający
opiece i orędownictwu Matki Bożej właśnie w Jej święto – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
- w dniu 25 marca 1942 r. podjął
oficjalną decyzję o tworzeniu
w obozie kapłańskich i świeckich grup szensztackich
(na koniec gromadziły one ponad
120 osób). Przez dwa miesiące
przebywał on w bloku 28 pośród księży polskich (Polaków
i w ogóle Słowian, postrzegał
jako szczególnie predysponowanych do janowego zaproszenia
Maryi do swego domu), a dopiero od października 1942 roku
w bloku 26 dla księży niemieckich. Swojej wizji, poprzez braterstwo i apostolstwo poszczególnych małych kręgów, pragnął
pozytywnie oddziaływać na pozostałych więźniów.
Odsłaniając proces powstawania pierwszych, spośród

co najmniej siedmiu kręgów
szensztackich, istniejących
w KL Dachau, należy wskazać
na osobę z najbliższego otoczenia Założyciela RSZ ks. Josefa Fischera SAC (*1904). Był on pierwszym spośród dwunastu misjonarzy pallotynów umieszczonych
w tym obozie (spośród 2007,
co stanowiło to aż 5,8%; nb.
na 721 niemieckich jezuitów
uwięziono tylko 1,7 %). Równocześnie był on tym, który niemalże od zaraz szukał na miejscu
tzw. księży szensztackich (czyli
tych którzy uprzednio uczestniczyli w rekolekcjach i pielgrzymkach Ruchu i żyli tego typu
duchowością), ale znalazł tylko
ks. diakona Karla Marię Leisnera.
Po czym wespół z nim, w piątek
6 czerwca 1941 roku zainicjował
pierwszy krąg księży zainteresowanych Ruchem Szensztackim.
Grono zainteresowanych
tą duchowością księży, którzy
spotykali się raz w tygodniu
tworzyli: ks. Karl Schmidt
SDB (* 2 VI 1904 Zweibrücken,
św. kapł. 17 VII 1932, od 14 XII
1940 w KL Dachau); Austriak
ks. Peter Haustein (*19 X 1905
Klentnitz, Płd. Morawy, św. kapł.
5 VII 1929 Brno, od 14 XII 1940
w KL Dachau); ks. prał. Heinz Römer (* 1 III 1913 Ludwigshafen † 13 IV 1998;
św. kapł. 4 VII 1937 Speyer;
od 21 II 1941 w KL Dachau),
a nieco później dołączył do nich
ks. Josef Böhr (21 VIII 1895 Warnsdorf, św. kapł. 27 VIII 1924 Praga,
od 27 VI 1941 w KL Dachau).
Kiedy po pół roku, 14 listopada 1941 roku w obozie pojawił się współzałożyciel Ruchu
ks. Albert Eise SAC, to 22 listopada 1941 roku przejął on kie-

KL Dachau, więźniowie przemierzając 600 obozową ulicę dźwigają 60 kg kotły
ze strawą, (foto Bauer, Franz Friedrich 1938 r.).
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rownictwo nad istniejącą już
grupą, a ks. Fischer otworzył
kolejny krąg księży zainteresowanych szensztacką duchowością.
W świetle relacji ks. prał. Hermanna Geber ta (św. k apł.
24 VII 1954 roku, od 1974 r. rektor
Szensztackiego Instytutu Księży
Diecezjalnych) do wspomnianego kręgu księży szensztackich,
obok ks. Fischera należało jeszcze
czterech bardzo młodych katolickich prezbiterów: ks. diakon
Karl Leisner (*1915, od 8 lub 14
grudnia 1940 r. w KL Dachau;
św. kapł. 17 XII 1944; † 1945);
ks. Alojzy Andricki (1914 od 2 X
1941 r. w KL Dachau; † 2 II 1943);
ks. Gerhard Hirschfelder (*1907,
od 27 XII 1941 r. w KL Dachau; †
1 VIII 1942) i ks. Richard Henkes
SAC (*1900, od 10 VII 1943 r.
w KL Dachau; †1945), zob. także,
E. Weiler, Die Geistlichen in Dachau sowie in anderen Konzentrationslagern und Gefängnissen,
Lahr 1982, s. 298, oraz kronikarska dokumentacja ks. Josefa Fischera, t. I 164, t. III 235 b).
Kręgi księży szensztackich
najczęściej liczyły 6-8 członków.
Pielęgnowali oni regularne spotkania (raz lub dwa razy w tygodniu), a w skrajnych sytuacjach
utrzymywali kontakt korespondencyjny. W tych strasznych warunkach, zdominowanych przez
apokaliptyczne zło, starali się być
sobą, przemieniać siebie, wypełniając swoje powołanie, czyli
z całej duszy kochać Trójjedynego Boga i szczerze miłować
wszystkich ludzi. W ten sposób
potwierdzenie znajdowała prawda, że człowiek więcej wart jest
z racji tego, czym jest, niż
ze względu na to, co posiada.
Regularne spotkania grup od-

bywały się zazwyczaj podczas
spacerów po obozowych traktach, i to bez względu na pogodę, jak i na panujący tam tłok.
To wspólnotowe pielgrzymowanie przez życie „a corpo” (pol.
jak jeden organizm), czyli przy
stałym umacnianiu braterskich
więzi w ramach pierwotnej grupy
lub kursu należy do typowych
zasad szensztackiej pedagogiki.
Spotkania miały charakter formacyjny, a równocześnie swego
rodzaju duchowego nowicjatu,
przygotowującego do uroczystego aktu zawierzenia Maryi.
Charakterystycznym rysem
szensztackiej duchowości jest
bliska więź z Maryją, nazywana
„przymierzem miłości”. Maryja jest tu czczona jako Matka
i przewodniczka wychowująca
do pełnej jedności z Bogiem
w Trójcy Świętej. Podczas spotkań starano się umacniać powołanie ochrzczonych do świętości,
poznawać i medytować kluczowe
prawdy ewangeliczne i tajemnice zbawienia związane z liturgią,
aby następnie móc dokonać aktu
poświęcenia się Matce Bożej,
a wreszcie żyć według duchowości, pedagogiki i priorytetowych celów RSZ. Członkowie
kręgów wspólnie umacniali
swój duchowy dom, który był
wyrazem jedności i źródłem
Bożej siły, bowiem podobnie jak
św. Jan Ap. zaprosili doń Matkę
Boga i zarazem Zwycięską Niewiastę z księgi Apokalipsy.
Usiłowali więc być kapłanami
z pasją, żyjąc wspólnotowo (tzn.
pielęgnując rodzinną atmosferę poprzez braterską wymianę
darów, żywe przyjaźnie oraz
wspólną troskę o trynitarną tożsamość kapłańską według Serca

KL Dachau, ponad 30-tysięczne miasto więźniów odgrodzone drutem kolczastym
pod napięciem, stan współczesny (fot. Ks. F. Fitych).
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Bożego), z jednej strony dochowując wierności ewangelicznemu charyzmatowi Założyciela,
a z drugiej angażując się w urzeczywistnianie Jego wizji Kościoła
(zjednoczonego wokół papieża
i biskupów, prowadzonego przez
Ducha Św., bogatego w Tradycję, misyjnego i prowadzącego
dialog z kulturą współczesną),
człowieka ewangelicznie nowego, odnowionego społeczeństwa
i świata. Pielęgnując wspólnotową autoewangelizację, uczono
się do końca bronić wewnętrznej wolności i wykorzystywać ją
na rzecz coraz większej bezinteresownej miłości, upodabniającej
każdego ochrzczonego do Trójjedynego Boga i będącej Jego
największą chwałą. W heroiczny
sposób kapłani akceptowali dar
cierpienia, przyjmowali osobę
każdego współwięźnia, bronili
i promowali godność człowieka
i nawet w obozowych warunkach
zabiegali o integralny rozwój.
Jako chrześcijanie, porzucali oni
obojętność, lęk i lenistwo i starali
się starannie poszukiwać osoby Jezusa i spotykać Go nawet
w tak dramatycznych realiach życia. Dzięki mocy Eucharystii byli
objęci tą miłością, którą Chrystus
do końca umiłował (por. J 13,1).
Trwali więc w zbawczym uścisku
Odkupiciela świata. Mieli odwagę i moc służyć Prawdzie! Służąc
Prawdzie nawet w obozie służyli
Wolności oraz wyzwalaniu człowieka i narodów z okowów zła.
W ten sposób służyli Życiu!
Solidarna, i heroiczna postawa
kapłanów bohaterów realizowana w obozowych nieludzkich
warunkach jest czymś nadzwyczajnym, zarówno z chrześcijańskiego, jak i ludzkiego punktu
widzenia. W ich przypadku, jest

Czapka więzienna (źródło: majdanek.eu).

to historia prawdziwych ludzi
i uratowanego człowieczeństwa.
Refleksje końcowe
- O. Josef Kentenich nauczał:
„Wiara w Opatrzność Bożą jest
drogowskazem, na którym nigdy się nie zawiedziesz”. Po raz
kolejny i to w bawarskim piekle
- w KL Dachau okazało się,
że Niebo jest wierniejsze i silniejsze. Po gigantycznym szturmie
Nieba, w postaci ufnej modlitwy
zanoszonej do Trójjedynego
Boga i Niewiasty z Apokalipsy – Matki Bożej zwycięskiej
(depczącej głowę węża oraz
jego potomstwo), zanoszonej
przez setki kapłanów różnej
narodowości, a w szczególny
sposób przez Założyciela RSZ
i ponad 120 jego członków (także w postaci licznych wyrazów
zawierzenia - aktów Przymierza
z „Trzykroć Przedziwną Matką
i Zwycięską Królową z Szensztatu”) oraz w formie nowenny polskich kapłanów (nb. byli wśród
nich m.in.: ks. kan. Zdzisław
Lipiński, ks. kan. Leon Stępniak
z bloku 28 i ks. Tadeusz Kosecki…), zanoszonej 22 kwietnia
do kaliskiego św. Józefa (ukazanego na obrazie w kręgu Trójcy
Św. i Św. Rodziny – „Trójcy Stworzonej”), nastąpiło cudowne wyzwolenie obozu przez niewielki
oddział 80 amerykańskich żołnierzy 7 Armii generała Pattona.
W niedzielę 29 kwietnia 1945
roku o godzinie 17.25 KL Dachau,
obóz z 33 tysiącami więźniów
(w tym gronie było 15 tys. Polaków), został w opatrznościowy
sposób wyzwolony przez Amerykanów. Po tylu latach męki
i udręczenia więźniowie objawiali ogromną radość, rzucali

się sobie w objęcia i całowali
wzajemnie. Radość była tym
większa, gdyż tego samego dnia
więźniowie dowiedzieli się, iż
z rozkazu Heinricha Himmlera
33 tysiące więźniów miało być
o godzinie 21.00 zastrzelonych,
a obóz zniszczony i spalony.
Po wejściu do obozu KL Dachau, oczom amerykańskich żołnierzy ukazał się makabryczny
widok – stosy trupów leżały
przed barakami (na spalenie
w krematoriach czekało ogółem 7,5 tys. ciał). Wstrząśnięci
Amerykanie dokonali masowej
egzekucji na 560 strażnikach SS
i członkach Waffen-SS. Ponadto,
aby uzmysłowić tragizm i skalę
nazistowskich zbrodni przeciwko
ludzkości, Amerykanie pokazywali zamordowanych więźniów
mieszkańcom Dachau. Więźniowie, którym udało się doczekać
wyzwolenia, straszyli swoim
wyglądem zewnętrznym – byli
wychudzeni do granic wytrzymałości, zarośnięci, brudni....
Ważnym dopowiedzeniem
niechaj będą słowa sformułowane nie przez duchownego,
ale przez oficera armii amerykańskiej generała porucznika
Williama Wilsona Quinna (*1907
† 2000; od VII 1942 r. szef sztabu Korpusu Armii G-2 IV), który
w sprawozdaniu z wyzwolenia
obozu napisał: „Dachau, 19331945, pozostanie na zawsze jako
jeden z najstraszliwszych w historii symboli barbarzyństwa. Oddziały nasze zastały tam widoki
tak straszne, że aż nie do uwierzenia, okrucieństwa tak ogromne, że aż niepojęte dla normalnego umysłu”. Po przytoczeniu tych
słów ks. abp Stanisław Gądecki
w kwietniu 2015 r. dopowiadał:
„Za tymi słowami kryją się godzi-

ny i lata życia w tych warunkach,
biografie młodych i dojrzałych
kapłanów, kapłanów poddanych
zwątpieniu i tych, co byli ostoją
wiary dla innych. Podstawowym
narzędziem pogardy dla człowieka jest ogołocenie, odarcie
go ze wszystkiego. Znamy ten
gest bardzo dokładnie jako
poprzedzający ukrzyżowanie
Chrystusa. W Dachau zabierano
więźniom wszystko, ale oprócz
rzeczy materialnych, zabierano
im także imię, honor, poczucie
wartości. Rodzaj prac, jakie wykonywali polscy kapłani dobitnie
świadczył o pogardzie hitlerowskich oprawców i o pozbawieniu
księży-więźniów poczucia osobistej godności. Tym, co jednak
szczególnie musiało sprawiać
cierpienie, była próba zabrania
im Boga. Nie wolno było im odprawiać mszy świętej, odmawiać
brewiarza, modlić się i mieć przy
sobie jakiegokolwiek przedmiotu
kultu religijnego. Zakazano także
posługi duchowej umierającym
więźniom […]”.
Zbrodnie niemieckie, które
zostały dokonane w KL Dachau,
pojęcie zła, pojęcia przemocy
i nienawiści wyniosły na zupełnie
inne, nieznane dotąd poziomy
i wielkości. Życia i człowieczeństwa miało tutaj nie być i w jakimś sensie nie było. Co istotne,
to nie księża, Żydzi, nie Polacy,
nie Romowie, nie Rosjanie utracili
człowieczeństwo. To ci Niemcy
i Austriacy, którzy uwierzyli
w okultystyczny manifest i nazizm Hitlera i dopuszczali się
tak potwornych zbrodni sami
się pozbawili tego co mamy najcenniejsze – człowieczeństwa.
20 sierpnia 1972 r. na zewnętrznej ścianie katolickiej
kaplicy „Śmiertelnego Lęku

KL Dachau - dawna wieża wartownicza. Obecnie brama prowadzi
do karmelitańskiego klasztoru „Najśw. Krwi” (z 1965 r.), (fot. ks. F. Fitych).
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Pana Jezusa”, znajdującej się
na terenie byłego obozu koncentracyjnego, polscy księża,
byli więźniowie Dachau z biskupami Kazimierzem Majdańskim i Ignacym Jeżem na czele,
umieścili tablicę pamiątkową
z napisem w języku polskim.
Upamiętnia ona gehennę polskich kapłanów: „TU W DACHAU
CO TRZECI ZAMĘCZONY BYŁ
POLAKIEM, CO DRUGI Z WIĘZIONYCH TU KSIĘŻY POLSKICH
ZŁOŻYŁ OFIARĘ Z ŻYCIA + ICH
ŚWIĘTĄ PAMIĘĆ CZCZĄ KSIĘŻA
POLSCY WSPÓŁWIĘŹNIOWIE”.
KL Dachau to miejsce misterium iniquitatis, ale równocześnie miejsce wielu moralnych
zwycięstw oraz miejsce, które
ostatecznie objawiło misterium
misericordiae. Nadal pozostaje
ono samo w sobie głośnym apelem o wykorzenienie niewiary,
która jest największym grzechem
świata i miejscem ufnej modlitwy
o życie narodów w sprawiedliwości, wymianie darów i pokoju. Widoczna tu tablica upamiętniająca
jest ważna również i dlatego, że
dotychczas w polskiej świadomości zbiorowej nie ma wiedzy
o tym, iż to polskie duchowieństwo poniosło w czasie II wojny
światowej największe procentowo straty, spośród wszystkich
grup zawodowych w kraju.
Wr a z p r z e g r a n ą p r z e z
Niemcy II wojną światową, rozgromieniem przez aliantów sił
Wehrmachtu i obozowych funkcjonariuszy SS, w mgnieniu oka
i na oczach całego świata
w proch rozsypała się nazistowska pycha i buta III Rzeszy
niemieckiej. Do lamusa historii
przeszedł pseudomesjanizm
Adolfa Hitlera (popełnił on
samobójstwo) wraz z tzw. po-

zdrowieniem niemieckim: „Heil
Hitler” (nb. niem. Heiland – to pol.
zbawca, zbawiciel), które wyparło
dotychczasowe pozdrowienie:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” („Gelobt sei Jesus
Christus ” lub „Grüß Gott”). Te
fakty odsłaniają kolejną ważną
prawdę, że z lękiem Heroda każdej epoki związana jest pustka
w sercu i hipokryzja. Bowiem istnieją tylko trzy postawy, które
pozwalają człowiekowi w autentyczny sposób żyć w pokoju:
wewnętrzna radość, modlitwa
i wdzięczność.
Zawsze każda postać przemocy niszczy to, czego chciałaby bronić: ludzkiej godności,
życia, wolności. Przemoc jest
kłamstwem, bowiem sprzeciwia się prawdzie naszego człowieczeństwa (por. KKK, 496).
Pokój natomiast będzie zawsze
zagrożony tam, gdzie człowiekowi nie przyznaje się tego, co
mu się sprawiedliwie należy,
gdy nie szanuje się jego godność, a stosunki międzyludzkie
nie są ukierunkowane na dobro
wspólne. „Słusznie więc pisze
ks. Ludwik Bujasz, kapłan i więzień Dachau, tuż po wyzwoleniu
z Dachau: Ludzkość powinna
nareszcie poznać swoje błędy
i wejść na drogę pokoju, ucząc
się, że istnieją dwa najważniejsze przykazania: Kochać Boga
i kochać bliźniego. Bez praktykowania tych dwóch zginie cała
ludzkość i próżna będzie praca
nad pokojem (por. Ks. Ludwik
Bujasz, Dachau, Łódź 1946, 5)”.
- Św. Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millennio adveniente przypominał: „W naszym
stuleciu wrócili męczennicy. A są
to często męczennicy nieznani,
jak gdyby «nieznani żołnierze»

Plan KL Dachau, plansza informacyjna na terenie dawnego obozu
(fot. ks. F. Fitych).
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wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to
możliwe, ich świadectwa nie
powinny zostać zapomniane
w Kościele”. W KL Dachau
i obozach „filialnych” w okresie 1933-1945 przebywało
w sumie ok. 250 tys. więźniów
reprezentujących ok. 40 narodowości. Zamordowanych zostało
148 802 więźniów, w tym około
28 tys. Polaków i 13 tys. Żydów.
Więźniowie obozu byli zmuszani
do wyczerpującej pracy fizycznej, dokonywano na nich także
eksperymentów pseudomedycznych. W dniu 29 kwietnia 1945 r.
wojska amerykańskie. wyzwoliły
ok. 67 tys. więźniów.
Dachau pełnił funkcję
głównego obozu dla eksterminacji duchownych z Kościołów
chrześcijańskich (katolickich, protestanckich i prawosławnych).
Według szacunków Kościoła
katolickiego do Dachau zostało
zesłanych ok. 3 tys. zakonników,
diakonów, księży i biskupów katolickich, w tym 1780 z Polski.
Spośród nich zamordowano 868
osób, czyli 85%, a w okupowanej
Polsce ogółem aż 28% ówczesnego duchowieństwa polskiego:
749 kapłanów diecezjalnych,
110 zakonników i 9 duchownych
innych wyznań. Poza duchownymi z Polski więźniami Dachau
było m.in. 333 księży niemieckich, 169 francuskich, 159 czeskich i 110 austriackich.
W gronie 108 polskich męczenników nazizmu i II wojny
światowej, których na ołtarze wyniósł św. Jan Paweł II
(1 V 1999), znaleźli się m. in.
byli księża więźniowie Dachau,
m.in. bł. bp Michał Kozal oraz
bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, patron harcerzy. Co więcej
nadal toczy się 20 procesów.

„Przykłady heroicznej postawy
polskiego duchowieństwa, zakonników i sióstr zakonnych oraz
świeckich katolików, więźniów
obozów i innych miejsc zagłady,
ukazały namacalnie procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne ojca
Maksymiliana Kolbego, biskupa
Michała Kozala, 11 sióstr nazaretanek z Nowogródka, księdza
Stefana Frelichowskiego oraz
108 męczenników niemieckiego nazizmu. Ich wyniesienie
na ołtarze jest wystawieniem
duchowego pomnika, będącego trwałym upamiętnieniem
męczeństwa także pozostałych
ofiar zbrodni oraz wezwaniem
do ewangelicznego przebaczania prześladowcom„ (ks. abp
S. Gądecki, Freising 29 IV 2015).
W tym „mieście śmierci” kapłani starali się jednak uczynić
ze swego życia arcydzieło. Heroizm wiary i miłości kapłanów
w KL Dachau dostrzegł Kościół
powszechny, wynosząc na ołtarze aż 43 spośród nich. Spośród
księży narodowości niemieckiej z terenów Dolnego Śląska
wymienić należy zwłaszcza
błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera, obok m.in.
bł. ks. Georga Häfnera z Wűrtzburga, bł. ks. Karla Meisnera
z diecezji Münster, holenderskiego karmelitę bł. Titusa
Brandsma). W KL Dachau należał on do jednego z pierwszych
kręgów księży szensztackich.
Jest szczególnym fenomenem,
że do dzisiaj spośród czterech jego członków, aż trzech
zostało już wyniesionych do
chwały ołtarzy (byli to kolejno:
23 VI 1996 – ks. Karol Leisner;
19 IX 2010 – ks. Gerhard Hirschfelder i 13 VII 2011 ks. Alojzy
Andricki), a w 2005 r. rozpoczęty

Plan KL Dachau, grafika (źródło: W. Wieja, Męczennik Ziemi Kłodzkiej, s. 76).
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został również proces beatyfikacyjny ks. Richarda Heinkesa
(†22 II 1945 Dachau), którego
akta w 2007 r. przejęła watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.
Ponadto spośród członków
RSZ i księży pallotynów swoje
życie ofiarowali: ks. Eise SAC
(†3. IX 1942 w Dachau), ks. Reinisch (†21 VIII 1942, ścięty w Berlinie-Brandenburgu, ponieważ
odmówił złożenia przysięgi wierności Hitlerowi), Heinz Schäfer
(†16 VII 1941, zginął w Rosji), Julius Steinkaul (†3VIII 1943, zginął
w Rosji), ks. Fritz Josef Hillebrand
(†28 X 1944, zginął w Jugosławii), Lotte Holubars (†9 XI1944,
w obozie koncentracyjnym
w Ravensbrück), Maria Laufenberg (†7 III 1944) i inni.
- Istnienie w obozie KL Dachau co najmniej siedmiu kapłańskich kręgów Szensztackich,
w znacznej mierze przyczyniło
się do powstania już 18 października 1945 r. Instytutu Szensztackich Kapłanów Diecezjalnych
(od 1990 r. na prawie diecezjalnym, a 18 października 1995 r.
na prawie papieskim). Obecnie
Instytut zrzesza ok. 200 kapłanów z ponad 18 krajów, w tym
także i z Polski. Dodajmy, że m.in.
ks. kardynał nominat Ignacy Jeż
(1914-2007), późniejszy ordynariusz diecezji koszalińskiej, który
w latach 1942-1945 był więziony
w KL Dachau i tam poznał duchowość Szensztatu, przyczynił
się do jej rozszerzenia w Polsce.
W obozie osobiście spotkał się
z O. Kentenichem i dnia 3 maja
1944 r. zawarł przymierze miłości z MTA jako członek grupy
kapłańskiego kręgu pod nazwą
„krąg ręki”.
Co więcej, Założyciel RSZ,
który był więziony w Koblencji,

w sposób świadomy i dobrowolny nie skorzystał z możliwości,
aby ze względów zdrowotnych
być zwolnionym z transportu
do obozu koncentracyjne go. W marcu 1942 roku został
przetransportowany do obozu
koncentracyjnego w KL Dachau.
Tu wyrósł nie tylko na odważnego, bezkompromisowego
i maryjnego ojca duchownego kapłanów i świeckich, ale
dokonywał wręcz rzeczy niemożliwych. Z tego miejsca, jak
niespotykany „generał maryjnej,
duchowej formacji” kierował i nadal rozwijał Szensztackie Dzieło,
tworząc podziemne struktury.
To na tej „Golgocie Zachodu”
powstał III akt erekcyjny RSZ,
na który składają się konferencje
z 24 września, 18 października
i 8 grudnia 1944 r. Po wyzwoleniu
O. Kentenich uznał czas pobytu
w obozie za okres owocnych
zaślubin i kolejny ważny etap
rozwoju RSZ. To właśnie tam
18 września 1944 roku doszło
m.in. do proklamacji międzynarodowego charakteru Dzieła Szensztackiego. Dziś Ruch
Szensztacki istnieje w ponad
90 krajach świata, zrzeszając
ponad dwadzieścia różnego typu i kategorii wspólnot (instytut, związek i liga)
w tym: młodzież i dorosłych, kobiety i mężczyzn, żyjący samotnie i rodziny, kapłanów i siostry.
Obecnie, tz w. „M iejsce
Pamięci” w Dachau odwiedza rocznie ok. 800 tys. osób.
W roku 2015 roku, podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej
w KL Dachau, w kaplicy Śmiertelnego Lęku Pana Jezusa, z racji
70. rocznicy wyzwolenia obozu,
z udziałem ok. tysiąca Polaków
i 40 polskich biskupów kazanie wygłosił ks. kard. Reinhard

Marx, arcybiskup Monachium
i Fryzyngi oraz przewodniczący
Konferencji Episkopatu Niemiec.
Kardynał podkreślił szczególne
znaczenie obozu w Dachau
dla Kościoła w Polsce, zaznaczył,
że w obozie zginęło najwięcej
księży z Polski: „Ci ludzie należeli do elity polskiego narodu,
ucieleśniali sobą samoświadomość polskiej kultury i dawali
społeczeństwu moralną siłę.
Oddzielić pasterzy od owczarni,
zamknąć ich i w okropnych warunkach życia i pracy, wyniszczyć
– to była część polityki wyniszczania i czynienia niewolnikami, którą nazistowskie Niemcy
prowadziły w stosunku do ludów słowiańskich, a więc także
w stosunku do Polski”. W końcowej części kazania kard. Marx
dziękował Bogu za dar pojednania, który otrzymali w ostatnich
dekadach Polacy i Niemcy. Następnie zakończył kazanie słowami: „Właśnie my, jako polscy
i niemieccy katolicy, mamy
szczególne powołanie, misję,
owo doświadczenie cierpienia,
okropności i przebaczenia wnieść
we współczesną historię Europy. Dlatego Dachau pozostanie
miejscem niepokojącej pamięci
i równocześnie przebaczenia,
szczególnie dla Niemców i Polaków”.
Każdy pielgrzym przybywający na to miejsce powinien
zastanowić się nad przyczyną misterium iniquitatis. O niej to pisał
św. Jan Paweł II: „Skoro człowiek
sam, bez Boga może stanowić
o tym, co jest dobre, a co złe,
może też zdecydować, że pewna grupa ludzi powinna być
unicestwiona. […] Chodziło tu
zazwyczaj o eliminację w wymiarze fizycznym, ale czasem
także moralnym: mniej lub bardziej drastycznie osoba była
pozbawiana przysługujących jej
praw. […] Dlaczego się to wszystko dzieje? Jaki jest korzeń tych
ideologii pooświeceniowych?
Odpowiedź jest jednoznaczna
i prosta: dzieje się to po prostu
dlatego, że odrzucono Boga jako
Stwórcę, a przez to jako źródło
stanowienia o tym, co dobre, a co
złe. Odrzucono to, co najgłębiej
stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie „natury ludzkiej” jako
„rzeczywistości”, zastępując ją
„wytworem myślenia”, dowolnie kształtowanym i dowolnie
zmienianym według okoliczności” („Pamięć i tożsamość”).
W ten sposób, to miejsce trud-

nej niemieckiej historii, niemal
namacalnie ostrzega nas przed
tym, do czego jest zdolny człowiek wychowany w duchu sprzeciwu wobec Stwórcy, pragnący
zapanować nad światem, budując kolejne wersje nowoczesności
i światowego porządku bez Boga.
Zadziwić musiała wówczas,
ale powinna także i dzisiaj, wyjątkowo lekceważąca ocena
wartości życia, która pojawiła
się w publicznej dyskusji. Nie
chodzi tu tylko o lekceważenie,
a wręcz ignorowanie rozumu
(a przez to i nauki), ale także
godności osoby, honoru i odpowiedzialności społecznej.
W kraju pomysłodawców śmierci Boga błyskawicznie pojawiło
się głębokie przekwalifikowanie
wartości życia. Nienaruszoną
godność osoby człowieka, stworzonego przez Boga zamieniono na przetargową cenę, która
miała pomóc w zdobyciu władzy
nad drugim człowiekiem, nad
chrześcijaństwem i bezpardonowe wykucie nowej przestrzeni życiowej dla kolejnej
Rzeszy Niemieckiej, której obywatelami mieli być tylko nadludzie „czystej rasy”. Za takim
nastawieniem zawsze kryje się
poważna konsekwencja. Jeśli poprzez takie lekceważące
podejście do wartości życia
uzbrajamy władzę, mającą pieczę nad porządkiem społecznym
w tak destruktywne antywartości, to bardzo łatwo może dojść
do niegodnych przetargów,
w których człowiek będzie numerem i to nie tylko dla wyborcy. I w taki oto sposób, mamy
tu źródło totalitaryzmów, które
ani swoich obywateli, ani szerszego społeczeństwa nie otaczają
szacunkiem, a dla partykularnych celów bardzo łatwo skazują
na śmierć nie tylko grupy wiekowe, ale całe środowiska, rasy
i narody. Trzeba tu z mocą
podkreślić, że w każdym czasie
i epoce, wbrew obiegowej opinii,
prawo do życia nie jest światopoglądowym tematem zastępczym
Nic dziwnego, że nadal toczy
się walka o życie przeciw cywilizacji śmierci, a dzisiejszy świat
przeżywa tak bardzo dramatyczne zmaganie cywilizacyjne.
Z pewnością przetrwa i znajdzie
adekwatne wyjście - dobre, nowatorskie rozwiązania, bowiem
Ewangelia zawsze jest aktualna
i nowoczesna. Jak pokazują doświadczenia, będące udziałem
nie tylko duchownych więźniów
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z KL Dachau, ludzie Bożego Ducha mają zawsze inicjatywę i są
konkretni, konsekwentni i nowocześni. Nie zapominajmy jednak
sapiencjalnych i proroczych słów
św. Jana Pawła II, głoszącego jednoznacznie, że „demokracja bez
wartości wcześniej czy później
przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.
Na koniec jeszcze jedna ważna refleksja. Polska stanowiła
w Europie kraj współpracy, federacji, gościnności i tolerancji
(dla prześladowanych na Zachodzie innowierców i Żydów),
i to nie tylko w dobie Jagiellonów czy też w następstwie
r e w o l u c j i M a r c i n a Lu t r a .
Po wiekach, także niemiecc y naziści w ysoko ocenili
otwartość Polaków na sacrum
oraz na wielkość i godność osoby, i to niezależnie od deklarowanego wyznania i religii. W konsekwencji, w okresie ekspansji
III Rzeszy, zaatakowana z obu
stron Polska była jedynym krajem w Europie, gdzie za ratowanie Żydów groziła kara śmierci.
Co więcej, była to kara wymierzana nie tylko dla solidarnej
i odważnej osoby, ale zarazem
dla całej jego rodziny, a nawet
wsi. Pomimo tego to Polacy
uratowali, według niektórych
izraelskich historyków, oficjalnie
ok. siedem tysięcy Żydów (nb.
Polacy stanowią co najmniej
25% liczby wszystkich odznaczonych izraelskim medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata), płacąc za to gigantyczną
cenę życia kilkuset tysięcy osób.
Co w i ę c e j c z ę ś ć h i s t o r yLiteratur:

ków szacuje, że liczba Pol a k ów p o m a g a j ą c yc h Ży dom jest znacznie większa.
M.in. Hans Furth podaje liczbę
ponad miliona obywateli polskich pomagających Żydom
w czasie II wojny światowej.
Szwedzki historyk Gunnar Paulsson jest zdania, że co najmniej
ok. 100 tysięcy Polaków zasłużyło na izraelski medal. Natomiast
setki tysięcy polskich obywateli pomagały na mniejszą skalę.
I co nie jest bez znaczenia, większość polskiego społeczeństwa
była przynajmniej „pozytywnie
neutralna”. Natomiast premier
Mateusz Morawiecki słusznie
twierdzi, że Polska jako naród powinna od dawna mieć
w Jerozolimie swoje drzewko
w ogrodzie „Sprawiedliwych
wśród narodów świata” w Jad
Waszem.
Co więcej, kwestia rozliczenia
i ukarania funkcjonariuszy niemieckiego nazizmu i osądzenia
zbrodniarzy wojennych z lat
1945-1949, nadal jest kwestią
otwartą. Osądzeni przez sądy,
wysokiej rangi funkcjonariusze
i oficerowie III Rzeszy, bardzo
szybko doczekali się amnestii i już w latach 50-tych byli
na wolności, nadal więc uczestniczą w życiu publicznym, choć-by w mediach. Tymczasem
we współczesnych Niemczech,
od dziesięcioleci rzeczywistością
przybierającą na sile jest neonazizm. W roku 2012 Federalny
Urząd Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz),
zajmujący się monitorowaniem
działań ekstremistów, oszacował
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potencjał radykalnej prawicy
na ponad 22.000 osób, czynnych
w legalnie zarejestrowanych
organizacjach. Jak we wrześniu podał dziennik „Die Welt”,
niemal z każdym rokiem rośnie
w Niemczech liczba przestępstw
na tle antysemickim (ok. 1400
przypadków w roku 2017, stąd
publiczne obiekty żydowskie, jak
np. synagogi, muszą być ustawicznie chronione przez policję).
W pierwszej połowie 2017 r. było
ich 681, a ponad 90% z nich było
wynikiem działań prawicowych
ekstremistów, działających legalnie od dziesięcioleci.
W Polsce mamy prawie 1000
lat współpracy z Żydami. Ten fakt,
nie ma absolutnie ani analogii,
ani nawet porównania z innymi
krajami w Europie, a tym bardziej
na świecie. Owszem, w kulturze
współistnienia i wymiany darów,
zdarzały się różne okresy, ale zasadnicza różnica polega na tym,
że nasza suwerenna władza nigdy Żydów nie wypędzała. Wręcz
przeciwnie - nadając szereg
przywilejów tworzyła przestrzeń
wymiany kultur, środowisko dla
życia, personalistycznego współżycia, jakiego Żydzi nie mieli
w żadnym innym kraju Europy.
Żydzi czuli się na polskiej ziemi
szczęśliwi i tu dokonał się ich
znaczący rozwój. Niestety, polityczni liderzy Europy Zachodniej
nadal stosują podwójne standardy. Także i wobec Polski, która
na zaledwie dwie dekady odzyskała niepodległość, a w czasie
II wojny światowej ucierpiała
najwięcej. Zginęło ponad 6 mln
obywateli Polskich. Bowiem jak

powiedział m.in. ambasador
Niemiec w Warszawie Rolf Nikel:
„Intencją hitlerowskich Niemiec
było zamordowanie Żydów i Polaków oraz zniszczenie ich kultury. Musimy wziąć za to pełną
odpowiedzialność” (Warszawa
12 II 2018).
Na naszych oczach toczy
się walka o prawdę historyczną
Polski. W żadnym wypadku, nie
można pozwolić na to, by Polska płaciła podatek od zbrodni
niemieckich. Niestety, ale dzisiaj
nasz solidarny i w wielu przypadkach wręcz heroiczny naród, jest
nie tylko sprowadzany do roli
współkata, ale co więcej dla
partykularnych i nieetycznych
celów grup politycznych oraz biznesowych, oczerniany, poniżany
zakłamaną polityką historyczną
i biczowany kolejnymi odmianami antypolonizmów, które są
dziś zjawiskiem niezwykle groźnym, z punktu widzenia interesów naszego kraju. Co więcej,
napiętnowane przez polskie
władze, jednostkowe przypadki
antysemityzmu i nazistowskiej
patologii przez osoby niezrównoważone psychicznie i umysłowo,
są przez Zachód wyolbrzymiane
i nagłaśnianie do tego stopnia,
jak gdyby to z Polski (ojczyzny
św. Jana Pawła II Wielkiego) słynącej z tolerancji, gościnności
i federalizmu miał się rozlać
na świat rasizm, neonazizm,
ksenofobia, wrogość do obcych
kultur i spowodować zahamowanie procesu jednoczenia narodów oraz gigantyczny konflikt
na skalę globu.
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800 LAT KULTU MARYJNEGO W WAMBIERZYCACH
Na miejscu dzisiejszej bazyliki rosło kiedyś drzewo lipowe,
na którym umieszczono drewnianą figurkę Maryi z Dzieciątkiem
Jezus, wykonaną prawdopodobnie około 1200 roku na polecenie ówczesnego pana na Ratnie.
Do tego miejsca codziennie przychodził, przyprowadzany przez
swoją córkę, ociemniały Jan
z pobliskiego Raszkowa (lub
jak kto woli z Ratna) i modlił się
o odzyskanie wzroku. Pewnego
dnia, już po zakończeniu modlitw, nie mogąc doczekać się na
spóźnioną córkę, postanowił sam
ruszyć w drogę powrotną i zrobiwszy kilka kroków, potknął się
o wystające korzenie owej lipy.
Przewrócił się i w tym momencie
cudownie odzyskał wzrok.
Przebieg tego zdarzenia
możemy zobaczyć na obrazie
namalowanym w 1825 roku
przez pochodzącego z Kłodzka
Ludwiga Bittnera, a znajdującym
się w krużganku bazyliki, na którym widać siedzącego na ziemi
Jana. Od Dzieciątka Jezus bije
światło w jego oczy. Wszystko
to dzieje się na tle przedstawionego przez artystę fragmentu
Gór Stołowych. Według przekazów cudowne uzdrowienie
Jana miało miejsce w 1218 roku.
Informacje o tym znajdujemy w
wydanym w Jaworze, a następnie
we Wrocławiu opisie Wambierzyc, zawartym w „Marianischer
Gnadethron Unser Lieben
Frauen zu Albendorf...” oraz
w dziejach Wambierzyc autorstwa wieloletniego proboszcza
parafii ks. Emmanuela Zimmera.
Właśnie ta data zaważyła na początkach kultu i z tego powodu
w tym roku możemy obchodzić
800 - lecie istnienia tej miejscowości.
Data 1218 rok jest źródłowo
nieudokumentowana. Zapiski
pochodzące z obu wyżej wymienionych pozycji mają raczej
charakter legendarny. Podobnie jest z datą budowy pierwszej wambierzyckiej świątyni,
co miało nastąpić w 1263 r. Jednak, jak twierdzi Jan Sakwerda,
pierwsze źródłowe informacje
dotyczące kościoła w tej miejscowości pochodzą dopiero z 1418
roku, zaś o pielgrzymowaniu
do Wambierzyckiej Pani podaje
się dopiero w XVI w. Niemniej

Figurka Matki Bożej Wambierzyckiej.
Jubileuszowy obrazek.

Bazylika w Wambierzycach foto, A. Behan

jednak wzmianka z „Marianischer Gnadenthron….” zaważyła
m. in. na pracy ks. Zimmera
i została ogólnie przyjęta przez
praktycznie wszystkich autorów
piszących w XIX wieku.
Tak, czy owak, do Wambierzyc pielgrzymowali pątnicy
i to dla nich ówcześni właściciele
tego miejsca oraz osoby zarządzające parafią podejmowały starania, aby cel tych pielgrzymek
został osiągnięty. Nieocenioną
przysługę pątnikom sprawił
Daniel Paschazjus Osterberger
von Osterberg (1634 – 1711),
człowiek bogaty, przedsiębiorczy
i o niezwykłej energii, który na
przełomie XVII i XVIII wieku uczynił z Wambierzyc „Dolnośląską
Jerozolimę”. Będąc właścicielem
tych dóbr i urzędując na zamku
w pobliskim Ratnie, doprowadził do przywrócenia w 1679
roku probostwa oraz zrealizował bogaty program budowy
całego imponującego zespołu
kalwaryjskiego, składającego
się z nowego kościoła, kilkudziesięciu kaplic na górach Kalwarii
i Synaj oraz kilkunastu bram
wokół osady. Podaje się, że sam
pomysł tego przedsięwzięcia
zrodził się w 1681 roku, a jego
rozpoczęcie dwa lata później
miała poprzedzić pielgrzymka
do Ziemi Świętej.
Pierwsza zabudowa Kalwarii była skromna. Jak podaje
A. Mitkowska kaplice budowano
w oparciu o szkielet drewnianej konstrukcji szachulcowej,
wypełnionej gliną i mchem,

a drewniane lub kamienne rzeźby
w środku nawiązywały do życia
Jezusa. Osterberg powierzył wykonanie nowego projektu Kalwarii nieznanym nam z imienia
i nazwiska artystom z Czech,
a wraz z przebudową kaplic
kalwaryjskich przebudowano
także centrum wsi, przygotowując je na licznych pielgrzymów.
Osterbergowi przypisuje się
również udział w wydrukowaniu w 1695 roku wspomnianego już „Maryjnego Tronu Łaski”.
Jest on też uważany za twórcę
drugiej, murowanej świątyni, bowiem pierwszą wzniósł
na początku XVI wieku ówczesny właściciel dóbr Ludwig I von
Pannwitz. Według legendy budowę jego dokończyli aniołowie,
co na swoim obrazie, znajdującym się również w krużganku
obecnej świątyni, namalował
w 1775 r niejaki Weese z Kłodzka. Kościół Osterberga pochodzi
z czasów przebudowy kościoła
„pannwitzowskiego”, która miała miejsce w latach 1677–1679.
Świątynia wymagała niewielkiej
renowacji, położono także nową
posadzkę, wybito boczne wejścia do kościoła, częściowo wymieniono schody i poprawiono
fasadę.
Jednak Osterberg renowację
starego kościoła traktował jako
doraźną, a w 1693 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni, którą
ukończono w 1710 r. Głównym
architektem był prawdopodobnie
Włoch Domenico Rossi. Świątynia
była budowlą typu bazylikowe-

go z dwiema wieżami, różniąca
się od wznoszonych w tym czasie świątyń na Śląsku. Jednak
po śmierci Osterberga, w 1711
roku sklepienie kościoła na skutek wadliwej konstrukcji zaczęło
pękać i w końcu się zawaliło, tak
że świątynię trzeba było rozebrać.
Na jego miejscu rozpoczęto
w 1715 roku budowę trzeciego
już kościoła, a czynił to nowy
właściciel dóbr – hrabia Franz
Anton von Götzen z Bożkowa.
Całość oddano w 1725 r.
Kolejną niewątpliwie ważną
postacią, która przyczyniła się
do rozwoju tego miejsca pielgrzymkowego, był proboszcz
ks. Emmanuel Zimmer. Była
to postać niezwykła. O jego życiu przed otrzymaniem święceń
kapłańskich wiemy niewiele.
Z akt osobowych kapłana wynika,
że urodził się 19 lutego 1866 r.
w ówczesnej Nowej Rudzie.
Święcenia kapłańskie przyjął
we Wrocławiu 21 czerwca 1893
roku, prawdopodobnie w katedrze. Następnie był wikariuszem,
a potem proboszczem w Wambierzycach, którym poświęcił
praktycznie całe swoje życie.
Funkcję proboszcza pełnił
do 7 września 1926 roku, a po
przejściu na kapłańską emeryturę pozostał tu aż do śmierci.
Pochowano go na wambierzyckim cmentarzu 23 maja 1935 r.
Jako kapłan pełnił liczne
funkcje. Był m.in. członkiem
Książęco-Arcybiskupiej Rady
Konsystorialnej oraz notariuszem. Zajmował się mineralogią,
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był zielarzem oraz zbieraczem
pudełek po tabakach. Ks. Zimmer
był przez 42 lata kapłanem i ten
okres w swoim życiu poświęcił
przede wszystkim Wambierzycom. Jako proboszcz doprowadził w 1907 roku do odnowienia
całego kompleksu kalwaryjno maryjnego, czyli do renowacji
kościoła oraz licznych wówczas kaplic pątniczych. Praca w
Wambierzycach znalazła także
swoje odzwierciedlenie w jego
twórczości piśmienniczej, która
była bogata i dotyczyła przede
wszystkim dziejów tej miejscowości. Zimmer jako regionalny
historyk poświęcił wiele dzieł tej
cieszącej się wielką sławą miejscowości pielgrzymkowej. Już
w 1896 roku, jeszcze jako pracujący w niej wikary, wydał obszerną monografię pt. „Albendorf, sein Ursprung und seine
Geschichte bis zur Gegenwart”,
którą zadedykował ówczesnemu
wambierzyckiemu proboszczowi,
ks. Adolfowi Rückerowi. W publikacji zawarł wiele interesujących
informacji, dotyczących zarówno
historii miejscowości, dziejów
kultu maryjnego oraz kolejnych
etapów budowy wambierzyckiej świątyni. Jest to praktycznie
do tej pory najobszerniejsza pozycja dotycząca dziejów „dolnośląskiej Jerozolimy”.
Cytowana wyżej A. Mitkowska podkreśla, że ksiądz Zimmer
„z zamiłowaniem studiował archiwalia dotyczące wambierzyckiego ośrodka pielgrzymkowego,
sporządzał ich spisy, wydawał
drukiem, ogłaszał własne opracowania”. Zwraca też uwagę na to,
że w cytowanej powyżej pracy,
Zimmer jako pierwszy dokonał
szczegółowego pomiaru rzutu
poziomego bazyliki, obejmującego w szczególności nawę i prezbiterium. Podkreśla trafność wywodów Zimmera, dotyczących
teorii odbudowy wambierzyckiego kościoła pielgrzymkowego przez Götzenów po przejęciu
przez nich dóbr wambierzyckich,
wskazując na odbudowę nawy
głównej bazyliki, przy zachowaniu jej poprzednich elementów,
wzniesionych jeszcze za czasów
Daniela von Osterberga.
Efektem wieloletniej pasji
badawczej są kolejne prace
Zimmera poświęcone Wambierzycom. Do nich należą, wydana
w 1908 r. we Wrocławiu publikacja pt. „Kurze Geschichte
des Wallfahrtsortes Albendorf”
oraz „Die Wallfahr tskirche

in Albendorf: zum zweihundertjährigen Jubiläum derselben”
z 1923 r. W tej ostatniej zawarł
szereg informacji dotyczących
dziejów Wambierzyc od czasów,
kiedy wieś należała do Daniela
von Osterberga po rok 1923.
Podkreślił w ten sposób jubileusz
200-lecia istnienia wambierzyckiego kościoła pielgrzymkowego, przedstawił zarządzających
nim księży proboszczów oraz
ich dokonania na rzecz rozwoju
kultu maryjnego. Wymienił też
wszelkie elementy wyposażenia
kościoła.
Badając przeszłość Wambierzyc związaną z kultem
maryjnym, opublikował pracę
pt. „Das Zelebrationsbuch der
Gnadenkirche von Albendorf
1681-1690”. Wymienił tu alfabetycznie wszystkich księży,
odprawiających w tych latach
w bazylice wambierzyckiej nabożeństwa, łącznie z podaniem
ich liczby. We wstępie publikacji przedstawił również swoje
dokonania związane z pracą
w parafii. Ksiądz Zimmer zasłynął
także jako twórca sztuk teatralnych, dotyczących historii kultu
maryjnego w Wambierzycach,
oraz ich reżyser. Jak podaje
K. R. Mazurski, już od 1898 r.
grywano oparte na motywach
lokalnych takie dzieła ks. Zimmera, jak „Rycerz z Hradka”, „Legenda o ślepym Janie” czy „Czarny
hrabia”. Dodaje, że sztuki te wystawiano również po pierwszej
wojnie światowej z inicjatywy
działającego w Wambierzycach
Stowarzyszenia Teatralnego. Najważniejszą z nich była sztuka
pt. „Festspiel zum 700 – jährigen
Jubiläum des Wallfartsortes Albendorf von Pfarer Zimmer.
1 Mai bis 31. Oktober 1918”.
Ta wydana w Nowej Rudzie pozycja, składająca się z prologu
oraz 15 podzielonych na trzy
części scen, dotyczy dziejów
kultu maryjnego w Wambierzycach oraz jego sanktuarium.
Prolog nawiązuje do hymnu
maryjnego „Magnificat”, który
jest m.in. głównym tematem
wambierzyckiej ambony. Pozostałe części ukazują dzieje kultu
od czasów legendarnego, niewidomego Jana, pierwszych pielgrzymów czy jak głosi legenda,
budowy pierwszego kościoła
przez aniołów. Całość wieńczy
pieśń końcowa. Należy sądzić,
że działalność ks. Zimmera
w propagowaniu kultu maryjnego w Wambierzycach przyniosła
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pozytywne skutki. Podaje się,
że w latach 30. XX w. do Wambierzyc przybywało rocznie około
100 tys. pielgrzymów.
Zebrane informacje, dotyczące działalności ks. Zimmera
jako wikariusza i proboszcza
Wambierzyc, są zapewne niepełne, gdyż na skutek niedotarcia
na tym etapie badań do materiałów źródłowych, szczególnie dokumentów z archiwum
parafialnego Wambierzyc oraz
opracowań niemieckojęzycznych, stanowią pewną choć
niekompletną wiedzę. Należy
tylko żałować, że ks. Zimmer nie
doczekał uroczystości nadania
przez papieża Piusa XI kościołowi wambierzyckiemu tytułu
„Basilica minor”, co miało miejsce
22 lutego 1936 roku i co niewątpliwie stanowiło podsumowanie wieloletniej pracy kapłana
na rzecz rozwoju i uświetnienia
wambierzyckiego kultu maryjnego. Uroczystości te odbyły się
już pod kierunkiem nowego pro-

boszcza Roberta Kleina.
Sanktuarium wambierzyckie
to także miejsce, w którym można zachwycać się sztuką barokową, bowiem do tego zachęca
zwiedzanie świątyni, a zwłaszcza
wnętrza. Sama jej nawa główna zawiera liczne elementy tej
sztuki, czego przykładem jest
pochodząca z lat 1717 – 1718
wspaniała polichromia na sklepieniu autorstwa włoskiego
malarza Giovaniego Bonory,
którą malarz skomponował m. in.
ze sceny centralnej przedstawiającej Nawiedzenie św. Elżbiety przez NMP i św. Józefa, co
według artysty miało miejsce
na stopniach bazyliki przedstawionej w tzw. nieziemskim blasku, który rzekomo miał miejsce
w 1679 roku. Ta scena została
gruntownie przemalowana.
To, co dzisiaj możemy ujrzeć,
to już dzieło wambierzyckiego
malarza Antona Borna oraz jego
dwóch pomocników pochodzących z Berlina, wykonane

Bazylika od strony Placu Koronacyjnego, foto A. Behan

Portret hr. Daniela Osterberga
w wambierzyckim klasztorze
Franciszkanów, foto A. Behan

Portret ks. Emmanuela Zimmera
w wambierzyckim klasztorze
Franciszkanów, foto A. Behan
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w latach 1937-1939. Oprócz
sceny centralnej mamy również
8 medalionów przedstawiających
wyobrażenia świętych czcicieli
NMP, do których należą między
innymi św. Ambroży, św. Augustyn, św. Antoni z Padwy czy
św. Stanisław Kostka.
Prawdziwym arcydziełem
tej nawy jest ambona. Wykonał
ją warsztat mistrza wiedeńskiego Karla Sebastiana Flackera
w 1723 roku. Jak podaje K. Kalinowski, rzeźbiarz ten osiedlił
się w Kłodzku na stałe przed
1704 rokiem i wykonał dla tego
miasta wiele cennych dzieł. Dla
kościoła wambierzyckiego zaczął wykonywać swoje prace
po roku 1718. Dwa lata później
wykonał figury do ołtarza głównego, potem wspomnianą już
ambonę, następnie dwa boczne ołtarze i kilka rzeźb na Kalwarii. Kalinowski zwraca uwagę
na kompozycję ambony, wykonanej w formie kosza z wysuniętą
wolutą, na której rozmieszczone są siedzące figury czterech
ewangelistów. Autor stwierdza
również, że twórczość Flackera
reprezentuje przeciętny poziom
warsztatowy, stylowo przypominający czeski barok. Wykonana
przez artystę ambona posiada
wiele treści symbolicznych nawiązujących do kultu maryjnego, zwłaszcza dotyczących
maryjnego hymnu „Magnificat”.
Na baldachimie wambierzyckiej ambony widzimy Maryję
stojącą na kuli (symbol Ziemi)
i jakby wypowiadającą słowa:
„Przeto odkąd narody ziemię
posiędą, odtąd błogosławioną
nazywać mnie będą”. Towarzyszy
jej srebrny gołąbek (symbol Ducha św.) i putta przedstawiające
aniołki. Na obrzeżu baldachimu
mamy reprezentantów znanych
wówczas ludziom kontynentów
(Indianka – obie Ameryki, postać
w turbanie z głową wielbłąda –
Azję, postać w koronie z osłem
– Europę, Murzynka z trąbą słonia
– Afrykę). Kosz ambony oparty
na ramionach anioła Serafina
ozdobiony jest, jak już wyżej
wspomniano, postaciami czterech Ewangelistów
W wykonanym także przez
Flackera ołtarzu głównym znajduje się największy skarb tejże
świątyni, czyli drewniana figurka Maryi z dzieciątkiem. Według
A. Mitkowskiej i J. Sakwerdy
obecna figurka wambierzycka
o wysokości 28 cm wykonana została z drewna lipowe-

go, najwcześniej pod koniec
XIV wieku, a więc nie jest to ta
pierwotna. Co się stało z tamtą
– nie wiadomo. Natomiast występują różnice zdań dotyczące
owocu trzymanego przez Dzieciątko Jezus. Według wyżej
wymienionych historyków jest
to jabłko, z kolei M. Sikorski twierdzi, że jest to owoc granatu, postrzegany jako źródło wiecznego
życia, które pochodzi z krwawej
ofiary Chrystusa, bądź też symbol
Słowa Bożego. Figurka była koronowana 17 sierpnia 1980 roku.
Wówczas do Wambierzyc zjechały tysiące pielgrzymów, a samej
koronacji dokonał ówczesny
prymas Polski Stefan kardynał
Wyszyński w obecności ówczesnego prymasa Czechosłowacji
Františka kardynała Tomaška,
włoskiego kardynała Sebastiano Baggio (przywiózł korony od
Ojca świętego Jana Pawła II) oraz
ówczesnego metropolity wrocławskiego Henryka kardynała
Gulbinowicza. Figurce nadano
tytuł Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Warto nadmienić,
że 15 sierpnia 2009 roku tejże
figurce nadano tytuł Patronki
Ziemi Kłodzkiej.
Będąc we wnętrzu bazyliki, warto także zwrócić uwagę
na dwa tryptyki obrazowe, wiszące naprzeciw siebie. W jednej
grupie przedstawiono św. Otylię,
św. Apolonię i św. Jadwigę Śląską. Druga grupa przedstawia
świętych z zakonu jezuitów, czyli
Franciszka Ksawerego, Jana Sarkandra i Karola Boromeusza. Ich
autorstwo przypisywano pierwotnie wybitnemu malarzowi
Michałowi Willmannowi. Jednak
wykonali go jego uczniowie: Florian Fücker oraz Franz Hoffmann.
Po II wojnie światowej osadę w nawiązaniu do czeskiej
nazwy Vambeŕice nazwano
Wambierzyce, co dało koniec
byłym wcześniejszym nazwom
takim jak Albertivilla, Albertsdorf czy ostatniej Albendorf.
Jak podaje wieloletni sołtys tej
wsi, a także radny Miasta i Gminy Radków Marian Garncarski,
w marcu 1946 roku przekazano
parafię ojcom jezuitom, którzy
rozpoczęli duszpasterzowanie
w sanktuarium. Najbardziej zasłużonym z nich był ks. Tadeusz
Michalik, który wziął na siebie
trud godnego przygotowania
świątyni jak i wsi do uroczystości
koronacyjnych figurki w 1980 r.
Ojcowie jezuici mieli pod opieką
parafię wambierzycką do 1990

roku. Potem na pewien czas parafię przejęli księża diecezjalni.
Za czasów proboszcza Ryszarda Szkoły założono w styczniu
1998 roku Fundację Odnowy
i Modernizacji Wambierzyc, która, pomimo wielu wysiłków, nie
pozyskała znaczących środków,
które umożliwiły by intensywny
remont sanktuarium.
Dopiero, gdy w ostatnich
latach parafia przeszła pod
opiekę ojców franciszkanów,
dokonano znaczących odnowień, zarówno w kościele jak
i w jego otoczeniu. W kościele
trwa m. in. remont krużganków,
a na zewnątrz przeprowadzono
kosztowną, ale bardzo konieczną renowację schodów prowadzących do kościoła. Obecnie
proboszczem jest Ojciec Albert
Krzywański. Trwa stopniowy
remont fasady. Do upiększenia
Wambierzyc przyczynił się znacząco burmistrz Miasta i Gminy
Radków Jan Bednarczyk wraz
z radnymi, który zrewitalizował
Pl. NMP oraz sąsiednie uliczki.
Wyremontowano i zbudowano
też nowe parkingi, tak bardzo
potrzebne pielgrzymom czy
turystom. Wyremontowano
także znajdującą się przy drodze
do Polanicy - Zdroju bramę Gihon.
Dzisiejsze pielgrzymkowe
Wambierzyce to bazylika, kalwaria składająca się z 79 kaplic
oraz ruchoma szopka, wykonana przez pochodzącego ze wsi
Góra św. Anny koło Nowej Rudy
Longinusa Wittiga oraz jego syna
Hermana. Prace nad nią trwały
36 lat, a ukończono ją w 1882 r.
Liczy około 800 figurek, z których około 300 jest ruchomych,
a poruszane są za pomocą mechanizmu ciężarkowego. Tematyka szopki obejmuje główne etapy życia Chrystusa od narodzin
aż po śmierć na krzyżu. Umieszczono w niej również motywy
regionalne. Dotyczą one prac
w noworudzkiej kopalni węgla
(napęd elektryczny) oraz elementy życia miejscowej, wówczas
niemieckiej ludności. Co roku
odbywają się także festiwale
poświęcone życiu i twórczości
urodzonego w Wambierzycach
Ignaza Reimanna (1820 – 1885),
lokalnego muzyka i twórcy wielu
mszy, oratoriów oraz utworów do
liturgicznych tekstów mszalnych,
których skomponował około 800.
Przypadająca w tym roku
umowna 800-rocznica kultu
maryjnego w Wambierzycach

Fragment nagrobka ks. Zimmera,
cmentarz w Wambierzycach, stan
obecny, foto: A. Behan

będzie okazją do wielu uroczystości. Zapewne przybędzie
wielu pielgrzymów czy turystów
. Wambierzyce na takie uroczystości zasługują i niech trwają jak
najdłużej.
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Muzeum Ziemi Kłodzkiej, t. 13,
Kłodzko 2015, s. 137 – 145.
3. L. Drożdż, Wambierzyce, Wrocław 2009.
4. M. Garncarski, Wambierzyce.
Monografia, Wambierzyce 2006.
5. R. Gröger, M. Sikorski, Na granicy legendy i wiary. Skarby sztuki i osobliwości ziemi kłodzkiej,
Nowa Ruda 1993.
6. K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986.
7. J. Kögler, Dokumentierte Geschichte und Beschreibung der
Allodial – Herrschaft Albendorf
(1805), (w): J. Kögler, Die Chroniken der Grafschft Glatz, Bd 5,
Köln, 2003.
8. K. R. Mazurski, Wambierzyce,
Warszawa 1989.
9. A. Mitkowska, Wambierzyce,
Wrocław 1984.
10. J. Sakwerda, Nowa Ruda,
Wambierzyce, Radków, Wrocław
1986.
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Julian Golak

IRAN OTWIERA SIĘ NA ŚWIAT
W dniach od 16 do 20.02.2018
roku, na zaproszenie gubernatora prowincji Alborz przebywała w Teheranie oficjalna
delegacja Województwa Dolnośląskiego. Wizyta odbywała się
z okazji wystawy gospodarczej
firm polskich ze Śląska w Teheranie, zorganizowanej przez śląską
izbę gospodarczą (Silesia Izba
Handlowa s.a.).
Kontakty Dolnego Śląska
z Iranem zostały zapoczątkowane
w lutym 2017 roku po zaprzestaniu przez władze tego państwa
programu wzbogacania uranu.
Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej potwierdziła po wielokrotnych wizytach, że Iran poddał
się międzynarodowej kontroli
i przyjął narzucone przez społecz-

ność międzynarodową warunki
oraz zrezygnował z programu
wzbogacania uranu.
Pierwsze polsko-irańskie forum gospodarcze odbyło się we
Wrocławiu w dniu 24.02.2017 r.
Podczas forum marszałek województwa Cezary Przybylski
spotkał się z ambasadorem Iranu w Polsce oraz gubernatorem
irańskiej prowincji Azerbejdżan
Wschodni. Kolejna wizyta odbyła się na terenie województwa
dolnośląskiego 27.06. 2017 roku,
podczas której przedstawiciele
prowincji Alborz poznali gospodarkę Dolnego Śląska. Szczególne zainteresowanie gości z Iranu
wzbudziła oferta turystyczna
i uzdrowiskowa dolnośląskich
kurortów.

Otwarcie polsko- irańskiej wystawy targowej w Teheranie 17.02.2018 r.
Przemawia Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego.

Rozmowy dot. możliwości współpracy gospodarczej i kulturalnej firm i instytucji
z Dolnego Śląska i prowincji Alborz w siedzibie gubernatora prowincji. Pierwszy
z prawej Rahim Bana Molaje, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w mieście
Karaj.

Rozmowy o możliwości współpracy oraz lokowania polskich inwestycji
w Iranie. Od prawej, Bartłomiej Kubicz, Andrzej Jaroch, ambasador RP – Jarosław
Domański, Julian Golak, Karol Przywara, Grzegorz Lepiarczyk - główny specjalista
ds. gospodarczych w ambasadzie.

Kobiety irańskie chodzą przeważnie
ubrane w tradycyjnych czarnych
strojach z burkami na głowie.

Julian Golak składa kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Polaków na Polskim
Cmentarzu w Teheranie. Spoczywa tu 1937 osób, w tym 409 żołnierzy.

Polski cmentarz w Teheranie
utrzymywany w bardzo dobrym stanie
od wielu lat.
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Program tegorocznej wizyty
obejmował: Otwarcie w Teheranie wystawy gospodarczej firm
polskich, przede wszystkim z terenu Śląska, prezentacje oferty
turystycznej Dolnego Śląska,
której dokonał prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Rajmund Papiernik, rozmowy
z gubernatorem prowincji Alborz, dwukrotne spotkania
z ambasadorem RP w Iranie oraz
wyjazd studyjny na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej PAYAM,
w której działa także międzynarodowy port lotniczy. Delegacja
na czele z Julianem Golakiem,
wiceprzewodniczącym Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego,
złożyła również wiązankę białoczerwonych kwiatów na cmentarzu polskim w Teheranie.
Dlaczego ten nowy kierunek
współpracy gospodarczej jest tak
ważny dla Polski?
Iran ma drugie co do wielkości złoża ropy naftowej i gazu. Jest
jednym z największych na świecie
producentów gipsu i molibdenu.
Dysponuje ogromnymi złożami
rudy żelaza, które są szacowane
na ponad 150 mln ton. Przewiduje
się, że w ciągu 10 lat dwukrotnie
wzrośnie tu produkcja stali. Polscy przedsiębiorcy powinni też
pamiętać, że rynek irański to aż

80 mln konsumentów, a Iran importuje zdecydowaną większość
żywności, bo aż 85%. Polska i Polacy są dobrze postrzegani przez

Irańczyków. Wiedzą, gdzie jest
Polska, a nasz kraj nazywają Lachistan. Znają też historię polsko
- irańskich stosunków.

Jestem przekonany, że już
wkrótce polskie firmy zainwestują i otworzą się na współpracę
gospodarczą z Iranem.

Panorama Teheranu z widokiem na pasmo górskie Elburs w północno-zachodniej części Wyżyny Irańskiej.

Wiktoria Kruk, Michał Łukawski

KONKURS POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
16 listopada 2017 roku
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej odbył
się konkurs, w ramach którego
uczestnicy recytowali utwory literatury niemieckiej w oryginale,
bądź w przekładzie. Honorowy
patronat nad konkursem objął
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń.
Organizatorem konkursu był Mirosław Schwate z Niemieckiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku. ZSO w Bystrzycy
Kłodzkiej reprezentował Heinz
Peter Keuten , lingwista. Recytacje oceniało jury w składzie:
Agata Bień-Sadowska - biegła
tłumaczka języka niemieckiego,
Horst Ulbrich - prezes Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku, Irena
Rogowska - biegła tłumaczka
języka niemieckiego.
Wszystko rozpoczęło się
o godzinie 10.00. Konkurs prowadzili: Michał Łukawski i Wiktoria
Kruk, uczniowie klasy drugiej,

a na przyjezdnych oczekiwał poczęstunek w kawiarence, prowadzonej przez uczennice z klasy
II a i II b pod opieką p. Małgorzaty
Feszczuk . Od początku konkursu wyczuwało się dużą rywalizację, a każdy z uczestników liczył
na sukces. Spośród zgłoszonych
52 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych,
w bystrzyckiej auli pojawiło się
41, z 13 szkół powiatu kłodzkiego. Warto nadmienić, że
część z mówiących była bardzo
stremowana. Przyczyną tego
była surowość oceniających
występy, jak i zgromadzona wymagająca publiczność.
Na szczęście organizatorzy nie
mieli większych problemów.
Uczestników podzielono
na cztery kategorie wiekowe.
Do pierwszej kategorii zaliczono
uczniów klas siódmych i gimnazjum, do drugiej jak wyżej, z tą
różnicą, że recytacja odbywała

się po polsku. W trzeciej kategorii
brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w czwartej
uczestniczył tylko jeden uczeń,
recytujący wiersz w przekładzie.
LAUREACI KONKURSU
Kategoria I
1. Dorota Pogoda, ZSS
w Kłodzku - „Erlkönig” Johann
Wolfgang von Goethe
2 . M a r l e n a Kw i a t k o w s k a ,
SP nr 2 w Kłodzku - „Wir sind
Kinder einer Erde” Volker Ludwig
i Amelia Stefaniak, SP w Wojborzu - „Sonne” Wolrad Eigenbrodt
3. Maria Jóźwiak SP nr7
w Nowej Rudzie - „Das Glück der
Freundschaft” i Daniela Zielińska SP nr 7 w Nowej Rudzie
„Wozu” Norbert van Tiggelen
Kategoria II
1. Nie przyznano
2. Rozalia Kozakowska, SP nr 7
w Nowej Rudzie - „We mgle” Hermann Hesse

3. Paulina Niewiarowska, Gimnazjum w Szczytnej - „Kurz” Nadja
Kuchenmeister
Kategoria III:
1. Martyna Jurkiewicz i Paulina
Rutkowska, ZSO w Bystrzycy
Kłodzkiej „Der
Zauberlehrling” Johann Wolfgang von Goethe
2. Adrianna Kwiatkowsk a,
LO im. Bolesława Chrobrego
w Kłodzku „Die Heimat” Joseph
von Eichendorff
3. Adrianna Szewczyk, ZSS
w Stroniu Śląskim - „Du” Erich
Fried
Kategoria IV:
3 miejsce - Karol Kunicki, ZSO
w Bystrzycy Kłodzkiej - „Król Olch”
Johann Wolfgang von Goethe
(1 i 2 miejsca nie przyznano)
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Martyna Jurkiewicz, Paulina Rutkowska

INTERNATIONALER POESIEWETTBEWERB IN HABELSCHWERDT

Die Schulleiterin K. Magierowska-Kasza Schule begrüßt die Wettbewerbsteilnehmer.

Es ist seit jeher bekannt,
dass die Grafschaft Glatz nicht
nur eine Grafschaft, sondern
auch eine Goldgrube ist. Ja,
eine Goldgrube für Talente!
Eine weitere Veranstaltung zur
Entdeckung neuer Talente fand
am 16. November 2017 in Form
des „Vortragswettbewerbs für
deutsche Dichtung” statt. Die
Veranstaltung wurde organisiert
durch den Deutschen Freundschaftskreis Glatz und das Allgemeinbildende Schulzentrum in
Habelschwerdt und stand unter
der Schirmherrschaft des Glatzer
Landrats, Herrn Maciej Awiżeń.
In der Aula des Schulzentrums präsentierten sich in vier
Kategorien 41 Teilnehmer aus
13 Schulen der Grafschaft Glatz.
Ihre Bemühungen wurden durch
eine Jury bewertet, die sich zu-

Auftritte der Wettbewerbteilnehmer.

sammensetzte aus der Glatzer
Deutsch-Dolmetscherin, Frau
Agata Bień-Sadowska, dem Vorsitzenden des DFK Glatz, Herrn
Horst Ulbrich, sowie der Neuroder Deutsch-Dolmetscherin, Frau
Irena Rogowska. Die Kandidaten
wurden benotet in den Bereichen
Textbeherrschung, Interpretation, Ausdruck und Aussprache
sowie Betonung. Ziel des Wettbewerbs war es, die Jugendlichen
für die deutsche Dichtkunst zu interessieren, ihnen eine Chance zu
bieten, ihre Deutschkenntnisse
zu vervollkommnen und ihre Vortragsfähigkeiten zu entwickeln.
Die Teilnehmer zeigten hervorragende Leistungen. Den
1. Platz in der Kategorie „Grundund Mittelschulen” erreichte Dorota Pogoda von der Privatschule
ZSS in Glatz für den Vortrag eines

deutschsprachigen Gedichts, den
2. Platz Rozalia Kozakowska von
der Grundschule Nr. 7 in Neurode
für den Vortrag eines Gedichts
von Hermann Hesse in polnischer
Übersetzung sowie Marlena
Kwiatkowska von der Grundschule Nr. 2 in Glatz und Amelia
Stefaniak von der Grundschule
Gabersdorf für den Vortrag eines
deutschsprachigen Gedichts in
Originalfassung. Die dritten Plätze erreichten Schülerinnen aus
Neurode und Rückers.
In der Kategorie der weiterführenden Schulen erreichten
den ersten Platz Martyna Jurkiewicz und Paulina Rutkowska vom
Schulzentrum Habelschwerdt
für den Vortrags des „Zauberlehrlings” von Johann Wolfgang
von Goethe. Den zweiten Platz
erreichte Adrianna Kwiatkowksa

Teilnehmer des Wettbewerbs.

von Gymnasium Glatz, sowie den
dritten Platz Adrianna Szewczyk
vom Städtischen Schulzentrum
Seitenberg, die ein Gedicht von
Erich Fried in Originalfassung
vortrug, zusammen mit Karol Kunicki vom Schulzentrum Habelschwerdt, der Goethes Erlkönig
in polnischer Übersetzung zu
Gehör brachte. Die Gewinner des
Wettbewerbs erhielten attraktive
Preise. Herzlichen Glückwunsch
allen Gewinnern!
In der Pause vor der Preisverleihung traten mehrere
Schüler des Schulzentrums Habelschwerdt auf, die ein attraktives Musikprogramm vorbereitet
hatten.
Text von Martyna Jurkiewicz
und Paulina Rutkowska, Schulzentrum Habelschwerdt, Übersetzung/
Korrektur: Heinz-Peter Keuten
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Adam Brzozowski

CZERWONE PIASKOWCE Z OKOLIC NOWEJ RUDY
Na terenie całego kraju
znajdujemy wiele zabytków
architektury i sztuki, w których
ważną rolę konstrukcyjną, bądź
dekoracyjną odgrywa kamień
naturalny. [1]
Dolny Śląsk w swojej historii korzystał obficie z lokalnych
surowców skalnych. Sława niektórych, dolnośląskich kamieni,
w tym czerwonych piaskowców
z okolic Nowej Rudy sięga daleko poza granice regionu. [1]
Wielu naukowców, w tym m.in.
prof. Ryszard Kryza w swoich publikacjach wielokrotnie podkreślał rolę noworudzkiego czerwonego piaskowca oraz określił jego
spore znaczenie w architekturze
i sztuce. Lokalne zabytki często
znajdują się na starannie opracowanych ścieżkach turystycznych,
gdzie jednak zbyt słabo eksponuje się informacje nt. użytych
materiałów kamiennych. [2] Stąd
obecnie prowadzone są działania, aby upowszechnić wiedzę
na temat miejsca pochodzenia surowców wykorzystanych
w budowlach i elementach architektonicznych, zarówno zabytkowych jak i nowoczesnych.
Cenne kamienne zabytki oraz
wszelkie elementy architektury
powinny być przedmiotem szczególnej troski konserwatorów,
a unikatowe tereny występowania surowców wykorzystywanych
w architekturze i sztuce powinny
być szczególnie chronione oraz
użytkowane zgodnie z ich potencjałem i dobrem ogólnym
społeczeństwa.
Pochodzenie
oraz własności fizyko-chemiczne czerwonego
piaskowca z okolic
Nowej Rudy
Czerwone piaskowce
z okolic Nowej Rudy w literaturze naukowej, można znaleźć
pod pojęciem piaskowców budowlanych. Piaskowce te są częścią dużej jednostki geologicznej,
którą jest depresja śródsudecka
bądź inaczej niecka śródsudecka.
Wiek tych piaskowców datowany
jest na ok. 270 mln. lat. Chronostratygraficznie powstały w okresie wczesnego permu i należą do
piętra czerwonego spągowca.[3]
Nazwa czerwony spągowiec

pochodzi od charakterystycznej,
czerwonej barwy osadów, której
powstanie jest wynikiem warunków klimatycznych, a dokładnie
poddaniu skał procesom wietrzenia, zachodzącym w klimacie
suchym i gorącym, typowym
dla obecnych pustyń.
Na powierzchni, piaskowce te można zaobserwować
w okolicach Nowej Rudy, Tłumaczowa oraz Świerk. Eksploatacja
tych piaskowców rozpoczęła się
już w XV wieku w okolicach wsi
Bieganów na górze Św. Anny oraz
na Górze Wszystkich Świętych
w licznych łomach, które obecnie są zarzucone. Piaskowce te
w czasach historycznych jak
i obecnych, ze względu na swoje
walory fizyczne oraz estetyczne,
wydobywane i wykorzystywane
były głównie do celów budowlanych.
Piaskowce noworudzkie charakteryzują się barwą od jasno
do ciemnoczerwonej, o wyjątkowym intensywnym odcieniu.
Ich struktura i tekstura są bardzo
zróżnicowane, co przejawia się
tym, że możemy spotkać piaskowce drobno, średnio i gruboziarniste, zarówno bezładne jak
i laminowane. Spoiwo tych utworów jest zwykle krzemionkowe,
a w mniejszym stopniu krzemionkowo – ilaste.[3] Pierwsze
z nich osiągają maksymalne
wartości parametrów fizycznych i do celów budowlanych
są najbardziej wartościowym
surowcem. Skały te wyróżnia
duża twardość i odporność na
warunki atmosferyczne. W ich
składzie petrograficznym występuje kwarc (70-80%), skalenie
(10-20%), okruchy innych skał
(10-20%) oraz łyszczyki (1%).
Szkielet ziarnowy tych utworów
zajmuje ok. 85-90 % a spoiwo
10-15 %. Piaskowce te są grubowarstwowane i tworzą ławice osiągające 2-3 m miąższości,
które zapadają pod kątem 15-25
stopni w kierunku południowego
zachodu.
Ze względu na szczególne
i wyjątkowe walory dekoracyjne,
intensywność i trwałość barwy
surowca oraz bardzo dobre właściwości technologiczne, czerwone piaskowce stosowano
w budownictwie powszechnym
i sakralnym. To z nich powstawa-

Wychodnia czerwonego piaskowca
w miejscowości Grządka – Włodowice.

Struktura i tekstura czerwonego
piaskowca z okolic Nowej Rudy.

Most Zwierzyniecki we Wrocławiu. Filary mostu wykonane zostały z czerownego
piaskowca z okolic Nowej Rudy.

Dom handlowy ul. Świdnicka Wrocław
– dawny Geschäftshaus Schottländer.
Do budowy elewacji wykorzystano
okładziny z czerwonego piaskowca
z okolic Nowej Rudy.

Kościół Wniebowzięcia N.M.P.
w Lwówku Śląskim - Romański portal
wejścia głównego z czerwonego
piaskowca ze sceną koronowania N.M.P.
w tympanonie.

ły takie elementy konstrukcji jak
filary, cokoły, okładziny, mury
oporowe, wszelkiego rodzaju
obramowania i gzymsy, a także
mosty, wiadukty tunele, baszty
i wieże. [4]
Przykładowy, spis obiektów,
w których zastosowano czerwone piaskowce śląskie:
- Srebrna Góra – twierdza
z lat 1765-77 (naroża, krawędzie,

rynny).
- Wrocław – Most Zwierzyniecki
(1895-97),
- Nowa Ruda - poczta, ratusz,
dworzec kolejowy, niektóre domy
mieszkalne, kościół w Nowej Rudzie-Słupcu
- Bieganów – domy, stodoły,
cembrowiny studni kopanych,
- Berlin – pomnik Bismarcka,

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018
- Malbork – kościół zamkowy,
- Obiekty linii kolejowej Wałbrzych
- Kłodzko: mosty, filary wiaduktów, tunele (lata 1879-80).[4]
Wykorzystanie czerwonego
piaskowca w sztuce
i architekturze
Duże miasta dają możliwość zetknięcia się z wyrobami
kamiennymi, które wykorzystywane są w rozmaity sposób.
Dziś pod pojęciem elementów
architektury rozumie się wszelkie budowle zabytkowe, jak
również współczesne galerie
handlowe, budynki administracji
państwowej, kamienice, banki,
wszelkiego rodzaju kompleksy
pałacowe, elementy ogrodów
i parków. Istotna rola kamienia,
w tym czerwonego piaskowca
wykorzystywanego w sztuce,
podkreślona jest przez różnego
rodzaju rzeźby, płaskorzeźby oraz
pomniki. Nie sposób pominąć
także roli kamienia w elementach
infrastruktury, takich jak m.in. nawierzchnie dróg i chodników.[4]
Surowiec ten, dzięki swoim walorom estet ycznym
oraz bardzo dużej wytrzymałości, od wieków ozdabiał fasady monumentalnych budynków, pozwalając im dotrwać
do obecnych czasów. Także
dziś, w czasach nowoczesnych
technologii oraz materiałów,
niezmiennie spełnia te same
zadania i posiada jeszcze szerszy
wachlarz zastosowania.
Warto dodać, że w 2013 roku
w ogólnopolskim konkursie architektonicznym Architopten na
najpiękniejszą polską uczelnię,
budynek Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego
elewacja oraz wnętrze zbudowane zostało w dużej mierze
z czerwonego piaskowca, zajął
III miejsce.
Warto zauważyć tendencję
wzrostową do sprowadzania kamienia importowanego z krajów
azjatyckich, co znacząco obniża
zapotrzebowanie i koniunkturę na rodzimy surowiec. Ceny,
często dumpingowe stosowa-

ne przez gospodarki azjatyckie,
powodują zmiany granic bilansowych rodzimych złóż, czyli takich
granic, w których eksploatacja
surowca jest opłacalna. W ostatnich latach proces ten nasila się
i powoduje znaczne zawężenie
opłacalnie eksploatowanych
terenów, w efekcie obniżając
rentowność wydobycia. Proces
ten ciągle trwa i często zagraża
istnieniu wielu zakładów górniczych produkujących kamień
ozdobny oraz jest zagrożeniem
dla istnienia rodzimej bazy surowcowej.
Warto więc zadać pytanie czy
aby na pewno chcemy w przyszłości zmieniać wizerunek istniejących zabytków oraz innych
budowli, do których zdążyliśmy
się przyzwyczaić, wymagających
remontów i renowacji tylko i wyłącznie z braku odpowiedniego
wykorzystania rodzimej bazy surowcowej?
Pow yższe informacje
o wyjątkowej jakości, niepowtarzalnych walorach fizyko-chemicznych i estetycznych oraz
zastosowaniach noworudzkiego
piaskowca świadczą o ogromnym znaczeniu pozyskiwania
tego surowca w czasach historycznych oraz niezmiernie dużym
potencjale współczesnego użycia tego surowca w architekturze
i sztuce. Bardzo ważne jest, aby
unikatowe w skali kraju, a nawet
Europy miejsca występowania
i nagromadzenia tego surowca
w sposób umożliwiający opłacalną eksploatację, objąć szczególną troską, zwłaszcza pod
względem zagospodarowania
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dla dobra dziedzictwa kulturowego jakim jest szeroko pojęta

sztuka i architektura.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.Budynek zbudowany z okładzin
z czerwonego piaskowca.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wnętrze budynku ozdobione
okładzinami z czerwonego piaskowca.

Właściwości techniczne Piaskowców Budowlanych:
Ciężar właściwy:

2,64 – 2,69 g/cm3

Ciężar objętościowy:

2,22 – 2,34 g/cm3

Porowatość:

11,5 – 16,85 %

Nasiąkliwość:

3,64 – 5,25 %

Wytrzymałość na ściskanie
w stanie powietrzno – suchym:

555 – 1032 kg/cm2

Wytrzymałość na ściskanie
po nasyceniu wodą:

401 – 659 kg/cm2

Ścieralność na tarczy Boehmego:

0,39 – 0,52 cm

Mrozoodporność:

całkowita

Literatura:
[1 ] – R. Kryza – „Kamień w architekturze i sztuce: od Asuanu do Żagania.”
[2] – P. Zagożdżon, K. Zagożdżon, 2015, – „Kamienne elementy architektury miejskiej
jako geologiczne zaplecze edukacyjne – przykłady wrocławskie.”
[3] – J. Oberc, L Wójcik – „ Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów
– Ark. Nowa Ruda”

[4] – „Czerwony piaskowiec noworudzki” – Minimonografie polskich kamieni budowlanych, www.nowykamieniarz.pl
– R. Kryza – „Kamień w Katedrze Wrocławskiej- jak to widzi petrograf”.
– O.Guzik, M. Nóżka – „Szczegółowa Mapa Geologicznej Sudetów” – Ark. Nowa Ruda.
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Jerzy Żelaszkiewicz

JUBILEUSZ ANDREASA ERNSTA
W czerwcu 2019 roku mija
90 rocznica śmierci kłodzkiego architekta Andreasa Ernsta.
Jest on autorem projektów
najważniejszych ulic, placów
i rozwiązań architektonicznych
w rozwijającej się, po rozebraniu
murów obronnych części Kłodzka, a także twórcą specyficznej
kłodzkiej secesji. Najwięcej projektowanych przez niego obiektów znajduje się w obrębie ulic
Łużyckiej i Grunwaldzkiej oraz
Placu Chopina, w sumie ponad
70 różnych budowli. Projektował on także budynki w parku
i w części uzdrowiskowej Polanicy - Zdroju.
Postać tego kłodczanina
jest niezwykle interesująca

pod względem fachowości, talentu i przedsiębiorczości, jak
i jego rozległych zainteresowań
rozwojem ziemi kłodzkiej, sztuką czy rzemiosłem artystycznym,
na przykład w szkle.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Kłodzku, którego jestem prezesem zainicjowało działania na rzecz uczczenia
90. rocznicy urodzin tego zasłużonego dla naszego miasta architekta i budowniczego oraz jego
dzieł – pięknych secesyjnych kamienic, placów czy budowli. Planuje się opracowanie stosownej
monografii, a szczególnie wielkiej
wystawy, przygotowaniem której
kieruje Dyrektor Muzeum Ziemi
Kłodzkiej. Zwracamy się z apelem

o swoisty współudział w jej tworzeniu poprzez udostępnienie
w różnej formie materiałów, dokumentów, fotografii, pamiątek
lub wskazanie ich źródeł, a także
wiedzy potrzebnej do rzetelnego
i pełnego zaprezentowania sylwetki Andreasa Ernsta . Poszukujemy również bliższych i dalszych
członków rodziny Ernstów i ich
żyjących potomków.
Informacje prosimy
kierować na adresy:
- Jerzy Żelaszkiewicz, tel. 507 138
980, e-mail jagaz1952@wp.pl
- Kustosz Joanna Jakubowicz,
M uzeum Ziemi K łodzk iej,
ul. Łukasiewicza 4, e-mail dno@
muzeum.klodzko.pl

Andreas Ernst

Jerzy Żelaszkiewicz

JUBILÄUM VON ANDREAS ERNST
Im Juni 2019 ist der 90. Todestag des Glatzer Architekten
Andreas Ernst. Er entwarf die
wichtigsten Straßen, Plätze und
architektonischen Lösungen in
einem sich entwickelnden Teil
von Kłodzko / Glatz, nachdem die
Stadtmauern abgebaut worden
waren. Er ist auch Schöpfer des
einzigartigen Glatzer Jugendstils.
Die meisten von ihm entworfenen Gebäude befinden sich in
den Straßen Łużycka/ Zimmerstraße und Grunwaldzka/ Wiesenstraße, sowie am Plac Chopina /
Friedrichplatz, insgesamt sind es
über 70 verschiedene Gebäude.
Er entwarf auch Gebäude im Park

Kurhaus in Bad Altheide.

und im Kurort der Stadt Polanica-Zdrój / Bad Altheide. Die Person
dieses Glatzers ist sehr interessant in Bezug auf Professionalität,
Talent und unternehmerische Initiative, sowie auf sein vielfältiges
Interesse an der Entwicklung der
Region von Kłodzko / Glatz, an
Kunst und Kunstgewerbe, zum
Beispiel an Glas.
Der Deutsch - Polnische
Freundschaftskreis in Kłodzko
/ Glatz, dessen Vorsitzender ich
bin, initiierte Maßnahmen zum
Gedenken des 90. Todestages
des für unsere Stadt verdienten
Architekten und Baumeisters und
seiner Werke - schöner Jugend-

stilhäuser, Plätze und Gebäude.
Es ist geplant, eine entsprechende Monographie zu bearbeiten,
und insbesondere eine große
Ausstellung, deren Vorbereitung
vom Direktor des Muzeum Ziemi
Kłodzkiej / Museums des Glatzer
Landes gemanagt wird.
Daher bitten wir um Ihre
Beteiligung an der Entstehung
der Ausstellung durch die Bereitstellung von Materialien,
Dokumenten, Fotografien und
Souvenirs in verschiedenen
Formen oder durch die Angabe
ihrer Quellen. Wir bitten auch
um Informationen, die zu einer
gründlichen und vollen Präsenta-

Zimmerstraße in Glatz.

tion von Andreas Ernst benötigt
werden. Gesucht werden auch
nähere und weitere Mitglieder
der Familie Ernst und ihre lebenden Nachkommen.
Die Informationen senden Sie
bitte an folgende Adressen:
- Jerzy Żelaszkiewicz, Tel. 507 138
980, E-Mail: jagaz1952@wp.pl
- Kustos: Joanna Jakubowicz,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul.
Łukasiewicza 4,
E-mail dno@muzeum.klodzko.pl
[Übersetzung: Irena Rogowska]
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Dr. Werner H. Schmack

JUGENDSTIL GLATZ ZIMMERSTRASSE
Sehr geehrter Herr Ulbrich.
Herzlichen Dank für die Einladung nach Glatz. Ich und meine Familie freuen sich, über das
Interesse am Jugendstil hier in
Glatz. Und mit diesem Thema
„Jugendstil“ möchte ich Ihnen
heute auch etwas ganz Persönliches vorstellen: unser ehemaliges
Wohnhaus in der Zimmerstraße
8, heute Luzycka 8 in Klodzko.
Glatz ist nicht reich an Jugendstilgebäuden und erst spät habe
ich erkannt, dass dieser Baustil
schon eine Besonderheit in der
Stadt ist und deshalb möchte ich
Ihnen zunächst in einer kurzen
Abhandlung diese Kunst- und
Architekturperiode vorstellen
und dann die Jugendstilgebäude Zimmerstraße 8-12 und ein
weiteres Gebäude zeigen, dass
im Jugendstil erbaut ist.
Der Jugendstil, der seinen
Namen von derZeitschrift „Jugend“ bekommen hat ist eine
kunstgeschichtliche Epoche etwa
zwischen 1885 und 1915, in der
Zeit des „Fin de Siècle“, dem Ende
des Jahrhunderts mit suchenden
und oft paradoxen Kunstbewegungen. Aber dieser Kunststil,
auch Art Nouveau oder Sezessionsstil genannt, hat diese Zeit
geprägt. Er hat den rückwärtsgewandten Historismus und die
seelenlose Industrialisierung der
Gründerzeit abgelöst und neben
der Architektur besonders der
Malerei und dem Design eine
neue Ausdrucksform gegeben.
Wie hier auf dem Bild von dem
tschechischen Künstler Mucha
mit einemPlakat für das Zigarettenpapier JOB. Mucha hat mit anderen Künstlern dem Frauenbild
des Jugendstils ein völlig neues
Gesicht gegeben.Das Ornament
spielte im Jugendstil eine ganz
entscheidende Rolle und der
Wandbehang von Hermann
Obrist mit seinen gesticktenAlpenveilchen als “Peitschenhieb“
wird die Grundform des Jugendstils genannt. Arabische Ornamente werden übernommen. In
der Porzellangestaltung wie hier
von Theodor Grust ausMeißener
Porzellan 1902 oder bei denberühmten Jugendstilvasen. Hier
auch eine Vase der ehemaligen
Firma Witwer aus Langenbielau,
(Bielawa) und eine Leuchte von
Tiffany. Damit haben die Künstler neue Ausdrucksformen

geschaffen. Wie auch die Glasfenster von Arnold Lyongrün,
oder McDonald.
Türen und Fenster werden
nicht mehr symmetrisch wie aus
dem Baumarkt gestaltet sondern
bekommen neue Formen, oftmals auch stilmäßig überladen.
Ein wichtiges Zentrum des europäischen Jugendstils war Wien.
Hier wurde er Sezessionsstil genannt und das wichtigste Gebäude dieser Stilepoche in Wien ist
das Ausstellungsgebäude der
Wiener Sezession mit seinem
berühmten Beethoven- Fries.
Der bekannteste Wiener
Architekt dieser Zeit war Otto
Wagner. Eines seiner schönsten
Schöpfungen ist die Wiener
Kirche am Steinhof.Ich zeige Ihnen eine Außenaufnahme und
einen Blick in die eindrucksvolle
Innengestaltung. Otto Wagner
hat in Wien nach der bombastischen Historisierung der
Ringsstraßenarchitektur neue
beeindruckende Formen in die
Stadt gebracht wie die Österreichische Postsparkasse und das
Majolikahaus.Vereinfacht gesagt
gab es 2 Stilrichtungen, die eine
gestaltete die Fassade wie Otto
Wagner auf der Ringstraße in
Wien, eher schlicht mit vielen äußeren Dekorationen. Die andere
Gruppe, speziell Antonio Gaudi
in Barcelona mit seiner großen
Kathedrale „Sagrada Familia“
und andere waren verspielt im
Design.
In Wien gestaltete Otto Wagner einmal die Postsparkasse,
dann das Majolika Haus und hier
ein Beispiel für einen Ornamentfries aus Majolikafliesen.
Sehr viel üppiger war der
Jugendstil in Prag, hier das Gemeindehausund das Grand Hotel
Europa als Beispiel. Und wie in
den vergangenen Jahrhunderten ist dieser Baustil von Wien
über Prag in die Grafschaft Glatz
gekommen.Und er hat weiter in
Deutschland, in Europa und auch
in Amerika Fuß gefasst. Dazu
noch einige Beispiele: klassisch
im Wiener Sezessionsstil, die
Mathildenhöhe in Darmstadt
und ein Blick in das von Victor
Horta gebaute Hotel Tassel Brüssel 1895.
Und die Ansicht der Villa Majorelle in Nancy von Henri Sauvage, 1898-1900 und ein Beispiel

Eingangstür zu den Gebäuden Nr. 10 und 12 mit einer wachsamen Katze.

Treppenhausfenster mit originaler Jugendstilverglasung.

Ein mächtiger Adler in der Loggia des Gebäudes in der Zimmerstraße 10.

für den luxuriös übertriebenen
Baustil von Giuseppe Brega, mit
seinem Villino Ruggeri in Pesaro
1902-7 gegen Ende der Jugendstilzeit. 1907 wurde der deutsche
Werkbund gegründet mit seiner
„Sachlichkeit, Schlichtheit und

Gediegenheit“ der nach gut 30
Jahren den Jugendstil abgelöst
hat.
Von diesem Ausflug in die
Kunstgeschichte des Jugendstils nun nach Glatz. Die ältesten
mir bekannten Gebäude stehen
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auf der Schwedel- dorferstraße,
ul.Armii Krajowej, kurz vor dem
Ring.Sie sind 1587 gebaut worden, spätromanisch.Sehr üppig
ist der Barock in Glatz vertreten,
hier einen Blick in die Pfarrkirche
die der Künstler Michael Klahr
gestaltet hat.
Das Rathaus und viele
bürgerliche Häuser sind im
neugotischen Stil gestaltet.Im
Baustil der Industrialisierung,
mit symmetrischen Fassaden
und axialer Aufteilung ist zum
Beispiel dieWiesenstraße, ul
Grunwaldzka, errichtet worden
in der erst im oberen Teil Anklänge an die neue Bauform zu
finden sind.Und dann stöst man
in der Stadt in der ehemaligen
Parkstraße auf ein gut restauriertes Gebäude das klassische Jugendstilmerkmale aufweist: das
Mariannen-Bad in der Parkstraße
4, heute: ul. Floriana Szarego.
Herr Karlheinz Mose, ein in
Glatz geborener Journalist, der
im vergangenen Jahr gestorben
ist, ist in diesem Haus ein und
ausgegangen, er war befreundet
mit dem Sohn des Badearztes
Dr. Monse. Auch jetzt befindet
sich in dem Haus wieder eine
Arztpraxis. Die aktuellen Fotos
hat mir Herr Ulbrich aus Glatz
geschickt.Kürzlich fand ich ein
Foto und einen Bricht in der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (April 2017) über das sogenannte „Capa Haus“, das „Haus
der Geschichte“ in der Leipziger
Jahnalle. Dieses Haus ist fast im
gleichen Stil wie das ehemalige
Mariannen Bad in Glatz gebaut,
es erinnert an den letzten Toten
des 2. Weltkrieges.
Von der Parkstraße in die
Zimmerstraße, heute: ul. Łužycka. Hier eine Aufnahme aus
dem Jahre 1979.
Die Zimmerstraße 8, das erste Gebäude dieses Ensembles
war mein Elternhaus. Auf dem
alten Plan von Glatz war es eine
ruhige Straße auf der rechten
Seite der Neiße unweit vom
Bahnhof. Auf der neueren Karte
sehen Sie dass man aus der Zimmerstraße eine innerstädtische
Durchgangsstrasse gemacht hat
unter teilweiser Opferung der
Vorgärten.Wir hatten das Glück
bei der Vertreibung den größten
Teil unserer Dokumente, Bilder

und Akten mitzunehmen. Hier
sehen Sie eine Originalzeichnung des Bauamtes unseres
Hauses.
Auf dem nächsten Bild den
Plan unserer Parterrewohnung
und auf einem weiteren Bild die
Zeichnung des Kellers der manchen noch aus der Nachkriegszeit in schrecklicher Erinnerung
ist, als das Haus ein Gefängnis
des Polnischen Amtes für Staatssicherheit war. Mein Vater hat
das Haus 1939 von der Familie
des Baumeisters Ernst gekauft.
Der Baumeister Ernst hat das
Haus im Jahre 1905 errichtet. Sie
sehen den Original Kaufvertrag.
Das Haus kostete damals 72.000
RM (Reichsmark). Der Einheitswert war mit 66.500 RM festgelegt worden. Im Folgenden
Bild sehen Sie die Mieter 1939.
Der Jahresmietwert betrug
damals 8320 RM.Das Haus Nr.
10 gehörte damals Kurt Prager,
dem Inhaber der Handelsfirma
Prager & Co. Er war Vater der
heute in Israel lebenden Ruth
Lewin, geb. Prager. Sie hat sich
in einem persönlichen Brief an
mich sehr herzlich über diese
Ausführungen unserer gemeinsamen Elternhäuser bedankt.
Jetzt ein Blick in die Zimmerstraße von der oberen Querstraße
„Zum Anger“ aus dem Jahre
1979 und auf dem nächsten Bild
die deutlich verbreiterteStraße
aus dem Jahr 2013.
Das Nachbarhaus in der
Wiesenstraße 6, ul Grunwaldzka, bewohnten wir bis 1939. Es
hat nur wenige Anklänge an
die neuen Formen und war im
Gründerzeit Stil gebaut worden.
Auf dem nächsten Bild sehen Sie
die Zimmerstraße 8 und 10mit
den vielen Jugendstilelementen,
den unterschiedlichen Fenstern,
Erkern, Türen und Dekorationen.
Ein Denkmalschützer würde
graue Haare bekommen wenn
er die aktuelle Farbgebung und
den Verfall der Häuser sehen
würde. Aber die vielen Jugendstilelemente sind noch sichtbar.
Hier sehen Sie wie mein verstorbener Bruder seiner Frau und
seinem Sohn dieDekorationen
des Hauses erklärt.
Das folgende Bild zeigt
das gesamte Ensemble, Zimmerstraße 8 - 12 mit vielen

verschiedenen Dekorationen
und Elementen.
Dazu gehören Türmchen
in unterschiedlicher Ausführung. Und jetzt ein Blick auf das
Treppenhaus . im klassischem
Jugendstil mit der dazugehörigen Dekorationen.
Leider in einem erbärmlichen Zustand. Neben dem
großen Fenster Plastiken die
an griechische Göttinnen erinnern.Auf den nächsten Bildern
die Fenster des Treppenhauses
mit der nicht mehr vollständig
erhaltenen ursprünglichen
Jugendstil-Verglasung, die ich
Ihnen späternoch von innen
zeigen werde.Bei diesem Haus,
bei dem ganzen Ensemble sind
die Fassaden nicht symmetrisch
und von axialer Aufteilung bestimmt sondern der Funktion
untergeordnet, wie man an diesem seitlichemBalkon sieht.Der
Vorbau an der Ecke des Hauses
mit dem barock anmutenden
Türmchen zeigt eine florale Dekoration.Darunter ein Dekoband
mit einer Eulendarstellung. Die
dargestellten Tiere haben alle
eine symbolische
Bedeutung,
Und wieder 2 Fenster mit
floralen Attributen und geschwungenen Linien wie wir sie
von Hermann Obrist in seinem
Wandbehang gesehen haben
gesehen haben.Auch das nächste Fenster zeigt noch einmal
die Eule als Dekoration.
Die fleißige Biene darf als
Element nicht fehlen. Und an
den farblich verunstalteten
Loggien sieht man die lang
gezogenen aus der Natur entlehnten Linien wie Lianen oder
Kletterpflanzen als Umrahmung
über zwei Etagen.
Im Nachbarhaus zeigt ein
Löwe zwischen zwei wunderschön gestalteten Fenstern seine Würde und Macht.
Dass der Jugendstil nicht
nur blumige und pflanzliche
Elemente zeigt sondern sich
auch an orientalische Stilformen anlehnt wird an den beiden Fenstern aus dem HausZimmerstraße 10 sichtbar.
Und dort finden wir auch an
der Loggia den mächtigen Adler. Die Dekorationen erstrecken
sich über das gesamte Ensemble

der Zimmerstraße 8-12 wie hier
an zwei Fenstern der Zimmerstraße 12. Hier sehen wir unter
der aufgesetzten Loggia zwei
Friedenstauben.Und nun noch
die schönen Eingangstüren der
Hausnummer 10 und 12 mit
einer wachsamen Katze
Wir gehen zum Abschluss
durch den mit Farben verunstalteten Eingang in das Haus
Zimmerstraße 8.
Das Glas an der Eingangstür
ist noch im Original erhalten und
heute 112 Jahre alt. Und auch
der Eingang zum Keller ist mit
Jugendstilelementen dekoriert.
Ein Blick in den Kellerder
auch die schrecklichen Ereignisse aus den Jahren nach dem
Krieg wieder wach ruft.Wir gehen zum Abschluss in das Haus
in das Hochparterre vor den
Eingang in unsere Wohnung,
wo sie meinen verstorbenen
Bruder und mich 2013 sehen.
Die Eingangstür hatte mein Vater zurücksetzen lassen damit
man rechts neben der Tür in das
Wartezimmer seiner Augenarzt-Praxis gehen konnte.
Ein Blick aus dem Treppenhaus zurück, eine weiterere
Ansicht von oben nach unten.
Die Fenster in der Verglasung aus dem Jahre 2013 und
noch vollständig erhalten 1967
vor 50 Jahren.
Und ein letzter Blick in das
wunderschön gestylte Treppenhaus nach oben zum Abschluss
unseres Besuches 2013 in meinem Elternhaus, das seit über
100 Jahren den Jugendstil in
Glatz zeigt.Die Bilder für diesen Vortrag hat größtenteils
mein Neffe, der Privatdozent
Dr. Ingo Schmack ebenfalls
Augenarzt, gemacht, zuletzt
im Januar 2016 als er Heimat-Erde für seinen verstorbenen
Vater in Glatz geholt hat. Meine
Familie, die ehemaligen Bewohner von Glatz und die heutigen
Einwohner würden sich sehr
freuen, wenn dieses einmalige
und schöne Jugendstilensemble
saniert und restauriert würde
um es für die nächsten Generationen zu erhalten.

Literatur:
Lieb, Stefanie: Was ist Jugendstil? Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2010
Meller, Susan and, Elffers, Joost: Textile Designs, DuMont Buchverlag Köln, 1991
Hofstätter, Hans H.: Jugendstil und Druckkunst. Rheingauer Verlagsgesellschaft 1987

Wolf, Norbert: Jugendstil. Prestel Verlag, 2015
Wikipedia
Eigene Unterlagen und Zeichnungen

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

33

Dr Werner Schmack

STYL SECESYJNY W KŁODZKU
Na wstępie dziękuję Panu
Horstowi Ulbrichowi za zaproszenie mnie do wygłoszenia
tego wykładu. Ja i moja rodzina
jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że w Kłodzku interesujecie
się stylem secesyjnym. Mówiąc
o tym stylu, chciałbym Państwu
zaprezentować coś bardzo osobistego, a mianowicie nasz dawny dom na byłej ulicy Zimmerstraße 8, dziś na ulicy Łużyckiej
8 w Kłodzku.
Kłodzko nie jest bogate
w secesyjne budynki i stosunkowo późno zdałem sobie sprawę
z tego, że ten styl architektoniczny jest w mieście pewną
osobliwością. Dlatego chciałbym
najpierw krótko przedstawić ten
okres w sztuce i architekturze,
a następnie opowiedzieć o secesyjnych budynkach nr 8-12
na ulicy Łużyckiej.
Styl secesyjny, który swoją nazwę zaczerpnął od tytułu czasopisma niemieckiego
„Jugend” („Młodzież”) [przyp.
tłum.: Jugendstil – Styl młodzieżowy – styl secesyjny],
jest okresem w sztuce, przypadającym na lata 1885-1915,
w czasie „fin de sièclu”, pod koniec stulecia, kiedy to pojawiły się
poszukujące i często paradoksalne ruchy artystyczne. Jednak ten
styl w sztuce, zwany też art nouveau, czy secesją, ukształtował
ten okres. Zastąpił regresywny
historyzm i bezduszną industrializację okresu grynderskiego,
a oprócz architektury zaproponował nową formę wyrazu
w dziedzinie malarstwa i designu.
Przykładem jest rysunek czeskiego artysty Alfonsa Much, który
podobnie jak inni artyści nadał
wizerunkowi kobiety w secesji
zupełnie nowe oblicze. Ornament
odgrywał w tym stylu kluczową
rolę, a gobelin Hermanna Obrista
z wyhaftowanymi cyklamenami,
zwany też „Uderzeniem biczem”,
uznaje się za podstawową formę
secesji. Przejmowane są również
ornamenty arabskie, na przykład
w zdobieniu porcelany miśnieńskiej przez Theodora Grusta czy
w słynnych secesyjnych wazonach. W ten sposób artyści
stworzyli nowe formy ekspresji. Przykładem mogą być też
witraże Arnolda Lyongrüna czy
McDonalda. Drzwi i okna nie są

już projektowane symetryczne,
jak z marketu budowlanego, lecz
nadaje im się nowe formy, często
przeciążone formami stylu.
Ważnym ośrodkiem europejskiej secesji był Wiedeń. Tutaj nazywano ją Sezessionsstil - stylem
secesyjnym, a najważniejszym
budynkiem tej epoki w Wiedniu jest pawilon wystawowy
ze słynnym fryzem, namalowany
na wystawę poświęconą Beethovenowi. Najbardziej znanym wiedeńskim architektem tego okresu
był Otto Wagner. Jedną z jego
najpiękniejszych budowli jest
wiedeński kościół am Steinhof.
Po pompatycznym naśladownictwie stylów minionych epok
w Wiedniu, Otto Wagner wniósł
nowe imponujące formy do architektury miasta. Przykładem
jest budynek austriackiej Pocztowej Kasy Oszczędności, a także Majolikahaus, którego nazwa
wzięła się od majolikowej dekoracji pokrywającej elewację.
Mówiąc prościej, w secesji
istniały dwa style. Jeden ukierunkowany na projektowanie
fasad, czego przykładem jest
styl Otto Wagnera na Ringstrasse
w Wiedniu, raczej skromny,
z wieloma zewnętrznymi ozdobami. Drugi prezentuje Antonio
Gaudi w Barcelonie i jego wielka katedra „Sagrada Familia”.
O wiele bogatszy był styl secesyjny w Pradze, którego typowymi przykładami są Miejski Dom
Reprezentacyjny i Grand Hotel
Europa.
Po tej wycieczce do historii
secesji wracamy do Kłodzka.
A w jaki sposób ten styl architektoniczny przyszedł w minionych wiekach z Wiednia przez
Pragę do Hrabstwa Kłodzkiego, a potem zapuścił korzenie
w Niemczech, w Europie, a także w Ameryce? Najstarsze znane mi budynki stoją na ul. Armii
Krajowej, tuż przed rynkiem. Są
to późnoromańskie budowle,
pochodzące z 1587 roku. Barok
w Kłodzku prezentuje się z wielkim przepychem. Ratusz i wiele
domów mieszczańskich zaprojektowano w stylu neogotyckim.
Ulica Grunwaldzka została zaprojektowana w stylu industrializacji, z symetrycznymi fasadami
i osiowym podziałem. Dopiero
w jej górnej części można zna-

leźć nawiązania do nowego stylu
architektonicznego.
Budynek przy ul. Łużyckiej 8
był moim domem rodzinnym.
Zmarły w ubiegłym roku dziennikarz Karlheinz Mose, urodzony

w Kłodzku, często bywał w tym
domu, ponieważ przyjaźnił się
z synem lekarza uzdrowiskowego, doktorem Monse. Obecnie
w tym budynku jest także gabinet lekarski.

Autor artykułu z bratem przed wejściem do dawnego mieszkania, 2013 rok.

Budynek przy ul. Łużyckiej 8-10. Fot. z 1979 roku.

Pięknie wystylizowana klatka schodowa w budynku na ulicy Łużyckiej 8-10.

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

34
Na starym planie Kłodzka
ulica Łużycka, leżąca na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej
niedaleko dworca kolejowego,
jest spokojną miejską drogą.
Na nowszym widać, że z ulicy Łużyckiej zrobiono miejską arterię,
a ofiarą tego padły częściowo
ogródki przed domami. Mieliśmy
to szczęście, że podczas przesiedlenia udało nam się zabrać
z Urzędu Budowlanego większość naszych dokumentów,
zdjęć i akt, między innymi oryginalny rysunek naszego domu,
plan naszego mieszkania na parterze, rysunek piwnicy, z którą
wiążą się okropne wspomnienia,
z okresu powojennego, kiedy
było tu więzienie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Mój ojciec kupił ten dom
w 1939 roku od rodziny architekta i inżyniera budowlanego
Andreasa Ernsta. Ernst zbudował
ten dom w 1905 roku. Zachowała
się też oryginalna umowa kupna-sprzedaży. Dom kosztował wówczas 72.000 RM (marek niemieckich /marek Rzeszy). Wartość
jednostkowa została ustalona
na 66,500 RM. Mam także listę
lokatorów z 1939 roku. Roczna
wartość czynszu wynosiła w tym
czasie 8320 RM. W sąsiednim
domu, na ulicy Grunwaldzkiej 6,
mieszkaliśmy do roku 1939. Ma
on niewiele cech, nawiązujących
do nowych form. Zbudowano go
w stylu okresu grynderskiego.
Budynki 8 i 10 na ulicy
Łużyckiej mają wiele elementów secesyjnych, okna, wykusze, drzwi. Architektowi
włosy stanęłyby dęba, gdyby
zobaczył aktualne kolory. Pomimo zniszczeń, elementy
secesyjne takie jak wieżyczki
w różnych formach, rzeźby
i płaskorzeźby wokół okien są
nadal widoczne. Obok dużego
okna rzeźby przypominające boginie greckie. W stylu secesyjnym
zachowała się także klatka schodowa z właściwymi sobie dekoracjami, niestety w opłakanym
stanie. Zachowały się również
okna klatki schodowej z oryginalnym secesyjnym oszkleniem.
Fasady budynków nie są symetryczne i nie podporządkowane osiowemu podziałowi, lecz
swojej funkcji, czego przykładem jest boczny balkon. Ryzalit

na rogu budynku, z nawiązującą
do baroku wieżyczką, przedstawia kwiatową dekorację. Poniżej dekoracje obrazujące sowę.
Wszystkie przedstawione zwierzęta mają znaczenie symboliczne. Dwa okna z kwiatowymi atrybutami i wijącymi się liniami, jak
na gobelinie Hermanna Obrista.
Następne okno ozdabia sowa.
Nie może też zabraknąć pracowitej pszczoły, jako elementu dekoracyjnego. A na kolorystycznie
oszpeconych loggiach przedstawione są elementy zaczerpnięte
z przyrody – długie linie przedstawiające liany lub inne rośliny
pnące, ciągnące się przez dwa
piętra jako obramowanie.
W sąsiednim budynku, pomiędzy dwoma pięknie zaprojektowanymi oknami, swoją
godność i władzę prezentuje lew.
Styl secesyjny upodobał sobie
nie tylko elementy kwiatowe
i roślinne, ale nawiązuje również do form stylu orientalnego,
co widać na przykładzie obu
okien w budynku na ulicy
Łużyckiej 10. I tam na loggii
znajduje się też potężny orzeł.
Dekoracje ciągną się przez cały
zespół budynków nr 8-12. Pod
nadbudowaną loggią dwa gołębie pokoju. Piękne są także drzwi
wejściowe do budynków nr 10
i 12 z czujnym kotem.
W drzwiach wejściowych do budynku nr 8 zachowała się jeszcze
oryginalna szyba , która ma 112
lat. Nawet wejście do piwnicy
ozdobione jest secesyjnymi
elementami. Na koniec wchodzimy na wysoki parter, przed
drzwi naszego mieszkania. Mój
ojciec przesunął drzwi wejściowe, żeby po ich prawej stronie
można było wejść do poczekalni
jego gabinetu okulistycznego.
Na koniec ostatnie spojrzenie
na przepięknie wystylizowaną
klatkę schodową, która od ponad 100 lat prezentuje secesję
w Kłodzku.
Większość prezentowanych
w artykule zdjęć zrobił mój bratanek, docent dr Ingo Schmack,
również okulista. Ostatnie
w styczniu 2016 roku, gdy przyjechał do Kłodzka po ziemię rodzinną dla swojego zmarłego
ojca. Moja rodzina oraz dawni
i obecni mieszkańcy Kłodzka
byliby bardzo szczęśliwi, gdyby

Dawna łaźnia mariańska w Kłodzku na byłej ul. Parkstraße, obecnie Floriana
Szarego.

Okna klatki schodowej z oryginalnym secesyjnym oszkleniem.

Dekoracja obrazująca sowę ozdabiająca okno.

ten wyjątkowy i przepiękny, secesyjny zespół architektoniczny
został właściwie odremontowany i zachowany dla przyszłych
pokoleń.

Tłumaczyła: Irena Rogowska
Autorzy zdjęć: dr Ingo Schmack,
dr Werner Schmack, Horst Ulbrich
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Monika Maciejczyk

HONOROWE OBYWATELSTWO MEERSBURGA
DLA MONIKI TAUBITZ -WIELKIEJ PISARKI OBOJGA NARODÓW
A w Różanym Dworze radosna nowina. Wielka pisarka niemiecka Monika Taubitz, w dniu
22 lutego 2018 roku otrzymała
honorowe obywatelstwo miasta Meersburga. Od 1975 roku
władze niemieckiego, leżącego
nad Jeziorem Bodeńskim miasta Meersburg, po raz dziesiąty
przyznały ten zaszczytny tytuł.
Jednak po raz pierwszy w swej
historii – przyznały go kobiecie.
Wcześniej honorowe obywatelstwo przyznawano wyłącznie
mężczyznom.
Zainteresowanie ceremonią
przekazania Monice Taubitz tego
wielkiego wyróżnienia, było tak
wielkie, że władze Meersburga
zostały zmuszone do przeniesienia uroczystości do o wiele
większej sali miasta. Początkowo
planowano obchody tego miejskiego święta w najpiękniejszej
sali, jaką ma Meersburg do zaoferowania – wspaniałej, barokowej
Sali Lustrzanej Nowego Zamku.
Ze względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców Meersburga, uroczystość przeniesiona
została do Sommertalhalle.
Nasuwa się w związku z tym
przekonanie, jak wielkim szacunkiem i estymą darzona jest w
miejscu swojego zamieszkania –
wielka pisarka i poetka – Monika
Taubitz. Bowiem ta utalentowana
kobieta jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień,
takich jak
Nagroda Literacka im. Josepha von Eichendorffa, czy Nagroda Literacka im. Andreasa
Gryphiusa. W 2013 roku została
uhonorowana Medalem Badenii-Wirtembergii, a w 2014 roku
Orderem Zasługi.
Jednak otrzymanie honorowego obywatelstwa miasta
Meersburga jest czymś wyjątkowym w skali innych nagród i
wyróżnień. To nagroda i uznanie
wielkich zasług tej mądrej kobiety. Zasług życia i twórczości.
Twórczości nie tylko tej wielkiej,
zapisanej na kartach literatury
Europy, ale też tej dnia powszedniego. Tej, którą dzieliła się przez
tyle lat z ludnością Meersburga.
Miasta, które stało się Jej drugim
domem.
To nagroda mądrych władz,

których głębokie myślenie nie
oscyluje tylko w tym co dzisiaj.
To myślenie wybiegające w
przyszłość. To zapis historii miasta, mający ogromny wpływ na
historię współczesną kraju. Dyplom pisarce wręczyli – burmistrz
Robert Scherer, Peter Schmidt
przedstawiciel Rady Miasta oraz
starosta Lothar Wolfle. Monika
Taubitz w swojej mowie dziękczynnej powiedziała, że honor
ten sprawił, że po latach nie czuje
się już jak ktoś obcy, a przyznanie
honorowego obywatelstwa jest
mocnym fundamentem i sprawia,
że po pełnym wrażeń życiu, ma
uczucie, że w końcu wróciła do
domu.

Uroczystość wręczenia Monice Taubitz Honorowego Obywatelstwa Meersburga.

Uroczystość wręczenia
Monice Taubitz
Honorowego
Obywatelstwa Meersburga
W Meersburgu, nic obejść
się nie może poza wielkim trybunałem … Demokracji. Bowiem
to ona jest gwarantem pewności wyboru. A ludność i władze
Meersburga, wypowiedziały się
jednoznacznie i jednym, mocnym
głosem. To Monika Taubitz ma
zostać tym człowiekiem, który na
zawsze już posiadł nasze serca i
umysły. Nasz szacunek i uznanie.
Za życie twórcze, dla ludzi i dla
kraju, dla Meersburga i rozsławianie jego imienia, daleko, daleko
poza granice miasta i kraju.
Każdy człowiek wpisany jest
w historię. W wydarzenia dobre i
złe, na które niewielki ma wpływ.
Każdy człowiek ma swoją przestrzeń i swój czas. Żyjąc, napełnia
je treścią. Nigdy nie wiemy, co
niesie życie. A miarą człowieczeństwa, jego szczególną wagą jest
to, w jaki sposób człowiek przyjmie na siebie brzemię czasów.
Monika Taubitz urodziła się w
1937 roku na Śląsku. W czasach,
które były wielkim sprawdzianem
człowieczeństwa … czasach wojny i pokoju. Monika Taubitz przeszła trudną i długą drogę, zanim
Jej osobowość zastygła w kształt
wielkiej pisarki. To droga znaczona exodusem lat powojennych,
gdy jako dziecko musiała opuścić
bezpieczną krainę dzieciństwa i
pozostawić za sobą wszystko, co

Wspólne światełka pamięci dla Adama Mickiewicz. Park Zdrojowy w Polanicy,
2015 r. Od lewej – Oleksandr Gordon, poeta ukraiński, V-ce prezes Związku Pisarzy
Ukrainy; Sylwia Biernacka, poetka, wokalistka, studentka szkoły muzycznej;
Monika Maciejczyk, animator Saloniku Literackiego Różany Dwór, pisarka i
poetka, członek ZLP; Monika Taubitz, pisarka i poetka niemiecka; honorowa
przewodnicząca Kręgu Wangen, Henryk Grzybowski; działacz i animator kultury,
historyk; literat.

ukochała. Z tej wielkiej wędrówki
poprzez krainy, oraz co niezmiernie ważne … z wędrówki poprzez
siebie i w głąb siebie … zachowała i uratowała wspomnienia i
… człowieczeństwo.
Te wspomnienia dojrzewają
latami. Od roku 1965 już tu, w
Jej nowym domu, jakim stało się
miasto Meersburg. Dojrzewają,
aby znaleźć swoje miejsce na
kartach historii. Aby dostrzec i
… przestrzec.
To w Meersburgu rozkwitł i
rozwinął się talent pisarki Moniki
Taubitz.
Ludzie myślą, że pisarstwa

można się nauczyć. A to nic
bardziej mylnego, bowiem
człowiek rodzi się pisarzem czy
poetą. Obdarzony tą wielką łaską i misją. Pewien duchowny,
rzekł mi kiedyś te słowa …,, co
człowiekowi dane, to mu zadane’’.
Zrozumiałam, że to jak lekcja w
szkole … do odrobienia. Jednak
ta szkoła jest wielką szkołą życia.
Myślę, że taka jest prawda.
Należy tylko to dostrzec. W porę
dostrzec, odszukać pomiędzy tyloma innymi ważnymi sprawami życia. Odnaleźć i przyjąć za
swoje … głęboko i prawdziwie.
Tak rodzą się misje, które wypeł-
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niają i władają życiem człowieka.
Bowiem ważnym jest, by nie tylko znaleźć swą drogę, ale ją …
otworzyć.
Monika Taubitz swoim życiem i pracą, zapisała się chlubną
kartą w historii miasta, które ofiarowało Jej cichą i dobrą przystań
na życie. Zapisała się też chlubną
kartą w życiu swojego kraju i ludzi. Jednak, to nie wszystko …
Wybitny ten człowiek, zapisał się
też złotą kartą w historii Dolnego
Śląska i historii wspólnej. Naszej
wspólnej… polsko-niemieckiej.
Odnalazła miejsce swoje w
nowym porządku społecznym
i politycznym, powstałym po II
wojnie światowej.
Ile to dróg przemierzonych
przez tę dzielną kobietę. Dróg
przyjaźni i pojednania. Dróg niemiecko-polskich. Ile spotkań z
ludźmi. W Jej rodzimym Żelaźnie
i Wrocławiu, w wielu miejscach
ziemi kłodzkiej. Przemierzyła cały
Dolny Śląsk w poszukiwaniu po-

jednania.
W pamięci mam też spotkanie w 2015 roku, kiedy to w Saloniku Literackim Różany Dwór,
przy Okrągłym Stole spotkali się
przedstawiciele literatów Ukrainy, Niemiec i Polski, aby wspólnie mówić o pokoju i przyjaźni
pomiędzy narodami.
Monika Taubitz po tylu traumach przesiedleń, wędrówek
tułacza poszukującego swego
miejsca w świecie, po tułaczce
niezawinionej, odnalazła nie
tylko swój drugi dom, ale też
drugą siebie. Bowiem śląski dom
dzieciństwa zastygł w kształt na
kartach Jej książek, a nowy dom
w Meersburgu dał ukojenie i
spokój. Pozwolił na zbudowanie wielkiego gmachu Ducha,
którym pisarka podzieliła się ze
społeczeństwem. Nie tylko niemieckim, ale ze społecznością
świata. Wskazała jak można iść,
aby droga nie wiła się zakamarkami nienawiści i uprzedzeń. Bo-

Salonik Literacki Różany Dwór. Spotkanie literatów z Niemiec, Ukrainy i Polski,
2015 r.

wiem to kaleczy samego człowieka i jego otoczenie. Wskazała jak
uratować siebie i innych poprzez
budowanie mostów przyjaźni i
zrozumienia pomiędzy narodami. To nie my i oni. To … my.
Wskazała drogi proste i uczciwe.
Drogi, którymi podąża miłość i

wybaczenie.
Monika Taubitz w Meersburgu, cicho i spokojnie, prawie
niezauważenie, położyła kamień
węgielny pod … przyszłość. Pod
przyjaźń, która zakwitła tam,
gdzie zło pozostawiło zgliszcza.

Professor Dr. Rudolf Grulich

DAS SCHLESISCHE JERUSALEM
„Im Ort Albendorf, in der
Prager Erzdiözese, steht ein Gotteshaus von gewaltiger Größe,
wuchtig in seiner Bauart mit
prächtigen Kunstwerken, mit
Türmen, Kuppeln und vielen
Kapellen, geschmückt mit Gemälden und herrlichster Ausstattung, Gott geweiht zu Ehren der
heiligen Jungfrau Maria.
Dieses Marienheiligtum von
Albendorf liegt nahe der Grenze
von Böhmen und der Grafschaft
Glatz, gleichwie ein Bollwerk des
katholischen Glaubens.
Viele haben es in frommer Pilgerfahrt besucht und besuchen
es noch heute, Christgläubige jeden Standes, schlichte Leute des
Volkes ebenso wie vornehme, aus
den Nachbarländern Böhmen,
Mähren, Schlesien, aber auch aus
Polen, Sachsen, Preußen, Österreich und Ungarn. Sie beten vor
dem Bilde der wundertätigen
Jungfrau und Gottesmutter, das
seit alter Zeit an dem heiligen
Orte aufbewahrt wird.“
Mit diesen Worten beginnt
ein Breve von Papst Pius XI., mit
dem im Jahre 1936 die Wallfahrtskirche in Albendorf in der
Grafschaft Glatz den Titel einer
Basilika „für ewige Zeiten“ erhielt.
Zehn Jahre später mussten die
Bewohner des Wallfahrtsortes

mit ihrem Pfarrer Klein ihre Heimat verlassen, weil sie Deutsche
waren.
Alle deutschen Einwohner
vertrieben
Nationale Zwietracht und
Egoismus der Völker machen
auch vor Heiligtümern nicht
halt: ein trauriges Kapitel gerade in den deutschen Ostgebieten jenseits von Oder und
Neiße, aber auch im Sudetenland und im Südosten.
Heute heißt dieses Albendorf offiziell Wambierzyce, aber
den Katholiken aus der alten
Grafschaft Glatz und darüber
hinaus vielen Wallfahrern der
Nachbargebiete Schlesiens und
des Sudetenlandes blieb Albendorf als schlesisches Jerusalem
bis heute ein Begriff.
Wegen ihrer Jahrhunderte langen Zugehörigkeit zur
Erzdiözese Prag, auch nach
dem Jahre 1742, als Friedrich
II. Schlesien Maria Theresia
raubte, hatten die Grafschaft
Glatzer noch nach der Vertreibung eine eigene kirchliche Jurisdiktion in der Bundesrepublik
Deutschland mit einem Visitator
bis 2012, dem Großdechanten
Franz Jung.

„Jerusalem in deutschen
Landen“
Während es der Vatikan mit
der Neuregelung der Diözesangrenze jenseits von Oder und
Neiße eilig hatte, ließ er sich im
Falle der Grafschaft Glatz seit
1742 Zeit.
Der Ort Albendorf liegt am
Fuße der Heuscheuer, einem
Gebirgszug aus Quadersandstein, dessen stark zerklüftete
Formationen auf der 1867 bis
1870 gebauten Heuscheuerstraße überquert werden. Als „Jerusalem in deutschen Landen“
war dieses Albendorf berühmt.
In einer Linde ließ ein adliger Grundherr von Wamberg
aufgrund einer Erscheinung
bereits im 12. Jahrhundert
ein kleines Marienbild aus Zedernholz geschnitzt aufstellen.
Im Jahre 1218 soll ein Blinder
namens Jan hier wieder sehend
geworden sein.
Unter dem böhmischen
König Ottokar wurde dann das
heutige Albendorf von ins Land
gerufenen deutschen Siedlern
gegründet. Es entstand 1263
die erste Kirche, genannt der
Engelbau, weil nach einer alten Legende Engel beim Bau
geholfen hatten.

Die erste Kirche entstand
im Jahr 1263
Während der Hussitenzeit
litt auch die Gegend um Glatz,
aber trotzdem nahm die Zahl
der Wallfahrer zu. Realistisch beschreibt ein Chronist die Menge
der damaligen Pilger: „Sie war an
manchen Tagen so groß, daß 18
Faß Bier nicht ausreichten, um
sie zu versorgen.“
Da die hölzerne Engelkirche
im Laufe der Zeit zu klein wurde,
ließ ein Edler von Pannwitz 1512
eine neue Kirche errichten. Die
entscheidende Blütezeit aber begann im 17. Jahrhundert, als die
Ritter von Osterberg Albendorf
übernahmen.
Einem von ihnen, Daniel Paschasius, fiel auf, dass Albendorf
inmitten der Berge ähnlich lag
wie Jerusalem. In den Jahren
1683 bis 1699 führte er seine
Idee aus, ein schlesisches Jerusalem zu errichten, mit einem
Kalvarienberg und zahlreichen
Kapellen, einem Heiligen Grab
und verschiedenen Leidensdarstellungen.
Eine gewaltige dreischiffige Kirche, die ein italienischer
Baumeister aus Prag entwarf,
stellte den Tempel zu Jerusalem
dar. Durch eines von zwölf Toren
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kam man in die „Heilige Stadt“.
Daniel Paschasius von Osterberg
starb 1711. Cosmus Flam schrieb
darüber einen Roman „Daniel
Paschasius von Osterberg“.
Nach dem Tode Osterbergs
verfiel seine Anlage, sogar die
Kirche. Doch ein Graf Götz wurde
zum Erneuerer der Gnadenstätte.
Über eine mächtige Freitreppe
gelangt man seitdem zur Basilika mit ihrer 54 Meter breiten
gegliederten Fassade. Es sind 33
Stufen, entsprechend den Lebensjahren Jesu Christi. Vorhöfe und
Ambiten umgeben die Kirche.
Die Dreiteilung der Kirche in
Vorhof, Heiliges und Allerheiligstes erinnert an das Jerusalemer
Tempelvorbild. Das „Allerheiligste“ ist die Gnadenkapelle mit
dem hölzernen Gnadenbild.
Maria trägt das Jesuskind auf
dem rechten Arm, in der linken
Hand trägt sie eine Art Reichsapfel oder Weltkugel.
Aber nicht nur diese Kirche
sollte nach dem Willen des Erbauers den Pilger anziehen. In
fast 100 weiteren Kapellen und
Monumenten, auf dem Ölberg
und Kalvarienberg lernen wir das
Leben und Leiden Jesu kennen.
Bis zu 100 000 Wallfahrer
kamen Jahr für Jahr bis zum

Zweiten Weltkrieg hierher. Sie
sangen das alte Lied, das Daniel Paschasius von Osterberg
geschaffen hatte:
„Freu dich, du Albendorfische Jungfrau, freu dich,
auf deiner auserwählten Au!
Freu dich, du gnadenreiche Königin, freu dich, du reine Gottesgebärerin!
Steh uns bei in unserer Not!
Durch Jesus Christi Namen
Bitt’ Gott für uns in dem Tod
Unseres Absterbens! Amen“
Seit 1946 ist das deutsche
Lied im Glatzer Land verklungen: 161 000 Grafschaftler
wurden vertrieben. Eine Welt
ging zu Ende, von der es in der
Zwischenkriegszeit noch hieß:
„Wer Grafschafter Volksleben und
seine religiösen Vorstellungen
begreifen will, der gehe nach
Albendorf. Dort wird er sehen,
dass die Grafschafter ein altes
und im Grunde ihres Herzens
immer noch ein frommes, gläubiges und treukatholisches Gebirgsvolk sind.“
Treukatholisch sind die Glatzer noch heute. 182 Priester und
Ordensleute stammen aus ihren
Reihen, dazu 250 Ordensschwestern. Heute wallfahren sie in der
Vertreibung nach Telgte, denn

Wallfahrtskirche Albendorf. Fot. Jacek Halicki/Wikipedia CC BY-SA 3.0 pl

37
„ein Jahr ohne Wallfahrt ist ein
verlorenes Jahr“. In Büchern und
Schriften halten sie Albendorf
lebendig.
„Die Wallfahrtsstätte, die
sich hoch aufbaut mit ihrem
vielstufigem Tempel“, wie Ruth
Hoffmann im „Kaleidoskop einer
Landschaft“ schreibt. Albendorf
lebt in der Erinnerung, jenes „Albendorf, zu dem die Nachbarin
pilgert, wenn du krank bist, um
eine Kerze für dich anzuzünden…die Bittgänge ihres Lebens
nach Albendorf (sind) nicht zu
zählen.“
Ehrentitel
„Königin der Familie“
Aber auch unter polnischer
Herrschaft ist der Wallfahrtsstrom nach Wambierzyce, wie es
heute heißt, nicht versiegt. Die
Aufschriften sind zwar seit über
sechs Jahrzehnten polnisch geworden, aber manche alte deutsche Votivtafel blieb erhalten..
Das Ave-Maria ist nicht verstummt. Die marianische Frömmigkeit der Polen hat Albendorf
als Pilgerziel weiterbestehen lassen. Polnische Jesuiten betreuen
das Heiligtum. Seit 1972 wurde
es teilweise renoviert. Am 17.

August 1980 ließ der große Marienverehrer Stefan Kardinal Wyszinski das Gnadenbild feierlich
krönen. Mehr als 50 Bischöfe waren anwesend, darunter Bischof
Reinhard Lettmann aus Münster
und Frantisek Kardinal Tomašek aus Prag. 150 000 Gläubige
hatten sich versammelt. Papst
Johannes Paul II. verlieh der
Albendorfer Muttergottes den
Ehrentitel „Königin der Familie“.
„Über die Berge schallt“, sangen hier einst die deutschen Wallfahrer. Die Marienlieder Schlesiens waren von besonderer Innigkeit. Manche fanden Eingang
ins religiöse Liedgut des ganzen
deutschen Volkes.
In Albendorf ist 1829 Ignaz
Reimann geboren, der mit seinen
Chorwerken der katholischen
Kirchenmusik wahre Schätze
schenkte und der seit den Ausgaben der Wünschelburger Edition eine wahre Renaissance in
Deutschland erlebte.
Aber genauso innig singen
heute in Albendorf die Polen,
viele von ihnen aus Galizien
und Ostpolen umgesiedelt und
vertrieben. Wallfahrt kennt keine
Grenzen.
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Jagoda Kożuch

DEUTSCH-POLNISCHER JUGENDAUSTAUSCH ZWISCHEN
HABELSCHWERDT UND BEDBURG

Nad Renem w Kolonii.

Vom 5. bis 12. September
2017 nahmen Jugendliche des
Allgemeinbildenden Lyzeums
Habelschwerdt am traditionellen
deutsch-polnischen Jugendaustausch teil, der seit 2011 regelmäßig stattfindet. Das Projekt
wurde durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk, den DFK
Glatz sowie die Habelschwerdter Heimatgruppe unter Vorsitz
von Herrn Heribert Wolf (selbst
gebürtiger Habelschwerdter)
unterstützt. Die Betreuung der
polnischen Gruppe übernahmen Frau Luiza Brzezicka und
Herr Heinz-Peter Keuten, beide Deutschlehrer am ZSO Bystrzyca Kłodzka. Der Flug nach
Düsseldorf verlief problemlos.
Herr Wolf holte uns persönlich
am Flughafen ab und begleitete
uns bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, von wo aus unser Zug
direkt nach Bedburg abfuhr. Dort
wurden wir herzlich durch unsere
Austauschpartner begrüßt. Der
erste Punkt des Besuchsplans
war ein gemeinsames Treffen
zum abendlichen Grillen auf
dem Schulgelände, wo wir verschiedene deutsche Gerichte
probieren konnten. Am nächsten Tag haben wir sechs Stunden im Gymnasium in Bedburg
verbracht. Durch die Teilnahme
am Unterricht mit unseren deutschen Austauschschülern haben
wir das deutsche Bildungssystem
„live” kennengelernt. Zudem haben wir gemeinsam mit unseren

deutschen Partnern erstmalig
an einem Projekt „Stereotypen
von Polen über Deutsche und
von Deutschen über Polen” zusammengearbeitet, das durch
das Polnische Institut Düsseldorf organisiert wurde. An diesen Tag besuchten uns mehrere
Mitarbeiter dieser Kultureinrichtung des polnischen Staats
in Deutschland, darunter auch
der Bildungsleiter des Polnischen
Instituts, Herr Andrzej Koliński.
Die Ergebnisse des gemeinsamen
Workshops sowie das gesamte
Austauschprojekt wurden dann
am Samstag auf der Abschlussveranstaltung der Projektwoche des Silverberg-Gymnasiums
präsentiert.
Die Nachmittage im Verlauf
der Woche verbrachten wir mit
Sport und Ausflügen. Unter anderem spielten wir gemeinsam
Fußballgolf. Das ist eine Kombination aus Fußball und Golf. Der
Fußballgolfplatz lag direkt neben
einem der riesigen Braunkohletagebaugruben der Region, in
Elsdorf.
In Köln haben wir u.a. das
El-De-Haus, also das Hauptquartier der Gestapo während
des Dritten Reiches, besucht.
Der Fremdenführer zeigte uns
die engen Zellen, in denen die
gefangenen Zwangsarbeiter
untergebracht waren. An den
Wänden befanden sich eingravierte Inschriften in verschiedenen Sprachen, Botschaften der

Gefangenen. Es befand sich dort
auch eine Nachricht auf Polnisch.
Viele von uns waren beeindruckt
und haben sie mehrmals gelesen.
Im Kölner Dom sind wir dann bis
auf die Spitze des Turms hinaufgestiegen. Von dort aus hatten
wir einen herrlichen Ausblick
auf Köln: Viele hohe Gebäude,
moderne und alte, der Rhein und
die ganze Umgebung. Unsere
deutschen Freunde haben uns
Köln gezeigt, die zweitausend
Jahre alte Stadt am Rhein mit
ihrer unverwechselbaren Atmosphäre. Den letzten Tag haben
wir in einem der größten Freizeitparks Europas verbracht,
im Phantasialand in Brühl, für die
Jugendlichen beider Länder eine
besondere Attraktion.

Wir werden uns noch lange
Zeit an die in Bedburg erlebten
Tage erinnern. Die Zukunft wird
zeigen, ob unsere Freundschaften die Zeit überdauern werden.
Wer weiß, vielleicht treffen wir
uns eines Tages wieder, dann
aber „inoffiziell”, unter Freunden.
Wir bedanken uns herzlich bei
allen Sponsoren und Organisatoren, die es uns ermöglicht haben,
Deutschland, seine Menschen
und seine Geschichte kennenzulernen und uns ein eigenes Bild
von Land und Leuten zu machen.
Jagoda Kożuch, Schülerin
der 2. Lyzeumsklasse am Habelschwerdt Lyzeum (Korrekturen:
H.-P. Keuten)
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Michał Łukawski

POLSKO - NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY
Z BYSTRZYCY KŁODZKIEJ I BEDBURGA
W dniach od 5 do 12 września
2017 roku młodzież z I Liceum
Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach projektu
edukacyjnego brała udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Projekt współfinansowały:
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży i Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
w Kłodzku. Wspierał pan Herbert
Wolf ze Stowarzyszenia Zrzeszającego Byłych Mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej. Opiekunami
z polskiej strony byli: pani Luiza
Brzezicka oraz pan Heinz-Peter
Keuten.
Lot do Düsseldorfu odbył
się bez większych kłopotów.
W Bedburgu przywitano nas
serdecznie. Pierwszym punktem
programu wizyty było wspólne biesiadowanie przy grillu
na terenie szkoły, gdzie mieliśmy
okazję spróbować różnych specjałów niemieckiej kuchni. Sześć
godzin spędziliśmy w bedburskim Gymnasium. Poznaliśmy
niemiecki system szkolnictwa.
Pracowaliśmy razem z partnerami nad projektem pt. „Stereotypy

Polaków o Niemcach i Niemców
o Polakach”. W tym dniu odwiedzili nas pracownicy Instytutu Polskiego w Düsseldorfie.
Po południu graliśmy w Fussballgolf. Jest to połączenie klasycznej piłki nożnej wraz z golfem.
Miejsce gry znajduje się obok
jednej z największych kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego, a należącej do koncernu
RWE w Elsdorfie.
Zwiedziliśmy też tzw. El-De
Haus, czyli siedzibę nadreńskiego gestapo w czasach III Rzeszy.
Przewodnik oprowadzał nas
po ciasnych celach, gdzie trzymano więźniów. Na ścianach były
wyryte napisy w różnych językach, wiadomości od więzionych.
Znalazła się tam notka w języku
polskim. Niektórzy czytali ją nawet po kilka razy.
W kol o ńsk iej k atedr ze
weszliśmy na szczyt wieży,
skąd oglądaliśmy wspaniałą
panoramę miasta: drapacze
chmur, Ren. Nasi niemieccy
przyjaciele oprowadzili nas
po Kolonii – perle Nadrenii.
Ostatni dzień spędziliśmy w

Opiekun młodzieży Heinz-Peter Keuten (z prawej).

jednym z największych parków
rozrywki w Europie w Brühl
-Phantasialand. Długo będziemy wspominać chwile spędzone
w Bedburgu. Czas pokaże, czy
zawarte znajomości przetrwają
próbę czasu. Kto wie, może któregoś dnia znowu się spotkamy,
tym razem nieoficjalnie.

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

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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Dr. Horst Stephan

BERICHT ÜBER DIE ENTSTEHUNG UND EXISTENZ
DER HEIMATGEMEINSCHAFT SCHLEGEL 1980 E.V.
„Heimat“ ist für viele Menschen Ort der Identität, Ort der
Kindheit und Jugend oder des
ganzen Lebens. Aus der Heimat
vertrieben zu werden, gleicht deshalb einer Tragödie. Dies widerfuhr nach dem 2. Weltkrieg auch
Bewohnern des Ortes „Schlegel“
im Alt-Kreis Neurode. So mussten am 24. Februar 1946 etwa
1000 Einwohner ihren Lebensort verlassen. Sie kamen nach
Ostfriesland/Norddeutschland.
Das wiederholte sich am 3. November, als ca. 1600 Menschen
aus Schlegel vertrieben wurden
und nach Köthen/Sachsen-Anhalt gelangten. Am 19. August
1948 ging ein Transport mit etwa
100 Bergmännern und ihren
Familien nach Zwickau/Sachsen. Doch schon im Juli 1948
kamen auch Bergarbeiterfamilien und andere Personen, z. B.
nach Kirchberg ins Erzgebirge.
In Schlegel blieben etwa 200
Personen, Bergleute mit ihren
Frauen und Kindern zurück. Sie
durften erst 1956/57 ausreisen.
Für die Kinder wurde 1950 eine
deutschsprachige Grundschule
eingerichtet.
Fern ihrer Herkunft und oft
ungewisser Zukunft, riss der
Kontakt unter den gebürtigen
Schlegelern nicht ab. Deshalb
kam es bereits 1952 zu einem
„Neuroder Heimattreffen“ in
Castrop-Rauxel (seit 1953 Patenstadt) und 1978 zu einer
„Schlegeler Kirchweih-Wallfahrt“ in Velbert-Neviges. Beides Impuls, am 3. Mai 1980 die
Heimatgemeinschaft Schlegel
1980 e.V. in Velbert-Tönisheide
zu gründen. Ziel der „Satzung“
(1981/1996) ist es: den Heimatgedanken zu pflegen; das heißt,
Kulturgut (Bilder, Bücher, Pläne,
Urkunden) zu sammeln, heimatkundliche Arbeiten zu fördern,
eine Personenkartei zu führen,
Heimattreffen zu veranstalten
sowie Kontakte zu „Stupic“ zu suchen und zu pflegen. Diese Zielsetzung führte bald zu zahlreichen Aktivitäten. So fand schon
im Sommer 1980 eine Heimatfahrt mit einem Gottesdienst in
St. Katharina statt. Die Initiatoren
waren Georg Hoffmann und Max
Stephan, der 1. Vorsitzende des

Treffen mit Vertretern der Schlegler Gruppe im Wittig-Haus im Juli 2017.

Heimatvereins. Ihn unterstützte im Vorstand: Richard Hauck,
Arno-Moritz Thienelt, Andreas
Borkert, Bianca Wittig, Horst
Gebauer und Klaus-Dieter
Rolle. Sie drängten darauf, die
als Kopie (Druckfahne) in den
Westen „gerettete“ Chronik der
Gemeinde Schlegel von Prof.
Dr. Joseph Wittig zu bearbeiten.
Dies übernahm Horst Stephan,
so dass das Geschichtswerk 1984
veröffentlicht werden konnte.
Großen Anklang fanden die
zweijährigen Heimattreffen im
Wallfahrtsort Neviges und in
der Stadt Velbert von 1988 bis
1989. Eine schmerzhafte Zäsur
entstand, als am 4. Februar 1989
Max Stephan, der 1. Vorsitzende,
starb. August Hähnel übernahm
1990 dieses schwierige Amt und
führte es erfolgreich weiter. Dazu
zählen seine Schrift „Schlegel in
Wort und Bild“ (1996; ins Polnische übersetzt) sowie in Zusammenarbeit mit Horst Stephan der
„Ergänzungsband zur Chronik
der Gemeinde Schlegel“ (2000).
In die Amtszeit von August Hähnel fällt auch die Renovierung
der Pfarrkirche St. Katharina. Das
Projekt wurde von der Heimatgemeinschaft Schlegel finanziell
unterstützt – und von Horst Gebauer als Fachmann begleitet.
Dies ergab, mit Pfarrer Jerzy
Czernal eng zu kommunizieren und Kontakte zu vertiefen.
Zu betonen ist, dass sich der
Heimatverein auch für die Renovierung und Ausstattung des
Hauses Joseph Wittigs in Neu-

sorge einsetzte. Eine Tafel von
1992 mit dem Hinweis „Priester
– Professor – Dichter“ (1879 –
1949) ist dafür Beleg. Auf positive
Resonanz in den 1990er Jahren
stieß bei den ehemaligen Schlegelern auch das Vorhaben, die
zerstörte Bergkapelle auf dem
„Allerheiligenberg“ wieder aufzubauen. Bei deren Konsekration
im Juli 1997 konnten sich davon
50 angereiste Heimatvertriebene und Gäste überzeugen. Das
wiederholte sich bei Heimatfahrten 1998/99. Doch Höhepunkte
aller Begegnungen waren das
10. und 11. Treffen in Zwickau/
Sachsen. Zum Treffen 1994 kamen ca. 500 Personen, um sich
über ein Wiedersehen nach
40jähriger Trennung zu freuen.
Dies motivierte, im Jahre 2000
„20 Jahre Heimatgemeinschaft
Schlegel 1980 e.V.“, zu feiern.
Nach dem Tode von August
Hähnel am 15.06.2000 übernahm
Elmar Feige im gleichen Jahr die
Regie des Vereins. Sein Herzenswunsch war es, die Heimatgemeinschaft Schlegel zu festigen.
Dazu trugen seine Rundbriefe
zu Weihnachten und Ostern bei.
Sie enthielten Vereins-Mitteilungen und Erinnerungen, konkrete
Erlebnisse aus der Zeit der Vertreibung und des Neuanfangs
im Norden Deutschlands. Das
führte dazu, im April 2008 im
Ort Strackholt (Ostfriesland)
eine Gedenktafel anzubringen.
Sie sollte an die Vertreibung im
Februar 1946 aus Schlegel erinnern und vor Krieg warnen. Eine

andere Aktivität initiierte, dass
2008 ein Dorfplan von Schlegel
entstand; Lorenz Zenker und Elisabeth Zöllner hatten sich dafür
eingesetzt. Damit konnte man
viele Häuser und deren ehemalige Bewohner identifizieren.
Bedeutsam für die Heimatgemeinschaft war das Jahr 2010.
So fand im Juni eine Busreise in
die Grafschaft Glatz und Schlegel
statt, um Lebensort der Eltern
und Großeltern aufzusuchen.
Im August 2010 schloss sich ein
großes Heimattreffen in Köthen/
Sachsen-Anhalt an. Im Mittelpunkt stand die Einweihung
eines Gedenksteins mit einer
Tafel, die die Vertreibung von
1500 Menschen im November
1946 aus Schlegel aufzeichnete.
Das Besondere der Gedenkstätte:
Sie besteht aus rotem Sandstein eines Schlegeler Steinbruchs.
Zum 19. Schlegeler Kirchweihfest und Bergquartal trafen sich
im August 2012 34 Vereinsmitglieder (wieder) in Telgte. Trauer
begleitete das Heimatfest. Elmar
Feige hatte es organisiert, verstarb jedoch am 6. Juli 2012 in
der Stadt Norden. Das zwang in
Telgte zu Neuwahlen. Einstimmig wurde Horst Gebauer zum
1. Vorsitzenden der Heimatgemeinschaft gewählt. Anlass war
zugleich, einen Bildband über
das Dorf Schlegel und seine
Bewohner (bis 1946) zu präsentieren. Das umfangeiche Werk,
2 Bände mit Fotos und Texten
(2012/2014), hat Elisabeth Zöllner mit ihren Töchtern Daniella

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018
und Verena Zöllner erarbeitet;
Lorenz Zenker verantwortete
Dorfplan und Grafik. Diese eindrucksvolle Dokumentation
weckte großes Interesse. – Die
innere Verbundenheit mit dem
ehemaligen Lebensort Schlegel
wird durch monatliche „Familiennachrichten“ im „Grafschafter Boten“ gestützt; Christine Simon
erfüllt diese Aufgabe. Auch die
seit 2012 von Horst Stephan neugestalteten Heimatbriefe sind
informativ und erinnern an alte

schlesische Bräuche und Feste.
Der Vorsitzende der Heimatgemeinschaft Horst Gebauer intensiviert die Vereinsarbeit. Er
richtete ein Internetportal ein,
so dass der Leser über historische, aber auch aktuelle Themen,
wie z.B. den Tourismus in der Region Stupic – Nowa Ruda und
andere Neuigkeiten erfährt. Ein
besonderes Anliegen von Horst
Gebauer ist es, junge Menschen
für die Heimatarbeit zu gewinnen – und Kontakte zu den heu-

02.05.2014 im Pfarrhaus in Schlegel. Horst Gebauer 1. Vorsitzender
Heimatgemeinschaft Schlegel ubereicht Pfarrer Czernal alte Briefe
von der Renovierung der Katholischen Kirche Schlegel.
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tigen Bewohnern der einstigen
Heimat zu suchen und zu pflegen. Bemerkenswert ist, dass der
Vorsitzende des Heimatvereins
die längst vergriffene Chronik
der Gemeinde Schlegel von Prof.
Dr. Joseph Wittig neu gestalten
und drucken ließ; Reiner Attig
hat den Text von 1983 digitalisiert. Dies stieß bei den 180
Vereinsmitgliedern und anderen
Interessenten auf viel Lob. – Als
Horst Gebauer im Juli 2017 sein
Heimatdorf besuchte, bat ihn

Frau Tereza Bazala, Präsidentin
der Stiftung für die Erneuerung
der Region Nova Ruda, um den
vorstehenden Bericht. Diese Bitte wird hiermit erfüllt.
Horst Gebauer
Bussardweg 13A
31157 Sarstedt
Email: gebauer.h@gmail.com
Tel: 05066 6005937
Handy: 0173 8004178
Fax: 05066 9007406

Vorstandssitzung der Schlegeler Heimatgemeinschaft e.V. in Schlegel am
02.05.2014 im Wittig-Haus Neusorge 12a. V.l: Dr. Horst Stephan, Elisabeth Zollner,
geb. Richter, Alexander Simon, Christine Simon, Horst Gebauer (1. Vorsitzender),
Klaus Seipel, Waldemar Rother.

dr Horst Stephan

GRUPA SŁUPIECKA I JEJ DZIAŁANIA
Mała Ojczyzna jest dla wielu ludzi miejscem, z którym się
identyfikują, to czas dzieciństwa
i młodości lub też całego życia.
Być wysiedlonym z ojczyzny jest
więc równoznaczne z tragedią.
Przytrafiło się to po II wojnie
światowej również mieszkańcom miejscowości Słupiec
w dawnym powiecie kłodzkim.
I tak 24 lutego 1946 roku około
1000 mieszkańców musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania.
Zostali przewiezieni do Ostfriesland w północnych Niemczech.
Następna grupa mieszkańców
w liczbie 1600 osób opuściła Słupiec 3 listopada tego roku. Przetransportowani zostali do Köthen
w Saksonii – Anhalt. Natomiast
19 sierpnia 1948 transport ze
100 górnikami i ich rodzinami
pojechał do Zwickau w Saksonii.
W 1948 roku wyjechały też rodziny górnicze i ludzie innych zawodów do Kirchberg w Rudawach.
W Słupcu pozostało jeszcze około
200 osób – górnicy ze swoimi żonami i dziećmi. Mogli wyjechać
dopiero w l.1956 - 57. Dla dzieci

otworzono w roku 1950 niemieckojęzyczną szkołę.
Mimo oddalenia od miejsca
pochodzenia, niepewności jeżeli
chodziło o przyszłość, rodowici
Słupczanie nie zerwali ze sobą
kontaktu. W 1952 roku pierwsze
Noworudzkie Spotkanie odbyło się w Castrop-Rauxel. W 1978
roku miała miejsce pielgrzymka
z okazji rocznicy poświęcenia
słupieckiego kościoła do Velbert-Neviges. Oba te wydarzenia były
impulsem do założenia 3 maja
1980 r „Grupy byłych mieszkańców Słupca 1980 e.V.” w Velbert-Tönisheide.
Ce l e m s t o w a r z y s z e n i a
było: pielęgnacja wspomnień
o dawnej ojczyźnie, zbieranie
obrazów, książek, planów, dokumentów, wspieranie przedsięwzięć związanych z dawnym
miejscem zamieszkania, prowadzenie kartoteki osobowej, organizowanie spotkań, jak również utrzymywanie kontaktów
ze Słupcem. Zaowocowało
to wkrótce licznymi przedsięwzięciami. I tak latem 1980 roku

odbyła się wycieczka do dawnej
ojczyzny, połączona z mszą świętą w kościele św. Katarzyny. Inicjatorami byli Georg Hoffamnn
i Max Stephan, pierwszy przewodniczący Grupy Słupieckiej.
Wspierali go w zarządzie: Richard
Hauck, Arno-Moritz Thienelt,
Andreas Borkert, Bianca Wittig,
Horst Gebauer oraz Klaus-Dieter
Rolle.
Zaproponowali oni, aby
na nowo opracować wydanie
„uratowanej” na zachodzie Kroniki Gminy Słupiec autorstwa
prof. dr Josepha Wittiga. Zadania tego podjął się Horst Stephan
i dzięki temu w 1984 roku Kronika
została wydana. Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania
byłych mieszkańców Słupca
w miejscowości pielgrzymkowej
Neviges oraz w mieście Velbert w
latach 1988 - 1989. Bolesnym wydarzeniem była śmierć pierwszego przewodniczącego Grupy Słupieckiej Maxa Stephana 4 lutego
1989 roku. Przewodnictwo grupy objął August Hähnel i działał
z dużym zaangażowaniem.

Do jego sukcesów zaliczyć można wydanie publikacji „Schlegel
in Wort und Bild” / „Słupiec
w słowie i obrazie” (1996; przetłumaczone na j. polski), jak również
powstałe we współpracy z Horstem Stephanem „Uzupełnienie
Kroniki Gminy Słupiec” (2000).
W czasie kadencji Augusta
Hähnala odnawiano kościół
parafialny św. Katarzyny. Projekt
został finansowo wsparty przez
Grupę Słupiecką. Był też wspierany przez eksperta w tej dziedzinie Horsta Gebauera. W wyniku
tego nawiązano bliskie kontakty
z proboszczem parafii ks. Jerzym
Czernalem. Należy dodać, że Grupa Słupiecka zaangażowała się
także w remont i wyposażenie
domu Josepha Wittiga w Słupcu-Dolinie. Dowodem tego jest
tablica pamiątkowa z roku 1992
z napisem „Ksiądz – Profesor –
Pisarz” (1879 – 1949).
Z pozytywnym oddźwiękiem
wśród byłych mieszkańców Słupca spotkała się też odbudowa
zniszczonego kościółka na Górze
Wszystkich Świętych w latach 90-
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tych. Na uroczystość poświęcenia świątyni w lipcu 1997 roku
przybyło 50 dawnych słupczan.
Wycieczki do dawnej ojczyzny
odbyły się także w 1998 i 1999
roku. Ważnymi wydarzeniami
były 10 i 11 spotkanie w Zwickau
/ Saksonia. Na spotkanie w roku
1994 przybyło około 500 osób,
aby nacieszyć się swoją obecnością po 40 latach rozłąki. W roku
2000 obchodzono 20. rocznicę
powstania Grupy Słupieckiej
1980 e.V”
Po śmierci Augusta Hähnela stowarzyszenie prowadził
od 15.06.2000 roku Elmar Feige.
Jego pragnieniem było wzmocnienie Grupy Słupieckiej. Przyczyniły się do tego listy wysyłane do
członków Grupy z okazji Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Zawierały one informacje o działalności
stowarzyszenia, opisy przeżyć
z okresu powojennego oraz relacje o początkach nowego życia
na północy Niemiec. Efektem
tego było umieszczenie tablicy
pamiątkowej w kwietniu 2008
w miejscowości Strackholt (Ostfriesland). Miała ona przypominać o wysiedleniu ze Słupca
w lutym 1946 oraz przestrzegać
przed wojną. Innym przedsięwzięciem było wydanie w 2008

roku planu Słupca. Zaangażowali
się w ten projekt Lorenz Zenker
i Elisabeth Zöllner. Dzięki temu
stało się możliwym zidentyfikowanie wielu domów oraz ich
dawnych mieszkańców.
Ważnym dla Grupy Słupieckiej był rok 2010. I tak w czerwcu
tego roku odbyła się wycieczka
autokarowa do Hrabstwa Kłodzkiego i Słupca, mająca na celu
odszukanie miejsc zamieszkania rodziców i dziadków. Zaraz
potem, w sierpniu 2010 miało
miejsce duże spotkanie dawnych
Słupczan w Köthen / Saksonii Anhalt. Głównym wydarzeniem
było poświęcenie kamienia
pamiątkowego z tablicą będącą świadectwem wysiedlenia
ze Słupca 1600 osób w listopadzie 1946 roku. Pomnik ten
został wykonany z czerwonego piaskowca, pochodzącego
ze słupieckiego kamieniołomu.
Z okazji 19. słupieckiego
święta odpustowego i górniczego spotkało się w Telgte
w sierpniu 2012 roku 34 członków stowarzyszenia. Naznaczone
było ono jednak żałobą. Przygotował je Elmar Feige, który zmarł
przed spotkaniem 6 lipca 2012
w mieście Norden. Po jego śmierci na pierwszego przewodniczą-

Słupiec - wieś w Hrabstwie Kłodzkim i jej mieszkańcy, tom I.

cego Grupy Słupieckiej został
wybrany jednogłośnie Horst
Gebauer. Z tej okazji zaprezentowano książkę ze zdjęciami Słupca
i jego mieszkańców (do 1946 r).
To obszerne dwutomowe dzieło,
z licznymi zdjęciami i tekstami
(2012/2014) zostało przygotowane przez Elisabeth Zöllner
i jej córki, Danielę i Verenę
Zöllner. Plan wioski oraz grafikę opracował Lorenz Zenker.
Ta efektowna publikacja spotkała
się z dużym zainteresowaniem.
Duchową łączność z dawnym
miejscem zamieszkania byłych
słupczan wspiera miesięcznik „Familiennachrichten” / „Wiadomości
Rodzinne”, a także „Grafschafter
Boten”; Zadanie to realizuje Christine Simon. Wznowione w roku
2012 tzw. listy ojczyźniane są
źródłem informacji i przypominają stare śląskie zwyczaje oraz
święta.
Przewodniczący Horst Gebauer stara się ożywić pracę Grupy. Założył portal internetowy,
aby czytelnicy zapoznali się nie
tylko z historycznymi, ale też aktualnymi tematami, np. turystyka
w rejonie Słupca – Nowej Rudy
oraz innymi informacjami. Szczególną troską przewodniczącego
jest pozyskanie młodych ludzi

do pracy w Grupie, do kontynuowania i rozwijania kontaktów
z obecnymi mieszkańcami dawnej ojczyzny przodków.
Godnym uwagi jest także
to, że przewodniczący Grupy
zlecił ponowny druk dawno
wyczerpanego nakładu Kroniki Gminy Słupiec autorstwa
prof. dr Josepha Wittiga. Digitalizacją tekstu z 1983 roku zajął
się Reiner Attil. Spotkało się
to z dużym uznaniem
u 180 członków zrzeszenia
i jego sympatyków. Podczas wizyty Horsta Gebauera w Słupcu
w lipcu 2017 roku na spotkaniu
w Domu Wittiga Teresa Bazała,
prezes Fundacji Odnowy Ziemi
Noworudzkiej poprosiła przewodniczącego o przedstawienie
działań grupy obecnym mieszkańcom Słupca. Prośbę tą spełnia
niniejszy artykuł.
Kontakt do Horsta Gebauera:
Bussardweg 13A
31157 Sarstedt
Email: gebauer.h@gmail.com
Tel: 05066 6005937
Handy: 0173 8004178
Fax: 05066 9007406
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Julian Golak

DZIAŁALNOŚĆ SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ
ORAZ KOMITETU OBYWATELSKIEGO ZIEMI KŁODZKIEJ W 2017 ROKU
W 2017 roku stowarzyszenie Solidarnosć Polsko-Czesko-Słowacka zorganizowało, bądź
współorganizowało ponad 160
różnorodnych wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych.
Stowarzyszenie zrealizowało
m.in. projekt pn. „Patriotyzm
Plus”.
Projekt „Patriotyzm Plus” skupił się działaniach propagujących
patriotyzm oraz upowszechniających wiedzę o historii polskiej
drogi do niepodległości. Zrealizowano między innymi cykl 3 reportaży radiowych i filmowych
pod nazwą „Pokolenie Wolności”.
Bohaterami 15 minutowych materiałów są osoby urodzone w
latach 1920-1940, w szczególności żołnierze Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość oraz Armii Krajowej.
Jednym z najważniejszych
przedsięwzięć była organizacja
10 żywych lekcji historii z udziałem bohaterów – żołnierzy Armii
Krajowej i Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość. Lekcje odbyły się
w dolnośląskich szkołach. SPCzS
współpracowało w ramach tego
projektu m.in. ze świdnickim
oddziałem Światoweo Związku
Żołnierzy Armii Krajowej oraz
Obszarem Zachodnim Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. Projekt
został sfinansowany dzięki wygraniu konkursu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej RP.
Kolejne duże zadanie zrealizowano pod nazwą „Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2017”, który
uroczyście podsumowano w
Sokolcu. 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 IwanoFrankiwska (dawny Stanisławów)
na Ukrainie przedstawiła piękny program słowno- muzyczny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Podsumowano różnorodne, akcje społeczno-kulturalne
zorganizowane szczególnie
na pograniczu polsko-czeskim,
które przyczyniły się do wzmocnienia i rozwinięcia polsko-czeskiej współpracy. W 2017 roku
liczne imprezy zorganizowano
w 43 miejscowościach 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 na 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 KarfikAmbasador 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 Klodzko24.
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

Pismo otrzymane od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierowane
do Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Czechach; Broumov, Letohrad,
Neratov. Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczy od
28 lat Julian Golak z Nowej Rudy,
który pracuje jako wolontariusz
na zasadach honorowych.
W wielu przedsięwzięciach
wzięli udział 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 modlitewno formacyjne 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.) XXVIII Polsko - Czeskim Dniom Kultury Chrześcijańskiej towarzyszyło też otwarcie
stacji na międzynarodowym
Szlaku św. Wojciecha w Niemczy, Kudowie-Zdroju, Kamieńcu
Ząbkowickim, Letohradzie, które
było połączone z wystawieniem

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

44
spektaklu „Wojciechowe Ślady”
w wykonaniu artystów Ogólnopolskiego Teatru William-Es.
Podczas XXVIII Dni odbyło się
10 spektakli i 30 koncertów,
podczas których prezentowali
się artyści i zespoły z pogranicza
polsko-czeskiego, a wśród nich
chóry Stěnavan z Broumova,
Polsko-Czeski Chór „Amicitia”
z Nowej Rudy i Broumova, Zespół
Katharsis ze Świdnicy, „Familie
Cantorum” z Letohradu. Odbył
się też w Wałbrzychu Przegląd
Małych Teatrów Klas Szkolnych
I-III. Tegoroczny Międzynarodowy
Przegląd Chórów w Pieszycach
w dn.15.10. zgromadził 9 chórów z blisko 200 uczestnikami.
Pokazał, że uczestniczące w nim
od lat chóry śpiewają coraz lepiej, a towarzyszy im atmosfera
podniosłości i braterstwa muzycznego.
Jak co roku w programie
imprezy nie zabrakło pielgrzymek. Były to pielgrzymki
do Gniezna(22-23.04)(26.08)
i na Trójstyk (członkowie Civitas
Christiana), do Częstochowy, na
Śnieżkę(10.08), na Górę Chełmiec(23.09.).PTTK Ząbkowice
Zorganizowało Polsko-Czesko Niemiecką Pielgrzymkę do Barda
Śląskiego, Wędrówkę Szlakiem
Św. Wojciecha po Republice Czeskiej (24.06.), Wędrówkę przez
Góry Izerskie i Góry Orlickie
pod hasłem „Sudety czeskie
mało znane”(17-20.08.). Nie zabrakło też imprez sportowych i
wspólnych wycieczek, do których tradycyjnie należą już Biegi
Przełajowe w Sokołowsku, Międzynarodowy Rajd Rowerowy
„Szlakiem Gmin Książańskich”,
„Złaz gwiaździsty w Niem-

czy, Marsz długodystansowy
na Śnieżkę.
W czasie Dni zorganizowano
plenery artystyczne: „Architektura i przyroda ziemi broumovskiej” w Křinicach(13-21.05.),
10 wernisaży twórców pogranicza. Prezentowano również
wystawę „Szlak do wolności”
oraz „Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej” w Świdnicy, Pieszycach (13-22.05.), Broumovie,
Polkowicach . Otwarciu wystaw
i wernisaży towarzyszyły wykłady
Juliana Golaka: Działalność SPCzS
w latach 1981-2017”, „Św. Jan Nepomucen – patron pogranicza”,
„Wspomnienia o zmarłych Polakach i Czechach”, prof. Konrada
Czaplińskiego „Szlak Św. Wojciecha z Pragi do Gdańska”’ Janiny
Stoklasek- Michalak „Którędy
do nieba? O katolickiej i protestanckiej drodze zbawienia, czyli
kazanie o jezuickiej kazalnicy”
oraz „O duszach sztuką uwiecznionych. Opowieść o kaplicy
śmierci i pomnikach nagrobnych
w kłodzkim kościele Jezuitów”wspólnie z Jackiem Gernatem.
Odbyły się też konkursy
dla dzieci i młodzieży. Finał
międzynarodowy Konkursu
„Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?” organizowała Szkoła
Podstawowa w Ćervenym Kostelcu (11.10). Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej (finał dolnośląski) odbył się 15.11. w Nowej Rudzie. Ponadto Szkoła Podstawowa w Sokołowsku zorganizowała
konkurs „Św. Wojciech. Patron
ewangelizacji Polski i Czech”,
a biblioteka w Pieszycach „ Wielkie poezjowanie”.
Podczas Dni zorganizowano kilka ważnych konferencji.

Polsko-czeska konferencja
„Tolerancja i wolność na szlak ach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich - Wczoraj, dzisiaj, jutro odbyła się
w Broumovie. W dniu 10.06.
w nowym centrum kongresowym w Broumovie podsumowano działania społeczne w ramach „dyplomacji obywatelskiej”
od 1990 roku. W czasie tej konferencji zaplanowano także nowe
polsko - czeskie akcje społeczno-kulturalne, które przyczynią się
do wzmocnienia relacji polskoczeskich oraz międzynarodowej
solidarności w myśl hasła „Bądźmy rodziną”, to hasło jest także
celem, do którego wytrwale dążą
organizatorzy.
Konferencja „Możliwości rozwijania współpracy edukacyjnej
szkół na pograniczu polsko-czeskim” odbyła się 23.10. w Nowej
Rudzie, z udziałem nauczycieli
polskich i czeskich z kilkunastu
miast oraz profesorów z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowego Uniwersytetu w Kijowie. Potwierdziła ona aktywny
udział środowisk edukacyjnych
w rozwoju współpracy polsko-czeskiej.
W Polkowicach miała też
miejsce ciekawa konferencja
„Społeczności lokalne. Rozwój
lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej”, w czasie
której Julian Golak przedstawił
bardzo bogaty (dotychczasowy)
„dorobek” różnorodnych akcji
społeczno- kulturalnych, organizowanych przez mieszkańców
na pograniczu polsko-czeskim. Tej
konferencji towarzyszyła także wystawa pn. „Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 1990-2017”

Z okazji zakończenia drugiego etapu prac konserwatorskich
gotyckiego nagrobka Arnošta
z Pardubic, w kłodzkim kościele
oo. Jezuitów odbyła się polsko-czeska konferencja, podsumowująca dotychczasowe prace
renowacyjne. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych, przyznanych przez Sejmik
Województwa Dolnośląskiego.
Prace prowadzili konserwatorzy
z Uniwersytetu w Pardubicach,
z katedry renowacji zabytków
w Litomyślu. Prace z powodzeniem były realizowane już
od trzech lat, przy współpracy parafii i Polsko - Czeskiego
Towarzystwa Naukowego. Zadanie będzie kontynuowane
w 2018 roku. Arnošt z Pardubic, który w sposób niezwykły
zapisał się w historii Czech i ziemi kłodzkiej, jest pochowany
w kłodzkiej farze. Jest postacią, która nawet po 650 latach
od jego śmierci wzbudza podziw
i zainteresowanie. Organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej oraz Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka przyznają corocznie jednej zasłużonej Osobie (już od czterech lat)
nagrodę honorową im. Arnošta
z Pardubic. Nagrodę tą wręczono
„za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz porozumienia
i współpracy międzynarodowej
w duchu wzajemnego bratania
się narodów „Bądźmy Rodziną”:
J. Em. ks. kard. Dominikowi Duce,
J.E. ks. bp. Ignacemu Decowi, J.E.
ks. abp. Mieczysławowi Mokrzyckiemu, ks. prałatowi Franzowi
Jungowi.

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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DZIERŻONIÓW – POZYTYWNIE POD OPIEKĄ ŚW. JERZEGO

Pierwsze pisemne wzmianki o Dzierżoniowie pochodzą z XIII w.

Liczący prawie 32 tys. mieszkańców Dzierżoniów, stolica powiatu dzierżoniowskiego, leży
u stóp atrakcyjnych krajobrazowo
i turystycznie Gór Sowich. Znakomite walory krajobrazowe
(z jednej strony Wielka Sowa,
z drugiej Masyw Ślęży) i dogodne
położenie w pobliżu granic z Czechami i Niemcami oraz bliskość
Wrocławia sprawiają, że miasto
chętnie odwiedzają turyści krajowi i zagraniczni. Dzierżoniów
wita ich nie tylko wspaniałymi
widokami gór na horyzoncie, ale
także stylowymi restauracjami,
gościnnymi hotelami i ciekawymi
zabytkami. Miasto posiada bowiem bogatą historię, a pamiątki z przeszłości znajdujące się
na jego terenie sięgają czasów
Piastów i Habsburgów.
W mieście zachowało się
wiele zabytków, które przyciągają uwagę swym majestatem. Można je zwiedzić m.in.
przechodząc TRAKT SMOKA
– trasę turystyczno-spacerową
po najciekawszych miejscach

Dzierżoniowa, która powstała
z okazji 750-lecia miasta. Smok
na kamiennych tablicach oprowadzi nas po pięknych kościołach, unikatowych w skali kraju,
doskonale zachowanych średniowiecznych murach obronnych, XIX-wiecznej synagodze,
historycznych kamienicach
(w jednej z nich doszło do zawarcia porozumienia o przystąpieniu Austrii do koalicji antynapoleońskiej w 1813 r.), Muzeum
Miejskim, a przede wszystkim
po zabytkowym ratuszu z XIV w.
i wieży z tarasem widokowym,
zabytkowym mechanizmem
zegarowym oraz rekonstrukcją
warsztatu menniczego. W mennicy samodzielnie można wybić
niezapomnianą pamiątkę - kopię
halerza z 1352 roku z inicjałami
MCR (Moneta Civitas Rychbach)
na awersie i dolnośląskim orłem
na rewersie. Przywilej bicia takiej
monety nadał mieszczanom ówczesnego Rychbachu książę piastowski Bolko II. W mennicy bije
się także inne monety okolicznościowe i kopie numizmatów.

W Dzierżoniowie odbywa
się wiele plenerowych masowych imprez, takich jak: Dni
Dzierżoniowa, Dzierżoniowskie
Prezentacje i Terenowy Rajd
Amatorów Kolarstwa i Turystyki w maju, Poezja na Murach
w czerwcu, Miodobranie w sierp-

Zabytkowa synagoga

niu. Informacje na temat zabytków, imprez cyklicznych, a także
wydawnictwa i materiały związane z Dzierżoniowem i regionem można znaleźć w Centrum
Informacji Turystycznej, w Biurze
Promocji (Rynek 1) i na stronie
www.dzierzoniow.pl.

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

46

DZIERŻONIÓW - POSITIV UNTER DEM SCHUTZ DES HEILIGEN GEORG

Rathaus mit Turm und Aussichtsterrasse. Die architektonische Aufteilung des Marktplatzes von Dzierżoniów ist seit dem Mittelalter fast unverändert geblieben.

Dzierżoniów, die Hauptstadt
des gleichnamigen Kreises in der
Wojewodschaft Niederschlesien
mit fast 35 Tausend Einwohnern
liegt am Fuße des landschaftlich
und touristisch attraktiven Eulengebirges. Die wunderschöne
Landschaft (einerseits die Hohe
Eule, andererseits der Zobtenberg) und eine günstige Lage in
der Nähe der Grenze zu Tschechien und Deutschland, sowie
die Nähe zu Breslau verursachen,
dass die Stadt sehr gerne von Touristen aus dem In- und Ausland
besucht wird. Dzierżoniów lockt
nicht nur mit wunderschönen
Bergen am Horizont, sondern
auch mit stilvollen Restaurants,
gastfreundlichen Hotels und
interessanten Denkmälern. Die
Stadt hat nämlich eine sehr reiche Geschichte, die Andenken
aus der Vergangenheit, die hier
zu finden sind, reichen bis in die
Piasten- und Habsburger-Zeiten.
In der Stadt blieben viele
Denkmäler erhalten, die durch
ihre Majestät Aufmerksamkeit auf sich richten. Man kann
sie besichtigen, indem man
die DRACHENTOUR - eine To-

uristen-Spazierstrecke, die an
die interessantesten Plätze in
Dzierżoniów führt, zurücklegt.
Die Strecke ist zum 750. Jubiläum
der Stadtgründung entstanden.
Der Drachen an den steinernen
Tafeln erzählt von den schönen
Kirchen, von den in ganz Polen
einmaligen, sehr gut erhaltenen
Stadtmauern, von der Synagoge
aus dem 19. Jahrhundert, von
den historischen Bürgerhäusern (in einem solcher Häuser
wurde 1813 ein Abkommen
über den Beitritt Österreichs zu
der antinapoleonischen Koalition abgeschlossen), von dem
Stadtmuseum und vor allem
von dem Rathaus aus dem 14.
Jahrhundert und dem Turm mit
einer Aussichtsterrasse, einem
historischen Uhrmechanismus
und einer rekonstruierten Münzerwerkstatt. In der Münze kann
man sich selber ein Souvenir
prägen - eine Kopie des Hallers
aus dem Jahr 1352 mit den Initialbuchstaben MCR (Moneta
Civitas Rychbach) an der Kopfseite und dem niederschlesischen
Adler an der Rückseite. Der Herzog Bolko II. aus dem Piastenge-

schlecht verlieh den Bürgern des
damaligen Rychbach das Privileg,
diese Münze zu prägen. In der
Münze werden auch Gedenkmünzen und Kopien von alten
Münzen geprägt.
In Dzierżoniów finden viele
Freilichtveranstaltungen statt,
wie z. B.: St.-Georg-Jahrmarkt
im April, die Tage von Dzierżoniów und Regionale Wettfahrt für
Radsport- und Touristikliebhaber
im Mai, Dichtung an den Mau-

Stadtpfarrkirche St. Georg

ern im August, Honigernte im
August und die Präsentationen
von Dzierżoniów im September.
Informationen über Denkmäler,
Veranstaltungen, sowie Bücher
und Materialien über Dzierżoniów und die Region kann man
in dem Zentrum für Touristikinformation, in dem Büro für Öffentlichkeitsarbeit (Rynek 1), und
auf der Seite www.dzierzoniow.
pl finden.
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DZIERŻONIÓW - POZITIVNĚ POD OCHRANOU SVATÉHO JIŘI

Świdnická ulice a kostel Marie matky církve

Dzierżoniów, centrum dzierżoniowského okresu v Dolnoslezském vojvodství, čítající
bezmála 32 tis. obyvatel, leží u
úpatí přírodně a turisticky atraktivních Sovích hor. Výjimečné
přírodní hodnoty (z jedné strany Wielka Sowa, z druhé masív
Ślęży), výhodná poloha nedaleko hranic s Českou republikou a
Německem a blízkost Vratislavi
se přičinily o to, že město rádi
navštěvují domácí i zahraniční
turisté. Dzierżoniów je vítá nejen
překrásným výhledem na hory
na horizontu, ale také stylovými
restauracemi, pohostinnými hotely a zajímavými památkami.
Město má bohatou historii a
památky nacházející se na jeho
území sahají do dob Piastovců
a Habsburků.
Ve městě se dochovalo
mnoho památek, které přitahují pozornost návštěvníka svou
majestátností. Kromě jiného si
je můžete prohlédnout při procházení STEZKY DRAKA (TRAKT
SMOKA) – turisticko-procházkové
trasy po nejzajímavějších místech
Dzierżoniowa, která vznikla při
příležitosti výročí 750 let města.
Drak na kamenných tabulkách
nás dovede ke krásným kostelům, v celostátním měřítku unikátním, dokonale zachovaným

středověkým hradbám, synagoze z 19. století, historickým
domům (v jednom z nich došlo
v roce 1813 k uzavření dohody
o přistoupení Rakouska k protinapoleonské koalici), Městskému muzeu a především k
památkově chráněné radnici z
16. století a věži s vyhlídkovou
terasou, historickým hodinovým
mechanismem a rekonstrukcí
mincmistrovské dílny. V mincovně si sami můžeme vyrazit nezapomenutelný suvenýr – kopii

Defenzivní stěny

haléře z roku 1352 s iniciálami
MCR (Moneta Civitas Rychbach)
v aversu a dolnoslezským orlem
v reversu. Privilegium ražby takovýchto mincí obyvatelům tehdejšího Rychbachu udělil piastovský
kníže Boleslav II. V mincovně se
razí i jiné příležitostné mince a
kopie historických mincí.
V Dzierżoniowě se koná
mnoho masových akcí pod širým nebem. Patří mezi ně např.
Jarmark sv. Jiří v dubnu, Dny
Dzierżoniowa a Terénní závody

milovníků cyklistiky a turistiky
v květnu, Poezie na hradbách
v červnu, Medobraní v srpnu a
Dzierżoniowské prezentace v září.
Informace týkající se památek,
cyklistických akcí a publikace
a materiály spojené s Dzierżoniowem a regionem naleznete
v Centru turistických informací,
v lropagační kanceláři (Rynek
1) a na webové stránce www.
dzierzoniow.pl.
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Marta Nowicka

50 LAT MUZEUM PAPIERNICTWA (1968-2018)

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

M u z e u m Pa p i e r n i c t w a
w Dusznikach-Zdroju mieści
się w jedynym zachowanym
w Polsce młynie papierniczym,
pochodzącym sprzed 1562 roku.
Instytucja od 50 lat zajmuje się
gromadzeniem, ochroną i udostępnianiem zbiorów związanych
z papiernictwem, drukarstwem
oraz historią Dusznik-Zdroju.
W ciągu tego okresu zrealizowała
wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, naukowym
i edukacyjnym, w których uczestniczyło ponad 2 miliony osób.
W 2011 roku, dzięki wysiłkom
Muzeum Papiernictwa, dusznicki
młyn papierniczy uznany został
za Pomnik Historii. To szczególne wyróżnienie otworzyło drogę
do podjęcia starań o wpisanie
obiektu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Wpis ten
pozwoliłby uznać papiernię
za wspólne dobro ludzkości,
które wyróżnia „najwyższa powszechna wartość”.
W 2018 roku Muzeum Papiernictwa obchodzi jubileusz
50-lecia działalności. W ramach
obchodów wybrane przedsięwzięcia objęte zostały patronatem honorowym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dra hab. Piotra Glińskiego,

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej.
Jubileusz 50-lecia Muzeum
Papiernictwa – jakie plany?
Rok jubileuszowy Muzeum
Papiernictwa zainaugurowało
wystawą „Signum Temporis”
Tomasza Westrycha. Ekspozycja prezentuje rzeźby i płaskorzeźbione reliefy wykonane z
papieru. Część z nich, nazwana
przez autora Eratykami, przypomina kamienne głazy, spod
powierzchni których wyłaniają
się rysy twarzy (eratyk = fragment skały litej, przeniesiony
przez lądolód; głaz narzutowy).
Tomasz Westrych jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Stopień doktora uzyskał na macierzystej uczelni w
2005 roku. Obecnie pracuje jako
adiunkt w I Pracowni Rzeźby na
Wydziale Architektury Wnętrz
ASP w Krakowie. Wystawa „Signum Temporis” udostępniana
jest zwiedzającym do 15 lipca.
Na Dzień Kobiet przypada
wernisaż ekspozycji „Sitodruk
z pracowni Dawida Hadara”.

Artysta zawodowo związany
z Muzeum Sztuki w Tel Awiwie,
przy którym prowadził warsztaty
sitodruku i fotografii, zaprezentuje kolekcję grafik, którą udało
mu się zgromadzić w ciągu 40
lat swojej działalności. Część z
prac powstała podczas wspomnianych zajęć, prowadzonych
ze szczególnie uzdolnioną młodzieżą, część jest efektem spotkań z wybitnymi artystami,
jak chociażby zmarłym w 2017
r. Yoslem Bergnerem. Ekspozycja uzupełniona zostanie o
serię grafik, wykonaną przez
młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Na wystawie nie zabraknie również dzieł samego artysty. Okazją
do spotkania z Dawidem Hadarem będzie tegoroczna Noc Muzeów (19 maja), podczas której
zaprezentuje on metodę druku
sitowego.
Z myślą o dotarciu do szerszego grona odbiorców uaktual-

niona została wystawa „wędrująca” pt. „Dzieje papieru i papiernictwa”. Ekspozycja przygotowana
została we współpracy z jedną
z najważniejszych firm z branży
papierniczej – International Paper
Kwidzyn. Jej zadaniem jest dotarcie do muzeów, bibliotek i innych
instytucji w celu popularyzowania wiedzy o papierze. W 2001
roku wystawa wyróżniona została
w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na Wydarzenie Muzealne Roku.
Z okazji 50-lecia dusznickiego
Muzeum ekspozycja uzupełniona została o jubileuszową
prezentację Muzeum Papiernictwa. Tournée po wybranych
placówkach rozpocznie się
o d M u z e u m Po d l a s k i e g o
w Białymstoku. Następnie
będzie prezentowana w Muzeum w Ostródzie, a pod koniec roku odwiedzi Muzeum
Ziemi Wałeckiej w Wałczu. Ekspozycja wyposażona została
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w interaktywne stanowisko prezentujące warsztat rękodzielniczej produkcji papieru.
Święto Papieru to największy
w Polsce festyn rodzinny, poświęcony upowszechnianiu wiedzy
o papierze, jego historii, znaczeniu dla rozwoju cywilizacji oraz
roli we współczesnym świecie.
Organizowane jest corocznie
od 2001 roku w ostatni weekend
lipca. Założeniem Święta Papieru
jest zapewnienie odwiedzającym
czynnego, bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach. Układ
stanowisk pomyślany został tak,
aby odwiedzający rozpoczęli indywidualną ścieżkę edukacyjną
od poznania materiałów i surowców papierniczych, następnie
przeszli drogę wytwarzania papieru, badania jego cech i właściwości, barwienia historycznymi
metodami oraz poznali techniki
druku. Festyn urozmaicają liczne konkursy, z których największym powodzeniem cieszy się
tzw. trójbój papierowy. Jedną
z jego konkurencji jest podnoszenie papierowej sztangi, której waga wynosi ok. 20 kg. XVIII
Święto Papieru odbędzie się
28 i 29 lipca 2018 roku i będzie
wielkim przyjęciem urodzinowym na cześć Muzeum Papiernictwa (w końcu 50. urodziny ma
się tylko raz w życiu!).

Podczas Święta Papieru
odbędzie się otwarcie dwóch
jubileuszowych wystaw: „50 lat
Muzeum Papiernictwa. 19682018” oraz „Sztuka papieru
ze zbiorów Muzeum Papiernictwa”. Pierwsza z nich będzie zestawieniem wybranych obiektów
reprezentujących najważniejsze
kolekcje muzealne: papiery ręcznie czerpane, do wytwarzania
których używano włókien pozyskiwanych ze szmat lnianych,
konopnych i bawełnianych; papiery wzorzyste i maszynowe;
aparatura laboratoryjna służąca
do badania właściwości papieru;
wzorniki papierów; zabytkowe
sita czerpalne; ekslibrisy; dokumenty identyfikacyjne, m.in.:
XIX-wieczne paszporty europejskie oraz najciekawsze obiekty
z kolekcji numizmatycznej. Ca-łość uzupełni „Papierowa Aleja
Gwiazd”, czyli kolekcja odcisków
dłoni znanych osobistości, które
odwiedziły dusznickie Muzeum
i zgodziły się odbić swoją dłoń
w masie papierowej. Wśród gości
było wielu polityków, artystów
i ludzi świata show-biznesu.
W ubiegłym roku w Muzeum
Papiernictwa powstała pierwsza
w Polsce galeria dedykowana wystawom z zakresu tzw.
sztuki papieru. Ta gałąź sztuki
współczesnej sięga korzeniami
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początku XX wieku i związana
jest z prekursorami kubizmu,
Pablem Picassem i Georges’em
Brakiem. W swojej twórczości
obaj malarze łączyli skrawki tapet
oraz tkanin z pracami malarskimi,
uzyskując w ten sposób kolaże.
Z tego typu działań w latach
60. XX wieku wyodrębniła się
nowa dziedzina sztuki – sztuka papieru, dla której papier
stał się tworzywem, a nie tylko
podłożem dla obrazów, grafik
czy dzieł literackich. Muzeum
Papiernictwa od ponad 20 lat
gromadzi obiekty, do wykonania których artyści używają
pulpy papierniczej, makulatury
lub włókien roślinnych. Jubileusz
50-lecia jest doskonałą okazją
do ich zaprezentowania. Ekspozycja przystosowana została do
obsługi osób niepełnosprawnych
ruchowo, wzrokowo i słuchowo.
26 września w Muzeum Papiernictwa zorganizowana zostanie Konferencja Jubileuszowa. Na uroczystość zaproszeni
zostaną goście z najważniejszych instytucji kultury i nauki,
reprezentanci władz krajowych
i samorządowych oraz przedstawiciele zabytkowych młynów papierniczych w Velkich Losinach
i Homburgu. Z tymi ostatnimi
1 grudnia 2017 r. podpisany został list intencyjny o współpracy.

Porozumienie ma stworzyć szansę na seryjny transgraniczny wpis
na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Konferencja będzie okazją do odznaczenia zasłużonych
pracowników dusznickiego Muzeum oraz promocji publikacji
pt. „Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju”.
Wydawnictwo będzie pierwszym
tak obszernym zestawieniem informacji na temat tego ponad
400-letniego zabytku.
Przegląd jubileuszowych wydarzeń zakończy wystawa „Waluta
Niepodległej”, której wernisaż odbędzie się 9 listopada. Ekspozycja
zaprezentuje polską walutę dwudziestolecia międzywojennego,
m.in.: marki polskie i banknoty
złotowe np. stuzłotówkę z 1932
roku, zaprojektowaną przez Józefa Mehoffera, polskiego malarza
okresu Młodej Polski. Przez wielu
kolekcjonerów banknot ten uważany jest za najpiękniejszy spośród wszystkich polskich banknotów. Wystawa wpisuje się w cykl
wydarzeń realizowanych z okazji
jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy o historii polskich
banknotów oraz roli własnej waluty w umacnianiu świadomości
narodowej i patriotyzmu.

Dorota Zielińska-Pytlowany

NOWA WYSTAWA W MUZEUM PAPIERNICTWA
SITODRUK Z PRACOWNI DAWIDA HADARA
Dawid Hadar swoją współpracę z Muzeum Papiernictwa rozpoczął w 2010 r., kiedy
to podczas Święta Papieru po raz
pierwszy poprowadził warsztaty
camera obscura oraz warsztaty
sitodruku. Od tamtego czasu brał
udział w wielu artystycznych spotkaniach organizowanych przez
dusznickie muzeum, chętnie
dzieląc się szeroką wiedzą i profesjonalnym warsztatem.
Tym razem efektem współpracy jest wystawa „Sitodruk
z pracowni Dawida Hadara”,
na której artysta prezentuje
swoją kolekcję grafik powstałych
w różnych technikach sitodruku
w czasie ponad 40-letniej działalności artysty jako nauczyciela
i master-printera. Jedne z wcześniejszych prac Dawida Hadara
pochodzą z lat 70-tych. Są to graficzne opracowania autorskich

fotografii. Pozostałe obiekty
to efekt pracy ze szczególnie
uzdolnionymi dziećmi, młodzieżą
oraz wybitnymi artystami.
Aneks do wystawy stanowi
seria prac wykonanych przez utalentowaną młodzież z Zespołu
Szkół w Dusznikach-Zdroju podczas warsztatów prowadzonych
przez Dawida Hadara w Muzeum
Papiernictwa w 2017 r.
Wystawa unaocznia zwiedzającym możliwości jakie daje
kreatywne podejście do techniki
sitodruku, ale też objaśnia techniczne tajniki warsztatu artysty.
Dawid Hadar – urodzony
w 1945 r. na terenie Związku Radzieckiego, artysta pochodzenia
żydowskiego, nauczyciel fotografii, technik graficznych i kaligrafii.
Do roku 1957 mieszkał i uczył się
we Wrocławiu. Po wyjeździe wraz
z rodzicami do Izraela, wychowy-

wał się w Kibucu Mizra. Studiował
na Akademii Sztuki Becalel w Jerozolimie. Niemal całe zawodowe
życie nauczał – zarówno w bardzo prestiżowych szkołach, jak
i resocjalizując młodzież trudną.
Od 1974 r. pracował w Muzeum
Tel Awiwie, w którym w 1990 r.
założył warsztat fotografii i uczył
sitodruku. Równolegle prowadził
własne studio, gdzie tworzył samodzielnie, ale też współpracował z wieloma artystami.
Otwarcie wystawy odbędzie
się w czwartek 8 marca o godz.
17:00. Uczestnicy wernisażu
będą mogli spróbować swoich
sił w technice sitodruku. Ekspozycja będzie czynna do połowy
lipca br.
Wystawa organizowana jest
w ramach obchodów Jubileuszu
50-lecia Muzeum Papiernictwa
(1968-2018) pod patronatem ho-

norowym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka
Województwa Dolnośląskiego,
Polskiej Organizacji Turystycznej
oraz Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej.
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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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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego

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

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

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

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

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

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

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje pro
zkoumání vlastností papíru a
mnoho papírových skvostů. Každý návštěvník se může stát papírenským mistrem a načerpat
si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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KONCERT NOAM VAZANA NA DZIEŃ KOBIET
10 marca 2018, Jelenia Góra
Fundacja Forum Staniszów
oraz Hotel Pałac Staniszów zapraszają na koncert Noam Vazana w ramach Festiwalu Muzykalia Staniszowskie.
Noam Vazana to hipnotyzujący
wokal oddychający nowym życiem, łączący bliskowschodnie
i północno-afrykańskie muzyczne mieszanki oraz własne
przebojowe kompozycje.
Jej śmiałe wybory muzyczne, zawierają fortepian i puzon jednocześnie. Podczas jej koncertów
na żywo, ponadczasowe kompozycje i obecność na scenie przenosi publiczność na wyższy poziom. Noam niedawno wygrała

nagrodę sefardyjską w 2017 roku
i często porównuje się ją do charyzmatycznych głosów, takich jak
Nina Simone czy Mercedes Sosa.
Vazana zadebiutowała ostatnią
wersją Love Migration, która
znalazła się na szczycie 20 najlepiej sprzedających się albumów
iTunes w roku 2015. Wystąpiła
na najbardziej prestiżowych
światowych festiwalach jazzowych, m.in: Jazzahead DE, North
Sea Jazz Festival NL, TEDx NL,
Roccella Jazz IT, Tanjazz MA,
Caux Intl. Peace Conference CH,
Spotkanie muzyczne NL & more.
Organizator:
Fundacja Forum Staniszów

KONCERT STANISŁAWY CELIŃSKIEJ „ATRAMENTOWA”
10 marca 2018, Dzierżoniów
Koncert Stanisławy Celińskiej
z zespołem pod kierownictwem
Macieja Muraszko. Aktorka od-grywa swoją kolejną wspaniałą rolę – pieśniarki, która wie,
o czym śpiewa i wie, jak przyciągnąć słuchacza, wykorzystując
pełną paletę barw i emocji.
A wsz ystko zaczęło się
od „Atramentowej Rumby”,
którą Maciej Muraszko i Marcin
Sosnowski napisali specjalnie
z myślą o Stanisławie Celińskiej.
Razem z latynoamerykańskim zespołem Los Locos artystka zaprezentowała ją w Koncercie Premier
46. Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej Opole 2009. Dodatkowo
warto podkreślić, że występ ten
odbył się dokładnie w 40. rocznicę debiutu piosenkarskiego
aktorki na VII KFPP Opole 1969
z utworem „Ptakom podobni”
(muzyka - Roman Orłow i słowa
- Włodzimierz Ścisłowski). Wówczas przyznano jej wyróżnienie
oraz nagrodę za debiut.
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Po występie z „Atramentową
Rumbą” okrzyknięto Stanisławę
Celińską polską Cesarią Evorą…
Aktorka – tak jak kiedyś Cesaria –
potrafi zaczarować publiczność
swoim charyzmatycznym głosem
i pomimo wielu przeciwności
oraz trudów – kocha życie.
Na tej wyjątkowej płycie
można usłyszeć utwory skomponowane i przygotowane przez
uznanych autorów specjalnie
dla Stanisławy Celińskiej. Niepowtarzalne teksty do kompozycji
Macieja Muraszko napisali: Wojciech Młynarski, Dorota Czupkiewicz oraz Muniek Staszczyk
i Marcin Sosnowski. Ponadto
Maciej Muraszko zaaranżował na
nowo ulubione utwory Artystki,
które dzięki nowemu wykonaniu
nabrały niezwykłej pogody ducha.
Na płycie Artystce towarzyszą wybitni muzycy młodego
pokolenia z Polski oraz artyści
z Ukrainy. Ciekawym akcentem
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

jest wykonanie przez Stanisławę Celińską znanego przeboju zespołu Hey „Do rycerzy,
do szlachty, do mieszczan” wraz
z jej autorką – Katarzyną Nosowską przygotowanego w nowej,
zaskakującej aranżacji. Ponadto Artystka śpiewa wraz z Muńkiem Staszczykiem przejmującą
piosenkę, którą Muniek napisał
specjalnie dla niej.
Album ,,Atramentowa…”
Stanisławy Celińskiej stał się w
czerwcu 2015 roku Złotą Płytą
, po paru kolejnych tygodniach
Platynową, a do dzisiaj sprzedaż
osiągnęła 60.000 egzemplarzy
i album uzyskał status podwójnej
Płyty Platynowej.
W październiku 2015 r. ukazała się płyta „Atramentowa…
Suplement” z 9 premierowymi
nagraniami.
Organizator:
Dzierżoniowski Ośrodek
Kultury
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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ANNE-SOPHIE MUTTER
14 marca 2018, Wrocław
Kilkukrotna laureatka nagrody Grammy w kategorii muzyki
poważnej i artystyczna wychowanka legendarnego Herberta
von Karajana zaprasza na swój
recital mistrzowski do Narodowego Forum Muzyki. Anne-Sophie
Mutter po raz kolejny udowodni, że doskonale odnajduje się
w repertuarze z różnych epok
– w programie koncertu nie
zabraknie muzyki baroku i romantyzmu. Szczególne miejsce zajmie zaś muzyka polska:
usłyszymy aż dwa dzieła jednego z nestorów rodzimej muzyki
współczesnej, Krzysztofa Pendereckiego.
Anne-Sophie Mutter jest
dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych skrzypaczek,
docenianą przez melomanów
na całym świecie. Artystka gra
na skrzypcach od najmłodszych
lat, a swój pierwszy znaczący
sukces odniosła już jako trzynastolatka. Wtedy to legendarny niemiecki dyrygent Herbert
von Karajan zaprosił ją do występu z Berliner Philharmoniker.
Dla nastoletniej artystki było to
nie lada przedsięwzięcie – Filharmonicy Berlińscy od lat plasują
się w czołówce światowych ze-

społów, ciesząc się uznaniem prasy (m.in. wpływowego miesięcznika „Gramophone”). Współpraca
z Karajanem otworzyła młodej
skrzypaczce drzwi do kariery –
już dwa lata po debiucie nagrała
ona pierwszą i świetnie przyjętą
przez krytykę płytę z koncertami Mozarta. Niezwykły talent
Mutter został doceniony także
przez współczesnych jej kompozytorów, a poza repertuarem
klasycznym artystka wykonuje
również muzykę nową. Polska
publiczność z sympatią przyjęła
jej współpracę z czołowymi rodzimymi kompozytorami: Witoldem
Lutosławskim i Krzysztofem Pendereckim. Pierwszy z nich napisał
dla Mutter chociażby jedno ze
swych najpopularniejszych dzieł
– Łańcuch II, a w prezencie ślubnym ofiarował jej Kołysankę dla
Anne-Sophie. Artystka zasłynęła
również dzięki prawykonaniu II
Koncertu skrzypcowego Pendereckiego.
Przyjaźń Mutter z Pendereckim zaowocowała również
innymi utworami dedykowanymi słynnej skrzypaczce, z których
dwa usłyszymy z estrady Sali
Głównej NFM. Jednym z nich
jest Duo concertante per violino

e contrabbasso, zamówione
przez fundację Mutter. Utwór
został napisany dla artystki i jednego z jej stypendystów, Romana
Patkola. Zamówienie na tak nietypowy zespół instrumentalny było
dla Pendereckiego zaskoczeniem
i wyzwaniem – najprawdopodobniej jedynym znanym wtedy
utworem na skrzypce i kontrabas
w gatunku koncertującym było
dzieło powstałe na początku lat
80. XIX stulecia. Była to aranżacja
kompozycji Giovanniego Bottesiniego, która wyszła spod pióra
jednego z uczniów Niccola Paganiniego – Camilla Sivoriego.
La Follia per violino solo była
zaś prezentem urodzinowym
dla Mutter; premiera tej kompozycji odbyła się niespełna pięć lat
temu w nowojorskiej Carnegie
Hall. Dzieło nawiązuje do muzyki barokowej, a dla samego
wykonawcy jest ogromnym
wyzwaniem wirtuozowskim. Prawykonanie utworu La Follia spotkało się z uznaniem publiczności
i samego kompozytora, który podziwia talent jednej z najlepszych
skrzypaczek na świecie.
Organizator:
Narodowe Forum Muzyki

WYSTAWA AGATY SZUBY „GESTY POLEMICZNE”
16.03 – 7.04.2018, Wrocław
Wernisaż wystawy: 16.03.2018 r., godz. 17:00
Oprowadzanie kuratorskie: 02.04.2018 r. , godz. 14:00
W dniach 16.03 – 7.04.2018
w Galerii FOTO-GEN Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
– Instytucji Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego,
odbędzie się wystawa Agaty
Szuby pt. „Gesty polemiczne”.
Wystawa jest prezentacją naj-

ważniejszych cykli artystki, w
tym także całkiem nowych prac.
Ekspozycja będzie miała charakter intermedialny, prezentując
dzieła wykonane w rożnych technikach w tym: fotografie, wideo,
fotoobiekty. W swojej twórczości,
Agata Szuba podejmuje zagadnienia podmiotowości artysty
i uwarunkowań roli kobiety
we współczesnym świecie i kulturze.
Agata Szuba jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Od 2014 roku jest pracownikiem

naukowo-artystycznym w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej
ASP, a w 2017 roku uzyskała tytuł doktora w PWSFTiT w Łodzi.
W swojej twórczości wykorzystuje różnorodne media artystyczne:
fotografię, fotoobiekty, instalacje,
realizacje multimedialne oraz
grafikę. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych
oraz uczestniczką pokazów
zbiorowych zarówno w kraju, jak
i za granicą.
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

54

39. PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
16 – 25 marca 2018, Wrocław
3 9 . Pr ze g l ą d Pi o s e nki Aktorskiej odbędzie się
we Wrocławiu w dniach 16-25
marca 2018 r. Jeszcze bardziej
różnorodny, brawurowo łączący tradycję i awangardę – PPA
to jedyny festiwal na świecie,

poświęcony sztuce interpretacji piosenki.
Zaproszenie na tegoroczny Przegląd przyjęła Camille
– paryska gwiazda „eksperymentalnego popu”. Na Dużej
Scenie Teatru Muzycznego Capitol artystka zaśpiewa utwory
z najnowszego albumu „OUÏ”
– olśniewającą mozaikę folkowych piosenek, hymnów,
ballad, kołysanek i wokaliz
a capella. To piosenka francuska w zachwycająco ekscentrycznym wydaniu.
Najbardziej oczekiwane
koncerty festiwalu to oczywi-

ście premierowe Finał i Gala.
Koncert Galowy, poświęcony
twórczości zmarłego w ubiegłym roku Wojciecha Młynarskiego, reżyseruje Agnieszka
Glińska. – Spośród niemal
trzech tysięcy utworów, które zostawił nam odchodząc
przed rokiem, wybraliśmy
te, które najdotkliwiej opowiadają nasz świat, dziś,
tu i teraz, mimo, że pisane
były w czasach pozornie minionych. Wraz z Jankiem Młynarskim, który jest kierownikiem muzycznym koncertu,
i ze wspaniałymi aktorami,
zapraszamy na to spotkanie,
by wspólnie doświadczyć tego, jak bardzo Wojciech Młynarski wciąż
z nami jest – mówi reżyserka. Gala nosi tytuł jednej
z jego piosenek: „Miłe Panie i Panowie bardzo mili”.
Koncert Finałowy reżyseruje
w tym roku Ewa Kaim, aktorka
Narodowego Teatru Starego
i wykładowczyni krakowskiej
AST. Pierwsza część koncertu
to Finał Konkursu Aktorskiej
Interpretacji Piosenki i emocje
związane z wyborem laureatów przez jury, dziennikarzy i publiczność. W drugiej
części, zatytułowanej „CO TO
ZA DOM!”, złożonej z wierszy
polskich poetów i piosenek
Maanamu, Kultu, Rezerwatu,
Siekiery, zobaczymy m.in. Katarzynę Nosowską, Krzysztofa
Globisza i Jerzego Trelę.
Te dwa koncerty wskazują też na dwa wyraźne tropy
w programie: jednym z nich
jest nawiązanie do przeszłości i tradycji. Może to być
powrót do korzeni, jak robi
korsykański zespół A Filetta
w tradycyjnych pieśniach
z tamtych stron czy Adam
Strug & Kwadrofonik z „Requiem ludowym”, przewrotna parafraza, jak w spektaklu
Komuny Warszawa „Cezary
idzie na wojnę” z pieśniami
Moniuszki, pierwsza w historii
PPA swingowa potańcówka
w przedwojennym stylu (Jazzband Młynarski-Masecki i Natty Congeroo), czy wspomnienie Edith Piaf w sztuce Jeana
Cocteau („Piękny nieczuły”
Teatru Polonia z Natalią Siko-

rą) – bliżej czy dalej, patrzymy
za siebie i czerpiemy z dobrych
tradycji pełnymi garściami.
Drugi trop to obecne w Koncercie Finałowym „CO TO
ZA DOM!”, w spektaklu „The
Blind Poet” Needcompany
i we wszystkich niemal spektaklach Nurtu Off pytanie
o nasz stosunek do inności.
O kwestiach tożsamości, płci,
religii, wiary, przyzwyczajeń, o strachu przed obcym,
o tym, co określa nasze człowieczeństwo, opowiada się
tu poetycko lub dosłownie,
z punkową wściek łością
l u b l i r y c z ny m s z e p t e m
– ale doniosłość pytania
pozostaje niezmienna.
Warto też zwrócić uwagę
na premiery festiwalu: „Flower
Power” w reż. Jerzego Bielunasa, najsłynniejsze hity epoki
dzieci-kwiatów i wiersze Jacka
Podsiadły z muzyką Mateusza
Pospieszalskiego, w gwiazdorskiej obsadzie, koncert Katarzyny Groniec z materiałem
z nowej płyty „Ach!”, a wśród
wydarzeń towarzyszących
– na L.U.C-a i jego muzykę
do filmu „Good L.U.C.K”.
Jak każe tradycja, na festiwalu zaśpiewa ubiegłoroczny
laureat Złotego Tukana, Marcin Januszkiewicz („Osiecka
po męsku”).
W programie Przeglądu
znajdzie się też „AquaSonic”:
podwodny koncert i olśniewające widowisko. Zanurzeni
w akwariach artyści śpiewają
i grają na specjalnie spreparowanych instrumentach.
To kolejny krok poza granicę
klasycznej interpretacji piosenki, wyprawa po dziecięce
zdumienie i zachwyt.
Mocnym uzupełnieniem
programu PPA są codzienne
koncerty w Klubie Festiwalowym, w który zamienia się
podziemna Scena Restauracja. Zagrają tu m.in. Variété,
Drekoty, Gang Śródmieście,
Czerwone Świnie, Formacja
Chłopięca Legitymacje.
Organizator:
Teatr Muzyczny CAPITOL
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STABAT MATER SZYMANOWSKI
29 marca 2018, Jelenia Góra
W ten wyjątkowy wieczór
pragniemy Państwa zaprosić
na wspólne przeżywanie wymownej i niezwykle głębokiej
muzyki Stabat Mater Karola Szymanowskiego. Jak pisze S. Golachowski w monografii o kompozytorze „Jest to jedno z tych
objawień muzycznych najwyższej
kategorii, które w pełni zasługują
na nazwę arcydzieła”. Sześć części łączy ascetyczną pod wzglę-

dem środków i techniki muzykę
z pełnią osobistych emocji. Wrażenie wzmacnia polskie tłumaczenie sekwencji, dokonane
przez J. Jankowskiego i wybrane przez Szymanowskiego jako
podstawa dzieła. Całość pogłębia muzyczną zadumę i refleksję
cierpień Marii opłakującej śmierć
swego Syna. Tytuł 49 Symfonii
Haydna La Passione, tak jak pozostałe, nie pochodzi od same-

go kompozytora. Nawiązuje on
do pełnego melancholii
oraz wzburzeń klimatu dzieła,
kojarzącego się właśnie z Pasją
i doskonale wpisującego się
w ten podniosły wieczór.
Organizator:
Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze

AUTONOMIE UJAWNIONE – WYSTAWA ZBIOROWA
10 lutego - 9 kwietnia 2018
Centrum Ceramiki Unikatowej, Wałbrzych
Serdecznie zapraszamy
na wystawę Autonomie Ujawnione, w ramach której zaprezentujemy dzieła pięciu wybitnych
polskich artystów i pięć odmiennych typów poszukiwań. Choć to
znani artyści związani z Regionem, to zakres ich działalności
i poszukiwań wykracza poza
tradycję artystyczną Dolnego
Śląska, która w dużej mierze była
i jest aktualnie przez nich określana. Wieloletni i bogaty dorobek
artystyczny twórców zaproszonych do udziału w Autonomiach
Ujawnionych jest w przypadku
każdego artysty szczególnym
fragmentem ujawnionej wolno-

ści. Jest tym samym autonomią
osobistych afektów i refleksji
dotyczących siebie i świata. Realizacje Zdzisława Nitki i Krzysztofa Skarbka, powstałe w oparciu
o malarski język ekspresji otwierają głęboką przestrzeń emocjonalnych poruszeń, zawierają
pytania o wartości w świecie
oraz kondycję międzyludzkiej
komunikacji. Autonomie Piotra Błażejewskiego, Małgorzaty Dajewskiej i Radka Ślanego
ujawniają się z kolei w obszarach zredukowanej przedstawieniowości, gdzie podniesiony zostaje walor geometrii lub
radykalnego podziału, będące-

go jednocześnie połączeniem.
Możliwym odniesieniem jest więc
zakres metafizycznego namysłu
nad trwaniem, przemijaniem, całością oraz istnieniem. Ujawnione typy autonomii, usytuowane
na szlakach ekspresjonistycznej
emocji, abstrakcji geometrycznej
czy ontologii artystycznego medium, zaprezentowane zostaną
jako kompilacja kilkudziesięciu
dzieł, na które składają się obrazy malarskie dużego formatu,
graficzne obiekty przestrzenne
i szkło artystyczne.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki

MADE IN PHOTO #11
16 lutego - 8 kwietnia 2018, Zgorzelec
O d 1 6 l u te g o w G a l e rii Miejskiego Domu Kultury
w Zgorzelcu można zobaczyć
wystawę prac studenckich realizacji dyplomowych na wystawie pt. „MADE-IN-PHOTO
11”, prezentującej realizacje fotomedialne powstałe w Pracowni
Fotografii Intermedialnej Wydziału Sztuki Mediów Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Made in Photo – kreacyjne, inscenizacyjne i intermedialne

cechy realizacji fotomedialnych
to autorski projekt realizowany
w Pracowni Fotografii Intermedialnej w zespole: prof. Andrzej
P. Bator, dr Agata Szuba.
Od roku 2012 wystawy z cyklu Made in photo prezentowane
były na wystawach studentów
i absolwentów Pracowni Fotografii Intermedialnej w polskich i zagranicznych galeriach sztuki: Muzeum Miejskie we Wrocławiu
w roku 2012 i 2013; BWA w Jele-

niej Górze, 2011 i 2015; Museum
der Fotografie Görlitz; Nadbałtyckie Centrum Kultury STARY
RATUSZ, Gdańsk, 2013; Galeria
SKY TOWER 2015; Wrocław Art
& FotoFestiwal Görlitz, 2016;
Galeria Spokojna, Wydział Sztuki
Mediów ASP w Warszawie, 2016,
Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2017.
Organizator:
Akademia Sztuk Pięknych
we Wrocławiu
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LEDEN 2018

Začátek nového roku 2018 ve znamení svátku Zjevení Páně – „Tří králů“
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří
králů", je svým obsahem téměř totožný s
vánočním svátkem Narození Páně. Svátek
"Tří králů" klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje
jako člověk, dokonce jako narozené dítě.

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve
přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti
vnitřním puzením, které vychází z jejich
srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo
patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou,
že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou
to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito
mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození
krále králů složitými výpočty a věděli o
něm dříve, než k narození došlo, přijdou
pozdě.

Ve svátku "Tří králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí
Krista za krále všech. Scéna klanění králů
přinášejících dary připomíná holdování
velmožů a králů vasalských zemí nově
korunovanému králi.

Okénko do umění
Výtvarný Nerato

Svátek Tří králů odjakživa doprovázely
různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u
nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to
ale patrně počáteční písmena jmen "Třech
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
"Christus mansionem benedicat": "Kristus
žehnej tomuto domu".
Text převzat z Vira cz. a použit se svolením
autorů.
jh

Tříkrálový koncert – Neratov 6. ledna 2018

Zaplněný neratovský kostel byl v sobotu 6. ledna svědkem Slavnosti Zjevení Páně. Na
počest svátku Tří králů přednesl Litomyšlský symfonický orchestr tradiční Českou mši
vánoční Jana Jakuba Ryby. Doprovodil spojené litomyšlské pěvecké sbory Vlastimil,
Mužský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek. Účinkovali sólisté Veronika Kladivová
(soprán), Václava Krejčí – Hrušková (alt), Milan Motl (tenor), Leoš Krejčí (bas), Blanka
Poukarová (varhany). Výtěžek dobrovolného vstupného putoval z kasičky v kostele
rovnou do kasičky Tříkrálové sbírky . Překrásnou atmosféru přibližují fotografie
fotokroužku (1.strana-níže) a Pavla Jordána (2.strana). Děkujeme všem protagonistům i
organizátorům.

František Bělohlávek:
Tři králové , linoryt, 1978
Narozen 1924 v Novém Rychnově. Malíř,
grafik, ilustrátor, designér, vysokoškolský
učitel výtvarné výchovy na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Proslul hlavně svými osobitými plakáty
kulturních akcí v 60. letech minulého
století, kde mistrně uplatnil svůj cit i smysl pro řád výtvarně pojaté plochy. Je autorem početné příležitostné grafiky, viz naše
ukázka. Žije v Olomouci.
[
Z
a
d

Rubriku „Okénko“ připravuje redakce
NvN ve spolupráci s Pavlem Herynkem.
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní program
Kulturní program
únor 2014
únor 2018
15. 2. 20:00

1. 2. 20:00

PLES PODNIKATELŮ
ŽIVNOSTNÍKŮ
Sobota PLES
10. 2. 15:00
24. 02. 10:00 aA
14:00
SPOLEČENSKÝ

8. 1. – 16. 2. po – pá 8:30 – 16:30

Výstava fotografií
Ples pořádaný pod záštitou
firmy Prikner - OD
tepelné
zpracování
s.r.o.
KLÁŠTEREM
SKLEPA
POkovů,
MUZEUM
JAK
ANIČKA O MASOPUSTU
hudební
skupina
Geny – Rtyně
v Podkrkonoší
Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. Nenechte si ujít
PhDr. Hraje
Robina
Böhnische
– JERUZALÉM
KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA
Střelnice.
Výstavní KD
síň LokArt.
Pořádá: Město Broumov.

Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

24. 1. - 3.
30.2.
3. – 21. 2. 8:00 – 16:00

jedinečnou
příležitost
míst, která
jsou běžně
K tanci
hrajerituál
Swing Sextet
Náchod
a Duonahlédnout
Simon &do
Kaněra,
zpěv:
Lee
V pohádce se odehraje celý staročeský
masopustní
nepřístupná. Při těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou
A.Davison,
Rudolfová.
Zajištěna
jerozsáhlé
bohatásklepní
tombola.
s koledami, pohřbíváním basy a lidovými
písničkamiPavlína
v půvabném
část kláštera,
ale také
prostory, nově opravené
pohádkovém příběhu o Aničce, která Předprodej
se zamiluje do vstupenek
jedné
opatských
sálůbroumovském
s výstavou Poklady
z depozitářů,
v prostory
prodejně
EDA na
náměstí.
masky, ale netuší, kdo se pod ní skrývá. Bohatá scénická
Opatskou pracovnu,
3. patra
a nádhernou
půdu.
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klubprostory
Broumov.
Vstupné:
80,-Kč
i kostýmová výprava.
Kapacita prohlídky je omezená.
Městské divadlo Broumov.
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč
Klášter Broumov.
Vstupné: Dospělí 170,- Kč/Snížené 110,- Kč
17. 2. 19:00

SUPERMARKET
SVĚT
VÝSTAVA
ČERNOBÍLÉ
FOTOGRAFIE
Unikátní interaktivní
výstava pro
střední školy a vyšší ročníky

základních škol zve studenty ke zkoumání věcí a globálních
souvislostí jejich výroby, vlastních otázek i postojů. Na pěti
Sobota 10. 2. 20:00
TIP!
stanovištích
s interaktivními
předměty
a panely
studentihodin.
doslovaVýstavní síň Staré radnice
Vernisáž
v sobotu
1.2.2014
v 16.00
26. 2. – 2. 3.
Náš
zváží své oblečení, rozeberou mobil v nadživotní velikosti, zaplatí
Přeprodej vstupenek Broumov – JM Sport,
za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sledují, kde se peníze po
info na tel. 603 158 927 nebo sgpitas@gmail.com.
cestě k němu ztrácejí. Mohou se inspirovat dobrými zprávami
Undergroudový klub Eden.
o úspěšných
snahách
lidí,
kteří
se
pokusili
zlepšit
něco
z
9. 2. 14:00
Jarní prázdniny plné ulitových her, tvoření, výletů a drobného
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s.
problematických okolností mezinárodního obchodování
sportování.
a nakupování.
IP!
T
š
á
Celotýdenní tábor, program zajištěn mezi 9:00 – 16:00
N
V případě zájmu je nutné objednat prohlídku výstavy dopředu
Úterý 13. 2. 19:00
Taneční
odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
(otevřeno 6:30 – 17:00)
na e-mailu:
martina.junkova@broumovsko.cz
Cena včetně celodenní stravy: 100,- Kč/den/s dotací/ více
Klášterní lapidárium.
informací najdete na www.ulita.org
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 40,- Kč/žák
12. 2. 19:00
!
Úterý 27. 2. 13:00
IP
Lenka Šindelářová, Lenka
Libuna, Jan Mrázek,
TPlačková,
Náš Kalhous Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
Vítězslav Marek, Zdeněk
2. 2.– 4. 2.
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
KD Střelnice Broumov,
JASNÁ, KLIDNÁ A CELISTVÁ MYSL Pořádá: Město Broumov.
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
Duchovní tradice vidí v meditaci více než jen další techniku
Předprodej vstupenek v IC Broumovska 280,- Kč/na místě 300,- Kč
Hodinová
interaktivní prohlídka
středověké
klášterní písárny,
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete
spolehlivého
osobního
ke spokojenému pracovnímu a osobnímu životu.
která Vás zavede do tajů středověkých profesí písaře,
Zkušenost ticha umožňuje objevit a vnímat spirituální dimenzi
vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
Sobota 17. 2. 10:00 a 14:00 tajemníka, který vám dokáže
iluminátora, pergameníka či knihvazače.
člověka a vést ho tak k plnosti života v růstu a rovnováze.
rozum
A pokud se do
všeho sipřiplete
puritánská
poslankyně
a výrobu
Vyzkoušíte
psaní husím
brkem, broušení
pergamenu,
KLÁŠTEREM OD SKLEPA
POstát.
MUZEUM
Klášter Broumov. Cena semináře: 4430,- Kč včetně ubytování
přírodních
práci
s knihtiskařským
či vázání knih
podváděný
manžel, je jasné,
že vbarev,
hotelu
musí
vypuknoutlisem
peklo...
mistru vAlexovi
a slečně
Dolores
přišla i zbrusu
nová
posila
a stravy. K
Ubytování
renovovaných
mnišských
celách
Nové
prohlídky
broumovského kláštera
spojené s komentovanou
v
naší
unikátní
klášterní
písárně,
která
je
běžně
přístupná
pouze
v klášteře
prohlídkou
Muzea Broumovska. Při těchto speciálních
a Broumov.
hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která
je nejlepší
školním kolektivům.
Stravování bude opravdovým zážitkem.
prohlídkách uvidíte sklepní a půdní prostory,
historickou
Městské
divadlo Broumov.
Pořádá:
Město Broumov. Vstupné:
60,-Kč
Rezervace:
martina.junkova@broumovsko.cz,
tel.
734
443
165
imitátorkou
Cher
u
nás.
Seminář povede Mgr. Vladimír Volráb, DiS., kněz a vikář CČSH,
knihovnu, opatskou galerii, výstavu poklady z depozitářů
Klášter Broumov, Skriptorium.
učitel a národní koordinátor WCCM. Informace a rezervace:
a nádherné reprezentativní sály opatské rezidence s expozicí
Vstupné:
150,Kč/dospělí,
80,Kč/senioři
a
děti
6
12
let,
40,Pavla Semeráková
pavla.semerakova@broumovsko.cz
o historii Broumova. Přijďte a využijte možnost nakouknout
Městské–divadlo
Broumov.
Kč/děti 3 - 6 let, zdarma/děti do 3 let, 380,- Kč/rodinné vstupné
do běžně nepřístupných prostor a za 24.
dveře2.
Muzea
Broumovska.
19:00
(2 dospělí + 2-3 děti).
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
Kapacita prohlídky je omezená.
Pátek 2. 2.
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Úterý 27. 2. 18:00
Klášter Broumov, Muzeum Broumovska.
Vstupné: Dospělí 170,- Kč/Snížené 110,- Kč

z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
Krausberry

PEKLO V Příměstský
HOTELUtábor v Ulitě...
Hledá se jaro!

WESTMINSTER

BROUMOVANKA

IVAN MLÁDEK a skupina
BANJO BAND Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY
SKRIPTORIA

TRAVESTI SHOW

TECHTLE MECHLE

Pololetní příměstský
jednodenní
tábor s Ulitou
12. 2. 19:00

KAREL

Pojďte si s námi užít volný den – hrami, tvořením a lezením
Sobota 17. 2. 14:30
na stěně ve Skateparku.
Program pro školní děti včetně celodenní stravy zajištěn mezi
9:00 – 16:00 (otevřeno 6:30 – 17:00)
v doprovodu
Osobitý
pražský
bluesový
kytarista
v současnéTradiční
době karneval
hraje ve
svém soutěží, her a tance, i tentokrát
Cena: 100,Kč/s dotací/
více informací
najdete
na www.ulita.org
na motivy oblíbené pohádky.
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu
KD Střelniceodkazu
Broumov.Pořádá: DDM
Ulita. Vstup:
masky 20,- Kč/ostatní 40,- Kč
elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován
mistry
elektrické
Pátek 2.kořenům
2. 18:00

MARCEL FLEMR - BLUES

Náš

TIP!

CESTOPISNÁ BESEDA
Vladimír Grusman
a Jaromír Jirka

PLÍHAL

Ledové karnevalové království

Úterý 6.
19:00 benediktinský klášter v Broumově.
26. 2. 19:00
sál2.Kreslírna,
Neděle 18. 2. 14:00
Pořádá:JE
Agentura
pro rozvojSTÁTU
Broumovska
RODINA
ZÁKLAD
PŘIPRAVUJEME:
BAROKNÍ
PÍSNĚ
BROUMOVANKA ŠPORKOVY
/ 150,-Komedie
Kč (pro
členy klubu ArtCafé)
DivadelníVstupné:
soubor J. 190,-Kč
K. Tyl Meziměstí.
z lékařského
Poutavé vyprávění okořeněné
obrazem
živými hudebními ukázkami.
prostředí, kde se hlavní hrdina připravuje na velmi důležitou
Pondělí
12. 3. a
19:00
Taneční odpoledne.
přednášku, která mu může odstartovat hvězdnou lékařskou
Večerem z.vás
KD Střelnice. Pořádá Senior klub Broumovanka,
s. provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
kariéru.
Univerzity Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a
2. 15:00
Nicméně 15.
pár minut
před vystoupením se objeví nečekaná návštěva! Středa 21. 2. 19:00
popularizátor české hudby.
večer plný zábavy a písniček
Bývalá milenka, zdravotní sestra, se po 18 letech vrací

Láska je největší dar

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE MINIPÁRTY

do nemocnice, aby mu oznámila, že spolu mají dospělou dceru ...
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,- Kč

Zbigniew
Czendlik,
římskokatolický kněz polské národnosti
sál Kreslírna, benediktinský
klášter
v Broumově.
Karel Šíp, J. A. Náhlovský
působící v České republice. Marcel Zmožek, hudební skladatel,

Z-TRADE s.r.o. Broumov. Vstupné: 150,- Kč

Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Divadlo D5, Praha

Zbigniew Czendlik a Marcel Zmožek

Agentura
pro rozvoj
Broumovska
KD Střelnice. Pořádá: Iveta Nývltová. Pořádá:
Vstupné: 330,Kč,
zpěvák
a textař, který úspěšně působí na hudební scéně již 25 let.
předprodej v IC Broumov.
KD(pro
Střelnice
Broumov.
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč
členy
klubu ArtCafé)
Pátek 9.Není
2. 2018
snad20:00
nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
Pořádá: Město Broumov.
dobrosrdečnou
a důvtipnou Fifinku, roztržitéhoStředa
ovšem21.
geniálního
PLES
PODNIKATELŮ
2. 2018 19:00
28. 2. 18:00
29. 3. 19:00
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, aleARTCAFÉ
oddaného vtipálka
JAZZ LIVE
A ŽIVNOSTNÍKŮ
Pinďu
a nemotorného
siláka Bobíka.
Tato čtveřice
se vypraví
do
Coco Chanel?
BENSON
MCGLASHAN
(CAN/UA/CZ)
POLSKÉ
TATRYZnáte
A OKOLÍ
Srdečně Vás
zveme
na tradiční ples Podnikatelského
klubu
pohádky
zažije tak
opět jedno
svých velkých
a neopakovatelných
Broumovska.
V ceně a
vstupného
je zahrnut
přípitek ze
a drobné
Strhující životní drama jedné z nejslavnějších žen historie Coco
Úžasný
post-bopový jazzový kytarista zeCestopisná
země javorových
listů
přednáška
občerstvení.
K
poslechu
a
tanci
zahraje
hudební
skupina
Chanel.
Pozorujeme
Coco na jejím kariérním vrcholu. Jako módní
v
jednom
ze
čtyř
koncertů
v
Česku.
Benson
McGlashan
z
Kanady
dobrodružství.
Medium, bohatá tombola.
ikonu, milionářku, vizionářku a hlavně jako ženu, která miluje
vystoupí v klášterní Kreslírně spolu se svými dvěma kumpány,
Pavel
Bičiště
Vám představí
zábavnou
netradiční
formou
Předprodej: E.D.A agentura (Dárky – květiny), Mírové nám. 55,
a nevyhnutelně
trpí.aPoznejte
společně
s námikulturu,
Coco trochu lépe.
výbornými hráči – na bicí (Tomáš Hobzek)
a kontrabas
(Taras
divadlo
Broumov,Městské
tel. 491 523
768, 605Broumov.
286 491.
Jak žila, codané
cítila, koho
milovala? Něžné ženské milostné koncertní
Vološčuk). Vstupenky v předprodeji online
nebo v Café
Dientzenhofer.
přírodu,
historii
a zvyky obyvatel
oblasti.
Klášter Broumov,
sál
Dřevník.
monodrama
v
podání
Heleny
Pěchové
a
v
režii
Jany Langr.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá:
Město
Broumov.
Pořádá: Podnikatelský klub Broumovska pod patronací
Městské
divadlo
Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,- 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

Vernisáž výstavy fotografií
Elišky Palhounové

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

1000 miles adventure
Přednáška o extrémním non-stop ultramartonu závodu
1000 mil (cca 1600 km) z nejzápadnějšího cípu České republiky
na nejvýchodnější bod Slovenské republiky.
Prezentace fotografií a předmětů z roku 2016 a 2017, vyprávění
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
o strastiplném dobrodružství účastníků závodu, který se jede po
Sobota
17.
2.
19:00
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:
Město
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert
horských
úsecích
mimoBroumov.
civilizaci, bez jakéhokoliv zabezpečení
Národ sobě,
Vladivojsko
Vstupné:
160,-Kč v předprodeji
na ICsilou…
Broumov, 200,-Kč na místě
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Krucipüsk,
Craye,
a pouze vlastní
Galerii Ulita v klubu ROK, Masarykova 249
Přeprodej vstupenek Broumov – JM Sport,
Informační
sál
IC
Broumov.
Buddy Guye a Otise Granda.
Vstupné dobrovolné
info na tel. 603 158 927 nebo sgpitas@gmail.com.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč
IP!
Undergroudový klub Eden. Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s.
Náš T

Ziemia Kłodzka nr 282-283/marzec-kwiecień 2018

MĚSTO BROUMOV

1. 2. 20:00

59

Kulturní program
Kulturní program
únor 2014
březen 2018
15. 2. 20:00

PLES PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
PondělíPLES
12. 3. 19:00
24. 3. 10:00 a 14:00
SPOLEČENSKÝ

Čtvrtek 1. 3. 13:00

IP!
Náš T

firmy Prikner - OD
tepelné
zpracování
s.r.o.
KLÁŠTEREM
SKLEPA
POkovů,
MUZEUM
MARCEL
ZMOŽEKPles pořádaný pod záštitou
hudební
skupina
Geny
– Rtyně
v Podkrkonoší
HodinováHraje
interaktivní
prohlídka středověké
klášterní
písárny,
Nové prohlídky broumovského kláštera spojené s komentovanou
A
ZBIGNIEW
CZENDLIK
která VásKD
zavede
do tajů středověkých
profesí
písaře,
Střelnice.
Pořádá: ČSŽ
Broumov.
Vstupné: 80,-Kč
prohlídkou Muzea Broumovska. Kapacita prohlídky je omezená.

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY SKRIPTORIA

K tanci
hraje
Swing Sextet
Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
Římskokatolický kněz polské národnosti
působící
v České
Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, 734 443 161
Pavlína
Zajištěna
je bohatá
tombola.
republice Zbigniew Czendlik představíA.Davison,
v průběhu večera
svoji Rudolfová.
Klášter Broumov,
Muzeum
Broumovska.
knihu Postel hospoda kostel a hudební
skladatel,
zpěvák
a
textař
Dospělí
Kč / Snížené 110,-náměstí.
Kč
Předprodej vstupenek v Vstupné:
prodejně
EDA170,na broumovském
Marcel Zmožek, který úspěšně působí na hudební scéně již
klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
25 let, zazpívá nejen autorské písně. KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
Sobota 24. 3. 8:30 – 13:30
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 170,- Kč v předprodeji na IC, na místě 200,- Kč
Pátek 2. 3. 18:00
Tradiční trh spojený s prodejem kvalitních regionálních produktů,
17. 2. 19:00
12. 3. – 6. 4. po – pá 8:30 – 16:30
velikonočních dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel a bohatým
TIP!
občerstvením. Chybět nebude oblíbený trdelník,
áš pekařské
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice
Nsýry,
či dřevěné výrobky, medovina a svařák, keramika, řezbářství
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
Namiřte objektiv na něco, co je všední, zašlé, opomíjené…
či holandské a uzené sýry.
USA, 2017. V tomto animovaném filmu o Šmoulech se
Eliška Palhounová a Martin Nyström
Areál benediktinského kláštera v Broumově.
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně
Výstavní síň LokArt. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
2. 14:00
se svými 9.
nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem
na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným
Sobota
17.
3.
15:00
kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou
Sobota 24. 3. 17:00
vesnici dříve,
než seodpoledne.
to podaří zlémuKD
kouzelníkovi
Gargamelovi…
Taneční
Střelnice.
Pořádá: Klub seniorů Broumov
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč
Cantate Domino
Divadlo D5, Praha
Klášterní kostel sv. Vojtěcha.
Pohádkový příběh podle známé knížky i televizního večerníčku
Pátek 2. 3.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
o hodném vodníkovi a jeho zvířecích i pohádkových přátelích.
12. MENDOZA,
2. 19:00
!
MARCO
BLUES MYSTERY To vše doplněno hravými
IP
T
Náš písničkami. Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
Přeprodej vstupenek Broumov – JM Sport, info na tel. 603 158
Městské divadlo Broumov.
Sobota 24. 3. 14.00 a 18.00
jednoduché
si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
927 nebo sgpitas@gmail.com.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,Kč
Undergroudový klub Eden.
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s.
Úterý 20. 3. 16:00
iluminátora, pergameníka či knihvazače.
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Klášter Broumov, Skriptorium.
Pořadatel:
pro rozvoj
Broumovska.
3.Agentura
2. – 21.
2. 8:00
– 16:00Vstupné:
150,- Kč dospělí, 40,- Kč děti od 3 - 6 let, děti do 3 let zdarma.

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

Šmoulové:
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča
Zapomenutá vesnice – kino
DÁLE!

BROUMOVANKA

VELIKONOČNÍ TRH

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

Velikonoční komorní koncert
PŘÍHODY VODNÍKA ČESÍLKA
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

TRAVESTI SHOW

Módní přehlídka a. s. VEBA

je přímo katastrofa. To potom
potřebujete
spolehlivého
„Vítání
jara
2018“osobního
který vám dokáže
alibi, nad
kterým zůstává
Módnívyrobit
přehlídkatakové
s doprovodným
programem.
MECHLE
PŘÍBĚHY NAŠICHtajemníka,
SOUSEDŮ
SobotaTECHTLE
3. 3. 15:00
Konferenční
sál IC Broumovska.
rozum stát. A pokud se do
všeho připlete
puritánská poslankyně a Náš TIP!
ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE
O PRINCEZNĚ ČÁRYPÍŠE
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s a. s. VEBA
podváděný
manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
mistru Alexovi
a slečně
Dolores přišla i zbrusu
posila
LoutkováK
veršovaná
pohádka pro
děti
Žácinová
základních
škol z Broumovska a studenti
broumovského
Klub ROKa Broumov.
BRUM.
Vstupné 30,Kč Stacey, která
gymnázia
představí výsledky své práce při natáčení pamětníků
hvězdaDivadélko
pražského
kabaretu
slečna
je nejlepší
26. a 28. 3. 15:00
v projektu Příběhy našich sousedů. Žáci
a studentidivadlo
si v posledních
Městské
Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
Vstupné:
60,-Kč
imitátorkou Cher u nás.
SUPERMARKET
SVĚT PRO
VEŘEJNOST
šesti měsících zkoušeli role rozhlasových nebo filmových
Úterý 6. 3. 14:00
Interaktivní expozice, která vznikla pod záštitou vizuálního umělce
dokumentaristů a natáčeli příběhy místních pamětníků pod
BESEDA
SE ZÁSTUPCI
MĚSTA BROUMOVA
Petra Nikla, nabízí neotřelý pohled na „zákulisí“ našich nákupů
vedením pedagogů a organizací Post Bellum o.p.s. a Maiwaldovy
Městské
divadlo Broumov.
Přijďte si popovídat se zástupci města Broumova, kteří si pro vás akademie Vzdělávacího a kulturního centra
a přibližuje globální souvislosti obchodování a fair trade výroby.
Klášter
Broumov.
24. 2.
19:00
připravili Vstupné:
překvapení. 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.
KD Střelnice.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s klubem seniorů Radost.

19:00
Středa 12.
7. 3.2.19:00

KAREL

Klášter Broumov, sál Dřevník. Pořadatel: Vzdělávací a kulturní
centrum Klášter Broumov. Vstupné: zdarma

Středa 21. 3. 19:00

KONCERT ARTCAFÉ EXTRA

KONCERT
ARTCAFÉ
MARCEL
FLEMR - BLUES
DEADBEATZ BLUES BOPPER (AUT)
KRISTINA BARTA QUARTET
David Karlinger – harmonika, bicí; Bernie Miller – zpěv,

TIP!

Hravá výstava, která putuje po České republice, je určena hlavně
školním kolektivům, ale i zájemcům z řad veřejnosti, pro kterou
jsou vypsány tyto dva termíny.
Nutná rezervace na emailu: martina.junkova@broumovsko.cz.
Klášter Broumov/Lapidárium.
Pořadatel: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.
Vstupné: 40,- Kč

Náš

PLÍHAL

Čtvrtek 29. 3. 9:00 – 12:30
pražský
v současnékontrabas.
době hraje
svém„orchestrem“ (bubny, harmonika,
Pouzeve
s malým
Těleso veOsobitý
složení Kristina
Bartabluesový
(klavír), Jankytarista
Fečo (kontrabas)
kontrabas aodkazu
vokály) tito
a Marek Urbánek
(bicí) + švýcarský
kytarista
Dimitri Howald
bandu Marcel
Flemr Trio.
Hudebně
se hlásí k hlubšímu
- dva pánové dodávají to nejlepší blues.
Čistý, syrový a těžký! Z klasiky Sonny Terry / Brownie McGhee,
se u nás pro velký úspěch objeví i letos.
kořenům
Jeho rukopis je inspirován
Velikonoční a jarní dílničky pro děti od 6 let nebo rodiče s dětmi
jako je „Ridemistry
& Roll“ aelektrické
„Old Traink“ od Mickeyho Lee Lane,
Předprodej
vstupenekelektrického
on-line nebo v blues.
Café Dientzenhofer
do 6 let. Těšit se můžete na pečení jidášů, malování vajíček
kytary
jako je T-Bone Walker,734
Lowell
Fulson, Clarence
„Gatemouth“
dostanete spoustu
beatů, které vás doslova pohltí.
Rezervace:
dana.cernotova@broumovsko.cz,
443 161
a pletení pomlázek a další jarní tvoření. S sebou přezůvky,
Prodej
Předprodej on-lineMěstské
nebo v Café
Dientzenhofer
Sál Kreslírna,
Klášter
Broumov.
divadlo
Broumov.
Pořádá:
Město
Brown,
Earl
Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam,
B. vstupenek:
B. King, Albert
vyfouklá
vajíčka,
svačinuBroumov.
a jarní náladu.Na tuto akci je nutné
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 190,- Kč /
Vstupné:
160,-Kč
v
předprodeji
Broumov,
na místě
Collins,
ale
i
současnějším
přístupem
Roberta
Craye,
se přihlásitna
doIC
úterý
27.3.2018.200,-Kč
Více na www.ulita.org
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 190,- Kč /
150,- Kč (pro členy ArtCafé)
Pořádá: DDM Ulita. Vstupné 60,- Kč
Buddy Guye a Otise Granda.
150,- Kč (pro členy ArtCafé)

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč

Pátek 9.Divadlo
3. 20:00 D5,

Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,- Kč
Klášter Broumov, Sál Kreslírna.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 60,Kč / 30,sál Kreslírna,
benediktinský
klášter
31. 3.
10:00v aBroumově.
14:00
Kč (studenti, U3V)

Praha
PLES NADAČNÍHO FONDU
Pátek 23.
3.
Není snad nikdo,
kdo by neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů
–
GYMNÁZIA
BROUMOV
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního
Uvádí: Pavel Novák a Jitka Smolíková. Hrají: PP. Tombola.
vynálezce
Myšpulína,
mnohdy ustrašeného,
KD Střelnice.
Pořádá: NF
GyB.

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
KLÁŠTEREM OD SKLEPA PO PŮDU
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč
(pro členy
klubu ArtCafé)
Nenechte
si ujít jedinečnou
příležitost nahlédnout do míst,

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI

která jsou běžně nepřístupná. Kapacita prohlídky je omezená.

Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.

Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s.

Rezervace vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz, 734 443 161
– 16.30 Velikonoční
ale15:00
oddaného
vtipálka jarmark 28. 2. 18:00
Klášter Broumov. Vstupné: Dospělí 170,- Kč / snížené 110,- Kč
Doprovodný
program
ZUŠ
Broumov.
Výrobky
dětí
z
MŠ,
ZŠ
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do
POLSKÉ TATRY31.A3. OKOLÍ
a dětského domova
Sobotapohádky
10. 3. a zažije tak opět jedno ze svých velkých
a neopakovatelných
Mírové
náměstí. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: zdarma.
Cestopisná
přednáška
16:00 Zlatý kolovrat
dobrodružství.
ExEXTEMPORE
LP.
BALET ČESKOSLOVENSKÉHO
balada z básnické sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena
ROZHLASU,
THE PAU,
ŠVIHADLO
Bičiště
Vám představí
zábavnou a netradiční
formou
kulturu,
Velkoměsto, JIŘÍKOVO VIDĚNÍ Hudebně – divadelní představení žákůPavel
Literárně
– dramatického
Městské
divadlo
Předprodejdané
vstupenek
Broumov – JM Sport, info na tel. 603 158
Předprodej
vstupenek
BroumovBroumov.
– JM Sport, info na tel. 603 158
oboru ZUŠ Broumov pod vedením lektorů
Vladislavy
Hajnové
přírodu,
historii
a zvyky obyvatel
oblasti.
927 nebo sgpitas@gmail.com.
927 neboPořádá:
sgpitas@gmail.com.
a Jacka Cichańského.
Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá:
Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Undergroudový klub Eden.
Undergroudový klub Eden.
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s.

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

Pátek 9. 3. 18:00
Čtvrtek 29. 3. 19:00
Čtvrtek 22. 3. 18:00
CESTOPISNÁ
BESEDA
– VIKTORIEklášter
HLAVÁČKOVÁ
26. 2. 19:00
sál Kreslírna,
benediktinský
v Broumově.
ZNÁTE COCO CHANEL?
SCIENCE/DIALOG
CAFÉ
–
ČTVRT
PĚŠKYPořádá:
PŘES KAVKAZ
–
OD
MOŘE
K
MOŘI
Agentura pro rozvoj Broumovska
BAROKNÍ
Strhující životní PÍSNĚ
drama jedné z nejslavnějších žen historie Coco
V červnuVstupné:
se Viktorka 190,-Kč
vydala na 3.
etapu svého
dobrodružného
ROKU V SIBIŘSKÉMŠPORKOVY
GULAGU
/ 150,Kč (pro
členy klubu ArtCafé)
Chanel.obrazem
PozorujemeaCoco
na jejím
kariérním ukázkami.
vrcholu. Jako
projektu Viktorčina Cesta Tam. Hlavním plánem celkem
Poutavé
vyprávění okořeněné
živými
hudebními
DIApozitivní promítání ze „Severojakutské
geologickomódní ikonu, milionářku, vizionářku, a hlavně jako ženu, která
sedmiměsíční cesty bylo přejít pěšky Kavkaz od Černého moře
Večerem
provede PhDr.
Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
průzkumné expedice“ do oblasti Janské
vysočiny,vás
rozkládající
miluje a nevyhnutelně trpí… Něžné ženské milostné koncertní
v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbajdžánu. Zatímco svou
se na polárním kruhu mezi řekami Derbeke
a Nelgese
Univerzity
Hradec králové,
ale především
muzikolog,
badatel
a Langr.
monodrama
v podání Heleny
Pěchové
a režii Jany
pouť zahájila
vedrech, už na konci září
15.ve2.čtyřicetistupňových
15:00
v centrálním Jakutsku. Přednášející: Stanislav Stařík
Městské divadlo Broumov.
nachumelilo…
popularizátor
české
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz,
tel. 734 443
165 hudby.

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

ZELENÝ ČTVRTEK V ULITĚ
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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.

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

9
Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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11
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

14

12
Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze - vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

15

13
Uzdrowisko Długopole - Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

16

17
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.

21

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.
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