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KONFERENCJA
z okazji 100-lecia
niepodległości
Polski i Czech

KONFERENCE
ke 100-mu výročí
vzniku československé
a polské republiky

PROGRAM:
9.00
9.30-11. 30
11.30-13.00
13.00-16.00
16.00

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników / přivítání účastníků
Sesja poranna / přednášky dopoledne
Przerwa / polední pauza
Sesja popołudniowa / odpolední část
Występ uczniów artystycznej szkoły podstawowej na 100 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Republikę Czeską i Polskę
/ vystoupení žákůzákladní umělecko školy ke 100-mu výročí
vzniku československé a polské republiky.

Poczęstunek w holu centrum kongresowego, obiad w salonie hotelu
/ občerstvení v předsíní kongresového centra, oběd v salónu hotelu

Broumov,
04.06.2018
Hotel Veba

szczegółowe informacje/podrobné informace: www.skozk.eu
organizatorzy/organizátoři
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Ewa Jazienicka

INAUGURACJA XXIX POLSKO - CZESKICH
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BĄDŹMY RODZINĄ”

Msza święta w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie 29.04.2018 r.

29.04.2018 roku w Dzierżoniowie zostały uroczyście zainaugurowane XXIX Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Ponad tysiąc osób wzięło
udział w oficjalnej inauguracji
29. edycji DNI pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Początek uroczystości miał miejsce o godz. 12.00
w k o ś c i e l e ś w. J e r z e g o .
O b e c n i by l i l i c z n i g o ś c i e
z Polski i Republiki Czeskiej,
a także z RFN oraz z Ukrainy.
Z Warszawy przyjechał nowy
ambasador Republiki Czeskiej
Ivan Jestřáb. Była to pierwsza
jego wizyta na Dolnym Śląsku.
Mszy świętej przewodniczył
JE ks. bp. Adam Bałabuch. Przy
ołtarzu stanęło kilkunastu księży, którzy są zaangażowani już
od lat we współpracę polskoczeską na pograniczu, między
innymi ks. prałat Marian Kopko,
kustosz sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej z Krzeszowa, ks. prałat
Romuald Brudnowski, od 25 lat
kapelan Komitetu Organizacyjnego. Kilka lat pracował w parafiach
w Czechach. Gospodarz świątyni
ksiądz proboszcz Józef Błauciak
serdecznie przywitał licznych
gości. W kościele przemawiał
ambasador Republiki Czeskiej
Ivan Jestřáb, który podkreślił
duże znaczenie, szczególnie
dla mieszkańców pogranicza,

organizowanych już od 29 lat
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej pod hasłem
„Bądźmy Rodziną”.
W czasie mszy śpiewał góralski zespół JANICKI, który
wzbudził aplauz wśród licznie
zgromadzonych uczestników.
Po mszy świętej na zaproszenie
księdza proboszcza głos zabrał
Julian Golak, który przewodniczy
już od 29 lat pracom Komitetu
Organizacyjnego. Podkreślił on
oddolny charakter organizowanej
współpracy oraz jej regularny rozwój. DNI odbywają się nie tylko
na pograniczu polsko-czeskim,
ale także w innych regionach.
Po mszy została zaprezentowana sztuka „Wojciechowe ślady”, w reżyserii Danuty Gołdon,
w wykonaniu aktorów
O g ó l n o p o l s k i e g o Te a t r u
Wi l l i a m – E s. S z t u k a p o wstała pr zed dwoma lat y
na polsko-czeskim plenerze artystycznym. Spektakl przedstawia
koleje życia Świętego, spotkanie
z Bolesławem Chrobrym oraz męczeńską śmierć.
Po mszy świętej burmistrz
Dzierżoniowa w towarzystwie
wybitnych gości otworzył uroczyście „stację Dzierżoniów”
na Międzynarodowym Szlaku św.
Wojciecha, który prowadzi z Pragi
aż do Gdańska.

Pomysłodawcą nowego
międzynarodowego szlaku jest
Julian Golak, główny organizator
DNI, który zaproponował koncepcję tego szlaku na początku
2015 roku. Julian Golak określił
Świętego Wojciecha pierwszym
biskupem – uchodźcą.
Za opracowanie merytoryczne od samego początku
odpowiada historyk prof. Konrad
Czapliński z Zielonej Góry, który
w swoim wystąpieniu podkreślił
niezwykłą ważność miasta Dzierżoniów na nowym turystyczno- edukacyjnym szlaku.
Uroczystość zakończyło przemówienie burmistrza Dariusza
Kucharskiego, który podziękował,
za umieszczenie Dzierżoniowa
na Międzynarodowym Szlaku
Św. Wojciecha. Na zakończenie
zebrani zaśpiewali trzy zwrotki
pieśni „My chcemy Boga”. Biskup
Adam Bałabuch dokonał poświęcenia tablicy, na której pokazana
jest trasa z Pragi aż do Gdańska,
relikwiarz św. Wojciecha i logo
Szlaku - rękawica świętego Wojciecha, zdjęta z ołtarza katedry
praskiej.
Julian Golak przypomniał,
że od kilkunastu lat DNI rozszerzają swoją ideę „Bądźmy Rodziną” nie tylko na Czechy i Słowację, ale także na Białoruś (Lida,
Grodno) i Ukrainę (Stanisławów,

Dunajów), gdzie przenoszone są
dobre doświadczenia współpracy
polsko-czeskiej. Obiecał publicznie, że zadanie będzie kontynuowane. Jest to obecnie jedyna
taka akcja w Europie, która regularnie buduje nie tylko relacje
kulturalne, ale także prawdziwą
solidarność międzynarodową.
Idea „Bądźmy Rodziną” w 2018
roku będzie nadal rozwijana,
nie tylko na pograniczu polskoczeskim…
„Bądźmy Rodziną” to obecnie
cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych, które odbywają się
od kwietnia aż do końca roku
po obu stronach polsko-czeskiej
granicy. Pierwsza edycja miała
miejsce w 1990 roku. Do dzisiaj
zorganizowano ponad 1700 różnorodnych wydarzeń, takich jak
koncerty, spektakle, wystawy,
konkursy, spotkania integracyjne, konferencje, sympozja, itp.
Wydarzenia XXIX Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną” będą odbywać się w 2018 roku w ponad 30
miejscowościach - wzdłuż 400
km granicy państwowej, a także
we Wrocławiu i innych bardziej
oddalonych od granicy miejscowościach, np. w Wołowie, Miliczu,
Sobótce i w gminie Kobierzyce.
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Odsłonięcie tablicy na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha w Dzierżoniowie. Od lewej: Konrad Czapliński, Julian Golak, ks. Józef Błauciak.

Odsłonięcie tablicy na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha w Dzierżoniowie.
Od lewej: Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, Konrad Czapliński,
J.E. ks. bp. Adam Bałabuch i Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb.

Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej.

Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb.

Aktorzy Teatru William Es. w sztuce „Wojciechowe ślady”
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Damian Olszewski

MAŁA GARSTKA

Uroczystość odsłonięcia tablicy „W hołdzie Małej Garstce” w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Od lewej: Konrad Kałwak, Damian Olszewski, Leokadia Marynka,
Iwona Chowańska, Kamil Błaszczyk.

Śnili o Wolnej Polsce, gdy
było zakazane. Pragnęli prawdy,
gdy była ona zbrodnią. Marzyli
o szczęściu, gdy było jedynie
dla wybranych. Leokadia, Janek,
Julian, Kaziu, Stasiu jako młode
orlęta odważyli się w czasach bestialskiego terroru stalinowskiej
okupacji stworzyć młodzieżowy
ruch oporu - Tajną Organizację
Małą Garstkę. Tworzyli antykomunistyczne ulotki, mówili prawdę
o Katyniu, o zesłaniach na nieludzką ziemię Sybiru, o zbrodniach radzieckich barbarzyńców. Walkę podjęli najpierw
w sycowskiej szkole, a następnie
tam, gdzie kontynuowali swoją dalszą edukację. Janek Ko-

walski zorganizował młodzież
w Nowej Rudzie, Mała Garstka
miała przejść do ofensywy. Zostali jednak aresztowani i skazani wyrokiem sądu wojskowego
na więzienie.
„Trzeba uważać: czas się zbyt
łatwo w przeszłość zamienia” przestrzegał Baczyński. Dlatego
w wyniku starań Noworudzkich
Patriotów, Piotra Bełzy, Teresy
Bazały, dyrekcji Noworudzkiej
Szkoły Technicznej oraz Małej
Garstki w Noworudzkiej Szkole
Technicznej, dawnej Szkole Przysosobienia Górniczego została
odsłonięta tablica pamiątkowa,
aby pamięć o bohaterskiej postawie tej młodzieży była wiecz-

Tablica pamiątkowa na murze Noworudzkiej Szkoły Technicznej.

nie żywa. Można powiedzieć, że
członkowie Tajnej Organizacji
Mała Garstka swoją postawą wybudowali pomnik trwalszy niż ze
spiżu. Są wzorem dla młodzieży,
której udowodnili, że walka dla
Ojczyzny opłacona krwią i łzami
była słuszna oraz konieczna. Zachowali się jak trzeba.
Na uroczystość odsłonięcia
tablicy przyjechała ze Szczecina
Pani Leokadia Marynka (Hołubecka), jedyna żyjąca z grona założycieli Tajnej Organizacji Mała
Garstka. Podzieliła się swoją historią z młodzieżą szkolną, opowiedziała o Janku oraz skierowała
apel do uczniów i absolwentów:

„Bądźcie sobą, kochajcie swoją
Ojczyznę, cieszcie się, że jest wam
dane doczekać ukończenia szkoły”. Pani Leokadii oraz Jankowi
Kowalskiemu władza ludowa nie
pozwoliła.
Na uroczystości obecni byli:
również żołnierz niezłomny
major Józef Oleksiewicz, Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska, dolnośląski kurator
oświaty Roman Kowalczyk, Iwona
Chowańska z Biura Poszukiwań i
Identyfikacji Wrocławskiego Oddziału IPN, starosta kłodzki Maciej
Awiżeń, burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński, przedstawiciele
współczesnej Małej Garstki: pre-

Uroczyste odsłonięcie tablicy przez p. Leokadię Marynkę, minister Annę Zalewską
i członków stowarzyszenia „Mała Garstka”.

Ziemia Kłodzka nr 284/maj 2018
zes Iwona Chowańska, wiceprezes Damian Olszewski, koordynator Kamil Błaszczyk, przedstawiciele organizacji Noworudzcy
Patrioci, grono pedagogiczne,
rada rodziców, młodzież szkolna
oraz patriotyczna społeczność
ziemi noworudzkiej. Oprawę
muzyczną spotkania zapewniła
niezwykła Noworudzka Orkiestra
Górnicza.
Głos w imieniu obecnej Małej Garstki zabrał jej wiceprezes
Damian Olszewski: „Pani Le-

okadio, Panie Majorze Józefie,
dzięki Wam mamy nadzieję, my
- jako młode pokolenie. Wierzymy, że wartościami, które nam
przekazaliście warto żyć, warto
na nie pracować, a nawet oddać
za nie życie”.
Uroczystego odsłonięcia
tablicy dokonała Pani Leokadia wraz z Panią Minister Anną
Zalewską. Szefowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Iwona
Chowańska wraz z przedstawicielami współczesnej Małej
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Garstki Damianem Olszewskim i Kamilem Błaszczykiem
merytorycznie przygotowała
młodzież do tego wydarzenia.
„Przebudź się - jesteś wolny,
choćbyś jak w ziemi duch szedł
dołem dookolny, przebudź się,
jesteś wolny, zbudź tylko słuch”.
Chwila symboliczna, będąca zarówno podziękowaniem, jak i zobowiązaniem do pielęgnowania
niezwykłej historii uczniów tej
szkoły. Mamy nadzieję, że dzieje
Janka Kowalskiego zostaną jesz-

cze szerzej zbadane, a młodzież
zainspirowana jego poświęceniem, będzie wzrastać w miłości
do Polski, do naszej kochanej Ojczyzny. „Bo kto nie kochał kraju
żadnego i nie żył chociaż przez
chwilę jego ognia drżeniem, chociaż i w dniu potopu w tę miłość
nie wierzył, to temu żadna ziemia
nie będzie zbawieniem”.

Poświęcenie tablicy przez ks. Stanisława Kasztelana.

Major Józef Oleksiewicz

Minister Anna Zalewska z p. Leokadią Marynką z domu Hołubecką.

Minister Anna Zalewska wręcza nagrody najlepszym absolwentom.

Tegoroczni absolwenci Noworudzkiej Szkoły Technicznej.

Zdjęcie pamiątkowe przy tablicy. Od lewej: Aleksandra Hołubecka, Zielnica,
Piotr Bełza, Kamil Błaszczyk, Iwona Chowańska, Damian Olszewski, mjr Józef
Oleksiewicz, Leokadia Marynka, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk,
Teresa Bazała, Julian Golak.
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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)

Bohaterowie wiary
- członkowie jednego
z pierwszych kręgów księży
szensztackich
Opierając się na historycznym studium i wypowiedziach
prasowych ks. prałata Hermanna Geberta (*31 VIII 1929
†4 X 2016) rektora Instytutu
Szensztackich Księży Diecezjalnych (1974-1993) możemy
w pewnej mierze przybliżyć skład
jednego z dwóch najstarszych
w KL Dachau szensztackich
kręgów kapłańskich. Wokół
ks. Josefa Fischera SAC jako
moderatora gromadziło się
w pierwszej fazie istnienia kręgów (k. VII 1941 – 2 VII 1942 r.)
trzech katolickich duchownych,
którzy poznając szensztacką pedagogikę i duchowość, umacniali
pomiędzy sobą braterskie więzi
i przyjaźń, pielęgnując intensywną wymianę darów. Niestety nie
dysponujemy bliższymi szczegółami na jej temat.
Mamy jednak pełne prawo przypisać tym heroicznym
świadkom wiary realizację pouczenia św. Piotra Ap.: „Radujcie
się, choć teraz musicie doznać
trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez
to wartość waszej wiary okaże
się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież
próbuje się w ogniu, na sławę,
chwałę i cześć przy objawieniu
Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie
widzieliście, miłujecie Go; wy
w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie” (1P1, 6-9).
I jak to dokumentują opracowania nt. RSZ w KL Dachau, Pan
strzegł ich, jak źrenicy oka i ukrywał w cieniu Swych „skrzydeł”.
Z kolei duchowni doświadczali
prawdziwości słów: „kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem” (2 Kor 5,17a, zob.
także Ez 36, 25-27) i stawali się
godnym mieszkaniem dla Boga
pragnącego przebywać w sercach prawych i szczerych. Dzieje duszy i życia każdego z nich

zaskakują i zdumiewają. Ci kapłani sięgali wyżej i widzieli oraz
rozumieli więcej. W bawarskim
piekle, zorganizowanym przez
niemieckich nazistów, potrafili
rozmawiać z samym Trójjedynym Bogiem. Doświadczali, że
Słowo Boga jest drzewem życia,
które zawsze rodzi błogosławiony owoc. To tu stawali się sekretarzami Bożego Miłosierdzia
i heroldami zwycięstwa Chrystusa Króla. Tak po prostu, byli
nauczycielami duchowej ciszy,
ukrycia, cichej wierności i solidarnej miłości. W konsekwencji,
bez żadnej przesady twierdzimy,
iż mieli znaczący wpływ na dzieje Niemiec, Europy i losy świata.
To właśnie oni, nieznani mistycy,
cisi i tajni współpracownicy Pana
Boga, przy orędownictwie Maryi Trzykroć Przedziwnej Matki
i Zwycięskiej Królowej Szensztatu, zmienili bieg historii. Teraz, już
jako domownicy Nieba i błogosławieni, tym bardziej nadal ją
tworzą i uwznioślają. Co więcej,
z jednej strony będąc przekonani do słuszności sapiencjalnego ludowego porzekadła: „kto
z kim przestaje, takim się staje”,
z drugiej, po części - na zasadzie
hipotezy i analogii – ufamy,
że może ją nam przybliżyć po
części, choćby sama prezentacja
bogactwa osobowości, uzdolnień
i dziejów życia wymienionych
księży, uczestników wspomnianego kręgu. Prezentacja czterech biogramów odpowiada
porządkowi czasowemu w jakim poszczególni prezbiterzy
stawali się więźniami obozu KL
Dachau. Co więcej, najbardziej łatwy kontakt sprawiało chociażby
zamieszkanie w jednym 26 bloku
dla księży niemieckich (chociaż
dla budowania więzi wykorzystywano również miejsca pracy, a nawet pobyty w lazarecie).
Ks. Gerhard Hirschfelder (*1907
† 1 VIII 1942): miał więc bardzo
realne szanse, aby zgodnie z duchowością szensztacką pielęgnować regularne kontakty, zwłaszcza z 27-letnim księdzem - wów-

Ks. Josef Fischer SAC, sekretarz O. Kentenicha i moderator grup szensztackich
(archiwum RSZ).

czas jeszcze tylko szensztackim
diakonem - Karlem Leisnerem
(*1915 †1945), jak i z nowym
sympatykiem RSZ - 28-letnim
ks. Alojzym Andrickim (*1914
†2 II 1943).
Niestety, najprawdopodobniej nie doszło do formalnego
aktu zawierzenia Maryi (tzw.
Przymierza Miłości), dokonanego przez ks. Hirschfeldera.
Nie mniej Ruch Szensztacki
uznaje go za swego sympatyka
i przyjaciela. Wiemy natomiast,
że kolejny międzynarodowy
„Krąg Ręki” (niem. „Hand-Kreis”
nazywany tak od X 1944 r.) był
kierowany przez ks. J. Fischera,
celebrował swój pakt Przymierza
Miłości z MB w kaplicy bloku 26/1
- w dniu 2 marca 1944 roku,
a dwaj Polacy: ks. Ignacy Jeż i ks.
Bolesław Burian uczynili to dopiero w dniu 3 maja 1944 roku, czyli
w uroczystość MB Królowej Polski
(równocześnie podjęli oni decyzję o współpracy na rzecz rozpowszechnienia RSZ wśród polskich
wierzących; nb. do lata 1944 r.
dalszymi Polakami w tym kręgu
byli: ks. Antoni Brzozka i ks. Józef
Bigos). Natomiast moderowany
przez ks. Heinza Dresbacha krąg
„Herz-Kreis” w dniu 8 grudnia
1944 r. wysłuchał konferencji
o. J. Kentenicha, która wraz z wykładem z 18 października 1944
roku składały się na akt Przymierza tego międzynarodowego grona duchownych (nb. trzy

obozowe wykłady Założyciela
RSZ stanowiły tzw. „trzeci akt
założycielski”).
Ks. Karol Leisner
(1915-1945) w KL Dachau
od 14 grudnia 1940 r.
Karol Leisner urodził się
28 lutego 1915 r. w Niemczech
w mieście Rees (Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie
Kleve). Był najstarszym z piątki
rodzeństwa. W wieku sześciu
lat przeprowadził się z rodziną
do powiatowego miasta Kleve
(miejsca urodzin cesarza Ottona
II, w Nadrenii), gdzie jego ojciec
był sekretarzem sądu. Natomiast w tutejszym gimnazjum
nauczycielem religii i wychowania fizycznego był ceniony
ks. dr Walter Vinnenberg SAC.
To on doskonale rozpoznał
uzdolnienia Karola i wywarł
nań niez wyk le poz ytywny
wpływ. W latach trzydziestych
Karol wstąpił do katolickiej organizacji młodzieży, stając się
liderem swych rówieśników.
Z radością przekazywał im
swoją pasję miłości dla Chrystusa i Kościoła. Już jako uczeń
gimnazjum, ze zdumiewającą
precyzją, rozpoznał zagrożenie powodowane przez nazizm szerzony przez NSDAP
i odtąd w mocy wiary i młodzieńczej mądrości, na swój sposób
przeciwstawiał się dyktaturze
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Hitlera. To spowodowało, że
gestapo stosunkowo wcześnie
zaczęło się interesować jego
osobą.
Decydującym dla jego życia okazała się być już pierwsza
wizyta w Schönstatt. Na progu
Wielkiego Tygodnia 1933 roku
uczestniczył w prowadzonych
na tym miejscu rekolekcjach.
Zrozumiał wówczas, iż powinien
poświęcić się apostolatowi wśród
młodzieży i jej obronie przed
nazizmem. W konsekwencji,
19-letni Karol w marcu 1934 r.
był już charyzmatycznym liderem i moderatorem na forum
dwóch dekanatów Kleve i Goch,
a następnie z nominacji biskupa Münster już na forum całej
diecezji, czyli dla ok. 30 tysięcy
młodych ludzi w wieku 10 -14 lat.
Z myślą o kapłaństwie, 5 maja
1934 r. w Collegium Borromaeum
w Münster rozpoczął studia teologiczne (gdzie ukończył pierwsze cztery semestry, a kolejne
dwa we Fryburgu) i 25 marca
1939 roku został diakonem
(niestety święcenia kapłańskie
przyjął dopiero w obozie KL
Dachau, czyli pod koniec swego
krótkiego życia). W tym środowisku należał do grupy szensztackiej, a duchowość tego ruchu
była dlań cenną pomocą i wyznacznikiem tożsamości. W dniu
1 maja 1934 r. napisał w swym
dzienniczku: „Christus, du bist
meine Leidenschaft” (pol. Jezu
Chryste Ty jesteś moją pasją).
Z kolei 12 września tego roku
w jego dzienniczku czytamy:
„Ohne dich kann ich nichts, mit
dir alles! Ich verspreche dir feierlich: Herr, allmächtiger Gott:
Dein Werkzeug zu sein in Vol-

lkommenheit will ich ständig
mich verzehren. Alle Lebenskraft
gehört dir von heute ab“ (pol.
Bez Ciebie nie potrafię uczynić
niczego, z Tobą wszystko. Panie,
Wszechmogący Boże, przyrzekam Ci uroczyście stawać się
Twoim, coraz bardziej doskonałym narzędziem. Od dzisiaj
wszystkie moje siły i talenty
należą do Ciebie).
Ze względu na chorobę płuc
(niem. Lungentuberkulose)
od czerwca 1939 r. przez kilka
miesięcy, z pozytywnym skutkiem, przebywał na kuracji w sanatorium w St. Blasien (Schwarzwald). Z powodu krytycznej
wypowiedzi, po nieudanym
zamachu na dyktatora Adolfa Hitlera (8 XI 1939 r.), w dniu
9 listopada 1939 r. został aresztowany przez gestapo (miał wówczas 25 lat). Karol był uwięziony
we Fryburgu (do lutego 1940
roku), a następnie w Mannheim
i w KL Sachsenhausen (3 III 1940
- 13 XII 1940). Już po pierwszym
zatrzymaniu władze III Rzeszy powiadomiły matkę Karola o jego
aresztowaniu, informując równocześnie, że wszelkie starania
o uwolnienie syna są daremne.
Uzasadnieniem aresztowania i
uwięzienia był brak poparcia dla
nazistowskiego systemu. Młody
Karol swoje położenie przeżywał
według duchowości szensztackiej, tzn. z pełnym zaufaniem dla
Woli Boga. Co więcej, starał się
swym przeciwnikom nie odpowiadać złem za zło i modląc się
wybaczał im nienawiść. W jego
zapiskach więziennych czytamy:
„Von Herzen bitte ich Dich für
alle, die mir nicht gut gesinnt
sind, und bitte Dich um Verze-

KL Dachau, kaplica dla księży niemieckich w bloku nr 26/1, (źródło: archiwum RSZ).
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Bł. ks. Karl Leisner

ihung für sie“ (pol. Całym sercem
proszę Cię o miłosierdzie i przebaczenie tym wszystkim, którzy
nie są dla mnie dobrzy i życzliwi).
W dniu 14 grudnia 1940 r. wraz z transportem innych więźniów - dotarł do KL Dachau. Tam
przydzielono mu numer 22356,
i jak zwykle na czas 3-tygodniowej kwarantanny, umieszczono
go w bloku przyjęć. Dopiero
z końcem stycznia 1941 r. znalazł
się on w bloku nr 26/3 dla księży
niemieckich. Wśród uwięzionych
tu kapłanów (jako jedyny niemiecki diakon, a w ogóle także
nieliczny obok dwóch Polaków
i Chorwata), w łączności z Założycielem ks. Josefem Kentenichem,
niemalże natychmiast zaczął
współtworzyć kręgi szensztac-

kie. Od czerwca 1943 r. należał
do kręgu księży szensztackich,
moderowanego przez ks. Heinza Dresbacha, a od 17 września
1944 r. przez Hermanna Richarza
(*25 XI 1911 Köln, areszt. 16 VI
1941, w Dachau 29 VIII 1941- 45;
późniejszy rektor domu księży
szensztackich 1980-1993, zm.
1993), a noszącego nazwę: „Victor in vinculis Mariae” – niem.
„Sieger in den Fesseln Mariens“
(nazwa pochodzi z inspiracji
ks. Roberta Pruszkowskiego
i nawiązuje do ideałów RSZ.
Ks. Hermann Richarz (*1907
†1985) wywodził się z diecezji
Köln. Był duszpasterzem młodzieży i zdecydowanym przeciwnikiem nacjonalizmu. Obaj
księża poznali się w obozie już
jesienią 1941 r. w bloku 26. Niestety ks. K. Leisner w sposób
bezpośredni nigdy nie uczestniczył w spotkaniach kręgu,
bowiem przez ponad dwa i pół
roku przebywał w obozowym
lazarecie. Natomiast w bardzo
konsekwentny i wierny sposób
żył duchowością szensztacką.
Z członkami swego kręgu pielęgnował jedynie kontakt listowny
(nb. jezuita Otto Pies – wierny
przyjaciel - pełnił tu bezcenną
funkcję konspiracyjnego „listonosza”, w KL Dachau 1941-45).
W pierwszym okresie pobytu,
kiedy zdrowie nie stwarzało mu
jeszcze dużych problemów, jako
diakon w konspiracyjny sposób
roznosił więźniom komunię świętą. W październiku 1941 przysłano mu gitarę, z pomocą której
rozweselał więźniów.
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Ciężkie warunki obozowe,
poczucie zagrożenia, jeszcze
bardziej pogłębiały zdrowotne
dolegliwości ks. Leisnera. W konsekwencji, już w marcu 1942 r.
nastąpił nawrót choroby płuc.
Znalazł się w obozowym rewirze dla ok. 120 - 150 chorych
na płuca, gdzie współbracia,
z pełnym poświęceniem, chronili go i izolowali. Z krótkimi
przerwami ten proces się powtarzał, a ks. Leisner powracał
na to miejsce wielokrotnie.
W obozie było wiadomym,
że blok chorych - zwany rewirem - był miejscem nie tyle dla
leczenia więźniów, co raczej
miejscem przyspieszania ich
śmierci. Stan zdrowia Karola
Leisnera wielokrotnie się pogarszał. Coraz częstsze i silniejsze
krwotoki powodowały kolejne
umieszczenia go w obozowym
szpitalu. Niestety tutaj, każda
inspekcja oznaczała segregowanie pacjentów i kierowanie ich
do tzw. transportu inwalidów,
czyli na eksterminację w krematorium k/Linzu, aby uniknąć zaklasyfikowania ks. Karola
do kategorii „nieuleczalny”,
w konspiracyjny sposób, został
on potajemnie umieszczony
w bloku 26 dla księży niemieckich.
Poprzez nielegalny kontakt
korespondencyjny, ks. Leisner
w miarę często podtrzymywał
osobowe więzi ze swoim kręgiem
księży szensztackich. Z braterską miłością traktował chorych
współwięźniów. Mimo niedomagań zachowywał pogodę
ducha i był umocnieniem oraz
inspiracją dla towarzyszy niedoli.
Dzięki temu, że zaprzyjaźniony
jezuita Otto Pies SJ mieszkał
w bloku 26/3, ale pracował

tu jako sanitariusz, otrzymywał
od niego konsekrowane hostie,
którymi obdzielał także i współwięźniów. Z kolei O. Pies SJ, tak
mówił o swoim przyjacielu: „tylko
silna wiara, jaką ma Karol, pozwala mu przetrwać wszelkie
przeciwności. On wprawia mnie
w zdumienie”. Podobnie jak
każdy więzień, Karol Leisner
korzystał z prawa, aby co dwa
tygodnie wysyłać list do swoich
bliskich. Ten rodzaj korespondencji adresowanej do krewnych
przyjaciół i znajomych odsłania
jego empatię i wielkość serca.
Interesował się nimi w szczegółach i pamiętał o ich uroczystych dniach, m.in. o imieninach.
Szczególnie bliski i intensywny
kontakt utrzymywał z liderem
grupy szensztackiej w Münster
Heinrichem Tenhumbergiem,
który pełnił służbę w marynarce
wojennej (od 1958 bp pomoc.
diec. Münster, a w latach 19691079 jej biskup diecezjalny).
Diakon Karol, jako wyjątkowy
dar łaski, przyjął fakt, że pomimo
bycia w niewoli (i to w nazistowskim obozie koncentracyjnym,
także i na tym miejscu, gdzie
miało nie być Boga), może się
jednak spełnić największe pragnienie jego życia bycia kapłanem. Oto z początkiem września
1944 r., dzięki inspiracji i staraniom o. Otto Piesa SJ, pojawiło
się światełko nadziei,bowiem
wraz z transportem francuskich partyzantów przywieziono
do Dachau także i katolickiego
biskupa z Clermont-Ferrand (miasto i gmina w środkowej Francji,
w regionie Owernia-Rodan-Alpy).
W krótkim czasie (przy zachowaniu wszystkich możliwych
środków ostrożności i tajemnicy), nadeszły formalne zezwo-

lenia odpowiednich biskupów,
dopuszczające go do święceń,
a mianowicie z rodzimej diecezji
ks. Leisnera oraz od arcybiskupa
Monachium, na którego terenie
znajdował się obóz. Zabezpieczono niezbędne do tego rodzaju
celebracji szaty (wykonane przez
więźniów) i księgi liturgiczne oraz
oleje święte.
Wreszcie w trzecią niedzielę
Adwentu – „Gaudete” (pol. Radujcie się), 17 grudnia 1944 r.
francuski biskup Gabriel Piguet,
nie tylko wziął na siebie pełne
ryzyko i odpowiedzialność, ale
w obozowej kaplicy bloku 26/1
poprzez włożenie rąk udzielił
Karolowi święceń kapłańskich.
Natomiast życzenia, w imieniu
całego kręgu „Victor in Vinculis
[Mariae]“ złożył mu jego moderator ks. Hermann Richarz (*1907
†1985). Powiedział wówczas: „Das
schönste und beste Geschenk
aber geben wir Dir gern: unser
Gebet und unser Opfer, unsere
Verbundenheit mit Dir im Geiste der Mta, Victor in Vinculis
Mariae. Maria ist Dir wahrhaft
nachgegangen in die vincula
[Fesseln] von Dachau und in
die noch schlimmeren vincula
Deiner Krankheit. Und mit ihrer
Hilfe bist Du bis jetzt wahrhaft
als Sieger hervorgegangen“
(Bardzo chętnie podarowujemy Ci - Zwycięzcy w okowach
Maryi, najpiękniejszy i najlepszy
prezent: naszą modlitwę, naszą
ofiarę i naszą przyjaźń z Tobą
w duchu MB po Trzykroć Przedziwnej. W dniach niewoli w Dachau, w czasie jeszcze bardziej
ciężkich kajdan Twojej choroby,
Maryja naprawdę wyszła Ci naprzeciw. Dzięki Jej pomocy stałeś
się faktycznie zwycięzcą).
Nigdy jeszcze diakon nie

KL Dachau, obrazek prymicyjny
ks. Karla Leisnera z 26 XII 1944 r.
(źródło: http://www.karl-leisner.de/)

KL Dachau, rewers obrazka
prymicyjnego ks. Karla Leisnera
z 26 XII 1944 r. (źródło: http://www.
karl-leisner.de/)

KL Dachau, medalion dew.
szensztackiej grupy księży z 1944 r.
(źródło: http://www.karl-leisner.de/).

przeszedł tak trudnych, sześcioletnich „rekolekcji” w atmosferze „kapłańskiego Emaus”
i nie odbył tak twardej szkoły
wiary, cierpliwości i cierpienia.
Dla wielu współwięźniów, uczestników tej liturgii, był to znak
zwycięstwa wiary i umocnienia
nadziei. Dla współczesnych wiernych, zwłaszcza we Francji był
odczytywany jak wyrazisty znak
Bożej Opatrzności i pojednania.
W tym miejscu warto się
zatrzymać nad wielce znaczącym faktem przygotowania
w warunkach obozowych
nie tylko wspólnego medalionu
dla szensztackiego kręgu „Victor
in Vinculis [Mariae]“, ale też pamiątkowego obrazka związanego z mszą święceń kapłańskich,
jak i prymicji ks. Karola Leisnera.
Pod koniec istnienia kapłańskiej
„Golgoty Zachodu”, podobnie
jak wiele innych szensztackich
grup, tak też i krąg inspirowany
szensztackim ideałem pt. „Victor
in vinculis [Mariae])“ (nb. nazwę
zaproponował ks. Robert Pruszkowski, rodem z Warmii) zaprojektował sobie własny medalion
dewocyjno-komemoracyjny
(nb. znane są medaliony siedmiu
kręgów tego typu). W praktyce,
dwóch polskich grawerów wykonało je ze srebra. Samych grawerów wyszukał polski kapłan
zaprzyjaźniony z dwoma księżmi
szensztackimi. Był nim ks. Bolesław Burian (*26 IX 1906 Września
k/Gniezna, † 16 II1958; św. kapł.
– 6 VI 1929 Gniezno; więzień
od: 16 VIII 1940 r. w KL Buchenwald, a w okresie 8 XII 1940 – 29
IV 1945 w KL Dachau; przymierze
z MB TMA – 03 V 1944 r.).
Srebrny medalion omawianego kręgu szensztackiego posiada kształt trapezu (z uszkiem
do zawieszenia na łańcuszku).
Na czołowej stronie, u jego podstawy wygrawerowana została
wymowna i pełna nadziei nazwa: „Victor in vinculis (Mariae)“.
W swej kompozycji ukazuje on
(tuż nad dewizą) kapłańskie ręce
uniesione do modlitwy, ale pozbawione wolności, bowiem skute łańcuchami. W górnej części
trapezowego znaku umieszczona
została królewska korona z krzyżem na szczycie, a pod nią monogram MTA (jest to skrót łacińskiej
wersji tytułu Matki Bożej czczonej w Schönstatt: „Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu”), przy czym
litera „T” została wkomponowana
w rękojeść pionowego miecza,
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Baner witryny internetowej ks. Alojza Andrickiego (1914 -1943), źródło: andritzki.de/pol_index.htm.

umieszczonego w centrum projektowanego znaku. Na stronie
rewersu, w centrum medalionu widzimy prostokątny krzyż
(ale bez pasyjki), a u podstawy
dwie ważne daty. Patrząc od lewej są to: „12.9.1943” – pierwsza
z nich oznacza dzień rozpoczęcia
grupowego nowicjatu, a obok
po prawej, druga: „8.12.1944” – ta
z kolei upamiętnia grupowe
przymierze z Maryją celebrowane w obozowej kaplicy bloku 26/1.
Dodajmy jeszcze jeden ważny fakt, tzw. „Cudowny Medalik”
z 1830 r. – znany jest jako Medalik Niepokalanego Poczęcia.
Był zapoczątkowany przez św.
Katarzynę Labouré (1806 - 1876)
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (szarytek) we Francji, po kościelnym
uznaniu autentyczności objawień
maryjnych. Ponadto statut założonej przez seminarzystę
św. Maksymiliana Kolbego (*1894
†1941) w 1917 r. w Rzymie „Milicji Niepokalanej” (w celu walki
z masonerią pojmowaną jako
antykościół), zobowiązywał
swych członków do noszenia
„Cudownego Medalika”.
Co więcej, ten sam motyw
graficzny znajdujemy również
i na trzeciej wersji pamiątkowego obrazka ks. Karola Leisnera,
dotyczącego jego święceń kapłańskich (17 XII 1944) i prymicji (26 XII 1944). Wykonano
go ręcznie w siedmiu egzemplarzach. (Zob. źródło: https://
www.karl-leisner.de/medailleder-schoenstattgruppe-victorin-vinculis-fuer-karl-leisner/).
W dniu 26 grudnia 1944 roku,
również w obozowej kaplicy
bloku 26/1 ks. Karol Leisner celebrował również swoją mszę
prymicyjną, miała to być jedyna Eucharystia, którą odprawił

w życiu. Obie celebracje pochłonęły ostatnie resztki sił śmiertelnie chorego neoprezbitera.
Po wyzwoleniu KL Dachau
przez oddział amerykańskich
żołnierzy (29 IV 1945), w dniu
4 maja 1945 r. przyjaciele ciężko chorego ks. Karla Leisnera
(o. Otto Pies SJ i ks. proboszcz
parafii św. Jakuba w Dachau)
przewieźli go do sanatorium
w Planegg k/Monachium. Tutaj
doświadczył on ofiarnej troski
sióstr, a ze strony lekarzy kwalifikowanej pomocy medycznej.
Niestety choroba okazała się
być już zbyt daleko posuniętą.
W dniu 30 maja 1945 roku, będąc w stanie krytycznym, przyjął jeszcze sakrament chorych.
W tym miejscu spotkał się jeszcze
z matką oraz ze swymi siostrami.
Wówczas zwierzył się matce mówiąc: „Wiem, że wkrótce umrę,
mimo to pozostaję radosny”
(„Ich weiß, dass ich bald sterben
werde, doch ich bin froh dabei!“).
Przez kolejne dwa miesiące doświadczał ciągle powracającego
stanu zagrożenia życia. W dniu
12 sierpnia 1945 roku, definitywnie złożył swe życie w dłoniach
Boga Miłości. Trzy tygodnie
wcześniej, po raz ostatni uczynił w swym dzienniku adnotację:
„Wszechmogący Boże, pobłogosław także i moich nieprzyjaciół’
(„Segne auch, Höchster, meine
Feinde“).
Pomimo trudnej i skomplikowanej powojennej sytuacji, jego
zwłoki zdołano przetransportować do rodzinnego miasta. Tutaj
w dniu 20 sierpnia 1945 roku,
przy udziale licznych wiernych
odbył się pogrzeb ks. Karola
Leisnera. Niezłomny biskup
jego rodzimej diecezji Münster
Clemens August Graf von Galen
(*1878 †1946), w liście skierowanym do jego rodziców napisał

m.in.: „mocno wierzę i jestem
pewien, że podarowaliście niebu
świętego”. Po upływie niespełna
pół wieku Jan Paweł II w dniu
23 czerwca 1996 roku na stadionie olimpijskim w Berlinie
do chwały ołtarzy wyniósł równocześnie dwóch niezłomnych
księży niemieckich: Karola Leisnera i Bernharda Lichtenberga,
ogłaszając ich błogosławionymi.
Ks. Karol Leisner jest pierwszym
błogosławionym Ruchu Szensztackiego. Aktualnie, tzn. od 1966
roku jego grób znajduje się
w katedrze pw. St.-Viktor w Xanten.
Ks. Alojzy Andricki
(1914 -1943)
w KL Dachau od 2 X 1941 r.
W Radworze - wsi położonej na północ od Budziszyna,
jak i na szerokich połaciach Łużyc, dominuje katolicyzm. „Niech
kraluje Khrystus”, taki napis bardzo często widnieje na tutejszych
krzyżach. Właśnie k/Budziszyna
(na Górnych Łużycach), w wielodzietnej i pobożnej rodzinie Jana
i Magdaleny z domu Cyž, urodził się Alojzy Andricki. Mieli oni
dwie córki (nb. w roku 2005 żyła
jeszcze jedna z nich, po mężu
Marta Hantuszowa) i czterech
synów. Ojciec był nauczycielem
i kierownikiem szkoły ludowej
w Radworze. Natomiast stryjem
był powszechnie ceniony ksiądz
Mikławš Andricki (znany serbołużycki działacz społeczno-kulturalny). Wszyscy bracia studiowali
teologię i zostali księżmi. Najmłodszy brat Alfons, podobnie
jak Gerard, wstąpił do jezuitów
i jako żołnierz zginął na wojnie.
Natomiast jeden z najstarszych
na progu lat 30. uczestniczył
w rekolekcjach prowadzonych
w Schönstatt.

10 czerwca 1928 r. w Radworze, z rąk ks. bpa Christiana
Schreibera Alojzy otrzymał sakrament bierzmowania i przyjął imię
Stanisław. Uczęszczał do katolickiego gimnazjum w Budziszynie.
W 1934 r. zdał z wyróżnieniem
maturę. Był członkiem gimnazjalnej organizacji „Włada” i przez
dwa lata jej przewodniczącym.
W latach 1934-1937 odbył studia
w Akademii Teologiczno-Filozoficznej w Paderborn. Równocześnie był redaktorem studenckiego periodyku „Serbski student”
i rzecznikiem studentów serbskiej mniejszości. Po skończonych studiach, w mieście
Schmochtitz koło Bautzen, przez
rok był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji
Meißen. W dniu 30 lipca 1939 r.
w katedrze św. Piotra w Budziszynie otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk bpa Petrusa
Legge. Co więcej, już jako neoprezbiter został skierowany do
eksponowanego duszpasterstwa
przy katedrze św. Trójcy w Dreźnie. Tutaj pełnił posługę prefekta
chłopięcego chóru (Dresdener
Kapellknaben) i prezesa Rodziny
Kolpinga (Dresdener Kolpingsfamilie), zrzeszającej młodszych
i starszych rzemieślników oraz
ich rodziny. Po święceniach
powrócił w rodzinne strony
i oprócz pracy duszpasterskiej
podjął działalność na rzecz zachowania tożsamości narodowej
swoich rodaków, czyli serbskiej
mniejszości. Cieszył się dużą
popularnością wśród młodzieży
- „za ks. Alojzym Andrickim skoczylibyśmy nawet w ogień”. Jego
antyfaszystowska działalność
w serbskim ruchu oporu nie uszła
uwadze władz.
Po zaledwie 17 miesiącach
kapłańskiego posługiwania,
w dniu 21 stycznia 1941 r. został
aresztowany, a 7 lutego umieszczony w drezdeńskim więzieniu
przy George-Bähr-Straße. Po zaledwie kilkugodzinnym uwolnieniu, jeszcze tego samego dnia
15 sierpnia 1941 r. ponownie
został aresztowany i uznany
za winnego działań przeciw
NSDAP i III Rzeszy (powód: „heimtückischer Angriffe auf Staat
und Partei”, tzw. „Heimtückegesetz”), czyli oskarżono go
o złośliwe ataki na państwo
i partię. Dziś wiemy już doskonale,
że powodem takich aresztowań
było po prostu, bycie katolickim
księdzem, tym bardziej utalentowanym i zaangażowanym
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w duszpasterstwo młodzieży
lub stowarzyszenia religijne, jak
np. „Rodzina Kolpinga”. W rzeczywistości ks. Alojzy był bardzo żywotnym, odważnym, pracowitym
księdzem oraz wysportowanym
i gimnastycznie uzdolnionym
akrobatą. Co najważniejsze był
on charyzmatycznym moderatorem młodzieży, która darzyła go
ogromnym zaufaniem.
W dniu 2 października 1941
roku z drezdeńskiego Dworca
Głównego przewożono go już
do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie
otrzymał numer: 27829. Podczas
transportu poznał benedyktyna
O. Maurusa Müncha OSB z Trewiru, który w obozie był jego
spowiednikiem. Już wówczas
postanowili wspólnie, że nie
będą się ani użalać, ani lamentować, ani też nikogo oskarżać,
lecz tym bardziej konsekwentnie
realizować kapłańską tożsamość
i bronić Kościoła. W konsekwencji
przez rok pozostawali w obozie
w bliskim kontakcie. Po umieszczeniu ks. Andrickiego w bloku
26 (dla księży niemieckich),
wespół z innymi kapłanami
utworzyli krąg biblijny (trzy razy
w tygodniu spotykali się wieczorami, aby wspólnie studiować
i medytować Pismo św.). Później
głównym punktem ich zainteresowania stał się również ruch
liturgiczny. Na początku pobytu
w KL Dachau ks. Alojzy poznał
liderów Ruchu Szensztackiego:
ks. Josefa Fischera oraz ks. Heinza Dresbacha i zdecydował
się na uczestnictwo w kręgu
księży szensztackich. Wraz
z szensztackim diakonem Karolem Leisnerem oraz przyjacielem
Szensztackiego Dzieła Gerhardem Hirschfelderem stanowili
pierwszy krąg prowadzony przez
ks. Josefa Fischera.
Sympatyk RSZ - ks. Alojzy
był wszechstronnie uzdolniony,
m.in. muzycznie, artystycznie
i sportowo (nb. w celu rozweselenia współwięźniów z łatwością
wykonywał gimnastyczne salto
i wskakiwał aż na 3-cią górną
kondygnację obozowej „sypialni”). W Dachau był jednym
z najbardziej ulubionych więźniów bloku 26. Współwięźniowie zapisali go sobie w pamięci
jako zawsze dysponowanego
do pomocy oraz podnoszącego
na duchu poprzez żywą inteligencję, świeżość ducha, wszechobecny uśmiech na twarzy, radosne słowo, żart… W związku

ze strategią obozowych władz
i eksterminacji więźniów przez
głód, w roku 1942 i 1943 wybuchała w obozie epidemia tyfusu.
Po Bożym Narodzeniu 1942 roku
(wówczas ks. Alojzy namalował
dla kaplicy bloku 26/1 obraz
Św. Rodziny w Betlejem) poważnie zachorował (najprawdopodobniej na tyfus), ale dopiero
19 stycznia 1943 r. został przeniesiony na rewir, tzn. do bloku 3.
Tu spotkał się z prezbiterem z rodzimej diecezji – ks. Hermanem
Scheipersem, z którym się szybko
zaprzyjaźnił. 3 lutego 1943 r. będąc śmiertelnie chorym poprosił
o Komunię św., wówczas jeden
z obecnych pielęgniarzy odpowiedział: „Chrystusa pragnie,
to otrzyma zastrzyk” (zob. J. M.
Lenz, Christus in Dachau, St. Gabriel 1961, s. 244). W ten sposób
ksiądz Alojz został zamordowany
zastrzykiem z trucizną.
Po liturgii pogrzebowej,
15 k wietnia 1943 r. ur nę
z prochami Alojza Andrickiego
złożono na starym cmentarzu
katolickim przy Friedrichstraße
w Dreźnie, a dopiero w roku
2011 przeniesiono ją do katedralnej kaplicy męczenników
(w Dresdner Hofkirche). W dniu
13 lipca 2011 r. podczas pontyfikalnej Mszy św. celebrowanej
w drezdeńskiej katedrze
ks. Alozy Andricki został ogłoszony błogosławionym. Dzięki
czemu Serbowie Łużyccy mają
pierwszego w swych dziejach rodaka wyniesionego do chwały
ołtarzy. Jest to niezwykle istotne
bowiem w centrum globalizującej i rzekomo jednoczącej się
Europy, wymiera najmniejszy
naród naszego kontynentu. Ich
przodkowie ok. 1400 lat temu
zaludnili ziemie na wschodzie
od Kwisy, Bobru i Odry po Soławę
(Saale) i Łabę na zachodzie oraz
na północ do Berlina. Do dzisiaj
na terenach Saksonii, z głównym
ośrodkiem w Budziszynie (Budyšin, Bautzen) żyje ok. 40 tysięcy
Górnołużyczan. Następnych
ok. 20 tysięcy Dolnołużyczan jest
mieszkańcami Brandenburgii,
a ich głównym ośrodkiem jest
Chociebuż (Chośebuz, Cottbus).
ks. Richard Henkes SAC
(1900–1945) w KL Dachau
od 10 lipca 1943 r.
Urodził się w wielodzietnej rodzinie 26 maja 1900 r.
w Ruppach (w Westerwald
– pasmo górskie w środko-

wych Niemczech, Nadrenia
Północna-Westfalia). Ojciec
z zawodu był kamieniarzem,
a matka posiadała drobny
kramik. Rodzice prowadzili
też skromne gospodarstwo.
Do pierwszej komunii św. przygotował go palotyn ks. Bappert
SAC. Z zamiarem bycia pallotyńskim misjonarzem w Kamerunie,
mając wspaniałe świadectwa
szkolne, w wieku 12 lat rozpoczął
naukę w niższym seminarium
duchownym stowarzyszenia
księży pallotynów w Vallendar
(nb. był to rok inauguracyjny
dla samej placówki, jak i dla
ok. 164 uczniów; w tym czasie ich ojcem duchownym był
ks. J. Kentenich). W swej klasie
Henkes należał do najbardziej
uzdolnionych, zdeterminowanych i pracowitych uczniów,
a jego kolegą był m.in. Josef
Engling (*1898). Młody Richard
szybko włączył się w działalność Kongregacji Maryjnej i był
odpowiedzialnym za jej sekcję
misyjną. Po odbyciu służby wojskowej (1918) i zdobyciu matury
(1919), złożył pierwsze śluby zakonne i w roku 1921 stał się już
członkiem Stowarzyszenia Księży
Pallotynów. Po przezwyciężeniu
głębokiego kryzysu duchowego,
w 1925 roku w Limburgu przyjął
święcenia kapłańskie. Jako ksiądz
pracował w szkołach pallotyńskich w Schönstatt, a po rocznej
przerwie, spowodowanej chorobą płuc, najpierw w Alpen
oraz ponownie w Schönstatt.
W 1931 r. podjął pracę w pallotyńskiej szkole w Kietrzu na
Śląsku, a w latach 1937 - 1941 r.
w Ząbkowicach Śląskich (Dolny
Śląsk, gdzie obok duszpasterstwa prowadzony był nowicjat
niemieckich księży pallotynów).
Ks. Henkes SAC zauważał
ogromną różnicę występującą
pomiędzy nacjonalistyczną propagandą kłamstwa, a polityczną
rzeczywistością, i nazywał to jednoznacznie i po imieniu – bezprawiem i przestępstwem. Był
znany z szeregu odważnych antynazistowskich wystąpień. W tych
ciemnych i nieludzkich czasach
odważnie bronił chrześcijańskich
wartości, zarówno podczas zajęć
szkolnych, w trakcie rekolekcji
młodzieżowych oraz w kazaniach pasyjnych. Z tego tytułu
od 1937 r. był denuncjowany,
a na przełomie 1937/38 r. miał
we Wrocławiu rozprawę sądową.
Na szczęście tym razem objęła
go jeszcze amnestia. Z inten-

Fotografia ks. Richarda Henkesa SAC
(1900–1945) na okładce monografii
jemu poświęconej.

cją obronienia go przed służbą
w Wehrmachcie w latach 19411943 był administratorem parafii w Strachowicach (Czechy,
w rejonie Hulczyna). W pobliskich
parafiach chętnie głosił kazania
i rekolekcje (m.in. w domu rekolekcyjnym św. Józefa w Branicach). W mrocznych czasach
nazizmu bezkompromisowo głosił przesłanie Jezusa Chrystusa,
dając autentyczne świadectwo
swojej wiary. Kazań głoszonych
przez niego na Górnym Śląsku
i na Górze Św. Anny słuchało tysiące wiernych. Gestapo
od dawna uważnie go śledziło i podsłuchiwało. W efekcie
po k azaniu w ygłoszonym
w Branicach 8 kwietnia 1943 roku
został oskarżony „o podburzanie
ludu z ambony” i umieszczony
w raciborskim areszcie. W dniu
10 lipca 1943 roku przetransportowano go do obozu w Dachau.
Jako więzień pracował w nieludzkich warunkach, m.in. na plantacjach, na obozowej poczcie
i przy dezynfekcjach. Nie tylko
obronił swoją godność oraz silną
i żywą wiarę, ale budził ducha
u współwięźniów, dzieląc się
z nimi także i ż y wnością
(m.in. z otrzymanych paczek).
W obozie należał do szensztackiego kręgu kierowanego
przez O. Kentenicha. W tym
miejscu poznał osobiście,
m.in. ks. prof. i rektora seminarium Josefa Berana, późniejszego
praskiego arcybiskupa i kardynała. Pomimo niewielkich zdolności językowych pilnie uczył się
czeskiego, z zamiarem podjęcia
po wojnie posługi duszpasterskiej w Czechach. Od 1944 r.
ks. Henkes SAC pracował w kantynie oraz jako pisarz w bloku
17 (ten od września 1943 służył,
jako drugi blok przyjęć). W cza-
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sie gdy realnie zbliżał się koniec
wojny, z końcem 1944 r. w obozie
wybuchła druga epidemia tyfusu. W dniu 11 lutego 1945 roku
podczas obozowej Eucharystii,
świadom śmiertelnego zagrożenia dobrowolnie zgłosił gotowość bezinteresownej posługi
w bloku 17, gdzie przebywali
chorzy na tyfus. Po ośmiu tygodniach posługiwania zaraził się
tyfusem plamistym i po pięciu
dniach zmarł w dniu 22 lutego
1945 r. Ks. Richard Schneider

SAC wraz pozostałymi przy życiu
pallotynami zdobył pozwolenie
na indywidualne skremowanie
ciała ks. Henkesa SAC i zdeponowanie jego prochów w urnie.
W dniu 20. rocznicy święceń
kapłańskich - 7 czerwca 1945 r.
pochowano go urocz yście
na cmentarzu pallotynów
w Limburgu (w 1990 r. urna
została przeniesiona do krypty
tamtejszych biskupów).
Księża pallotyni postrzegali
ks. Henkesa jako autentycznego
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chrześcijanina i bohaterskiego
kapłana, odważnego obrońcę
godności człowieka, niezłomnego świadka wiary oraz męczennika miłości do bliźnich
w godzinie nazistowskiego kultu
rasy wyższej. Współwięźniowie,
którzy przeżyli obóz już w 1985
roku zainicjowali pierwsze kroki
na rzecz wyniesienia go do chwały ołtarzy. Uroczystemu otwarciu
procesu badawczego na poziomie diecezjalnym przewodniczył ówczesny biskup Limburga

Franz Kamphaus. Odbyło się ono
25 marca 2003 r. w pallotyńskim kościele NMP w Limburgu.
W dniu 31 stycznia 2007 r. po zakończeniu etapu diecezjalnego,
dokumenty procesowe przekazano do watykańskiej Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. Po dwu
latach zaakceptowała ona stan
przesłanej dokumentacji.
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Věra Kopecká(OS, SVčS)

BESKYDY - VYSOKÉ TATRY 2018
Původně plánovaný slet tvůrců v emigraci ve dnech 23.- 28.
dubna a organizovaný polskými
autory /Alexem Wróbelem, Janem Pichotou a Ryszardem Grajkem/ ve spolupráci s autory ze
Slovenska /Zuzanou Kuglerovou,
Ondrejem Kalamárem a Miroslavem Kapustou/ se v průběhu
příprav změnil na setkání básníků
z Polska, Slovenska a také z Čech.
Čeští básníci byli zastoupeni Aloisem Marhoulem, Lydií Romanskou, Dušanem Spáčilem, Věrou
Kopeckou a Zitou ....
Většina účastníků organizuje
v místě svého působení literární
setkání, festivaly, autorské veče-

ry a účastní se literárního života
doma i v zahraničí. Cílem setkání
tak bylo nejen se osobně poznat
a vzájemně se seznámit s tvorbou, ale též se podělit zkušenostmi a připravit podobné setkání ve
větším rozsahu i dopadu na příští
rok či roky. Většina večerů patřila
čtení ukázek z knih či rukopisů
a každá volná chvíle diskusím o
místě poezie v současném světě
a o budoucí náplni festivalu.
Polští organizátoři připravili
na první den výlet z Bielsko-Biale, kde jsme byli ubytováni, na
zámek Pszczyny a do zahrad Kapiasů. Večer se konalo slavnostní
zahájení v Domě učitelů, kde bylo

setkání s autory z Bielsko-Biale.
Druhý den se uskutečnil výlet
do Krakova a setkání s autory
ve Wadowicích. Po návratu jsme
se přesunuli do Jelešni. Následující den byl oddechový, umožnil
účastníkům procházky po okolí
v podhůří Beskyd.
Ve čtvrtek 26. jsme opustili
Polsko a přejeli do Smokovce,
kde jsme byli ubytováni v Timravě, v domě Slovenského svazu
spisovatelů. Ač bylo počasí deštivé, vyjeli někteří účastníci na
Hrebienok a s deštníky a kapucemi došli k řvoucímu Dlouhému
vodopádu. Nelitovali jsme, byl
to neobyčejný zážitek. V pátek

jsme přejeli do Spišské Kapitoly
a odpoledne za slunečného počasí vystoupali na Spišský hrad
a konečně zahlédli i vrcholky
Tater. Poslední den, před odjezdem domů, stačili ještě někteří
navštívit Levoču.
Celé setkání bylo velice
přátelské, poskytlo účastníkům
mnoho tvůrčí inspirace a nových
nápadů a podnětů organizačních.
Jediné, co jsme postrádali, bylo
představení naší poezie ve školách nebo veřejnosti. Bylo sjednáno několik dalších setkání na
konkrétních místech i s pevným
termínem konání. Jistě se máme
na co těšit do budoucna.
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Ludmiła Błażejczyk

78. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
D z i ś, g d y o b c h o d z i my
78. rocznicę zbrodni katyńskiej,
mam zaszczyt uczestniczyć
w uroczystości upamiętniającej
jej ofiary. To była największa
zbrodnia dokonana na obywatelach Polski w okresie drugiej
wojny światowej. Zbrodnia ta
stała się największym kłamstwem
współczesnej Europy. Związek
Sowiecki przyznał się do jej popełnienia dopiero po 50 latach,
w kwietniu 1990 r. Ta ogromna
tragedia dotyczy mnie osobiście,
gdyż wśród ofiar zbrodni katyńskiej był mój ojciec.
Ojciec pochodził z rodziny
o tradycjach wojskowych. Jego
przodek walczył z Sobieskim pod
Wiedniem. Ojciec, major Wojska
Polskiego w rezerwie, legionista,
członek Polskiej Organizacji Wojskowej i Odrodzenia Wojska
Polskiego, Komendant Pułku
Strzelców Kresowych walczył
z bolszewikami w I wojnie światowej, uczestniczył w wyprawie Kijowskiej w 1920 r. Członek tajnej
organizacji wojskowej „Związku
Walki Zbrojnej”, założonej w 1939
roku przez oficerów rezerwy. Został aresztowany w marcu 1940
roku. Mama została sama z szóstką małych dzieci, najstarszy brat
miał 13 lat, a najmłodsza siostra
3 miesiące. Od chwili aresztowania ojca nie mieliśmy od niego
żadnej wiadomości. Mama wierzyła, że ojciec żyje i wróci.
Po wojnie zwlekała z wyjazdem na ziemie zachodnie,
bo bała się, że gdy wyjedziemy,
ojciec wróci i nie będzie wiedział,
gdzie nas szukać. Rodzina się
zgubi… I tak zostaliśmy, czekając na ojca, a on wciąż nie wracał.

Ludmiła Błażejczyk

Mama pisała do odpowiednich
urzędów ZSRR z zapytaniem
o losy ojca. Odpowiedź zawsze
była taka sama: „O osobach tej
kategorii wiadomości nie udzielamy”. Byliśmy prześladowani, musieliśmy zmienić nie tylko miejsce
zamieszkania, lecz i tożsamość.
Z Wołynia wyjechaliśmy do Lwowa. W życiorysach pisaliśmy,
że mamy pochodzenie robotnicze, a ojciec zginął na wojnie.
Średnią szkołę ukończyłam
we Lwowie, lecz świadectwo
dojrzałości mam polskie, gdyż
maturę zdawałam w Polsce.
Przyjechaliśmy do Polski
w kwietniu 1957 roku, miesiąc
przed maturą. To była ostatnia
możliwość repatriacji. Udało się
nam wyjechać dzięki pomocy
polskiej ambasady w Kijowie.
W Polsce studiowałam technologię żywienia, a następnie
filologię rosyjską na Uniwersytecie we Wrocławiu. Pracowałam
najpierw w Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie, a następnie
w Technikum Ekonomicznym
i Liceum Ogólnokształcącym
w Dzierżoniowie, aż do emerytury. Cały ten czas poszukiwaliśmy
wiadomości o ojcu.
Dopiero, gdy napisałam
do Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w 2010
roku, otrzymałam wiadomość,
że na tzw. Ukraińskiej Liście
Katyńskiej figuruje Franciszek
Korzeniowski, poz. 1375, aresztowany przez NKWD jako agent
polskiego wywiadu. Był więziony
w Równem. 12.05.1940 r. został
wywieziony do więzienia w Kijowie. Ukraińską Listę Katyńską
przekazał władzom RP zastęp-

Uroczystość przed pomnikiem „Pamięci Losów Ojczyzny” w Dzierżoniowie.

ca Szefa Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy. Był to spis 3435 więziennych akt osobowych wysłanych
25 listopada 1940 roku do NKWD
w ZSRR. Po 70 latach poszukiwań
dowiedziałam się, że po aresztowaniu ojciec żył tylko 2 miesiące.
21 września 2012 roku
uczestniczyłam w uroczystościach otwarcia IV Polskiego Cmentarza Wojennego
w Kijowie-Bykowni. Wszystkie
Cmentarze Wojenne w Katyniu,
Miednoje, Charkowie i w Kijowie-Bykowni świadczą o tym,
że o katyńskich Ofiarach naród
polski pamięta. Pamięta świadom, że ofiarom tej zbrodni
zawdzięcza swoją wolność. Rozumiemy jak wielkim zobowiązaniem jest strzeżenie tej bolesnej
pamięci i przekazywanie jej następnym pokoleniom. To już nie
są anonimowe ofiary. Mają swoje
miejsce, ich imiona i nazwiska są
wykute w kamieniu.
Dzisiaj oddajemy cześć Bohaterom w miejscu, gdzie znajduje się urna z ziemią z Katynia,
uświęconą krwią męczeńską. Ich

ofiara nie była daremna. Suwerenna, demokratyczna Polska
zrodziła się z ofiary ich życia. Im
zawdzięczamy naszą wolność.
Odpłacamy im wierną, żywą
pamięcią, składając żołnierzom
naszej wolności hołd najwyższy.
Naszym obowiązkiem jest czcić
pamięć o tych, którym zawdzięczamy naszą wolność i przekazywać ją z pokolenia na pokolenie jak sztafetę, aby przetrwała
po wsze czasy.
Jeśli wolno mi zwrócić się
do młodzieży, to chcę Wam powiedzieć Drodzy, że jesteście
przyszłością Polski i będziecie
decydować nie tylko o losach naszej Ojczyzny, ale także o pokoju
na świecie. Aby taka tragedia nigdy się nie powtórzyła, winniśmy
ofiarom naszej wolności żywą
i ciągle obecną pamięć.
Wystąpienie Ludmiły Błażejczyk podczas uroczystości przed
pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie 13.04.2018
roku, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej.

Władze samorządowe podczas uroczystości. Od prawej: burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Julian Golak i wiceburmistrz Dzierżoniowa Andrzej Bolisęga.
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Grażyna Klich

W KRAINIE BOGA
„Kraina cudów, kraina Boga”
– tak nazwał umiłowaną przez
siebie ziemię kłodzką XIX-wieczny teolog, filozof, poeta
i kronikarz Joseph Wittig. Ojcowie franciszkanie z Prowincji św.
Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych
opiekują się tym miejscem, służą mieszkańcom i pielgrzymom,
nadzorują prace konserwatorskie
i remontowe. Przyjmują otwartym sercem każdego. A człowiek,
który mówi: „ojczyzna jest wysoko nade mną” znajdzie tu odpowiednie miejsce do zachwytu,
modlitwy i powierzenia Matce
Bożej własnych problemów,
próśb i smutków.
- Od początku istnienia życie mieszkańców tego zakątka ziemi kłodzkiej toczyło się
w atmosferze uroczystości religijnych i pielgrzymek. Kult maryjny
w Wambierzycach zapoczątkowali i podtrzymywali w ciągu
następnych stuleci pątnicy, którzy przybywali z Czech, Moraw,
Austrii, Opolskiego i Górnego
Śląska. Ziemskie koleje losu nie
zdołały zniszczyć ducha, który
ciągle na nowo przyciąga rzesze
pielgrzymów. Dzisiaj przyjeżdżają już z całego świata – mówił
O. Damian Franciszek Stachowicz.
Łaskami słynąca figurka
Matki Bożej Patronki Rodzin
w Wambierzycach przez stulecia
wsłuchuje się w prośby matek
i ojców. 1 sierpnia 1980 roku Stefan Kardynał Wyszyński, koronując figurę Matki Bożej Wambierzyckiej powiedział: „Pamiętajmy,
że dla narodu rozwijającego się
normalnie, największą radością
i łaską jest rodzina. (...) Pamiętajmy, że jak długo w kołyskach
będą płakały dzieci polskich
matek, jak długo będą do nich
zwracały swoje ufne oczy i serce, dotąd możemy być spokojni
o przyszłość naszego narodu.
Naród to rodzina rodzin.”
Dowodem ludzkiej wdzięczności są setki zgromadzonych
w kościele i klasztornym muzeum rozmait ych wotów.
Szczególną grupę stanowią
tabliczki wotywne wykonane
ze zdumiewającym kunsztem
w drewnie lub marmurze, z napisami w języku niemieckim,
czeskim i polskim. „Modliłem
się i zostałem wysłuchany” - te

słowa powtarzają się w nich
wielokrotnie. W krużgankach
wisi mnóstwo wotywnych obrazów: opisanych starannym
gotykiem malowanych historii wysłuchanych modlitw. Ale
w tym sanktuarium Matka
Boża patrzy szerzej. Patrzy
na wielkie dziedzictwo wiary, kultury i tradycji chrześcijańskiej ponad wszelkimi
podziałami. Ustanowiona
w 1980 r. Patronką Rodzin, bierze w opiekę rodziny narodów
i dlatego w czasie odpustu
15 sierpnia Ewangelię czyta się
tu w trzech językach. A Ojciec
Święty Jan Paweł II w październiku 1995 roku w liście do arcybiskupa Henryka Gulbinowicza napisał: „Dzięki składam Bogu (...),
za wierność ludu tej Ziemi wartościom Ewangelii i Krzyżowi,
za miłość do Kościoła Powszechnego i do swych Pasterzy. Postawa ta poświadczona została
niejednokrotnie, zwłaszcza
w trudnych i nieprzyjaznych
czasach totalitarnego systemu
komunistycznego. Sam mogłem
o tym się przekonać, kiedy jako
Metropolita Krakowski wiele razy
odwiedzałem przy różnych okazjach Ziemie Dolnego Śląska.”
Rzeczywiście, nie powstałoby i nie trwało to miejsce,
gdyby nie ludzie, którzy poświęcili swoje życie, zapał i siły
budowie sanktuarium i trosce
o sprawy Boże. Począwszy
od pierwszego fundatora drewnianego kościółka - Tschischwitza, fundatorów pierwszego
murowanego kościółka – Panwitzów, Paschazjusza Osterberga, którego dziełem życia była
bazylika i Kalwaria na okolicznych wzgórzach, Franciszka
von Götzen, któremu zawdzięcza wygląd dzisiejsza bazylika i
całej rzeszy wiernych kapłanów,
podobnych zapałem Tadeuszowi Michalikowi, jezuicie zasłużonemu w dziele koronacji figury
Matki Bożej Wambierzyckiej i
nadania Jej tytułu Patronki Rodzin. Przychodzą więc rodziny
do swojej Patronki po ratunek,
po pomoc, po siłę przetrwania
w trudnościach, po zdrowie.
Po trudach pielgrzymowania oddychają atmosferą niezwykłego
współdziałania Boga, człowieka
i przyrody.

Jeden z obrazów wotywnych w Bazylice Wambierzyckiej.

Wykaz świadectw i zeznań
1. Jan z Ratna, Słowianin
z pochodzenia, należący do
służby zamkowej w Ratnie Dolnym, oślepły, odzyskał wzrok,
gdy dźwigał się spod drzewa,
na którym umieszczona była
figurka Matki Boskiej. W to
miejsce przyprowadzała niewidomego Jana z Ratna jego
córka. Ociemniałego przyprowadzano codziennie pod drzewo
ze statuetką Matki Bożej. Tam
Jan z Ratna modlił się żarliwie
do Matki Boskiej, błagając o litość. Pewnego dnia Jan z Ratna
modlił się o przywrócenie wzroku
o wiele goręcej niż zwykle i żebrał
miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej. Wreszcie
zaczął dźwigać się z ziemi. Usiłował mianowicie wracać samotnie,
ponieważ tym razem córka wyjątkowo opóźniała swoje przybycie
po niewidomego ojca. Wstając
z ziemi, Jan z Ratna potknął się
i uderzył czołem o drzewo.
W tej właśnie chwili jękliwie
wołał o pomoc i użalał się
na swoje kalectwo. Gdy teraz próbował podnieść się z ziemi, miał
wrażenie, iż widzi jak trawa przy
jego nogach dziwnie połyskiwała.
Zaskoczony tym nagłym wraże-

niem, podniósł oczy i zauważył,
że figurka Matki Boskiej otoczona
jest wkoło jakimś tajemniczym
blaskiem. Natychmiast rzucił
się na kolana i ze wszystkich sił
zaczął dziękować Matce Bożej
za przywrócenie mu utraconego
wzroku. (Zimmer, Część I, rozdz.
1, str. 10-12; Albendorfer Marianischer Gnadenthron, E.T.S. 13,
Z.T.S. 29)
N.B. Wypadek powyżej cytowany opisują wszyscy kronikarze Wambierzyc całkiem zgodnie i bez kwestii, jednomyślnie
nazywają go cudem. Zimmer
udowadnia, że to zdarzenie musiało mieć miejsce przed rokiem
1240, a mianowicie około 1196,
wspomniany autor powołuje się
na wszelkie dostępne świadectwa, ale tylko pośrednie.
2. Około roku 1312, pewnego
dnia, pewna pobożna dziewczyna szła z Ratna do Wambierzyc,
aby tam modlić się do Wambierzyckiej Matki Boskiej. Nagle
z krzykiem wyskoczył z zarośli
mężczyzna, chwycił dziewczynę, rzucił ją na ziemię i zagroził,
że jeśli nie odda mu „pewnych
usług”, zabije ją na miejscu. Wydobył sztylet i przygotował się
do śmiertelnego ciosu. W najwyższym stopniu przerażona
dziewczyna zawołała: „Matko
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Boska Wambierzycka ratuj mnie!”.
W okamgnieniu sztylet zabójcy
zamienił się w drewniany nóż.
Teraz złoczyńca przerażony tym
zjawiskiem, rzucił tajemniczy nóż
na ziemię i uciekł. Dziewczyna
podniosła ów drewniany nóż
i oddała go w kościele w Wambierzycach, gdzie miał on być
przechowywany po wszystkie
czasy. (Zimmer, Część I, rozdz.
5, str. 21.
Wyjaśnienie – jeszcze w roku
1805 kronikarz Hrabstwa Kłodzkiego Köegler sam oglądał ten
nóż w Wambierzycach. Nóż ten
wisiał wówczas nad drzwiami
w pobliżu ambony. Omawiany
nóż oglądało wiele innych osób.
W późniejszych czasach nóż ten
przeniesiono z dawnego miejsca
i zawieszono go przy głównym
ołtarzu obok wotywnych obrazów. Niestety w czasie renowacji
kościoła w latach 50-tych XIX w.
ten stary dowód cudu zniknął
i przepadł nie wiadomo gdzie.
Być może, iż robotnicy przy
swojej nieświadomości, zniszczyli go.)

ności za łaskę wyzdrowienia, Jan
Brem na czworakach zaczołgał
się do kościoła w Wambierzycach, aby tam podziękować
za cudowne utrzymanie go przy
życiu przez wstawiennictwo
Matki Boskiej Wambierzyckiej.
(Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z.T. S. 303)

3. W roku 1666, za kadencji
proboszcza ks. Karola Főrstera
w Wambierzycach, baronowa
Stillfried z Nowej Rudy ofiarowała
6 potężnych świec woskowych
jako wotum błagalne, aby Matka
Boska Wambierzycka wyjednała u Pana Boga zdrowie dla jej
ciężko chorego syna. Prośba tej
baronowej została wysłuchana
i w cudowny sposób spełniona.
(Zimmer, Część II, rozdz.2, str.79)

8. W roku 1671, Jan Knauer
z Pragi czeskiej, całkiem pokrzywiony i kulawy, chodził tylko
o kulach. Przywieziono go
do Wambierz yc na święto
Wniebowzięcia Matki Boskiej.
Tutaj błagał gorąco Matkę Bożą
o uleczenie jego kalectwa.
W dniu 20 sierpnia zaczął chodzić bez kul, zupełnie swobodnie
i przy świeżych siłach, zdrowy,
jakby nigdy dawniej nie był kaleką. Uzdrowiony Jan Knauer sam
opisał ten wypadek na miejscu
w Wambierzycach. (Albendorfer
Marianischer Gnadenthron, E.T.
S.32)

4. W roku 1666, Fryderyk
John z Wambierzyc cierpiał
na bardzo silny ropień oczu.
Na skutek tego schorzenia
zupełnie ociemniał. W swoim
tragicznym położeniu zwrócił
się z gorącym błaganiem do
Matki Boskiej w cudownej statuetce wambierzyckiej w dniu
2 lipca tegoż roku i po chwili
przejrzał. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, E. T. S. 30)
5. W roku 1666, Jan Brem
z Ratna Dolnego leżał śmiertelnie
chory na gruźlicę płuc. Wszelkie
ludzkie środki ratunku były daremne. Bardzo często miewał
on obfite krwotoki płucne. Żona
wspomnianego chorego poszła
do Wambierzyc i tam oddała go
w opiekę Matce Bożej. Od tej
chwili chory zaczął dziwnie wracać do zdrowia, które w końcu
odzyskał całkowicie. Z wdzięcz-

6. W roku 1666, Marcin
Strauch ze Ścinawki, który
od 13 lat leżał chory i żadne
leczenie nic mu nie pomagało,
z całą ufnością zaczął błagać
Matkę Boską Wambierzycką
o ratunek. W krótkim czasie ten
właśnie chory wrócił do zdrowia.
(Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z. T. S. 301)
7. W roku 1671, Mateusz
Paulseit, mieszkaniec Radkowa,
miał córkę, która od wielu lat była
całkiem niema. Z tą chwilą, kiedy
rodzice oddali córkę w opiekę
Matki Boskiej Wambierzyckiej,
dziecko zaczęło mówić. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, E.T. S.31)

9. W roku 1671, Jan Kreutziger z Kłodzka, z zawodu leśniczy
leżał długi czas złożony ciężką
chorobą. Żadne lekarstwa nie
skutkowały i nikt z ludzi nie umiał
go uratować. Od chwili kiedy
z całą ufnością zaczął błagać
Matkę Najświętszą w Wambierzycach o pomoc, poczuł się
o wiele lepiej. Wkrótce wyzdrowiał zupełnie i powrócił do dawnych zajęć. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, E.T. S. 34)
10. W roku 1678, kobieta
chora na gruźlicę płuc, ze śmiertelnym obrzękiem nóg, nagle
odzyskała zdrowie, o które błagała Matkę Boską Wambierzycką.
(Zimmer, Część II, rozdz. 3, str.89)

11. W roku 1678, ociemniały mężczyzna odzyskuje wzrok
dzięki pośrednictwu Matki Boskiej Wambierzyckiej, do której
wspomniany wyżej nieszczęśnik
modlił się żarliwie błagając o pomoc. (Zimmer, Część II, rozdz. 3,
str.89)
12. W roku 1680, srożyła się
na terenie Ziemi Kłodzkiej straszna zaraza. Jedynie tylko Wambierzyce i Nowa Ruda ocalały przed
straszną zarazą tak, że ani jedna
osoba w tych miejscowościach
nie zachorowała od zarazy. Ludność Wambierzyc i Nowej Rudy
nazwała to ocalenie prawdziwym cudem i przypisywała go
szczególnej opiece Matki Boskiej
Wambierzyckiej, którą bez ustanku błagano o ratunek. (Zimmer,
Część II, rozdz. 4, str. 94)
13. W roku 1682, Maria Vogelin zdradzała u siebie chorobę wybitnie psychiczną, która
przejawiała się w wykonywaniu
dziwacznych ruchów i okropnym wrzaskiem. Wspomniana
Maria Vogelin robiła wrażenie
umysłowo chorej i opętanej.
Przyprowadzono ją przed cudowną statuetkę Matki Boskiej
w Wambierzycach i oddano ją w
opiekę Maryi. Z tą chwilą Vogelin uspwokoiła się i kompletnie
osłabła. Potem zaczęła wzdychać
i powiedziała, że trzeba razem
z nią modlić się. Wnet zanikły
u niej wszystkie dawne chorobliwe objawy. Zaraz też Maria Vogelin złożyła Matce Bożej należne
podziękowanie. (Albendorfer
Marianischer Gnadenthron, Z.T.
S. 195)
14. W roku 1684, Jan Wändler
z Międzylesia, tknięty paraliżem
stracił zupełnie mowę i słuch,
a nawet jego umysł przestał już
działać. Śmiertelnie chorego
polecono Matce Bożej Wambierzyckiej i wkrótce potem chory
powrócił do normalnego stanu
zdrowia. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z. T. S. 536)
15. W roku 1692, Maria
Baumgartnerin z Międzylesia
cierpiała na ciągły upływ krwi
z nosa i ust. Żadna medyczna
pomoc nie skutkowała. Chora
głośno zaczęła błagać Matkę
Boską Wambierzycką o pomoc.
Od tej chwili krwawienie zupełnie ustało. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, E. T. S. 362)

16. W roku 1693, dziecko
– córka Wilhelma z Trzebnicy
połknęło szpilkę, gdy matka podawała dziecku pierś
do ssania. Szpilka niepostrzeżenie
z bluzki matki dostała się do ust
dziecka, a z ust przeszła do jelita. Dziecko bez ratunku skazane
było na śmierć. Trzeciego dnia
po wypadku, w tej tragicznej
sytuacji, rodzice oddali dziecko
Matce Boskiej w opiekę, błagając o uratowanie dziecku życia.
Wnet po tym oddaniu Matce Boskiej, dziecko odbytem wydaliło
szpilkę na zewnątrz i pozostało
przy życiu bez śladu schorzenia.
(Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z. T. S. 298)
17. W pierwszych trzydziestu
latach wieku XVIII w Wambierzycach nawróciło się 20 luteranów
(8 mężczyzn, 12 kobiet), jeden
kalwin, jeden żyd. Wszystkie
te nawrócenia przypisywano łasce, którą dla tych ludzi wyprosiła
Matka Boska. (Zimmer, Część II,
rozdz. 5, str. 119)
18. W roku 1704, córka Gaspara Geppertsa, z okolic Lądka,
doznała przypadkowego obrażenia lewego oka na skutek
uderzenia wrzecionem. Kawałek złamanego wrzeciona wbił
się dziecku do oka i tkwił w nim
aż przez półtora roku, grożąc
utratą oka. Matka zdecydowała
się odbyć z dzieckiem pielgrzymkę do Wambierzyc, aby tam błagać Matkę Boską o pomoc i uratowanie dziecku oka. W drodze
do Wambierzyc kawałek wbitego
w oko wrzeciona wypadł i oko
zostało uratowane. Sprawozdanie z tego wydarzenia umieszczono w księdze kościelnej parafii Wambierzyce. (Albendorfer
Marianischer Gnadenthron, Z.T.
S. 298)
19. W roku 1713, hrabina
Elżbieta Celari z Górnego Śląska,
była śmiertelnie chora i tylko natychmiastowa operacja mogła ją
uratować. Ale żaden lekarz nie
chciał podjąć się tej operacji.
Wówczas wspomniana hrabina zwraca się do Matki Boskiej
Wambierzyckiej,błagając o ratunek. Równocześnie ślubowała
odbyć dziękczynną pielgrzymkę
do Wambierzyc, jeśli zostanie
wysłuchana. Po tym ślubowaniu w krótkim czasie powróciła
do zdrowia bez żadnej ludzkiej
pomocy. Wiernie później spełniła
swoje ślubowanie i pozostawi-
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ła w Wambierzycach tabliczkę
z wypisanym podziękowaniem
za wysłuchanie jej prośby. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z.T. S. 298)
20. W roku 1719, Jerzy Davorsack, z miejscowości Mahorsan
(Czechy) wraz ze swoją małżonką
odbył pielgrzymkę do Matki Boskiej Wambierzyckiej. Obydwoje
miotani byli rozpaczą, gdyż każde
dziecko, które przyszło na świat,
zaraz po urodzeniu umierało.
Z największą ufnością zaczęli oni
błagać Maryję o pomoc z nieba
w tej tragicznej sytuacji rodzinnej. W najbliższym roku po tej
pielgrzymce do Wambierzyc
urodziła się im córka zupełnie
zdrowa. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z.T. S.266)
21. W roku 1727, Jerz y
Höpers, dziecko z miejscowości Zwittau wpadł do rzeki.
Po wydobyciu go z wody przez
całą godzinę nie dawał znaku
życia. Rodzice dziecka zaczęli
modlić się do Matki Bożej Wambierzyckiej, błagając o ratunek.
Po tej modlitwie rodziców dziecko wróciło do zdrowia. (Ita Liber
Ecclesiae). (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z.T. S. 564)
22. W roku 1728, Anna Maria Preislerin, z Neuwald w Czechach, znajdowała się w stanie
odmiennym w późnych już
miesiącach i spadła z bardzo
wysokiego miejsca w stodole.
Gdy spadała na ziemię, zawołała
do Matki Boskiej Wambierzyckiej
o ratunek. Po wypadku stwierdzono, że nic złego się nie stało
ani matce, ani płodowi. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z.T. S. 564)
23. W roku 1728, dziecko
– córka Jerzego Wagnera była
bardzo niebezpiecznie zraniona
na twarzy. Żadne naturalne
środki nie mogły uleczyć śmiertelnej rany. Gdy oddano dziecko
w opiekę Matki Boskiej Wambierzyckiej, w krótkim czasie zostało ono wyleczone.(Albendorfer
Marianischer Gnadenthron, Z.T.
S. 300)
24. W roku 1729, Krystian
Hillisch z Mahrisch Neustadt,
miał śmiertelny wypadek drogowy. Ciężko załadowany wóz
o silnym zaprzęgu przejechał
po nim. Wspomniany mężczyzna,
widząc śmierć nad sobą, zawo-

łał „Matko Boska Wambierzycka
ratuj mnie”. Ku największemu
zdumieniu obecnych przy tym
wypadku, Krystian Hillisch nawet nie doznał żadnych obrażeń
na ciele. (Albendorfer Marianischer Gnadenthron, Z.T. S. 300)
25. W roku 1757, w Wambierzycach wybuchł pożar, który
groził tamtejszemu kościołowi
kompletnym zniszczeniem.
Cudem uratowano świątynię
od zagłady. To uratowanie budynku kościelnego w cudowny
sposób przypisywali mieszkańcy
Wambierzyc nadzwyczajnej interwencji Matki Boskiej w cudownej statuetce. (Zimmer, Część III,
rozdz. 1, str. 168)
26. W roku 1777, dnia 26 marca, nagle zawalił się sufit kaplicy „Dom Heroda” przy Kalwarii
w Wambierzycach. Poprzedniego dnia były w tej kaplicy całe
masy pielgrzymów. Wypadek ten
uznano powszechnie za objaw
cudownej opieki Matki Boskiej
Wambierzyckiej nad pątnikami,
mianowicie, że katastrofa nie
nastąpiła dzień wcześniej, gdy
pielgrzymi wypełniali kaplicę
po brzegi.(Zimmer, Część III,
rozdz. 3, str. 202)
Odpis niektórych dłuższych
zeznań o łaskach
otrzymanych
za wstawiennictwem Matki
Boskiej Wambierzyckiej.
Geneza „Studni Matki
Boskiej” w Wambierzycach
W dniu 7 czerwca roku
1678, w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, w czasie której proboszcz z Radkowa miał
prowadzić procesję w filialnej
parafii Wambierzyce, oczyszczano i porządkowano plac poniżej
kościoła w Wambierzycach, tam
gdzie później miały stać kramarskie budy. W owych czasach rosły
w tym miejscu wspaniałe lipy,
pod którymi urządzano cztery
ołtarze do procesji. Już na kilka
dni przed tym, na dolnym przejściu między lipami, pokazała się
mokra plama, która nie znikała
nawet w czasie upałów. Ale parafianom zależało na tym, aby
cały plac przed kościołem był
zupełnie suchy. Dlatego postanowiono rozkopać to mokre miejsce i wykryć przyczynę wilgoci.
Gdy już wkopano się w ziemię
mniej więcej na pół łokcia w głąb,
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natrafiono na dwa duże kamienie, między którymi przebijała
się do góry woda. Bez namysłu
robotnicy usunęli te kamienie,
a wówczas woda chlusnęła
tak obficie, że cały plac przed
kościołem był zalany. Im bardziej starano się zatkać źródło,
z tym większą siłą woda ciągle
przedzierała się do góry. Gdy
nawet zatkanie otworu mchem
i mułem nic nie pomagało, bo
woda gwałtownie wyrzucała
wszystko na zewnątrz, czym
prędzej wykopano rów długości
około 20 kroków i połączono go
ze strumykiem, samo źródło
przykryto starymi drzwiami.
Te drzwi leżały sobie tak dalej
przez święto i jeszcze dłużej.
Mieszkańcy Wambierzyc przestali już nawet zwracać uwagę na
te drzwi, i tak by było wszystko
zostało, gdyby całkiem niespodziewany a nadzwyczajny wypadek, który wpłynął na zmianę
sytuacji. W sąsiedniej wiosce
Szczebrachcicach (obecnie Raszków) leżała beznadziejnie chora,
bliska śmierci, na skutek wodnej
puchliny, niejaka Anna Maria
Scholz. Nagle pewnej nocy – czy
we śnie, czy na jawie, tego nikt
nie stwierdził – przyszła do tej
chorej natrętna myśl do głowy,
że mianowicie na pewno wyzdrowieje, jeżeli napije się wody ze
„Studni Matki Boskiej” w Wambierzycach. Pragnęła więc zdobyć
koniecznie choćby tylko jeden
łyk tejże wody. (Trzeba tutaj podkreślić, że owa kobieta nie miała
pojęcia, że w Wambierzycach
istnieje jakaś nowa studnia czy
źródełko). Gdy nazajutrz poprosiła swojego męża, aby ten przyniósł jej trochę wody ze studni,
o której była wyżej wzmianka,
a która to woda przywróci
jej zdrowie, mąż chorej był
początkowo przekonany, że
chora majaczy. Później nawet
myślał, że żartuje i wyśmiał się
z jej prośby. Skoro jednak żona
bez ustanku prosiła o tę wodę,
mąż wziął dzbanek i poszedł
do Wambierzyc, byle tylko spełnić życzenie żony. Po przybyciu
do Wambierzyc mąż chorej pytał
każdego, kogo napotkał, gdzie
jest w Wambierzycach „Studnia
Matki Boskiej”? Ale nikt nie miał
pojęcia, o co chodzi temu człowiekowi. Dopiero stary mieszkaniec Wambierzyc nazwiskiem
Gottwald wpadł na pomysł,
że być może idzie o nowe źródło pod lipami i wskazał pytającemu to miejsce. Mąż chorej

ze Szczebrachcic nabrał pełny
dzbanek wody i wrócił do domu.
Chora łapczywie napiła się wody
z Wambierzyc i zaraz zapadła
w głęboki sen. Gdy po wielu godzinach obudziła się, poczuła się
znacznie lepiej i zażądała jedzenia. Puchlina zaczęła w widoczny
sposób zanikać, a po kilku dniach
kobieta całkowicie wyzdrowiała.
Na pamiątkę tego cudownego
wydarzenia źródło w Wambierzycach nazwano „Studnią Matki
Boskiej” według tego, jak sama
chora je nazwała. Bardzo wielu
ludzi wyleczyło się ze swoich
dolegliwości po wypiciu wody
z owej studni. (Zimmer, Część II,
rozdz. 3, str.90)
Pan Bóg daje znak,
że cudowna statuetka
Matki Boskiej
Wambierzyckiej będzie
promieniować łaskami.
W dniu 30 maja roku 1679
znajdowało się w Wambierzycach
kilka tysięcy pielgrzymów. Wszyscy ci pątnicy byli świadkami zjawiska, które teraz opisujemy. Całe
zdarzenie zostało później zaprotokołowane i właśnie referujemy
je ściśle według tego protokołu. Pod zachód słońca w wyżej
podanym dniu zauważono, jak
kościół w Wambierzycach został
otoczony białym blaskiem szerokości 80 kroków. Blask ten sięgał
od wieży aż po wyboistą, polną
drogę z jednej strony, a z drugiej
strony po zabudowania plebańskie i staczał się w dół aż do samej ziemi. Z obydwu stron tego
blasku, mniej więcej w środku
pojawiły się dwie protuberancje,
tzn. dwa wybuchające płomienie, w kierunku południowym
i północnym. Zjawisko to trwało
przez wiele godzin, a sam blask
widoczny był aż do 10 godziny
wśród ciemności nocy, z całą
jaskrawością światła. Przy tym
widnokrąg nieba był bez chmur
i utrzymywała się wtenczas piękna pogoda nocna. Dopiero, gdy
nastała pełna noc, ów świetlany
blask rozdwoił się w środku linii
łączącej protuberancje. Górna
część blasku poszła w górę, a dolna w dół. Natychmiast, gdy zauważono ten cud, posłano gońców, jednego do Ratna Dolnego,
a drugiego do Radkowa. Tak więc
oprócz Osterberga z Ratna, znalazło się w Wambierzycach wiele
innych osób, które obserwowały
to szczególne zjawisko. Właśnie
na wniosek Osterberga, zaproto-
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kołowano całe to wydarzenie. Jedenaście osób, a między innymi
już bardzo starzy ludzie, złożyło
zeznanie i świadectwo w dniu
2 lutego 1681 roku w sprawie
tego wydarzenia. Zeznania
złożyli ci ludzie po uprzedniej
spowiedzi i po przyjęciu komunii św. Świadectwo to miało takie brzmienie jak właśnie nasze
powyżej skreślone opowiadanie.
Podajemy teraz nazwiska ludzi,
którzy składali zeznanie w sprawie zjawiska w dniu 30 maja roku
1679 w Wambierzycach.
Zeznający świadkowie naoczni:
1. Hrabia Daniel von Osterberg
2. Burmistrz Paweł Műller
z Radkowa
3. Mieszczanin Jan Jerzy Seidel
z Kłodzka
4. Krzysztof Geier z Radkowa
5. Mateusz Ardelt, najstarszy
ławnik Wambierzyc
6. Andrzej Hasler z Ratna
Górnego
7. Tobiasz Gottwald
z Wambierzyc
8. Mikołaj Geier z Wambierzyc
9. Jerzy Teuber z Ratna Dolnego
10. Bartłomiej Ardelt
z Wambierzyc
11. Melchior Teuber
z Wambierzyc
W skład komisji, przed którą
składano zeznanie pod przysięgą, wchodzili proboszczowie: Andrzej Arnold Jung ze Ścinawki
Średniej, Hermann z Radkowa,
Sartorius z Nowej Rudy, Hirsch
z Szalejowa Górnego, Hőcker
z Piszkowic, Ojciec Bernard Jordan – tutejszy administrator.
(Wambierzyce)
Oprócz tego w skład komisji
wchodzili panowie: Ferdynand
Hoffman z Lichtenstern, Jan
Krzysztof z Werder, Maksymilian Ferdynand z Haugwitz, Jan
Jerzy von Hoferberg – urzędnik
z Kłodzka, Marcin Reissműller
oraz urzędnik Ernst von Ulrici.
(Zimmer, Część II, rozdz. 3, str.
92,93 Albendorfer Marianischer
Gnadenthron, Z. T. S. 39 – 42)
Wyjaśnienie:
Wszyscy ludzie, którzy byli
świadkami owego nadzwyczajnego wypadku w Wambierzycach, jednomyślnie zrozumieli
to wyjątkowe zjawisko jako
zewnętrzny znak, którym posłużył się Pan Bóg. Ten właśnie
znak miał przekazać tak współczesnym, jak i potomnym o tym,
że kościół Wambierzycach jest

wybranym miejscem, gdzie
cudowna figurka Matki Boskiej
promienieje wokół blaskiem
chwały i wypraszanych u Boga
łask. (Zimmer, Część II, rozdz. 3,
str. 92)
Matka Boska
Wambierzycka staje
w obronie swoich dobrych
dzieci – pielgrzymów i nie
pozwoli uczynić nic
złego – ani im, ani
mieszkańcom Wambierzyc.
W roku 1680 szerzyła się
w okolicy Wambierzyc straszliwa zaraza. Ale Wambierzyce
pozostały nietknięte tą zarazą
i w cudowny sposób ocalały
dzięki opiece Matki Boskiej. Ta
właśnie okoliczność wywołała zazdrość u niektórych ludzi i nasunęła im szatańskie myśli. Grabarz
z Radkowa Jerzy Oscher namówił
swojego pomocnika Jana Meiera, aby ten przyłożył rękę także
do zbrodniczego czynu: Oscher
postanowił zatruć wodę w „Studni Matki Boskiej” w Wambierzycach za pomocą śmiercionośnego proszku. Meier początkowo
opierał się i nie chciał brać
udziału w łotrowskim wyczynie.
W końcu jednak Meier zgodził się
pomóc Oscherowi. Ten ostatni
chciał także i w kościele w Wambierzycach rozsypać truciznę, aby
pątnicy roznieśli ją po domach.
Dnia 7 września tego roku, tj.
1680, w przeddzień święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
gdy w Wambierzycach były tłumy pielgrzymów, grabarz Oscher
oraz jego pomocnik Meier wybrali się do Wambierzyc, aby
wykonać okrutny plan. Przeszli
więcej niż połowę drogi z Radkowa do Wambierzyc i znaleźli
się na samej granicy Wambierzyc, gdy nagle zatrzymała ich
jakaś tajemna siła. Na granicy
Wambierzyc, w stronę Radkowa,
w kolonii nazwanej poźniej
„ N o w y ś w i a t ”, d o k ł a d n i e
w tym miejscu, gdzie stoi obecnie (1975), tzw. „Biała Kaplica”,
w owym czasie stała wysoka
biała figura Matki Boskiej, wykonana z kamienia na podobieństwo cudownej statuetki
w kościele. Otóż, gdy ci dwaj
złoczyńcy doszli już do wspomnianej figury, usłyszeli głos
dochodzący z figury Matki Boskiej. Głos ten brzmiał: „Cofnąć
się z tym zamiarem, nie przejdziecie dalej!”. Równocześnie ci
dwaj mężczyźni mieli wrażenie,

że ktoś ich gwałtownie zatrzymał.
Gdy mimo wszystko próbowali
iść dalej w stronę Wambierzyc,
zdawało się im, jakoby ziemia
usuwała im się spod nóg. Stopy ich przybrały nagle jakieś
dziwaczne kształty. Wyglądały
one wówczas jakby zmienione
w kule, którymi nie można było
normalnie stąpać. Niegodziwcy byli tak przerażeni, iż zaczęli
uciekać z powrotem do Radkowa, jak tylko mogli szybko. Meier rozchorował się śmiertelnie
na skutek tego wstrząsającego
przeżycia. Przed zgonem pojednał się z Bogiem i publicznie
wyznał wszystko, tak jak opowiedzieliśmy powyżej. Skoro teraz
cała sprawa wyszła na jaw, Jerzy
Oscher został zaaresztowany,
a następnie wśród tortur był
przesłuchany w Kłodzku i skazany na karę śmierci przez spalenie
na stosie. (Sprawozdanie, które
tutaj podaliśmy, zostało odpisane
z Ksiąg Sądowych Sądu Królewskiego Miasta Radkowa Kłodzkiego) L.S. Podpisany: Krystian
v. Langwiss (pt. Kaiserl. und
Kőnigl. Gerichtsverwalter, daselbst.)
Uwaga: Cała historia z grabarzem Oscherem została zrozumiana przez współczesnych
oraz przez późniejsze pokolenia jako wyraźny cud ocalenia
mieszkańców Wambierzyc,
a szczególnie pielgrzymów przed
masowym śmiertelnym zatruciem. Ten cudowny ratunek słusznie przypisano łaskawej opiece
i orędownictwu Matki Boskiej
w cudownej statuetce wambierzyckiej. ( Zimmer, Część II,
rozdz.. 4, str. 94 i 95 Albendorfer
Marianischer Gnadenthron, E.T.
S. 47-48)
Matka Boska
Wambierzycka jest
uzdrowieniem chorych,
gdy ziemscy lekarze są już
zupełnie bezradni.
W roku 1697, dnia 19 lutego,
w Wambierzycach złożył ustne
a także i pisemne zeznanie, opatrzone pieczęcią oraz potwierdzeniem miejscowego proboszcza, niejaki Henryk Franciszek
Kubin de Tilly, niemiecki poseł
w królewskim mieście Warszawie. Zeznanie: Ja, niżej podpisany zeznaję, że gdy w roku 1696,
w dniu Świąt Wielkanocnych,
który to dzień był 22 kwietnia,
w królewskim mieście Warszawie
w Polsce, złożony byłem śmiertel-

ną chorobą i maligną, a ta trwała
już pełne dwa tygodnie i żadne
lekarstwa nic nie pomagały, że
właściwie w tej godzinie mojej
niedoli niczego się nie spodziewałem tylko śmierci. Ale przyszedł na mnie sen, w którym zobaczyłem figurkę Matki Boskiej
Wambierzyckiej. Widziałem tę
statuetkę w Wambierzycach
dawno temu, a mianowicie przed
dwudziestu laty. Teraz we śnie ta
figurka groziła mi palcem i mówiła do mnie: „Mój synu! Mój synu!
… czemu nie przychodzisz do
mnie?” Zaraz potem obudziłem
się i opowiedziałem o tym śnie
wszystkim, którzy byli zgromadzeni obok mego łoża. Pomiędzy
obecnymi był także zamożny kupiec z Warszawy, rodem z Nowej
Rudy, niejaki Wagner. Ten ostatni zaczął właśnie mi opowiadać
o niektórych nadzwyczajnych
wypadkach, jakie miały miejsce
przy cudownej figurce Matki Boskiej w Wambierzycach. W czasie
tego opowiadania Wagnera zasnąłem ponownie. Znów zobaczyłem we śnie cudowną statuetkę Matki Boskiej Wambierzyckiej,
ale tym razem figurka tkwiła w
płomieniu zmieszanym z chmurą.
Statuetka przemówiła do mnie
znowu. Teraz usłyszałem takie
słowa: „Przyjdź do mnie, przyjdź
do mnie! Jestem w Wambierzycach.” Gdy z tego drugiego snu
obudziłem się - zdjął mnie wielki strach. Czułem wyraźnie, jak
potężnie uderza mój puls pod
wrażeniem snu. Przekonałem się
bowiem, że obydwa te sny nie
były wcale snami naturalnymi,
a trwały one tylko tak długo,
jak długo miałem owo senne
widzenie. Byłem już pewny, że
całe to moje przeżycie jest zrządzeniem Boga. Odwróciłem się
więc twarzą do ściany i zacząłem
jękliwie opłakiwać moje grzechy
i wszelkie w życiu niegodziwości,
Błagałem Matkę Boską o wstawiennictwo za mnie u Pana Boga
oraz o pomoc, abym jeszcze został przy życiu i odzyskał dawne
zdrowie. Uczyniłem także ślub,
że jeśli wrócę do zdrowia – zaraz odbędę osobną pielgrzymkę
do Wambierzyc. Po tym moim
przyrzeczeniu zasnąłem po raz
trzeci. Teraz mój sen trwał piętnaście godzin. Gdy obudziłem
się z tego snu, byłem całkiem
zdrowy. Natychmiast wstałem z łóżka i zacząłem chodzić
po pokoju. Przerażenie wprost
nie do opisania ogarnęło wszystkich obecnych przy mnie lekarzy.

Ziemia Kłodzka nr 284/maj 2018
Wielebnego księdza Terpiłowskiego z zakonu Towarzystwa Jezusowego, spowiednika W. Księcia Kanclerza Wielkiego Księstwa
Litewskiego, księcia Radziwiłła.
Wszystkim tym dostojnikom zaraz opowiedziałem cały przebieg
moich snów. Czym prędzej doniesiono o moich przeżyciach
Jego Królewskiej Mości Janowi III.
Ten kazał mi przyjechać zaraz
na dwór królewski i wszystko dokładnie zreferować. Następnie
król mi powiedział, że po odbytej lekarskiej konsultacji pojadę
na ciepłe kąpiele albo do Lądka
albo do Jeleniej Góry na Dolnym
Śląsku. Ale król zaznaczył, że
po skończonej kąpieliskowej kuracji, mam koniecznie postarać
się odwiedzić to święte miejsce,
do którego przyrzekłem odprawić dziękczynną pielgrzymkę.
Lecz ja wolałem już zaraz wyrazić podziękowanie i uwielbienie
za tak nadzwyczajną łaskę
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i wszelkie dobrodziejstwa otrzymane od Pana Boga oraz za miłosierdzie, jakie mi okazała Matka
Boska. To miłosierdzie chcę odtąd
wysławiać przez całą wieczność.
Przy tym moim zeznaniu świadczę się własnym sumieniem i Najświętszym Ciałem mojego Zbawiciela, które dzisiaj przyjąłem
przed cudowną figurką Matki
Boskiej. Tak było w Wambierzycach, dnia 19 lutego roku1697.
Podpisany: Henryk Franciszek
Kubin de Tilly Poseł przy Polskim Tronie.” (L.S.)(Albendorfer
Marianischer Gnadenthron, Z.T.
S. 379, 380, 381
(Przedruk z miesięcznika „Cuda
i Łaski Boże” za zgodą Redakcji)

Studnia Matki Boskiej w Wambierzycach.

Věra Kopecká

ZA KRÁSAMI KŘINIC A BROUMOVSKA
Ve dnech 12. – 20. 5. se v Křinicích konal už VI. mezinárodní
malířský plenér, organizovaný
obcí Křinice.
Jeho program se příliš nelišil
od předchozích plenérů. Přesto
přinesl několik novinek.
Poprvé byli mezi účastníky
tři výtvarníci ze Slovenska (Mária
Nagyová, Jozef Janák a Viktor
Motus). Dobře doplnili kolektiv
a především jejich pastely oživily
závěrečné výstavy novým pohledem a pojetím.
Vedle Slováků bylo na plenéru 10 účastníků z Polska: Sylwia
Gromacka, Beata Hetmanczyk,
Katarzyna Karkola, Edward Kostka, Krzysztof Jendrzejec, Krystyna
Lesniewska-Pasionek, Jadwiga
Mika, Barbara Mucha-Brodzinská, Bernardeta Nowak, Mirosław
Oginski. S výjimkou Sylwie Gromacké, všichni už byli na některém z předchozích plenérů a rádi
se do našeho malebného kraje
vrací. Další dva malíři (Ireneusz
Szymik a Tadeusz Suski) přijeli
několikrát z Kamienné Góry, jak
jim to dovolily jejich pracovní
povinnosti.
Z Čech se zúčastnili: Miroslav
Čivrný, Věra Horstová, Margita
Nedomlelová, Milan Sochora,
Lída Švábenická a vedoucí ple-

néru Věra Kopecká. Škoda, že se
někteří malíři pozvaní na plenér
nedlouho před jeho zahájením
omluvili.
Tradičně byl součástí plenéru
i úterní večer poezie. Tentokrát
jeho hlavní částí byla prezentace
trojjazyčné Antologie míru, vydané v Polsku a sestavené jednou
z jejích autorek Monikou Macijejczyk z Polanice Zdrój. Další
autorkou byla Monika Taubicz,
která žije v Německu a autorka z
Křinic, členka Obce spisovatelů a
Střediska východočeských spisovatelů Věra Kopecká. Všechny tři
autorky byly na večeru přítomné
a představily své verše v originále. Verše byly následně přečteny i v češtině či polštině. Večera
se zúčastnil také Antoni Matuszkiewicz, polský básník, prozaik a
překladatel, který přeložil verše
V. Kopecké zařazené v antologii
do polštiny. V druhé části večera
vystoupili se svou poezií autoři
přítomní na plenéru.
Ve čtvrtek se vydala většina
výtvarníků do Boguszowa-Gorc,
kde se v ve výstavní síni, v bývalé
těžební věži a budově dolu proměněné na kulturní centrum, konala výstava akvarelů jednoho
z účastníků plenéru, Miroslava
Ogińského.

Účastníci pleneru na broumovském náměstí.

V sobotu 19. 5. vyvrcholil plenér závěrečnou výstavou obrazů,
dopoledne na náměstí v Broumově a odpoledne v Obecním domě
v Křinicích.
Za příjemnou atmosféru na
plenéru vděčíme a děkujeme
nejen všem účastníkům, ale i
obci Křinice, její starostce paní
Libuši Rosové a sponzorům, kteří

plenér podpořili a také vedoucí
Obecního domu paní Gabriele
Středové a kuchařce paní Gabriele Rosové, které nám v maximální
míře vycházely vstříc.
Věříme, že se podaří tuto
tradici udržet a těšíme se na
další setkávání v Křinicích a na
Boroumovsku.
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Marzena Peťovská

NERATOV
Dne 30.3.2018 proběhlo slavnostní otevření výstavy Neratov – na stezce poutníků včera
a dnes. Tato výstava vznikla díky
česko-polskému projektu Víra
nás spojuje s reg. č.CZ.11.2.45/
0.0/0.0/16_008/0000747. Projekt
je spolufinancován z prostředku
Evropského Fondu Regionálního
Rozvoje, prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Projekt „Víra nás spojuje“
spojil dvě farnosti pod stejnou
výzvou Nanebevzetí Panny Marie na polsko-českém pohraničí:
Kamieniec Ząbkowicki a Neratov.
Společnou myšlenkou projektu
bylo vytvořit v kostelech výstavy,
představující památky související
s jejich historií z vlastních sbírek
farnosti.
Výsledkem spolupráce obou
farností je vytvoření: Muzeum Kamienieckich Cystersów ve farním
kostele v Kamieńcu Ząbkowickim
s výstavou ornátů a liturgických
parament a také výstavy ve farním kostele s názvem Neratov –
na stezce poutníků včera a dnes.

Výstava v Neratově dokumentuje úlomky a zbytky původního barokního vybavení kostela
a také současnou snahu o jeho
záchranu a restaurování.
Z historických předmětů je
prezentována barokní monstrance, kalichy, patena a loďka, ručičky z původních věžních hodin,
simulujících záchranu kostela
v posledních minutách a sošky
andělů z oltáře. Zkázu kostela
dokumentují volně uložené fragmenty kamenných prvků, částí
podlah, zdiva a kleneb.
Věříme, že prostřednictvím
společné propagace projektu, se
nám podaří rozšířit a zatraktivnit
turistickou nabídku pohraničí.
Doufáme, že naše přátelství
a spolupráce bude pokračovat i
nadále, přes to, že projekt skončí.
Pohnutá historie a působivá
atmosféra kostela s prosklenou
střechou do Neratova stále přivádí mnoho poutníků. Věříme,
že teď výstava přívede i mnoho
turistů

Marzena Peťovská

NERATOV
W okresie od kwietnia
2017 roku do marca 2018
roku realizowany był projekt
transgraniczny pn. Łączy nas
wiara. Projekt ten zjednoczył
dwie parafie pod tym samym
wezwaniem, Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, leżące na polsko-czeskim pograniczu: Kamieniec Ząbkowicki
i Neratov. Wspólną ideą projektu
było utworzenie w kościołach
wystaw prezentujących zabytki
ze zbiorów własnych, związane
z historią świątyń. Projekt był
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu
Interreg V-A Republika Czeska –
Polska 2014-2020 „Przekraczamy
granice” oraz budżetu państwa,
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Projekt Łączy nas
wiara był pierwszym wspólnym
projektem, realizowanym przez
obie parafie.

Pod koniec marca 2018
roku można było już podziwiać
efekty współpracy obu parafii:
28 marca 2018 roku, w kaplicy
nad zakrystią kościoła parafialnego w Kamieńcu Ząbkowickim
otwarto WYSTAWĘ SZAT I PARAMENTÓW LITURGICZNYCH,
a 30 marca 2018 roku w kościele
parafialnym w Neratovie otwarto
wystawę NERATOV – NA SZLAKU
PIELGRZYMÓW WCZORAJ I DZIŚ.
W ramach otrzymanych
środków unijnych, w Kamieńcu
Ząbkowickim, na potrzeby wystawy, wykonano na zamówienie i według własnego projektu,
gabloty wystawowe, w których
w bardzo innowacyjny sposób
prezentowane są paramenty
liturgiczne. Zaproponowany
sposób ich ekspozycji daje możliwość zwiedzającym dokładnego przyjrzenia się zabytkowym
szatom, a jednocześnie zapewnia
im właściwe, bezpieczne warunki

przechowywania. Ponadto korytarz oraz sala ekspozycyjna
otrzymały nowe, stylowe oprawy
oświetleniowe, odrestaurowano
drewniane drzwi, ponad trzystuletnie, misternie wykonane
filigrany w drewnianych oprawach i barokową kratę. Ściany
klatki schodowej prowadzącej
do kaplicy ozdobiły piękne grafiki, w przewadze autorstwa Friedricha Bernharda Wernhera,
w stylowych oprawach,
a w otworze okiennym zamontowano witraż z herbem cystersów.
Tylną ścianę ołtarza osłonięto
banerem z mapą osadnictwa
na ziemiach klasztornych z około
1260 roku, opatrzonej herbem
cystersów. W zamurowanej
wnęce prowadzącej niegdyś
do korytarza łączącego klasztor z kościołem, „zamontowano” duży obraz olejny imitujący
nieistniejący już korytarz, ożywiony postaciami zakonników.

Całość zabezpieczono, wyposażając wystawę w kamery
oraz czujniki antywłamaniowe
i przeciwpożarowe.
Na wystawie prezentowane są eksponaty pochodzące
ze zbiorów własnych parafii,
głównie ornaty, stuły, dalmatyki,
manipularze, welony kielichowe, bursy. Jednym z najstarszych
zabytków w prezentowanym
zbiorze jest ornat pochodzący
z 1735 roku. W zbiorach znajdują się również kapy, chorągwie,
dzwony, lampki, świeczniki
i wiele innych elementów wyposażenia. Unikatem są nuty
utworów, zamówionych przez
kamienieckich opatów, niewykonywane od kasaty zakonu w 1810
roku. Na wystawie prezentowana
jest niewielka część tej kolekcji.
Wystawa jest częścią planowanego MUZEUM KAMIENIECKICH CYSTERSÓW.
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Krystyna Toczyńska-Rudysz

PODSTAWOWE ZASADY KONSERWACJI
I ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW. PORADNIK DLA CZŁONKÓW
SIECI MUZEÓW DOMOWYCH
„Wszystko co robimy dziś – jutro będzie historią…
Mniej lub bardziej świadomie decydujemy, co i jak naprawić, a co i jak wymienić na nowe… Projektując historię,
stajemy się odpowiedzialni za to, co zniknie bezpowrotnie i jaki jest nasz wkład w unicestwienie tego, co do dziś
przetrwało i jeszcze ciągle jest… Jutro będzie rozliczać nas, a nie siebie z tego, co zastanie…”.
(Emilia Tabisz, tekst z wystawy „Idzie nowe” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, maj 2017)

W ramach realizacji zadań
Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych od 2010 roku
rozpoczęto organizowanie
warsztatów terenowych. Pozwoliły one na poznanie wielu
istniejących, głównie na Dolnym
Śląsku, tzw. muzeów domowych,
tworzonych przez pasjonatów
– kolekcjonerów, opanowanych
odwieczną ludzką skłonnością
do gromadzenia wokół siebie
osobliwych przedmiotów. Coraz szybciej przemijające mody
na różne sprzęty, obiekty sztuki
czy rzemiosła, przedmioty niezbędne ludzkiej egzystencji, zastępowane są nową technologią,
nowoczesnym wzornictwem
i materiałami. „Nowe” prowokuje
do ratowania i przechowywania
„starego” jako dowodu przemian
i staje się materialnym dokumentem minionego czasu.
Proces zbieractwa zaczął się
nasilać już w XIX wieku, kiedy
nastąpił szybki rozwój muzealnictwa regionalnego. Mówiono
wówczas, że rozpoczął się czas
kolekcjonowania wszystkiego,
co w otoczeniu człowieka wydaje się konieczne do zachowania
dziedzictwa przeszłości.
Dziewiętnastowieczne
przewidywania muzeologów
sprawdzają się dziś w zbiorach
muzeów domowych, gromadzących ogromną różnorodność przedmiotów i rozmaicie
je prezentując. Najczęściej są
one uzupełnieniem i dekoracją
wnętrz i otoczenia gospodarstw
agroturystycznych. Warto wymienić choćby gospodarstwo
„Sudeckie Chaty” w Kudowie-Zdroju, w którym na dziedzińcu
zgromadzono pod długą wiatą
wiele dawnych narzędzi rolniczych, a we wnętrzach gospody,
w części gastronomicznej, m. in.

zbiór wypreparowanych ptaków
i zwierząt. W łowisku „Złota Woda”
w Łomnicy k. Głuszycy od wielu
lat gromadzone są, w dużej mierze usystematyzowane, bogate
zbiory kultury materialnej. W Kątach Bystrzyckich rewaloryzowane jest zniszczone XIX-wieczne
gospodarstwo wiejskie, tzw.
Gottwaldówka, z całym bogactwem dawnego wyposażenia.
„Pasja” w Wojborzu prezentuje
wnętrza w typie dworkowym,
powstałe po adaptacji starego
wiejskiego gospodarstwa, wyposażone obecnie w stylowe
meble, dywany, obrazy. Z myślą
o turystach dobudowano aneks
z pięknie prowadzonym ogrodem. W Legnicy artysta plastyk,
brązownik, heraldyk, prezentuje profesjonalnie zgromadzone
obiekty w metalu: odlewy, medale, rzeźby. Koło Marciszowa,
w „Agro-Pustelniku”, wnętrze
służące agroturystyce wyposażono w stylowe szafy i komody.
W holu zainstalowano stary, malowany strop, a w stodole urządzono magazyn różnorodnych
ciekawych przedmiotów i pracownię stolarską. W Jarkowie,
w gospodarstwie „Ekologiczna
Aronia”, powstało niezwykłe „muzeum aniołów”, efekt wieloletniej
pasji właścicielki. Cenne bywają
zbiory wyrosłe z wielowiekowej
tradycji rodzinnej, gromadzące
stare dokumenty, listy, fotografie, itp. To tylko kilka wybranych
przykładów w ogromnej liczbie
muzeów domowych.
Liczba muzeów domowych
stale rośnie, sięga poza granice
Polski i dalej na Ukrainę, Czechy,
Słowację. Wszystkie zaskakują
zróżnicowanym bogactwem,
sposobem gromadzenia, prezentacji, a nade wsz ystko
sensem i wartością istnienia.

Godne poszanowania są gusta,
zamiłowania i pasje właścicieli,
indywidualność i spontaniczność
prezentacji.
W sytuacji muzeów domowych warunkiem długotrwałości zebranych przedmiotów jest
dbałość o ich stan zachowania.
Konieczna jest świadomość potrzeby podejmowania działań,
które pozwolą zachować dobrą kondycję obiektów. Trzeba
jednak pamiętać, że nieumiejętne traktowanie przedmiotów zamiast pomóc, może im
tylko zaszkodzić. W zależności
od materiału i techniki wykonania przedmiotów można
stosować podstawowe zasady
konserwacji, zawsze jednak pamiętając o konsultowaniu podejmowanych czynności z profesjonalistami. Prezentowany tu
skromny poradnik może ułatwi
właścicielom muzeów domowych podejmować właściwe
decyzje w sprawie przechowywania, ewidencjonowania,
konserwacji i eksponowania ich
„skarbów”.
Zasady ogólne
Generalnie wszystkich obiektów dotyczą następujące zasady
ogólne:
- Prowadzenie ewidencji
zbiorów (w formie elektronicznej
lub kartoteki), tzn. spisu wszystkich obiektów z fotografiami,
właściwie oznakowanych i opisanych oddzielnie dla każdego
przedmiotu w programie komputerowym lub karcie przedmiotu i ułożonych według kolejno
nadanych numerów – pozwala
to w razie zniszczenia lub zaginięcia przedmiotu właściwie
go przedstawić, by móc podjąć
rekonstrukcję lub poszukiwania.

- Konieczność oznakowania
wszystkich obiektów zgodnie ze
spisem całości zbiorów (dyskretnie tuszem lub etykietką, w miejscu najmniej ekspozycyjnym).
- Chronienie przed ogniem
i zalaniem, wilgocią, przesuszeniem, drewnojadami, grzybami
i pleśniami, dziennym i sztucznym światłem oraz zabrudzeniami i kurzem (w zależności od rodzaju i wrażliwości przedmiotu).
Półki, szafy, stelaże, służące do
przechowywania zbiorów, należy od czasu do czasu odkurzać
i przecierać wilgotną ściereczką
(można nasączyć ściereczkę preparatem do mebli drewnianych
lub powierzchni metalowych,
zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu preparatu).
- Wietrzenie pomieszczeń –
(trzeba wtedy kontrolować wilgotność i temperaturę i do tych
parametrów dostosować czas
wietrzenia).
Szczegółowe porady
i zalecenia
Szczegółowe porady i zalecenia dotyczą poszczególnych
rodzajów zbiorów – malarstwa,
grafiki i rysunku, rzeźby, rzemiosła artystycznego oraz wszelkich
innych.
Malarstwo, grafika, rysunek
Istnieją różne rodzaje malarstwa, w zależności od podobrazia, gruntu, warstwy malarskiej
i zabezpieczającej.
1. Typy podobrazia to: drewno, płótno, metal, papier/tektura,
kamień.
2. Grunt to warstwa kredowo-klejowa, na której farbami maluje się obraz. Grunt wyrównuje
powierzchnię i tworzy warstwę
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między podobraziem i malowidłem. Grunty z warstwą malarską
ulegają spękaniu w przypadku
niestabilnej temperatury i wilgotności. Powstają wówczas na
powierzchni malatury pęknięcia
i załamania (tzw. krakelury). Nie
wolno ich samemu naprawiać
(kitować, scalać farbą) – może to
jedynie zaszkodzić powierzchni
obrazu. W tym przypadku trzeba
zasięgnąć porady specjalisty.
3. Warstwa malarska to różnego rodzaju farby: olejna, akryl,
tempera, akwarela, plakatówka
oraz pastele, tusze i kredki. Trwalsze i stosunkowo mniej wrażliwe
na wilgoć i temperaturę są farby
olejno-żywiczne. Specjalnego
traktowania wymagają obrazy
pastelowe, które bez odpowiedniej warstwy zabezpieczającej
i oprawy mogą się osypywać.
4. Warstwę zabezpieczającą
stanowią werniksy i substancje
w aerozolu, tworzące po wyschnięciu powłokę ochronną
(fiksatywy).
Wszystkie warstwy są wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych. Często zdarza się
ciemnienie i tzw. ślepnięcie werniksu, co zmienia wyraz warstwy
malarskiej. Jeśli obraz nie ma ram
i trzeba go zrolować, należy go
zwinąć warstwą malarską na zewnątrz. Najlepiej przechowywać
dzieła malarskie w przeciętnej
wilgotności ok. 50%. Czyszczenie obrazów, w zależności od ich
stanu i wartości, należy albo powierzać dyplomowanym konserwatorom, albo czyścić je jedynie
z kurzu i brudu (tę czynność też
trzeba przeprowadzać ostrożnie – nie można czyścić z brudu chemikaliami powierzchni,
co do której trwałości nie ma
pewności). Jeżeli były przechowywane na przykład na strychach lub w pomieszczeniach
niesprzątanych, odkurzanie należy zacząć od odwrocia. Można
je czyścić pędzlem malarskim lub
miękką szczoteczką. Nie wolno
silnie moczyć powierzchni malarskiej, ponieważ nadmiar wody
może ją uszkodzić. Lico obrazu,
które ma widocznie błyszczącą
powierzchnię farby, można przetrzeć lekko wilgotną szmatką
ewentualnie z domieszką mydła
marsylskiego, ale to przecieranie należy rozpocząć na małej
powierzchni w rogu lub z boku
obrazu, by upewnić się, że malowidło nie ulega rozmyciu. Po
takim przetarciu na mokro trzeba całą czyszczoną powierzchnię

przetrzeć ponownie mocno wyżętą szmatką. Jeśli powierzchnia
zmatowiała, należy użyć paru
kropli octu winnego. Nie należy
werniksować bez zasięgnięcia
porady specjalisty.
Dla obrazów bardzo szkodliwe jest działanie drobnoustrojów, grzybów i pleśni. Występują
one, kiedy w pomieszczeniach
jest wilgotno lub za sucho. Począwszy od wilgotności 70%
zaczynają się rozwijać promieniowce, pojawia się biały proszek. Należy wówczas odkażać
zagrożone obiekty denaturatem
(do nabycia w sklepach chemicznych).
Najbardziej niebezpieczne są
drobnoustroje pojawiające się
na pracach o podłożu papierowym – grafikach, pastelach, dokumentach. Powstają
od nich czarne lub brunatne
plamy. Uszkodzenia tego typu
usunąć może tylko profesjonalny konserwator papieru.
Na papier źle działa bezpośrednie światło dzienne, żarowe
i jarzeniowe – odbarwia i wysusza. Najbezpieczniejsze dla ekspozycji jest oświetlenie LED-owe.
Najlepiej nie eksponować takich
przedmiotów dłużej niż 3 miesiące i koniecznie eksponować
je pod szkłem (im gorszy papier,
tym szybciej ulega zniszczeniu,
przesuszeniu i zabrudzeniu). Eksponowane obrazy na papierze
trzeba chronić przed światłem,
stosując lekkie zasłony lub specjalne folie antyUV w oknach
sal wystawowych. Wszystkie
prace na papierze powinny być
przechowywane w ciemności.
Do przechowywania grafik
i rysunków dobrze jest używać
sztywnych teczek i pudeł wykonanych z odkwaszonej tektury.
Kartki książek, zeszytów i pamiętników powinny być przekładane bibułą (najlepiej stosować
bibułę nasączoną preparatem
odkwaszającym). Pastele, które
osypują się na skutek wstrząsów
mechanicznych, należy układać
w teczkach poziomo, z przekładkami – najlepiej oddzielić je oprawą z grubej, kilkumilimetrowej
tektury, a powierzchnię malarską
przykryć cieniutką bibułką Można też utrwalać obraz pastelowy
za pomocą fiksatywy, ostrożnie ją
rozpylając, by obraz nie zmienił
koloru. Najlepiej jednak samemu
nie ingerować w pastele z powodu ich wyjątkowej wrażliwości.
W zbiorach muzeów domowych lub kolekcjach prywatnych

często spotkać można tzw. oleodruki, mylone z obrazami olejnymi. Obrazy olejne bywają zwykle
sygnowane przez autorów. Oleodruki modne stały się już w XIX
wieku, kiedy zaczęto stosować
technikę oleografii, tj. wielobarwnego druku farbami na płótnie,
z dodatkiem oleju. Powszechne
stały się również reprodukcje wykonywane techniką chromolitografii na papierze, odznaczające
się bardzo lśniącą powierzchnią.
Obrazy wykonywane tymi technikami zyskały szybko popularność, dzięki niewielkim kosztom
i ogólnej dostępności. Oleodruki
i wielobarwne reprodukcje należy przechowywać i eksponować jak oryginalne malarstwo
czy prace na papierze. Czyścić
je należy w następujący sposób :
odkurzać miękkim pędzlem, doczyszczać miękką gumką (białą),
podklejać rozdarcia specjalną taśmą przeznaczoną do podklejania papieru lub bibułą japońską
nasączoną wodą klejową z kleju
króliczego. Nie używać taśm tzw.
miodowych (tworzywo sztuczne) lub malarskich i dwustronnie
klejących.
Rzeźba
Wśród rzeźbiarskich kompozycji wyróżniamy trójwymiarową, pełnoplastyczną (może być
wolno stojąca) lub płaskorzeźbę
skomponowaną ze swoim tłem
(zazwyczaj płaskim). Materiałami
rzeźbiarskimi są: glina, gips(odlewy i odmiany alabastrowe),
kamień (piaskowiec, marmur,
granit, bazalt), metale(częste
odlewy brązowe), drewno, materiały ceramiczne, kość słoniowa, szkło, plastik, surowce i formy
mieszane.
Rzeźby tzw. małych form
to figurki i tym podobne małe
dzieła rzeźbiarskie z pogranicza
rzemiosła artystycznego. Rzeźby
kamienne, elementy kamienne
przechowywane najczęściej
na wolnym powietrzu narażone
są szczególnie na zabrudzenia,
osady pyłu, spalin i tłuszczy.
Wykonywane są z marmurów
i innych skał. Na Śląsku najczęściej z piaskowców, materiału
miejscowego. Rzeźby z twardych,
trwałych materiałów można czyścić wodą pod ciśnieniem z minimalną ilością rozcieńczonych detergentów. Nie należy malować
rzeźb kamiennych żadną farbą,
przede wszystkim olejną. Zatyka
ona porowatą strukturę kamienia

i zniekształca jego rysunek. Jeśli
natomiast w zbiorach znajdzie
się stara rzeźba ze śladami polichromii, należy ją zachować –
pomoże w datowaniu.
Rzeźby drewniane jak i inne
przedmioty z drewna są bardzo
często zagrożone drewnojadami, jak np. kołatkiem – chrząszczem, który niszczy obiekty
mechanicznie. Jego obecność
wykrywamy, kiedy na elementach drewnianych widoczne są
małe dziurki, z których sypie
się jasny proszek. Wyrój kołatka zdarza się wiosną i jesienią.
Każdy zaatakowany obiekt trzeba
poddać dezynsekcji i dezynfekcji
środkami skutecznie trującymi
owady i jednocześnie stosunkowo mało szkodliwymi dla człowieka. Trzeba ściśle przestrzegać
instrukcji użycia odpowiedniego
środka, kupionego w sklepie
chemicznym. Takim środkiem
może być Xirein (firma Kremer,
Polska) lub Xylotoks. Ze względu
na ich dużą toksyczność należy
je przechowywać w zamkniętych
szafkach, z dala od pomieszczeń
mieszkalnych.
Do zabiegu potrzebne jest
osobne pomieszczenie, gdyż
środki dezynsekcyjne mogą
spowodować duszności i alergie. Dlatego zabiegi należy wykonywać w maseczkach (nos, usta)
i w rękawiczkach.
Zabieg dezynsekcji drewna
powinien być przeprowadzany
po zastosowaniu środka do dezynsekcji. Należy szczelnie owinąć obiekt odpowiednio długą
i szeroką folią; w tym opakowaniu trzymać go przez około
2 tygodnie. Zabieg wykonuje się
pędzlem nasączonym środkiem
dezynsekcyjnym – pokrywa się
wszystkie zaatakowane powierzchnie, można też użyć strzykawki, by wprowadzić środek do
otworów wydrążonych przez kołatka. Bardzo zniszczone części
drewniane można utwardzać
roztworem żywicy damarowej,
ale zabieg ten może wykonywać
tylko fachowiec.
Rzemiosło artystyczne
Wśród wytworów rzemieślników, stolarzy, cieśli, kowali
i innych, mogą pojawiać się
przedmioty wysokiej klasy artystycznej. Mówimy wówczas
o rzemiośle artystycznym z zakresu złotnictwa, jubilerstwa,
kowalstwa artystycznego, konwisarstwa (np. wyroby z cyny),
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meblarstwa, introligatorstwa,
hafciarstwa, koronkarstwa, tkactwa (tkaniny), ceramiki, szkła artystycznego i innych. Wszystkie
obiekty rzemiosła artystycznego
wymagają utrzymywania w czystości i zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania.
Metale są bardzo czułe
na wilgoć powodującą korozję
– im bardziej sucho, tym lepiej.
Srebro nieczyszczone czernieje,
patynuje się, a po dłuższym czasie też ulega korozji. Tylko złoto
i platyna nie korodują. Cyna jest
bardzo czuła na zmianę temperatury. Można ją czyścić z zachowaniem ostrożności. Jeśli znajduje się dłużej w temperaturze
poniżej kilku stopni, chwyta ją
tzw. trąd, czyli na powierzchni
przedmiotu występują plamy,
które są nie do usunięcia.
Obiektów metalowych nie
należy czyścić ostrymi szczotkami, by nie zarysowywać ich
powierzchni. Najlepiej używać
różnego typu mleczek czyszczących, a po zmyciu wycierać
do sucha. Do czyszczenia żelaza
można stosować dostępne środki
chemiczne, zabezpieczać antykorozyjnymi pastami dostępnymi na rynku. Bardzo przydatny
do tych zabiegów jest środek
tzw. WD–40 w aerozolu, który
zabezpiecza metalowe powierzchnie. Można stosować
pasty czyszczące, np. „Kiwi”
do metalu, srebra i mosiądzu,
„Sidol”, także do mosiądzu oraz
lakier V-33 do zabezpieczania
powierzchni metalowych.
Szkło i ceramika nie stwarzają większych problemów
konserwatorskich. Ich podstawową wadą jest kruchość. Często
zdarzają się procesy rozsadzania
i pękania na skutek naprężenia
od środka. Jest to jednak proces
długotrwały, rzadko występujący. Generalnie ceramikę i szkło
należy myć, zabezpieczać przed
brudem i kurzem, które osiadają
na trwale i niszczą powierzchnię.
Przechowywanie i konserwacja tkanin jest trudna i kłopotliwa. Ulegają one całemu
szeregowi niszczących czynników. Tkaniny pochodzenia
zwierzęcego, jak wełna i jedwabie, reagują inaczej niż bawełna i len. Niemniej, wszystkie
się niszczą. Mniej zagrożone są
tkaniny z tworzyw sztucznych.
Najgroźniejszym wrogiem tkanin
jest światło słoneczne i sztuczne,
promienie podczerwone i ultrafioletowe. Część promieniowania

jest odbijana, część pochłaniana.
Zachodzą wówczas reakcje fotochemiczne, jaśnienie barwników
(płowienie), przegrzanie, rozkład,
wysuszanie i wykruszanie. Idealnie jest przechowywać tkaniny
w ciemności. Jeśli je wystawiamy,
należy natężenie światła bardzo
ograniczyć (50–70 luksów maksymalnie). Na wystawie należy
stosować gęste zasłony i wyeliminować ogrzewanie gazowe.
W szafach lub gablotach dobrze
jest przekładać tkaniny warstwą
ligniny, ręcznikami papierowymi.
Wskazane jest wietrzenie i niska
temperatura. Dobrze jest od czasu do czasu robić przeglądy antymolowe, przekładać gazetami,
wkładać woreczki zapachowe.
Zabytkowe ubiory lepiej przechowywać poziomo. Gładkie
tkaniny można nawijać na rolki
(do zdobycia w sklepach z tkaninami). Podobnie należy postępować z dywanikami i makatami.
Inne
Zbiory narzędzi i urządzeń
gospodarczych i rolniczych
należy eksponować pod zadaszeniem, chronić od wody i nie
mieszać z urządzeniami innego
typu. Potrzebna jest tu systematyka, wówczas wystawa staje się
bardziej czytelna.
Wypreparowane ptaki i zwierzęta również ulegają zabrudzeniom i zakurzeniom. Czyścić
należy je delikatnie miotełkami,
przecierać lekko wilgotną ściereczką z minimalną ilością octu,
celem odtłuszczenia. Można też
spryskiwać delikatnie środkami
owadobójczymi (do nabycia
w sklepach chemicznych), jeśli
ich obecność stwierdzimy.
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Przybory i środki
do czyszczenia
Przy czyszczeniu z brudu
i kurzu malarstwa, rzeźby i tkanin należy stosować następujące
przybory, środki i zasady:
1. pędzel płaski szczeciniak szerokości 5–10 cm,
2. pędzel miękki, płaski lub okrągły szerokości 2–4 cm,
3. waciki do czyszczenia powierzchni malowanej olejno
i temperowo, a także do powierzchni malowanej rzeźby
drewnianej,
4. ściereczki białe uniwersalne
na rolce, bardzo praktyczne do
wszelkich czynności na sucho
i mokro,
5. mydło marsylskie,
6. do przenoszenia wrażliwych
przedmiotów polichromowanych, w tym złoconych, należy
używać odpowiednich rękawiczek,
7. do opakowywania przedmiotów zabytkowych należy używać
folii powietrznej, szarego papieru
i tyveku,
8. plamy i brud na tkaninach zabytkowych powinno się oddać
do czyszczenia specjalistom.
W sytuacji intensywnego
rozwoju sieci muzeów domowych istotną sprawą byłoby
prowadzenie przez organizatorów tej sieci aktualizowanego
na bieżąco spisu muzeów członkowskich z ich podstawowymi
danymi. Poszczególne muzea
domowe powinny posiadać
ewidencję swoich zbiorów,
również z danymi dotyczącymi poszczególnych obiektów
lub zespołów (np. radia, żelazka, kufle itp.). Proponujemy
do tego celu zamieszczone

w tym artykule dwa wzory kart,
które byłyby przydatne, zwłaszcza przy digitalizacji zasobów
muzeów domowych: wzór Karty
Ewidencyjnej Muzeum-Członka Sieci i wzór Karty Obiektu
dla zbiorów poszczególnych
muzeów.
Bardzo pomocna w każdym
muzeum domowym byłaby biblioteczka podręczna, w której
znalazłyby się katalogi, informatory, leksykony i poradniki
dla kolekcjonerów. Opracowania te można nabywać w księgarniach, na giełdach książek
i targach staroci, są też dostępne
w bibliotekach. Organizatorzy
sieci planują opublikowanie
obszernego zestawienia takiej
literatury.
Dla prowadzących muzea
domowe bardzo pomocny i inspirujący byłby kontakt z profesjonalnymi muzeami i muzealnikami. Wcześniej przygotowana
i uzgodniona wizyta pozwoliłaby
poznać organizację placówki muzealnej od wewnątrz, obejrzeć
magazyny, pracownie, poznać
sposób ewidencjonowania zbiorów, ich zabezpieczenie, obejrzeć
wystawy. Dla dobra muzeów domowych warto czynić starania
o ściślejszą współpracę muzeów
ze zbieraczami, kolekcjonerami
i pasjonatami. Warto byłoby
także pobudzić zainteresowania
profesjonalnych muzeów istnieniem muzeów domowych i ich
ważną rolę w dziedzinie ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Tekst konsultowały: Renata
Dubiel-Białas (rzeczoznawca,
konserwator dzieł sztuki, Ustroń)
Maria Marcinowska (kustosz Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu)
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JUBILEUSZOWE KINO NA GRANICY W CIESZYNIE

Festiwalowa publiczność wraz z Łukaszem Maciejewskim, dyrektorem programowym Kina na Granicy szczelnie wypełniła teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

W dniu 3 maja zakończył się
XX, jubileuszowy Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”. Przez
cały tydzień w pięknym Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie oraz w kinach w Czeskim
Cieszynie odbywały się projekcje
aż 150 filmów. Były to produkcje
z Polski, Czech i Słowacji, które
wzbudziły rekordowe zainteresowanie wśród widzów.
Trudno było dostać się
na niektóre filmy, kolejki kinomanów ustawiały się już

na godzinę przed projekcją. Warto zauważyć, że po kilku latach
powróciły nad rzekę Olzę projekcje transgraniczne, które odbywały się już po zmroku. Widzowie
byli w Czeskim Cieszynie, a ekran
ustawiono na drugim brzegu
Olzy za granicą w Cieszynie.
W ramach retrospektyw widzowie z trzech krajów mogli zobaczyć niektóre filmy K. Zanussiego
i Danuty Stenki.
B y ł y t a k ż e p re m i e r y,
np. „Tłumacz” w reż. Martina

Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy wraz z Agnieszką
Holland i Martą Meszaros. Fot. Julian Golak

Sulika. Można było zobaczyć
najnowszy film Romana Polańskiego pt. „Prawdziwa historia”
oraz słynną już „Zorzę Polarną”
w reżyserii Marty Meszaros.
Niezwykłym wydarzeniem
było spotkanie dziesięciu wybitnych reżyserów -10 wybitnych
kobiet, które nazwano „reżyserzycami”. W długiej dyskusji „reżyserzyc” , którą próbował moderować Łukasz Maciejewski, dyrektor
programowy „Kina na Granicy”,
wystąpiły takie autorytety świa-

ta filmu, jak: Agnieszka Holland,
Marta Meszaros, Magdalena Łazarkiewicz, Kinga Dębska, Maria
Sadowska, Aleksandra Terpińska,
Alicja Albrecht, Olga Chajdas oraz
Jagoda Szelc.
Warto dodać, że w ramach
tygodnia filmowego w Cieszynie
odbyły się również wystawy, debaty, spotkania z twórcami oraz
spotkania Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej. Festiwal
będzie kontynuowany także
w latach następnych.

Niezwykłym wydarzeniem było spotkanie z publicznością w sali teatru 10 wybitnych
polskich reżyserzyc. Spotkanie prowadził Łukasz Maciejewski. Fot. Julian Golak
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ZAPACH RAJU
Napisane w,, Myślach w Drodze do Radkowa ’’ na wernisaż
Very Kopeckiej
Moja Ziemia ma dwa Oblicza.
Gdy nadchodzi Maj, ożywa
Dusza tej Ziemi. Nie tylko ta boleśnie zraniona
wojną, rozpaczliwie szukająca zapomnienia, rozkrzyczana
głosem pierwszych osadników,
wesoło nawołująca Wielkiego
Niepoznanego, ale też ta uprzednia... Tajemnica Pokoju przerwanego wpół... Przystanku Historii.
Przystanku na żądanie. Spowita
mgłą Exodusu. Dusza zamknięta
w kamieniach, które mówią.
Kamieniach na Szaniec i w kamieniach, które z pól zrodzone.
Pierwej niźli ziarno
złote i chleb.
O, właśnie zapada Zmierzch
majowy. Zorze Zachodu gasną
powoli łagodną
poświatą. Skrada się mrok
i wypełnia Przestrzeń ciepłym
Oddechem Ciemności i
Słowikami. Idą Matki z kościoła. Spokojne i ufne. Pełne wiary i
nadziei, że jutro
też wstanie Dzień. Niosą
książeczki do nabożeństwa ;
miło skryte w dużych spraco –
wanych dłoniach. Dłoniach,
które natenczas miękkie i ciepłe
się stają. Idą Babunie
w czepkach koronkowych i
sukniach sutych... i dziewczęta
się śmieją. Jak to dziewczęta... Matki powoli, statecznie i z należytą godnością
zmierzają ku domostwom..
chleb piec powszedni i ciasta
na niedzielę... strucle słodkie...
dzieciom.
Zapach Chleba. Zapach ciasta roznoszący się na poddaszu,
w dziecięcej izbie,
pośród belek starych, dębo-

wych i lipowych kołysek. Pośród
łóżek drewnianych co
jak statki na morzu nigdy nie
widzianym, płynęły wyobraźnią
w nieznane Przestrzenie. W Przyszłość. I któż zna Przyszłość. I któż
chciałby ją znać? Któż miałby
odwagę unieść ją i wytrzymać. To brzemię żelazne. Brzemię
Marsowe.
Lepiej odpłynąć w bezpieczną Krainę Snu.
Hans, Hans nie dostałeś dzisiaj kolacji... nie pomogłeś Mateczce skopków z mlekiem
przynieść. Zapach ciasta i
ciekawość bosych, różowych
dziecięcych stóp na skrzypiącej
podłodze. Woń wanilii i smażonych konfitur... Od Mateczki
z kuchni. A za oknem drzewa
kwitnące na śluby przybrane...
Zapach... Zapach Raju.
Ale gdzież są mężczyźni?
Azali na kuflu piwa w gospodzie,
siedzą radząc nad mapami Świata? Gdzie są mężczyźni!!!
Łagodny zmierzch wypełnia
się Pokojem Nocy. I tam gdzieś
w Ciemnościach zakwita Kwiat
Nieznany... Zakwita Tajemnicą.
I znów budzi się Świt, zielonością i bujnością pierwszych
wiosennych traw.
Wypas. A po Zachodzie, wieczorny udój krów. Ręce kobiece,
proste i uczciwe.
Wilgotne od mleka. Dźwięczy
skopek pełen białego i spienionego płynu... Zapach
mleka... Skrzypią drzwi obórki. Drewniaki stukają na kamiennym dziedzińcu...
ułożonym z dużych, nierównych głazów przyniesionych z
gór. Biała płócienna koszula
świeci w ciemności. Kobieta
lekko przechylona niesie wiadro
ku domowi. Tam, gdzie

za oknem ciepłe lampy domu
i ogień na palenisku.
Ale, gdzie są mężczyźni!!! Czy
piszą Historię Świata?
Moja Ziemia dwie ma Dusze.
Słyszę je gdy nadchodzi Maj.
Ta druga Dusza... Słyszysz?
Snuje się Pieśnią rzewną, wplata
w dymy ognisk,
ściele aksamitną miękkością
pierwszej zieleni traw. Brzęczy
łańcuchami krów powracających
z pastwiska. Ciągną je po ziemi,
uderzając w wyrwy i kamienie.
Dźwięczy metaliczną, sytną muzyką baniek na mleko. Zapach
mleka i potu. Dźwięk niesie się
przez pola i pastwiska, łagodnie wypływa z chylącego się ku
Zachodowi Dnia... ku Domowi...
Zapadający mrok przyjaźnie zapala Lampy Domu.
Mleczne krowy powracające
z pastwiska. Zmierzchy rozświetlone bielą kwitnących
sadów. Oddech ziemi... Ten
sam Oddech dla Obojga Narodów.
Krowy brzęczą łańcuchami...
Wymiona ich wezbrały mlekiem...
gładkie i pękate.
Dziewczyny wesołe śmigają
w ucieczce chłopakom. A chłopcy
straszą, po krzakach przyczajeni.
I gromko wołają... nagle... ni stąd,
ni zowąd. Dziewczyny piszczą
i uciekają. Janku, Janku... Boć
to może i duchy, a i mąż przyszły
może jakowyś...
Janku! To ty? Matki w domach
chleb pieką, Babunie w pierzyny
do snu układają dzieci.
Ale gdzie są mężczyźni?
Gdzie są mężczyźni?!!!
Czy radzą znów nad mapami
Świata...?

Monika Maciejczyk

A tam z pól śpiew z dala słychać, porykiwanie bydła i rżenie
koni. I ku domom idą.
Domom co jeszcze w Serce
Ojcom i Dziadom nie zapadły, ino
oczom poznane, Młodym
i dzieciom, co już tu zrodzone. Domom Obcym, co to Wielką Tęsknotę wyzwolić potrafią
za tym, co na Wschodzie ostało.
Starczy mgnienie Słońca, wiatr
ciepły od pola, zapach znajomy
i już... łzy się toczą Staruszkom
po policzkach...
Domy Obce... może bogatsze? Lecz nie Tamte kochane, co
w Duszę korzeniami wrosły.
A Tu, Domy obce. Oswajane
dzień po dniu, pracą i życiem. Narodzinami i umieraniem. I będą
rosły Tu dzieci jak młode drzewa.
Zapuszczą korzenie, pokochają.
A tylko gdzieniegdzie w sadzie, wiatr niespodzianie w starej
czereśni zaszeleści...
Tuż przy miedzy... murem
kamiennym w trudzie dawnym
usłanej jako Szaniec Kamienny.
Na Kamieniu Kamień. Kamienie,
które mówią...

Monika Maciejczyk

GERUCH DES PARADIESES MEIN LAND HAT ZWEI GESICHTER
Wenn der Mai kommt, belebt
sich die Seele dieses Landes.
Nicht nur diese durch den Krieg
schmerzlich verwundete, diese
verzweifelt nach Vergessenheit
suchende, diese in Stimmen der
ersten Siedler schreiende, diese
fröhlich den Großen Unerkannten rufende, sondern auch die

Vorherige … Das Geheimnis des
Friedens entzweigebrochen …
der Haltestelle der Geschichte.
Der Haltestelle auf Wunsch. Eingehüllt vom Nebel des Exodus.
Die Seele in Steinen eingeschlossen, die sprechen. In Steinen für
die Schanze und Steinen auf Feldern geboren. Eher als goldenes

Korn und Brot.
O, gerade bricht die Maidämmerung ein. Das Abendrot
verblasst langsam mit sanftem
Schein. Die Dunkelheit schleicht
sich heran und füllt den Raum
mit warmem Hauch von Dunkelheit und mit Nachtigallen.
Es kommen die Mütter aus der

Kirche. Ruhig und vertrauensvoll.
Voller Glauben und Hoffnung,
dass morgen auch ein Tag ist.
Sie tragen Gebetbücher; schön
versteckt in großen, abgearbeiteten Händen. In Händen, die
zu jener Zeit weich und warm
werden. Es kommen Großmütterchen in Spitzenhauben und
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Kräuselkleidern … und die Mädel
lachen. So wie die Mädel.
Die Mütter gehen langsam,
bedächtig und mit gebührender
Würde auf ihre Gehöfte zu, das
täglich Brot backen und Kuchen
für den Sonntag … süße Strudel
… für die Kinder.

über die Karten der Welt? Wo
sind die Männer!!!

Geruch des Brotes. Geruch
des Kuchens, der sich auf dem
Dachboden verbreitet, in der
Kinderstube, inmitten alter Balken, Eichenbalken und Lindenholzwiegen. Inmitten hölzerner
Betten, die wie Schiffe auf dem
nie gesehenen Meer in Phantasie
in unbekannte Räume zogen. In
die Zukunft. Und wer kennt die
Zukunft? Und wer möchte sie
kennen? Wer würde es wagen, sie
zu tragen und es auszuhalten?
Diese Eisenlast. Die Last des Mars.
Lieber schweift man ins sichere Traumland ab.
Hans, Hans, du hast heute
kein Abendbrot bekommen
… Du hast der Mutter nicht
geholfen, die Milchkannen
herzubringen. Der Geruch des
Kuchens und die Neugier der nackten, rosa Kinderfüße auf dem
knarrenden Fußboden. Duft der
Vanille und der köchelnden Konfitüre ... Von der Mutter aus der
Küche her. Und vor dem Fenster
blühende Bäume zur Heirat geschmückt … Geruch … Geruch
des Paradieses.

Und wieder bricht der Morgen an, mit Grün und Üppigkeit
der ersten Frühlingsgräser. Weiden. Und nach dem Sonnenuntergang das Abendmelken der
Kühe. Frauenhände, einfache
und ehrliche. Feucht von Milch.
Es klimpert der Milcheimer voller weißer und schaumiger Flüssigkeit … Milchgeruch … Die
Stalltür knarrt. Die Holzschuhe
klappern auf dem steinernen
Innenhof … die großen, holprigen Felsbrocken wurden von den
Bergen geholt. Das weiße Leinenhemd leuchtet im Dunkeln. Die
Frau, leicht geneigt, trägt einen
Eimer nach Hause, wo drinnen
warme Hauslampen und Feuer
im Herd sind.

Aber wo sind die Männer?
Sind sie im Gastahaus beim Biertrinken, sitzen sie und beraten

Die milde Dämmerung füllt
sich mit Frieden der Nacht. Und
irgendwo dort in der Dunkelheit
blüht eine Unbekannte Blume
auf . . . Sie erblüht mit Geheimnis.

Aber wo sind die Männer?
Schreiben sie die Geschichte
der Welt?
Mein Land hat zwei Seelen.
Ich höre sie, wenn der Mai
kommt.
Diese zweite Seele … Hörst
du? Sie schweift im wehmütigen
Lied, wird in den Rauch der Feuer
eingeflochten, wallt mit samtiger Sanftheit des ersten Grün
der Gräser. Sie scheppert mit

Ketten der Kühe, die von der
Weide kommen. Sie ziehen sie
auf dem Boden hin und schlagen
an Löcher und Steine. Sie klimpert mit metallischer, sättigender
Milcheimermusik. Geruch von
Milch und Schweiß. Der Klang
wird über Felder und Weiden getragen, fließt sanft aus dem Tag,
der sich dem Abend zuneigt ….
dem Haus … Die zunehmende
Dunkelheit macht freundschaftlich die Hauslampen an.
Von der Weide zurückkehrende Milchkühe. Dämmerungen
werden vom Weiß blühenden
Obstgärten erhellt. Der Atem
des Landes … Derselbe Atem
für beide Nationen.
Kühe scheppern mit Ketten
… Ihre Euter schwellten von
Milch an … glatt und bauchig.
Fröhliche Mädel flitzen auf
der Flucht vor Jungs. Und die
Jungs erschrecken, in Büschen
lauernd. Und rufen laut … plötzlich … ohne Grund. Die Mädel
quietschen und rennen davon.
Janek, Janek … Vielleicht sind
es Geister, oder vielleicht ein
Ehemann mal in Zukunft …
Janek! Bist du das? Die Mütter
backen in Häusern Brot, die Großmütterchen legen die Kinder in
Daunenbetten schlafen.
Aber wo sind die Männer?
Wo sind die Männer? !!!
Beraten sie wieder über die
Karten der Welt … ?

hören und das Brüllen des Viehs
und Wiehern der Pferde. Und sie
gehen in Richtung der Häuser.
Der Häuser, die in die Herzen
der Väter und Großväter noch
nicht gefallen, nur den Augen
bekannt sind, Jugendlichen und
Kindern, die schon hier geboren
wurden.
Fremder Häuser, die eine große Sehnsucht auslösen können,
danach, was im Osten geblieben
ist. Es genügt ein Sonnenschein,
ein warmer Wind vom Feld her,
ein vertrauter Geruch und
schon … rollen die Tränen auf
den Wangen der Alten …
Fremde Häuser … vielleicht
reichere? Aber nicht diejenigen
geliebten, die in der Seele verwurzelt waren.
Und hier, fremde Häuser. Mit
denen man sich Tag für Tag vertraut macht, durch Arbeit und
Leben. Durch Geburten und Sterben. Und hier werden die Kinder
wie junge Bäume wachsen. Sie
werden Wurzeln schlagen, sie
werden lieben.
Und nur hier und da raschelt
im Obstgarten unerwartet der
Wind in der alten Kirsche …
Gleich am Rain … mit der
Steinmauer in der früheren Qual
als Steinschanze errichtet. Stein
auf Stein. Steine, die sprechen.
				
		
[übersetzt von Irena Rogowska]

Und von Weitem, dort von
den Feldern her ist ein Gesang zu

Monika Maciejczyk

VŮNĚ RÁJE
Napsáno „V myšlenkách cestou do Radkova” na vernisáž
Věry Kopecké
Má země má dvě tváře.
Když nadchází máj, ožívá
duše té země. Nejen ta bolestně zraněná válkou, v rozpacích
hledající zapomenutí, rozkřičená
hlasy prvních osadníků, vesele
vyvolávající Velkého Neznámého,
ale také ta předchozí, jež je tajemstvím míru rozervaného
napůl... Zastávky historie... Zastávky na znamení. Opředená
mlhou exodu. Duše zamčená v
kamenech, které mluví. V kamenech na násypu a v kamenech,
které jsou napůl zrozené. Dříve

než zlaté zrno a chléb.
Ó, právě padá májový soumrak. Pomalu s malebným
přísvitem vyhasínají červánky
západu. Vkrádá se šero a vyplňuje prostor teplým dechem tmy
a slavíky. Matky jdou z kostela.
Klidně a s důvěrou. Plné víry a
naděje, že zítra opět nastane
den. Nesou náboženské knížky.
Mile je ukrývají ve velkých upracovaných dlaních, v dlaních, které se v té chvíli stávají měkké a
teplé. Jdou babky v krajkových
čepcích a širokých sukních. A
děvčata se smějí. Tak jako děvčata. Matky pomalu, rozhodně a s
náležitou důstojností kráčejí k

domovu... upéci chléb vezdejší
a koláče na neděli a sladké dalamánky pro děti.
Vůně chleba, vůně koláčů se
vine do podkroví, do dětských
pokojů, mezi starými dubovými
trámy a lipovými kolíbkami.
Mezi dřevěnými postelemi,
jež jako koráby na moři, které
nikdy nespatřily, plynuly v představách neznámým prostorem.
Do budoucnosti. A kdo zná budoucnost. A kdo by ji chtěl znát?
Kdo by měl odvahu ji unést a
vydržet. To železné břímě. Hrozivé břímě.
Raději odplout do bezpečné
krajiny snů.

Hanzy, Hanzy, dnes nedostaneš večeři, nepomohl jsi matičce
přinést bandasky s mlékem. Vůně
koláčů a zvědavost bosých růžových dívčích chodidel na vrzající
podlaze. Vůně vanilky a pečené
zavařeniny... Od matičky v kuchyni. A za oknem kvetoucí stromy
přistrojené na svatbu. Vůně. Vůně
Ráje.
Ale kde jsou muži? Zdali na
džbánku piva v hospodě, sedí a
debatují nad mapou světa? Kde
jsou muži?
Malebný soumrak přechází
v poklid noci. A někde tam v
temnotě rozkvétá neznámý květ.
Rozkvétá tajemství.
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A znovu se budí světlo, zelení
a bujností prvních jarních trav.
Pastva. A po západu večerní dojení krav. Ženské ruce, prosté a
poctivé. Vlhké mlékem. Zvonící
díže plné bílé zpěněné tekutiny.
Vůně mléka. Skřípou dveře stáje.
Na kamenném zápraží z velkých
nerovných balvanů přinesených
z hor ťukají dřeváky. Ve tmě svítí
bílá plátěná košile. Mírně sehnutá
žena nese vědro k domu. Tam
kde hřeje teplo lampy a oheň
v peci.
Ale kde jsou muži!!! Píší historii světa?
Moje země má dvě duše. Slyším je, když přichází máj.
Ta druhá duše... Slyšíš? Svíjí se
tklivou písní, vplétá se do dýmu

ohně, stele aksamitovou měkkost
první zeleně trav. Řinčí řetězy
krav vracejících se z pastvy. Táhnou je po zemi, narážejí o hrboly
a kameny. Zní sytou kovovou melodií konví na mléko. Vůně mléka
a potu. Zvuk se nese přes pole
a pastviny, měkce splývá ze dne
chýlícího se k západu... k domu.
Zanikající soumrak přátelsky zažehuje lampy domu.
Mléčné krávy navracející se
z pastviny. Přítmí rozsvěcující se
bělí kvetoucích stromů. Dech
země. Ten samý dech pro oba
národy.
Krávy řinčí řetězy. Jejich
vemena jsou naběhlá mlékem,
hladká a popraskaná. Děvčata se
vesele vysmekávají v běhu chlap-
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cům. A chlapci straší přikrčení v
keřích. A hlasitě volají... najednou... ani odsud, ani odtamtud.
Děvčata piští a utíkají,... Janku,...
Janku... Můžou to být i duchové, ale i nějaký budoucí muž...
Janku...! To ty? Matky v domech
pečou chléb, babičky ukládají do
peřin děti.
Ale kde jsou muži? Kde jsou
muži?!!! Znovu debatují nad mapou světa?
A tam z daleka z polí je slyšet
zpěv, ryk dobytka a ržání koní.
Jdou k domům. K domům, co ještě nepřirostly otcům a dědům k
srdci, známé jen očím, mladým a
dětem, co se tu už narodily. K cizím domům, co dokážou probudit velký stesk po tom, co zůstalo

na východě. Stačí záblesk slunce,
teplý vítr z pole, známá vůně...
a už se kutálejí slzy stařečkům
po tvářích...
Cizí domy... možná bohatší? Ale ne tamty, milované, co
do duše kořeny vrostly. A tady,
domy... cizí. Den po dni osvojované, prací a životem. Rozením
a umíráním. A budou tady růst
děti jako mladé stromy. Zapustí kořeny, zamilují se. A jenom
tam, kdesi v sadu vítr nečekaně
ve staré třešni zašelestí. Těsně u
meze... dávno pracně vyskládaná
kamenná zeď jako násep. Kámen
na kameni. Kámen, který mluví...
Přeložila Věra Kopecká - Křinice /
Česká republika

Ewa Jazienicka

WYSTAWA SZLAK DO WOLNOŚCI W DZIERŻONIOWIE
W dniu 24 kwietnia 2018 roku
w Bibliotece Miejskiej w Dzierżoniowie zostało zorganizowane
spotkanie młodzieży szkolnej
z Julianem Golakiem, który
od 20 lat jest szefem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
a także od trzech lat pełni funkcję
wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
Tematem spotkania były działania niepodległościowe działaczy pierwszej SOLIDARNOŚCI
w latach 1980 - 1989 oraz powstanie i działalność międzynarodowej organizacji społecznej
pn. Solidarność Polsko-CzeskoSłowacka.
Godzinne spotkanie było
pełne wspomnień osobistych
Juliana Golaka z tamtych lat oraz
przypomnieniem historii powstania i mało znanej działalności tej
organizacji w latach 1980 - 1989.
Młodzież zapoznała się z także
z ekspozycją ciekawych materiałów archiwalnych na wystawie pt.
„Szlak do Wolności”. Spotkanie
trwało ponad godzinę i wzbudziło duże zainteresowanie wśród
młodzieży, dla której ten temat
jest mało znany , bowiem praktycznie nie ma go w podręcznikach szkolnych.
Na spotkanie przybyli również lokalni kombatanci Marian
Kowal i Mateusz Cegiełka oraz
burmistrz miasta Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski.

Podczas zwiedzania wystawy „Szlak do Wolności”, rozmowa dwóch działaczy pierwszej Solidarności, Juliana Golaka i Mariana
Kowala, którzy otrzymali honorowe odznaczenia „Za zasługi dla Niepodległości”.

Młodzież szkolna z Dzierżoniowa na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece wysłuchała prelekcji Juliana Golaka oraz zapoznała się
z unikalnymi materiałami archiwalnymi na wystawie „Szlak do Wolności”.
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WSPOMNIENIA POLANICZAN
Leonhard Lutzke z Zieleńca,
zakochany w Polanicy
Różny jest stosunek dawnych
mieszkańców ziemi kłodzkiej, jeśli chodzi o chęć odwiedzenia
starej ojczyzny. Są wśród nich
tacy, którzy tak dalece obawiali
się konfrontacji zapamiętanych
z młodości obrazów z rzeczywistością i współczesnością,
że programowo nie przyjeżdżali nigdy. Nie chcieli rozwiewać wspomnień z Krainy Pana
Boga utraconego raju. I należy
to zrozumieć. Inni jak najszybciej
pragnęli odwiedzić swoją miejscowość, dom, aby odświeżyć
wrażenia. Absolutnym rekordzistą w liczbie przyjazdów jest
Helmut Goebel z Monastyru
(Münster), który swój rodzinny
Szalejów Dolny odwiedził ponad
120 razy. Jednak mieszkaniec Halle w Saksonii-Anhalt Leonhard
Lutzke (rocznik 1928) przyjeżdżał
58 razy, bywał tu zimą i latem,
spędzając w ciągu kilkudziesięciu
lat każdy urlop. Z jego wyliczeń
wynika, że przebywał tu łącznie
około dwa i pół roku.
Pochodzi z Zieleńca, gdzie
sołtysem był jego ojciec, a ten
wraz z braćmi był jednym z budowniczych tamtejszego kościółka. Toteż pierwsze odwiedziny
w 1968 roku, gdy Niemcy mieszkający w byłym NRD mogli już
przyjeżdżać do Polski, skierował
do tej najwyżej na Śląsku położonej miejscowości. Poznał wielu
Polaków, z wieloma się zaprzyjaźnił. Tak było z rodziną Mostowych
z Włodowic, której głową był sztygar z kopalni w Nowej Rudzie.
W tej rodzinie Leonhard czuł się
jak król. Gdy zmarła żona sztygara
pozostawiając pięcioro dzieci, Leonhard ze swoją rodziną pomógł
wyremontować dom. Zapamiętał
też, że w 1981 roku, gdy w Polsce
szalała inflacja, za wczasy płacił
11 milionów złotych. Nie zapomniał również, że w sklepach
brakowało nawet cytryn.
Po latach za swoją przystań
na ziemi kłodzkiej obrał Polanicę
i przez 30 lat gościł u rodziny Paterak. Seniorka rodu, Halina Paterak, przed 1945 rokiem nazywała się Hilde Kastner i była jedną
z kilku polanickich Niemek, które
znalazły sobie polskich mężów
i pozostały w ojczyźnie. Zamiesz-

Leonard Lutzke z rodziną Haliny Paterak. Ul. Dębowa w Polanicy-Zdroju. Początek lat 90. XX w.

Leonhard Lutzke z Sylwią Grzybowską i autorem. Ul. Dębowa około 2012 r.

kiwała przy końcu ulicy Dębowej,
wysoko nad doliną Jodłownika
(niem. Wiesenthal). Po drugiej
stronie potoku stał niegdyś
w dole jej rodzinny dom. Ciekawie o tym napisał w „Gazecie
Gmin” red. Bolesław Jaśkiewicz.
W rodzinie Pateraków, mogąc
porozmawiać z Hildą i jej przyjaciółką Erną Biegus (z domu
Tschöke, wyszła za polskiego
lekarza), Leonhard znalazł nie
tylko przystań, ale i raj. Tu mógł
grać na keyboardzie, pisać wiersze i fraszki, które później wydał
w kilku publikacjach książkowych, kalendarzach i czasopismach. Towarzyszył dorastaniu
wnuczek Hildy. Po śmierci Hildy

był gościem córek Hildy, Barbary Kuchty i Lidii Janiszewskiej.
Na jego prośbę urządzano grille i zapraszano znajomych. Sam
kilkakrotnie byłem w tym gronie,
gdyż Leonhard ceni rozmowę
o historii, mogłem więc przekonać się o zdecydowaniu jego
poglądów historycznych. Zawsze podkreślał winę Hitlera i
nazistów w wywołaniu wojny, a
w rezultacie przegranej i utracie
niemieckiego Wschodu. Opowiadał także o ciężkich początkach w
Halle, braku jedzenia i kartkach
żywnościowych.
Lutzke prawdziwe mistrzostwo osiągnął kultywując swoją
pasję zawodową – wykonywa-

nie intarsji w drewnie. To trudna
sztuka, trzeba bowiem wyjątkowo starannie wyszukać gatunki
i rodzaje drewna z drzew całego
świata, dobrane odcieniami i właściwościami. Dzieła Leonharda
to panoramy ścienne – widoki
miast, zwierzęta, osiągnął również sukces na wielkiej wystawie
okręgowej. W domu ma miejsce
na Holzstübchen (Sala drewna)
– mini muzeum dzieł jego ręki –
intarsje przedstawiające różne
motywy, intarsjowane meble,
sowy. Zamiłowanie do obróbki
drewna odziedziczył po dziadku
i ojcu, prowadzących tartak.
Jednak bohater opowieści
ma również talenty muzyczne
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i literackie. Do 1990 roku akompaniował chórowi swojego
zakładu – VEB Waggonbau
Ammendorf, fabryki wagonów
w Halle-Ammerdorf, przygrywał
na licznych imprezach i do tańca.
Później jeszcze przystąpił do koła
literackiego1, zaczął publikować
wiersze, fraszki i opowiadania2;
wiele z nich napisał w swoim raju
przy ulicy Dębowej w Polanicy.
Jeden z wierszyków, napisany
w 1993 roku w pauersch, przetłumaczony na literacki niemiecki
dzięki uprzejmości Erny Biegus
i w końcu na język polski przez
autora tego biogramu, zacytujemy poniżej3.
Moja pociecha
W Polanicy mam ten kącik
To tutaj mi świeci słońce
Co rok dużo radości
I jak pięknie mi się śpi.
Piszę wiersze żartobliwe
Rozmyślam o dawnych dziejach
Moje piosenki śpiewam
Tak z wolna płynie czas.
Z kucheneczki tuż za drzwiami
Słychać rzucanie sztućcami
A o czwartej kawa jedzie
Pamiętamy o obiedzie.
Całkiem jak dawniej w domu
Nie mówię tego nikomu
Przeminęło pół stulecia.
Wciąż na dworze szumią drzewa.
Przyjaciół gościć uciecha
Rozmowa płynie spokojna
Całe hrabstwo miało pecha
Ojczyznę zabrała wojna.
Życie dało mi nauczkę
Z ziemią kłodzką mi do twarzy
Ona będzie trwała po mnie
Kto wie, co się jeszcze zdarzy.
Jedna z opowiastek, napisana w 2005 roku w kawiarni
„Wiedeńska”,4 niedaleko pijalni
w Polanicy-Zdroju, a ilustrująca nieporozumienia językowe

zainteresuje Czytelników „Ziemi Kłodzkiej”. Lutzke opisuje
w nim zdarzenie, które przytrafiło mu się na kłodzkim rynku
w maju 2005 roku. Siedział wtedy
ze swoim przyjacielem w kawiarni przed wejściem do ratusza, nieopodal fontanny z lwem
kłodzkim. Podszedł do nich mały
chłopiec chcąc sprzedać gazetę.
Kolega ją kupił. Lutzke pomyślał,
że mały, obracający się przecież
na prasowym rynku, będzie
wiedział, gdzie można dostać
„Ziemię Kłodzką”. Chłopak dostał 10 złotych z poleceniem dostarczenia czasopisma. Jakie było
ich zdziwienie, kiedy po pewnej
chwili wrócił z torbą napełnioną
ziemią nabytą w sklepie ogrodniczym. Po prostu dosłownie
zrozumiał słowo „ziemia”. Panowie roześmiali się serdecznie.
Ziemia została zwrócona, a mały
dostał prezent, w końcu na swój
sposób wypełnił zlecenie. Autor
kończy opowiadanie, pisząc
o wieloznaczności polskiego słowa „ziemia”, oznaczającego Land
w sensie geograficznym lub Erde
w sensie dosłownym.
Dwa lata temu, latem 2016
roku, Leonhard zapowiedział
pożegnanie. Mając 88 lat postanowił pożegnać się z Polanicą
i Kłodzczyzną, z przyjaciółmi
i znajomymi. Wcześniej pożegnał
się z polską rodziną z Włodowic
i z Zieleńcem. Popołudniowy
wieczór 8 lipca 2016 roku upłynął więc przy grillu (raczono się
przygotowanymi przez Lidię
smakowitościami) i rozmowach
o ciekawostkach z historii regionu.
Tym razem z Leonhardem
spotkał się bowiem Wolfgang
Drexler, spokrewniony z rodziną Kastnerów, syn cieśli z Kłodzka, dolinę Jodłownika znający
jeszcze z dziecięcych wypraw
do dziadków w Polanic y.
Po wojnie nauczyciel, dyrektor
szkoły, znawca historii ziemi
kłodzkiej. Sam też w 1981 roku
przyjechał tu na motocyklu.
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Leonard Lutzke z rodziną Haliny Paterak. Ul. Dębowa w Polanicy-Zdroju.
Początek lat 90. XX w.

Na starych fotografiach dostrzegliśmy m.in. krewnego Drexlerów
i Pateraków Georga Jaschkego,
po wojnie dyrygenta Grafschafter
Chor w Münster, chóru znanego
z wykonania Christkindelmesse
Reimanna w münsterskim Überwasserkirche. Wolfgang, słysząc,
że interesuję się historią, co raz
podrzucał ciekawe wątki do dyskusji. Opowiedział o ulubionym
kamieniu ozdobnym Fryderyka II,
chryzoprazie, zielonej odmianie
chalcedonu. W całych Prusach
występował on jedynie w Szklarach (Gläsendorf) koło Ząbkowic
Śl. Nie był to chyba jednak decydujący powód, dla którego ten
król pruski odebrał Habsburgom
Śląsk i Hrabstwo Kłodzkie.
Wolfgang zapytał też, czy
słyszałem o Pimpfenkrieg. Ponieważ w ogóle nie wiedziałem,
o co chodzi, opowiedział o pewnym wydarzeniu bodaj z 1938
roku. Pimpfe5 – chłopcy w wieku
10–14 lat zrzeszeni obowiązkowo
w Deutsches Jungvolk, organizacji w strukturach Hitlerjugend,
przebywali latem na obozach
w Polanicy w przejętym przez
nazistów obiekcie sanatorium
dr Gerharda Frieslicha,6 położonym nad doliną Jodłownika
oraz w Kłodzku. Pewnego razu
chłopaki z Polanicy postanowi-

li dać nauczkę wrocławiakom
będącym na obozie w Kłodzku.
Którejś nocy udali się więc tam
pieszo7 i ich sprali. Pewien pisarz
specjalizujący się w tematyce
młodzieżowej napisał na ten
temat książkę8. Zdaniem Drexlera, wątek ten znalazł swoje
odbicie w książce Im gleichen
Schritt und Tritt9.
Nad doliną Jodłownika zapadał zmierzch, ściana lasu stawała
się ciemnozielona, na zachodzie
gasło słońce. W ciszy rozbrzmiewał sopran Sylwii Grzybowskiej,
która poruszona nastrojem nieoczekiwanie zaśpiewała najpierw
pieśni Chopina z polskiej poezji
romantycznej, z myślą o prezentacji jej niemieckim gościom,
potem operetkowe arie Węgra
Lehara, w końcu trudną Arię Królowej Nocy z Czarodziejskiego
fletu Austriaka Mozarta. Śpiew
artystki roznosił się daleko ponad
doliną. Podekscytowani goście
nie szczędzili braw.
W 2017 Leonhard po raz
pierwszy nie odwiedził ziemi
kłodzkiej. Sądząc z jego słów –
mówił, że codziennie rano pływa
w basenie swojej córki – utrzymuje jednak dobrą kondycję.
(Część IX)

Literatura:
1. Tradycje piszących robotników w Halle wywodzą się jeszcze z lat 1959–1962, gdy Christa
Wolf (1929–2011), najwybitniejsza chyba pisarka NRD, założyła właśnie w Waggonbau
Ammendorf „Koło piszących robotników” (niem. „Zirkel Schreibender Arbeiter”) w ramach typowego dla tego okresu propagandowo-edukacyjnego projektu socjalistycznej
polityki kulturalnej pod hasłem Greif zur Feder, Kumpel! (pol. Chwyć za pióro, kolego!).
Przeżycia z tego okresu wyraziła w opowiadaniu Der geteilte Himmel (pol. Podzielone
niebo), później sfilmowanego i przeniesionego na scenę teatralną. Po zjednoczeniu
Niemiec podobne koła literackie przystąpiły do zachodnioniemieckiego ruchu Werkkreis
Literatur der Arbeitswelt.
2. Wolfgang Kubicki, Aktiv in unserem Verein: Leonhard Lutzke, w: „vs-aktuell”, Monatsschrift der Volkssolidarität 1990 e. V., OCLC 649572039. Halle (Saale), 2016, Nr. 2, S. 5.
3. Wiersz opublikowany został w „Altheider Weihnachtsbrief” R. 2016, s. 117.
4. Obecnie kawiarnia „Bohema”.

5. Dziewczęta należały natomiast do żeńskiej sekcji Hitlerjugend – Jungmädelbund (10
do 13 lat), później do Bund Deutscher Mädel.
6. Haus Hindenburg, po wojnie do 2000 r. był to Dziecięcy Uzdrowiskowy Szpital Kardiologiczny ZUK „Leśny Ludek” przy ul. Dębowej 14.
7. Oznaczało to przejście w obie strony 25–30 kilometrów.
8. Willi Dissmann, Der Pimpfenkrieg. Stuttgart: Loewe 1940. OCLC: 72496312.
9. Jest kilka publikacji o tym tytule. Możliwe, że chodzi tu o książkę Im gleichen Schritt und
Tritt. Dokumentation der 16. SS-Panzergrenadieerdivision „Reichsführer-SS”. München:
Schild-Verl., 1998. ISBN 978-3880141148. Omawia ona historię 16 Dywizji Grenadierów
Pancernych SS „Reichsführer SS”, co jest prawdopodobne, gdyż formacje SS tworzono
na bazie fanatycznych aktywistów Hitlerjugend.
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250 ROCZNICA KONFEDERACJI BARSKIEJ
Kudowska inicjatywa
obywatelska
29 lutego 1768 roku w małej
mieścinie Bar na Podolu zawiązała się konfederacja patriotyczna
dla ratowania suwerenności Rzeczypospolitej, wyzwolenia kraju
spod narastającego protektoratu
rosyjskiego i ożywienia ducha narodowego po zapaści w czasach
saskich. Ażeby lepiej zrozumieć
to, co się wtedy działo, trzeba
odnieść się do tamtych czasów
pod kątem współczesnych problemów i wypowiedzieć je dzisiejszym językiem. Historia się
nie powtarza, jednakże pewne
sytuacje – w swoich wewnętrznych mechanizmach – bywają
podobne. Otóż, Konfederacja
Barska z lat 1768 – 1772 przypomina naszą „Solidarność”
z roku 1980 i w następnych latach
walki, pod tym między innymi
względem, że te wydarzenia były
ruchami odrodzenia narodowego, a jej duchowy przywódca
Ksiądz Marek przypomina trochę
ks. Jerzego Popiełuszkę. Rozmodlone oddziały Konfederatów
z symbolami Maryjnymi były
jakby wzorem dla Solidarnościowców, a Lech Wałęsa
z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej w klapie marynarki przypominał wąsatego
szlachcica-konfederata, choć nie
miał w ręku pistoletu skałkowego
i szabli. Odwaga prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji także
mieściła się w kanonie męstwa
tych wielkich konfederatów.
Te podobieństwa mogły mieć
znaczenie dla Sejmu z większością PIS-owską, gdyż w dniu
8 czerwca 2017 roku podjąl
uchwałę, że rok 2018 będzie
Rokiem Konfederacji Barskiej.
Wiedza o Konfederacji Barskiej jest w naszym społeczeństwie bardzo skromna. Wiemy,
że był to ruch szlachecki, natomiast Solidarność była robotnicza. Jeszcze mniej wiemy,
że w ciągu czterech lat swojej walki Konfederacja Barska
przechodziła ewolucję w stronę
egalitaryzmu: panom-braciom
coraz częściej i coraz liczniej towarzyszyli mieszczanie i chłopi.
W Solidarności, na początku
egalitarnej doszło potem do
rozwarstwienia: transformacja

Kazimierz Pułaski pod Częstochową, obraz Józefa Chełmońskiego z 1875 roku

i prywatyzacja wyzwoliła klimaty burżuazyjne, które niebawem przylgnęły do Platformy.
W drugiej nodze tego wielkiego
ruchu zaczęto przebąkiwać o lepszym i gorszym sorcie, a nawet
o jakichś nowych panach. Jeszcze
raz potwierdziło się, że wolność
jest chlebem pośnym, bardzo
smacznym w niedostatku, ale
gdy jest już czym posmarować,
to wtedy ma różne smaki, także
i gorzki. Czy przywódca tego
ruchu w tamtym czasie jego
powstawania i Dziesięciu Milionów wiedział coś o Konfederacji
Barskiej, że tak się upodobnił?
W szkolnych podręcznikach historii niewiele było informacji
o tej Konfederacji; pisano, że była
antyrosyjska i katolicka, wiązano
ją z sarmackim konserwatyzmem,
anarchizmem i nietolerowaniem
innych religii niż katolicka. Ponownie więc zadajmy sobie
pytanie, skąd taka religijność
w zachowaniach Solidarności
i Lecha Wałęsy, przypominająca
Konfederatów Barskich? Odpowiedzi możemy poszukiwać
w ciągłości tradycji politycznych
narodu, kultury duchowej oraz
pewnej sile religii jako sprawy
wspólnotowej. To, że coś zostało przytłumione w przekazach
książkowych i szkolnych, jeszcze
nie oznacza, że tego już nie ma
i nie będzie. Dziedzictwo narodowe ma swoje linie przesyłowe.
W miesiącu pamięci,
29 kwietnia 2018 roku, w 250
rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej Stowarzyszenie
Obywatelska Kudowa OK wraz

ze Związkiem Sybiraków oraz
Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych zorganizowało w Kudowie - Zdroju, pod Pomnikiem Sybiraków
spotkanie obywatelskie celem
złożenia hołdu Konfederatom.
Spotkaniu przewodniczyła Marta Midor-Burak. Przyszli ludzie
o różnych poglądach, od lewa
do prawa, uczniowie z Liceum,
a także Czesi z Nachodu. Ta inicjatywa obywatelska pojawiła
się w czasach wielkich dyskusji
o patriotyzmie polskim i religijności w życiu publicznym. Pomnik
Sybiraków został wzniesiony przy
ul. Mariana Buczka, którą niedawno zmieniono na ul. Pogodną.
Z powodu zmiany nazwy tej ulicy
rozgorzały ostre dyskusje, które
zakończyły się… pogodnie. Teraz
ludzie przybyli, by dowiedzieć
się, dlaczego świętowana będzie
w tym miejscu rocznica Konfederacji Barskiej, o której nikt dotąd
tutaj nic nie mówił.
Pani Marta Midor-Burak powiedziała w zagajeniu, że gromadzimy się pod tym pomnikiem,
ponieważ pierwszymi masowo
zesłanymi na Sybir Polakami
byli Konfederaci Barscy. Pojawiła się okazja, by powiedzieć
o odpowiedzialności za stan kraju,
za niepodległość państwa, o znaczeniu religii w życiu publicznym
oraz o powinnościach obywatelskich, a także o ofiarności, bohaterstwie i cierpieniu. Te sprawy
mają charakter uniwersalny
i ważne są w każdej epoce historycznej, dzisiaj także. Konfederacja Barska wpłynęła na zmianę

polskiej świadomości narodowej,
ze szlachecko-sarmackiej na naród nowoczesny. Prof. Władysław
Konopczyński w swojej wielkiej
pracy o Konfederacji Barskiej
pisał, że od pojawienia się tej
Konfederacji „ nie ma już spokoju
dla uśpionych sumień, ukazuje
się jasny drogowskaz moralny,
rośnie i potężnieje poczucie, że
jest rzecz świętsza niż złota wolność i fortuny szlacheckie, a jest
to Rzeczypospolita”.
Rzeczpospolita
Obojga Narodów
Rzeczpospolita szlachecka
rozkwitła w XVI wieku, szczególnie po unii z Litwą (w Lublinie) w 1569 roku. Gdyby 400 lat
temu – na przykład około 1618
roku - była Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ), to Polska
byłaby jednym z największych
mocarstw światowych. Czyżby?
A jednak, tak! Za Władysława IV,
gdy w Europie wygasała wojna
30-letnia Rzeczpospolita miała obszar ponad 900.000 km2
i 11 mln ludności. Obszarowo
przewyższała Niemcy, także
Francję i Anglię, a potencjałem
ludnościowym niemal zrównała
się z Niemcami, które akurat doznały poważnych strat w czasie
30 lat trwającej wojny. Nasz potencjał ludnościowy był niewiele
mniejszy od ilości mieszkańców
drugiego sąsiada - Moskwy. Znaczenie potencjału ludnościowego
w dziejach przedstawia obszernie
prof. Stefan Kurowski w swojej
książce „Ludność w historii i poli-
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tyce”. Pierwsza połowa XVII wieku
wyglądała na szczęśliwe czasy
dla Polski. Dynamika demograficzna i zdolność do współdziałania przekładały się na prężność
militarną, miał kto bronić naszego kraju, a nawet iść i zdobywać
nowe tereny. Symbolem potęgi
wojskowej była bitwa pod Kłuszynem ( na zachód od Moskwy)
w 1609 roku, gdy 6000 żołnierzy
litewsko-polskich pod wodzą
hetmana polnego koronnego
Stanisława Żółkiewskiego rozgromiło połączone siły moskiewsko-szwedzkie,liczące ponad 30.000
żołnierzy. Rzeczpospolita była
wtedy supermocarstwem.
Jak wtedy nazywało się nasze państwo i kim byliśmy? Oficjalna nazwa naszego państwa
w języku łacińskim brzmiała:
Regnum Poloniae Magnusque
Ducatus Lithuaniae. Po polsku:
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Po litewsku pisało
się: Lenkijos Karalijste ir Lietuvos
Didżioji Kunigaikstyste. Między
naszymi językami niemal przepaść, ale w życiu, znacznie bliżej.
Po unii lubelskiej w 1569 roku
stosowano nazwę oficjalną Res
Publica Utriusque Nationis, czyli
Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Jednym z dwóch członów tych
Obojga Narodów była Korona
z ziemiami ukraińskimi,to znaczy Polska, a drugą Wielkie
Księstw, czyli Litwa z ziemiami
białoruskimi. W naszym narodzie mówiono Najjaśniejsza
Rzeczpospolita lub zwyczajnie
Polska. Stolica tego wielkiego
państwa była w Krakowie, potem w Warszawie. Wspólny był
król, sejm, senat, wspólne były
sprawy zagraniczne i obrony.
Wspólną własnością były także
Inflanty, jako ziemie przyłączone
do Rzeczypospolitej w charakterze Kondominium Korony i Litwy.
Przed sejmem walnym, posłowie
i senatorowie Litwy zbierali się
na Sejmik Generalny Wielkiego
Księstwa Litewskiego w Wołkowysku lub w Słonimiu i radzili nad
swoimi sprawami, zanim poszli
na sejm. Po unii lubelskiej sejm
liczył 170 posłów, w tym było
48 posłów z Litwy. W senacie
(dawnej radzie królewskiej)
głosowania nie było, senatorowie kolejno wypowiadali
swoje poglądy (zdanie, votum)
i na tej podstawie król
lub w imieniu króla kanclerz
formułował opinię generalną,
tak zwaną konkluzję. Konkluzja
królewska nie musiała opierać się

na jednomyślności. Takich wojen religijnych, jak ta 30-letnia,
Rzeczpospolita nie znała. Była
państwem wielonarodowym
o tendencjach integracyjnych.
Co za piękne państwo! Już wtedy
uczyliśmy się Unii Europejskiej!
Te wielkie wspólne instytucje zapewne nie wystarczyłyby,
gdyby nie było jeszcze innych
wartości i więzi. Federacje są
strukturami bardzo delikatnymi,
wymagają od ojców założycieli,
a potem od synów, córek i wnuków - wysokiej kultury, zdolności
do kompromisu i współdziałania,
dochowywania wierności przyjętym zasadom, poczucia godności
z nieco wyciszoną pewnością siebie, wystrzegania się pychy i pogardy. Choćby z tej przyczyny nie
akcentujmy zbyt mocno polskości tego wielkiego państwa, by
nie urazić Litwinów, bez których
zaufania nie byłoby takiej Rzeczpospolitej. Aby taka struktura
mogła funkcjonować, musiała
istnieć - pod jakimś względemwspólnota polityczna. Tym czynnikiem cementującym wspólnotę
polsko-litewską był tzw. naród
szlachecki. Na ten element, jako
fundamentalny zwrócili uwagę
autorzy „Historii państwa i prawa polskiego” Juliusz Bardach,
Bogusław Leśnodorski, Michał
Pietrzak. Idea narodu szlacheckiego łączyła całą szlachtę bez
względu na narodowość, a z wyłączeniem poza naród mieszczan
i chłopów. Taki model demokracji
szlacheckiej integrował, i – dzięki
temu - w takiej grze interesów
mogły funkcjonować rozwiązania
kompromisowe.
Czynniki rozkładu
Pojawiły się jednak wewnętrzne i zewnętrzne czynniki
destabilizujące. Ks. Jan Twardowski podpatrując życie powiedział:
„W życiu musi być dobrze i nie
dobrze. Bo jak jest tylko dobrze,
to jest niedobrze”. Zdawało się,
że za długo było dobrze, czyli
to samo bez zmian. W mentalności szlachty tkwił naturalny
konserwatyzm. Szlachcic był
rolnikiem, a który rolnik kocha
niespodzianki i nowości? Ma być
słońce, deszcz, znowu słońce,
orka, zasiew, zebranie plonów,
wszystko podług naturalnego
biegu rzeczy, a nie jakieś niewiadomo co. Jak nie ma zaskakujących niespodzianek, to jest
dobrze. Ale życie społeczne ludzi,
to nie to samo, co uprawa roli,
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doglądanie zwierząt, zbieranie
plonów. Szlachta miała czasami
problemy z poddanymi i przez
długie pokolenia z tym sobie radziła. Jeśli jakiś poddany chłop
za bardzo tęsknił za wolnością,
to można go było wybatożyć
lub nawet ściąć mu głowę. Za pozbawienie takiego życia szlachcic zapłacił parę groszy i nadal
było…dobrze. Życie chłopskie
nie było w cenie. Jeśli rozgadane mieszczaństwo pchało się
na urzędy, to szlacheckie sejmiki i sejmy skutecznie im drogę
zamykały, zastrzegając urzędy
tylko dla szlachty. I tak też było…
dobrze. Nic nowego, tak byłoby
najlepiej i ten konserwatyzm pogłębiał się, zrazu mniej zauważalny, potem coraz bardziej. Gdyby
jednak udało się komuś w sejmie
forsować jakieś nowinki, to posłowie mieli narzędzie o mocy
niemal kosmicznej: liberum veto
(wolne - nie pozwalam). Sejm
Rzeczypospolitej zbierał się
na sesje zwyczajne co dwa lata,
na sześć tygodni. Wystarczyło,
by któryś z posłów zawołał
„wolne - nie pozwalam”, wówczas dalsze obrady przerywano,
traciło moc wszystko, co na tej
sesji uchwalono. A mógł to zrobić
poseł nie tylko przewrażliwiony
na tle zagrożenia dla wolności
i interesów szlachty, lecz również
za sowitą łapówkę zagraniczną.
Po raz pierwszy pojawiło się liberum veto w 1652 roku (jako
niezgoda na przedłużenie obrad powyżej sześciu tygodni) i
odtąd prześladowało Rzeczpospolitą przez 115 lat, aż do 1767 r.
A wystarcz yło zgodzić się
na prezentowanie różnorodnych
poglądów w sejmie i głosowanie
na zasadzie większości. Wybrano
sztuczną zgodę i bezruch, bo tak
miało być… dobrze. To, co niekiedy jest dobre na początku, jak
na przykład podejście konserwatywne, staje się mniej dobre lub
złe w zmieniających się warunkach życia. Gdyby w sąsiednich
państwach było tak samo, to pół
biedy. Jednak Niemcy zaczęły
ożywiać się gospodarczo, demograficznie i militarnie po 1648
roku, pojawiły się dynamiczne
Prusy. Rosja szybko powiększała
się poprzez zajmowanie coraz
to nowych obszarów, zwiększała
potencjał ludnościowy i militarny. Sytuacja w międzynarodowym układzie sił zmieniała się
na niekorzyść Rzeczypospolitej.
Akurat, w roku 1648 umierał
Władysław IV, król Polski i Wielki

Książę Litewski, który miał także
inne znakomite tytuły, jak król
Szwecji, i nawet (przynajmniej
formalnie) car Rosji. Z tymi tytułami odchodziła cała epoka.
W 1648 roku wybuchło powstanie kozackie na Ukrainie, wyniszczające Rzeczpospolitą. Po kilku
latach ciężkich zmagań napłynęła kolejna fala nieszczęść. W 1655
roku armie szwedzkie wlały się
do Polski jak potop i czyniły spustoszenie, jakiego dotąd Polska
nie znała. Podźwignięcie nastąpiło za czasów Jana III Sobieskiego,
który był królem w latach 1674
– 1696, rychło okazało się, że
była to tylko chwila. Następnym
królem Rzeczypospolitej szlachta
wybrała Augusta II Sasa, po nim
Augusta III Sasa i tak nastały „czasy saskie” na 66 lat, aż do 1763
roku. Złoty wiek kultury politycznej przeminął, Rzeczpospolita
weszła w okres pogłębiającej
się dezintegracji. W państwach
ościennych pojawił się proces odwrotny: ku centralizmowi władzy,
absolutyzmowi i agresywności.
Gdy kończył się okres saski,
po wojnach, klęskach głodu
i epidemiach Rzeczpospolita
miała około 6 milionów ludności,
a dla porównania:Rosja liczyła
już około 25 milionów, Niemcy ok. 19 milionów, Cesarstwo
Habsburgów ok. 20 milionów.
Porównanie sił zbrojnych Rzeczypospolitej z sąsiadami w połowie
XVIII wieku pokazuje jeszcze gorszy obraz: Rosja miała 350.000
żołnierzy, Austria 280.000, Prusy
200.000, a Rzeczpospolita 24.200
żołnierzy ( w tym Korona 18.000
i Litwa 6.200). Już za Sasów nie
miał kto bronić naszego państwa.
W wojsku służyli ludzie starzy,
a bywało, że na pułk kawalerii
przypadał 1 koń (!).
Czasy saskie.
Obniżenie standardów
Czasy saskie przyniosły także pewne novum, które jak wirus komputerowy przykleja się
do późniejszych wydarzeń, a nawet do spraw dzisiejszych. Kandydat do tronu Rzeczypospolitej
na elekcji w 1697 roku August
- elektor z Saksonii, pragnąc
być królem Polski, obiecywał
wszystko, co tylko szlachta mogła kupić. Wystąpił z programem
„Jak Polskę przekształcić w kraj
kwitnący i cieszący się szacunkiem u sąsiadów?” i żeby zdobyć
koronę przeszedł z luteranizmu
na katolicyzm, choć nadal tajnie
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pozostawał zwierzchnikiem saskich luteranów. Sukces na elekcji
zapewniły mu banki i pieniądze
cara Piotra I. Elekcję wprawdzie
przegrał z księciem francuskim
Conti, lecz przy bierności kandydata francuskiego potrafił odzyskać zwolenników. Koronacja
na Wawelu mogła być ważna
tylko wtedy, gdy do koronacji
użyto regaliów ze skarbca wawelskiego, a sześć spośród ośmiu
kluczy do skarbca mieli senatorowie zwolennicy księcia Conti.
Wyważenie drzwi nie wchodziło
w rachubę, bowiem to mogłoby
być uznane za świętokradztwo
i tym samym koronacja byłaby
nieważna. Ostatecznie zwolennicy Sasa wybili otwór w ścianie
i koronacja odbyła się z …zachowaniem procedur. Jak widać, gdy
przestrzeganie przepisów prawa
bierze górę nad etosem życia,
to znak, że idzie ku śmierci. Nowy
król od razu wszedł w układy
z carem Piotrem I. Rzeczpospolita
został wciągnięta w wyniszczającą wojnę ze Szwecją ( Wojna
Północna 1700 – 1721) i wojska
rosyjskie znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej.
Car Piotr I, a po nim caryca Katarzyna II zmierzali
do umacniania konserwatywnej
i anarchicznej szlachty, pragnącej utrzymać „złotą wolność”
z liberum veto, aby w ten sposób
sparaliżowana Rzeczypospolita
znalazła się całkowicie pod wpływami i protektoratem Rosji. Jako
pretekst do mieszania się w sprawy Rzeczypospolitej wykorzystali
wewnętrzne polskie problemy
religijne i obronę tzw. różnowierców, głównie prawosławnych
przed katolicyzmem. Protektorat
miał zatwierdzić sejm zwołany
w 1767 roku, już za Stanisława
Poniatowskiego, który został
królem w 1764 r. Konsekwentnie
realizował tę politykę ambasador
rosyjski w Polsce Nikołaj Wasyljewicz Repnin. W 1767 roku, mając
do dyspozycji rosyjskie oddziały w Polsce w ilości ok. 40.000
żołnierzy, obstawiał wojskiem
rosyjskim siedziby sejmików, by
na sejm walny zostali wybrani
tylko tacy posłowie, którzy te
warunki zatwierdzą. W czasie
obrad sejmu, cała Warszawa
została otoczona przez wojska
rosyjskie. Aby nie było żadnych
niespodzianek, Repnin nakazał
porwanie 14 posłów opozycyjnych. Porwano ich 20 marca
1767 roku i wywieziono do Rosji. Wśród tych posłów czołową

postacią był biskup krakowski
Kajetan Sołtyk. Król akceptował
działania Repnina. Wydarzenia
nabierały tempa. 24 lutego
1768 roku zawarty został traktat z Rosją o wieczystej przyjaźni,
gwarancjach granic Rzeczypospolitej i niezmienności ustroju
państwa. Gwarantem stała się
Rosja. W dwa dni później podpisano traktat o równouprawnieniu innowierców. 27 lutego
1768 roku na posiedzeniu sejmu
wystąpił poseł Józef Wybicki,
który zaprotestował przeciwko
aresztowaniom opozycjonistów
i zgłosił liberum veto w stosunku do wszystkich uchwał tego
tzw. Sejmu Repninowskiego. Było
to ostatnie w historii liberum
veto, niestety nieważne, ponieważ na tym sejmie skonfederowanym zasada jednomyślności
nie obowiązywała. Wybicki,
przynamniej symbolicznie chciał
wykorzystać liberum veto w dobrej sprawie. Ten gest jest tym
silniejszy w swojej wymowie,
że Józef Wybicki stał się potem
autorem słów polskiego hymnu
narodowego „Jeszcze Polska
nie zginęła”. Po tym wystąpieniu ukrył się, nawiązał kontakt
z patriotami, którzy gromadzili
się w Barze. 29 lutego 1768 r
w odpowiedzi na jawny gwałt,
utratę suwerenności, honoru
i fundamentalnych wartości
narodowych zawiązała się
w Barze na Podolu konfederacja
patriotyczna, wzywająca naród
do walki o niepodległość i obronę wiary. W odezwie konfederaci wołali: „ lepiej żyć przestać,
aniżeli patrzeć na nadwyrężenie
wiary świętej katolickiej, tudzież
widząc oczywistą zgubę Ojczyzny”. Metody repninowskie oraz
oportunizm, krótkowzroczność
i zdrada sfer politycznych Rzeczypospolitej, a z drugiej strony
determinacja w walce o godność
i suwerenność narodową, nabrały
szczególnego znaczenia dzięki
Konfederacji Barskiej i znalazły
się w polskim etosie narodowym.
Ksiądz Marek i atmosfera
tamtych czasów
Patrioci ciągnęli na Podole,
na Bar. Jedni wymykali się z Warszawy, prosto z sejmu, dla niepoznaki w przebraniu lub ukryci
w skrzyniach, inni spieszyli końmi
z różnych stron Rzeczypospolitej. Bar był wtedy małym grodem
obronnym, głównie przed Tatarami, udającymi się tędy na swoje

wycieczki po jasyr. Ta skromna
mieścina miała wcześniej nazwę
„Rów”, leżała bowiem nad rzeką
o nazwie Rów, około 100 km na
wschód od Kamieńca Podolskiego. Gdy właściciel grodu - Odrowąż przegrał proces z królową
Boną o obrazę, to ta przejmując
miejscowość nadała jej nazwę
„Bar”, od swojego ukochanego
rodzinnego Bari w Italii. Niełatwa
była wtedy droga z Warszawy lub
z Krakowa w głąb Podola. Chłopstwo ukraińskie – po niedawnych
wielkich buntach kozackich - nie
było przyjazne podróżującym
konno; taki wyglądał na Lacha
i katolika, którzy – jak pouczali
prawosławni popi – chcą zniszczyć świętą wiarę prawosławną. Caryca Katarzyna II, przy
pomocy swojego ambasadora
w Warszawie Nikołaja Wasyljewicza Repnina, feldmarszałka
i chłodnego dyplomaty, wykorzystywała napięcia religijne
do obrony prawosławnych, a
nawet ewangelików. U siebie,
w Rosji, katolików traktowano
jak piąte koło u wozu; nie przeszkadzało to caratowi ubierać
się w szaty obrońcy wiary wobec
swoich poddanych, a dla zagranicznych dworów występować
w roli strażnika zasad. Przysyłani
z Rosji dostojnicy prawosławni
byli zainteresowani głównie
osłabianiem kościoła unickiego,
wspierali w tym prawosławnych
popów. Do takich przysłanych
aktywnych dostojników należeli
biskup białoruski Jerzy Konisski
i ihumen Melchizedek Znaczko-Jaworski. Katolicyzm stawał się
symbolem polskości, wiara łączyła, a w warunkach zagrożenia w
szczególności. Żyła jeszcze pamięć przemarszu Szwedów przez
ziemie Rzeczpospolitej, wszyscy
wiedzieli, że to lutry, a zachowywali się gorzej od Tatarów. Można więc było kochać tylko swój
święty kościół katolicki, w którym
ojczyźnie miłej błogosławił Jezus
i Matka Boska. A w Barze działał
cudotwórca, którym był ksiądz
Marek, charyzmatyczny karmelita. wielki patriota i prorok. Podole
zawsze było pełne duchów, zjaw
i niesamowitości, a ten karmelita był wprost brylantem. Musiał
takim być, skoro Juliusz Słowacki
napisał o nim dzieło pod tytułem
„Ksiądz Marek” i w liście do matki
wielki Juliusz wyznał, że to dzieło
chciałby przeczytać samemu …
Jezusowi Chrystusowi.
Ks. Marek Jandołowicz-Jandowicz urodził się we Lwowie

w 1713 roku. W wielkich dniach
1768 roku miał 55 lat, wiek
w sam raz dla mocy fizycznych i duchowych. Mówiono,
że potrafił ściągać pioruny. Zaraz
po wojnie, około 1947 roku poznałem w Lusinie koło Strzegomia pewnego starszego pana
z Biłki Szlacheckiej spod Lwowa,
który mówił, że potrafi łapać pioruny do butelki. Nie widzieliśmy
tego, ale tak mówił, a jego synowie to potwierdzali. Coś więc
z tymi piorunami „ta spod Lwowa” było i nie tak ważne, co było,
jak to, w co ludzie wierzą. Uczony
socjolog wyraził to nawet głębiej: „w sprawach społecznych
tak się rzeczy mają, jak uważamy, że się mają”. Ksiądz Marek
był kaznodzieją i prorokiem,
a prorok wszystko widzi trochę
inaczej, czuje się bowiem posłańcem Boga i jest jakby z innego świata. Silna wiara pokona
wszystko – mówił Ksiądz Marek.
To nie oręż, nie szabla, czy pistolet, lecz wiara i krzyż zwyciężą.
Nie żartował! Do zafascynowanych słuchaczy wołał: „ Dziś się
błąkacie i walczycie, aby zdobyć
to, coście przez grzechy wasze
zgubili. Oby wam to było nauką,
a waszym następcom przestrogą.
Jeżeli dziś płyniecie na los szczęścia, na kawałku belki, pochodzi
to stąd, że z przyczyny waszych
błędów wielki i stary okręt o skały
się rozbił”. Wywoływał poczucie
winy i pobudzał do zadośćuczynienia zdradzonej ojczyźnie.
W dalekim Barze wyrósł prorok, który zainspirował wszystkich naszych polskich wieszczów;
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Bóg wie jeszcze kogo.
A Ksiądz Marek, wygłaszając
swoją sławną przepowiednię
o przyszłości Polski, tak ją zakończył : „ A ty, jak Feniks z popiołów
powstaniesz, cnej Europy ozdobą się staniesz” . Do kogo on to
mówił? Może do nas? A może nie
do nas? Przecież to minęło dopiero 250 lat! W trakcie pisania tego
tekstu, gdzieś zapodziała mi się
kartka z innym proroctwem Księdza Marka; szukaj wiatru w polu.
Nadchodził jednak sprawdzian
tych proroctw: 19 czerwca 1768
roku pod Bar podeszły wojska rosyjskie. Ksiądz Marek postąpił tak
jak mówił: zwalił obronę na Najświętszą Panienkę, wziął do ręki
krzyż i poprowadził Konfederatów na szable i pistolety ruskich.
Wynik był łatwy do przewidzenia: do tego nie trzeba proroka,
wielu Konfederatów zginęło lub
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poszło na Sybir, a Księdza Marka wywieźli kozacy do Kijowa,
gdzie przez sześć lat, w ciemnicy
więziennej, w jednym ubraniu,
bez rozmowy z kimkolwiek mógł
zatopić się w swoich wizjach
i myślach. I co? Kto tak naprawdę
zwyciężył? Gdyby spojrzeć na to
z dzisiejszej perspektywy, czy nie
ten prorok i jego Konfederaci?
A, tymczasem w Rzeczypospolitej, wytworzył się wielki
zamęt. Król Stanisław August
Poniatowsk i uważany był
za kochanka carycy Katarzyny II,
dla którego Rzeczpospolita nie
była tym, czym była dla Konfederatów Barskich. Oddziały wojsk
królewskich poszły przeciwko
Konfederatom razem z wojskiem
rosyjskim. W kościele katolickim
także nastąpiły podziały: biskup
krakowski Kajetan Sołtyk był
już od roku na zesłaniu, prymas
Gabriel Podoski poparł króla,
biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński był mózgiem
Konfederacji Barskiej, papież
Klemens XIV ogłosił neutralność, a nuncjusz apostolski w
Rzeczypospolitej Angelo Maria
Durini sympatyzował z Konfederatami Barskimi. Tym, którzy chcą
uważać Konfederację Barską za
demonstrację fanatyzmu katolickiego, powinno to wystarczyć do
skorygowania swojego spojrzenia. Trzeba także przypomnieć,
że w akcie Konfederacji Barskiej
z 15 marca 1768 roku zapisano,
że konfederat „żadnych gwałtów,
rabunków między katolikami, żydami, lutrami ani osobiście, ani
przez subordynowane osoby nie
powinien czynić.” Warto w tym
miejscu dorzucić jeszcze jedną
cegiełkę: Konfederacja Barska zawarła 16 grudnia 1768 roku przymierze polsko-tatarsko-tureckie.
Muzułmańskie państwa Chanat
Krymu i Turcja zobowiązywały
się do niezawiązywania sojuszu
z Rosją, aż przywrócona zostanie
niepodległość Rzeczpospolitej.
Proroctwa fruwające po zaświatach nie wykluczały chłodnego
racjonalnego działania. Konfederaci Barscy nie tęsknili za piękną klęską wieszczoną z niebios,
wierzyli w fizyczne zwycięstwo
oręża, walczyli przez cztery lata,
stanęło ich do walki blisko 100
tysięcy, stoczyli około 500 bitew
i potyczek we wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej, zginęło
około 60 tysięcy Konfederatów,
około 14 tysięcy zabranych zostało na Sybir. Ostatecznie,
pod koniec czteroletnich walk
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przeciwko Konfederatom były
już trzy ościenne potęgi: Rosja,
Austria i Prusy. W roku 1772,
po zakończeniu walk nastąpił
I rozbiór Rzeczpospolitej. Konfederat Barski napisał proroczo
„Jeszcze Polska nie zginęła” –
jego pieśń stała się hymnem
narodowej nieśmiertelności.
Dziedzictwo
Konfederacji Barskiej
Jeden z najpiękniejszych
tekstów o Konfederacji Barskiej
wyszedł spod pióra Tomasza
Merty. Ten znakomity historyk
myśli politycznej, który zginął
w katastrofie samolotowej pod
Smoleńskiem, w swojej pracy:
Konfederacja Barska przełom
w dziejach narodu polskiego, wysunął jako główną tezę,
że w Konfederacji Barskiej, jak
w soczewce, widać polski sposób
pojmowania polityki i działań
publicznych. Bez Konfederacji Barskiej trudno zrozumieć
istotne cechy polskiej wspólnoty
politycznej. Konfederacja Barska
zainicjowała mitologię polskich
walk niepodległościowych. Docenili ją wieszczowie narodu polskiego. Adam Mickiewicz uważał,
że Konfederacja Barska zainicjowała mesjanistyczny stan konfliktu pomiędzy misją wolnościową
narodu polskiego a porządkiem
politycznym Europy. W innym
współczesnym spojrzeniu, Konfederaci stanęli nie tylko wobec
przeważających sił obcych, lecz
także wobec własnego króla, który nie potrafił znaleźć drogi do
ratowania państwa. Konfederacja
była – pisze Merta - odpowiedzią
patriotycznych obywateli na zagrożenie, ze strony centrum tego
państwa. Ten punkt widzenia Tomasza Merty zasługuje na uwagę, można w nim dostrzec pewne
odniesienia dzisiejszej sytuacji
do tego, co się wówczas wydarzyło i co się może wydarzać
w przyszłości. Konfederacja
Barska była pewnego rodzaju stanem wyjątkowym, który
zmierzał do likwidacji państwa
stworzonego przez wspólnotę
narodową, ale nie do likwidacji samej wspólnoty. Chodzi o
sprawdzenie i wzmocnienie
własnych zdolności etycznych
i obywatelskich do przezwyciężania kryzysów. Dla Merty Konfederacja Barska daje asumpt do
badania prawomocności władzy,
z czego wynika prawo decydowania części narodu za całość.

Marek Jandołowicz, portret pędzla nieznanego malarza z XVIII wieku, wikipedia/
CC BY-SA 3.0

W Konfederacji Barskiej pojawia
się po raz pierwszy w Polsce sprawa: czy samokonstytuujące się
władze Konfederacji mogą być
uznane za reprezentację narodu,
jako całej wspólnoty politycznej?
To zjawisko – według Merty wytworzyło się w Konfederacji
Barskiej i potem powtarzało
się we wszystkich powstaniach
narodowych i w „Solidarności”.
Prawomocność „Solidarności”
jako reprezentacji całej wspólnoty politycznej opierała się
na tych samych przesłankach,
co w Konfederacji Barskiej.
Merta wyraża przekonanie, że
prawo decydowania części za
całość wynika z aktywności tej
części. Wspólnotę polityczną
stanowią wszyscy, ale o jej losach mają prawo stanowić ci,
którzy są aktywni w imię dobra
wspólnego. Władza publiczna
jest więc dla tych, którzy są aktywni i walczą. Bierni są poza
nawiasem, a wrogowie pod
obuchem. Wielką zasługą Konfederacji Barskiej jest przełamanie bierności i uświadomienie
narodowi, że najważniejsze jest
działanie, szczególnie wtedy, gdy
bierność, obniżenie standardów
moralnych i siła zła wciąga
do upadku. Generację Tomasza
Merty zainspirowało to doświadczenie i tak rozumiane.

Kolejnym zagadnieniem, które zainteresowało Tomasza Mertę
w doświadczeniach Konfederacji
Barskiej jest jej manifestacyjność
religijna. To również jest naszym
doświadczeniem współczesnym.
Patriotyzm i religia nieustannie
się przenikają – pisze Merta
– świat niewidzialny jest tuż obok
i dodaje otuchy. Wiara Konfederatów Barskich była ateologiczna, dogmaty nie były ważne,
lecz ważne było ich społeczne
znaczenie. Religia jest bowiem
dobrem wspólnym, konsolidującym wspólnotę i nadającą
sens porządkowi społecznemu.
Tomasz Merta zauważył także,
że w Konfederacji Barskiej ujawniły się pewne cechy psychologiczne w postawach Polaków,
a zwłaszcza: impulsywność, lekkomyślny optymizm, skłonność
do ulegania obcym autorytetom,
a nie swoim, nieumiejętność doboru przywódców i naiwność
w sprawach zagranicznych.
250 rocznica Konfederacji
Barskiej przypadająca na rok
2018 staje się wielką okazją
do przypomnienia jednej z najważniejszych lekcji naszego narodu, lepszemu przyjrzeniu się
sobie i mądremu znajdowaniu
nowych dróg.
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Piotr Golak

XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY „PIERWSZA POMOC”
16. edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” za nami. Do Nowej Rudy
przyjechało kilkuset uczestników
z całej Polski.
Jest taki jeden dzień w roku,
gdy Nowa Ruda staje się stolicą
polskiego ratownictwa. Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej co roku organizuje Turniej, w którym biorą udział
drużyny ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
– Naszą misją jest promowanie najwyższych wartości
i zasad udzielania pierwszej pomocy. Cieszy mnie chęć młodych
ludzi do uczenia się udzielania
pierwszej pomocy. Dziękuję
wszystkim wolontariuszom
i sponsorom za współpracę przy
ogranizacji i liczę na jej kontynuację w przyszłym roku – mówi
Julian Golak, główny organizator
wydarzenia.
W tegorocznej edycji wydarzenia wzięlo udział 45 reprezentacji szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Najlepszą
drużyną w kategorii szkół podstawowych okazała się wałbrzyska
Szkoła Podstawowa Fundacji Clever z Oddziałami Gimnazjalnymi. Drugie miejsce wywalczyła
Szkoła Podstawowa im. Arkadego
Fiedlera w Raszkowie z siedzibą
w Pogrzybowie. Trzecie miejsce
po dogrywce uzyskała Szkoła
Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, wyprzedzając Szkołę Podstawową nr 379
im. Szarych Szeregów w Warszawie.
Wśród szkół ponadpodstawowych triumfowali przedstawiciele podwarszawskiego Zespołu
Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza
w Błoniu. Po dogrywce drugie
miejsce zajął ZSP Nr 1 w Kępnie,
a trzecie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Najlpeszym uczestnikiem
– osobowością Turnieju został
Tomasz Wójcik.
Wyjątkowe nagrody
Główną nagrodą podczas
16. edycji wydarzenia był udział
w szkoleniu specjalistycznym
z zakresu ratownictwa w warunkach górskich, organizowanym
przez Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,

Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – Grupę WałbrzyskoKłodzką i Polskie Towarzystwo
Medycyny Ratunkowej. Laureaci
dostali również specjalistyczną
literaturę, profesjonalne apteczki
i vouchery.
Dwie części i atrakcje
Turniej składał się z dwóch
części. Podczas pierwszej sprawdzona została wiedza teoretyczna
uczestników. W drugiej odsłonie
Komisja Konkursowa oceniła
praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia przez młodzież biorącą udział w Turnieju.
W przerwie swoje umiejętności
podczas pokazu zaprezentowali
ratownicy pogotowia ratunkowego z Kłodzka i Świdnicy oraz
straż pożarna.

Uczestnicy w trakcie części teoretycznej odpowiadali na 40 pytań
testu zamkniętego.

Oddawali krew
W tym roku podczas Turnieju
można było również zostać honorowym dawcą krwi. Oddać
krew zdcecydowały się 23 osoby. Oprócz krwiobusu uczestnicy
mogli też skorzystać z symulatura
dachowania samochodu.
Organizatorzy
Patronat mer ytor yczny
nad Turniejem sprawował prof.
Juliusz Jakubaszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny
Ratunkowej. Honorowo patronowali także Cezary Przybylski
– Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego,
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
oraz Tomasz Kiliński – Burmistrz
Nowej Rudy.
Głównym organizatorem
było Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
Wśród współorganizatorów
znaleźli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
Polskie Towarzystwo Medycyny
Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowej Rudzie, Ochotnicza
Straż Pożarna w Słupcu oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w
Nowej Rudzie, na którego terenie
21 maja odbył się XVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza
Pomoc”.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu - zwycięzcy w kategorii
szkół ponadpodstawowych.

Pokaz ratowniczo-gaśniczy z udziałem Państwowej Straży Pożarnej z Nowej Rudy,
OSP Słupiec i ratowników pogotowia ratunkowego z Kłodzka i Świdnicy.
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dr Piotr Chrzczonowicz

SPOTKANIE AUTORSKIE W WILNIE
W dniach 27.04/1.05 dr Piotr
Chrzczonowicz był gościem Muzeum Adama Mickiewicza i Kosulatu Polskiego w Wilnie.
Z inicjatywy Pana Pawła
Krupki, pracownika Konsulatu
Polskiego w Wilnie i tłumacza
jego nowych wierszy, z planowanego na jesień tego roku ósmego
już zbioru wierszy „Ogrody uczuć”
na język grecki - zaprezentował
swoje wiersze w Muzem Adama
Mickiewicza w Wilnie.
W tym miejscu mieszkal
w roku 1822 nasz narododowy
wieszcz i pisał poemat „Grażyna”.
Słuczaczami byli nauczyciele polskich szkół w regionie wileńskim
i nauczyciele z Polski przebywający w Wilnie.
Wiersze autora spotkały się
z bardzo ciepłym przyjęciem
w mieście, które tak kochał Marszałek Józef Piłsudski. Po zdobyciu Wilna i włączeniu miasta
do zmartwychwstałej po latach
zaborów niepodległej Polski
marszałek pozostawił w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej
ryngraf dziękczynny z napisem
„Matko - dziękuję Ci za Wilno”...
W tym historycznym i ważnym dla polskiej literatury miejscu wybrzmiały słowa autora
i kilkunastu wierszy, w tym
z tekstu napisanego przed laty
„W cieniu serca": jest taki kraj
zielony i pełen cienia, w którym
serce słyszy szept żałosny

kraj pomiędzy niebem i ziemią
jak kopuła z lat, które minęły
tam człowiek uczył się czuć
i pisać wiersze gdzie tafla jeziora po której suną dwa łabędzie
zakochane
tam moja babcia pięknie śpiewała rosyjskie ballady
nie usłyszałem...
tam Pani Ostrobramska skinęła
brwią złocistą
nie zobaczyłem
lecz wiem, że ojczyzna Miłoszów,
Mickiewiczów i duchów
bieriozek......jest w kraju mojego
serca...
Jesienią tego roku w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości dr Piotr Chrzczono-

wicz będzie ponownie gościem
Konsulatu Polskiego w Wilnie,
gdzie wygłosi prelekcję na temat „Legendy Marszałka Józefa
Piłsudskiego w poezji polskiej”.
Autor odwiedził także cmentarz polski na Rossie, gdzie spoczywa serce Marszalka Piłsudskiego i jego matka oraz cmentarz
na Antokolu, nieopodał barokowego kościoła świętych Piotra
i Pawła, gdzie pochowana jest
jego babcia Julia...matka wieloletniego mieszkańca Nowej Rudy
Romualda Chrzczonowicza.
„Rossa”
szelest liści babiego lata szmer

ojczystych grow czar
i znowu do boju Marszaka trąbka gra
orlich gniazd czas przypomineć
bieg
nadchodzi kres jesiennych ptaków śpiew
ziemia Rossy Katynia krew
szkielety świątyń z drzew
a w myślach dawny legionowy
szlak
ojczyzny i korony blask
i znowu kasztanki szybki cwał
wileński cmantarz i białoczerwony żal.....
*wiersze autora z tomiku
„Przemijanie” wyd. „Elpresse”
Wrocław 1996
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LANŠKROUN
Památky města
Město má pravidelné čtvercové náměstí, jemuž uprostřed
vévodí honosná renesanční radnice ze 16. století, postavená za
vlády Pernštejnů. Historicky cenný je zámecký komplex s raně gotickou částí z původního kláštera
řeholních kanovníků sv. Augustina. V jeho barokně přestavěné
budově sídlí městské muzeum
se zajímavými stálými expozicemi. K významným historickým
památkám patří kostel sv. Václava, kostel sv. Anny s náhrobky,
zájezdní hostinec Krčma, dům
Piano a další. Lanškroun je kolébkou či místem působení osobností, které se významně zapsaly do
historie našeho státu a Evropy.
Ozdobou náměstí jsou staré
měšťanské domy, morový sloup
z roku 1684 od sochaře Adama
Bayernhofa a kameníka Karla
Wolfa z Kladska vybudovaný
jako poděkování za odvrácení
morové nákazy a vítězství nad
Turky u Vídně.
Kostel sv. Václava
První zmínka pochází z roku
1350, původně zasvěcen Panně Marii. V roce 1377 byl kostel
svěřen řeholním kanovníkům sv.
Augustina. Ti z důvodu záplav a
vlhka ke kostelu přenesli v roce
1393 klášter, který stával původně za hradbami, v místech kostela sv. Maří Magdalény. Kostel sv.
Václava je sálová stavba, orientovaná na sever, ke které přiléhá
boční loď přistavěná v roce 1653,
na východní straně je hluboký
gotický presbytář. Roku 1645
kostel vyhořel. V roce 1768 nechal farář A. Felzmann vybudovat
na západní straně kostela novou
věž. Na kruchtě jsou rokokové
varhany z poloviny 18. století
z proslulé a slavné dílny kralického varhanáře Halbicha. Cenné
jsou renesanční nástěnné malby
objevené v patře nad zákristií,
barokní kazatelna, lavice a empírová kamenná křtitelnice. V 80.
letech 19. století byla provedena
výrazná úprava interiéru v neogotickém stylu. Hlavní pseudogotický oltář je dílem pražského
mistra Jana Kastnera. Nad ním se
nachází oltářní obraz s motivem
zavraždění sv. Václava, namalovaný malířem Janem Dallingerem
na základě objednávky knížetem

Františkem Josefem z Lichtenštejna a darovaný kostelu v roce
1781. Postranní barokní oltáře sv.
Antonína a Dobrého pastýře a kazatelna pocházející z poloviny 18.
století jsou nádhernými ukázkami řezbářské práce. K jižní straně
hlavní lodi přiléhá přístavek se
sousoším Getsemanské zahrady.
V letech 1996 – 97 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela. Pro
skvělou akustiku a svou atmosféru je zvláště v adventním čase
místem jedinečných koncertů.
Děkanství
Budova římsko-katolického
děkanství byla postavena augustiniány v letech 1703-1705. Je
zdobena kamenným portálem
a kartuší s hlavou andílka.
Zámek
Dvoukřídlová budova s klasickými fasádami, v nichž jsou
zvýrazněny zachovalé gotické
a renesanční architektonické
články zámku v Lanškrouně
souvisí s působením řeholních
kanovníků řádu sv. Augustina. Se
svolením litomyšlského biskupa
začali augustiniáni budovat nový
konvent v sousedství farního kostela sv. Václava (tehdy zasvěcený Panně Marii) při městských

hradbách, v místě 8 vyhořelých
domů. Přesídlení z původního
kláštera, založeného biskupem
Petrem III., zvaným Jelitem v roce
1371 a stojícího původně mimo
městské hrady bylo potvrzeno
papežem Bonifácem IX. 1. června
1393. Dne 28. května 1424 býl
klášter vypálen husity. Jednalo se
o typickou klášterní kvadraturu
zajímající téměř celé Jiráskovo
náměstí. Do nádvoří se křídla budovy otevírala gotickou křížovou
chodbou. Ve východním křídle
kláštera byla goticky zaklenuta
kapitulní síň. Tento pozoruhodný prostor obsahuje křížová
pole žebrové klenby. Ve vrcholu klenebních polí nacházíme
ploché svorníky a také svorník
s křížem ve štítku. Západní stěna
je prolomena dvěma vysokými
lomenými okny, která jsou provedena jako dvojskla s rastrem
s biblickými motivy provedených
z barevných skel zalitými do olova. Sousední prostor sliouží dnes
jako obřadní síň. Žebra mají opět
profil hrušky, sbíhají se do konzol.
Nacházíme zde kamenné torzo
gotického šnekového schodiště.
Po čas husitských válek se světští
držitelé panství střídali. V roce
1433 získal Lanškroun Vilém
Kostka z Postupim, v jeho rodě
zůstal až do roku 1507. Stavení
kláštera zůstalo pusté několik

let, v druhé polovině 15. století
bylo upraveno tak, aby zde mohla vrchnost a především úředníci
pobývat. Jako zámek je budova
někdejšího kláštera uvedena roku
1507 v první závěti Viléma z Pernštejna. Tehdy přechází panství
sňatkem dcer Jan Kostky z Postupim se syny Viléma z Pernštejna,
Janem a Vojtěchem, na rod Pernštejnů. Roku 1588 prodali Jan a
Maxmilián z Pernštejnu panství
Adamu Hrzánovi st. z Harasova.
Ve smlouvě se hovoří, že zámek
je „na déle od kamene a na déle
ode dřeva podle starodávného
způsobu vystavěn, v něm pokojů nemálo a při něm na příkopě
štěpnice.“ U zámku byl dvůr.
Počátkem 17. století přestavěl
významě zámek a umístil na
vstupním portále s průjezdem
svůj znak i manželky Anny ze Sulevic s letopočtem 1601. Z této
přestavby pocházejí i zachovalá okenní a dveřní renesanční
ostění. Roku 1622 prodává
Zdeslav z Harasova panství Karlu, knížeti z Lichtenštejna. V roce
1693 obsadili Lanškroun Švédové
a opevnili se v zámku. Jim je také
přičítán požár města 9. července
1695, jemuž padl za oběť zámek,
okolní domy a farní kostel sv. Václava. Dále nacházíme koncem 17.
století zmínku, že se na zámku
ubytovali řeholníci z Olomouce,
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kteří spravují farmu v Lanškrouně, protože se teprve staví. O
prostorách uvnitř zámku nejvíce
vypovídají první inventáře zařízení z roku 1712, kde jsou uvedeny
tyto místnosti: pokoje – knížecí,
hejtmanův, výběrčího, purkrabího a úřední kvelb. Z roku 1732
se uvádí ještě úřední kancelář,
byt hejtmanův, rentmistrův,
knížecí vinný sklep, hlídač zámku, kastelánův byt, v roce 1772
přibývá v inventáři ještě lesní
úřad, kuchyně, hospodářský
kvelb a hlídač v zámecké věži.
Z roku 1808 pochází údaj, že
v zámku jsou pouze úřednické
byty. Byly zde podlahy z prken,
rákosové stropy, kamna, zámek
byl podsklepen, veškeré prostory
jsou zasypány či zazděny. Roku
1849 byla pronajata přední část
zámku pro potřeby Okresního
úřadu. Alois, kníže z Lichtenštejna přislíbil městu Lanškroun,
že mu odprodá část zámku na
zřízení školní budovy pro hlavní
školu. Roku 1860 na jaře nechala
městská rada část objektu zbořit
a na parcele zbudovat školu. Od
roku 1928 je město Lanškroun
vlastníkem bývalého knížecího
zámku. Jsou zde přestěhovány
některé úřadovny a městské
muzeum a archiv. Koncem 30.

let 20. století došlo k zahájení
stavebních oprav zámku a taktéž
proběhl rozsáhlý archeologický
průzkum. V současnosti se zde
nachází v původní gotické kapitulní síni nádherná obřadní síň,
dále kulturně- společenské centrum a městské muzeum se zajímavými muzejními expozicemi,
které se vztahují k historii města
a jeho významným osobnostem.
Určitě stojí za návštěvu. . Celé
náměstí Aloise Jiráska s důležitými historickými památkami a
fontánou má velký šarm
Kostel sv. Máří Magdalény
K tomuto kostelu přiléhala ještě roku 1822 přestavěná
část klášterní budovy špitálu,
sloužící starým a nemajetným
občanům města Lanškrouna
jako útulek. Od té doby byl kostel nazýván „špitálský“. Když
byl tento zchátralý kostelík roku
1825 bourán, narazili dělníci na
mohutné základy a zbytky sklepů bývalého kláštera řeholních
kanovníků sv. Augustina. Roku
1827 byl nadací Josefa Langera
vystavěn nový zděný kostel sv.
Maří Magdalény v empírovém
slohu na místě původního kostela sv. Mikuláše a sv. Kateřiny.
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Kostel je sálovou stavbou s půlkruhovou apsidou. Loď je třemi
dvojicemi pilastrů a pásů dělená
na tři pole. Kruchtu nesou tři oblouky na toskánských sloupech.
Na hlavním oltáři je obraz svaté Máří Magdaleny. Vedlejší
oltáře jsou zasvěceny svaté
Anně a svatému Josefu. Výzdobu kostela tvoří cenné obrazy
namalové italským malířem
J. B Lampi ml.Varhany pocházejí z 1.poloviny19.století.
Na východní boční straně kostela
je umístěna deska, připomínající, že na tomto hřbitově byl
pohřben roku 1387 arcibiskup
Petr III. zvaný Jelito. Po zrušení
hřbitova byl roku 1904 na jeho
místě zřízen městskou správou
park, ve kterém stojí pomník
obětem prusko-rakouské války z roku 1866. V roce 2016 byl
park pojmenován po zakladateli
kláštera a byla zde umístěna pamětní deska.
Kostel sv. Anny
V letech 1700 – 1705 byl z odkazu zemřelého děkana Václava
Františka Zimpricha a za finanční
podpory knížete Lichtenštejna
stavěn podle návrhu G. P. Tencally nový kostel sv. Anny v ba-

rokním slohu. Zvenčí je stavba
členěna pilastry s toskánskými
hlavicemi. Průčelí kostela je
vyzdobeno čtyřmi sloupy, nad
kladím trojúhelníkový štít. Nad
kamenným portálem se nachází
kartuše s korunkou a nápisem
„Heilige Anna,bitte für uns“ („Sv.
Anno, pros za nás“), nad ní nika s
mušlí a sochou sv. Anny nesoucí
dvě děti na rukou, v postranních
polích niky se sochami sv. Josefa a sv. Jáchyma. Hlavní oltář s
kapličkou se sousoším sv. Anny
Samotřetí a sochami sv. Zachariáše, sv. Jana Křtitele a dvou
starců. Nad oltářem sedí postava Boha Otce se zeměkoulí, po
stranách andělé. Varhany z konce
17. století jsou dílem varhanáře
Christopha Siegmunda Klembta
z Kroměříže. Při kostele byl založen hřbitov. Některé náhrobky
význačných měšťanů (purkmistr
Joseph Ohnsorg, starosta Eligius
Deml, poštmistr, první kronikář
města a regionální historik Vincenc Pernikář, vrchní správce
Franz Rieder, děkan Bernard
Meixner a další duchovní, učitelé
a obchodníci) mají značnou historickou a uměleckou hodnotu,
většinou jsou dílem kamenické
dílny Hahnů. Nachází se zde také
hrob rodiny Erxlebenovy.

LANŠKROUN
In der Stadt gibt es einen
regelmäßigen quadratischen
Stadtplatz, dessen Mitte vom
prachtvollen Rathaus im Renaissance-Stil dominiert wird,welches aus dem 16. Jahrhundert
stammt und während der Regentschaft der Pernsteins errichtet wurde. Von historischem
Wert ist der Schlosskomplex
mit
dem frühgotischen Teil
des ursprünglichen Klosters der
Ordenskanoniker St. Augustin.
In dem im Barockstil umgebauten Gebäude befindet sich
ein Museum mit interessanten
Dauerausstellungen. Zu den
historisch bedeutenden Sehenswürdigkeiten gehören die
St.-Wenzel- Kirche, die St.-Anna-Kirche mit Grabsteinen, die Ausflugsgaststätte Schenke (Krčma),
das Pianohaus sowie weitere Sehenswürdigkeiten. Landskron
(Lanškroun) ist ein malerischer
Ort, wo Persönlichkeiten gewirkt und gelebt haben, die in
unsere sowie in die europäische
Geschichte eingegangen sind.

Stadtplatz
Des Weiteren wird er von
einer Pestsäule geziert, welche
aus dem Jahr 1684 stammt und
als Dank zur Abwendung der
Pestkrankheit sowie für den
Sieg über die Türken bei Wien
vom Bildhauer Adam Bayernhof
und dem Steinmetz Karl Wolf aus
Glatz (Kladsko) errichtet wurde.
St.-Wenzel-Kirche
Die ersten Aufzeichnungen
stammen aus dem Jahr 1350,
ursprünglich war die Kirche
der Jungfrau Maria geweiht. Im
Jahr 1377 wurde die Kirche den
Ordenskanonikern St. Augustin
anvertraut. Diese haben wegen Überschwemmungen und
Feuchtigkeit das Kloster im Jahr
1393 zur Kirche verlegt. Dieses
hat sich ursprünglich hinter der
Stadtmauer - auf dem Platz der
St.-Maria-Magdalena-Kirche befunden. Bei der St.-Wenzel-Kirche
handelt es sich um ein Saalbau-

werk, welches nach Norden ausgerichtet ist. An die Kirche grenzt
ein Seitenschiff an, welches 1653
errichtet wurde. Auf der Ostseite
befindet sich ein tiefes Presbyterium im gotischen Stil. Im Jahr
1645 ist die Kirche abgebrannt.
Im Jahr 1768 ließ Pfarrer A. Felzmann einen neuen Turm auf der
Westseit der Kirche errichten. Auf
dem Kirchenchor befindet sich
eine Orgel im Rokoko-Stil, welche aus dem 18. Jahrhundert
stammt. Autor dieser Orgel ist der
berühmte Kralitzer Orgelbauer
Halbich. Besonders wertvoll sind
die Wandmalereien im Renaissance-Stil, welche in der Etage über
der Sakristei entdeckt wurden sowie die Kanzel im Barock-Stil, die
Bänke und das Taufbecken aus
Stein im Empire-Stil. In den 80er
Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der Innenbereich wesentlich
im neogotischen Stil verändert.
Autor des Hauptaltars im pseudogotischen Stil ist der Prager
Meister Johannes Kastner. Über
diesem befindet sich ein Altar-

bild mit der Ermordung von St.
Wenzel. Autor dieses Bilds ist der
Maler Johannes Dallinger. Er hat
es aufgrund einer Bestellung des
Fürsten Franz Josef von Liechtenstein gemalt. Im Jahr 1781 wurde
es der Kirche geschenkt. Bei den
Seitenaltären St. Antonius und
des Guten Hirten im Barock-Stil
und der Kanzel, welche in der
Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, handelt sich um
Beispiele für wunderschöne
Schnitzarbeiten. An der Südseite des Hauptschiffs befindet
sich ein Anbau mit einer Statuengruppe des Gartens Gethsemane. Im Zeitraum von 1996 bis
1997 ist die Kirche umfangreich
rekonstruiert worden. Aufgrund
der wunderbaren Akustik und
Atmosphäre ist sie besonders
in der Adventszeit ein Ort für
einmalige Konzerte.
Dechanat
Das Gebäude des römisch-katholischen Dechanats wurde
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im Zeitraum von 1703 bis 1705
von den Augustinern errichtet. Es
ist mit einem Steinportal sowie
mit einer Engelskopf-Kartusche
verziert.
Schloss
Das zweiflügelige Gebäude
mit den klassischen Fassaden,
an denen die erhaltenen architektonischen
Elemente des Schlosses in
Landskron (Lanškroun) hervorgehoben sind, steht im Zusammenhang mit dem Wirken der
Ordenskanoniker St. Augustin.
Mit der Wahl des Bischofs von
Leitomischl (Litomyšl) begannen die Augustiner mit dem
Bau eines Konvents, welcher
sich in der Nachbarschaft der
St.-Wenzel-Pfarrkirche (die seinerzeit der Jungfrau Maria geweiht war) - an der Stadtmauer
befand - dort, wo einst die 8 abgebrannten Häuser gestanden
haben. Die Umsiedlung aus dem
ursprünglichen Kloster, welches
im Jahr 1371 von Bischof Peter
III., genannt Jelito gegründet
wurde und das sich ursprünglich außerhalb der Stadtmauer
befand, wurde am 1. Juni 1393
von Papst Bonifatius IX. bestätigt.
Am 28. Mai 1424 brannten die
Hussiten das Kloster ab. Es hat
sich um eine typische Klosterquadratur gehandelt, welche
fast den ganzen Jirásek-Platz
eingenommen hat. Im Hof des
Gebäudes befand sich ein gotischer Kreuzgang. Im Ostflügel
des Klosters befand sich ein Kapitelsaal mit gotischem Gewölbe.
In diesem bewundernswerten
Raum befindet sich ein Kreuzrippengewölbe. An den Gewölbespitzen befinden sich flache Gewölbeschlusssteine sowie auch
ein Schlussstein mit einem Kreuz
im Schild. An der Westwand befinden sich zwei hohe Spitzfenster mit Doppelverglasung. Auf
diesen bunten Bleiglasfenstern
sind Motive aus der Bibel zu
sehen. Der Nachbarraum dient
heute als Trauzimmer. Die Rippen
wiederum haben das Profil einer
Birne, welche an den Konsolen
zusammenlaufen. Hier befindet
sich ein Stein-Torso einer gotischen Schnecken-Treppe.
Nach den Hussitenkriegen
wurden die schwedischen Gutsbesitzer abgelöst. Im Jahr 1433
erwarb Wilhelm Kostka von Postupitz Landskron (Lanškroun),
in dessen Familie es sich bis

zum Jahr 1507 befand. Das Klostergebäude war über mehrere
Jahr leer. In der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts wurde es
in der Form hergerichtet, dass
sich hier die Herrschaft und vor
allem die Angestellten aufhalten
konnten. Als Schloss wird das
einstige Klostergebäude 1507 im ersten Testament von Wilhelm
von Pernstein erwähnt. Durch
die Vermählung der Töchter von
Johannes Kostka von Postupitz
mit den Söhnen von Wilhelm
von Pernstein - mit Johannes
und Adalbert - geht das Gut auf
das Adelsgeschlecht Pernstein
über. Im Jahr 1588 verkaufen
Johannes und Maximilian von
Pernstein das Gut an Adam Hrzan
von Harasov (Herzan von Harras).
Im Vertrag ist die Rede davon,
dass das Schloss „aus Steinen
und Holz nach altertümlicher Art
errichtet wurde, sich in diesem
viele Zimmer befinden und bei
diesem - an einem Graben - ein
Obstgarten.” Beim Schloss befand
sich der Hof. Adam Hrzan von
Harasov (Herzan von Harras) baute das Schloss zu Beginn des 17.
Jahrhunderts grundlegend um
und brachte am Eingangsportal
mit der Durchfahrt sein Wappen
sowie auch das Wappen seiner
Frau Anna von Sulewicz mit der
Jahreszahl 1601 an. Aus der Zeit
dieses Umbaus stammen auch
die erhaltenen Fenster- und Türlaibungen im Renaissance-Stil.
1622 verkauft Zdeslav von Harasov (von Harras) das Gut an Fürst
Karl von Liechtenstein. Im Jahr
1643 wird Landskron (Lanškroun) von den Schweden belagert,
welche ihre Festung im Schloss
errichten. Ihnen wird auch der
Stadtbrand am 9. Juli 1645 zugeschrieben, dem das Schloss,
die umliegenden Häuser und die
St.-Wenzel-Kirche zum Opfer fielen. Wie aus einer Aufzeichnung

gegen Ende des 17. Jahrhunderts
hervorgeht, waren im Schloss die
Kanoniker aus Olmütz (Olomouc)
untergebracht. Diese betreiben
eine Farm in Landskron (Lanškroun), die aber erst noch errichtet
wird. Am meisten über die Räume im Schloss gibt die Inventarliste über die Inneneinrichtung
Auskunft, welche aus dem Jahr
1712 stammt - folgende Räume
werden erwähnt: die Zimmer des
Fürsten sowie des Hauptmanns,
des Steuereinnehmers, der Burggrafen und die Amtszimmer.
Im Jahr 1732 sind des Weiteren
noch ein Amtsbüro aufgeführt
sowie die Wohnräume des
Hauptmanns, des Rittmeisters,
der fürstliche Weinkeller, die
Wohnräume der Schlosswache
und des Kastellans. Im Jahr 1772
werden in der Inventarliste noch
das Forstamt erwähnt sowie
die Küche, die Wirtschaftsräume und die Wohnräume der
Schlosswache im Schlossturm.
Aus dem Jahr 1808 stammt die
Angabe, dass sich im Schloss nur
Amtswohnräume befinden. Die
Fußböden bestanden aus Brettern, es waren Schilfdächer und
Öfen vorhanden. Das Schloss war
unterkellert, alle Kellerräume
waren zugemauert oder zugeschüttet. Im Jahr 1849 wurde
der vordere Schlossteil an das
Bezirksamt verpachtet. Alois
Fürst von Liechtenstein hatte
der Stadt Landskron (Lanškroun)
versprochen, ihr einen Teil des
Schlosses zur Errichtung eines
Schulgebäudes für die Hauptschule zu verkaufen. Im Frühjahr
des Jahres 1860 ließ der Stadtrat
diesen Objektteil abreißen und
auf der Parzelle eine Schule errichten. Seit 1928 ist die Stadt
Landskron (Lanškroun) Eigentümerin des ehemaligen Fürstenschlosses. Im Schloss befinden
sich mehrere Amtsdienststellen

sowie das Stadtmuseum und das
Archiv. Gegen Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts wird mit
der Restaurierung des Schlosses
begonnen und es erfolgt auch
eine umfangreiche archäologische Untersuchung. Heute befinden sich hier - im ursprünglichen
Kapitelsaal - ein wunderschönes
Trauzimmer sowie des Weiteren
ein gesellschaftlich-kulturelles
Zentrum und das Stadtmuseum
mit interessanten Ausstellungen über die Geschichte und
berühmte Persönlichkeiten der
Stadt. Ein Besuch ist auf alle Fälle lohnenswert. Der komplette
Alois-Jirásek-Platz mit den historischen Sehenswürdigkeiten und
der Fontäne verfügt über einen
großen Charme.
St.-Maria
Magdalena-Kirche
Noch 1822 hat der umgebaute Teil des Klosterspitals an diese
Kirche angegrenzt, welcher den
älteren und nicht vermögenden
Einwohnern der Stadt Landskron
(Lanškroun) als Unterschlupf gedient hat. Seit dieser Zeit wurde
die Kirche „Spitalkirche” genannt.
Als die verfallene Kirche 1825 abgerissen wurde, haben Arbeiter
mächtige Fundamente und Reste vom Keller des ehemaligen
Klosters der Ordenskanoniker
St. Augustin gefunden. Im Jahr
1827 wurde von der Josef-Langer-Stiftung die neue gemauerte
St.-Maria-Magdalena-Kirche im
Empire-Stil errichtet - dort, wo
sich einst die ursprüngliche St.-Nikolaus- und St.-Katharina-Kirche befunden hat. Bei der Kirche
handelt es sich um ein Saalbauwerk mit einer Halbkreis-Apside.
Über drei Doppel-Pilaster und Linien ist das Schiff in drei Bereiche
unterteilt. Der Kirchenchor befindet sich auf drei toskanischen
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Säulenbögen. Beim Hauptaltar
befindet sich ein Bild der heiligen
Maria Magdalena. Die Nebenaltäre sind St. Anna und St. Josef
geweiht. Die Kirche zieren wertvolle Bilder, welche vom italienischen Maler J. B Lampi jr. gemalt
wurden. Die Orgel stammt aus
der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. An der Ostseite der Kirche
befindet sich eine Tafel zum Gedenken an Erzbischof Peter III.,
genannt Jelito, welcher 1387
auf diesem Friedhof begraben
wurde. Nach der Auflösung des
Friedhofs wurde 1904 an dessen
Stelle ein Park von der Stadtverwaltung errichtet, in welchem
sich ein Denkmal für die Opfer
des preußisch-österreichischen
Kriegs von 1866 befindet. Im Jahr
2016 wurde der Park nach dem
Begründer des Klosters benannt
und es wurde hier eine Gedenktafel errichtet.
St.-Anna-Kirche
Auf Geheiß des verstorbenen
Dekans Wenzel Franz Zimprich
sowie mit finanzieller Unterstützung des Fürsten von Liechtenstein wurde im Zeitraum von
1700 bis 1705 die neue St.-Anna-Kirche im Barock-Stil nach den
Plänen von G. P. Tencalla errichtet. Von außen ist das Bauwerk
durch Pilaster mit toskanischen

Köpfen unterteilt. Die Vorderseite der Kirche ist mit vier Säulen
verziert. Oberhalb des Gebälks
befindet sich ein dreieckiger
Giebel. Über dem Steinportal
befindet sich eine Kartusche mit
Krone und der Aufschrift „Heilige
Anna, bitte für uns“. Über dieser
befindet sich in einer Nische eine
Muschel sowie eine St.-Anna-Statue, die zwei Kinder auf dem
Arm trägt. In den Nischenseiten
befinden eine St.-Josef-Statue
und eine St.-Joachim- Statue.
Beim Hauptaltar befindet sich
ein Bildstock mit einer St.-Anna-Statuengruppe sowie mit den
Statuen St. Zacharias, St. Johannes der Täufer und zwei GreisenStatuen. Über dem Altar sitzt der
Gottvater mit der Erdkugel, seitlich davon befinden sich Engel.
Die Orgel wurde Ende des 17.
Jahrhunderts vom Orgelbauer
Christoph Siegmund Klembt aus
Kremsier (Kroměříž) errichtet. An
der Kirche wurde ein Friedhof
errichtet. Einige Grabsteine, auf
denen die Namen von Bürgern
eingraviert sind (Bürgermeister
Joseph Ohnsorg, Bürgermeister
Eligius Deml, Postmeister, erster
Stadtchronist und regionaler Historiker Vinzenz Pernikář, Oberverwalter Franz Rieder, Dekan
Bernhard Meixner sowie weitere
Geistliche, Lehrer und Kaufleute),
sind von hohem historischen und
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künstlerischen Wert, die meisten
von ihnen wurden vom Steinmetz Hahn angefertigt. Hier

befindet sich auch das Grab der
Familie Erxleben.
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„HADAŘSKÁ 25”
„Hadařská 25” to impreza organizowana przez Klub Czeskich
Turystów, naszych przyjaciół
z partnerskiego miasta Červeny
Kostelec, z którym od lat współpracuje oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich. Odbywała się już
po raz 43. Jest to tradycyjna ich
impreza turystyczna. Przyjęliśmy
zaproszenie naszych partnerów,
mierząc siły na zamiary... to znaczy wybraliśmy trasę pieszą 18-kilometrową. Do przewodzenia naszej grupie wytypowali nasi partnerzy swojego przedstawiciela,
którego nazwisko najbardziej
do tej roli pasowało...przewodnikiem naszym został Ladislav
Polák. Z zadania wywiązał się
znakomicie, pokazując wszystkie
godne uwagi części historyczne miasta i okolic Červenego
Kostelca.
Na początek wystawa w budynku Urzędu Miasta jak piszą

organizatorzy „kopie Ďáblovy
bible, největší knihy světa, vytvořené knihařstvím Jiřího Fogl
a Pavlína Rambová v Žamberku,
a po obejrzeniu tej ciekawej wystawy marsz w plener. Zwiedzaliśmy po drodze miejsca poświęcone ofiarom faszyzmu z okresu
II wojny światowej, ludziom biorącym bezpośredni czy pośredni udział w walce z okupantem.
Oddali za to życie, a my mogliśmy
historii posłuchać o ich udziale
w walce z ust naszego przewodnika.
Zwiedziliśmy również bunkry które Czesi budowali przed
wojną dla obrony swoich granic,
a które nie zostały przez nich nigdy użyte w tym celu. Posileni
tradycyjną kiełbaską z grilla,
wody lub ogniska (jak kto wolał)
ruszyliśmy w dalszą drogę, tym
razem zaznajamiani z historią
górnictwa na tym terenie. Mo-

gliśmy dostrzec niewprawnym
okiem (ale tylko dzięki pomocy
naszych przyjaciół) ślady tej
górniczej działalności w terenie.
Na zakończenie wędrówki miłe
koleżeńskie spotkanie przy obie-

dzie w restauracji, wspólne zdjęcia... i zaproszenie na rok przyszły na 44 tradycyjną imprezę
turystyczną „Hadařská 25”. Do
zobaczenia na szlaku.
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Irena Klimaszewska

PRAGNĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ…
„Na Zeszyty zawsze warto
czekać” – taką miłą opinię usłyszałam nie tak dawno na temat
wydawanego przez Muzeum
w Kłodzku periodyku. I nawet
jeżeli nie wszyscy się z tym zdaniem zgadzają, to sądzę, że dla
wielu osób zainteresowanych
problematyką regionalną ważną
informacją będzie fakt ukazania
się kolejnego, 14. tomu „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”.
Poniższym materiałem pragnę
zachęcić Państwa do lektury, tym
bardziej, że tom zawiera wiele
interesujących tematów, których
próżno szukać w innych, nie tylko
regionalnych publikacjach. Do takich opracowań należy niewątpliwie tekst Grażyny Trzaskowskiej,
historyka Archiwum Państwowego we Wrocławiu, poświęcony
powstaniu i działalności gazowni
miejskiej w Kłodzku od momentu jej uruchomienia w 1864 roku
do wybuchu pierwszej wojny
światowej, a więc w okresie dynamicznego rozwoju gazowni.
W oparciu o bogate zbiory archiwalne powstał interesujący
materiał o gazyfikacji Kłodzka,
która przyniosła miastu, oprócz
ewidentnych korzyści, splendor
i prestiż.
Kolejny materiał pióra historyka sztuki Joanny Stoklasek-Michalak, w drugiej już części cyklu,
omawia detale architektoniczne
Kłodzka, tym razem uwagę poświęcając tym „spośród kłodzkich
rzeźb i detali architektonicznych,
które w obliczu zagrożenia katastrofą znalazły schronienie w lapidarium na dziedzińcu Muzeum
Ziemi Kłodzkiej”. Autorka nie tylko prezentuje zgromadzone tu
zabytki, ale podejmuje również
próbę ich identyfikacji, uwzględniając przy tym odniesienie do
ich pierwotnego kontekstu, gdy
przed laty stanowiły one ważny
element miejskiego pejzażu.
Celem kolejnego, zamieszczonego w periodyku tekstu, jest
przypomnienie placówki, która
odegrała ważną rolę w życiu
kulturalnym Kłodzka i regionu.
Mowa tu o delegaturze Biura
Wystaw Artystycznych, utworzonej w Kłodzku w 1967 roku.
Dzięki tej placówce miejscowe
środowisko artystów, korzystające dotąd z gościnności innych
ośrodków, mogło bez przeszkód

eksponować swoją twórczość
i upowszechniać sztukę współczesną w regionie. Tekst, prezentujący w zarysie działalność BWA
w Kłodzku w latach 1967-1972,
opracowany został przez historyka sztuki Marię Dzierżyńską,
kierującą placówką od 1973 roku
do chwili jej likwidacji w roku
1993.
„Ziemia kłodzka zdaje się
być miejscem szczególnie umiłowanym przez Matkę Boską…”
ocenia autorka następnego tekstu, Katarzyna Grzywka-Kolago,
pracownik dydaktyczny Instytutu
Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która w niezwykle
malowniczy sposób analizuje obraz Matki Boskiej, przedstawiony
w wybranych, znanych, bo od lat
funkcjonujących w literaturze,
opowiadaniach ludowych ziemi
kłodzkiej, zawierających motywy
maryjne. Ów wizerunek to ważny
element krajobrazu naszego regionu, w którym Maryja ma „…
swe miejsca ulubione, przestrzenie szczególnie chętnie przez nią
nawiedzane i dotykane jej łaską”,
a do takich niewątpliwie należą,
jak udowadnia autorka artykułu,
miasta, wsie i osady, lasy, góry
i źródła Kłodzczyzny.
W tomie 14. kończymy, rozpoczęty przed kilku laty cykl
artykułów, autorstwa historyka
Grzegorza Pisarskiego, informujących o studentach pochodzących ze wsi ziemi kłodzkiej,
a studiujących pod koniec XIX
i w początkach XX wieku na Uniwersytecie we Wrocławiu. Autor,
w oparciu o materiały archiwalne, tworzy wykazy studentów
i miejscowości, z których pochodzą, wskazuje kierunki obranych
przez nich studiów, wymienia też
adresy zajmowanych we Wrocławiu stancji. Okazuje się, że grono
absolwentów ze wsi Kłodzczyzny było niemałe, a największym powodzeniem wśród nich,
jak wynika z przedstawionego
w tomie tekstu, cieszyły się nauki polityczne, prawo, medycyna
i teologia katolicka.
Następny tekst poświęcony jest rzadko występującym
i prawie zupełnie pomijanym
w literaturze przedmiotu, wizerunkom św. Jana Nepomucena jako pielgrzyma. Autorka
opracowania, Grażyna Szpulak,

Portret Daniela Paschasiusa von Osterberg, obraz olejny, 1696 (?), Hans Jacob (?).
Ze zbiorów Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach. Fot. T. Gmerek

14. tom „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej.”

odnalazła kilkanaście tego typu
wizerunków Jana Nepomucena
na ziemi kłodzkiej i pograniczu
polsko-czeskim. Prezentuje je na
łamach periodyku, udowadniając,
że w bogatej ikonografii świętego istnieje, choć nieczęsto, typ
pielgrzyma, a wyróżniające go
cechy to długa szata pielgrzymia uzupełniona kapeluszem,
kij, czasem różaniec, czy krzyż

zawieszony na szyi; towarzyszy mu symbol Matki Boskiej
Staroboleslavskiej, często z widokiem kościoła (sanktuarium
maryjnego w Starej Boleslavi, od
1960 r. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), do którego, według
legendy, pielgrzymował święty.
Autorka wyraża nadzieję, że materiał ten stanie się przyczynkiem
do dalszych badań nad wizerun-
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kiem św. Jana Nepomucena jako
pielgrzyma.
Niewątpliwie zawsze dużą
satysfakcję przynosi wydawcom
możliwość zaprezentowania
po raz pierwszy unikatowych, czy
też mało znanych źródeł historycznych. W najnowszym tomie
zalazły się aż trzy takie teksty.
Najstarszy z zaprezentowanych
w zbiorze dokumentów, pochodzący z 1501 roku, omówiła historyk Mieczysława Chmielewska
z Archiwum Państwowego we
Wrocławiu. To dyplom herbowy
dla cechu krawców kłodzkich
wystawiony przez ówczesnych
właścicieli Hrabstwa Kłodzkiego – Albrechta, Jerzego i Karola Podiebradowiczów (w maju
1501 r. sprzedali oni hrabstwo
Ulrichowi von Hardeck). Jak podkreśla autorka, dokument ten:
„Na dzień dzisiejszy jest […]
jednym z dwóch listów herbowych wydanych dla cechów na
Śląsku, będących w posiadaniu Archiwum Państwowego
we Wrocławiu …”. Na dokumencie, którego posiadanie było dla
dawnego społeczeństwa stanowego kwestią prestiżu, oprócz
tekstu, widnieje, umieszczony
w środku, wykonany piórkiem
i pędzlem, lawowany gwaszem,
piękny wizerunek herbu cechu
krawców kłodzkich, na którym
ukazano orła na tle złotych nożyc krawieckich, z tyłu zaś postać
anioła, w białej tunice i z rozłożonymi rękami, „…jako sługę i posłańca Bożego, symbolizującego
dostojeństwo, sławę, honor, siłę
ducha i ochronę”.
Podczas swoich badań, historyk sztuki, Arkadiusz Wojtyła, pracownik naukowy Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, odnalazł w przebogatych zbiorach archiwum Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku odręczny odpis testamentu
właściciela Wambierzyc i fundatora tamtejszej bazyliki oraz
kompleksu kalwaryjnego – Daniela Paschasiusa von Osterberga (1634-1711). Prezentowany
na łamach „Zeszytów” dokument
nie doczekał się dotąd polskiego
przekładu, jak wnioskuje autor,
zapewne ze względu na trudności translatorskie. Tym bardziej
więc jesteśmy dumni z możliwości zamieszczenia tak interesującego źródła historycznego,
także w polskiej wersji językowej.
Autor nie dość, że dokonał jego
tłumaczenia, to jeszcze porównał
odnaleziony odpis z edycją testa-

mentu zamieszczoną w jednej
z książek Emanuela Zimmera,
proboszcza w Wambierzycach
w latach 1906-1935 i autora wielu
publikacji poświęconych tej miejscowości (o E. Zimmerze szerzej
na łamach 13. tomu „Zeszytów”).
Autor artykułu podkreśla dużą
wartość merytoryczną prezentowanego dokumentu, chociażby
ze względu na informacje dotyczące budowy wambierzyckiej
świątyni i staranność z jaką Osterberg pragnął wszystkich swoich
spadkobierców, w tym wambierzycką świątynię, uposażyć „…
polecając duszę […] miłosierdziu
Boga i pokornie prosząc, kiedy
ta oddzieli się już od ciała […],
ażeby […] zechciał On przyjąć
ją do Królestwa swego Niebieskiego…”.
Kolejne, przedstawione
w tomie źródło, przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim,
w Oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu, rzuca
nieco światła na jeden z niedostatecznie zbadanych wątków
z historii regionu, a mianowicie
na zagadnienie… czarów na ziemi kłodzkiej. Dokument z 1697
roku dotyczy bowiem procesu
i przesłuchania w sprawie, pochodzącego z Lewina Kłodzkiego, 17-letniego Josepha Schillera,
który próbował zawrzeć pakt
z diabłem. Młodzieniec ów,
powodowany chęcią wzbogacenia się, sporządził dokument
w którym zrzekał się swojej duszy
w zamian za pieniądze. Autorka
tekstu – Katarzyna Pogorzelska
– doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaznacza, że w tym
momencie możliwa była jedynie
pobieżna prezentacja dokumentu, wymaga on bowiem bardziej
szczegółowej analizy.
Ostatni materiał o którym
pragnę napisać choć kilka zdań,
to komunikat przedstawiający
działania dotyczące zinwentaryzowania zbiorów muzykaliów
przechowywanych w kłodzkim
kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
Autorka artykułu i jednocześnie
jedna z osób pracujących nad
uporządkowaniem zbioru i stworzeniem katalogu muzykaliów,
Iwona Januszkiewicz-Rębowska
– muzykolog, pracownik Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego,
podkreśla, że dzięki będącym na
ukończeniu pracom nasza wiedza o tutejszym repertuarze
muzycznym staje się coraz peł-

Płyta z veraikonem, pamiątka pożaru w 1524 r. w Kłodzku, autor nierozpoznany,
piaskowiec, XVI w., lapidarium Muzeum. Fot. T. Gmerek

niejsza. Zaznacza przy tym, że
muzykalia kłodzkie są absolutnie
wyjątkowe, przede wszystkim
dlatego, że kolekcja, która powstawała w 2. połowie XVIII i 1.
połowie XIX wieku, mimo wielu
dziejowych burz (m.in. sekularyzacji i związaną z tym akcją
konfiskat) nie uległa likwidacji i
przetrwała w całości w jednym
miejscu.
I już na koniec, gwoli przypomnienia, dodajmy, że w omawianym tomie „Zeszytów Muzeum
Ziemi Kłodzkiej” tradycyjnie
znajdują się również: zestawienie
i krótkie omówienie publikacji
regionalnych wydanych w ostatnich latach, mające, w intencji
autorki (Irena Klimaszewska) ułatwić zainteresowanym tematyką
ziemi kłodzkiej dotarcie do najnowszych publikacji, dalej recenzje niektórych nowości, poświęconych w całości lub w istotnych
partiach książek Kłodzczyźnie
(autorzy recenzji: Małgorzata
Ruchniewicz, Krzysztof Łagojda,

Grzegorz Pisarski), kalendarium
wydarzeń kulturalnych na ziemi
kłodzkiej z ostatnich lat (Krystyna
Oniszczuk-Awiżeń), czy też sprawozdanie z działalności Muzeum
Ziemi Kłodzkiej za lata 2015-2016
(Lucyna Świst, Krzysztof Miszkiewicz). Tradycyjnie kończymy
tom przypomnieniem sylwetek
ważnych dla regionu kłodzkiego
postaci, którzy zmarli w ciągu
ostatnich kilku lat (pożegnaliśmy:
Mariana Półtoranosa, Krzysztofa
Mazurskiego, Jacka Rybczyńskiego, Teresę Eljasz-Radzikowską,
Antoniego Misiaszka, Ryszarda
Grzelakowskiego), aby, jak to
napisano przed laty w jednym
z nekrologów zamieszczonych
w „Zeszytach”: „… ludzie z dnia
dzisiejszego i z przyszłości przechowali tę postać w zbiorowej
pamięci, która przecież czyni
z nas wspólnotę”*.
*R. Gładkiewicz, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 1985, nr 1,
s.[101].

Karta tytułowa anonimowych kompozycji, 2. połowa XVIII w. Ze zbiorów Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Fot. I. Januszkiewicz-Rębowska
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prof. Andrzej Małkiewicz

PIŁSUDSKI I MASARYK – OJCOWIE ZAŁOŻYCIELE
NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW ORAZ ICH WKŁAD W BUDOWANIE
ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO W EUROPIE
Odzyskanie niepodległości,
zbudowanie państwa – to złożone procesy, których sukces
wymaga spełnienia wielu złożonych warunków. Należy do nich
świadomość narodowa, istnienie
odpowiednich sił i organizacji
społecznych, zbudowanie różnorodnych instytucji, sprzyjające otoczenie międzynarodowe.
Jednym z ważnych czynników
jest wyłonienie przywódcy,
obdarzonego odpowiednim
talentem, mającego autorytet
w społeczeństwie i wśród polityków swego kraju, który umie
kierować procesami budowania
nowych struktur, zawierać rozsądne kompromisy i znajdować
poparcie za granicą. Same przesłanki w historii nie wystarczą.
Muszą się znaleźć ludzie, którzy
zapoczątkują realizację nowych
zadań. Szczęściem dla Polaków,
Czechów i Słowaków było, że
znaleźli się tacy przywódcy: Józef Piłsudski i Tomáš Garrigue
Masaryk.
Często podkreśla się cechy
różniące tych dwóch ludzi. Masaryk miał pochodzenie plebejskie,
a stał się wybitnym uczonym –
socjologiem i filozofem. Był profesorem akademickim, zawsze
cywilem, wieloletnim parlamentarzystą w czasach austriackich.
Piłsudski był człowiekiem czynu
i konspiratorem. Najpierw stał
na czele działającej nielegalnie
Polskiej Partii Socjalistycznej,
potem dokonał w niej rozłamu,
a w końcu porzucił. Organizował
zamachy terrorystyczne przeciw
instytucjom carskim, a w czasie
Wielkiej Wojny tworzył polskie
siły zbrojne – legiony. Więziony
był przez Rosjan, potem Niemców.
Mniej zwraca się uwagi
na podobieństwa i punkty styczne ich biografii – a tych nie brakowało. Obaj pochodzili z „Kresów”
swego kraju i narodu. Piłsudski
z Litwy, Masaryk z pogranicza
czesko-słowackiego. Rodzina Piłsudskich wprawdzie szczyciła się
szlachectwem, ale była to drobna, biedna szlachta, poziom życia
rodzin obu przyszłych polityków

niewiele się różnił. Obaj byli
początkowo zaangażowani po
„lewej” stronie sceny politycznej.
Piłsudski wprost jako socjalista,
Masaryk jako „realista”, ale jednocześnie zwalczający antysemityzm i nacjonalizm; tak poważnie
traktował równouprawnienie kobiet, że biorąc ślub przyjął, obok
swojego, nazwisko żony – Garrigue. Obaj przebyli potem drogę
intelektualną do centrum sceny
politycznej, ale trzeba podkreślić,
nie wstydzili się swej przeszłości,
symboliczne stało się powiedzenie Piłsudskiego: „kto za młodu
nie był socjalistą, na starość będzie kanalią”.
Obaj – warto podkreślić –
byli ludźmi pióra. Masaryk pisał
gruntowne, rzetelne prace naukowe, ale parał się też dziennikarstwem. Piłsudski był przede
wszystkim dziennikarzem, ale
pisał artykuły na najwyższym
poziomie. Masaryk obok abstrakcji filozoficznych zajmował
się też badaniami o charakterze
historycznym. Piłsudski także ma
w dorobku opracowania historyczne. Po śmierci wydano „dzieła
zebrane” obydwóch – dorobek
Masaryka jest niewątpliwie bardziej obszerny, bardziej naukowy,
ale dzieła Piłsudskiego niewiele
mu ustępują.
Przed pierwszą wojną światową obaj polityczne postawili na
Austrię, bo wierzyli, że to może
pomóc ich ojczyźnie, jeśli nie
w uzyskaniu pełnej niepodległości, to przynajmniej w poprawieniu losu narodu, w wyniku postulowanej przebudowy monarchii.
Piłsudski próbował zresztą szukać
innych sojuszników. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej popłynął
do Japonii i namawiał tamtejszych wojskowych do wsparcia
polskiej walki o niepodległość.
Dopiero po niepowodzeniu tej
misji związał się – przejściowo
– z Austrią, a nawet z jej wywiadem. Obaj popełnili podobny
błąd – z jednej strony przeceniając siły Austrii, z drugiej – łudząc
się możliwością zmiany jej polityki wobec Czechów i Polaków.
Austriacy wiele obiecywali, ale

Marszałek Józef Piłsudski

niewiele realizowali.
W tym błędzie szybciej
zorientował się Masaryk. Już
w grudniu 1914 r. wyjechał
do Włoch, potem Szwajcarii,
w 1915 roku już jawnie stanął
na czele działań niepodległościowych współpracując z państwami Ententy. Liczył też w tym
czasie na poparcie Rosji. Piłsudski
współpracował z naddunajską
monarchią dłużej – do lata 1917
roku, w szczególności organizując legiony, walczące u boku Austriaków i kierował praktycznie
ich działaniami. Ale jednocześnie,
w konspiracji przed Austriakami (i Niemcami), tworzył Polską
Organizację Wojskową, która
w odpowiednim momencie
miała podjąć walkę o niepodległość. Gdy spróbował jawnie
zbuntować się, aresztowali
go Niemcy, ponad rok spędził
w ich więzieniu.
Masaryk na emigracji z niewątpliwymi sukcesami propagował ideę jedności Czechów
i Słowaków, patronował tworzeniu jednostek wojskowych czeskich i słowackich walczących

u boku państw Ententy, nazwanych później „legionami”, choć
nie zajmował się nimi bezpośrednio. Jednocześnie starał się
nawiązywać kontakty z politykami państw zachodnich i przekonywał ich – z powodzeniem
– do idei niepodległości państwa
Czechów i Słowaków. Postrzegano go jako reprezentanta sił antyhabsburskich i antyniemieckich,
a więc w okresie wojny był wygodny dla przywódców Ententy.
Piłsudski ograniczał się do działań
w kraju, choć nie był wiernym
sojusznikiem Austriaków, jednak
na zachodzie tak właśnie go postrzegano. Nawet aresztowanie
przez Niemców nie zmieniło
tego obrazu. W tym czasie polską
działalność niepodległościową
na zachodzie podejmowali polityczni konkurenci Piłsudskiego
(z prawicy politycznej) – Roman
Dmowski oraz Ignacy Paderewski. Ten ostatni był znany bardziej
jako artysta (wybitny kompozytor
i pianista) niż polityk, ale to tym
bardziej przysparzało mu sympatii. Masaryk i Paderewski zetknęli
się zresztą i w drobnym wymiarze
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wspierali swe wysiłki polityczne.
Tak Masaryk jak Piłsudski
jeszcze przed wojną byli znani
w swych społeczeństwach,
a działalność podczas wojny
dodatkowo przysporzyła im popularności. Toteż w chwili, gdy
Niemcy i Austria załamywały się,
tak Czesi, jak i Polacy, postawili
właśnie na nich jako przywódców narodu. W chwili ogłoszenia
niepodległości Czechosłowacji Masaryka powołano na jej
prezydenta (choć był jeszcze
we Francji), a polscy politycy wymogli na Niemcach uwolnienie
Piłsudskiego i oddali mu władzę
– jako naczelnikowi państwa.
Masaryk wrócił wkrótce
do ojczyzny, stanął na czele
państwa, a jako rozważny polityk zaakceptował zbudowaną
tu koalicję partii politycznych,
która nie do końca odpowiadała
jego ideom, ale wolał kompromis
od konfliktów – co było bardzo
rozsądne w chwili gdy państwo
dopiero było budowane. Cieszył
się zaufaniem zarówno Czechów
jak i Słowaków, a także przywódców państw Ententy, dzięki temu
od pierwszej chwili Czechosłowacja miała poparcie na arenie
międzynarodowej.
Sytuacja Piłsudskiego była
trudniejsza. Na Zachodzie nadal
postrzegano go jako współpracownika dawnych wrogów – Austrii i Niemiec, a jednocześnie
jako socjalistę – nie przysparzało
mu to poparcia. Zdobył się w tej
sytuacji na kompromisową decyzję, która okazała się kluczowa
dla uzyskania poparcia Ententy
– na początku 1919 r. zaoferował
urząd premiera Paderewskiemu,
a Dmowskiemu – rolę reprezentanta Polski na konferencji pokojowej. Obaj propozycje przyjęli,

dzięki temu osiągnięto dwa skutki ważne dla starań o utrwalenie
bytu państwa: osiągnięto kompromis między podstawowymi
siłami politycznymi w stosunkach
wewnętrznych i uznanie Polski
na arenie międzynarodowej.
W 1920 r. Piłsudski stał na czele
walki z agresją bolszewicką przeciw Polsce. W tym czasie Masaryk mógł kierować pokojowym
budowaniem Czechosłowacji.
Obaj do śmierci pozostali
liderami swych państw, choć
w nieco inny sposób. Masaryk
był nieustannie prezydentem,
wybieranym na kolejne kadencje (aż, na krótko przed śmiercią,
sam zrezygnował), cały czas miał
wielki prestiż społeczny, dbał
o zachowanie roli bezpartyjnego
arbitra pomiędzy różnymi ugrupowaniami. Jednak zorganizował
wokół siebie grupę polityków,
określaną jako „Hrad”, która faktycznie pełniła rolę współrządzącej partii politycznej.
Piłsudski był najpierw naczelnikiem państwa, później
na krótko wycofał się z polityki,
by wrócić do niej w maju 1926 r.
w drodze wojskowego zamachu
stanu. Był cały czas bezpartyjny,
ale wkrótce po zamachu majowym zorganizował wokół siebie
Bezpartyjny Blok Współpracy
z Rządem, który faktycznie pełnił
rolę rządzącej partii politycznej.
Cieszył się wielkim prestiżem
w społeczeństwie, co pozwalało
mu efektywnie rządzić, choć nie
zgodził się objąć urzędu prezydenta. Formalnie pozostawał
tylko ministrem lub – krótko –
premierem.
Masaryk wobec odrodzonej
Polski był nieufny, a zwłaszcza
ekipa pomajowa budziła jego
niechęć. Z Piłsudskim różniły

Ogłoszenie niepodległości Czechosłowacji 28 października 1918 roku.

Prezydent Czechosłowacji Tomáš Garrigue Masaryk

go zarówno doświadczenia
przeszłości, jak i kontrasty mentalności. Szanował normy demokracji, nie mógł zaakceptować
ich naruszania w Polsce. Również
Piłsudski odnosił się do Masaryka
z niechęcią, nie mógł wybaczyć
mu krótkiego konfliktu zbrojnego o Śląsk Cieszyński. Później
w relacjach między obu państwami eksponowano spory
terytorialne, choć ważniejszym
podłożem konfliktu było rywalizowanie o dominację w Europie
Środkowej. Piłsudski sądził, że ze
względu na ludność, powierzchnię i siłę armii, Polska powinna
być liderem tej części świata. Natomiast rolę lidera pełniła realnie
Czechosłowacja – co zawdzięczała swej sile ekonomicznej
i rozważnej polityce Masaryka.

Obaj byli wybitnymi politykami. Różnili się w wielu wymiarach, ale podobieństw w ich
działaniu – i zwłaszcza sposobie
uprawiania polityki – też było
niemało. Dzięki nim obu Polska i Czechosłowacja zrodziły
się jako niepodległe państwa
i utrwaliły swój byt, choć wiele
innych państw, jakie w zbliżonym czasie powołano do życia
w Europie Środkowo-Wschodniej, wkrótce przestało istnieć –
taki był los m.in. Ukrainy, Gruzji.
Na losy Polski i Czechosłowacji
oddziaływało oczywiście wiele
uwarunkowań, ale osobowości
obu liderów z pewnością należały do ważnych czynników.

Józef Piłsudski witany w Warszawie po powrocie z niewoli w Magdeburgu, 10.11.1918 r.
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Věra Kopecká

POEZIÍ ZA MÍR
Ve dnech 13. 5.-15. 5. představily autorky Monika Maciejczyk z Polska, Monika Taubitz
z Německa a Věra Kopecká z
Čech svoji polsko-německo-českou Antologii míru, v níž se
svou poezií, případně prózou
(Monika Maciejczyk) vyjádřily k
otázce míru a možným příčinám
toho, proč je neustále na různých
místech ve světě narušován, o
cestách k jeho dosažení i o mírovém životě.
První prezentace, polská, se
konala 13. 5. v Rožanym dworze
(Růžové vile) v Polanice Zdrój,
kde Monika Macijeczyk, která
dala podnět k jejímu vzniku,
nalezla sponzory a překladatele
do němčiny, žije a organizuje setkání literátů polských i setkávání
mezinárodní.
Druhá prezentace, německá,
se uskutečnila 14. 5. v Kladsku
ve středisku německo-polského
přátelství.
Třetí prezentace, česká, 15. 5.
byla součástí večera poezie na
VI. mezinárodním malířském plenéru v Křinicích, organizovaném
obcí Křinice. Vedoucím plenéru
byla Věra Kopecká, která také už
tradičně zařazuje do jeho programu večery poezie.
Henryk Grzybowski, zabývající se kulturou a historií
Polanice a Kladska a také jeden
ze sponzorů představil antologii
a její autorky. Především v jejich
podání pak zazněly ve třech jazycích ukázky poezie zařazené
v antologie. Na večeru v Polanici a v Křinicích byl přítomen
rovněž překladatel českých básní
do polštiny, básník Antoni Matuszkiewicz.
Do češtiny přeložila verše
a prózu autorek Věra Kopecká,
texty z němčiny do polštiny
překládal profesor univerzity
ve Vratislavi Edward Białek s kolektivem, poezii z polského do
německého jazyka profesor Karol
Czejarek z Varšavy s kolektivem
německých konzultantů a prózu
Irena Rogowská.
Antologie vyšla díky finanční
podpoře sponzorů Jana Burdukiewicz, Henryka Grzybowského,
Artura Kawucha, Bogdana Micka,
Małgorzaty a Wojciecha Osuchowých, Bogusławy Petrecké,
Andrzeje Rodysa, Rotary Club Polanica, Jadwigy Siwińské-Pacak,
Doroty Strug, Czesława Zenona

Tarnówky, Univerzity III. věku v
Kladsku a Kazimierze Wodała.
Básnická tvorba a spolupráce
Moniky Macijejczyk, Moniky Tabitz a Věry Kopecké, které náleží
ke třem národům, jež po staletí
vytvářely kulturu kraje, kde se
prezentace uskutečnily, je sama
o sobě jednou z cest, aby se
poslání antologie naplnilo, jak
svými slovy vyjádřil Antoni Matuszkiewicz a Henryk Grzybowski. Zaměření antologie, výběr v
ní zařazených textů, tuto úlohu
ještě umocňuje.
Lze předpokládat, že v následujících měsících bude antologie
představena i na dalších místech
a že přispěje svým dílem přinejmenším k zamyšlení o současném světě, jeho perspektivách
a úloze každého z nás na cestě
k míru.

Autoři "Antologě míru": Monika Taubitz, Monika Maciejczyk i Věra Kopecká.

Ukázky z antologie:
Monika Taubitz
- motto:
Der Taube,
dem Ölzweig,
wirf einen Anker.
Gołębiowi,
gałązce oliwnej,
rzuć kotwicę.
Holubu,
olivové vetvičce,
hoď kotvu.
Unterwegs zum Frieden
Unsere Gedanken
von allen vier Winden
ergriffen,
empor gerissen
und gestürzt
ein Flügelpaar,
den Nachtflug bestehend
im Sehnen
nach Licht.
Zmierzając ku pokojowi
Nasze myśli
pochwycone przez
wszystkie cztery wiatry,
uniosły się
i opadły –
para skrzydeł,
podczas nocnego lotu
w tęsknocie
za światłem.
Przełożył Edward Białek
Směřujíce k míru
Naše myšlenky

Účastnicí promoce "Antologě míru" v růžovým dvoře v Polnicy-Zdrój.

uchvácené
všemi čtyřmi větry,
se vznesly
a klesly –
pár křídel
po dobu nočního letu
toužící
po světle.
Překlad Věra Kopecká
Grenzfluß Neiße
Bau meine Brücke
ins Unbekannte,
ich bau die deine.
Dieses Strömen
unter uns
läßt Übergänge zu,
wenn unsere Gedanken
wie Pfeiler stehn.
Nysa, rzeka graniczna
Zbuduj mi most

w nieznane,
ja zbuduję tobie.
Przez wartki nurt
pod nami
przeprawimy się
jeśli myśli nasze
staną niczym filary.
Przełożył Edward Białek
Nisa, hraniční řeka
Vybuduj most
do neznáma,
já ho pro tebe postavím.
Přes prudký proud
pod námi
se přepravíme
budou-li naše myšlenky
pevným sloupovím.
Překlad Věra Kopecká
Monika Maciejczyk
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A później wszystko będzie
już nieważne …
A później wszystko będzie już
nieważne
Gdy Słowo z wyżyn padnie
nierozważne
Rozpęta Gromy
i wyrosną
Grzyby po Deszczu
atomowym
I już nic nie będzie ważne
Und später wird alles schon
unwichtig ...
Und später wird alles schon
unwichtig
Wenn von oben die Entscheidung fällt
unbesonnen
Donner entfesselt
und Pilze
werden sprießen			
nach dem atomaren Regen
und nichts ist danach mehr
wichtig

Die Grenze
Der Mensch ist dem Menschen
ein Schild
Und es schießt der Mensch auf
den Menschen
mit Gedanken, Sprache und
Tat
Und dieses Schild
hat zehn Felder
und einen Maßstab... mit Menschenhand genäht
nicht zur Ähnlichkeit
Der Schuss in die Zehn tötet
das Ziel ist – das Herz
Der Schuss in die Eins
schmerzt am meisten
das ist der Randbereich
die Grenze der Menschlichkeit
Übersetzung: (aus dem Polnischen) Karol Czejarek – Warszawa/Polen
Konsultation: Erhard Brödner –
Köln/Deutschland
Hranice

A později už všechno bude
nedůležité
A později už všechno bude
nedůležité
Až slovo z výšky spadne
nerozvážné
Rozpoutá hromy
a vyrostou
hřiby po dešti
atomovém
A už nic nebude důležité

Člověk člověku
je štítem
A člověk střílí na člověka
Myšlenkou, řečí, skutkem
A ten štít
má deset polí
a střed..... lidskou rukou šitý
není jen podobenstvím
A střelou do desítky zabíjí
to je cíl – Srdce
Střela do jedničky nejvíc bolí
to je břeh
hranice lidskosti
Přeložila Věra Kopecká - Křinice /
Česká republika

Přeložila Věra Kopecká

Kołnierzyk …

Granica

Pełne Niepokoju
Serce moje
O Byt Świata
-Myślę
prasując żelazkiem
biały kołnierzyk Dziecka
i porządek Dnia
szarego

Übersetzung: (aus dem Polnischen) Dr Karol Czejarek

Człowiek dla człowieka
Tarczą jest
I strzela człowiek do Człowieka
Myślą, mową i uczynkiem
A Tarcza ta
Dziesięć pól ma
i Skalę... ludzką ręką szytą
nie na Podobieństwo
W Dziesiątkę strzał zabija
to Cel – Serce
w Jedynkę strzał boli najbardziej
to obrzeża
to Granica Człowieczeństwa

Kragen…
Voller Unruhe
ist mein Herz			
um die Existenz der Welt
- denke ich
plättend
des Kindes weißen Kragen
und die Ordnung des trüben
Tages
Übersetzung: (aus dem Polnischen) Karol Czejarek – Warszawa/Polen
Konsultation: Erhard Brödner –
Köln/Deutschland

Límeček
Je plné neklidu
mé srdce
obavami o bytí světa
Rozmýšlím
při žehlení
bílého dětského límečku
a šedivého dne
Přeložila Věra Kopecká - Křinice /
Česká republika
Věra Kopecká
Polanice
Pole nikoliv válečné
Óda na slova na verše
laskavá láskyplná přátelská
objetí
aby poezie zněla bez hranic
Na břehu noci červánkový
úsvit
I slunce ví své a mraky pronikne
Co na cestách našli jsme rozdáme
Aleje v parku naše básně
zpívají
Polanica
Pole nie bitewne wcale
Oda na słowa na mowę wiązaną
lube sercu objęcia przyjazne
aby poezja zabrzmiała bez
granic
Na krawędzi nocy brzask zorzy
I słońce zrobi swoje i przeniknie chmury
Cośmy na ścieżkach znaleźli
rozdamy
Aleje parku naszymi wierszami
śpiewają
W tłumaczeniu Antoniego Matuszkiewicza - Martinkovice /
Czechy
Polanica
Ist kein Schlachtfeld gewesen
Eher wie eine Hymne in verbindender Rede
Ein Liebchen des Herzens
freundlich
Poesie klingt ohne Grenzen
Am Rande der Nacht und dem
Aufleuchten des Morgenlichtes
Und die Sonne macht dann
das ihre und durchdringt die
Wolken
Damit wir das was wir auf den
Pfaden finden
Weitergeben können
Im Gesang unserer Gedichte in
den Parkalleen
Übersetzung: (aus dem Polnischen) Karol Czejarek – Warszawa/Polen
Konsultation: Helga Walter –
Bobitz/Deutschland

Můj domov
Nedostala jsem větší dar
než ten že jsem
součástí české krajiny
lípa za domem
jarní bříza na stráni
u potoka vrba plačící
rybník zarostlý
žabincem rákosím
pěšina letním borůvčím
v trávě modrý rozrazil
A českou řeč
dostala jsem
jež zpívá
a krvácí
do ticha do bouří
a hoří jasným plamenem
když cesty jsou
ve tmě ponořené
Nedostala jsem větší dar
než lásku rodné země
Moja ojczyzna
Nie dostałam większego daru
nad ten że jestem
cząstką krainy czeskiej
lipa za domem
wiosenna brzoza na stoku
nad potokiem płacząca wierzba
staw zarośnięty
trzciną i rzęsą
wśród letnich borówek ścieżka
w trawie błękitny przetacznik
I mowę czeską
dostałam
która śpiewa
i krwawi
w milczeniu czy w nawałnicy
i jasnym wybucha płomieniem
gdy drogi są
mrokiem spowite
Nie dostałam daru większego
niż miłość rodzinnej ziemi
W tłumaczeniu Antoniego Matuszkiewicza - Martinkovice /
Czechy
Mein Vaterland
Ich habe keine größere Gabe
bekommen
Als die
dass ich ein Teil des Tschechischen Vaterlands bin
Wie eine Birke die hinter dem
Haus steht
auf einem Hang im Frühling
über dem Bach eine Trauerweide
dort wo der Teich mit Rohr
und Wasserlinsen zugewachsen ist
wo zwischen den sommerlichen
Kronsbeeren ein Pfad zu sehen
ist
Und im Gras blauer Ehrenpreis
Und die tschechische Sprache
habe ich geerbt
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Sie singt und blutet
im Stillschweigen und im
Ungewitter
und explodiert in hellen Flammen
wenn die Wege im
Dunklen verschlungen sind
Ich habe keine größere Gabe
bekommen
Als Liebe zum eigenen Vaterland
Übersetzung: (aus dem Polnischen) Karol Czejarek – Warszawa/Polen
Konsultation: Helga Walter –
Bobitz/Deutschland
Mandala
Svět v barvách se točí
točí se dokola

větrník v bouři
snad větru odolá
snad nezahyne
pestrý květ
v suchu ani v zimě
a modré žíly řek
a rudá krev polí
a vánky zelené
dál budou zdobit květ
co ve vesmíru bude kvést
Mandala
Świat w kolorach się toczy
obraca dookoła
pewnie wiatrak wśród burzy
wiatrom stawi czoła
pewnie też nie zginie
wielobarwne kwiecie
w suszy ani w zimnie
i sine żyły rzek
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i rudej roli skrzep
i tchnienia zieleni
wciąż będą zdobić kwiat
świecący we wszechświecie
W tłumaczeniu Antoniego Matuszkiewicza - Martinkovice /
Czechy
Mandala
Die Welt wälzt sich in Farben
Dreht sich herum
wie eine Windmühle im Gewitter
wehrt sich gegen den Wind
Und kommt dabei bestimmt
nie um
Weil sie
eine vielfarbige Blüte ist
in Trockenheit und im Winter
sie fließt in bläulichen Flüssen

unserer Adern
Und im rötlichen Gerinsel der
Erde
und der grüne Odem des
Waldes
wird immer schmücken
unsere Welt
Im leuchtenden Weltall
Übersetzung (aus dem Polnischen) Karol Czejarek – Warszawa/Polen
Konsultation: Helga Walter –
Bobitz/Deutschland

MAJ I CZERWIEC W MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
Międzynarodowa
Noc Muezeów
Start 18 maja 2018 r.,
W programie:
19.00 Otwarcie wystawy pt.
KUPIONE I PODAROWANE. NABYTKI MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ W KŁODZKU 2015-2017
POKAZ SPECJALNY. W
latach 2015-2017 zbior y
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w
Kłodzku wzbogaciły się o
szereg interesujących i cennych dzieł. Pozyskano 422
muzealia, z których większość
została zakupiona. Darczyńcy
ofiarowali 98 eksponatów. Na
wystawie pokazujemy ponad
120 spośród pozyskanych
dzieł, w tym malarstwo, grafikę, rzeźbę, kłodzkie szkło, a
także medale i tłoki pieczętne oraz historyczne pamiątki
i przedmioty codziennego
użytku, poczynając od zabytków z XVIII w., a kończąc na
pracach współczesnych nam
artystów, związanych z Kłodzczyzną. Prezentujemy również
nowości z muzealnej biblioteki
naukowej - starodruki oraz publikacje z XIX i XX w. traktujące
o przeszłości i dniu dzisiejszym
Kłodzka i regionu. Wybór ten
stanowi swoistą historyczną i
kulturową mozaikę i ukazuje
Z bliska sposób budowania i
uzupełniania muzealnych kolekcji, gromadzonych w Działach: Sztuki, Historii i Kultury
Materialnej oraz Bibliotece.
W okresie 55 lat istnienia
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w
Kłodzku wzbogacane jest

darami osób prywatnych i
instytucji. W ostatnich latach
do Muzeum trafiają głównie
dokumenty, pamiątki historyczne, ikonografia i publikacje pochodzące z XX w.,
przekazywane przez dawnych
i obecnych mieszkańców, w
tym współpracujących z Muzeum artystów. Kurator wystawy - Lucyna Świst
Godz. 19.30 Warsztaty
przygotowane przez wolon-

tariuszy z Europejskiego Forum Młodzieży.Prowadzenie:
Salome Keshelashvili
Godz. 20.00 Motywy zwierzęce w kłodzkim detalu architektonicznym – prelekcja
Joanny Jakubowicz
Godz. 21.00 Koncert zespołu SOUND ME
Sound Me to zespół z Wrocławia grający trip-hop. Muzyka, którą prezentuje to połączenie kobiecego wokalu z

bitami opartymi na samplach.
Całość wzbogacają skrecze.
Brzmienie klasycznego trip
hopu, który tworzy Sound
Me, poszerzone zostało także
o dźwięki trąbki. Zespół tworzy od 2012 r., głównie koncertując i odnajdując radość
w graniu i śpiewaniu na żywo.
W listopadzie 2014 Sound Me
wygrali występ na trzeciej
edycji festiwalu Metagalaxy
w Petersburgu grając na jed-
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nej scenie z norweskim zespołem Flunk. Dwa utwory:
Heart's Tale i Inside ukazały się
na składance Various Artists
— Metagalaxy Festival (2014)
wydanej w grudniu przez net
label Cuntroll, który także odpowiadał za organizację festiwalu. W kwietniu 2015 grupa
wydała limitowaną edycję winylowego singla Heart's Tale
z okazji Record Store Day, a
we wrześniu 2015 ukazał się
oficjalny klip do utworu. W
lutym 2016 zespół wystąpił
jako support przed Tricky'm
we Wrocławiu. W tym samym
czasie utwór Sin City trafił na
drugą część składanki Various
Artists — Take A Trip wydanej przez net label Cuntroll.
23 maja 2016 nakładem wytwórni We Grow Wax ukazał
sie debiutancki album Sound
Me - Growing na CD.
Godz. 22.22 Otwarcie wystawy Szklane - Malwina Karp
Seria kilku obrazów olejnych inspirowana zbiorami szklarskimi kłodzkiego
muzeum. Fragment Cyklu
szklanego zaprezentowany
zostanie w przestrzeni wystawy Oczy czasu, w "Sali filozoficznej".
Malwina Karp - urodzona
w 1986. Absolwentka Liceum
Plastycznego „Plastyk” we Wrocławiu (2006) i Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom
w pracowni malarstwa

prof. Piotra Błażejewskiego, prof. Przemka Pintala, as. Anny Kołodziejczyk
i malarstwa w architekturze
i urbanistyce prof. Adama Chmielowca (2011).
Brała udział w ponad 30
wystawach zbiorowych i
indywidualnych w Polsce
i za granicą. Mieszka i pracuje
w Kłodzku.
Godz. 19.00 - 23.00 Podczas wydarzenia prezentowana będzie wystawa czasowa:
Zwierzyniec. Rzeźba i ornamenty zoomorficzne w
architekturze Kłodzka
Miasto jest tworem ludzkim oddzielającym człowieka
od natury. Jednak jego potrzeba przebywania blisko niej i fascynacja światem zwierzęcym
nigdy nie zgasła. Świadczy o
tym chociażby różnorodność
i wielość przedstawianych
zwierząt oraz ich stylizacji
widocznych lub „ukrytych” na
elewacjach kłodzkich domów.
Są to często wizerunki
fantastycznych, pospolitych
i szlachetnych, dzikich lub
udomowionych zwierząt.
Przedstawiane są w naiwny,
stylizowany lub realistyczny
sposób. Wykonane w drewnie,
metalu, stiuku, czy kamieniu
nadają Kłodzku niepowtarzalnego piękna. Omawiane na
wystawie rzeźby i ornamenty zoomorficzne powstały na
przestrzeni wielu wieków, począwszy od średniowiecza po

wiek XXI. Najwięcej tego typu
dekoracji możemy spotkać na
budynkach wzniesionych na
przełomie XIX i XX wieku.
Niniejsza wystawa dokumentuje na 91. fotografiach
kłodzki detal architektoniczny z motywami zwierzęcymi.
Opatrzona jest opisami, które
wskazują na miejsce, czas powstania, autora bądź zleceniodawcę, formę stylistyczną oraz
symbolikę ornamentu. Zapraszamy Państwa na poznanie
kłodzkiego „Zwierzyńca” będącego nieodłącznym elementem tkanki naszego miasta.
Fotografie: Tomasz Gmerek
Opisy: Joanna Jakubowicz
Grafika: Malwina Karp
Godz. 19.00 - 23.00 wystawy stałe
Oczy czasu. Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i w I poł. XX wieku
w zbiorach Muzeum Ziemi
Kłodzkiej
Współczesne kłodzkie
szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej
"Z dziejów Kłodzka"
Sala koncertowa
Sala Konferencyjna Wstęp
wolny! Zapraszamy!
26 maja 2018 r., godz. 9:00
– 16:00 Zapraszamy na kolejną
już 23. Giełdę Skał i Minerałów

- imprezę plenerową na dziedzińcu kłodzkiego muzeum
połączoną z wystawą minerałów ze zbiorów prywatnych
kolekcjonerów.
26 – 27 maja 2018 r., godz.
9:00 – 16:00 Zapraszamy kolekcjonerów oraz miłośników
pięknych mebli, obrazów, monet czy bibelotów na kolejne
45. Targi Staroci, które odbędą
się na ulicach Kłodzka w pobliżu muzeum.
CZERWIEC
0 4 c z e r w c a 2 0 1 8 r. ,
godz.16:00 Wernisaż wystawy pn. Z Litomyšla do
Gorzanowa - Renesansowe
pałace i zabytki architektury
wiejskiej między Czechami, a
Kłodzkiem, dotyczącej zabytków renesansowych na ziemi
kłodzkiej i regionu Litomyšl.
Wstęp wolny

08 czerwca 2018 r., godz.
17:00 Wykład pt. Więzienie
karno-śledcze w Kłodzku w
dobie stalinizmu (1945-1956)
Krzysztof Łagojda, historyk, doktorant w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – temat
doktoratu: Stalinizacja ziemi
kłodzkiej.

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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WOŁÓW
Wołów leży w województwie dolnośląskim i jest jednym
z najstarszych śląskich miast,
które zyskało prawa miejskie
w 1285 roku Obecnie liczy
ok. 12 500 mieszkańców i stanowi
siedzibę władz gminy oraz powiatu. Poza ciekawą historią, sięgającą czasów średniowiecznych,
Wołów słynie również z pięknych
zabytków z poprzednich epok
i znakomitych walorów krajobrazowych. Lokalizacja miasta
w pobliżu Wrocławia i dogodne
połączenia kolejowe sprawiają, że
Wołów jest coraz chętniej odwiedzany zarówno przez turystów
z Polski, jak i z różnych zakątków
Europy.
Najbardziej znanym symbolem Wołowa jest mur obronny
wzniesiony w I połowie XV wieku, którego fragmenty o układzie
gotyckim, sięgające 5 metrów
przetrwały do dziś. Od 1965
roku na murach usytuowane są
stylizowane woły, którym według
starej legendy miasto zawdzięcza
swoją nazwę. W centrum rynku
na planie magdeburskim stoi
zabytkowy ratusz wzniesiony
w II połowie XV wieku. Obecnie
jest on siedzibą Urzędu Miejskiego w Wołowie, a w jego
podziemiach mieści się stylowa restauracja. W odległości
50 metrów od rynku znajduje
się Zamek Piastowski, którego
historia sięga XII wieku. W tamtych czasach zamek był siedzibą okręgowej władzy książęcej,
natomiast dziś mieści się w nim
Starostwo Powiatowe. Wizytówką
Wołowa są także dwa potężne

Pocysterski Zespół Klasztorny w Lubiążu

kościoły – barokowy Kościół pw.
św. K. Boromeusza wzniesiony
w XVIII wieku i ceglany Kościół
pw. św. Wawrzyńca, pochodzący z przełomu XIV i XV wieku,
w których odbywają się znane na
całą Polskę festiwale organowe,
odpowiednio „Lato Organowe”
i „Cantus Organi”. W położonym
na terenie Gminy Wołów Lubiążu
znajduje się zespół pocysterski
- jeden z największych zabytków
tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie.
Na jego terenie odbywają się
cykliczne imprezy – Oblężenie
Klasztoru oraz Slot Art Festiwal.
Główną atrakcją przyrodniczą okolic Wołowa jest Park
Krajobrazowy Doliny Jezierzycy
o powierzchni 7953 ha, zachwycający bogactwem flory i fauny.
Wart zobaczenia jest także Rezerwat Odrzyska oraz Uroczysko
Wrzosy. Miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury znajdą
w rejonie Wołowa wiele szlaków
rowerowych, które prowadzą
przez najbardziej malownicze
zakątki gminy.
W Wołowie odbywa się wiele masowych imprez, m. in.: Dni
Wołowa, Wołów Summer Festiwal, Świat pod Kyczerą, Festiwal
Baraque. Więcej na temat Gminy
Wołów oraz odbywających się
na jej terenie imprezach można
znaleźć na portalu informacyjnym Dzień Dobry Wołów i na
stronie www.wolow.pl

Ratusz

Mury obronne z symbolicznymi wołami
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WOŁÓW
Wołów patří mezi nejstarší
města v Dolnoslezském vojvodství. Městská práva získal
již v roce 1285. V současné době
v něm žije kolem 12 500 obyvatel
a sídlí v něm samospráva obce a
okresu. Kromě zajímavé historie,
která sahá až do středověku, je
Wołów rovněž proslulý krásnými
památkami z pozdějších dob a
malebnou okolní krajinou. Díky
poloze města nedaleko Vratislavi
a výhodným vlakovým spojením
je Wołów stále častěji navštěvován nejen turisty z Polska, ale i
návštěvníky z různých koutů
Evropy.
Nejznámějším symbolem Wołowa jsou obranné hradby, které
byly postaveny v 1. polovině 15.
století. Do dnešních dnů se zachovaly úseky z gotického zdiva
dosahující výšky 5 metrů. V roce
1965 byly na hradbách umístěny
stylizované sochy volů, kterým
podle dávné legendy město
vděčí za svůj název. V historickém
centru se nachází náměstí vytyčené podle magdeburského práva.
Stojí na něm starodávná radnice,
která byla postavena v 2. polovině 15. století. V současné době
se zde nachází sídlo Městského
úřadu ve Wołowě a ve sklepech
byla otevřena stylová restaurace.
Padesát metrů od náměstí stojí
piastovský hrad, jehož dějiny
sahají do 12. století. V té době
byl hrad sídlem místní knížecí
vlády, dnes se v něm nachází
okresní úřad. Vizitkou Wołowa

Zamek Piastowski

jsou také dva monumentální
kostely – barokní kostel sv. Karla
Boromejského postavený v 18.
století a cihlový kostel sv. Vavřince pocházející z přelomu 14. a
15. století. V těchto kostelech se
konají proslulé festivaly varhanní
hudby: Varhanní Léto (Lato Organowe) a Cantus Organi. Na území
obce Wołów se nachází cisterciácký klášterní komplex Lubiąż. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších
památek tohoto typu v Evropě,
která je zároveň největším cister-

ciáckým opatstvím na světě. Na
jeho území se konají pravidelné
kulturní akce – Obléhání kláštera
(Oblężenie Klasztoru) a Slot Art
Festiwal.
Hlavní přírodní atrakcí v okolí
Wołowa je Chráněná krajinná oblast Údolí Jezierzyce o ploše 7953
ha, která okouzluje bohatstvím
flóry a fauny. Za návštěvu stojí
také Chráněná území Odrzyska
a Uroczysko Wrzosy. Milovníci
aktivního odpočinku na lůně
přírody najdou na území Wołowa

mnoho cyklostezek, které vedou
do nejmalebnějších míst v okolí.
Ve Wołowě se koná mnoho
velkých kulturních událostí mj.
Dny Wołowa, Wołów Summer
Festiwal, Świat pod Kyczerą, Festiwal Baraque. Více o obci Wołów
a akcích, které se konají na celém
jejím území, můžete zjistit na informačním portálu Dzień Dobry
Wołów a na internetové stránce
www.wolow.pl.
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XXVII FESTIWAL MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ
ORTUS DE POLONIA
12-20, 25-27 maja, 1-3, 8-10 czerwca 2018,
Wrocław, Dolny Śląsk
Międzynarodowy Festiwal
Maj z Muzyką Dawną to jedyne tego typu wydarzenie kulturalne w zachodniej Polsce,
organizowane nieprzerwanie
od 1992 r. Festiwal zajmuje się
promowaniem muzyki dawnej
– od średniowiecza do baroku
– wykonywanej według autentycznych tabulatur i partytur
na oryginałach, bądź kopiach
instrumentów pochodzących

z epoki. Każdego roku na Festiwal
zapraszane są zarówno zespoły dziecięco-młodzieżowe, jak
i studenckie, a także profesjonalni
wykonawcy z kraju i zagranicy
o dużym dorobku artystycznym.
Koncerty odbywają się w miejscach historycznie związanych
z prezentowaną muzyką, dzięki
czemu melomani, podziwiając szczegóły architektoniczne
i odkrywając muzyczne piękno

epoki, mają możliwość odbycia
swoistej podróży do przeszłości.
Strona Festiwalu: https://
okis.pl/festiwale/maj-z-muzyka-dawna/
Facebook: https://www.facebook.com/Maj.z.MuzykaDawna/
Organizator: Ośrodek Kultury
I Sztuki we Wrocławiu

IV DOLNOŚLĄSKIE DNI PIONIERÓW OSADNICTWA
NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH
10-13 maja 2018, Zamek Piastowski w Legnicy
IV DOLNOŚLĄSKIE DNI PIONIERÓW OSADNICTWA NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH będą
miały miejsce w dniach od 10
do 13 maja 2018 r. na Zamku Piastowskim w Legnicy. W ramach
tego wydarzenia odbędzie się
szereg konferencji tematycznych
oraz pokazy i prezentacje filmów
dokumentalnych i reportaży,
wystąpienia, relacje świadków
pierwszych lat osadnictwa.
W programie imprezy przewi-

Materiały prasowe pochodzą od organizatorów.

dziano także pokazy grup rekonstrukcyjnych, sprzętu wojskowego i militariów, występy
zespołów folklorystycznych, wojskowych i widowisko muzyczno-laserowe. Dla odwiedzających
w tych dniach legnicki Zamek
przygotowano również bogatą
ofertę gastronomiczną. Całość
wydarzenia poprowadzi Aurelia
Sobczak.
Wstęp wolny

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

Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel. 071 342 22 91,
e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl
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SPOTKANIE Z MARCINEM MELLEREM
15 maja 2018, godz. 18:00
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64A, Wrocław
Sala Lalka
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu oraz Dolnośląskie
Centrum Filmowe mają zaszczyt
zaprosić na spotkanie autorskie
z reporterem, felietonistą, autorem książek, historykiem
i podróżnikiem – Marcinem Mellerem. Spotkanie dedykowane
jest promocji drugiego, poszerzonego wydania książki „Gaumar-

dżos! Opowieści z Gruzji” autorstwa Marcina Mellera i Anny Dziewit-Meller. Wersja rozszerzona w
stosunku do oryginału bogatsza
jest o dwa rozdziały i zawiera
m.in. zapiski z wędrówek autorów
po Gruzji w listopadzie 2017 roku.
Wydarzeniu towarzyszyć będą:
występ chóru Adżarskiego Narodowego Zespołu Wokalnego

„Batumi”, projekcja reportażu
„Opowieści gruzińsko-polskie”
produkcji TVP 3 Wrocław i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Spotkanie poprowadzi Karol
Przywara. Wstęp wolny
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz
Dolnośląskie Centrum Filmowe

WYSTAWA JACKA SAMOTUSA – DZIEWCZYNY I KWIATY
(GIRLS & FLOWERS) W GALERII FOTO-GEN
18 maja-8 czerwca, Wrocław
Wernisaż: 18 maja, godz. 18:11
Wystawa „Dziewcz yny
i kwiaty” to dobra propozycja
dla zwolenników znakomitej
tradycyjnej fotografii. Ekspozycja prezentuje akty oraz portrety
kobiet i kwiatów w obiektywie
fotografa Jacka Samotusa. Jego
twórcza droga rozpoczyna się
pod koniec lat 70. XX wieku.
Dzięki uzyskanym nagrodom
i stypendium zagranicznym
emigruje w roku 1979 najpierw

do Australii, a 10 lat później
do Stanów Zjednoczonych. Rozwija w tym okresie swoje zdolności warsztatowe i osiąga duży
sukces nie tylko na wymagającym rynku amerykańskim, ale
także australijskim i europejskim,
drukując zdjęcia w czołowych
światowych pismach komercyjnych, poświęconych m.in. modzie
i sztukom pięknym, takich jak:
Vogue, Harper`s Bazaar, Elle, The

New York Times czy Australian
Creative. Po powrocie do kraju
(w roku 2015) postanawia zamieszkać we Wrocławiu, skąd
zresztą pochodzi i oddać się
wyłącznie twórczości artystycznej, której efekty będzie można
zobaczyć właśnie na wystawie
pt. „Dziewczyny i kwiaty” (Girls
& flowers). Kurator: Andrzej Saj.
Organizator: '
Ośrodek Kultury i Sztuki

50-LECIE KABARETU ELITA
18 maja 2018, godz. 18:00, Chocianów
19 maja, Legnica
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu serdecznie zaprasza na jubileuszowe występy Kabaretu „Elita”, który w tym
roku obchodzi 50-lecie pracy
artystycznej. Z niecodziennym
programem, zawierającym znane
skecze i piosenki, wystąpią: Leszek Niedzielski, Jerzy Skoczylas
oraz Stanisław Szelc. Satyrykom

towarzyszyć będą: Aga Damrych
i Marta Dzwonkowska.
Wstęp jest wolny.
			 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Chocianowski Ośrodek Kultury.

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ziemia Kłodzka nr 284/maj 2018

53

NOVĚ V NERATOVĚ
DUBEN 2018

www.neratov.cz

Prožíváme velikonoční období …..

Oslava Velikonoc Hodem Božím velikonočním nekončí…. Trvá dalších padesát dní ("velikonoční doba") a vrcholí slavností SeVýtvarný
Nerato
slání Ducha svatého (Letnice). Latinský název Pentecostes znamená "padesátý den velikonoční slavnosti". První týden po Veliko-

nocích se nazývá "velikonoční oktáv". Čtyřicátý den po Velikonocích (čtvrtek v šestém velikonočním týdnu) se slaví svátek "Nanebevstoupení Páně".
"Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my.
Není nic velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni …Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal
z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání."
(Sv. Augustin)

Velikonoční jarmark ozdobila dobrá nálada a hojná účast návštěvníků
Výtvarný Nerato

Tradiční velikonoční jarmark se velice vydařil. Od rána hezké počasí bylo příslibem
úspěchu akce. Situaci po ránu mírně zkomplikoval výjezd hasičů, kteří chtěli evakuovat obyvatele jednoho z místních domů pro
podezření, že v domě uniká plyn. Okolí bylo uzavřeno – nakonec se však ukázalo, že
„domácí“ si pouze přispali. A tak mohl
jarmark začít. V hojném počtu návštěvníků
jsme zaznamenali mnoho nových tváří, což
nás všechny velice těší. I tento jarmark zahájil pan farář Josef. Požehnal všem přítomným řemeslníkům a jejich dobré práci.
Ve stáncích a na pultech nechyběly velikonoční pochoutky – nádivka či chutné klobásky. Nejvíce šly na odbyt „Neratovské
mazance“ – ty zmizely během pár hodin.
Občerstvení kralovalo naše dobré pivo Prorok 10°. Určitě se stane tradičním a neodmyslitelným nápojem našich akcí. Pro dobrou náladu hrála muzika a nechybělo ani
kulturní vyžití. Vystoupil opět Sbor z hor,
velký úspěch zaznamenalo divadlo Koráb
s vystoupením pro děti O kocouru Mikešovi. Jaký by to byl jarmark bez předvedení
řemesel. Nejvíce zaujalo velikonoční pletení pomlázek a spřádání na kololovrátku.
Návštěvníci kupovali řehtačky, zdobená vajíčka - i perníková, sirupy, ručně točený
porcelán, zvonečky, dřevěné píšťalky a
mnoho jiných výrobků a velikonočních ozdob.
Děkuji
všem
dobrovolníkům
a
lům, kteří nám s jarmarkem pomohli, protože "kopečkářů" letos bylo málo, skolila
nás chřipka a bez pomocníků bychom jarRomana Bukáčková
mark nedali.
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V pátek třicátého března proběhlo slavnostní otevření výstavy Neratov – Na
stezce poutníků včera a dnes. Tato výstava vznikla díky česko-polskému projektu Víra nás spojuje. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
Fondu Regionálního Rozvoje, prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt
„Víra nás spojuje“ spojil dvě farnosti pod
stejnou výzvou Nanebevzetí Panny Marie na polsko-českém pohraničí: Neratov
a Kamieniec Ząbkowicki. Společnou
myšlenkou projektu bylo vytvořit v kostelech výstavy, představující památky
související s jejich historií z vlastních
sbírek farnosti. Výsledkem spolupráce
obou farností je realizace výstavy ve farním kostele s názvem Neratov – na stezce poutníků včera a dnes. Tato výstava je
umístěna v překrásných prostorách opravené oratoře. Na polské straně to je Muzeum Kamienieckich cystersów ve farním kostele v Kamieńcu Ząbkowickim
s výstavou ornátů a liturgických parament. Výstava v Neratově dokumentuje
úlomky a zbytky původního barokního
vybavení kostela a také současnou snahu
o jeho záchranu a restaurování.

Z historických předmětů je prezentována
barokní monstrance, kalichy, patena a
loďka, ručičky z původních věžních hodin, simulujících záchranu kostela
v posledních minutách a sošky andělů z
oltáře. Zkázu kostela dokumentují volně
uložené fragmenty kamenných prvků,
částí podlah, zdiva a kleneb. Autory výtvarného řešení jsou pánové Dr. Karel
Rechlík a Ing. Stanislav Skřiček. Pan
Zdeněk Šiffel dílo realizoval. Stavební
práce opravy oratoře provedla firma Agrostav Ústí nad Orlicí. Děkujeme Euroregionu za zprostředkování spolupráce
mezí Římskokatolickou farností Neratov
a Římskokatolickou farností Kamieniec
Zabkowicki. A velké poděkování patří
všem dobrovolníkům za jejich skvělou
práci. Moc si vážíme každé práce a pomoci, díky které se dílo podařilo zrealizovat. Věřím, že se nám prostřednictvím společné propagace projektu podaří
rozšířit a zatraktivnit nabídku pro turistický ruch v pohraničí. Společně také věříme, že naše přátelství a spolupráce bude pokračovat i nadále, až projekt oficiMarzena Peťovská
álně skončí.

P. Wojciech Jaroslaw Dabrowski, farář z partnerské farnosti Kamieniec Zabkowicki a P. Josef Suchár, farář farnosti Neratov při slavnostním otevření opravené oratoře.

Marzena Peťovská
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Kulturní program
Kulturní program
únor 2014

1. 2. 20:00

květen 2018
15. 2. 20:00

PLES PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
Středa 23. 5. 19:00
Sobota PLES
12. 5. 20:00
SPOLEČENSKÝ

1. 5. - 22. 7.
denně kromě pondělí, 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

pořádaný pod záštitou
firmy Prikner -EXTRA
tepelné zpracování
kovů, s.r.o.
Vladimír MIŠÍK & Ples
ETC
ARTCAFÉ
– STESK
KAVÁRENSKÉHO POVALEČE

Hraje hudebníkostelíčku
skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
Bezděkovský
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné:host
80,-Kč Jamie MARSHALL (GB)

K tanci hraje Swing Sextet
Náchod
a Duo
Simonvečera
& Kaněra,
zpěv: Lipus,
Lee
Undergroundový klub Eden.
Hlavním
hostem
netradičního
bude Radovan
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, A.Davison,
z. s.
Pavlína Rudolfová.
Zajištěna
je bohatá
spoluautor
a režisér cyklu
Šumnátombola.
města, který vysílala Česká
televize.
Stesk
kavárenského
povaleče
je
pořadem,
kde
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí. se zpívá
a hraje na klavír a to vše v atmosféře navozující kavárenské
Úterý 15. 5. 18:00
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klub
Broumov.
Vstupné:
80,-Kč
prostředí. Publikum
sedí
u svých stolů,
popíjí kávu
a stává se tak
součástí kavárenského dění.
Úterý 1. 5. 18:00
V pořadu se představí také členové Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě, Anna Cónová, Miroslav Rataj,
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM
Drama / Komedie / Romantický, Česko17.
/ Slovensko
/ Polsko, 2017
2. 19:00
které doprovodí tóny klavíru.
VEVERKA/ BENEFIČNÍ KONCERT
Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty,
TIP!
Prodej vstupenek: Předprodej on-line nebo osobně
VernisážZA
v sobotu
1.2.2014
v 16.00 hodin. Výstavní
síň Staré
radnice salonu a rodině majitele
Nášv Café
FESTIVALU
POKLADY
BROUMOVSKA
rodině majitele
kadeřnického
Dientzenhofer.
zahradnictví.
Benefiční koncert symbolicky odstartuje 13. ročník letního hudebního
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz, tel.: 734 443 161
Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých
festivalu Za poklady Broumovska, který ve dnech
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
časech prožít nejlepší léta svých životů.
30. 6. – 1. 9. 2018 přivítá v broumovských kostelích renomované
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
9.
2.
14:00
Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných
české i zahraniční interprety klasické hudby. Na benefičním koncertu
Vstupné: 150,- Kč /100,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem.
se můžete těšit na vystoupení Kateřiny Englichové a Viléma Veverky.
Konferenční sál IC.
Vstupné: 990,- Kč exkluzivní místo, podepsané CD a osobní
Město
Broumov. Vstupné: 60,- Kč
IP!
setkání sTaneční
umělci, 690,Kč podepsané
290,- Kč klasické
odpoledne.
KDCD,
Střelnice.
Pořádá: KlubPořádá:
seniorů
Broumov
Pátek 25. 5.
Náš T
vstupné. Výtěžek ze vstupného putuje na podporu festivalu.
Klášter Broumov, Sál Dřevník.
Středa 16. 5. 19:00
Pořádá: Za poklady Broumovska o.p.s.
17:00
Husův sbor –ZUŠ Broumov
12. 2. 19:00
TIP!
Bláznivá komedie o tom, že ani když
jste členem
vlády,
není
Náš
Představí
se vám různé
věkové
kategorie žáků
Sobota 5. 5. 10:00 a 14:00
s pestrým
programem
v podánísirůznorodých
jednoduché
si
něco
začít
s
vdanou
sekretářkou.
A vybrat
k záletům
KLÁŠTEREM OD SKLEPA PO MUZEUM Polská kapela AlgoRhytm je čerstvým vánkem na hudební scéně
hudebních nástrojů včetně zpěvu
baltského Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně hotel,
a Sopoty).
Pětjeumělecky
kde
i vaše manželka
moc
nerozumí,
Nové prohlídky broumovského kláštera spojené s komentovanou
18:00 a čínská
kostelobsluha
sv. Duchavám
– TRIO
BRAUNENSIS
různorodých osobností se spojilo v roce
2013 dokatastrofa.
hudebního To potom potřebujete
prohlídkou Muzea Broumovska. Při těchto speciálních
je přímo
spolehlivého
osobního
Hudební těleso
působící převážně
v regionu
projektu, oscilujícího mezi melancholií a impulzivností, hudební
prohlídkách uvidíte sklepní a půdní prostory, historickou
Broumovska
z místních
tajemníka,
který vám dokáže vyrobit
takové uskupené
alibi, nad
kterýmprofesionálních
zůstává
geometrií
a
spontánní
abstrakcí.
knihovnu, opatskou galerii, výstavu poklady z depozitářů
muzikantů. Stěžejní repertoár Tria Braunensis je
Jejich hudba je kombinací jejich vlastních
skladeb
moderního
rozum
stát.a A
pokud se do všeho opřen
připlete
puritánská
poslankyně
a nádherné reprezentativní sály opatské rezidence s expozicí
převážně
o hudbu barokní,
klasickou aaromantickou.
jazzu.
Hned
od
svého
počátku
soubor
získával
mnohá
ocenění:
o historii K
Broumova.
a využijte
možnost
nakouknout
podváděný manžel, je jasné, že v Michaela
hotelu musí
peklo...
Jeklovávypuknout
– soprán, Štěpán
Přibyl – trubka,
mistru Přijďte
Alexovi
a slečně
Dolores
přišladoi zbrusu
nová
např.
na IV.posila
RCK Pro Jazz Festivalu, stal se i laureátem
běžně nepřístupných prostor a za dveře Muzea Broumovska.
Ladislav Šikut – varhany
hvězdaje pražského
kabaretu slečna Stacey, která
je nejlepší
16. polské
národní přehlídky mladých jazzových a bluesových
Kapacita aprohlídky
omezená.
19:00
kostel sv. Václava – ARCHI CAELESTI a host
kapel v Gdyni 2015, a především finalistou
European
Jazz Broumov. Pořádá:
Městské
divadlo
Město
Broumov.
Vstupné:
60,-Kč
Rezervace
vstupenek: prohlídky@broumovsko.cz,
tel. 733 739 726
imitátorkou
Cher u nás.
Marie
Mátlová
– housle, Kamila
Puteany
– viola,
Contest 2015!
Klášter Broumov, Muzeum Broumovska.
Zdeněk Klauda – cembalo, varhany
Prodej
vstupenek:
Předprodej
on-line
nebo
osobně
v
Café
Vstupné: Dospělí 180,- Kč / snížené 120,- Kč
Na programu smyčcové sonáty barokních autorů:
Městské divadlo Broumov.
Dientzenhofer
G. F. Telemann, A. Lotti, G. F. Händel, J. S. Bach
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz,
tel. 734 443 161
24. 2. 19:00
Vstupné:
a další.
6. 5. – 17.
6. 9:00 220,-Kč
– 17:00 předprodej / 240,-Kč na místě.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
20:00
kostel sv. Petra a Pavla – Pěvecký sbor STĚNAVAN
HYNEK MARTINEC / KILIÁN IGNÁC D.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Česká a světová hudba čtyř staletí
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Vernisáž 5. 5. 2018 od 17:00
Soprán – Romana Rošková, Klára Nentvichová,
Výstava KILIÁN
IGNÁC
D. v Galerii Dům představí autorskou
12. 2.
19:00
Michaela Jeklová, varhany – Ladislav Šikut
komponovanou instalaci malíře Hynka Martince věnovanou
Pátek 18. 5. 18:00
baroknímu architektu Kiliánu Ignáci D., který dle určitých indicií
podnikl cestu na Island s vizí, zrealizovat zde stavbu barokního
Středa 30. 5. 19:00
chrámu. Broumovský projekt KILIÁN IGNÁC D. volně rozvíjí
Srdečně zveme na neformální posezení v Café Dientzenhofer
a doplňujeOsobitý
Martincovupražský
hlavní pražskou
výstavukytarista
nazvanou Voyage
bluesový
v současnés době
hraje
ve svém
rezidenty
klášterního
Literárního domku. V květnu se
to Iceland,bandu
kterou pořádá
Národní
galerie
v Praze
ve spolupráci
s
představí německý
spisovatel
Jonathan Böhm, jehož rodina
Marcel
Flemr
Trio.
Hudebně
se hlásí
k hlubšímu
odkazu
Galerii Rudolfinum. Hynek Martinec je výrazný představitel současné
pochází ze Sudet a který za knihu povídek s názvem In den
kořenům
blues.výstavy:
JehoPetr
rukopis
mistry elektrické
popisné iluzivní
malby elektrického
žijící v Londýně. Kurátor
Vaňousje inspirován
Jazzová, soul-funková formace „Zrzka v kaši“ zavítá na první
Farben der Republik
získal v roce 2017 cenu kulturní nadace
Galerie Dům,
klášterní
ArtCafé Open air 2018. V čele Gin in Jam stojí uhrančivá
kytary
jako zahrada.
je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence
„Gatemouth“
Sudetendeutsche
Kulturstiftungnu.
Pořádá: Agentura
pro
rozvoj
Broumovska.
zpěvačka
Magdalena
Řehořová. O rytmiku se starají
Z českých
autorů to
bude Pavel Klusák,
jehož knižní
rozhovor
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:
Město„Ginger“
Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam,
B. B. King,
Albert
Vstupné: 40,- Kč / 20,- Kč (se vstupenkou z kláštera)
baskytarista Honza Šabinský a bubeník Petr Blahut.
Drtivé jistoty Jana Buriana vyšel v březnu 2018. Natočil filmový
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
na
IC
Broumov,
200,-Kč
na místě
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta dokument
Craye, Hudba Zdeněk Liška (2017).
Na saxofony hraje Nela Dusová a na trumpetu
sólista Karel
Mužátko. Ke kytaře Jin in Jam postavili Ronyho Janečka a za
Buddy
Guye
a Otise Granda.
Jeho pravidelné pořady vysílají stanice Českého rozhlasu Radio
6. 5. – 30.
9. 8:00
– 20:00
piano a trombón usedá Jakub Žídek.
Wave a Vltava.
EDUARD SEJÁK A PETR STIBRAL Klášterní kavárna Café Dientzenhofer.
Vstupenky v předprodeji nebo v Café Dientzenhofer.
26. ve
2.spolupráci
19:00
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
/ KLÁŠTERNÍ
ZAHRADA
2018
Kreslírna, Klášter Broumov.
s Českým literárním centrem. Vstupné: zdarma
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vernisáž 5. 5. 2018 od 17:00 v návaznosti na vernisáž
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné:
190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
výstavy Hynka
Martince.
Vstupné:
190,- Kč / a
150,Kč (pro
členy klubu ukázkami.
ArtCafé)
Poutavé vyprávění okořeněné
obrazem
živými
hudebními
Sobota 19. 5. 19:00
Soubor prací pro Klášterní zahradu je v roce 2018 zaměřen na
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
abstraktní formu. Tvoří jej kamenné sochy Eduarda Sejáka a
velkoformátový objekt Petra Stibrala. Kurátor výstavy: Iva Mladičová.
Univerzity Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a
2. 15:00
Klášterní15.
zahrada.
popularizátor české hudby.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
Autorské čtení – básně J. H. KRCHOVSKÉHO KRCH-OFF ALL
! TOMORROWS PARTIES BAND
16. 6. 16:00
IP
T
š
Ná
Undergroundový klub Eden.
Úterý 8. 5. 14:00
sál Kreslírna, benediktinský
klášter v Broumově.
BROUMOVSKÁ
KYTARA 2018
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s.
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska
MÁJOVÝ KONCERT V PARKU ALEJKA
Program:
Rybičky 48, Imodium, Michal Ambrož a Hudba Praha,
Voxel,
Záviš,
Peca,
Honza
Křížek
Vystoupí lidový soubor ŠMIKURANDA. Muzika má na repertoáru
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Neděle 20. 5. 14:00
Není
snad
nikdo, akdo
neznal
čtveřici
Areál Dětské hřiště.
české lidové
písničky
k poslechu
tanci.by
Složení
muziky:
1. a 2. nerozlučných kamarádů –
dobrosrdečnou
a důvtipnou
Fifinku,
roztržitého
ovšem geniálního
Předprodej Infocentrum Broumov, smsticket.cz
housle, viola,
violoncello, kontrabas,
klarinety, zobcová
a příčná
flétna
28.
2.
18:00
Park Alejka.
Pořádá:
Město
Broumov.
Vstupné:
zdarma
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, aleTaneční
oddaného
vtipálka
odpoledne.
29. – 30. 6.
KD Střelnice.
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice
se vypraví do
Sobota 12. 5. 15:00
Pořádá Senior klub Broumovanka, z. s.
Výstava věnovaná životu a umělecké tvorbě benediktinského
kněze Sigismunda Ludvíka Boušky (1867-1942) a doprovázená
cyklem přednášek.
Výstavní síň Muzea Broumovska.
3. 2. –Broumovska
21. 2. 8:00
16:00
Pořádá: Muzeum
a Petr– Bergmann.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
– KINO
z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav Holča

PEKLO V HOTELU

WESTMINSTER

BROUMOVANKA

Divadelní soubor J.NOC
K. Tyl, Meziměstí
KOSTELŮ
KONCERT ARTCAFÉ
ALGORHYTHM (PL)

TRAVESTI SHOW

TECHTLE MECHLE

MARCEL FLEMR - BLUES
LITERÁRNÍ CAFÉ

KAREL

Náš

TIP!

PLÍHAL

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

KRCH-OFF ALL TOMORROWS
PARTIES BAND

PŘIPRAVUJEME:

Divadlo D5, Praha

BROUMOVANKA

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ

pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných
Cestopisná přednáška BROUMOVSKÁ POUŤ
Tradiční broumovská pouť s bohatým doprovodným programem
21. 5. – 28. 6. po – pá 8:30 – 16:30
(L159, Ledvin Stones, Olga Lounová, Sabina Křováková, Leon,
Divadlo Pohádka, Praha. V pohádkovém příběhu plném čar
Pavel
Bičiště
Vám
představí
zábavnou
a netradiční
formou
kulturu,
Broumovanka,
Sunday
jam, Lucie revival,
ukázky
práce hasičů
a kouzel se setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, který
KRAJINA SKAL A SNŮ
Městské
divadlo
Broumov.
a další.) Stánkový
prodej.
získá kouzelné
křesadlo
a s pomocí
mocného strážce, svého
přírodu,
historii a zvyky obyvatel
dané oblasti.
–
Ing.
arch.
Bohumír
Prokop
Schrollův park.
dobrého srdce
a veselé
mysliBroumov.
ochrání sebeVstupné:
i celé království
před
Pořádá:
Město
40,-Kč
sál IC. Pořádá:
Město
Pořádá:
MěstoBroumov.
Broumov. Vstupné: 40,-Kč
úmysly zlé babice. Navíc získá srdce krásné princezny Johanky.
Vernisáž se uskuteční 19. 5. 2018 od Konferenční
16 hod.

KOUZELNÉ
KŘESADLO
dobrodružství.

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč

Výstavní síň LokArt.

Vstupné: zdarma

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

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

KONCERT ARTCAFÉ
– GIN IN JAM (CZ)
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

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

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

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

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

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

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

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

14

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.

18

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

XVI Ogólnopolski Turniej
Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

Nowa Ruda, 21.05.2018 r.

Część praktyczna rywalizacji turniejowej.

Część praktyczna rywalizacji turniejowej.

Podczas pokazu ratowniczo-gaśniczego z udziałem Państwowej Straży Pożarnej z Nowej Rudy, OSP Słupiec i ratowników pogotowia ratunkowego z Kłodzka i Świdnicy.

Wykład Magdaleny Tyrko z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Tomasz Wójcik - najlepszy uczestnik - Osobowość XVI Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Wykład dr Jakuba Krzeszowiaka.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku, Pogotowie
Ratunkowe w Świdnicy, Pogotowie Ratunkowe
we Wrocławiu, Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskie
Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Państwowa
Straż Pożarna w Kłodzku - JRG w Nowej Rudzie,
CTS Nowa Ruda, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Uczestnicy w trakcie części teoretycznej odpowiadali na 40 pytań testu zamkniętego.

SPONSORZY:

Kościół pw. św. Wawrzyńca
w Wołowie

