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Szkolenie dla najlepszych uczestników
XVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”

Zajęcia w Górach Sowich

Ratowanie poszkodowanego w Górach Sowich

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego z ratownictwa w warunkach górskich dla najlepszych uczestników XVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” przed stacją GOPR w Górach Sowich

Ćwiczenia z użyciem wózka alpejskiego, który służy do transportu poszkodowanych osób.

Ćwiczenia z ratownikami Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR

Wykład inauguracyjny prof. dr hab.n.med.Tomasza Kręcickiego 
pt. „Nagłe  przypadki w otolaryngologii”  (pierwszy z prawej)

Sokolec, 23-24.06.2018 r.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

Szkolenie odbyło się dzięki pomocy i zaangażowaniu 
ratowników Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR

Zadanie współfi nansowane ze środków publicznych w ramach 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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Julian Golak odebrał presti-
żową nagrodę „Samorządowiec 
Roku Polskiej Polityki Młodzieżo-
wej” za działalność na rzecz mło-
dzieży. Uroczystość odbyła się 
8.06.2018 roku we Wrocławskim 
Centrum Kongresowym w Hali 
Stulecia we Wrocławiu. Nagroda 
została przyznana przez Kapitu-
łę Delegatów Ogólnopolskiego 
Kongresu Rad i Sejmików Mło-
dzieżowych i została wręczona 
podczas obrad w Hali Stulecia. 

Laureat działalność publicz-
ną prowadzi od 1980 roku, kiedy 
to organizował oddolnie nowy 
ruch społeczny „Solidarność”. 
Jest znany z licznych inicjatyw 
społecznych w Polsce, a także 
w innych krajach europejskich, 
między innymi jako szef Solidar-
ności Polsko-Czesko- Słowackiej. 
Jest także laureatem nagrody 
Polcul Foundation w Sydney, 
nagrody Kultury Paryskiej Je-
rzego Giedroycia, Ministra Kul-
tury Republiki Czeskiej i innych 
honorowych wyróżnień za pracę 
na rzecz integracji społecznej. Za 
swoją działalność otrzymał mię-
dzy innymi Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski, przy-
znany przez Ś.P. prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego.

  Działalność Juliana Golaka 
od przeszło 25 lat, to także regu-
larne organizowanie niezwykle 
istotnych wydarzeń młodzieżo-
wych , zarówno krajowych jak i 
międzynarodowych.  Warto przy-
pomnieć niektóre jego inicjatywy 
dotyczące integracji społecznej, 
szczególnie osób niepełnospraw-

nych oraz młodzieży z zagranicy. 
Najbardziej znane są organizowa-
ne już od 29 lat Polsko- Czeskie 
Dni Kultury Chrześcijańskiej „ 
Bądźmy rodziną”, które są doce-
niane nie tylko na pograniczu. Od 
ponad 20 lat przygotowuje także 
corocznie wakacje edukacyjne 
dla młodzieży z Białorusi, które 
odbywają się na terenie Dolnego 
Śląska i Republiki Czeskiej. Od 
kilku lat przygotowuje i prowadzi 
w Górach Sowich Szkołę Jesienno 

- Zimową dla młodzieży z Ukra-
iny. W czasie tych akcji pracuje 
zawsze jako wolontariusz.

Julian Golak znany jest także 
młodzieży z całej Polski jako or-
ganizator, od 16 lat Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza 
Pomoc” dla drużyn szkolnych, 
podczas którego prowadzona 
jest promocja zdrowego sty-
lu życia i sprawdzana wiedza  
w zakresie prawidłowego udzie-
lania pierwszej pomocy w na-

głych wypadkach. 
Julian Golak współpracuje 

również z młodzieżowymi radami 
miast i gmin na terenie Dolne-
go Śląska oraz z Młodzieżowym 
Sejmikiem Województwa Dol-
nośląskiego. Podczas wręczania 
nagrody na Kongresie Młodzie-
żowym była obecna także grupa 
młodych wolontariuszy z Gruzji.

Teresa Bazała

JULIAN GOLAK SAMORZĄDOWCEM ROKU 
POLSKIEJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

Wręczenie Julianowi Golakowi nagrody Samorządowiec Roku Polskiej Polityki Młodzieżowej.
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V pondělí 12. dubna se na 
sále  Střelnice v Broumově usku-
tečnil komponovaný program 
s Marcelem Zmožkem a Zbignie-
wem Czendlikem nazvaný „Láska 
je největší dar aneb na počátku 
bylo slovo“. Dva výjimečně cha-
rizmatiční muži přes dvě a půl 
hodiny bavili  publiku 

Pořad zahájil  populární 
zpěvák Marcel Zbožek a nemohla 
to být nic jiného než jeho snad 
nejpopulárnější písnička „Už 
mi lásko není dvacet let“. Poté 
následovaly další jeho populární 
skladby -  jako Láska je největší 
dar, To býval ráj,  S Popelkama,  
Zaláskovaná a další.

Poté se na jevišti již objevil 
populární polský farář – Zbigniew 
Czendlik, děkan z Lanškrouna, 
který je u nás známi především 
z pořadů s Lucií Bílou. Svoji výře-
čnosti bavil téměř naplněný sál 
Střelnice. Jeho výstupy přerušoval 
jen mohutný potlesk přítomných.

Poté následoval ještě několik 
dalších písniček Marcela Zmožka 
z  jeho posledního alba „18 hitů“.

Byl jsem velmi rád, že si oba 
účinkující udělali trochu času pro 
rozhovor věnovaný čtenářům na-
šich novin.  

Pane faráři, jak se vám líbilo 
naše publikum a jeho relace na 
vaše vystoupení:

„Musím říci, že zde bylo na-
prosto skvělé publikum. Není to 
tak vždy, potkávám se se spo-
ustou lidí na různých místech 
České republiky, ale Broumov 
– to bylo super! Já bych rád po-
přál vašim občanům, jestli mohu 
-  k velikonočním svátkům, jsou 
to svátky vítězství života nad 
smrtí,  a já bych popřál, pokud 
v nás něco zemřelo nebo uschlo, 
aby to v nás zase zpátky ožilo“.    

Pane Zmožku, již jsem vyz-
povídal vašeho kolegu – pana 
faráře Czendlika, může i Vy něco 
sdělit našim čtenářům?

„Já jsem nadšený z vašeho 
publika, všichni byli výborný a 
jsem rád, že jich na naše vysto-
upení přišlo tolik. Je tady výbor-
ná atmosféra, lidi mi zde připa-
dají velmi přívětiví a milí. Já jsem 
vždycky rád, že si po koncertu 
mohu s nimi popovídat. Všech-
ny  vaše čtenáře moc zdravím a 
přeji jim štěstí, zdraví, lásku,  a  
aby našli alespoň kousek opti-
mizmu v téhle těžké době. Mějte 
se všichni moc fajn!  

Po skončení programu násle-
dovala autogramiáda – prodávaly 
se CD a podepisovala se kniha 
pana faráře Czendlika „ Postel, 
hospoda, kostel“.

Díky za uspořádání této akce 
patří především org. složce Kultu-

ra a Infocentrum města Broumo-
va, ale i všem ostatním, kteří se 
podíleli na organizaci v sále, ale 
i díky všem kteří přinesli drobné 
dárky pro oba účinkující.

Snad jen na závěr – už se 
těšíme na podobný pořad.

Petr Cirkl

KOMPONOVANÝ PROGRAM S POLSKÝM FARÁŘEM  
ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM A ZPĚVÁKEM MARCELEM  
ZMOŽKEM NA STŘELNICI V BROUMOVĚ

Polský farář – Zbigniew Czendlik, děkan z Lanškrouna (vpravo)

Nienawykły jestem do cze-
skiego spokoju. W Broumovie 
czas płynie wolniej. Spacer              
z Křinic do drewnianego kościo-
ła tego przykładem. Ludzie idą 
środkiem ulicy. Samochód potra-
fi się zatrzymać, poczekać. Nikt 
nie używa klaksonu. Nie tak jak  
w Polsce. Mógłbym mieszkać  
w Czechach.

Stary przewodnik na cmenta-
rzu, oparty o balustradę wycze-
kał na ostatniego poetę. Dał czas  
na skonsolidowanie grupy.  
I dopiero rozpoczął opowieść  
o historii miasta, posiłkując się 

gotyckimi tablicami na drewnia-
nych ścianach świątyni.

Zarazy pustoszyły miasto, 
powracając co kilkadziesiąt lat. 

W trzynastym wieku bracia 
zakonni rozpoczęli warzenie 
piwa. Wyrabianego do dziś. Jako 
wielcy smakosze  tego trunku  
w czasie  biesiady spalili klasz-
tor. Polak by rzekł - jak się bawić  
to się bawić.

Najstarsze nagrobki dato-
wane na siedemnasty wiek. Nie-
zwykle ozdobne z późniejszych 
czasów - rarytasy sztuki kamie-
niarskiej - ze zdjęciami zmarłych                        

w archaicznych strojach z sumia-
stymi wąsami, przenosiły nas  
do epoki przodków tej ziemi.

Groby założycieli Broumova 
w Brazylii, Chile. 

W okresie międzywojennym 
w mieście mieszkało 98% Niem-
ców. Stąd dążenie przyłączenia 
Sudetów do III Rzeszy. Mnie 
uczono w szkole o sztucznym za-
ludnieniu tych terenów. Prawda 
pozostaje prawdą.

Dowiedziałem się, że te te-
reny po wypędzeniu Niemców 
zostały zasiedlone przez ludność 
czeską z Wołynia. Po drugiej stro-

nie granicy mieszkają Polacy  
z Wołynia, nawzajem o sobie 
nie wiedząc. Szczelne granice 
socjalizmu. A następne pokolenie  
to już tutejsi.

Grób ośmioosobowej rodzi-
ny zamordowanej przez ojca, 
nie mogącego się pogodzić  
z wygnaniem z ojcowizny. Dzieci 
w trumnach wraz z rodzicami.

Konewki na stojakach.
Piwo Opat znakomite, kelner 

podał dopiero, jak opadła piana. 
I ważne, żeby nie pić duszkiem. 
Ja tak nie potrafię.

Jerzy Stasiewicz

NIENAWYKŁY JESTEM DO CZESKIEGO SPOKOJU
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OSP Nowa Ruda wraz z udzia-
łem OSP Nowa Wieś Kłodzka  
i JOSP Broumov uczestniczyły  
w realizacji Projektu „Palimy się 
do współpracy”. Projekt realizo-
wany jest od kwietnia 2017 roku. 
Każda ze stron musiała przygo-
tować dwie imprezy skierowane 
do dzieci i młodzieży polskiej  
i czeskiej. Oczywiście tematyka 
to ochrona przeciwpożarowa  
po stronie polskiej jak i czeskiej.

W ramach Projektu w Szko-
le Podstawowej Nr 6 i Remizie 

OSP Nowa Ruda odbył się Turniej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
W turnieju wzięło udział 10 dru-
hów z JOSP Broumov, 10 druhów 
OSP Nowa Wieś oraz 20 druhów 
z OSP Nowa Ruda. Uczestnicy 
poznali działalność prewencyj-
ną strażaków, zakończoną poka-
zem gaszenia pożaru w budynku 
szkolnym. 

Po pokazie uczestnicy udali 
się na wycieczkę integracyjną 
do Sztolni Walimskich Riese. Po 
wycieczce na uczestników czekał 

pyszny posiłek. Po krótkiej prze-
rwie uczestnicy zwiedzili remizę, 
gdzie odbył się finał Turnieju. 
Zaprezentowany został także 
nowy samochód MAN, zakupio-
ny dla druhów OSP Nowa Ruda. 
Wszyscy uczestnicy Projektu 
otrzymali pamiątkowe koszulki  
ze znakiem korporacyjnym OSP  

i herbem miasta Nowa Ruda.
Projekt „Palimy się do współ-

pracy” współfinansowany jest  
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Glacensis.

Dariusz Chojecki

SPOTKANIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ I CZESKIEJ 
W RAMACH PROJEKTU „PALIMY SIĘ DO WSPÓŁPRACY”

Uczestnicy konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie.

Finał Turnieju w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie.
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Laureaci  XVI Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy „Pierwsza 
Pomoc” uczyli się jak ratować 
ludzkie życie w górach. Szkolenie 
specjalistyczne zorganizowało 
Stowarzyszenie Komitet Obywa-
telski Ziemi Kłodzkiej wraz z Gru-
pą Wałbrzysko-Kłodzką GOPR.

W szkoleniu, które odbyło się 
23 i 24 czerwca 2018 w Sokolcu 

wzięło udział 32 najlepszych 
uczestników XVI Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy „Pierw-
sza Pomoc”.

Trening rozpoczęła część teo-
retyczna, podczas której swoją 
prelekcję wygłosił m.in. prof. To-
masz Kręcicki - ordynator Kliniki 
Otolaryngologii, Chirurgii Głowy 
i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu. Część 
praktyczna to zajęcia w Górach 
Sowich, które przeprowadzili 
instruktorzy Grupy Wałbrzy-
sko-Kłodzkiej GOPR. Uczniowie 
mogli m.in. sprawdzić swoje 
umiejętności w zabezpieczaniu 
poszkodowanego oraz transpor-
cie poszkodowango wózkiem 
alpejskim.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc” to jedno z naj-
większych tego typu wydarzeń  
w Polsce. Co roku kilkuset 
uczniów przyjeżdża do Nowej 
Rudy, aby sprawdzić swoje umie-
jętności z zakresu pierwszej po-
mocy. 16. edycja Turnieju odbyła 
się 21 maja 2018 r. Wzięły w niej 
udział 44 szkoły z całej Polski.

Piotr Golak

GÓRSKIE RATOWANIE

Uczestnicy szkolenia w Sokolcu.

Ratowanie poszkodowanego w Górach Sowich Ćwiczenia z użyciem wózka alpejskiego, który służy do transportu poszkodowanych osób.
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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 Regionál-
ního Rozvoje, prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis.  

Projekt „Víra nás spojuje“ 
spojil dvě farnosti pod stejnou 
výzvou Nanebevzetí Panny Ma-
rie 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 Ka-

mienieckich Cystersów ve farním 
kostele v Kamieńcu Ząbkowickim 
s výstavou ornátů a liturgických 
parament a také výstavy ve far-
ním kostele s názvem Neratov – 
na stezce poutníků včera a dnes.

Výstava v Neratově doku-
mentuje úlomky a zbytky původ-
ního barokního vybavení kostela 
a také současnou snahu o jeho 
záchranu a restaurování. 

Z historických předmětů je 
prezentována barokní monstran-
ce, kalichy, patena a loďka, ruči-
čky 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 při-
vádí mnoho poutníků. Věříme, 
že teď výstava přívede i mnoho 
turistů.

Marzena Peťovská

VÍRA NÁS SPOJUJE 

W okresie od kwietnia 2017 
roku do marca 2018 roku realizo-
wany był projekt transgraniczny 
pn. Łączy nas wiara. Projekt ten 
zjednoczył dwie parafie pod tym 
samym wezwaniem, Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
leżące na polsko-czeskim pogra-
niczu: Kamieniec Ząbkowicki  
i Neratov. Wspólną ideą projek-
tu było utworzenie w kościołach 
wystaw prezentujących zabytki 
ze zbiorów własnych, związane 
z historią świątyń. Projekt był 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego z Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska 2014-2020 „Przekraczamy 
granice” oraz budżetu państwa, 
za pośrednictwem Euroregio-
nu 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 parafial-
nego w Kamieńcu Ząbkowickim 
otwarto WYSTAWĘ SZAT I PA-
RAMENTÓW 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 Kamień-
cu Ząbkowickim, na potrzeby 
wystawy, wykonano na za-
mówienie i według własnego 
projektu, gabloty wystawowe,  
w których w bardzo innowa-
cyjny sposób prezentowane są 
paramenty liturgiczne. Zapropo-
nowany sposób ich ekspozycji 
daje możliwość zwiedzającym  
dokładnego przyjrzenia się za-
bytkowym szatom, a jednocze-
śnie zapewnia im właściwe, bez-
pieczne warunki przechowywa-
nia. Ponadto korytarz oraz sala 
ekspozycyjna otrzymały nowe, 
stylowe oprawy oświetlenio-
we, odrestaurowano drewnia-
ne drzwi, ponad trzystuletnie, 
misternie wykonane filigrany  
w drewnianych oprawach  
i barokową kratę. Ściany klat-
ki schodowej prowadzącej  
do kaplicy ozdobiły piękne grafiki,  
w przewadze autorstwa Friedri-
cha Bernharda Wernhera, w sty-
lowych oprawach, a w otworze 
okiennym zamontowano witraż 
z herbem cystersów. Tylną ścia-
nę ołtarza osłonięto banerem  
z mapą osadnictwa na ziemiach 
klasztornych z około 1260 roku 

opatrzoną herbem cystersów. 
W zamurowanej wnęce pro-
wadzącej niegdyś do korytarza 
łączącego klasztor z kościołem, 
„zamontowano" duży obraz olej-
ny, imitujący nieistniejący już ko-
rytarz, ożywiony postaciami za-
konników. Całość zabezpieczono 
wyposażając wystawę w kamery 
oraz czujniki antywłamaniowe  
i przeciwpożarowe. 

Na wystawie prezentowa-
ne 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 znajdu-
ją się również kapy, chorągwie, 
dzwony, lampki, świeczniki  
i wiele innych elementów wy-
posażenia. Unikatem są nuty 
utworów zamówionych przez ka-
mienieckich opatów, niewykony-
wane od kasaty zakonu w 1810 r.  
Na wystawie prezentowana jest 
niewielka część tej kolekcji.

Wystawa jest częścią plano-
wanego MUZEUM KAMIENIEC-
KICH CYSTERSÓW.

Lidia Wiśniewska

ŁĄCZY NAS WIARA
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W dniach 24 - 27.05.2018 r. 
gościliśmy w Ząbkowicach Ślą-
skich grupę czeskich turystów, 
stowarzyszonych w Klubie 
Czeskich Turystów w Červe-
ným Kostelcu, którzy przybyli  
na imprezę pn. „Śladami hu-
syckimi po Euroregionie Gla-
censis”, organizowaną przez 
Oddział PTTK w Ząbkowicach 
Śląskich. Impreza ta jest jedną  
z dwóch organizowanych wspól-
nie przez oba stowarzyszenia 
w 2018 roku, które korzysta-
ją ze wsparcia finansowego  
w ramach projektu „Przyjaźń bez 
granic”, współfinansowanego 
przez EU oraz Budżet Państwa  
w ramach Euroregionu Glacen-
sis. Ideą imprezy było pokazanie 
czeskim gościom miejsc związa-
nych z działaniami oddziałów 
husyckich w południowej części 
Dolnego Śląska, w szczególności 
na Ziemi Ząbkowickiej, Strzeliń-
skiej i Kłodzkiej. Husyci bowiem 
już od 1425 r. urządzali na tere-
ny Dolnego Śląska tzw. „rejzy”, 
które miały charakter działań 
odwetowych w odpowiedzi na 
ataki katolickich wojsk śląskich, 
dowodzonych przez bisku-
pa wrocławskiego Konrada IV  
i książąt śląskich. Wydarzenia te 
znakomicie opisał Andrzej Sap-
kowski w swojej kultowej książce 
historycznej z elementami fanta-
sy - „Narrenturm”, i tymi śladami  
w większości podążaliśmy. Po-
czątek imprezy miał miejsce  
w Ząbkowicach Śląskich, gdzie 
zwiedziliśmy szczególne miejsce 
związane z działalnością „bożych 
bojowników” – kościół Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i dawny 
klasztor Dominikanów, dzisiaj na-
leżący do Klarysek, gdzie znaj-

duje się relikwiarz ze szczątkami 
trzech polskich dominikanów, 
zamordowanych przez husytów  
w dniu 2 IV 1428 r. Byliśmy też  
w „kultowym Narrenturmie”, czy-
li ząbkowickiej Krzywej Wieży, 
występującej na kartach książki 
Andrzeja Sapkowskiego, gdzie 
w lochu głodowym znajduje się 
ciekawa wystawa, poświęcona 
śladom husyckim na Ziemi Ząb-
kowickiej. W następne dni podą-
żaliśmy szlakami Rejnmara z Bie-
lawy, głównego bohatera książki 
A. Sapkowskiego, który z powodu 
rodzinnej wróżby ucieka przed 
zemstą, przebywając w okolicach 
Strzelina, Ząbkowic, Henrykowa, 
Barda, Srebrnej Góry. W ostatni 
dzień odwiedziliśmy Kłodzko, 
Szczytną i Stary Wielisław, gdzie 
miała miejsce największa bitwa  
z husytami na Dolnym Śląsku. 
Impreza była przeznaczona 
głównie dla naszych czeskich 
przyjaciół, mogących poznać 

„kawałek” historii Czech poza ro-
dzinną ziemią. Warto wspomnieć,  
że z członkami Klubu Czeskich Tu-
rystów z Červeným Kostelcu spo-
tykamy się na różnych imprezach 
już od 22 lat! Fakt, że impreza ta 
doszła do skutku w tej formie, 
jest między innymi zasługą Urzę-
du Miejskiego w Ząbkowicach 
Śląskich, a w szczególności Pani 

Danuty Wyskwarskiej, której skła-
dam w imieniu Oddziału PTTK 
serdeczne podziękowania. Ko-
lejna wspólna impreza polsko 
– czeska odbędzie się w dniach  
16 – 19.08.2018 roku w Červeným 
Kostelcu przy okazji odbywające-
go się tam 64 Międzynarodowe-
go Festiwalu Folkloru, na który 
już dzisiaj Państwa zapraszam. 

Jerzy Organiściak

SZLAKIEM HUSYCKIM PO EUROREGIONIE GLACENSIS

Turyści polscy i czescy na szlaku.
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W  d n i a c h  o d  2 8  m a j a  
do 2 czerwca 2018 r. odbył się 
XXV Międzynarodowy Plener 
Malarski „Bielawskie pejzaże”. 
Do Bielawy zawitali malarze  
z Czech, Ukrainy i Polski. Z Czech: 
Vera Kopecka, Jarmila Smetano-
va, Margita Nedomlelova, Lidu-
ska Svabenicka i Jan Smetana,  
z Ukrainy: Tatiana Kyjak, z Polski: 
Irena Wyrzykowska, Ewa Urbań-
ska, Danuta Rawicka i Krystyna 
Leśniewska - Pasionek. Od pierw-
szego dnia pobytu malarze byli 
zauroczeni pięknem naszego 
miasta. W czasie pleneru odby-
ło się spotkanie z Burmistrzem 
Miasta Piotrem Łyżwą. Vĕra Ko-
pecka z Broumova spotkała się 
z uczniami Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 7 oraz Szkoły 
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi.

Spotkanie z Burmistrzem od-
było się w bardzo miłej i przyja-
znej atmosferze. Każdy malarz 
przedstawił w kilku słowach 
swoje osiągnięcia artystyczne, 
natomiast Burmistrz wręczył im 
materiały promocyjne i opowie-
dział o działaniach obecnie re-
alizowanych na terenie miasta  
i o planach na lata następne. Spo-
tkania Vĕry Kopeckiej z dziećmi 
w szkołach podstawowych zor-
ganizowane były przez dyrekcje 
szkół, a mianowicie przez dyrek-
tor Elżbietę Niemczyk i dyrektor 
Małgorzatę Cieślik oraz przez 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy.

Atrakcją było również spotka-
nie wszystkich malarzy w Piławie 
Górnej z dziećmi ze szkół bielaw-
skich i powiatu dzierżoniow-

skiego, zorganizowane przez 
Szkołę Społeczną w Bielawie 
z okazji przypadającego Dnia 
Dziecka. W czasie tego spotkania 
Tatiana Kijak, Irena Wyrzykow-
ska i Ewa Urbańska wspólnie  
z dziećmi malowały akwarelami, 
akrylami i innymi technikami,  
a pozostali pokazywali dzieciom 
jak malować farbami olejnymi. 
Tak powstawały prace malowa-
ne przez Jarmilę Smetanovą, 
Luduskę Svabenicką, Margitę 
Nedomlelovą i Jana Smetanę. 
Vĕra Kopecka wykonała wiele 
fotografii z pobytu w Piławie oraz 
napisała wiersz poświęcony temu 
wydarzeniu.

Ważnym wydarzeniem był 
wieczór poetycki Vĕry Kopec-
kiej i Barbary Pachury. Poetka 

deklamowała swoje wiersze,  
a Barbara Pachura śpiewała jej 
teksty, do których skomponowała 
muzykę. Był to uroczy wieczór.

Plener zakończył się wer-
nisażem, który odbył się w Le-
śniczówce, miejscu pobytu za-
proszonych gości. Na wernisaż 
wystawy poplenerowej przybyło 
wielu gości, wśród których byli: 
Wicedyrektor ESP Nr 7 pani Mo-
nika Rusnak, Lilianna Rządeczko 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, Barbara Olejnik – wice-
prezes TPB, która przygotowała 
część artystyczną, Ilona Dą-
browska – właścicielka Leśni-
czówki. Ewa Glura – kierownik 
artystyczny pleneru, przywitała 
wszystkich gości i przedstawi-
ła malarzy. W czasie wernisażu 

malarze zaprezentowali prace 
powstałe na plenerze. Wernisaż 
uświetnił występ dzieci z Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej Nr 7. 
Piosenki śpiewały: Barbara 
Zawrotniak, Wiktoria Byczek, 
Ewelina Woźniak. Piękne głosy 
uczennic zachwyciły zebranych.

Powstałe prace malarskie cie-
szyły nie tylko oko, ale również 
pokazały uroki miasta i okolic. 
Serdecznie dziękuję władzom 
naszego miasta, Dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Sztuki w Bielawie – panu Ja-
nowi Gładyszowi, władzom To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy 
oraz właścicielom Leśniczówki 
za pomoc w organizacji tego 
pleneru, za ciepłe przywitanie  
i za miły pobyt.

Ewa Glura

MALARZE W BIELAWIE

Plener 2018 Bielawa - pobyt w Piławie.

Jarmila SmetanovaLiduszka Svabenicka Tatiana Kijak
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W dniu 6 czerwca 2018 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Bielawie zorganizowała spo-
tkanie z Julianem Golakiem - 
wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
kombatantem i wieloletnim sze-
fem Solidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej. 

Spotkanie odbyło się z okazji 
100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę i Czechy. Pod-
stawą do prelekcji Juliana Golaka 
była wystawa pod tytułem „Szlak 
do Wolności”, która jest dostępna 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bielawie do 22.06.2018 roku. 

Prelegent przedstawił mało 
znane fakty z historii Solidarności 
Polsko-Czechosłowackiej, założy-
cieli i kurierów SPCz-S oraz akcje 
zorganizowane na pograniczu. 
Podczas  spotkania,  na które 
przyszła także młodzież szkol-
na. Julian Golak zaprezentował 
kilka  cennych pamiątek  z okresu 
nielegalnej Solidarności oraz od-
powiadał na pytania zebranych.

Ewa Jazienicka

WYSTAWA SZLAK DO WOLNOŚCI W BIELAWIE

Dne 6. června 2018 uspořáda-
la Městská veřejná knihovna v Bie-
lawě setkání s Julianem Golakem 
- místopředsedou Sejmíku Dolno-
slezského Vojevodství, veteránem 
a dlouholetým vedoucím Polsko-
-československé Solidarity.

Setkání se konalo u příležitosti 
100. výročí obnovení nezávislosti 
Polska a České republiky. Zákla-
dem pro přednášku Juliana Go-
laka byla výstava nazvaná "Cesta 
ke svobodě", která je k dispozici 
ve Městské veřejné knihovně v 
Bielawě do 22.6.2018.

Přednášející představil málo 
známé skutečnosti z dějin Pol-
sko-československé solidarity, 
zakladatelů a kurýrů SPCz-S a akce 
organizované na hranicích. Během 
setkání, ke kterému se zúčastnili i 
studenti, Julian Golak představil 
některé cenné památky z období 
nelegální solidarity a odpověděl 
na postavené otázky.

Tłumaczenie: 
Joanna Golak-Cincio

Ewa Jazienicka

VÝSTAVA CESTA KE SVOBODĚ V BIELAWĚ
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Przystanek Niepodległość 
- Polska Energia żyje od rana 
do późnych godzin, bo długo 
trwają nocne Polaków rozmo-
wy... W debatach dyskutujemy 
o Polsce, o naszej przeszłości, 
teraźniejszości, przyszłości. O 
szansach, zagrożeniach, waż-
nych wydarzeniach w kraju  
i na świecie. Słuchamy wybitnych 
publicystów, historyków, polity-
ków. Spieramy się. Czasem bywa 
bardzo gorąco...

Stałe tematy poruszane  
w trakcie spotkań dotyczą Żoł-
nierzy Wyklętych i Smoleńskiej 
Tragedii. Gościmy wybitnych 
znawców i badaczy zagadnie-
nia jak i osoby bezpośrednio 
związane z tymi wydarzeniami

Patriotyczne koncerty - ple-
nerowe i w sali, wystawy, spek-
takle to artystyczne bogactwo 
naszych spotkań. Towarzyszy 
nam wojsko - 22 Karpacki Bata-
lion Piechoty Górskiej z Kłodz-
ka, prezentując statyczny pokaz 
broni i obowiązkowo serwując 
grochówkę.

Goście Przystanku Nie-
podległość - Polska Energia 
mają ze sobą f lagi .  Biało-
-czerwone pięknie prezen-
tują się podczas koncertu, są 
też wyjątkową oprawą mszy  
św. w intencji Ojczyzny - odpra-
wianej na zakończenie Przystan-
ku.

W „Patriotycznej Księgarni" 
można kupić książki obecnych 
na Przystanku dziennikarzy, płyty, 
oraz zebrać autografy.

I tak jest od czterech lat.  
W roku bieżącym, szczególnym, 
bo jubileuszowym - 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodle-
głości Przystanek Niepodległość 
- Polska Energia objął honoro-
wym patronatem prezes rady 
ministrów Mateusz Morawiec-
ki. Na Przystanek przybyło wielu 

gości. w tym również z zagranicy: 
z Węgier, z Londynu, z Niemiec. 
Każdy panel miał wielu słucha-
czy, chętni do uczestnictwa  
w wydarzeniu, dla których zabra-
kło miejsca w Dworku Chopina, 
mogli oglądać i słuchać dyskusji 
w namiocie, gdzie na monito-
rze  transmitowano wydarzenia  
z sali. Trzy dni dyskusji, koncer-
tów, piękne wystawy, i msza św.  
w intencji Ojczyzny w asyście 
Orkiestry Reprezentacyjnej 

Wojewódzkiej Komendy Policji  
z Wrocławia. Wszystkie wyda-
rzenia utrwalone na filmach vi-
deo można obejrzeć na stronie  
http://przystanekniepodleglosc.
pl/. Tam również został zarchiwi-
zowany materiał z lat poprzed-
nich. Przystanek Niepodległość 
- Polska Energia to - jak mówią 
uczestnicy - swoisty fenomen. 
Dlatego tu przyjeżdżają. Zapra-
szamy na następny Przystanek 
Niepodległość 2019.

Krystyna Śliwińska

O PRZYSTANKU NIEPODLEGŁOŚĆ - POLSKA ENERGIA

Wyklęci – Niezłomni. Brama do niepodległości. Red. Tadeusz Płużański, red. Dorota Kania, Piotr Dmitrowicz, Wojciech Korkuć
Prowadzenie red. Piotr Szubarczyk

Krystyna Śliwińska - główna organizatorka Przystanku Niepodległość - Polska Energia. Uczestnicy Przystanku Niepodległość - Polska Energia w Dworku Chopina.
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Koncert Wojciecha Popkiewicza.

Wspaniałe wykłady oraz dyskusja nt. tragedii smoleńskiej okazały jak głębokie  
i wieloletnie są uwarunkowania zagrażające niepodległości, a setki uczestników  
z całej Polski dowodzą jak silne są kadry ruchu niepodległościowego.

Koncert Trzech Tenorów W marszu na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków.

Transmisja na żywo z sali Dworku Chopina do namiotu. Wypełniona sala  
nie pomieściła wszystkich gości.

Tamten pamiętny 1918... Rówieśnicy Niepodległej. Jak im się udało zbudować  
II Rzeczpospolitą? prof. Włodzimierz Stefan Suleja, prof. Tomasz Panfil, red. Piotr 
Semka, dr Maciej Zakrzewski. Prowadzenie red. Antoni Trzmiel
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V pondělí 4. června se v kon-
gresovém centru hotelu VEB|A 
v Broumově uskutečnila Polsko-
-český konference k 100. výročí 
založení Československé repu-
bliky a Polské republiky.

Pořadatelem této akce bylo 
sdružení „Zůstaňme rodinou“ 
z Nowé Rudy a  Spolek Evropa 
Union z Broumova.

Zahájení konference provedl 
pan Julian Golak, vice-předseda 
Sejmiku Dolnoslezského vojvod-
ství. Mezi hosty byla také Teresa 
Bazała, šéfredaktorky časopisu 
Ziemia Klodzka, Bronisław MJ Ka-
miński z Kudowa-Zdrój, historik a 
spisovatel, ale i ukrajinský umělec 
Iwan Maliński, žíjící v Polsku.

Při zahájení konference také 
nechyběl starosta města Broumo-
va – Ing. Jaroslav Bitnar.

Celou konferenci řídil Dr. 
Tibor Pindeš a Václav Herzán – 
členové sdružení Evropa Union.

Hlavní referát o vzniku Pol-
ské republiky a Československa 
přednesla paní Teresa Bazała. 
Podrobně poslala vznik obou 
států v roce 1918.

Na situaci v tom roce na Bro-
umovsku přednesla svůj referát 
také paní Trenčanská v Broumo-
vského muzea.

Se svým referátem o rozvoji 
cestovního ruchu a geoturistiky 
vystoupil ing. Stanislav Stařík ze 
Společnosti pro destinační ma-
nagment Broumovska. 

Rozsáhlý referát o historii 
česko-polského sdružení před-
nesl pan Julian Golak. Detailně 

informoval o všech akcích, které 
probíhala v letech 1990 – 1994.

Pavel Košňar informoval 
přítomné o historii pořádání po-
znávacích zájezdu do polského 
příhraničí, které se pořádají již od 
roku 2013 – „Poznáváme krajinu a 
historii našich polských sousedů“. 
Zájezdy organizuje komise pro 
zahraniční spolupráci města spo-
lu s IC. Jeho přednášku doplnil 

pan Jiří Kopecký, který je vždy 
hlavním průvodcem těchto zájez-
du. Zájezdy mají velkou odezvu 
mezi broumovskými občany a 
jsou vždy zcela vyprodány.

Zájezdů se za dobu konání 
zúčastnilo přes 900 občanů.

Součástí konference byla také 
výstava maleb a kreseb Přemka 
Volfa, která se moc líbila.

Milým zakončením konfe-

rence bylo vystoupení žáků ZUŠ 
V Broumově pod vedením paní 
učitelky Romany Roškové a pana 
Bogdana Janeczka. Na závěr kon-
ference žáci ZUŠ zazívali českou 
a polskou hymnu.

Díky za uspořádání této akce 
patří především panu Julianu 
Golakovi z Nowé Rudy a členům 
Spolku Evropa Union Broumov.

Petr Cirkl

POLSKO-ČESKÁ KONFERENCE V KONGRESOVÉM  
CENTRU HOTELU VEBA 

Zahájení konference starostou Broumova Jaroslavem Bitnarem, Julianem Golakem a Václavem Harzanem.

Žáci ŽÚS z Broumova během koncertu. Doprovází Romana Rošková.Pavel Košňar
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W poniedziałek, 4 czerwca 
2018 roku w Centrum Kongre-
sowym hotelu „Veba“ w Bro-
umovie odbyła się Polsko-Cze-
ska Konferencja w 100. rocznicę 
odzskania niepodległości przez 
Czechy i Polskę.Organizatorem 
tego wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Komitet Obywatelski 
Ziemi Kłodzkiej z Nowej Rudy  
i stowarzyszenie Evropa Union 
z Broumova.

Konferencję otworzył Julian 
Golak, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego wspólnie ze starostą 
Broumova Jarosławem Bitnarem. 
Wśród uczestników byli między 
innymi: Teresa Bazała - redaktor 
naczelna czasopisma „Ziemia 
Kłodzka“, Bronisław Kamiński 

z Kudowy- Zdroju - historyk  
i pisarz, a także ukraiński arty-
sta - Iwan Maliński mieszkający 
w Polsce. Prowadzącymi byli 
dr Tibor Pindeš i Václav Herzán 
– członkowie Stowarzyszenia 
Evropa Union.

Główny referat na temat od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę i Czechosłowację w 1918 
roku wygłosiła Teresa Bazała. 
Szczegółowo omówiła powsta-
nie naszych państw w 1918 roku.  
O sytuacji w tym okresie na Ziemi 
Broumowskiej w swoim referacie 
mówiła pani Trenčanska z Mu-
zeum Broumova. Stanislav Stařík 
z firmy zjmującej się destynacją 
i rozwojem Ziemi Broumovskiej 
(Solečnost pro destinační manag-
ment Broumovska) przedstawił 

referat na temat rozwoju tury-
styki i geoturystyki.

Julian Golak omówił polsko-
-ceskie kontakty na pograniczu, 
przedstawiając najważniejsze 
wydarzenia, jakie miały miejsce  
w latach 1990-2018.

Pavel Košňar opowiedział 
uczestnikom o organizowanych 
wycieczkach do Polski, które 
odbywają się od 2013 roku pod 
hasłem „Poznajemy kraj i histo-
rię naszych polskich sąsiadów”. 
Wycieczki organizowane są 
przez Komisję ds. Współpracy  
z Zagranicą z Centrum informacji 
Broumov. Jego wykład uzupełnił 
Jiří Kopecký, który jest przewod-
nikiem organizowanych wyjaz-
dów. Wycieczki cieszą się dużym 
zinteresowaniem wśród miesz-

kańców Broumova i wszystkie 
miejsca są zawsze sprzedane.  
W wycieczkach wzięło udział 
ponad 900 osób.

Konferencji towarzyszyła 
wystawa obrazów i rysunków 
Přemka Volfa, która bardzo się 
podobała. Miłym zakończeniem 
konferencji był występ uczniów 
Artystycznej Szkoły Podstwowej 
w Broumovie pod kierunkiem 
nauczycieli: Romany Roškovej 
i Bogdana Janeczko, którzy  
na koniec konferencji odśpiewali 
czeski i polski hymn.

Zorganizowanie tego intere-
sującego wydarzenia zawdzięcza-
my głównie Julianowi Golakowi 
z Nowej Rudy oraz członkom 
Stowarzyszenia Europa Union 
Broumov.

Petr Cirkl

POLSKO-CZESKA KONFERENCJA W 100. ROCZNICĘ  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I CZECH

Wybrane prace Przemka WolfaIng. Stanislav Stařík

Václav Herzán przedstawia artystę Przemka Wolfa.
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100.rocznica Niepodległości 
Polski i Czech skłania do przy-
pomnienia wydarzeń i ludzi, 
mających wpływ na powrót na-
szych państw na mapę Europy 
po latach niewoli. Jak ważna 
jest znajomość tej historii dla 
naszych wzajemnych kontaktów, 
niech świadczą słowa jednego 
z ojców niepodległości Czech 
Edwarda Beneša, późniejszego 
prezydenta, który w 1927 roku 
napisał: „Już podczas wojny,  
w okresach dobrych i złych  
we wzajemnych stosunkach mię-
dzy nami występowały te same 
problemy co dzisiaj: początkowo 
rezerwa, obustronna niedosta-
teczna znajomość poszczegól-
nych zagadnień dotyczących 
narodów, różnica temperamen-
tów narodowych, pewne różnice  
w poglądach, ale zarazem także 
świadomość absolutnej koniecz-
ności porozumiewania się mimo 
wszelkich trudności w interesie 
obu narodów i ustabilizowania 
naszych wzajemnych stosun-
ków, chociażby tak, że każdy 
będzie wprawdzie rozwiązywać 
swoje sprawy na swój sposób  
i własną metodą, ale nie będzie 
nigdy przeszkadzać i szkodzić 
drugiemu”. 

Rok 1918 jest niezwykle 
ważny w naszych dziejach. To 
od tego roku nasza historia idzie  
w tym samym kierunku, a rocz-
nica odzyskania Niepodległości 
jest bardzo ważnym świętem na-
rodowym zarówno u Polaków 
jak i Czechów. Czesi obchodzą 
ją 28 października jako Dzień 
Odzyskania Niepodległości,  
a Polacy 11 listopada jako Na-

rodowe Święto Niepodległości, 
ustanowione najpierw ustawą 
sejmową w 1937 roku, zlikwi-
dowane przez komunistów  
w 1945 roku i przywrócone  
w 1989 roku, jako najważniejsze 
święto państwowe, upamiętnia-
jące odzyskanie Niepodległości. 
Warto więc przypomnieć, jakie 
wydarzenia zadecydowały o wy-
borze powyższych dat. 

Wiadomość, że rząd wiedeń-
ski przyjął warunki pokojowe 
sformułowane przez prezyden-
ta Wilsona w nocie z 18.X 1918 
roku, zawierającej między inny-
mi stwierdzenie, że naród czeski  
i słowacki mają prawo decydo-
wać o swoim losie, spowodowała 
w Pradze masowe demonstra-
cje. Demonstranci domagali się 
proklamowania niepodległości. 
Powołany przez Czechosłowacką 
Radę Narodową rząd tymcza-
sowy w Pradze 28 października 
wydał pierwszą ustawę państwa 
czechosłowackiego, proklamują-
cą połączenie Czech i Słowacji. 
Ustawę tą przeczytał w tym dniu 
podczas wielkiej manifestacji 
patriotycznej na Placu Vaclava 
przed pomnikiem św. Wacła-
wa, pisarz Alois Jirasek. Dekla-
racja zapowiadała, że państwo 
czechosłowackie będzie repu-
bliką, zagwarantuje wolność 
sumienia, religii, nauki i prasy,  
a kościół zostanie oddzielony  
od państwa. Ogłosiła, że państwo 
czechosłowackie weszło w życie. 
13 listopada Zgromadzenie Na-
rodowe uchwaliło tymczasową 
konstytucję, a 14 listopada przez 
aklamację wybrało prezydentem 
Tomasza Garique Masaryka, który 

w tym czasie przebywał jeszcze 
w USA.

Idea wspólnego państwa 
Czechów i Słowaków zrodziła się 
w czasie I wojny światowej w1915 
roku we Włoszech, na zjeździe 
czeskich i słowackich organiza-
cji emigracyjnych. Państwo to 
miało działać na zasadach part-
nerstwa i równości. Jeszcze na 
początku wojny nikt z polityków 
czeskich nie myślał o niepodle-
głości kraju. Większość z nich 
była proaustriacka, nastawiona 
biernie i zajęła pozycje wycze-
kujące. Inna zachowania uważali 
za ryzykowne, a nawet awantur-
nicze. Uważali wręcz, że sprawa 
państwa czeskiego jest niemoż-
liwa i trzeba szukać rozwiązania  
w uzyskaniu autonomii w ramach 
monarchii habsburskiej.

Początkowo tak myślał także 
Tomasz Garrique Masaryk, który 
odegrał ogromną rolę w procesie 
dochodzenia do Niepodległości 
i tak jak w Polsce Józef Piłsudski 
stał się symbolem niepodległo-
ści, nazywanym ojcem narodu 
czeskiego. Masaryk był pro-
fesorem, wybitnym filozofem  
i socjologiem, nauczycielem aka-
demickim w Wiedniu, a potem  
na Uniwersytecie Karola w Pra-
dze. Zasiadał dwukrotnie w par-
lamencie austriackim w l.1891-
1893 oraz 1907-1914. Ojciec 
jego był Słowakiem, a matka 
pochodziła ze zniemczonej ro-
dziny czeskiej. Rok 1914 zmienił 
jego dotychczasową orientację 
z lojalnego obywatela Austrii, 
chcącego do jej przebudowy, 
na polityka dążącego do rozbicia 
Austro-Węgier. Obrał ryzykowną 

drogę buntu przeciwko Habs-
burgom. Opuścił kraj w obawie,  
że może grozić mu aresztowa-
nie, a nawet oskarżenie o zdradę. 
Udał się do Genewy, następnie 
do Włoch i Anglii, gdzie rozpoczął 
agitację na rzecz niepodległości 
Czechów. Zyskał swobodę dzia-
łania wśród czeskiej emigracji. 
Opracował wstępne pomysły 
dotyczące przyszłego państwa, 
opierające się na historii Bohemii.

Jednak sytuacja na are-
nie międz ynarodowej  nie 
była sprzyjająca dla Czechów.  
W przeciwieństwie do kwestii 
polskiej, kwestia czeska nie istnia-
ła. Jeszcze na początku 1918 roku 
idea likwidacji monarchii habs-
burskiej nie była tak oczywista  
i przesądzona. W 10. punkcie orę-
dzia prezydenta Wilsona, opisują-
cego widzenie ładu politycznego 
przez USA po I wojnie światowej 
było tylko stwierdzenie o stwo-
rzeniu możliwości autonomicz-
nego rozwoju narodom Austro-
-Węgier. Warto przpomnieć,  
że w tym samym orędziu  
w punkcie 13 prezydent po-
wiedział o utworzeniu nie-
podległego państwa polskie-
go ze swobodnym dostępem  
do morza.

Pierwszym realnym sygna-
łem, zapowiadającym powsta-
nie Czechosłowacji była decyzja 
rządu Francji z 16 grudnia 1917 
roku, uznająca czesko-słowackie 
jednostki na terenie Francji za od-
działy Armii Czechosłowackiej, 
nad którą zwierzchnictwo mia-
ła sprawować Czechosłowacka 
Rada Narodowa, kierowana przez 
T. G. Masaryka. W tej sytuacji trój-

Teresa Bazała
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ka czeskich ojców Niepodległości 
podzieliła się pracą. Edvard Beneš 
miał zostać w Paryżu, Masaryk 
pozyskać Amerykanów, a Milan 
Rastislav Štefánik werbować 
nowych żołnierzy do wojska 
czechosłowackiego w USA,  
a następnie koncentrować się  
na zdobyciu poparcia Włoch.

Efektem działań Beneša było 
uznanie przez Wielką Brytanię 
3.06.1918 roku Czechosłowackiej 
Rady Narodowej za reprezentację 
narodu czeskiego i słowackiego. 
Była to wyraźna zapowiedź zgo-
dy Anglii na powstanie Czecho-
słowacji. 

Apel Štefánika o wstępo-
wanie do oddziałów czechosło-
wackich we Francji zaowocował 
przybyciem 2300 ochotników.  
29 czerwca rząd francuski uznał, 
że Czechosłowacka Rada Naro-
dowa jest fundamentem suwe-
rennej Czechosłowacji. Sprawie 
niepodległości Czechosłowacji 
bardzo pomogła działalność  
na Syberii utworzonego w Rosji 
Korpusu Czechosłowackiego z 
jeńców z armii austriackiej,  
z pochodzenia Czechów i Słowa-
ków. Państwa ententy były pod 
wrażeniem marszu tej jednostki  
z Syberii ku Pacyfikowi. Liczono, 
że zostanie wykorzystany jako 
siła główna do walki z bolsze-
wikami. Okazało się to jednak 
nierealne, o czym przekonał 
się także przebywający w Rosji  
w 1917 roku Masaryk.

Natomiast Masaryk od maja 
1918 roku odbywał wizyty  
i uczestniczył w wiecach w Chi-
cago, Nowym Jorku, Pitsburgu, 
które zyskały mu sympatię pra-
sy, szczególnie New York Timesa, 
popierającego utworzenie Cze-
chosłowacji. Docierał do kręgów 
rządowych, w czym bardzo po-
mogło mu amerykańskie pocho-

dzenie żony Charlotte Garigue. 
Do swojego nazwiska dodał jej 
nazwisko i bardzo lubił używać 
go w pełnym brzmieniu. Uczynił 
tak, bo był zwolennikiem eman-
cypacji kobiet. 

16 czer wca spotkał się  
z  prez ydentem Wilsonem  
i przekonywał go o koniecz-
ności rozbicia Austro-Węgier  
na państwa narodowe. W ty-
dzień później przekazał amery-
kańskiemu sekretariatowi stanu 
memoriał o konieczności rozbicia 
Austro-Wegier. Po zapoznaniu 
się, prezydent podjął decyzję  
o dopisaniu do celów wojennych 
USA likwidację Austro-Węgier. 
Efektem memoriału było też 
uznanie przez USA 3.IX 1918 roku 
Czechosłowackiej Rady Narodo-
wej rządem czechosłowackim, 
który prowadzi wojnę przeciwko 
Austro-Węgrom i Niemcom.18.X 
na stopniach waszyngtońskiego 
Kapitolu Masaryk proklamował 
niepodległą Czechosłowację 
Następnie zabiegał w Ameryce  
o pomoc finansową. Do kraju 
wrócił dopiero 21 grudnia, wi-
tany jako prezydent Czechosło-
wacji przez wiwatujące tłumy.

Wybuch I wojny świato-
wej obudził nadzieje Polaków  
na odzyskanie niepodległości. 
Państwa zaborcze podzieliły 
się na dwa wrogie obozy. Rosja 
była sojuszniczką Francji i Anglii. 
Przeciwko nim stanęły Niemcy 
i Austro-Węgry wraz ze swoimi 
sojusznikami z bloku państw 
centralnych. Działające na zie-
miach polskich liczące się partie 
polityczne uznały, że konieczne 
jest podjęcie działań, opierając 
się na współpracy z jednym  
z zaborców przeciwko drugiemu. 

I  tak Narodowa Demo-
kracja uznając, że najwięk-
szym wrogiem Polaków są 

Niemcy, postanowiła poprzeć 
w tej wojnie Rosję. Podjęła 
próbę tworzenia wojsk pol-
skich u boku armii rosyjskiej,  
a jej działacze Roman Dmowski 
i Ignacy Paderewski rozpoczęli 
akcję dyplomatyczną na arenie 
międzynarodowej na rzecz nie-
podległości Polski. Ignacy Jan 
Paderewski już od 1915 roku 
podejmował próby spotkania  
z prezydentem Wilsonem, wie-
rząc, że tylko zdecydowana po-
stawa Ameryki wobec sprawy 
niepodległości Polski, może 
doprowadzić do jej odrodzenia. 
Istotną rolę w dotarciu artysty 
do prezydenta USA odegrał 
jego doradca płk Edward House, 
aranżując prywatną audiencję. 
Żona prezydenta, wspomina-
jąc tą wizytę powiedziała: „Ni-
gdy nie zapomnę twarzy pana 
Paderewskiego, kiedy stał, kie-
dy stał przede mną, orędując  
w sprawie własnego kraju. Była 
tak wspaniała, tak tragiczna, tak 
poważna”. To dzięki zabiegom 
naszego wspaniałego pianisty 
doszło do deklaracji prezyden-
ta Wilsona, zawartej w punkcie  
13 jego orędzia, w którym po-
stulował „stworzenie niepod-
ległego państwa polskiego  
na terytoriach zamieszkałych 
przez ludność bezsprzecznie pol-
ską, z wolnym dostępem do mo-
rza, niepodległością polityczną, 
gospodarczą, a integralność tego 
państwa powinna być zagwaran-
towana przez konwencję między-
narodową” Był to niewątpliwie 
wielki sukces Paderewskiego.

Natomiast Polska Partia So-
cjalistyczna „ Frakcja Rewolucyj-
na” i jej przywódca Józef Piłsud-
ski wybrali orientację na rzecz 
współpracy z Austro-Węgrami, 
gdzie na bazie tworzonych tu 
wcześniej organizacji paramili-

tarnych powstały Legiony Pol-
skie. Józef Piłsudski od początku 
konsekwentnie stawiał postulat 
niepodległości Polski. Podjęta 
przez Piłsudskiego próba wy-
wołania powstania przeciwko 
Rosji po wkroczeniu do Króle-
stwa Polskiego zakończyła się 
niepowodzeniem, a rozczarowa-
nie postawą społeczeństwa pol-
skiego znalazło odzwierciedlenie  
w pieśni „Legiony”. Społeczeń-
stwo zaboru rosyjskiego prze-
żywało jeszcze traumę spo-
wodowaną klęską Powstania 
Styczniowego i brutalną poli-
tyką rusyfikacyjną. Utworzone 
przez Piłsudskiego trzy brygady 
Legionów podjęły krwawe walki 
z Rosjanami u boku armii austro-
-węgierskiej. 

Natomiast państwa zaborcze 
Rosja, Austro-Węgry i Niemcy na 
początku wojny tylko wzywały 
Polaków do wstępowania do ich 
armii, nic w zamian nie obiecując. 
Rozpoczęła się nasza narodowa 
tragedia, kiedy to Polak wcielony 
do armii rosyjskiej musiał strzelać 
do rodaka w armii niemieckiej 
czy austro-węgierskiej. Nato-
miast Anglia i Francja nie zabiera-
ły głosu, uważając kwestię polską 
za wewnętrzną sprawę Rosji i nie 
chciały zrażać sobie sojusznika. 

Sytuacja zmieniła się dopie-
ro, kiedy Niemcy i Astro-Węgry 
zaczęły ponosić klęski, a w Ro-
sji wybuchła rewolucja bolsze-
wicka. Niemcy i Austro-Węgry, 
potrzebując polskich żołnierzy, 
w Akcie 5 listopada 1916 roku 
zapowiedziały utworzenie Kró-
lestwa Polskiego i powołały  
w Warszawie Radę Regencyjną. 
Natomiast rosyjski Rząd Tym-
czasowy powstały po upadku 
caratu w 1917 roku zapowie-
dział utworzenie państwa pol-
skiego, związanego sojuszem 

Marszałek Józef Piłsudski Roman Dmowski Ignacy Jan Paderewski Gen. Józef Haller
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wojskowym z Rosją. Wcześniej 
bolszewicka Rada Delegatów Ro-
botniczych i Żołnierskich uznała 
prawo Polski do niepodległości, 
co nie traktowano poważnie, nie 
ufając bolszewikom. 

Głos zabrały też Anglia i Fran-
cja, które w 1917 roku uznały 
działający we Francji Komitet 
Narodowy Polski z Romanem 
Dmowskim na czele za oficjalną 
reprezentację Polaków i zgodziły 
się na tworzenie Armii Polskiej 
we Francji pod dowództwem 
gen. Józefa Hallera( „Armia Błę-
kitna”). Natomiast kamieniem 
milowym w naszej walce o nie-
podległość stało się orędzie pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych 
Wodrowa Wilsona, wygłoszone 
w styczniu 1918 roku. 

Datę Święta Narodowego  
11 Listopada przyjęto w Polsce  
ze względu na zbieg ważnych 
tego dnia wydarzeń. 11 listo-
pada 1918 roku zakończyła się 
I wojna światowa, dzięki zawarciu 
rozejmu z Niemcami w Compie-
gne pod Paryżem, który przypie-
czętował ich ostateczną klęskę.  
W pr zeddzień pr z y jechał  
do Warszawy specjalnym po-
ciągiem z Berlina, zwolniony  
z twierdzy w Magdeburgu, bry-
gadier Józef Piłsudski, twórca 
legionów polskich powstałych  
w Austro-Węgrzech, które 
walczyły z Rosją do 1917 roku,  
do tzw. kryzysu przysięgowego. 
Piłsudski odmówił złożenia przez 
legiony przysięgi na wierność ce-
sarzowi austriackiemu i niemiec-
kiemu, za co został uwięziony  

w twierdzy magdeburskiej. 
Przybywając do Warszawy, 
Piłsudski był już otoczony le-
gendą człowieka walczącego  
o niepodległość przeciw Rosji, 
a w ostatnim roku więźnia Nie-
miec. 11 listopada działająca  
w Warszawie, skompromitowa-
na współpracą z zaborcami Rada 
Regencyjna przekazała mu wła-
dzę nad wojskiem. W Warszawie 
i innych miastach zapanował po-
wszechny entuzjazm wywołany 
przyjazdem Piłsudskiego.

Piłsudski mając powszechne 
poparcie zdecydował się przyjąć 
władzę i stał się rzeczywistym 
przywódcą państwa polskie-
go. Proklamował powstanie 
Rzeczpospolitej Polskiej i objął 
urząd Tymczasowego Naczelni-
ka Państwa. 13 listopada 1918 
roku powierzył misję tworzenia 
nowego rządu socjaliście Ignace-
mu Daszyńskiemu, premierowi 
wcześniej utworzonego rządu 
w Lublinie. Misja zakończyła się 
niepowodzeniem ze względu 
na sprzeciw stronnictw prawi-
cowych, zwłaszcza Narodowej 
Demokracji. 18 listopada rząd 
utworzył Jędrzej Moraczewski, 
również socjalista. 22 listopa-
da nowy rząd wydał dekret,  
na mocy którego Piłsudski obej-
mował funkcję Tymczasowego 
Naczelnika Państwa, najwyższą 
władzę w Polsce i miał ją pełnić 
do czasu zebrania się Sejmu 
Ustawodawczego.

Jedną z jego pierwszych de-
cyzji było ogłoszenie wolnych  
i nieskrępowanych wyborów  

i wyznaczenie ich na styczeń 
1919 roku. Wybory do Sejmu 
odbyły się 26.01.1919 roku, 
ale tylko na wyzwolonej części 
ziem polskich, która obejmowa-
ła niecałe dawne Królestwo Pol-
skie i zachodnią Galicję Ziemie 
wschodnie były jeszcze okupo-
wane przez wojska niemieckie, 
które po ich wycofywaniu się, 
zajmowała prąca od końca 1918 
roku na Zachód Armia Czerwona, 
by po „trupie Polski” przenieść 
komunizm do Niemiec, a następ-
nie do innych krajów. W styczniu 
1919 roku rozpoczęła się wojna 
polsko-bolszewicka.

Nierozstrzygnięta była jesz-
cze sprawa Wielkopolski, gdzie 
trwało powstanie przeciwko 
Niemcom oraz sprawa Górnego 
Śląska, Powiśla, Warmii i Mazur, 
o przynależności których miały 
zdecydować państwa ententy. 
Listopad 1918 roku był dla Polski 
dopiero początkiem Niepodle-
głości i początkiem walki o jej 
granice, w tym także z powstałą 
Czechosłowacją o tereny sporne 
na Śląsku Cieszyńskim, Orawie  
i Spiszu. 

Podsumowując, na przeło-
mie października i listopada 1918 
roku wytworzyła się niezwykle 
korzystna sytuacja międzynaro-
dowa zarówno dla Polaków, jak 
i Czechów. Zarówno jedni jak  
i drudzy nie zmarnowali tej szan-
sy. Polacy jeszcze na początku 
wojny nie mogli nawet marzyć  
o tym, że państwa zaborcze 
będą tak bezsilne, a Czesi,  
że rozpadną się Austro - Węgry. 

Chociaż za głównych twórców 
Niepodległości narody te uzna-
ły prezydenta Tomasza Garique 
Masaryka i Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, to trzeba powie-
dzieć, że ojców Niepodległości 
było więcej. W Polsce zalicza się 
do nich Romana Dmowskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, 
którzy prowadzili akcję dyploma-
tyczną na rzecz Polski i cieszyli 
się uznaniem państw ententy,  
a także Ignacego Daszyńskiego, 
Wincentego Witosa, Wojciecha 
Korfantego, gen. Józefa Halle-
ra. W Czechach niewątpliwie był 
to najbliższy współpracownik 
prezydenta Masaryka Edvard 
Beneš, późniejszy prezydent 
Czechosłowacji, Karel Kramář  
- pierwszy premier republiki, 
Milan Rastislav Štefánik. Wyko-
rzystując sprzyjające warunki 
zewnętrzne poprowadzili nasze 
narody do niepodległości. 

Jak widać proces dochodze-
nia do Niepodległości Polski  
i Czechosłowacji był podobny. 
Przed naszymi państwami sta-
nęła jeszcze konieczność walki 
o granice, która większym wysił-
kiem była dla narodu polskiego: 
to wojna polsko-bolszewicka, 
powstanie wielkopolskie, trzy 
powstania śląskie. W tym czasie 
prezydent T. G. Masaryk mógł już 
kierować pokojową odbudową 
Czechosłowacji. Dużą rolę ode-
grała też akcja dyplomatyczna. 
Nowo powstałe państwa zaczęły 
rywalizować ze sobą o przywódz-
two w Europie Środkowej.
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Nysę zelektryzowała in-
formacja, że na stulecie odzy-
skania   niepodległości Polski  
w Rynku stanie pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 
Wzorowanyna przedwojennym 
monumencie z Tarnopola, wysa-
dzonym w powietrze przez Armię 
Czerwoną po zajęciu polskiego 
miasta przez wojska okupacyjne. 
Odpowiedź okazała się prosta. 
Większość mieszkańców powiatu 
ma tamtejsze korzenie.

Prace powierzono znakomi-
temu rzeźbiarzowi, autorowi po-
mników tuzów polskiej piosen-
ki – Osiecka, Niemen, Przybora, 
Wasowski – na wzgórzu uniwer-
syteckim w Opolu, profesorowi 
Marianowi Molendzie, mającemu 
pracownię na Placu Kilińskiego, 
praktycznie przy samym brzegu 
Nysy Kłodzkiej. (Budynek zalany 
w czasie powodzi stulecia w 1997 
roku. Przed wojną wytwórnia ce-
ramiki.)

Bywam w tej pracowni. Mogę 
powiedzieć, że na moich oczach 
powstawał Wojciech Młynarski – 
charakterystycznie przygrabiony 
z kciukami do góry i popiersie 
Tadeusza Różewicza (Ratusz 
wrocławski). Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy zobaczyłem 
w pracowni profesora – spawa-
cza, wyginającego stalowe prę-
ty i spajającego elektrodą coś  
na kształt kratownicy? Bardziej 
przypominało to chochoła  

z „Wesela” Wyspiańskiego niż ko-
nia? A kilka prętów sterczących  
do góry to niby jeździec. Na pod-
wyższeniu stał gotowy model 
pomnika w skali jeden do sied-
miu, wykonany przez profesora. 
Dowiedziałem się, że tych minia-
turek zostało odlanych kilka (gips 
dentystyczny) dla ofiarodawców 
większej kwoty na fundusz bu-
dowy, tzw. cegiełki.

– Jurku, to jest stelaż. Zosta-
nie jeszcze zagęszczony listew-
kami i drutem. Na to zostanie 
nałożona warstwa gliny. I moż-
na przystępować do formowania 
kasztanki. Gdzie są elementy wy-
stające, gliny się dokłada.

Niewiele zachowało się zdjęć 
przedwojennego pomnika. Arty-
sta korzystał z jednej maleńkiej 
pocztówki, która po powiększe-
niu dała ogólny zarys. Szukał ma-
teriałów w Internecie. Dotarła  
do niego informacja - nie wiado-
mo na ile prawdziwa - że leżący 
na ziemi pomnik grupa polskich 
patriotów przewiozła i zakopała. 
Ale odległe czasy tworzą legendy. 
A dla najstarszych mieszkańców 
powiatu Tarnopol to utracone 
Jeruzalem.

Najpierw powstał korpus ko-
nia z siodłem i nogami jeźdźca, 
obuty w wysokie oficerki pod-
kute żabkami w strzemionach.  
Po konsultacji z ułanami okazało 
się, że ułańskie obuwie nie po-
siada okuć - kaleczyłoby konia, 

tylko same ostrogi. Formowanie 
tułowia pochłonęło miesiące pra-
cy. Na własne oczy widziałem, 
jak pojawia się żyła, napięty 
mięsień, zmarszczenie skóry czy 
rozwichrzony długi ogon konia. 
Pracownia prof. Mariana Molendy 
była za mała na taki monument 
(brak perspektywy), rzeźbiarz 
potrzebuje 6-8 metrów, by wi-
zualnie sprawdzić proporcje. Po-
magał sobie ogromnym cyrklem, 
mierząc mały model i dodając 
siedem długości. W taki sposób 
wyłapywał wszelakie wklęśnię-
cia. Potem przyszła kolej na szyję  
i łeb konia. Od tułowia do ściany 
została przytwierdzona osiat-
kowana rura dźwigająca ciężar 
obrabianego materiału. Stojąc  
na drabinie, artysta formował łeb 
w charakterystycznym nerwo-
wym skłonie głowy, ściągniętej 
na cugach tak mocno, że nie-
malże dolną wargą dotyka szyi, 
ukazując zęby. Dla konia taka 
pozycja jest straszliwie niewy-
godna. W niej widać ogromną 
nerwowość zwierzęcia, napię-
cie mięśni, zarzucanie ogonem, 
strzyżenie uszami, pianę w pysku, 
podporządkowanie jeźdźcowi.

Marszałek wyłaniał się powoli 
jak ze mgły. Mundur z kieszenia-
mi, guziki, każdy szef, pagony, 
fałdy, gwiazda na piersi, pas, 
sprzączki, szabla, maciejówka 
z otokiem i orzełkiem, brwi, 
sumiasty wąs, surowe dalekie 

spojrzenie jak u wodza. Dłonie 
pewnie trzymające wodze.

Miesiącami trwało dopraco-
wanie szczegółów: pasków kan-
tary, uzdy, wędzidła, lejce, dziurki 
w pasach spinanych klamrami 
z gwoździem, włosów grzywy  
i ogona.

Niezwykle pracochłonne 
okazały się tylne i przednie nogi. 
Umięśniony zad, kulkowate ko-
lana, ciężkie pęciny zakończone 
zgrabnymi kopytami, jak na kasz-
tankę przystało.

Pracę utrudniała schnąca 
glina, co chwila zraszana wodą. 
Szybkie odparowywanie po-
woduje pękanie gotowych ele-
mentów. Całość szczelnie nakryta 
folią. Odsłaniany tylko fragment 
wymagający dłuta mistrza, jak  
na stole operacyjnym.

Gotowy model gliniany po-
służył do wykonania formy, która 
została zalana kilkoma tonami 
gipsu. Na białym modelu artysta 
dopracował ostanie szczegóły, 
pochłaniające kilka tygodni 
czasu. Model został pocięty  
na mniejsze elementy przez 
odlewników, które po odlaniu  
z brązu zostaną zesparowane  
w jedną całość.

Odsłonięcie pomnika Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego na-
stąpi w setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Polskę  
na nyskim Rynku.

Jerzy Stasiewicz

MODEL POMNIKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Autor z rzeźbiarzem Marianem Molendą Model pomnika Józefa Piłsudskiego
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Pamiętam październikowe 
południe babiego lata w 1992 
roku w Wilnie. Na cmentarzu 
na Rossie lśniły majestatycznie 
liście w złotych i brązowych 
kolorach. Chwila zadumy nad 
grobem Marszałka Piłsudskiego,  
na płycie przywiezionej z Woły-
nia napis : „MATKA I SERCE SYNA”.  
Tu obok matki Marii z rodu 
Bilewiczów spoczęło serce 
Marszałka, w jego ukocha-
nym Wi ln ie  wśród odda -
nych mu żołnierzy, którzy  
w kwietniu 1919 roku zdobyli 
Wilno i przywrócili je Polsce.

Kiedy 12 maja 1935 roku  
o 20.45 zmarł w Pałacu Belweder-
skim w Warszawie, zabił dzwon 
Zygmunta, a Polska i świat po-
grążyły się w żałobie.... Wszak 
umarł ten, który ochronił Euro-
pę przed bolszewicką szarańczą, 
wpisując się w panteon wielkich 
wodzów chrześcijańskiej Europy 
- od Sobieskiego po Napoleona. 
Ciało wodza spoczęło na Wawelu.

Stojąc nad grobem Marszał-
ka, na drogiej także mojemu 
ojcu wileńskiej ziemi, napisałem 
wiersz opublikowany po latach  
w polsko-francuskim zbiorze 
„Przemijanie-Le temps qui 
s”enfuit”:

 „Rossa”
 szelest liści
 babiego lata szmer
 ojczystych grobów czar
 i znowu do boju Marszałka trąbka 
gra -
 orlich gniazd czas przypomnieć 
bieg
 nadchodzi kres jesiennych pta-
ków śpiew
 ziemia Rossy Katynia krew
 szkielety świątyń z drzew
 
a w myślach dawny legionowy 
ślad
 ojczyzny i korony blask
 i znowu kasztanki szybki cwał
 wileński cmentarz
białoczerwony żal...1

Nie sposób było oderwać 
oczu od fragmentów wyrytych 
na płycie nagrobnej Marszałka 
i Jego Matki, wziętych z „Wacła-
wa” Juliusza Słowackiego, które 
sam Piłsudski wybrał, jako motto 
życia:
 „Ty wiesz, że dumni nieszczęściem 
nie mogą

Za innych śladem iść tą samą 
drogą”
oraz z „Beniowskiego”

 „Gdy mogąc wybrać, wybrał za-
miast domu
 Gniazdo na skałach orła, niechaj 
umie
Spać, gdy źrenice szatanów  
w sosen szumie
Tak żyłem”2

Cytaty te przygotował osobi-
ście tuż przed śmiercią... wszak 
Słowacki był jego ulubionym 
poetą. Ten polski wieszcz został 
pochowany na paryskim cmen-
tarzu Montmartre.

Po objęciu władzy Marszałek 
poparł u kardynała Sapiehy za-
biegi o sprowadzenie prochów 
poety do Polski. Przypłynęły  
do Gdańska, dalej na statku Mic-
kiewicz do Warszawy, z Warszawy 
do Krakowa pociągiem, wreszcie 
w czerwcu 1927 roku zostały uro-
czyście złożone na Wawelu, obok 
Adama Mickiewicza.

Po latach w roku 2000 spo-
częły w krypcie wieszczów  
na Wawelu, z inicjatywy dyrek-
tora Biblioteki Polskiej w Paryżu 
śp. Leszka Talko, także prochy 
Norwida, dopełniając panteon 
wieszczów narodowych.

Kiedy sprowadzono prochy 
Juliusza Słowackiego, Piłsudski 
osobiście wygłosił wówczas prze-
mówienie. Kończąc je, powie-
dział do oficerów, że trumna ma 
spocząć w krypcie królewskiej,  
bo królom był równy. Podczas po-
chówku poety na Wawelu mówił:

„Nie płaczemy po Słowackim! 
Gdy trumna idzie przez całą Pol-
skę, witają go też ludzie, nie zaś 
żegnają, tak jakby był żywym 
człowiekiem, i żałobne dzwony 
nie żałobnie biją, lecz biją radością  
i tryumfem.(...)3. „Miłość ojczyzny 
- o! to słońce świetne
Dla serc, co dumne, sieroce, szla-
chetne,
Całe się czystym miłościom od-
dadzą.
Jako żurawie, co łańcuch prowa-
dzą,
Świetniejsze serca wylatują przo-
dem;
Umrą - ich duchy, lecą przed na-
rodem”4

„(...)Słowacki idzie....między Wła-
dysławy i Zygmunty, idzie między 

Jany i Bolesławy. Idzie nie z imie-
niem, lecz nazwiskiem, świadcząc 
także o wielkości pracy i wielkości 
ducha Polski. Idzie, by przedłużyć 
swe życie, by być nie tylko z naszym 
pokoleniem, lecz i z tymi, którzy 
nadejdą.
Idzie jak Król Duch”5

W ten sposób wpisał się 
swoim życiem w polską tradycję 
romantyczną, był jej kontynuato-
rem, a nawet życiem wypełnił jej 
testament.

Idealny rycerz, sprawiedliwy 
władca, bojownik o prawdę, niósł 
za sobą średniowieczny łaciński 
etos - wzorzec cnót do naślado-
wania. Przybył, jak legendarny 
rycerz na białym koniu z legio-
nistami, by wywalczyć niepod-
ległą Polskę po latach zaborów. 
Jednocześnie z romantycznym 
przesłaniem: „Bóg - Honor - Oj-
czyzna” obronił kraj przed agre-
sją bolszewickiej Rosji. Wypełnił 

tym samym legendarną misję 
męża o imieniu 40 i 4 - Konra-
da i Kordiana.Wskrzesił Polskę i 
przywrócił jej wschodnie ziemie  
do macierzy.

Pamiętam opowieści mego 
ojca o Ziuku i dziadku, jak go 
nazywali mieszkańcy Wilna. 
Legendy o życiu, charakterze  
i opis pogrzebu w 1935 roku, 
który był wielką manifestacją 
Krakowa i zarazem Polski.Tym 
bardziej te słowa zapadły mi w 
pamięci, bo w okresie PRL-u nie 
wolno było mówić o Marszałku 
i jego dziele. Za wszelką cenę 
ówczesna partyjna propagan-
da starała się zatrzeć ślady jego 
męstwa i walk w historycznym 
cudzie nad Wisłą z 13 sierpnia 
1920 roku.

Wilno w czasach Marszałka, 
jak opowiadał mi ojciec było 
miastem wielokulturowym. Obok 
siebie funkcjonowały kościoły ka-
tolicki, prawosławny, synagoga  

dr Piotr Chrzczonowicz

LEGENDA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POEZJI POLSKIEJ

Marszałek Józef Piłsudski
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i meczet tatarski, a grupy et-
niczne żyły w zgodzie i posza-
nowaniu odrębności. Warto 
przypomnieć, że podkreślał on 
wagę koncepcji założenia fede-
racji Polski z niepodległą Litwą, 
Białorusią i Ukrainą. W swoich 
przemówieniach nawiązywał  
do wolnej Ukrainy, jako gwaranta 
bezpiecznej Polski. Poglądy te zo-
stały po drugiej wojnie światowej 
podjęte przez Jerzego Giedroycia 
i paryską „Kulturę”, w co prawda 
innym kontekście i innych gra-
nicach układu pojałtańskiego, 
gdy jasne stało się, że wschodnie 
tereny Rzeczypospolitej zostały 
utracone na zawsze. Dziś, po hi-
storycznych zmianach Solidar-
ności i Wiośnie Ludów w 1989 
roku, ta koncepcja Piłsudskiego 
stała się w zjednoczonej Europie 
bardziej możliwa.

Piłsudski przybył do Polski, 
jak legendarny rycerz czy na-
wet prorok, do ojczyzny dum-
nej wiarą, lecz niewdzięcznej  
i niszczonej okupacją zaborców. 
Przypomnijmy gorzkie słowa 
czwartego polskiego wieszcza 
Cypriana Kamila Norwida, pisane 
w Paryżu w liście do Michaliny  
z Dziekońskich-Zaleskiej:

„Oto społeczność polska! 
Społeczność narodu który, nie za-
przeczam, iż i ile jako patriotyzm 
wielki jest, o tyle, jako społeczeń-
stwo żaden. Wszystko, co patrio-
tyzmu i historycznego dotyczy 
uczucia, tak wielkie i wielmożne 
jest w narodzie tym, że kapelusz 
zdejmam przed ulicznikiem war-
szawskim - ale wszystko to, czego 
nie od patriotyzmu, czego nie  
od narodowego, ale czego od 
społecznego uczucia wymaga 
się, to jest tak początkujące, małe  
i prawie nikczemne, że strach 
wspomnieć o tym(...).

Jesteśmy wielkim sztanda-
rem narodowym(..)Polska jest 
ostatnie na globie społeczeń-
stwo, a pierwszy na planecie 
naród”6

Tej gorzkiej nader prawdy 
doznawał w codziennym ży-
ciu politycznym, awanturnic-
twie parlamentarnym polskiej 
odbudowywanej demokracji. 
Rozumiał jednak za Norwidem, 
że tylko tradycja chrześcijańska  
i system parlamentarny są pod-
waliną wolnej Europy. Można 
rzec, że Piłsudski był spadko-
biercą romantycznej koncepcji 
żołnierza – tułacza, pielgrzyma, 
wygnańca, który wierny trady-
cji ojców, jak biblijny prorok 
przybył, by wywalczyć wolność 

i niepodległość i budować pol-
ską demokrację, z konieczności  
i przeznaczenia.

Tak rodziła się legenda... 
a pokolenie, do którego przybył 
czekało na wodza, kogoś kto 
doprowadzi misję Kordiana do 
końca. Przez lata rozbiorów pięć 
pokoleń zmagało się ze zdradą, 
niemocą, obojętnością, uśpio-
nym porządkiem narzuconym 
przez zaborców.

 Wiara w mesjanistyczne 
powołanie narodu głoszona  
przez narodowych wieszczów, 
misja Chrystusa narodów eksplo-
dowała w oddziałach Strzelców  
i Drużyniaków, tworzących się 
legionów.

Ich trzon stanowiła polska 
inteligencja, na 1215 oficerów 
było 3 profesorów, 100 nauczy-
cieli, 106 inżynierów i architek-
tów, 57 lekarzy, 27 artystów,  
7 doktorów praw, 22 prawników, 
11 literatów i 10 dziennikarzy, 
wśród podoficerów i szere-
gowców było wielu studentów 
i żołnierzy z tytułami, rzec można 
była to najinteligentniejsza armia 
świata., wymordowana po latach 
w sowieckich obozach zagłady. 
Po przemianowaniu na legiony 
otrzymali polskie stopnie woj-
skowe, polskie sztandary i orły 
na czapki - tak powstała słynna 
z pieśni żołnierskiej Pierwsza 
Brygada z dowódcą Józefem 
Piłsudskim.

Legenda stała się, więc hi-
storycznym faktem. Punktem 
kulminacyjnym tej legendy była 
zwycięska wojna w 1920 roku. 
Piłsudski zdobył laur zwycię-
stwa, osiągnął z legionistami to,  
do czego przez kilka pokoleń dą-
żyli polscy patrioci – niepodległą 
i wolną ojczyznę.

Bohaterowie hymnu „My 
Pierwsza Brygada” oddali swoje 
życie i krew dla wolnej i niepod-
ległej Polski. Dziś trudno sobie 
wyobrazić Święto 11 Listopada 
bez żołnierzy śpiewających ten 
hymn.

Nic więc zaskakującego  
w tym, że tak wielu poetów pod-
jęło bohaterski etos Marszałka 
pisząc dedykowane mu wiersze. 
Poeta doby legionów Edward 
Słoński, autor pieśni patriotycz-
nych i żołnierskich, gorący patrio-
ta, sercem wrażliwy, angażował 
się czynnie w życie polityczne 
i społeczne. We wrześniu 1914 
roku napisał słynny wiersz „Ta 
co nie zginęła”, wydrukowany  
w „Tygodniku Ilustrowanym”, 
tekst był znany w całym kraju, 

doszedł także do Legionów 
Piłsudskiego, na Ruś i Litwę.
Poeta żywił wiarę, jak Mic-
kiewicz, że Polska wstanie  
z ofiary krwi i męczeństwa:
 „W okopach pełnych jęku,
 wsłuchani w armat huk,
 stoimy na wprost siebie-
 ja -wróg twój, ty-mój wróg!
 Las płacze, ziemia płacze,
 świat cały w ogniu drży...
 W dwóch wrogich sobie szańcach
 stoimy-ja i ty.”7

 
Szczególne miejsca zajmuje 

tu tradycja dwudziestolecia mię-
dzywojennego, poezje Skaman-
drytów. O Piłsudskim pisał Julian 
Tuwim, który wstawiając się  
po wojnie u Bieruta, uratował 
życie skazanym w procesie szpie-
gów Andersa żołnierzom Armii 
Krajowej, w tym prawnukowi 
Norwida, piłsudczykowi poecie 
Jerzemu Kozarzewskiemu, któ-
ry przemierzał jako emisariusz 
słynną drogę Konrada na trasie 
Regensburg-Pilzno-Kraków. 
Antoni Słonimski, Kazimierz 
Wierzyński, Jan Lechoń, Adam 
Asnyk, Leopold Staff, Kazimiera 
Iłłakowiczówna i wielu innych 
poetów pisało w swoich utwo-
rach o wielkości Marszałka Pił-
sudskiego.

Poetą zafascynowanym Pił-
sudskim był Jan Lechoń. Opero-
wał formą kształconą na Krasic-
kim, Mickiewiczu i Słowackim. 
Lechoń uchwycił tętno polskiej 
poezji, ożywił je własną stylisty-
ką i metaforą, wprowadzając  
do niej tchnienie nowego reali-
zmu. Ten mistrz aluzji, błysko-
tliwej gry słów, satyry w tym 
także satyry politycznej zawsze 
bliski był kręgom Piłsudskiego, 
a później sferom sanacyjnym. 
Wrażliwy, cierpiący na załamanie 
nerwowe, zakończył swoje życie 
w 1956 roku skokiem z piętra 
Hotelu Hudson w Nowym Jorku.

W wierszu „Piłsudski” Jan Le-
choń przedstawił charakterystykę 
wodza i cechy jego charakteru, 
jego zmagania się z politykami 
i szlacheckim rozpasaniem elit.

 (...)”I zawsze będą mierzyć, a nigdy 
nie zmierzą
 Pomrukując po kątach, zdziwie-
niem, zawodem,
 I w cierpką miłość jego nigdy nie 
uwierzą,
 Kiedy przez Polskę idzie samotnym 
pochodem.

Tylko raz mu pod oknem, kiedy 
dumał nocą

Wyszlochał wszystko żołnierz, 
stojący na warcie,
Płakał, płakał jak dziecko: „ Ach 
czemu, ach po co
Tak męczysz się, tak cierpisz za nas, 
komendancie?”8

W wierszu „11 Listopada”  
w formie romantycznego symbo-
licznego w warstwie semantycz-
nej hymnu przywraca pamięć po-
staci Konrada, wielkość polskich 
władców, w tym dziejową rolę 
legionistów pod dowództwem 
wodza.:

(…) Niech więc głowę pochyli, kto 
w cuda nie wierzy,
Ten, który umiał cierpieć, a radość 
go trwoży
(…) Bo dziś pod gwiazdami
Jakieś cienie po polach, po mieście 
się snują
I wśród płaczu padają. I ziemie 
całują”9 

 
 Gloryfikacją męstwa Marszał-

ka jest wiersz nieznanego autora 
pt. „Wiersz na obchody imienin 
Marszałka”. To nie tylko wiersz, ale 
i opisowy tekst okolicznościowy, 
w którym poeta chwali bohater-
ską walkę Piłsudskiego w 1920 
roku, który zapewnił wolność Eu-
ropie, odpychając barbarzyńską 
cywilizacją Moskali na Wschód:

 (…) Lecz duch wodza męstwo
 ocaleje świat struchlały
 I narodom da zwycięstwo
 Hymn wieczystej chwały

 ***

 Targane już pęta , skończone już 
klęski
 Kat pierzchnął krzyżacki, kałmucki
 Niech żyje wódz Polski, niezłomny, 
zwycięski
 Niech żyje Marszałek Piłsudski”10 

 
Marząc o Polsce i polskiej 

literaturze otwartej na Europę, 
na świat i problemy uniwer-
salne, skamandryci pragnęli 
wyzwolić się z romantycznych 
i neoromantycznych tematów 
martyrologicznych - pisał Sło-
nimski: „Ojczyzna moja wolna, 
więc zrzucam z ramion płaszcz 
Konrada”11. Nie mogli jednak po-
minąć postaci Marszałka, który 
zakończywszy zwycięskie wojny, 
spełniał marzenia pokoleń Pola-
ków, a w twórczosci ludzi pióra 
przekuwał miecze na lemiesze.

Dla przykładu w wierszu 
Lucjana Andre „Szara i błękitna” 
Piłsudski kreowany jest na udu-
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chowioną postać nawiązującą 
do Reymontowych „Chłopów”, 
jako siewca, który ziarno oddziela 
od plewy, siejąc zaczyn lepszego 
świata.

Pięknym wierszem o Piłsud-
skim jest wiersz Kazimierza Wie-
rzyńskiego „Sulejówek”12 Poeta 
rysuje dramatyczne rozdarcie 
wodza, który widzi, że dzieło 
jego życia jest zaprzepaszczane. 
Wiersz nawoływał Piłsudskiego 
do ponownego wejścia na pan-
teon polityczny, by oczyścić sto-
sunki społeczne, gospodarcze  
i moralne.

Antoni Słonimski, Witold Ze-
chenter, Mieczysław Lisiewicz, 
Julian Tuwim, Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska, Kazimierz Wie-
rzyński napisali szereg tekstów 
żałobnych po śmierci Marszałka, 
oddając ducha czasu, czas żało-
by po odejściu wielkiego wodza  
i stratega.

Tak pisał Antoni Słonimski: 
„Ciemne Łazienki szumią wiosną
Pośród tych liści młodych szmeru
(…)
W pokoju cisza. Pachnie eter.
Lekarz puls bada, płacze żona.
A za oknami Persefona
Wita znów matkę swą Demeter”13

Leopold Staff składał nato-
miast deklarację, że: 
„Nikt nie rzekł „umarł”: Szeptano 
nie żyje
 Pierś każda mocą ducha jego 
wzbiera
Wielkość w najdroższej trumnie 
się nie mieści,
Bohater nigdy, nigdy nie umiera”14

 Wreszcie Kazimierz Wie-
rzyński w wierszu „Wolność 
tragiczna” w zmarłym wodzu 
widzi wielkiego ducha, który  
z  k r ó l e w s k i e g o  w z g ó r z a  
na Wawelu będzie zawsze czuwał  
nad przyszłością ojczyzny. Zda-
niem poety Piłsudski po śmierci 
miał być gwarantem trwałości 
narodu i państwa polskiego. Stał 
się postacią historyczną, dia-
chroniczną, przenikającą epoki 
historyczne i dzieje, spajając je 
wiecznie żywą spuścizną.
„Niech tu wejdzie, w kamienie 
wyroków i spocznie,
Nie by królom był równy, lecz by 
przedłużył
Te losy, które nosił był sam podo-
błocznie:
By Polskę równał w wieczność. Po 
śmierci by służył.
***
I królował gdzie nawet nie sięgły 
korony...

Wolność wiązał z wolnością. By 
nigdy już nie paść.”15

Skamandryci poszukiwali no-
wych form wyrazu poetyckiego. 
Ukazywały się tomy poetyckie 
zawierające wiersze głoszące 
pochwałę codzienności i po-
wszedniości, radość z odzyskanej  
po 123 latach niewoli niepodle-
głości. Piłsudski stawał się rów-
nież w ich tekstach gospodarzem  
i piewcą pracy społeczniczej.

Wielu poetów, także luźniej 
związanych ze Skamandrytami 
składało poetyckie hołdy Piłsud-
skiemu. Leopold Staff, Maria Ja-
snorzewska, Światopełk Karpiń-
ski, twórczyni legendy Marszałka 
Kazimiera Iłłakowiczówna, śro-
dowisko lubelskie, w tym Józef 
Czechowicz, Kazimierz Andrzej 
Jaworski oraz Józef Łobodowski, 
a także Stefan Żeromski. Popierał 
Piłsudskiego także Stanisław Wit-
kiewicz, łączyła go z Marszałkiem 
przyjaźń, widział w nim wskrze-
siciela narodu, który wyrwał go 
z chocholego snu niemożności  
i braku nadziei. Witold Zechneter 
dostrzegał w nim symbol zrywów 
narodowych, który wcielił senne 
wizje w rzeczywistość:

(…)
„Marszałku !
Lecz dziś chwile znów świecą jak 
Orion -
Ty nad Polski kartą - triumfator-
sercem swojem napełniasz hi-
storię -

Ty - miłości Ojczyzny dyktator!
Karta dziejów powstała z mar-
twych -
...
znów od morza szarego do Karpat
Ty przemawiasz swą mową ! Swo-
im czynem!”16

Julian Tuwim w swoim wier-
szu „Rok 1935 - wiersz żałobny” 
przywołuje motyw non omnis 
moriar, a wiersz przypomina 
patos wiersza „Bema pamięci 
rapsod żałobny” Norwida:

„To nieprawda, że Ciebie już nie ma
 To nieprawda, że jesteś już w 
grobie
 Chociaż płacze dziś cała polska 
ziemia
 Polska ziemia dziś w żałobie 
(.................................................)

Byłeś dla nas posągiem ze stali
Byłeś dla nas sztandarem wspa-
niałym
Ty coś Polskę obronił i ocalił

I wydźwignął na większy szczyt 
chwały

Już zasnąłeś po trudach nadludz-
kich
Nie zwycięży już Ciebie ból żaden
Ukochany marszałku Piłsudski
My żyjący Twoim pójdziemy śla-
dem”17

Po odejściu Marszałka jego 
legenda nie zgasła, a nawet 
rosła w siłę. Emigracja podjęła 
mimo sporów i niechęci zwo-
lenników generała Sikorskiego, 
próbę wskrzeszenia legendy 
Komendanta. W okresie Polski 
Ludowej prowadzono politykę 
dyskredytacji dzieła Marszałka 
i Piłsudczyków, im bardziej par-
tyjna propaganda niszczyła jego 
obraz w społeczeństwie, tym 
bardziej jego duch zmartwych-
wstawał. Przez dziesięciolecia 
władzy komuniści starali się 
wymazać pamięć o Marszałku. 
Kłamstwa uległych historyków  
i cenzorów miały wymazać z kart 
historii dzieło Komendanta. Rów-
nolegle, na emigracji w Anglii  
i Stanach Zjednoczonych Polonia 
kultywowała pamięć o Marszał-
ku. Organizowano konferencje, 
wieczornice, wystawy i koncerty, 
wydano wiele publikacji.

W kraju Piłsudski stawał się 
patronem ugrupowań niepodle-
głościowych lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX - wieku. 
Był patronem zrywów wolnościo-
wych i protestów społecznych. 
Przenikał w ten sposób do li-
ryki współczesnej. Pisał o nim  
w swoich satyrach Andrzej Wa-
ligórski, twórca wrocławskiego 
literackiego Kabaretu „Elita” czy 
polski satyryk Jan Kaczmarek.  
W wierszu „A w Sulejówku już 
nie ma nikogo” stawia Kaczma-
rek smutną puentę o słomianych 
zrywach narodowych i braku wo-
dza na miarę Marszałka.

„ A w Sulejówku nie ma już nikogo
Kto by poderwać jeszcze nas po-
trafił
I poprowadził w przyszłość prostą 
drogą
Na bój tym razem, może bój 
ostatni

Kogo by słuchać chciało się z ra-
dością
Kto by entuzjazm - umiał ducha 
wskrzesić
Kto by panował ponad ludzką 
złością
I starym hasłom nadał nowe tre-
ści”18

Z kolei Andrzej Waligórski 
satyryk z wrocławskiej „Elity”  
w swoim tekście wykpił dzisiej-
szych polityków:
(...)
Z potrzeby chwili jam dyktator,
Zaś z charakteru raczej furiat,
Lecz gdzie tam! Nie zważają na to
Rząd, opozycja, MON i Kuria!
(...)
Łatwiej obecnie rządzić krajem,
Lecz nie skorzystam z koniunktury,
Czołem, całujcie się nawzajem!
Tu z hukiem uniósł się do góry,

A późnym wnukom się zwiduje
Parlament, w kółko ustawiony
Tak, żeby każdy, kto całuje,
Był całowany z drugiej strony.”19

Okazało, się jednak, że Pola-
cy dokonali zrywu niepodległo-
ściowego i wyzwolili się z jarzma 
bratniego Związku Sowieckie-
go, tworząc ruch Solidarność. 
To ten zryw przywrócił pamięć 
historyczną, godność ludziom  
i prawdzie historycznej. W okre-
sie Solidarności Marszałek Piłsud-
ski stał się patronem instytucji  
i szkół. Jego nazwisko zdobiło 
place i nazwy ulic. W wolnej Pol-
sce od 1989 roku zaczęły ukazy-
wać się o nim pierwsze szerokie 
publikacje powszechnie dostęp-
ne. Wskrzeszono również trady-
cję Piłsudczyków i reaktywowano 
prawdę o polskiej historii.

Wielki Polak i poeta Papież 
Jan Paweł II podczas swojej 
wizyty w Krakowie na Wawelu  
w 1991 roku powiedział: „Je-
śli Pan Bóg mi pozwoli jeszcze 
kiedyś być na Wawelu, to pójdę  
do grobów królewskich i pójdę 
też do grobu Marszałka. Wtedy 
przyszedłem na świat, kiedy szli 
na Warszawę bolszewicy, kie-
dy dokonał się „Cud nad Wisłą”,  
a jego narzędziem, narzędziem 
tego „Cudu nad Wisłą” w znacze-
niu militarnym, był niewątpliwie 
Marszałek Piłsudski i cała armia 
polska. Raduję się, iż w suwerennej 
Polsce na nowo nabierają blasku 
i właściwego znaczenia patrio-
tyczne idee, związane z obroną 
Ojczyzny, z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim”20

W dzisiejszych czasach no-
bilitowana została pamięć hi-
storyczna, przywrócono idee 
romantycznego patriotyzmu. 
Piłsudski w swojej politycznej 
myśli chciał odtworzyć Rzeczpo-
spolitą Obojga Narodów - dzieło 
Jagiellonów. Niezaprzeczalnie był 
mężem stanu na miarę świato-
wą. Bez Jego geniuszu nie byłoby 
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dziś wolnej Polski, Litwy, Ukrainy. 
Ukochał Wilno, krzewił tolerancję 
dla wszelkiej inności narodowo-
-religijnej, czego nie rozumieli 
Litwini i niektórzy rodacy.

Współczesna epoka sprzyja, 
temu, by współżycie Polaków  
i Litwinów rozwijało się według 
przekonań Marszałka, który na-
leży do historii Polski i Litwy 
tak, jak jagiellońska historia 
obu krajów. Koszalin też jak 
setki innych polskich miast stał 
się w wolnej Polsce zaczynem 
krzewienia tradycji legionowej 
i jej Wodza. W listopadzie 2014 
roku Instytut Polityki Społecz-
nej i Stosunków Międzynarodo-
wych Politechniki Koszalińskiej 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go zorganizował konferencję 
naukową „Czyn zbrojny Le-
gionów Polskich 1914 - 1918”. 
Pozyskano środki finansowe  
od emigracji i fundacji w Lon-
dynie.

Pół roku później ukazało 
się wydawnictwo z referatami 
profesorów z Warszawy Janu-
sza Odziemkowskiego, Juliusza 
Tyma, Wiesława Wysockiego 
oraz badaczy koszalińskich: pro-
fesora Bogusława Polaka, pro-
fesora Michała Polaka, doktora 
Zenona Kachnicza, koszalińskie-
go dziennikarza i publicysty 
oraz redaktora Jerzego Rudzika.  
Co godne jest podkreślenia 
Politechnika Koszalińska, Sto-
warzyszenie im. Marszałka Pił-
sudskiego, koszalińska prasa 
i telewizja Max popularyzują 
wiedzę o Józefie Piłsudskim.

Pragnę zakończyć te rozwa-
żania wierszem Adama Asnyka 
„Pamięci Józefa Piłsudskiego”.  
W liryku Marszałek został przed-
stawiony jako idealista, wierny 
idei wskrzeszenia państwa pol-
skiego. Poeta zbudował mu ho-
racjańskie exegi monumentum, 
wieniec i laur sławy, nieśmier-
telność historyczną, proroczą 

wizję równą królom i prorokom, 
a jednocześnie skromność i ry-
cerskość jako cnoty charakteru:

(...)
Przebiegłeś swą metę jak rycerz 
bez trwogi,
Bez Skargi, bez pociechy(..)

Do Twojego grobowca nie zstąpi 
cień sławy,
Co po podziemiach zbiera swoje 
ulubieńce

...

Śpij cicho......
Dla tych, co sztandar walki chcą 
zatknąć przy zgonie,
I nieśmiertelność, którzy czują  
w łonie,
Przekazać pokutnicy, co w po-
piołach kroczy,
A, którą oglądali w tęsknocie 
proroczej
Królową ludów - zwycięską  
w Syjonie”21

Norwidowy diament stał 
się faktem, który zmarmurzył 
się nie tylko w pomnikach, ale 
żywej pamięci wdzięcznych 
pokoleń, dla których ojczyzna, 
jak dla Marszałka i autora „Pro-
methidionu” to istotnie wielki 
zbiorowy obowiązek.

Kazimierz Sosnkowski, prze-
mawiając dwadzieścia pięć lat 
po śmierci Piłsudskiego, napisał:
„W dobie dzisiejszej pełnej nie-
bezpieczeństw, w obliczu opor-
tunizmu Zachodu oraz iście ba-
belskiego pomieszania języków 
na międzynarodowej targowicy, 
ostrzegawczy głos Józefa Piłsud-
skiego dochodzi do nas ze szcze-
gólna mocą i wyrazistością.(....)

O Nim to zaiste rzec można, 
powtarzając natchnione słowa, 
użyte w liście św. Pawła Apo-
stoła do Koryntian : „Gdzież jest  
o Śmierci, zwycięstwo twoje? 
Gdzież jest, o Śmierci, oścień 
twój?..”22

1. Piotr Chrzczonowicz, „Przemijanie”, Elpresse, Wrocław 1997, s.50
2. Pierwodruk: Włodzimierz Wójcik, „Wiadomości Zagłębia”, 2008, nr 45
3. Zdzisław Najder, Roman Kuźniar, Znak, Kraków 2016, s.351-352
4. tamże s.351
5. tamże s.352
6. Cyprian Kamil Norwid, List do Michaliny z Dziekońskich - Zaleskiej, PIW Warszawa 
1968, ”Pisma Wybrane” Tom 5, s.211
7. Edward Słoński, „Wybór wierszy” PIW, Warszawa 1979, s.13
8. Jan Lechoń, „Poezje zebrane” Algo, Toruń 1995, wydanie internetowe
9. tamże s.206-207
10. cyt.za: Piotr Chojnacki, „Z nami jest On. Kult Marszałka w Wojsku Polskim w latach 
1926-1939”, Wrocław 2001
11. Włodzimierz Wójcik, „Józef Piłsudski w legendzie literackiej”, Wydawnictwo Szuma-
cher, Kielce 1999, s.21

12. Włodzimierz Wójcik, „Józef Piłsudski w legendzie literackiej”, Wydawnictwo Szuma-
cher, Kielce 1999, s.25
13. tamże s.26
14. tamże s.27
15. Włodzimierz Wójcik, dz. cyt. s.28
16. tamże s.27
17. Marzena Jermak, „Komendant i Marszałek w poezji” w: „Marszałek Józef Piłsudski  
w pamięci Polaków”, Koszalin 2016, s.149
18. tamże s.150
19. tamże.s.150-151
20. cyt.za Jarosław Lewandowski, „Jan Paweł II o Józefie Piłsudskim”, Bydgoszcz 1991
21. Adam Asnyk,  „Poezje”- Biblioteka literatury  polskiej w Internecie
22. Piotr Michalak, dz. cyt. Koszalin 2016,  „Ostatnie lata Marszałka”, s.91
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 26 maja 2018 roku

odeszła do Wieczności

 
Ś.P. Maria Dzierżyńska

Historyk sztuki, Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych  

w Kłodzku w l.1973-1993. Humanistka o szerokich zainteresowaniach artystycznych.  

Członek Kłodzkiego Klubu Literackiego i Klubu Fotograficznego,  

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.  

Uczestniczka wielu wystaw fotograficznych. 

Autorka licznych artykułów na temat współczesnej sztuki i kultury 

 Niezwykle cenny Współpracownik czasopisma „Ziemia Kłodzka”, 

 w którym publikowała niezapomniane „Listy z różą kłodzką”.

W Zmarłej Ś. P. Marii tracimy mądrą, dobrą, otwartą na ludzi i szlachetną Kobietę, 

która swoją działalnością wpisała się wspaniale w powojenny pejzaż miasta 

Kłodzka, ziemi kłodzkiej i naszej Ojczyzny.

Niech odpoczywa w pokoju!

Rodzinie Ś. P. Marii i Jej Przyjaciołom składamy wyrazy  

najserdeczniejszego współczucia.  

Redakcja „Ziemi Kłodzkiej”
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Urodziła się 16.03.1938 roku. 
Pochodziła z Wielkopolski. Jej 
miasto rodzinne to Słupca. Ojciec 
Alfons Dzierżyński - absolwent 
Wydziału Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego - był kierowni-
kiem Poczty w Słupcy. W czasie 
wojny działał w AK, jako więzień 
polityczny został zesłany do obo-
zu w Gross- Rosen, a potem Ma-
thausen, skąd już nie powrócił. 
Wychowaniem Marii i jej brata 
Romana zajęła się matka - Broni-
sława z domu Kruszelnicka. 

W 1956 roku ukończyła Li-
ceum Ogólnokształcące. Wspo-
minała je bardzo ciepło: „...Mie-
liśmy szczęście, że część naszych 
Profesorów to przedwojenni, 
wspaniale wykształceni peda-
godzy, którzy wnieśli wiele kul-
tury osobistej i humanistycznej  
w nasze trudne, powojenne życie. 
Dzięki nim udało nam się przy-
najmniej częściowo nie wpaść  
w PRL-owski schemat, bo lata 
nauki przypadły na najbardziej 
oporny socrealizm... Lekcje po-
ezji z prof. S. Snaglewskim były 
i są pokarmem literackim przez 
wszystkie lata moich kontaktów 
z kulturą”.

W latach 1958-1963 studio-
wała na Wydziale Historii Sztuki 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, uzyskując dyplom  
w zakresie sztuki średniowiecz-
nej. Po ukończeniu studiów pod-
jęła pracę w Bibliotece im. Edwar-
da Raczyńskiego w Poznaniu. Tu 
pracowała w charakterze biblio-
tekarza 2 lata, do 1965 r. „Mimo  
że odwiedzali mnie tacy czytel-
nicy jak Roman Brandtstaetter 
czy Ryszard Krynicki, wiedzia-
łam, że jeśli zostanę, rozminę się  
na zawsze z zawodem. O pra-
cę dla historyka sztuki wcale 
nie było łatwiej niż dziś. Oferta 
kłodzkiego Muzeum wywieszona 
w katedrze Historii Sztuki w Po-
znaniu sprawiła, że przyjechałam.”

W styczniu 1966 roku osiedli-
ła się w Kłodzku. Bardzo szybko 
nawiązała kontakt ze środowi-
skiem twórczym, zaprzyjaźniła 
się z ludźmi, którzy podobnie jak 
Ona - kochali poezję, literaturę, 
malarstwo, muzykę. Ówcze-
sny kierownik Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej - Wacław Brejter - był 
malarzem, prezesem kłodzkiego 
Oddziału ZPAP. Poznała kłodzkich 
poetów - Annę Zelenay, Jana Kul-

kę, Bogusława Michnika. Anna 
Zelenay właśnie tłumaczyła po-
ezję Achmatowej, której wiersze 
towarzyszyły Majce w podróży 
do Kłodzka. Czyż mogło stać się 
inaczej? Kłodzko jakby czekało 
na Maję. Był to okres bogatego 
życia poetyckiego Kłodzka - czas 
słynnych Wiosen Poetyckich. 
„Miałam szczęście uczestniczyć  
w biesiadach literackich, jaki-
mi były Wiosny, poznać Juliana 
Przybosia, Artura Sandauera, 
Jana Błońskiego, Adama Ważyka  
i wiele innych wybitnych posta-
ci, dziś znanych z kart literatury.” 
Działo się wówczas w Kłodzku 
coś, czego właśnie brakowało Jej  
w Poznaniu. - „Powiem szczerze, 
tu poczułam się bliżej środowi-
ska.”

Podjęła pracę w charakte-
rze asystenta w Muzeum Zie-
mi Kłodzkiej, mieszczącym się 
wówczas przy pl. Chrobrego 
22, w nieistniejącym już dziś 
budynku dawnej północnej 
pierzei rynku. Tu zresztą mieścił 
się przez jakiś czas Jej pierwszy 
dom, bowiem oferta pracy nie 
była równoznaczna z przydzia-
łem mieszkania. To właśnie życzli-
wość Wacława Brejtera, zwanego 
Szefuniem, jak i ówczesne realia, 
pozwoliły na stworzenie takich 
warunków pierwszym pracow-
nikom muzealnym, do czasu 
uzyskania własnego lokum.  
W Muzeum, które funkcjonowało 
zaledwie trzeci rok, zajmowała 
się głównie inwentaryzacją zbio-
rów. Współpracowała także przy 
organizacji wystawy związanej 
ze sztuką średniowieczną, a więc 
nawiązującej do uzyskanej spe-
cjalizacji zawodowej. Wystawa  
pt. „Drewniana rzeźba gotycka  
w powiecie kłodzkim”, przygoto-
wana przy współudziale Powia-
towego Konserwatora Zabytków 
w Kłodzku, prezentowana była w 
1971 r. Towarzyszący jej katalog, 
opracowanie autorstwa Majki 
Dzierżyńskiej, był pierwszym na-
ukowym katalogiem kłodzkiego 
Muzeum (wyd. 1973).

Jednak to nie sztuka średnio-
wieczna stała się największą pa-
sją Majki. Kiełkujące w Niej już  
od dawna zainteresowanie 
sztuką współczesną sprawiły, 
że chcąc być jej bliżej, pożegna-
ła się z Muzeum i w 1973 roku 
podjęła pracę w kłodzkim Biurze 

Wystaw Artystycznych. Placówka 
ta, powołana w Kłodzku w 1968 r. 
jako Oddział wrocławskiego BWA  
(a po 1975 roku wałbrzyskiego),  
w 1978 r. usamodzielniła się. 

Maja Dzierżyńska jako dyrek-
tor i kierownik artystyczny BWA 
przez blisko 22 lata zajmowała 
się upowszechnianiem sztuki 
współczesnej. „...Podglądanie 
fenomenu sztuki jest zawsze nie-
zmiernie interesujące, właśnie tej 
sztuki, która powstaje na naszych 
oczach...” Starała się przybliżyć 
lokalnemu środowisku ciekawe 
zjawiska w polskiej sztuce współ-
czesnej. Zorganizowała szereg 
autorskich wystaw nurtu metafo-
rycznego, m.in.: „Marzenia, mity, 
wtajemniczenia” (1974), „Pograni-
cze prawdy i fikcji” (1975), „Pośród 
iskier” (1977), „Ciemne ogrody” 
(1980), „Ciemne ogrody II”( 1981), 
„Okno” (1986). W Kłodzku gościli 
w tym czasie artyści z Krakowa, 
Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Po-
znania i Katowic, m.in.: Zdzisław 
Beksiński, Tadeusz Brzozowski, 
Andrzej Bieńkowski, Jerzy Duda-
-Gracz, Edward Dwurnik, Zofia 
Dembowska -Tarasin, Stefan Ar-
czyński, Natalia Lach-Lachowicz, 
Zbysław M. Maciejewski, Henryk 
Waniek, Janina Żemojtel, Lidia 
Cankowa. W salach wystawo-
wych BWA prezentowała również 

kłodzkie środowisko plastyczne 
w serii wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, propagując szcze-
gólnie „kłodzkie szkło artystycz-
ne”. Łącznie zorganizowanych 
zostało w kłodzkim BWA ponad 
500 wystaw, którym najczęściej 
towarzyszyły opracowane przez 
Maję katalogi.

„...Okres najlepszy to chyba 
rok 1980, tuż przed przełomem. 
W maju otworzyłam wystawę 
ogólnopolską „Kłodzko w malar-
stwie, grafice i rysunku”, w czerw-
cu „Ciemne ogrody” z udziałem 
wybitnych artystów polskich, 
w lipcu tuż przed strajkami  
w stoczni rysunki E. Dwurnika  
z cyklu „Robotnicy 80”, którą po-
rządnie ocenzurowano. Ostatnią 
ważną wystawą w 1980 roku było 
malarstwo Zbysława M. Macie-
jewskiego, dziś prof. ASP w Krako-
wie, o którego sztuce nakręcono 
8 filmów. W tym czasie odbyło się 
16 pokazów „Kłodzkiego Szkła 
Artystycznego” (5 zagranicą) 
przy współpracy z „Zachętą”  
i MSZ. Była to promocja naszych 
artystów, naszego środowiska.” 

Stan wojenny i bojkot śro-
dowiska twórczego przerwał tę 
szeroką działalność wystawien-
niczą. W tym okresie organizo-
wała wystawy środowiskowe, do 
których zaprosiła dotychczaso-

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

MARIA DZIERŻYŃSKA

ŚP. Maria Dzierżyńska
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wych odbiorców sztuki. „... sama 
zaczęłam malować, by zachęcić 
innych. Wtedy przekonałam 
się, jaki potencjał twórczy tkwi  
w środowisku.” Ta forma dzia-
łalności kontynuowana była 
też w następnych latach, które 
pod względem finansowym nie 
były niestety korzystne dla pla-
cówki. BWA otrzymało wpraw-
dzie w 1991 roku nową siedzibę  
- z Ratusza przeprowadziło się  
do wyremontowanych pomiesz-
czeń przy pl. Chrobrego 15 - jed-
nak dwa lata później, w 1993 r. 
zakończyło definitywnie swoją 
działalność. Decyzję o likwida-
cji BWA podjęła ówczesna Rada 
Miejska w Kłodzku. 

Trwałym śladem po tej war-
tościowej działalności BWA jest 
„kolekcja Majki”, licząca 115 prac 
graficznych i rysunków, które za-
kupione zostały w latach 1978-
1993. Kolekcja ta oscyluje wokół 
trzech tematów, ilustrujących 
jednocześnie charakter działalno-
ści BWA. Wchodzą w jej skład pra-
ce graficzne związane z nurtem 
metaforycznym w sztuce polskiej 
(71 prac 30. autorów), akwarele  
i rysunki autorów mieszkających 
lub związanych działalnością  
z ziemią kłodzką (15 prac 3. auto-
rów) oraz prace graficzne, rysunki 
i akwarele dotyczące ikonografii 
miasta Kłodzka i pejzażu ziemi 
kłodzkiej (29 prac 7. autorów). 
Kolekcję tę Urząd Miasta Kłodzka 
przekazał do zbiorów Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej, które w 1995 
roku zorganizowało wystawę, 
będącą jej pierwszym pełnym 

pokazem. W ten sposób kłodzkie 
środowisko kulturalne wyraziło 
uznanie dla ośrodka, który przez 
wiele lat pozwalał mieszkańcom 
Kłodzka na stały kontakt z ak-
tualnymi kierunkami w sztuce 
polskiej. 

Likwidacja BWA i przejście 
przez Maję na wcześniejszą 
emeryturę nie oznaczały ze-
rwania kontaktów ze sztuką,  
a wręcz otworzyły przed Nią 
nowe horyzonty. Nadal pozo-
stała obserwatorką, znawczynią  
i krytykiem nowych trendów  
w plastyce, ale coraz bardziej 
mogła też poświęcić swój czas 
na rozwój własnych zaintereso-
wań twórczych. Malowała już 
od dawna - delikatne, pastelo-
we akwarele z martwą naturą 
i kwiatami. Ten temat zdomino-
wał również jej fotografię, któ-
rą zdecydowanie preferowała 
w swej twórczości. Fotogra-
fią zainteresowała się jeszcze  
w latach 80., traktując ją jako 
działalność dokumentacyjną 
organizowanych przez siebie 
wystaw. Wywoływała wówczas 
samodzielnie filmy, wykonując 
odbitki czarno-białe. Od 1990 
roku związała się z Klubem Fo-
tograficznym działającym przy 
Kłodzkim Ośrodku Kultury. 
Uczestniczyła w pokazach tego 
Klubu w Kłodzku i Czechach. 
Brała udział w seminariach fo-
tograficznych w Nowym Mieście 
n. Metują (Czechy, 1995-2003),  
w konfrontacjach fotograficz-
nych w Gorzowie Wielkopolskim 
(1998), w corocznym pokazie 

czesko-polskim pt. „Zamykanie 
kręgu” (Nachod-Kłodzko, 1995-
2003) i w wystawie „Akcenty”  
w Nowym Mieście n. Metują 
(2003). Ma również na swoim 
koncie wystawy indywidualne: 
„Czas natury” (Galeria KOK, 1996 
i Galeria Rzemiosła w Słupcy, 
1997), „Łąka” (Galeria KOK, 1999), 
„Z wiatrem” (Galeria Cankowa  
w Łodzi, 2001), „Wieczorna łąka” 
(Galeria w Nowym Mieście  
n. Metują, 2001 i Galeria ZPAP  
w Toruniu, 2003). Uwieńczeniem 
działań w tej dziedzinie twór-
czości było uzyskane 12 marca 
2004 r. członkostwo w Związku 
Polskich Artystów Fotografików.

Jej fotografie nasycone są po-
ezją. Przedstawiany świat zamy-
ka się w przestrzeni łąki - kwiaty, 
trawy, kłosy, a nieco wcześniej 
jeszcze także ślimaki, ważki.  
W ostatnich latach poprzez różne 
eksperymenty techniczne coraz 
bardziej się jednak odrealnia.  
„..Kwiaty, rośliny, łąka - to prze-
strzeń, która ukrywa elementy 
podstawowego piękna. Pod-
glądam je i poddaję selekcji. 
Fotografia pomaga wniknąć  
w struktury ich biologii. Mam 
wrażenie, że dosięgam pier-
wotnych form bytu, podstawo-
wych kształtów świata. Obecnie 
istnieje we mnie pokusa stwo-
rzenia przestrzeni symbolicznej 
złożonej z elementów realnych, 
z fragmentów natury, a może na-
wet fabuł o znaczeniu symbolicz-
nym. To widz w swoim odbiorze 
dopowie, to co widzi lub czuje. 
Fotografia odkrywa to co ukryte, 

co niby znane, ale odnajduję je 
jako inne, nowe, znaczące. Z tego 
układam mój pejzaż.”

Oprócz fotografii wielką 
pasją Majki była literatura.  
I w tym wypadku znów była nie 
tylko odbiorcą, czytelnikiem, ale 
także twórcą. Napisała szereg 
recenzji i wartościowych arty-
kułów na temat sztuki, kultury, 
w tym fotografii, publikując je  
m.in. na łamach „Przeglądu Kul-
turalnego” (dodatek tygodnika 
„Brama”) oraz Magazynu Bywal-
ców „Środek” (wyd. przez KOK). 
Od wielu lat skrzętnie prowadziła 
dziennik, który jest kopalnią in-
formacji o życiu kulturalnym na-
szego miasta i zapewne stanie się 
podstawą do opracowania cie-
kawej książki. Pisała też wiersze, 
choć od tej strony nie wszyscy 
jeszcze Ją znali. Była członkiem 
Klubu Literackiego przy Kłodzkim 
Ośrodku Kultury.

Szerokie zainteresowania 
Majki sprawiły, że wciąż czymś 
potrafiła zaskoczyć. Była wraż-
liwa artystycznie, towarzyska, 
kochająca rozmowy, swobod-
ną atmosferę, otwarta na ludzi 
i skromna. Ceniąc nade wszyst-
ko swoją wolność, swobodę  
i niezależność - po latach powie 
tak o Kłodzku - „...związała mnie 
 z Kłodzkiem wolność działania 
w sferze kultury”. Była także bez 
wątpienia marzycielką. A jej ma-
rzenia związane z Kłodzkiem to, 
„by Kłodzko było miastem arty-
stów.” 

W ostatnich latach spotyka-
liśmy się nie tak jak kiedyś, przy 
okazji każdego mojego przyjazdu 
do Kłodzka. Szczególnie w latach 
siedemdziesiątych, Kłodzko to 
była głównie Maja Dzierżyńska. 
Często wprost z pociągu kierowa-
łem kroki na Rynek, gdzie w kącie 
ratusza znajdowała się lokalna 
galeria sztuki, którą Maja kiero-
wała. Czasem jej nie zastawałem 
i rolę gospodarza przejmowała 
zacna pani Górska, Jej pracow-
niczka. 

To temat na rozległą opo-
wieść, ale teraz, gdy już Mai nie 
ma, wybiorę nasze trzy ostatnie 

spotkania. Ostatnie z nich miało 
miejsce w lutym 2016. W czytelni 
Biblioteki Publicznej przedstawiła 
zebranym listy, jakie do niej pi-
sał Edward Stachura. Wiedziałem  
o nich. Maja uważała je za czysto 
osobistą sprawę i wzbraniała się 
przed ich publikacją. Namawia-
łem ją wielokrotnie, aż w końcu 
uległa monografiście poety, Ma-
rianowi Buchowskiemu, którego 
na nią napuściłem. Słuchałem jak 
mówi i nie po raz pierwszy po-
myślałem, że powinna zająć się 
pisaniem. I miałaby o czym. Ale 
ona osłaniała się skromnością. 
Że nie ma ku temu daru.

Przedostatnie nasze spotka-
nie miało miejsce w Szalejowie, 
w domu Teresy. Wczesnojesien-
ne popołudnie. Maja przyjechała  
z gazetą, w której wydrukowano 
wywiad, jaki ze mną przeprowa-
dziła jej przyjaciółka Anna Chle-
bicka - Gałczyńska. Podarowała 
mi chudziutki zbiór swoich wier-
szy, ozdobionych lirycznymi fo-
tografiami. Zrewanżowałem się 
swoją książką, już nie pamiętam 
jaką.

I znowu dwa lata wcześniej, 
na początku stycznia 2008 wy-
szedłem na dworzec wrocławski, 
aby z pociągu kłodzkiego ode-

brać Teresę. Ale trafiłem również 
na Maję, która miała przesiadkę 
do Katowic. Udawała się tam  
na imprezę fotograficzną. Orga-
nizował ją nestor fotografii, Je-
rzy Lewczyński, który kłodzkich 
fotografików hurmem przyjął  
do katowickiego Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. 
Maja ceniła sobie to wyróżnienie. 
Dawało jej poczucie spełnienia. 
Zasłużenie. 

Oto moje trzy szczypty pa-
mięci.

Henryk Wianek

MARIA DZIERŻYŃSKA
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Upalny dzień, w połowie lat 
siedemdziesiątych ubiegłego już 
stulecia. Jesteśmy w Kłodzku, 
idziemy przez wspaniały most  
i stromą uliczkę, w stronę strzeli-
stej architektury ratusza. Prowa-
dzi mnie znakomity przewodnik, 
największy fascynat sudeckiej 
krainy – Jerzy Ludwiński, mój 
mąż. Rozglądam się z zachwytem, 
nigdy tu jeszcze nie byłam. I oto 
wchodzimy w miły chłód Biura 
Wystaw Artystycznych, miesz-
czącego się we wspomnianym 
ratuszu. Czyjeś szybkie, lekkie 
kroki i ciepły głos, witający nas  
od progu. Stoi przed nami jak 
piękne, dobre zjawisko: szczu-
pła Pani o kasztanowych wło-
sach, w zielono-fioletowej sza-
cie do ziemi. Świetlista, jakże 
mądre spojrzenie, wyciągnięta 
na przywitanie dłoń. To Maja 
Dzierżyńska, królowa Biura Wy-
staw Artystycznych w Kłodzku, 
znakomita przyjaciółka mala-
rzy i inspiratorka duchowa ich 
twórczości, a także ich wystaw 
tematycznych w swej galerii. 

Natychmiast zaczęła opo-
wiadać nam z entuzjazmem  
o swoim projekcie zbiorowej 
wystawy pt. „Ciemne ogrody”,  
do której napisała właśnie po-
etycki tekst, mający być inspiracją 
do powstających obrazów. Byłam 
Mają zachwycona. Nie zapomnę 
rozmów o sztuce, trwających 
po blady świt w jej gościnnym 
mieszkaniu, do którego zaprosi-
ła nas na noclegi. W mieszkaniu 
tym później jeszcze wiele razy 
bywaliśmy, kończąc co roku,  
u Marii właśnie, nasze sudeckie 
wędrówki. Była tam niezliczona 
ilość książek, notatek, rysunków 
od przyjaciół, a także stare radio, 
kompan jej samotnych nocy. Ko-
chała muzykę poważną, znała się 
na niej bardzo…

Wśród jej artystycznych 
przyjaciół znajdowała się pleja-
da czołowych polskich artystów,  
z Henrykiem Wańkiem, Bogda-
nem Kraśniewskim, Andrzejem 
Urbanowiczem – z wymieniony-
mi założyła przykładowo Fun-
dację AMA, biorącą w duchową 
obronę czyste malarstwo, przed 
zakusami awangardy, a później 
komercji. We wszystkich jej 
poczynaniach brzmiał zawsze 

najczystszy ton. Jej wystawy, 
autorskie spotkania, wiersze, któ-
re pisała i fotografie, które robiła 
z miłością i pasją myśliciela – 
odkrywcy bytów bezbronnych,  
a pięknych – wszystko to zawsze 
urzekało mnie i zachwycało.

Przyjaźniłyśmy się przez 
długie dziesięciolecia, również 
potem, gdy zostałam już sama, 
bez Jurka. Jej mądre listy wspie-
rały mnie w żałobie, odkrywały 
też przede mną nadzieję, jaką 
był dla mnie nasz syn Daniel.  
W miarę, jak rósł, zawsze widziała 
w nim Maja moją duchową pod-
porę, nowe życie, które ma być 
błogosławieństwem. Tak też się 
stało, wszystko poszło według 
jej prognozy…

G o ś c i l i ś my  j ą  rów n i e ż  
i u nas w toruńskim naszym 
domu, a także w Ciechocin-
ku, do którego przyjechała raz  
na leczenie. Nie zapomnę wraże-
nia, jakie sprawił na niej szalony 
nieco pomysł mojego męża, żeby 
po pobycie u nas odwozić Maję 
na dworzec PKP wcale nie auto-
busem miejskim, lecz… łódką  
z przewoźnikiem przez Wisłę, jako 
że wspomniany dworzec z po-
ciągiem do Kłodzka był z drugiej 
strony szerokiej, wielkiej Wisły. 
Płynęliśmy zatem, Maja siedziała 
na dziobie łodzi, patrząc na od-
dalającą się panoramę gotyckiej, 
toruńskiej starówki – i wszyscy 
byli bardzo, bardzo szczęśliwi…

Odwiedzała nas też „w dro-
dze”, jadąc czasem na Wybrze-
że do rodziny swego brata. 

Podziwiałam, ile siły woli jest 
w jej kruchym ciele, że co roku 
odbywa tak dalekie podróże,  
w poprzek całej Polski. Opowia-
dała zawsze pięknie i serdecznie 
o swych kłodzkich przyjacio-
łach, o Bogusiu Michniku i jego 
dziełach, o fotografiach, o Panu 
Eugeniuszu , który pełnił rolę 
jej dobrego, praktycznie myślą-
cego druha. Po latach, gdy mój 
syn był już licealistą, mieliśmy raz 
– dzięki Marii – szczęście gościć 
przez tydzień w odstąpionym 
nam na wakacje mieszkaniu 
owego dobrego, prawego Pana 
Eugeniusza. Opisałam to póź-
niej w mojej książeczce „Miasto 
twierdzy”, w której Maja – jako 
arystokratyczna Lena – i całe jej 
ukochane Kłodzko są głównymi 
bohaterami tej narracji.

Maja bardzo przeżywała 
wystawy własnych fotografii. 
Należała do stowarzyszenia foto-
graficznego, była jego uznanym 
i szanowanym członkiem. Wśród 
listów od niej mam i ten, w któ-
rym opowiada o swoim udziale 
w ogólnopolskiej wystawie ZPAF 
w Warszawie – „gdzie jesteśmy – 
ZPAF 2007 r.”, w tamtejszej Małej 
Galerii, obok Zamku. Ceniła też 
sobie bardzo zaproszenia i wy-
stawy na terenie Czech.

 Bardzo poruszył mnie w jej 
twórczości fakt, że pochylała się 
nad najbardziej ulotnymi, deli-
katnymi i kruchymi zjawiskami 
i przepiękne były jej zdjęcia cie-
nia roślin doniczkowych na oknie 
w słońcu, poprzez półprzejrzystą 

materię firanki, a także seria dmu-
chawców, mających mistyczny 
podtekst. Opowiedziała mi, co 
przyczyniło się do powstania tej 
serii zdjęć – dawną jej rozmowę 
z poetą Edwardem Stachurą,  
na temat ulotności pięknych 
dmuchawców właśnie. Stachu-
ra był jej przyjacielem, pisał do 
niej przepiękne listy, w tym część  
po francusku. Listy te ukazały 
się 2 lata temu w „Twórczości”, 
ogólnopolskim miesięczniku 
literackim. Pamiętam fragment 
jednego z tych niepublikowa-
nych wówczas jeszcze listów, 
który mi Maja raz czytała przez 
telefon z Kłodzka. O wichrach,  
o jesiennym mroku, jakże trud-
nym do zniesienia dla kogoś tak 
delikatnego jak Maja. Po latach, 
w wielkanocnym liście do mnie  
z roku 2015, autorka sama skarży 
się bezradnie na podobne wichry 
kłodzkie... „A teraz te wiatry. Le-
dwo żyję, ale może niedługo  
to się uspokoi…”

Uspokoiło się. Śpij spokojnie, 
Maju…

PS. Na umieszczoną przeze 
mnie wczoraj, jakże smutną infor-
mację na Facebooku, odpowie-
dzieli zaraz rozsiani po świecie 
przyjaciele Mai: „R.I.P., Mario” – 
od Ewy Benesz z Włoch. „Świat 
pustoszeje” – od Henryka Wań-
ka z Warszawy. „Niech spoczywa  
w pokoju” – od Jurka Brzuskie-
wicza z Torunia…

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska

CIEŃ LIŚCI ZA FIRANKĄ
WSPOMNIENIE O ŚP. MARII DZIERŻYŃSKIEJ

Maja Dzierżyńska, Okno w Bibliotece Miejskiej w Kłodzku. 
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Przed nami letnie, waka-
cyjne i urlopowe dni. Z myślą  
o osobach odpoczywających  
na przepięknej ziemi kłodzkiej, 
które przemierzając ją wejdą  
na szlaki turystyczne, a więc 
także i na gęstą sieć dróg dedy-
kowanych św. Janowi Pawłowi 
II oraz bł. ks. Gerhardowi Hir-
schfelderowi, przygotowałem 
lapidarną charakterystykę tej 
wybitnej postaci. Z myślą o uda-
nym integralnym odpoczynku, 
życzę urlopowiczom i turystom 
owocnej przygody duchowej  
i intelektualnej. W tym celu warto 
poświęcić odrobinę czasu, aby 
móc sięgnąć po odpowiednią 
lekturę i pochylić się choćby 
nad wybranymi faktami z dzie-
jów obecności w „Krainie Pana 
Boga i Maryi” obu tych postaci, 
wyniesionych już do chwały oł-
tarzy. Niniejszy tekst proponuje 
odkrywanie zasadniczych rysów 
życiowego przesłania wybitne-
go Kłodzczanina. Nie ukrywam,  
że artykuł ma swoje drugie 
dno, a w sposób lakoniczny od-
słania je porzekadło: „kto z kim 
przystaje takim się staje”. Jest  
to także wyraz uznania, szacun-
ku i wdzięczności dla odwagi  
i determinacji niezłomnego  
ks. Gerharda Hirschfeldera w jego 
staraniach o obronę człowieka 
przed hitlerowskim totalitary-
zmem. W 1968 roku - w dobie 
neomarksistowskiej „rewolucji 
kulturalnej”, zwalczania autory-
tetów i „nonsensownego społe-
czeństwa” oraz manifestowania 
kolejnych przejawów antykultu-
ry, ks. kard Karol Wojtyła broniąc 
prawdy o człowieku, podarował 
nam intelektualną przeciwwa-
gę - książkę „Osoba i czyn”, swoją 
najcenniejszą monografię filo-
zoficzną.

Zachęcając do wejścia  
na szlak wybitnego Kłodz-
czanina, nadmienię jedynie,  
że na całym turystycznym szlaku  
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, 
który spina miasto Kłodzko, 
wyodrębnione zostały trzy za-
sadnicze etapy. Pierwszy z nich 

przebiega z Kłodzka przez Wam-
bierzyce do Kudowy – Czermnej 
(łącznie ok. 46 km). Czyli od miej-
sca narodzin do symbolicznego 
grobu Męczennika Ziemi Kłodz-
kiej, poprzez centralne miejsce 
pielgrzymkowe ziemi kłodzkiej  
i trzech pobliskich narodów.  
Na trasie Wambierzyce Śl. – Rad-
ków - Karłów - Kudowa szlak 
przebiega identycznie, z dobrze 
oznakowanym szlakiem św. Jana 
Pawła II. Natomiast na odcinku 
Wambierzyce Śl. – Radków zbie-
ga się z historycznym szlakiem 
czeskich pątników, którzy w XIX 
wieku stanowili aż połowę rzeszy 
ponad 200 tys. pielgrzymów na-
wiedzających sanktuarium trzech 
narodów. Pielgrzymi przybywali 
do Wambierzyc także z dalekiej 
Austrii, w której „austriacka Czę-
stochowa” – Mariazell dała począ-
tek sanktuarium MB Śnieżnej na 
Górze Iglicznej. Krzyżuje się też 
ze szlakiem św. Jakuba Apostoła, 
prowadzącym aż do miasta Com-
postela w północno-zachodniej 
Hiszpanii.

Fizjonomia ciemności 
współczesnego „teraz”

Od wieku rozumu – od koń-
ca XVII do początku XIX stulecia, 

czyli w okresie zdominowanym 
jednostronną wiarą w rozum, to-
czy się w świecie coraz bardziej 
bezpardonowa walka mająca 
na celu podważenie religii jako 
jednego z pięciu filarów każdej 
cywilizacji. Mówiąc krótko, jest to 
bój o duszę człowieka, w który 
- na naszych oczach - w sposób 
instrumentalny zaaranżowano 
m.in. walkę z prawem natural-
nym, negacje podstawowych 
wolności człowieka i tzw. kryzys 
migracyjny. Niezliczeni, i coraz to 
nowi, przewrotni „synowie nocy 
i ciemności” (1 Tes 5,5) stosują 
coraz to bardziej wyrafinowane 
narzędzia, przestrzenie i miejsca 
zbrodni, od filozofii, poprzez pra-
wo, ekonomię, etykę i edukację 
do redefinicji kluczowych po-
jęć i dehumanizacji człowieka,  
a wreszcie od obozu koncen-
tracyjnego do łona matki.  
W systemowy sposób wytworzo-
na została antykultura. W ukry-
tym planie neomarkistowskich 
budowniczych nowego – wy-
emancypowanego, doskonałego 
porządku świata - bez osobowe-
go Boga, ma on spowodować już 
nie tylko „uszczęśliwiającą” walkę 
klas społecznych, ale globalny 
konflikt cywilizacyjny, upo-
wszechnić cywilizację śmierci i 

chaos. Pomimo upadku marksi-
zmu, nie tylko trwa, ale potęguje 
się spór o człowieka. Co więcej 
nikt nie ukrywa faktu, że „mark-
sizm przenika naszą rzeczywi-
stość” (ks. prof. P. Bortkiewicz 
TChr). Podobnie jak i w dobie 
totalitaryzmu europejskiego 
XX w. narzucana jest nieetyczna 
antropologia.

Wpływowe elity i organizacje, 
zwłaszcza na Zachodzie, posta-
nowiły zorganizować się bez 
Boga. Przemilczają oni prawdę,  
że bez Boga wszystko jest ciem-
nością, brakiem sensu, dekaden-
cją i chaosem. Bez Bożej Świa-
tłości, każde nawet najbardziej 
bogate i kulturowo rozwinięte 
społeczeństwo zachodnie, przy-
pomina dryfujący nocą statek, 
pozbawiony sterów i radaru. 
Niestety, do chwili naszego 
wymagającego dzisiaj, narody 
nadal poddawane są powabnym 
celom i zwodniczym światłom 
społeczeństwa konsumpcyjnego, 
wyemancypowanego z sacrum, 
zysku za wszelką cenę i rozpa-
sanego indywidualizmu. Społe-
czeństwo bez Trójjedynego Boga 
Miłości jest wydane ciemnościom 
lęku, smutku, utraty tożsamości  
i misji oraz wyobcowania. Ma ono 
do zaofiarowania już tylko pseu-

ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

KS. GERHARD HIRSCHFELDER – PASTORALNA ODWAGA,  
MĄDROŚĆ I RADOŚĆ

Szlak bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. - tablica  informacyjna w Karłowie (foto ks. prof. T. Fitych). 

„Naturę człowieka stanowi relacja z Nieskończonym”.
(Benedykt XVI, 2012 r.)
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do szczęście w postaci kultu sek-
su i perwersyjnych celebrytów 
oraz optymalizacji nieokiełzanej 
konsumpcji, a następnie pustkę  
i nicość – eutanazję i śmierć. 
Świat bez Boga jest światem 
ciemności, kłamstwa, egoizmu 
i bratobójczej walki oraz podatną 
glebą dla kolejnych zakamuflo-
wanych, ale zawsze szaleńczych 
i śmiercionośnych ideologii. 

Z  róż ny m  n atę że n i e m  
i w zmieniającym się kształcie 
proces ten przybiera formę wal-
ki o prawdę oraz o stanowione 
prawo, adekwatne do wielkości 
i tożsamości człowieka. Także  
i dzisiaj toczy się walka nie tylko 
o wolność religijną, ale o życie 
fizyczne i duchowe osoby ludz-
kiej. Przy czym w dobie coraz to 
nowych i potężnych Herodów, 
walka o prawo do życia musi być 
wielopłaszczyznowa. Powinna się 
rozgrywać nie tylko na poziomie 
prawnym, ale przede wszystkim 
na poziomie duchowym i w wy-
miarze kulturowo-mentalnym.  
Z prawdą o wielkości i godności 
osoby ludzkiej nie może wygrać 
paradygmat „więcej mieć”, czyli 
kategoria ekonomii, a w prakty-
ce mentalność „przydatności”.  
W konsekwencji jesteśmy w Eu-
ropie świadkami, z jednej stro-
ny tragicznego spadku urodzin 
- „demograficznej zimy”, gene-
rującej m.in. instrumentalnie 
traktowany kryzys emigracyjny, 
a z drugiej także indyferentyzmu 
religijnego i moralnego oraz kry-
zysu liczby i jakości powołań.  
Do tego stanu rzeczy przyczynia-
ją się m.in. relatywizacja prawd  
w postaci tzw. „Kościoła otwar-
tego”, upodabnianie się do pro-
testantów i zacienianie współ-
czesnej teologii oraz skandale 
moralne we wspólnocie Kościoła, 
bizantyjski styl życia i antyświa-
dectwa. Wspomniane procesy są 

pokłosiem i zatrutym owocem 
praktycznego materializmu  
i dyktatury pieniądza oraz indy-
widualizmu, relatywizmu, synkre-
tyzmu i kultury tymczasowości. 

N a s z k i cowa ny  t u  s t a n 
rzeczy i cały złożony proces  
w sposób jednoznaczny osła-
niają kwestię braku żywej wiary  
i jej głębi. Nowej aktualności  
i wyrazistości nabierają proro-
cze słowa czołowych teologów  
XX wieku głoszących, że w trze-
cim tysiącleciu chrześcijanie 
albo będą mistykami, albo ich  
w ogóle nie będzie. W zacza-
dzonej ideologiami Europie, 
nieświadomej już faktu posia-
dania skarbu chrześcijańskiej 
kultury uniwersalizmu i perso-
nalizmu, nie mogą nas uśpić  
i zwieść zarówno same – nie-
stety, ale spadające statystki, 
ani imponująca liczba pięknych 
kościołów (w których albo już nie 
ma młodego pokolenia, albo nie 
ma już w ogóle mszy św.), czy 
też fasadowa deklaracja i nazwa: 
„katolik”, ale bez duchowej treści  
w duszy i bez codziennego od-
niesienia do trynitarnej miło-
ści Boga i człowieka. Niestety,  
ale „Kościół katolicki [nawet]  
w Bawarii stracił swój apologe-
tyczno-moralny wymiar, stając 
się miejscem spotkań towarzy-
skich, akcji charytatywnych, 
ewentualnie terapii (joga)” (zob. 
dr hab. M. Krasonodębski, Upa-
dek katolickiej Bawarii. Opłakane 
skutki ,,kompleksu Lutra”, N. Dz. 
z 4 VI 2018).

Cel trynitarnej dynamiki 
chrześcijańskiego życia – 
komunia i misja

Ks. prof. Czesław Bartnik  
w jednym ze swych artykułów 
przypomina, że „Kościół katolic-
ki wierzy z całą mocą, że został 

założony przez Chrystusa, po-
wołany do całego świata przez 
Boga Ojca i ożywiony przez Du-
cha Świętego jako jego duszę.  
I przez wszelkie burze dziejowe 
świata przejdzie nienaruszony: 
„I bramy piekielne go nie prze-
mogą” (Mt 16,18). Mimo że i on  
w każdej epoce musi się odra-
dzać, by jaśnieć jako Chrystu-
sowy i zarazem jakby się rodził  
dla każdej epoki jako „nowy” 
(zob. tenże, Zacienienia we 
współczesnej teologii, NDz, 30-31 
V 2018). W tym właśnie celu toż-
samość osoby ochrzczonej jest 
realizowana poprzez ustawicz-
ne zanurzanie się w tajemnicy 
Trójjedynego Boga, budowanie 
komunii i pełnienie misji typo-
wej dla świeckich, osób konse-
krowanych i kapłanów. Wszyscy 
chrześcijanie są wezwani do pu-
blicznego świadectwa prawdy,  
a następnie do konsekwentne-
go świadectwa wierności prawu 
moralnemu i prawu Bożemu. 
Zdaniem ks. kard. Burke, wierni 
– jako autentyczni przyjaciele 
Trójjedynego Boga - „są stróżami 
Jego Boskiego prawa na mocy 
Jego łaski mieszkającej w ich 
sercach”. Działają tak po to, aby 
„wszystko odnowić w Chrystusie” 
(por. Ef 1,10 i dewiza św. Piusa X 
„Instaurare omnia in Christo”).

Spoglądając na komunię 
eklezjalną w perspektywie 
trynitarnej, zauważamy że ka-
płaństwo jest Bożym darem  
i konkretnym wyrazem miło-
ści Jezusowego Serca, który 
jako Emanuel pozostał z nami  
do końca świata. Żyjąc Tajemnicą 
Boga umieszczamy nasze serca  
w Jego Najświętszym Sercu, 
sprawiamy, że jedynie Tam są one  
w pełni bezpieczne. Tylko w Ser-
cu Jezusa – w trynitarnej komu-
nii - możemy znaleźć pokój i siłę 
potrzebną do tego, aby odpo-

wiedzieć na Jego wezwanie, by 
być darem i kroczyć za Nim. Nic 
dziwnego, że kapłani – podobnie 
jak i apostołowie przyjaciele Je-
zusa par excellence - są wezwani 
zarówno do tego typu przyjaźni 
jak i do heroicznego świadectwa. 
Musi to być więc kapłaństwo 
według Serca Jezusowego. Taki 
ideał kapłaństwa wybierał wybit-
ny Kłodzczanin - ks. Gerhard Hir-
schfelder (*1907 Kłodzko †1942 
KL Dachau), o czym świadczy 
zarówno motto prymicyjnego 
obrazka, a następnie zapiski jego 
więziennego studium pawłowej 
teologii oraz autorskie medytacje 
„Drogi Krzyżowej”.

W sytuacji umacniania się 
chrystianofobii, a zwłaszcza  
w przypadku każdego kolejnego 
ataku na Kościół, działania du-
chowieństwa i wiernych powinny 
być jednoznaczne, zdecydowane 
i bardzo konsekwentne. Dotyczy 
to każdego z nas. To przeświad-
czenie odnajdujemy w stylu 
posługiwania ks. Gerharda jako 
czermnieńskiego i bystrzyckie-
go wikariusza. Bowiem wszystko 
to, co jest wyrazem marginalizo-
wania i poniżania, a zwłaszcza 
prezentacją zdeformowanej 
wiary, rani nas jako katolików, 
rani nasze przekonania i uderza  
w chrześcijańską tożsamość 
oraz wyznawane wartości.  
Z kolei dystansowanie się od 
napotykanych wyzwań jest za-
wsze tchórzliwą ucieczką i czymś 
podłym. Dla tego typu zachowań 
nie ma żadnego wytłumaczenia. 
Reakcje hierarchii i ludzi Kościoła 
w tego typu sytuacjach sprawach 
powinny być zdecydowane, sta-
nowcze i jasne. To jest rzecz bez-
względnie konieczna, bo inaczej 
my sami sugerujemy, że wiara 
jest sprawą, która nie stanowi 
fundamentalnej - esencjalnej 
kwestii naszego życia. Traktuje-

Logo szlaku Jana Pawła II w Karłowie (foto ks. prof. T. Fitych). Tablica upamiętniająca Szlak Jana Pawła II na murze kościoła św. Bartłomieja  
w Kudowie Czermnej (foto ks. prof. T. Fitych).
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my wtedy wiarę jako coś zupełnie 
zewnętrznego, jako pewien po-
zór, od którego się dystansujemy.  
Na szczęście żyjemy w społeczeń-
stwach, które jeszcze szczycą się 
przynależnością do cywilizacji 
chrześcijańskiej. Tak więc powin-
na być tu respektowana wolność 
słowa, ale wolność ta nie jest ni-
gdy nieograniczona. Ona musi 
respektować wartość wiary, 
wartość przekonań religijnych  
i wartość wyznania. Już św. 
Justyn, chrześcijański filozof  
i apologeta w II wieku wyznał: 
„Nie możemy być oskarżeni 
ani pojmani za to, że słuchamy 
przykazań naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa" oraz „że nikt 
o zdrowych zmysłach nie przej-
dzie od wiary do bezbożności". 
Bowiem panowanie Boże prze-
wyższa wszelką ludzką mądrość.

Pastoralna odwaga 
i mądrość 

W chrześcijaństwie i wielu 
religiach monoteistycznych 
spotykamy rady, aby człowiek 
uczył się mądrości od starszych, 
charyzmatycznych i światłych 
osób. Ks. Gerhard Hirschfelder 
finalizował swoją formację teo-
logiczną we Wrocławiu, ale już 
w realiach globalnego kryzysu 
gospodarczego z 1929 roku, 
który był spóźnionym pokłosiem  
I wojny światowej, a „żyzną” glebą 
dla niemieckiego faszyzmu. Na-
tomiast swoje kapłaństwo przez 
prawie dziesięć lat realizował  
w wymagającym okresie totali-
tarnych rządów Adolfa Hitlera. 
Był osobą otwartą, utalentowa-
ną i inteligentną, która szybko 
wyrosła na młodego arystokratę 
ducha i bojownika o sens czło-
wieczeństwa. Swoją mądrość 
zdobywał w kręgu wybitnych 

prezbiterów, duchowości ruchów 
i członków żywych wspólnot 
kościelnych - proroczych wizjo-
nerów nowego człowieka i ży-
wego Kościoła, między innymi 
w kręgu takich ruchów jak: Qu-
ickborn, Rodzina Kolpinga, Ruch 
Szensztacki. Od początku swego 
posługiwania, zainicjowanego  
w 1932 roku w Kudowie Czerm-
nej konsekwentnie dbał o wyso-
ką kondycję duchową parafian. 
Pragnął,by katolicka młodzież 
rozwijała się w całej pełni, zry-
wając z nazistowskim neopogań-
stwem i laicyzmem, który więził 
jej wielkie aspiracje, myśli i siły. 
Spośród ok. 150 duszpasterzy  
z Kłodzkiego Dekanatu, obsługu-
jących 55 parafii i sanktuariów, 
był jednym z nielicznych, którzy 
w czasach nazistowskiego znie-
wolenia mieli odwagę ryzykować 
życiem, aby w roztropny sposób 
domagać się poszanowania praw 
i godności człowieka. 

Ten charyzmatyczny Dusz-
pasterz w Czermnej i Bystrzycy 
Kłodzkiej był miłośnikiem praw-
dy i czynił wszystko co możliwe, 
aby młodzież mogła się przeciw-
stawić prądom, które podkopują 
życie religijne. Konsekwentnie 
nauczał i dążył do tego, aby Duch 
wolności dziecięctwa Bożego wy-
zwalał z egoizmu i przemieniał 
ich serca. Gdyż tylko wiara oparta 
na Duchu Świętym może prze-
trwać ideologiczne zagrożenia, 
trudy, niepowodzenia, choroby, 
a nawet męczeństwo. W konse-
kwencji młody ks. Hirschfelder 
konsekwentnie wskazywał  
na źródła chrześcijańskiej wia-
ry i zachęcał podopiecznych  
do spojrzenia na swoje położe-
nie, ograniczenia i słabości z per-
spektywy Chrystusowego krzyża. 
Nauczał wiernych, że obecność 
Jezusa żyjącego w Eucharystii 

jest szkołą miłości, cierpliwej  
i ofiarnej, którą znamy z Golgo-
ty. Mówiąc najkrócej, pomagał 
wiernym i młodzieży z regionu 
ziemi kłodzkiej zbudować opar-
cie w Trójjedynym Bogu i uczynić 
zeń swoją „Twierdzę Duchową”. 
Jego odwaga i mądrość nie były 
efektem ani karierowiczostwa, 
ani pragnienia bycia popular-
nym lub podziwianym, ani tym 
bardziej koniunktury politycznej, 
lecz efektem głębokiego zako-
rzenienia w Bogu i myślenia we-
dług prawdy i nadziei. Jedynie 
prawda o Bogu i o człowieku oraz 
najwyższe wartości stanowiły 
podstawę jego jednoznacznych  
i wręcz proroczych słów oraz nie-
złomnej postawy wiary i miłości 
pasterskiej. W jego posługiwaniu 
i świadectwie życia codziennego, 
bycie Chrystusa (Boga Emanuela 
z nami) nie było symboliczne, 
lecz realne. 

Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
w 1932 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Szybko sobie uświa-
domił, że Kościół w Dekanacie 
Kłodzkim archidiecezji praskiej 
– gdzie przyszło mu posługi-
wać, albo będzie katolicki, albo 
w ogóle przestanie mieć jaki-
kolwiek udział w formowaniu  
i ratowaniu człowieka. Przeko-
nały go słowa listu św. Pawła  
do Rzymian: „Ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Boży-
mi”. Wybitny Kłodzczanin szybko 
zrozumiał, że niemieckie społe-
czeństwo pozbawiane Boga,  
a upajane okultystycznym kul-
tem wodza III Rzeszy – Adolfa 
Hitlera i destruktywną doktryną 
nazizmu, staje się kolebką terro-
ryzmu etycznego i moralnego, 
bardziej szkodliwego i niszczą-
cego niż dotychczasowe najaz-
dy pogan i terroryzm minionych 
stuleci. Charyzmatyczny duszpa-

sterz jednoznacznie zrozumiał 
słowa Jezusa: „Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą. Bójcie się raczej 
Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle” (Mt 10,28).  
W efekcie, jego dziewięć lat ofiar-
nego posługiwania i świadectwa 
były proroczym rozjaśnianiem 
mroków współczesności, a do-
skonale wieńczą je chociażby 
słowa wypowiedzialne podczas 
niedzielnej homilii z końca lipca 
1941 roku: „kto z serc młodzieży 
wyrywa Boga jest zbrodniarzem”. 

Widzimy, że ów młody wie-
kiem, a bogaty Bożą mądrością 
ks. Gerhard Hirschfelder miał 
jasną świadomość tragicznych 
skutków nazistowskiej walki z za-
chodnią cywilizacją i Kościołem 
katolickim. Był wielkim realistą. 
Dlatego w uprawniony sposób 
możemy przypuszczać, że w ser-
cu tego kapłana i niezłomnego 
duszpasterza, obok współczucia 
dla wielu zastraszonych, zbłąka-
nych, zagubionych, smutnych, 
niespokojnych i samotnych dusz, 
rodziły się ważkie pytania. Kto je 
zaprowadzi do Światłości? Kto im 
pokaże drogę do Prawdy, jedyną 
prawdziwą drogę wolności, która 
jest drogą Krzyża? Czy wydamy 
ich na pastwę błędu, rozpaczli-
wego nihilizmu lub agresywnego 
pogaństwa i okultyzmu, nic nie 
czyniąc?

Z perspektywy czasu mo-
żemy powiedzieć, że przez 
„szaleństwo” krzyża Trójjedyny 
Bóg dał bł. ks. Gerhardowi, mę-
czennikowi, nadprzyrodzoną 
moc i głębokie poznanie Jezusa 
Chrystusa. Konsekwentnie szedł 
pod prąd nazistowskiej ideolo-
gii, narzucanej przez pseudo 
mesjasza Adolfa Hitlera, nie dał 
się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężał (por. Rz12,21). 

Bł. Ks. G. Hirschfelder (archiwum ks. prof. T. Fitych). Wybór publikacji nt. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera (foto ks. prof. T. Fitych).
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Potrafił jednoznacznie i głośno 
obwieszczać młodzieży i doro-
słym żyjącym na ziemi kłodzkiej 
– „krainie Pana Boga i Maryi”,  
że autentyczna nadzieja ma imię: 
Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel 
świata i ludzkości. Jego niezłom-
ne posługiwanie oraz radosne 
świadectwo życia sprawiało,  
że młodzież i wierni odrzucali 
otaczające ich błędy, utwierdzali 
się w wierze katolickiej i trwali  
we wspólnocie Kościoła, a ich 
jedynym Zbawicielem był Chry-
stus, a nie wódz niemieckiego 
narodu pochłonięty okultyzmem.

Wiarygodne i radosne 
świadectwo miłości 
pasterskiej

W y b i t n y  K ł o d z c z a n i n  
-  ks.  Gerhard Hirschfelder  
aż przez siedem lat był dusz-
pasterzem „czeskiego zakątka” 
(1932-1939). W odpowiedzi  
na pytanie sformułowane  
w 1998 roku, jak można najkrócej 
scharakteryzować byłego czerm-
nieńskiego kapłana - dawni pa-
rafianie zamieszkali na terenie 
Republiki Czeskiej wyznawali  
ze wzruszeniem: Ks. Gerhard 
Hirschfelder był człowiekiem 
godnym, szczerym i bardzo 
cenionym. W sposób szcze-
gólny kochał dzieci i młodzież. 
Był to kapłan dobry i wzorowy,  
a wszyscy pragnęli jego dobra 
oraz darzyli wielkim szacunkiem.  
Ks. wikariusz ze względu na 
swój wspaniały charakter był 
osobą podziwianą, cenioną i 
kochaną [Joseph Hauck, Marie 
Lichterova i Walburga Malkova]. 
Potrafił podarowywać radość i 
zachowywać pogodę ducha [He-
dwig Hauckova]. Ks. Gerhard był 
kapłanem całym swym wielkim 
i czułym sercem. Zawsze widzie-
liśmy go pogodnego i w dosko-

nałym humorze [Emalie Koucka].  
W bezgraniczny sposób poświę-
cał się w realizacji swego powo-
łania. Nie chronił siebie w obliczu 
trudnych czasów i zagrożeń ze 
strony hitlerowskiego reżimu 
[Gertrud Kotysova]. Był to kapłan 
zawsze gotowy do poświęcenia 
i ofiary oraz dogłębnie pewny 
słuszności takiej postawy.

Z kolei pytani o to, co w jego 
pozytywnym charakterze było 
dominujące, nadzwyczaj przyja-
zne, sympatyczne - odpowiadali: 
ks. Gerhard był dobrym i kocha-
nym. Jego pasją była miłość pa-
sterska, zwłaszcza duszpasterska 
troska o dzieci i młodzież. Bardzo 
wiele czasu poświęcał wychowa-
niu młodzieży. Swoją uprzejmo-
ścią i radosnym usposobieniem 
bardzo szybko zdobył sympatię  
i uznanie całej parafii. To on, jako 
pierwszy pozdrawiał wszystkich 
i dla każdego zawsze miał do-
bre słowo. Cechą dominującą  
ks. Gerharda była wyjątkowa 
dyspozycyjność i uprzejmość, 
a w konsekwencji – popular-
ność. Był on osobą empatyczną  
i dzięki temu zdobywającą in-
nych dla Boga. W swojej kapłań-
skiej posłudze koncentrował się 
na formacji młodego pokolenia 
i potrafił wzbudzić entuzjazm 
młodzieży na rzecz zawierzenia 
Trójjedynemu Bogu.

Pogodna świętość 
w codzienności

Autentyczne chrześcijańskie 
świadectwo wyraża radość, że 
zostaliśmy zbawieni i umiłowa-
ni przez Boga. W konsekwencji 
charakteryzuje je wewnętrzny 
pokój, pogoda ducha i radość,  
o którą Jezus modlił się dla swych 
uczniów (zob. J 15,11; 16,20; 1 
J 1,1-4). Radość jest oznaką 
przyjęcia Bożej prawdy i łaski 

oraz motywem miłości. W ścisły  
i logiczny sposób jest związana  
z próbą przeżywania życia we-
dług wysokiej miary życia co-
dziennego. Ks. kard. Josef Ratzin-
ger tak pisał w 1995 roku: „Jedna 
z podstawowych reguł rozezna-
wania duchów mogłaby brzmieć: 
tam gdzie nie ma radości, gdzie 
humor obumiera, tam na pew-
no nie ma Ducha Świętego.  
I odwrotnie: radość jest znakiem 
łaski. Kto z głębi swego serca jest 
pogodny, kto cierpiąc nie stra-
cił radości, ten jest bliski Boga 
Ewangelii, Ducha Bożego, który 
jest Duchem wiecznej radości" 
(TP 23.04.1995). Z kolei Święty 
Ignacy Loyola SJ w Regułach  
o rozeznawaniu duchów mówi 
o radości, a zwłaszcza „o wszel-
kiej radości wewnętrznej", jako 
ważnym „elemencie" duchowego 
pocieszenia (zob. Ćwiczenia du-
chowne, nr 316). 

Przywołane tu postawy  
i kategorie moralne napotykamy  
w relacjach na temat sposobu 
bycia i posługiwania ks. Gerharda 
Hirschfeldera. Były one formuło-
wane nie tylko przez wiernych 
– starszych i młodych ludzi, ale 
także i przez kapłanów - współ-
więźniów w KL Dachau. Jest to 
niezwykle istotne, bowiem jak 
twierdzi szereg świętych, praw-
dziwa radość to radość „wyde-
stylowana” z cierpienia. Stąd nie 
może nas dziwić, że chociażby 
św. Urszula Ledóchowska była 
zawsze uśmiechnięta, a uśmiech 
był zasadą jej życia. Ulubionym 
powiedzeniem Matki Urszuli 
było: „Kąciki ust do góry". Sio-
stry traktowały to jako jedenaste 
przykazanie. Uczyła apostolstwa 
uśmiechu, twierdząc między 
innymi : „nic może tak nie prze-
mawia do obojętnych w wierze,  
do niewierzących, jak widok oso-
by zawsze pogodnej, promieniu-

jącej szczęściem wewnętrznym, 
uśmiechniętej, choć wiadomo, 
że niejeden krzyż dźwiga, że 
niejedna troska ją przygniata”. 
Wcześniej w analogiczny sposób 
mówili o tym prorocy – „nie bądź-
cie przygnębieni, gdyż radość  
w Panu jest waszą ostoją” (Ne 8, 
10) i św. Paweł Apostoł: „Raduj-
cie się, dążcie do doskonałości, 
pokrzepiajcie się na duchu, jed-
no myślcie, pokój zachowujcie,  
a Bóg miłości i pokoju niech bę-
dzie z wami” (2 Kor 13, 11). 

O konieczności i aktualności 
szczególnego rodzaju apostola-
tu określonego wezwaniem „Ra-
dujcie się w Panu”, czyli niesienia 
Bożej radości, z autopsji mówiła  
i pisała Siostra Urszula Ledó-
chowska - założycielka Zgroma-
dzenia Serca Jezusa Konającego 
(popularnie nazywanym „urszu-
lankami szarymi”). Zauważała, 
że „nie domaga się [ono …] 
ciężkiej pracy, wielkich umar-
twień i trudów, ale szczególnie 
dziś, w naszych czasach, bardzo 
jest pożądane, potrzebne i sku-
teczne apostolstwo uśmiechu. 
Uśmiech rozprasza chmury na-
gromadzone w duszy. Uśmiech 
na twarzy pogodnej mówi  
o szczęściu wewnętrznym du-
szy złączonej z Bogiem, mówi 
o pokoju czystego sumienia,  
o beztroskim oddaniu się w ręce 
Ojca niebieskiego, który karmi 
ptaki niebieskie, przyodziewa 
lilie polne i nigdy nie zapomi-
na o tych, co Jemu bez granic 
ufają. Uśmiech na twej twarzy 
pozwala zbliżyć się bez obawy 
do ciebie, by cię o coś poprosić,  
o coś zapytać - bo twój uśmiech 
już z góry obiecuje chętne speł-
nienie prośby. Nieraz uśmiech 
twój wlać może do duszy znie-
chęconej jakby nowe życie, na-
dzieję, że nastaną lepsze czasy, 
że nie wszystko stracone, że 

Panorama Obniżenia Kudowskiego - Czermna (foto ks. prof. T. Fitych).
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Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz 
tą gwiazdą, co błyszczy wysoko 
i wskazuje, że tam na górze bije 
serce Ojcowskie, które zawsze 
gotowe jest zlitować się nad 
nędzą ludzką. 

Ciężkie dziś życie, pełne go-
ryczy, i Bóg sam zarezerwował 
sobie prawo uświęcania ludzi 
przez krzyż. Nam zostawił zada-
nie pomagać innym w bolesnej 
wędrówce po drodze krzyżo-
wej przez rozsiewanie wokoło 
małych promyków szczęścia  
i radości. Możemy to czynić czę-
sto, bardzo często, darząc ludzi 
uśmiechem miłości i dobroci, 
tym uśmiechem, który mówi  
o miłości i dobroci Bożej. Mieć 
stały uśmiech na twarzy, zawsze 
gdy słońce świeci albo deszcz 
pada, w zdrowiu lub w chorobie, 
w powodzeniu albo, gdy wszyst-
ko idzie na opak – jest niełatwo! 
Uśmiech ten świadczy, że dusza 
twa czerpie w Sercu Bożym tę 
ciągłą pogodę duszy, że umiesz 
zapomnieć o sobie, pragnąc być 
dla innych promykiem szczęścia” 
(zob. LG tom II, Pallottinum 1984, 
s. 1459).

Tęsknota za radością jest 
uniwersalna. Wszyscy pragniemy 
żyć w radości. Dlatego na koniec, 
życzę Naszym Czytelnikom oraz 
odwiedzającym ziemię kłodzką 
i przemierzającym turystyczne 
szlaki obu heroicznych przedsta-
wicieli Kościoła, pełni ewange-
licznej radości i mądrości. Nie-
chaj nam towarzyszy głębokie 
przeświadczenie św. Jana Pawła 
II, że „cywilizacji śmierci” należy 
się w sposób zdecydowany prze-
ciwstawić, a budowa „cywilizacji 
miłości” nie tylko nie jest utopią, 
ale jest to najważniejsze zadanie 
każdej rodziny. W konsekwencji, 

napisał na progu swego pontyfi-
katu, że ta wspólnota znajduje się 
„pośrodku wielkiego zmagania 
pomiędzy dobrem a złem, mię-
dzy życiem a śmiercią, między 
miłością, a wszystkim, co jest 
jej przeciwieństwem” („List do 
rodzin” z 1994 r.). 

Ponieważ strach, niepewność 
i lęk to stygmaty duchowego 
kryzysu XX wieku, dlatego Sło-
wiański Papież nie bez powo-
du rozpoczął swój Pontyfikat  
od słów otuchy: „Nie lękajcie się!” 
Doskonale odczuwał niepokoje  
i lęki, jakich doświadczały po-
kolenia żyjące w XX w. Sprawie 
godności człowieka św. Jan Pa-
weł II poświęcił swą pierwszą en-
cyklikę, którą rozpoczął od słów 
„Redemptor hominis”. Z Bożym 
światłem i mocą proroka nauczał, 
że wartość człowieka wynika nie 
z tego, co ma, chociażby posiadł 
nawet cały świat - ale z tego, 
kim jest. […] Osobista godność 
stanowi podstawę równości 
wszystkich ludzi, […] jest nie-
zniszczalną własnością każdej 
ludzkiej istoty. […] Wynika z tego,  
że jednostki absolutnie nie moż-
na sprowadzić do tego, co mo-
głoby ją zmiażdżyć i unicestwić  
w anonimowości kolektywu, in-
stytucji, struktury czy systemu” 
(Adhortacja apostolska Christifi-
deles laici z 1988 r.). Nasz Wielki 
Rodak wielokrotnie podkreślał, 
że człowiek urzeczywistnia siebie 
samego poprzez swoją inteligen-
cję i swoją wolność, i dokonując 
tego, traktuje je jako przedmiot 
i narzędzie rzeczy tego świata  
i sobie je przywłaszcza” (Ency-
klika Centesimus annus,1991).

Dlatego wzorem bł. ks. Ger-
harda Hirschfeldera - niemodni, 
ale wolni w Duchu i Prawdzie  

z Bogiem Miłością, odzyskujmy 
sens człowieczeństwa, o którym 
św. Jan Paweł II pisał w poemacie 
„Tryptyk Rzymski” (2003): „Potok 
się nie zdumiewa, gdy spada  
w dół i lasy milcząco zstępują  
w rytmie potoku – lecz zdumie-
wa się człowiek! Próg, który świat 
w nim przekracza, jest progiem 
zdumienia. (Kiedyś temu wła-
śnie zdumieniu nadano imię 
Adam.) Był samotny z tym swo-

im zdumieniem pośród istot, 
które się nie zdumiewały – wy-
starczyło im istnieć i przemijać. 
Człowiek […] zdumiewając się, 
wciąż się wyłaniał […] jakby 
mówiąc wszystkiemu wokoło: 
we mnie jest miejsce spotka-
nia z Przedwiecznym Słowem’”  
(cyt. za dr A. Ciborowska, Miejsce 
spotkania, NDz V 2018).
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Gazeta Prowincjonalna nr 1 
ze stycznia 2012 roku zainicjo-
wała na swych łamach cykl ar-
tykułów pod hasłem „Historia 
pewnego domu” – temat nie-
zwykle cenny i ważny dla historii 
naszego miasta. Ze wszech miar 
słuszna idea skłoni pewnie oby-
wateli Kłodzka do zainteresowa-
nia się historią swoich domów, 
by ich przeszłość nie pozostała 
anonimowa. Jesteśmy bowiem 
spadkobiercami wielkiego dorob-
ku ludzi, którzy tworzyli w prze-
szłości oblicze Kłodzka, miasta,  
w którym toczy się dziś nasze 
życie. Zachęcona inicjatywą 
redaktor Krystyny Oniszczuk - 
Awiżeń, postanowiłam podjąć 
temat i opisać dzieje mojego 
domu; jego powstanie, kolejne 
przebudowy i zmiany funkcji.

Losy tego niewielkiego, po-
łożonego przy ul. Walecznych 16 
domku charakteryzują się ponad 
stuletnią historią interesującą  
i skomplikowaną. Na dodatek 
związane są z osobą jednego 
z najważniejszych architektów 
kłodzkich Andreasa Ernsta, pro-
jektanta obiektów budowlanych, 
powstających na przełomie  
XIX i XX wieku, mistrza budow-
lanego, następnie właściciela 
biura architektonicznego. Nie-
wiele dotąd znamy faktów z jego 
biografii – miejsca urodzenia, 
dziejów rodziny, czasów schył-
ku życia. Znacznie więcej wiemy  
o sukcesach zawodowych, autor-
stwie ponad stu najpiękniejszych 
domów kłodzkich, powstających 
na nowo zagospodarowanych 
terenach, rozbudowującego się 
po rozbiórce murów miejskich 
miasta.

Dorobek tego architekta 
zasługuje niewątpliwie na szer-
sze opracowanie, natomiast  
z zachowanych w Archiwum  
w Kamieńcu Ząbkowickim doku-
mentów Kłodzkiej Policji Budow-
lanej, wiemy, że swój rodzinny 
dom zbudował Andreas Ernst 
około 1900 roku. Usytuował go 
na terenie, wówczas jeszcze le-
żącym poza obszarem miasta,  
w  k i e r u n k u  w s c h o d n i m ,  
na którym później w latach dwu-
dziestych powstała elegancka 
dzielnica willowa, dziś zwana 
Zaciszem.

Andreas Ernst zaprojekto-
wał swój dom (obecnie numer 

14 przy ulicy Walecznych) z du-
żym rozmachem. Dwupiętrowy 
z łamanym dachem, ryzalitami 
od wschodu i zachodu, pięknymi 
balkonami, elewacją zdobioną 
modnym wówczas szachulcem, 
z zimowym ogrodem – szklar-
nią od południa. Dom wraz  
z otaczającym go parkiem zajmo-
wał wielki areał na brzegowych 
skarpach potoku Jawornik, na 
którym utworzono staw. Główna 
aleja parku prowadziła od domu  
do wybudowanej w roku 1927 
kaplicy grobowej Ernstów, za-
chowanej, choć w nie najlepszym 
stanie do dziś.

Posiadłości Ernstów brako-
wało zaplecza gospodarczego: 
wozowni stajni, stodoły. Znacz-
na odległość od centrum miasta 
oraz brak dobrej drogi wymagały 
posiadania własnego pojazdu, 
niezbędnego, zwłaszcza przy 
wielkim zaangażowaniu Ern-
sta w sprawy miasta. Starania 
o budowę obiektu gospodar-
czego rozpoczął Andreas Ernst 
w kwietniu 1908 roku, kiedy to 
złożył w kłodzkim Magistracie 
prośbę o zezwolenie na budo-
wę, załączając projekt architekto-
niczny i wyliczenia konstrukcyjne. 
Obiekt miał być zlokalizowany 
poniżej jego kamienicy od strony 
wschodniej, w części ogrodu z 
dojazdem od bramy głównej, po-
nieważ od strony drogi dzieliła 
go wysoka, dwu i półmetrowa 
skarpa.

I to był właśnie początek 
historii mojego domu. Andreas 
Ernst, wytrawny projektant i bu-
downiczy (już wówczas istniały 
stylowe kamienice jego autor-
stwa, między innymi przy Łużyc-
kiej 8, 10 i 12 i Grunwaldzkiej 6 
i 6a) swemu budynkowi gospo-
darczemu nadał charakter nie-
mal domku mieszkalnego. Nad 
poddaszem wysoki łamany dach, 
ozdobna szczytowa elewacja 
północna, dobra stolarka bramy 
i zróżnicowane okienka. Przezna-
czenie obiektu określała dopiero 
funkcja wewnętrzna. W parte-
rze usytuowano dwie stajnie, 
wozownię i magazyn na wiadra  
i kany. Wysokie poddasze miało 
być przeznaczone na skład siana. 
W grudniu 1908 roku Magistrat 
prosi Ernsta o uzupełnienie pro-
jektu o dokładny plan terenu  
i przeznaczenie poddasza na po-

koje dla chłopców stajennych. 
Na siano nakazano budowę sto-
doły. W czerwcu 1909 roku Ernst 
przysyła rysunki z nakazanymi 
zmianami do Policji Budowlanej 
i Komendantury Twierdzy Kłodz-
kiej, która musiała wyrazić zgodę 
na to przedsięwzięcie, ponieważ 
teren ten usytuowany był w tzw. 
II strefie twierdzy.

W międzyczasie Ernst po-
pełnił „samowolę budowlaną”,  
bo obok stajni postawił drew-
nianą wygódkę, a gnojownik 
ogrodził płotem. Za to otrzymał 
upomnienie i cofnięto mu zezwo-
lenie na budowę (jaka szkoda, 
że obecnie można bezkarnie nie 
przestrzegać planów zagospoda-
rowania przestrzennego naszej 
dzielnicy i psuć jej urodę). Po-
proszono go, by zwrócił się o nie 
ponownie z odpowiednimi za-
łącznikami. W końcu zezwolenie 
otrzymał z nakazem wykonania 
zaleceń przeciwpożarowych, uży-
ciem odpowiednich materiałów, 
zastosowaniem schodów me-
talowych na poddasze, by przy 
odbiorze końcowym rejonowy 

kominiarz mógł odpowiedni stan 
odebrać. Budowa trwała więc 
jeszcze jakiś czas i jak oświad-
cza Ernst w swoich pismach  
do Policji Budowlanej, będzie 
gotowa do odbioru wiosną 1914 
roku, a „ dobudowana szopa  
na siano nie zepsuje uroku bu-
dynku”.

W grudniu 1925 roku otrzy-
muje Ernst zezwolenie na prze-
budowę na dom mieszkalny przy 
ogrodzie „Lindenhof” (tak okre-
śla się w tym czasie posiadłość 
Ernstów, ponieważ obszar miasta 
poszerza się w kierunku północ-
no-wschodnim, a na przedłuże-
niu ulicy Angerstrasse – obecnej 
Piastowskiej, powstaje ulica Lin-
denstrasse - obecna Walecznych).

Załączone projekty budowy 
ukazują niewielkie zmiany wyglą-
du domu od zewnątrz. Udało się 
jednak autorowi zupełnie nieźle 
zaprojektować wewnątrz skrom-
ne mieszkanie, a nawet umieścić 
na pierwszym piętrze łazienkę  
z ubikacją. W takim stanie pozo-
stał dom do czasów powojen-
nych. Niestety, nie wiemy dla 

Krystyna Toczyńska-Rudysz
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kogo Ernst ten obiekt przebu-
dował i kto go zasiedlał do 1945 
roku. Pierwszymi powojennymi 
polskimi lokatorami byli państwo 
Michalikowie. Ich syn, urodzony 
tu w 1947 roku, obecnie żyjący 
w Australii, darzy to miejsce 
niezwykłym sentymentem i od-
wiedza nas, ilekroć jest w Polsce. 
Po inżynierze Michaliku – dyrek-
torze Rejonu Eksploatacji Dróg 
Publicznych w Kłodzku, domek 
został przydzielony mojemu ojcu 
– jego następcy. Osiedliliśmy się 
tutaj w listopadzie 1953 roku, ro-
dzice, czworo dzieci. W kilka lat 
potem ojciec mój uzyskał zgodę 
na wykup domu i jego ratalne 
spłacanie.

 Pokochaliśmy ten dom  
od samego początku. Od pół-
nocy odgrodzony od ulicy wy-
soką skarpą, otwarty od połu-
dnia na opadającą w kierunku 
Jawornika zieloność starych 
drzew, z basenikiem w ogrodzie,  
w którym kąpały się dzieci z całej 
dzielnicy – to był raj. Dorośli już 
opuszczaliśmy dom, zakładając 
własne gniazda. Minęło wiele lat, 
wraz z domem starzeli się nasi 
Rodzice, których nie było stać  
na remonty i niezbędne inno-
wacje. A tymczasem wysłużyły 
się stare mury, tylko częściowo 
podpiwniczony dom opanowy-
wała wilgoć. Należało ratować 
dach, zmienić sposób ogrzewa-
nia. Po długich rozważaniach,  
w listopadzie 1988 roku Rodzice 
przekazali swój dom w formie 
darowizny wnuczce, pracującej 
wówczas za granicą, z nadzieją, 
że podejmie się ratowania obiek-
tu. Prace remontowe rozpoczęto 
z początkiem lat 90. w bardzo 
trudnym okresie, kiedy zdoby-
cie materiałów budowlanych 
graniczyło z cudem. Ponadto 
firma, której remont powierzo-
no, okazała się tak nieuczciwa, 
że po paru latach trzeba było 

remontować dom od nowa. 
Zakres prac pierwszego etapu 
obejmował głównie wzmoc-
nienia konstrukcyjne murów  
i fundamentów, odwodnienie 
wokół budynku, przełożenie da-
chu z użyciem starej dachówki, 
zmianę układu wnętrz parteru. 
Pierwsze piętro pozostało tym-
czasem bez zmian, zamieszka-
łe przez Rodziców. Elewacjom  
od strony ogrodu dodano prze-
szklone, drewniane wykusze.

Całkowity remont domu 
przeprowadzono w latach 
2002-2004 zgodnie z koncep-
cją zaprzyjaźnionego inż. ar-
chitekta – Jerzego Michalskiego. 
Dom poszerzył się o dwa ryzality  
od zachodu i południa, wprowa-
dzono nową stolarkę, pokryto 
dach nową dachówką, wyko-
nano dwie łazienki na parterze 
i piętrze.

W ten sposób powstały dwa 
wygodne mieszkania - prze-
strzenny, dwupoziomowy par-
ter i rustykalne w charakterze,  
z drewnianymi, odkrytymi w trak-
cie remontu belkami stropowy-
mi, piętro. Remontując dom nie 
zapominano o zachowaniu jego 
dawnego charakteru, zwłaszcza 
na zewnątrz. Dołożono wszelkich 
starań, by ukochany dom prze-
trwał jeszcze wiele, wiele lat.

Tekst opracowano na pod-
stawie:

 1. Kłodzko, Studium wartości 
kulturowych dla Mariańskiej Gór-
ki i przedmieścia wschodniego, 
Regionalny Ośrodek Badań i Do-
kumentacji Zabytków, Wrocław 
2003.

 2. Akta Miasta Kłodzka, Za-
rząd Policji Budowlanej z lat 1809 
do 1945, Archiwum Państwowe, 
Wrocław, Oddział w Kamieńcu 
Ząbkowickim, zespół akt budyn-
ku numer 16 przy ulicy Walecz-
nych w Kłodzku.

 3. Dokumentacje na remonty 
domu numer 16 przy ulicy Wa-
lecznych w Kłodzku z lat 1992 
oraz 2002/2004, zbiory prywatne.

PS. Historią mojego domu za-
interesowałam się przede wszyst-
kim ze względu na osobę jego 
twórcy, wspaniałego budowni-
czego i projektanta – Andreasa 
Ernsta. Jego działalność archi-
tektoniczna na przełomie XIX/XX 
wieku nadała charakter miastu, 
podziwiany do dziś.

Z okien mojego domku 
oglądam rodzinny dom Ernsta, 
obecnie administrowany przez 
miasto, smutny, odrapany, pe-
łen niedozwolonych przeróbek, 
otoczony skandalicznie zniszczo-
nym parkiem i podwórzem. Woła  
o ratunek. A ja upraszam czci-
godną Radę Miasta o uczczenie 
tego zasłużonego człowieka 
przynajmniej tablicą pamiąt-
kową.
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Ziemia kłodzka zdaje się 
być miejscem szczególnie umi-
łowanym przez Matkę Boską: 
z troską czuwającą nad losami 
swego ludu, uzdrawiającą cho-
rych, odnajdującą zagubionych, 
chroniącą słabych wiarą przed 
mocą diabła, otaczającą wreszcie 
skuteczną opieką miejsca swego 
kultu. Taki obraz Świętej wyła-
nia się z przekazów ludowych: 
podań i legend, w jakie obfituje 
ta osobliwa kraina, historycznie 
zaplątana w sieć powiązań, za-
leżności i podległości – zmie-
niająca władców, naznaczona 
cierpieniem i krwią, jedyny  
w swoim rodzaju obszar wpły-
wów polskich, czeskich, żydow-
skich, czy tych wywodzących się 
z niemieckojęzycznej przestrzeni 
kulturowej; spatium wieloet-
niczne i wielonarodowe, trans-
graniczne i kulturowo synkre-
tycznei. Wizerunek dobrotliwej 
Matki Boskiej to ważki element 
krajobrazu konfesyjnego tej zie-
mi, na której bogobojny wierny 
znajdzie nie tylko imponujące 
świątynie, owiane legendą ob-
razy czy rzeźby, ale też niezwykłe 
źródła, których powstanie trady-
cja ludowa chętnie łączy z po-
stacią dobrodusznej Świętej. Bo 
Maryja ma tu niewątpliwie swe 
miejsca ulubione, przestrzenie 
szczególnie chętnie przez nią 
nawiedzane i dotykane jej łaską. 
A do takich należą miasta i wsie 
ziemi kłodzkiej, ale też jej góry 
czy źródła. 

Miasta i wsie 

Kłodzko

Pochylając się nad strukturą 
kościelną ziemi kłodzkiej, war-
to zauważyć, że nie była ona 
podporządkowana archidiece-
zji wrocławskiej, lecz Pradzeii. 
Stąd rozważania na temat kultu 
Matki Boskiej w Kłodzku warto 
rozpocząć od przywołania posta-
ci pierwszego arcybiskupa pra-
skiego, Arnošta z Pardubic, który 
nie tylko w młodości uczęszczał 
w Kłodzku do szkoły joannitów, 
ale też tu po latach sprowadził 
augustianów i miasto to czyniąc 
„swoim miastem” „wyznaczy[…] 
na miejsce swego pochówku, co 

w przekonaniu historyków stać 
się miało „szczęśliwym zrządze-
niem dziejów”iii. W Kłodzku też 
dane mu było w 1310 r.iv doznać 
cudu objawienia: „podczas nie-
szporów spojrzał na obraz Mat-
ki Boskiej na ołtarzu i zauważył, 
że odwróciła się ona od niego  
w gniewie. Na jego błagalne 
prośby Maria stopniowo zwró-
ciła się ku niemu, ale pozostawa-
ła zagniewana. Arnošt, według 
własnych słów, chociaż wiele razy 
usiłował zapomnieć o tym wy-
darzeniu, bardzo cierpiał – mimo 
swojej kariery duchownej – z po-
wodu tej niechęci Matki Boskiej. 
Nieustannie czuł się ‘największym 
grzesznikiem’ swojego czasu”v. 
Stąd być może jego intensyw-
ne zainteresowanie relikwiami 
i zakładaniem klasztorów. Dla 
kłodzkiego zakonu augustianów 
Arnošt z Pardubic ufunduje więc 
znajdujący się obecnie w berliń-
skiej Gemäldegalerie (dział: Male-
rei vom 13. bis zum 18. Jahrhun-
dert), powstały ok. 1340-1350vi 
obraz zwany Kłodzką Madonnąvii, 
a samo Kłodzko uczyni jednym z 
centralnych ośrodków kultural-
nych Czech tamtych czasów. W 
pracach przy wznoszeniu kłodz-
kiego nagrobka arcybiskupa 
uczestniczył będzie sam Peter 
Parlerviii. Wyobraźnię ludową zda-
je się jednak pobudzać w pierw-
szym rzędzie nie wspomniany 
wyżej obraz Kłodzkiej Madonny, 
stanowiący przede wszystkim 
świadectwo rozkwitu sztuki  
na dworze Karola IVix, lecz stojąca 
na kłodzkim rynku kolumna Ma-
ryi, wzniesiona w okresie epide-
mii dżumy w Hrabstwie Kłodzkim  
w roku 1680x i stanowiąca prze-
jaw typowego dla epoki kultu 
Matki Boskiej, żywo wspierane-
go przez miejscową szlachtę, 
np. rodzinę von Haugwitzówxi. 
Znana jest historia Wencela von 
Haugwitza, który miał wypaść  
z budynku położonego przy 
ul ic y Czesk iej  w Kłodzku,  
z wysokości siedmiu metrów,  
i nie stracić przy tym życia, co 
– jak podkreślał – zawdzięczał 
wstawiennictwu właśnie Naj-
świętszej Maryi Pannyxii. Jak wieść 
gminna niesie, przy kolumnie 
Matki Boskiej pojawia się czasem 
tajemnicza zjawa, która jednak 

nie zaczepia ludzi, lecz schodzi 
im z drogi. Ponieważ osobliwą 
postać widywano tu jeszcze 
przed postawieniem figury i nie 
do końca wiadomo, kim tak na-
prawdę jest, nazwano ją Hansem, 
przypuszczając, że to może duch 
zarządzającego kiedyś miastem 
Hansa von Warnsdorfa, który nie 
może zaznać spokoju dręczony 
wyrzutami sumienia, ponieważ 
niegdyś miał niesłusznie skazać 
na śmierć przez poćwiartowa-
nie, w dniu 2 marca 1464 roku, 
oskarżonego o królobójstwo,  
a w istocie niewinnego śląskiego 
rycerza Hansa von Wiesenbur-
gaxiii.

Wedle innego podania jed-
nym z ulubionych miejsc daw-
nych mieszkańców Kłodzka 
jest tzw. studnia Marii. Jej woda 
odznacza się właściwościami 
uzdrawiającymi, jednak pod 
warunkiem, że zaczerpnie się jej  
w maju i to koniecznie w go-
dzinach porannychxiv. Z mocy 
uzdrowień słynie też cedrowa 
figura Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem z kłodzkiego kościoła far-
nego, przed którą wspomniany 
wyżej Arnošt z Pardubic miał 
doznać wizji, cel pielgrzymek 
ludzi chorych i cierpiących,  
a zarazem dzieło sztuki chronio-
ne siłą nadprzyrodzoną przed 

zniszczeniem i taką samą siłą 
chroniące przed śmiercią restau-
ratorów świątynixv. 

Wambierzyce

Wambierzyce to, „zjawisko 
jedyne w swoim rodzaju – cała 
osada została podporządkowana 
programowi odtworzenia sakral-
nej geografii biblijnego Jeruza-
lem: przez centrum płynie potok 
Cedron, na główny plac wchodzi 
się przez jerozolimskie bramy,  
a okoliczne wzgórza nazywają się 
Tabor i Synaj. Jest to największe 
kalwaryjskie założenie na Śląsku  
i jedno z największych w Eu-
ropie”xvi. Początki Wambierzyc 
sięgają XIII wieku, kiedy to ich 
teren zasiedlają osadnicy, praw-
dopodobnie tkacze z Turyngiixvii.  
W przyszłości osada dzielić bę-
dzie zagmatwany los otacza-
jących ją ziem. Niebagatelny 
wpływ na rozwój miejscowości 
oraz jej kształt architektonicz-
ny mieć będą możne rody jej 
właścicieli: von Pannwitzów 
(1368-1648), von Osterbergów  
(od 1677) ,  von Götzenów  
(od 1715)xviii. Cel religijnych pe-
regrynacji Wambierzyce stano-
wiły już od wieku XIII, natomiast 
na początku wieku XV Ludwig 

prof. Katarzyna Grzywka-Kolago

MATKA BOSKA I PRZESTRZENIE KULTU MARYJNEGO  
W WYBRANYCH OPOWIADANIACH LUDOWYCH ZIEMI KŁODZKIEJ

Wambierzyce, cudowne przywrócenie wzroku niewidomemu o imieniu Jan. 
Ilustracja z publikacji J. Tokarz, Albendorf das Deutsche Jerusalem in Wort  
und Bild… [b.m., 1934?]. Fot. T. Gmerek.  Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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von Pannwitz miał ufundować 
pierwszy tutejszy kościółxix. Choć 
przejściowy kres temu fenome-
nowi miały położyć reformacja  
i  wojna trz ydziestoletnia,  
od ok. 1660 r. dochodzi do oży-
wienia ruchu pielgrzymkowego. 
Niemałą rolę w tym względzie 
odegra potomek kupców wenec-
kich, wychowany przez jezuitów 
Daniel Paschasius von Oster-
berg, który w tym celu wznie-
sie w Wambierzycach „barokową 
scenerię ‘śląskiej Jerozolimy’”xx, 
wspomnianą wyżej swoistą 
kopię Jerozolimy, czego celem 
było przyciąganie pielgrzymów 
i rozbudzanie ich wyobraźni po-
przez plastyczne przedstawienie 
życia Marii i Jezusaxxi. Dzięki ro-
dzinie von Osterbergów w latach 
1695-1710 zostaje wybudowa-
na trzynawowa świątynia. Prace 
budowlane postępowały jednak 
wolno, a ich efekt nie był osza-
łamiający. Dość wspomnieć, że 
z powodu ich kiepskiej jakości 
kościół wkrótce został zamknięty, 
a w 1715 r. rozebrany. Z budyn-
ku tego do czasów późniejszych 
zachowa się jedynie fasada. War-
to w tym miejscu dodać, że von 
Osterberg starał się populary-
zować Wambierzyce, publiku-
jąc teksty ich tematyce poświę-
conexxii. Spore znaczenie miała  
w tym kontekście także działal-
ność baronowej von Stillfried, 
która w akcie dziękczynnym  
za uzdrowienie syna „ufundo-
wała sześć potężnych świec, 
ożywiając sławę Wambierzyc 
jako miejsca cudów”xxiii. Obecna, 
imponująca bazylika barokowa 
to – z wyłączeniem wspomnianej 
wyżej fasady – dzieło wzniesione  
w latach 1715-1720 z inicjatywy 
ówczesnego właściciela Wam-
bierzyc Franciszka Antoniego  
von Götzenaxxiv. 

Tyle podstawowe fakty  
z dziejów tej miejscowości. 
Przekaz ludowy odmalowuje je 
barwniej, ubierając rzeczywistość  
w kostium jednostkowych prze-
żyć, wyrastających nierzadko  
ze strachu przed cierpieniem  
i  wiary w cud, od którego 
„wszystko” miało się zacząć,  
a dokładniej rzecz ujmując  
– od wiary w cud uzdrowienia 
pod lipą, rosnącą – jak wieść 
gminna niesie – na miejscu obec-
nego kościoła w Wambierzycach. 
W 1218 r. miał modlić się pod 
nią pewien ociemniały chłopak  
o imieniu Janek, który odzyskał 
tu wzrok i „ujrzał na drzewie 
obraz Najświętszej Panny Marii, 

przecudnym blaskiem otoczo-
n”xxv. Wydarzenie to rozsławiło 
ten teren jako przestrzeń o walo-
rach uzdrowicielskich i charakte-
rze wybitnie kultowym, toteż co-
raz liczniej zaczęli tu przybywać 
pątnicy, dla których powstaje  
z czasem ołtarz, kaplica, a na-
stępnie kościół. Zanim jednak 
wierni będą mogli schronić się 
w murach przestronnej świątyni, 
pielgrzymują do umieszczonej na 
wspomnianej już potężnej lipie, 
wyrzeźbionej również z drewna 
lipowego, słynącej z cudów fi-
gurki Matki Boskiej. I to do niej 
właśnie przyprowadza się cho-
rych i słabych, na przykład niewi-
domego starca ze wsi Raszewo, 
który nie mogąc doczekać się na 
tych, którzy mieli odprowadzić 
go do domu, wyrusza w drogę 
sam: nieporadnie, upadając, ude-
rzając wreszcie głową w drzewo. 
Gdy mężczyzna głośno prosi  
o pomoc Matkę Boską, ta spra-
wia, że ślepiec odzyskuje wzro-
kxxvi. W zbiorze Richarda Kühnaua 
Sagen der Grafschaft Glatz mo-
tywy obydwu przywołanych 
wyżej tekstów odnajdujemy  
w podaniu Das wunderwirkende 
Muttergottesbild an der Linde zu 
Albendorf, w którym jest mowa 
o mieszkającym nieopodal ślep-
cu o imieniu Jan, który często 
przybywa pod wspomnianą 
lipę, by tu żarliwie modlić się  
o przywrócenie zdolności widze-
nia. Gdy mężczyzna pewnego 
dnia, pragnąc wrócić do domu, 
nieporadnie wpada na rzeczone 
drzewo, ocknąwszy się po chwili 
na ziemi spostrzega, że w istocie 
odzyskał wzrok. Krótko po tym 
zdarzeniu miejsce cudownego 
uleczenia cieszyć się zacznie 
ogromną popularnością, o której 
okoliczni mieszkańcy opowia-
dać będą chętnie, przekazując 
sobie tę wiedzę z pokolenia  
na pokoleniexxvii. Początki kultu 
Matki Boskiej Wambierzyckiej 
związane są więc ściśle z histo-
riami cudownych jednostkowych 
uzdrowień za sprawą Świętej.  
Z czasem cud jednostkowy 
nabierze kształtu wydarzenia 
ważkiego w kontekście szer-
szym, istotnym dla zbiorowo-
ści wiernych, co potwierdzają 
opowiadania o niezwykłych oko-
licznościach powstania niedużej 
kaplicy okalającej wzniesiony tu  
w XIII w. ołtarz. Podobno budow-
niczowie nie zdążyli zadaszyć jej 
na czas, choć pracowali szybko 
i w pocie czoła. Wielkie było 
więc ich zdziwienie, gdy mimo 

to – przebudziwszy się następ-
nego dnia – ujrzeli budowlę 
skończoną, co zinterpretowano 
jako cudxxviii. W tematyzującym 
ten sam motyw podaniu Von der 
Erbauung der ersten Kirche unse-
rer Lieben Frauen zu Albendorf, 
opublikowanym w przywoływa-
nym wyżej zbiorze Kühnaua znaj-
dujemy natomiast informację, 
jakoby budowniczy pierwszej 
świątyni wambierzyckiej, prze-
mierzający drogę z miejsca swej 
pracy do Chocieszowa, spotkać 
mieli osobliwego chłopca, któ-
ry zaoferował im swą pomoc  
w nałożeniu na wspomnianą 
świątynię wiązania dachowe-
go, by po chwili zniknąć. Gdy 
mężczyźni powracają w ponie-
działek do pracy, ze zdziwieniem 
spostrzegają, że w istocie ktoś – 
prawdopodobnie anioł – za nich 
zadaszył kościół. Tak przynaj-
mniej opowiadali niejaki Jakob 
Oehlkruck i Melchior Umlauff, 
mężczyźni sędziwi, którzy do-
wiedzieć się o wszystkim mieli 
od swych rodziców i dziadkówxxix. 
Ingerencji sił nadprzyrodzonych 
przypisuje się też osobliwe prze-

sunięcie położenia jednego  
z trzech krzyży usytuowanych 
nieopodal wambierzyckiej Ba-
zyliki Mniejszej. Krzyż środkowy 
usiłowano postawić tak, by znaj-
dował się „na przedłużeniu osi” 
kościoła, ale „[w]krótce ze zdzi-
wieniem zauważono, że krzyż 
sam przesunął się o blisko metr. 
Po dokonaniu dokładnych obli-
czeń okazało się, że dopiero te-
raz stoi idealnie, tak jak chciano.  
W miejscu, gdzie wcześniej znaj-
dował się krzyż, wkopano duży 
specjalnie ozdobiony kamień”.xxx

Aurą cudu otoczone są 
zresztą nie tyko okoliczności 
powstania konkretnych obiek-
tów architektonicznych na wam-
bierzyckiej ziemi, ale też opieka 
nad nimi, co pokazuje opowieść 
o okrutnym i bezbożnym panu 
wambierzyckiego zamku i jego 
pobożnej żonie. Mężczyzna ten 
wpada pewnego dnia na po-
mysł, by podstępnie wysadzić 
w powietrze wambierzycki ko-
ściół. Pozornie okazuje skruchę 
i ofiarowuje świątyni dwanaście 
ogromnych, wypełnionych pro-
chem świec. Do tragedii jednak 

Budowa kościoła w Wambierzycach. Ilustracja z publikacji E. Zimmera, Albendorf, 
sein Ursprung und seine Geschichte bis zur Gegenwart, Breslau 1898.  
Fot. T. Gmerek. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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nie dochodzi, ponieważ, gdy 
podczas nabożeństwa jedna ze 
świec pęka i spada na podłogę, 
a z jej wnętrza wysypuje się 
proch, kilku odważnych męż-
czyzn sprawnie gasi pozostałe. 
Gdy zniecierpliwiony rycerz przy-
bywa niebawem do świątyni, by 
sprawdzić efekt swego podstępu, 
i rozwścieczony usiłuje wjechać 
powozem na szczyt schodów, 
jego pojazd konny rozpada się  
na dwie części, sam okrutnik 
osuwa się w dół, łamie kark  
i niebawem umieraxxxi.

Czy finał wspomnianych 
właśnie wydarzeń łączyć należy 
z mocą Matki Boskiej Wambie-
rzyckiej, wieść gminna milczy, nie 
wymieniając z imienia sprawcy 
cudu – czuwającego nad losem 
swego ludu anonimowego opie-
kuna. Z analizy wybranych opo-
wiadań ludowych ziemi kłodzkiej 
zdaje się jednak jasno wynikać, 
że sportretowana w nich Mary-
ja znamiona takowej opiekunki 
niewątpliwie nosi. Wniosek ten 
potwierdzają m.in. teksty o Świę-
tej zapobiegającej rozprzestrze-
nieniu się zarazy, czy broniącej 
wiernych przed mocą diabła 
i agresją ludzi niegodziwych. 
O pierwszej z wymienionych 
sytuacji mówią opowiadania  
o zawistnych, choć nieszcze-
gólnie rozgarniętych graba-
rzach Meyerze z Wambierzyc  
i Oscherze z Radkowa, którzy nie-
zadowoleni z faktu, że grasująca  
po wojnie trzydziestoletniej za-
raza ominęła ich rodzinne miej-
scowości, postanawiają zatruć ich 
studnie, wrzucając do nich zmar-
łego na zarazę trupa. „Kiedy już 
nieśli trupa i byli bardzo blisko 
studni, padł na nich snop świa-
tła i usłyszeli słowa: ‘poniechajcie 
zamiaru, ani kroku dalej!’ Przera-
żeni porzucili trupa i rozbiegli się  
do swoich domów”xxxii. Bezbożnik 
z Wambierzyc umiera niebawem, 
wydając przed śmiercią wspól-
nika, który zostaje aresztowany  
i spalony w Kłodzku. „W Wambie-
rzycach nad studnią postawiono 
kapliczkę i nazwano ją Studnią 
Matki Bożej. W Radkowie zaś,  
w rynku figurkę wotywną – M.B. 
Szkaplerznej”xxxiii. Inny wariant 
podania o chciwych i bezwzględ-
nych grabarzach wskazuje na sil-
ne związki mężczyzn z diabłem  
i ich plan sprowadzenia w 1680 
roku dżumy poprzez użycie tru-
cizny sporządzonej z „rozciętych 
obrzęków dżumowych”xxxiv, za-
równo – to motyw wspólny  
z opowiadaniem przywoła-

nym wyżej – na mieszkańców 
Radkowa, jak też Wambierzyc. 
Gdy jednak kierując się do 
tej miejscowości przechodzą  
z  osobl iw ym spec yf ik iem  
przy figurze Maryi usytuowanej 
„na granicy Wambierzyc, poczuli 
nagle paraliż w rękach i stopach,  
a grzmiący głos powstrzymał 
ich od dalszego marszu”xxxv. Ten 
sam aspekt mocy Matki Boskiej 
chroniącej przed złem pojawi się  
w opowieści o żyjącym w Słup-
cu, powszechnie nie cenionym 
biedaku o nazwisku Zenker, który 
w pewnym momencie w akcie 
desperacji udaje się na Wilczą 
Góręxxxvi, by tu przywołać dia-
bła. Mężczyzna, skarżąc się na 
swój los i brak pomocy bliźnich, 
prosi czarta: „Jeżeli dasz mi tysiąc 
dukatów i zapewnisz pięć lat po-
myślnego życia, oddam ci moją 
duszę, chyba że wrócę wcześniej 
do Boga”xxxvii. Diabeł przystaje 
na propozycję i dodaje: „dam ci 
szansę. Będziesz miał wówczas 
godzinę czasu na przebycie drogi 
ze Słupca do kościoła w Wambie-
rzycach. Jeśli ci się to nie uda, 
twoja dusza będzie należeć do 
mnie”xxxviii. Po tych słowach czart 
kaleczy lewe ramię nieszczęśnika, 
moczy w jego krwi gęsie pióro  
i podaje mu cyrograf do podpisu. 
W istocie kolejne pięć lat życia 
Zenkera obfituje w powodzenie 
i bogactwo, ale czas ten mija 
szybko i niebawem przed jego 
obliczem zjawia się diabeł. Męż-
czyzna boi się, ale przypomina 
sobie „o łaskami słynącej rzeźbie 
Matki Boskiej, stojącej w szklanej 
skrzynce na ołtarzu wambierzyc-
kiego kościoła. Wiele o niej sły-
szał, ale dotąd niczemu nie dawał 
wiary. Teraz poprzysiągł Matce 
Boskiej, że się poprawi i ze zbytku 
otrzymanego od diabła wystroi 
pięknie wnętrze świątyni, jeśli 
tylko szczęśliwie dotrze do celu.  
I oto zdawało mu się nagle, że 
cudowna figura unosi się przed 
nim w powietrzu”xxxix. Zenker wy-
pełnia więc bez komplikacji zada-
nie i wbiega na schody świątyni  
w Wambierzycach, a rozzłoszczo-
ny diabeł rwie cyrograf na strzę-
py i ciska je pod nogi mężczyzny, 
który teraz staje się człowiekiem 
pobożnym i bogobojnymxl. 

Podczas gdy w przywoła-
nym tekście Matka Boska chro-
ni bohatera przed mocą diabła,  
w podaniu Wie die Muttergottes 
zu Albendorf das Messer eines 
Räubers in Holz verwandelt roz-
tacza swą opiekę nad skromną 
dziewczyną zaatakowaną przez 

brutalnego rabusia na ścieżce 
wiodącej do wambierzyckiej 
świątyni. Gdy mężczyzna rzuca 
się na swą ofiarę ze sztyletem, 
ta głośno zwraca się o pomoc  
do Matki Boskiej Wambierzyckiej. 
W tym momencie broń rabusia 
zamienia się w niegroźny przed-
miot z drewna, który cudownie 
ocalona dziewczyna zanosi  
do wambierzyckiej świątynixli. 
Tyle o Wambierzycach w kon-
tekście kultu maryjnego.

Nowa Wieś

Również opowieści związa-
ne z Nową Wsią mówią o Matce 
Boskiej ratującej z opresji ludzi 
pobożnych: pomagającej odna-
leźć zaginionego członka rodziny, 
czy odzyskać wolność. Punktem 
finalnym tych tekstów jest wznie-
sienie świątyni w Nowej Wsi  
w akcie dziękczynnym. Jedna  
z opowieści na ten temat wiąże 
je z zaginięciem Barbary, córki 
rycerza Rolanda władającego 
w XV w. niewielkim zamkiem  
w okolicy. Gdy dziewczynka nie 
wraca do domu przed nasta-
niem nocy, zrozpaczeni rodzice 
modlą się żarliwie, aż w końcu 
ojciec składa ślubowanie Matce 
Boskiej i św. Barbarze, zgodnie 
z którym w przypadku odnale-
zienia zaginionej, zobowiązuje 
się wznieść kaplicę na cześć 
wspomnianych Świętych. „Oj-
ciec dotrzymał słowa, po nie-
długim czasie stanęła kaplica 
pod wezwaniem św. Barbary,  
a w jej ołtarzu umieszczono ob-
raz patronki, ale z twarzą córeczki 
rycerza. Wiernych zapraszał na 
modlitwę ufundowany niewielki 
dzwon z datą 1486, umieszczo-
ny na wieży kaplicy. Dzwon ten 
widziano jeszcze w XIX w.”xlii. 
Kaplicę po latach zastąpiono 
kościołem pw. św. Małgorzaty, 
a następnie – w XVII w. – kolej-
nym pw. Wniebowzięcia NMP  
i św. Barbary, który ufundo-
wał ówczesny właściciel tutej-
szych ziem, Johann Arbogast 
von Annenberg. Natomiast 
budowę obecnej świątyni  
w Nowej Wsi miał po części 
sfinansować Michael Wentzel 
von Althann. Brał on udział  
w  O d s i e c z y  Wi e d e ń s k i e j ,  
w trakcie której walczył wraz 
z poznanym wcześniej tajem-
niczym księciem S. Ten trafia 
jednak do niewoli, z której 
wykupuje go von Althann, by 
następnie przewieźć kompana  
do otrzymanych właśnie od cesa-

rza ziem Althannów w Międzyle-
siuxliii. Książę S. odzyskuje zdrowie 
i opuszcza gościnne dobra, by 
spotkać się z ich właścicielem 
po latach i opowiedzieć mu  
o swym ślubowaniu złożonym 
Matce Boskiej podczas niewoli. 
Mężczyzna obiecał wówczas,  
że po odzyskaniu wolności zbu-
duje kościół. Von Althann ofe-
ruje miejsce na własnej ziemi,  
na której jest „wiele pięk-
nych zakątków. Żyją na niej 
ludzie pobożni, którym przy-
da się nowa, jeszcze jedna, 
bardziej okazała świątynia,  
w której będą zatrzymywać się 
pielgrzymi, często tędy wędru-
jący od Barda, czy Wambierzyc 
przez Kłodzko do Kralików (Cze-
chy), a dalej do Mariazell (Au-
stria). Zaraz jutro jak pogoda do-
pisze udamy się na poszukiwanie 
odpowiedniego miejsca. Budowę 
powierzymy naszym wspaniałym 
architektom, braciom Carove. Oni 
sprostają zadaniu”xliv. Budowa 
rozpoczyna się niebawem.

Bardo

Szczególne miejsce wśród 
opowieści o niezwykłych miej-
scach ziemi kłodzkiej zajmu-
ją teksty o kulcie maryjnym  
w Bardzie. Mowa w nich m.in. 
o rannym czeskim rycerzu Do-
broszu, który dociera do zagro-
dy kmiecia Boratyna, położonej 
niedaleko bardzkiego grodu. 
Tu otrzymuje opiekę i pomoc, 
ale słabnie coraz bardziej, aż  
w końcu, czując zbliżający się 
kres życia, ostatkiem sił wychodzi 
z chaty, by udać się pod kamien-
ny krzyż. Tu modli się żarliwie 
 i w pewnym momencie spo-
strzega stojącą przed nim Matkę 
Boską, która każe mu udać się  
do leśnego źródełka i obmyć 
jego chorą rękę wodą: „Opo-
wiadaj wszystkim, których napo-
tkasz, że obrałam gród bardzki, 
aby czynić tu cuda i umacniać 
wiarę ludzką w Boga. W świąty-
ni jest moja podobizna, niechaj 
ludzie modlą się tam, a uzyskają 
wiele łask”xlv. Mężczyzna udaje się 
do źródełka, zanurza w nim rękę 
i spostrzega, że kończyna odzy-
skuje zdrowie, a rany znikają. 

Z czasem Bardo staje się 
celem pielgrzymek, w trakcie 
których wierni odwiedzają świą-
tynię, kaplicę, ale też źródełko 
Marii, „któremu tradycja przypi-
suje również cudowne właściwo-
ści”xlvi. Na stronie internetowej 
Bardo… na tropie tajemnic hi-
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storii odnaleźć można nieco inną 
wersję tzw. legendy bardzkiej. 
Opowieść tę miał w 1523 r. zapi-
sać cysters Stefan, natomiast do 
czasów współczesnych zachować 
się miała w siedemnastowiecz-
nym przekazie. Oto ona: „Tutaj, 
gdzie obecnie stoi kościół, przed 
prawie 300 laty pewien służący 
ujrzał Figurę Najświętszej Dzie-
wicy, która dotąd znajduje się  
w kościele. Oznajmiła mu ona, 
iż Dziewica Boża na tym miejscu 
obrała sobie siedzibę i świąty-
nię, gdzie chce być szczególnie 
czczona. Figura natomiast uka-
zała się młodzieńcowi na znak,  
że właśnie tu stanie owa świąty-
nia. Dlatego też należy ją czcić 
coraz bardziej. Wkrótce po tym 
pewien Czech złamał sobie przy-
padkowo nogę. Złożył on ślub 
nawiedzenia Figury Najświęt-
szej Dziewicy, by sobie uprosić 
powrót do zdrowia. Prośba jego 
została wysłuchana. Dlatego 
ów Czech zbudował na cześć 
Najświętszej Dziewicy Maryi  

i na świadectwo doznanego 
cudu drewnianą kaplicę. Kiedy 
jednak do tej kaplicy, w której 
była umieszczona cudowna Fi-
gura przybywało bardzo wielu 
pielgrzymów, a on wiedział,  
iż chorzy, umierający, uwięzie-
ni, poszkodowani przez ogień, 
wodę, zagrożeni przy porodzie 
czy też innymi nieszczęścia-
mi doznawali tu pomocy”xlvii.  
W istocie Matka Boska Bardzka 
opieką szczególną otacza ludzi 
narażonych na niebezpieczeń-
stwo, co potwierdza historia 
O nyskim potworze: „w 1640 r. 
podczas wojny trzydziestoletniej 
oddział szwedzkich rajtarów do-
tarł do Przyłęku, chcąc złupić 
osadę. Na jednej z wysp poro-
śniętej sitowiem, na rozlewisku 
między Bardem a Przyłękiem, 
schroniło się wielu ludzi z dobyt-
kiem. Rzeka była głęboka, stan 
wody wysoki, uchodźcy czuli się  
na wyspie bezpieczni. Jeden  
z rajtarów, licząc na obfitą 
zdobycz, postanowił na koniu 

przepłynąć rzekę i dostać się 
na wyspę. Gdy wjechał do wody, 
wśród zgromadzonych na ostro-
wie ludzi zapanowała panika. 
Wszyscy zaczęli się głośno modlić  
do Matki Bożej Bardzkiej. Wte-
dy z wody wynurzył się olbrzymi 
potwór o wyglądzie wieloryba, 
rzucił na rajtara i połknął go. Jego 
kompani, widząc co się stało  
z kolegą, w popłochu pouciekali. 
Od tego czasu jednak w Nysie już 
nie widziano potwora”xlviii.

Jak wieść niesie, znamiona 
zjawiska nadprzyrodzonego 
miało nie tylko uzdrowienie przy-
wołanego wyżej Dobrosza, czy 
otoczenie opieką ludności nara-
żonej na napad Szwedów, lecz 
też ocalenie figurki Matki Boskiej 
podczas pożaru kościoła w 1525 
roku. Gdy rozszalały żywioł dotarł 
do bardzkiej świątyni, na ratu-
nek cudownej figurce pospieszyć 
miało dwóch mnichów, spośród 
których jedynie jeden dotarł  
do rzeźby. Osłonił ją swym 
ciałem, ale sam zginął w pło-
mieniach. Rzeźba przetrwała 
kataklizm w stanie niemal nie-
naruszonym, co odczytano jako 
ewidentny cudxlix.

Zdaniem Herziga i Ruchnie-
wicz, cudowny wizerunek Matki 
Boskiej Bardziej jest „najstarszym 
wyobrażeniem Maryi na Ślą-
sku”l, choć dokładna data jego 
powstania nie jest znana. Praw-
dopodobnie pochodzi z pierw-
szej połowy XIII wieku, być może  
z pierwszych lat tego stulecia,  
i jest dziełem albo mistrzów nad-
reńskich, albo czeskich. Wiado-
mo jednak, że ponad trzy wieki  
po wspomnianym pożarze,  
w roku 1885, figura została od-
restaurowana przez zakonnice  
z klasztoru w Weißwasserli. Choć 
w okresie reformacji i wojen 
husyckich ruch pielgrzymkowy 
do Barda uległ zahamowaniu, 
odrodził się w okresie później-
szym, tak że w latach 1686-1702  
na mocy decyzji opata cystersów 
kamienieckich wzniesiony zosta-
nie w tej miejscowości okazały 
kościółlii.

Inne miejscowości

Opowieści z motywami 
maryjnymi związane z innymi 
miejscowościami ziemi kłodzkiej 
mówią zarówno o Matce Boskiej 
broniącej swych wizerunków  
w obliczu niekiedy naznaczo-
nych wandalizmem zachowań 
niewiernych, chroniącej ludzi 
poczciwych przed zakusami 

diabła, czy uzdrawiającej. W ten 
kontekst wpisuje się tekst o ma-
gicznej mocy obrazu Matki Bo-
skiej, wiszącym gdzieś nieopodal 
Kopanki. Jak wieść niesie, strzelał  
do niego jakiś anonimowy 
Szwed, ale wizerunek Maryi  
i Dzieciątka nie doznał żadnego 
uszczerbku. Podobno dziury 
po kulach widać było jedynie  
na brzegach obrazu, a ostatnia 
z kul odbiła się od gwoździa  
i śmiertelnie trafiła w serce 
bezbożnego strzelcaliii. W tym 
wypadku przekaz ludowy czyni  
z Matki Boskiej instancję nad-
przyrodzonego wymiaru spra-
wiedliwości, przywracającą ład 
w obliczu sztubackiego aktu 
bezprawia i wandalizmu. Nie 
dziwi więc, że w opowiadaniach 
ludowych bogobojni wierni 
zwracać się będą do Świętej  
w momentach próby czy lęku. 
Tak dzieje się w Diabelskim 
Koniu, tekście opisującym mo-
ment porwania duszy grzesz-
nika w czeluści piekielne. Takie 
wydarzenie dane było obser-
wować kowalowi Hermanowi 
z Domaszkowa, który pewne-
go razu zostaje w środku nocy 
obudzony przez podróżnego 
„otulon[ego] wielką czarną 
opończą”liv. Ten prosi o szybkie 
podkucie konia, płaci sowicie  
i znika w ciemnościach. Następ-
nego dnia okazuje się, że zmarł 
mieszkający po sąsiedzku grzesz-
nik, więc „[k]owal domyślił się,  
że tym koniem była dusza zmar-
łego i to na niej diabeł popędził 
wprost do piekła. Ze złotych 
monet zrobił krzyżyk i ofiarował 
go Matce Boskiej w parafialnym 
kościele”lv, co zabezpieczy mu 
spokojną przyszłość, czego nie 
można powiedzieć o kowalu  
z Zacisza koło Nowej Rudy.  
U niego także w nocy zjawia 
się jeździec proszący o szybkie 
podkucie konia, który w którymś 
momencie przemawia znanym 
kowalowi głosem. Jak się po-
tem okaże, była to dusza jego 
znajomego, młynarza, którego 
tej właśnie nocy porwał dia-
beł. Kowal – w przeciwieństwie  
do swego kolegi po fachu  
z opowieści przywołanej powyżej  
– nie składa ofiary Matce Boskiej 
i umiera kilka dni późniejlvi.

 Poniekąd motyw opieki Mat-
ki Boskiej nad własnym wizerun-
kiem wzbogacony o komponent 
uzdrowienia za sprawą Świętej 
tematyzuje tekst Das wandernde 
Bild in der Waldkapelle zwischen 
Zettritz und Walddorf. Mowa  

Matka Boska Bardzka. Ilustracja z książki Ein Wallfahrtsbüchlein zu Ehren der 
allerselig. Gottesmutter Maria…, Albendorf 1915. Fot. T. Gmerek. Ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej
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w nim o chorej mieszkance Sta-
rego Wielisławia, która w obliczu 
zbliżającej się śmierci oddaje się 
żarliwej modlitwie do Matki Bo-
skiej. Święta zjawia się jej we śnie 
i obiecuje uzdrowienie pod wa-
runkiem, że kobieta doprowadzi 
do umieszczenia w lesie, nieopo-
dal Szczytnej, wiszącego w jej 
chacie obrazu Maryi i do wybu-
dowania w tym miejscu kaplicy. 
Tak się w istocie stanie i kobieta 
odzyska zdrowie. Wspomniany 
obraz po jakimś czasie zostanie 
jednak przeniesiony przez anoni-
mowych pielgrzymów do Wam-
bierzyc, ale niedługo tam zabawi, 
bo wkrótce, nie wiedzieć w jaki 
sposób, pojawi się ponownie na 
swoim dotychczasowym miejscu, 
a więc na drzewie rosnącym tuż 
przy leśnej kaplicylvii.

Góry i źródła

Do miejsc kultu maryjnego 
na ziemi kłodzkiej należą nie 
tylko miasta czy wioski, ale też 

konkretne wzniesienia czy góry, 
co pokazują opowieści o Iglicznej 
i Cierniaku. 

Igliczna 

Ponieważ po wojnach pru-
sko-austriackich w XVIII w. zie-
mie te przeszły we władanie 
Prusaków, tutejsza ludność do-
tychczas chętnie pielgrzymują-
ca do austriackiej miejscowości 
Mariazell zaczęła napotykać  
na przeszkody. I w takich właśnie 
okolicznościach w 1750 r. pewien 
ubogi wyrobnik Krzysztof Veit 
ma widzenie, podczas którego 
Matka Boska prosi go, by udał się  
do Mariazell i przyniósł stam-
tąd jej figurkę. Gdy mężczyzna 
wypełnia polecenie Świętej 
i przynosi rzeźbę do swojej 
izby w Wilkanowie, Maryja 
zjawia się ponownie i prosi 
o umieszczenie swej figury  
w miejscu dostępnym dla więk-
szej liczby wiernych: Krzysztof 
wpada więc na pomysł, by 

przenieść rzeźbę na górę zwa-
ną Ostrogórą Śnieżnicką, a teraz 
Igliczną (847 m n.p.m.). Figura 
zostaje postawiona pierwotnie 
między konarami potężnego 
buka, a następnie – po wi-
churze, która niszczy drzewo,  
nie uszkadzając jednak przy tym 
rzeźby – w wybudowanej spe-
cjalnie do tego celu kapliczce. 
Po latach wzniesiony zostanie 
tu, poświęcony w 1782 roku, 
kościół Matki Bożej Śnieżnejlviii. 
Jan Paweł II, który bywał tu też 
w latach 1967-1968, ukoronuje 
figurkę Matki Boskiej podczas 
swojego pobytu we Wrocławiu 
w 1983 r.lix. 

Matka Boża Śnieżna słynie 
przede wszystkim z uzdrowień, 
co potwierdza historia małego 
Kurta, syna Laurenca Franka. 
Ponieważ dziecko to traci wzrok 
na skutek wpadnięcia do dołu  
z gaszonym wapnem, rodzice 
udają się wraz z nim „do cudow-
nej figurki Pani na Iglicznej”lx. 
Święta wysłuchuje ich modlitw 
i po trzech dniach Kurt odzyskuje 
wzroklxi. Za sprawą Matki Boskiej 
z Iglicznej do zdrowia powraca 
także syn właściciela młyna  
z Wilkanowa, urodziwy Amos, 
któremu tryby młyna miażdżą 
dłoń. Odzyskawszy przytom-
ność, młodzieniec prosi bliskich, 
by pomogli mu dotrzeć do cu-
downej figurki. „Wierzył, że tylko 
ona może mu pomóc. Modlił się 
długo i żarliwie dopóty, dopóki 
starczyło mu sił. Po powrocie  
do domu odniósł wrażenie, jak-
by w ręce wracało mu czucie,  
a po miesiącu tylko blizny na dło-
ni były świadectwem tamtego 
straszliwego wydarzenia. Ręka 
stała się sprawna jak dawniej. 
Namalowany przez Amosa obraz 
przedstawiający go na tle młyna 
w momencie nieszczęścia, wisi 
do dziś w krużganku kościoła”lxii. 

Cierniak

Kolejne wzniesienie ziemi 
kłodzkiej istotne w kontekście 
kultu maryjnego i otaczającej 
go aury cudowności to Cierniak  
(570 m n.p.m.), na którym znajdu-
je się kaplica zbudowana przez 
Antoniego Wachsmannalxiii, 
sołtysa wsi Radochów nieopo-
dal Lądka-Zdroju, na pamiątkę 
jego cudownego uzdrowienia. 
Otóż pewnego dnia podczas ką-
pieli mężczyzna miał zauważyć, 
że jego skóra zaczyna się dosyć 
intensywnie łuszczyć. Ponieważ 
nie pomagały na tę przypadłość 

żadne specyfikilxiv, zdesperowa-
ny zaczął się modlić, a było to  
15 sierpnia 1836 roku, składa-
jąc przysięgę, że w przypadku 
uleczenia ufunduje kapliczkę 
na szczycie Cierniaka. „I stał się 
cud. Na drugi dzień rano, kiedy 
otworzył oczy, zobaczył, że jego 
skóra jest gładka niczym aksamit. 
Szczęśliwy, dotrzymując słowa, 
w ciągu pięciu lat wspólnie  
z synami wybudował na górze 
drewnianą kaplicę i umieścił  
w niej obraz przedstawiający 
Matkę Boską Wspomożenia 
Wiernych”lxv. Ponieważ wieść  
o zdarzeniu rozprzestrzeniła się 
szybko, kaplicę zaczęli nawiedzać 
coraz liczniejsi wierni, toteż  
w 1851 roku uzdrowiony sołtys 
wzniósł nie tylko większą, ale też 
murowaną. Wkrótce zamiesz-
kał tu pustelnik Ernö Haucke  
i prawdopodobnie dzięki nie-
mu powstały kamienne schody 
wiodące na Cierniak. „Od 1854 
góra Cierniak jest […] miejscem 
pielgrzymek […], a wokół kapli-
cy na przełomie XIX i XX wieku  
z inicjatywy kolejnego, szóste-
go pustelnika Jana Hoheisela 
postawiono czternaście stacji 
drogi krzyżowej oraz grotę 
dla kopii figurki Matki Boskiej  
z Lourdes”lxvi. 

Źródła

Szczególnie trudny okres  
w dziejach ziemi kłodzkiej to czas 
w trakcie i po wojnie trzydziesto-
letniej. To okres, który pochłonął 
bardzo dużo ofiar nie tylko w wy-
niku walk, ale też epidemii dżu-
my, tyfusu czy cholery. Bezbronni 
ludzie kierowali więc swe proś-
by błagalne do Boga, próbując 
zjednać łaskę Wszechmocnego 
tworzeniem nowych miejsc kul-
tu religijnego. Historia Cudowna 
woda ze źródełka Marii opowiada 
właśnie o takim trudnym czasie 
w dziejach Czermnej i o postaci 
bogobojnego, światłego Wlasti-
mira, który wyrusza samotnie  
w drogę, w poszukiwaniu „miej-
sca wolnego od zarazy”lxvii.  
W końcu znużony wędrówką za-
sypia, oparłszy się o pień buka, 
i w trakcie snu ma osobliwe 
widzenie. Widzi we śnie Matkę 
Boską, która pochwaliwszy jego 
religijność i ofiarność obwieszcza 
powstanie niezwykłego źródła: 
„Napij się z niego wody, obmyj 
spocone ciało, a zmęczenie szyb-
ko cię opuści. Napełnij naczy-
nie, które masz ze sobą i wracaj  
do swoich z radosną nowiną, 

Matka Boska Śnieżna. Ilustracja  z książki Kurze Beschreibung  
der Wallfahrtsstätte Maria Schnee auf dem Spitzigen Berge… Fot. T. Gmerek.  
Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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że lek którego szukałeś już zna-
lazłeś! Po kilka kropel tej wody 
wlewaj do studzien, stawów 
i strumienia, a ich wody staną 
się zdrowe i gnębiące was zarazy 
ustąpią. Nie zapomnij i innych 
nakłonić, żeby przy tej czynno-
ści odmawiali modlitwy za dusze  
w czyśćcu cierpiące. Pamiętaj 
Wlastimirze, że wody w tym 
źródełku nigdy nie zabraknie i 
że zawsze będzie ona miała moc 
uzdrawiającą”lxviii. I rzeczywiście 
po przebudzeniu Wlastimir spo-
strzega źródło, którego wcześniej 
w tym miejscu nie było, i czyni 
tak, jak rzekła Maria. Zaraza za-
czyna ustępować, a nawet nie-
którzy innowiercy przyjmują 
wiarę katolicką. 

 Mocą niezwykłą odznacza 
się także woda ze studzienki 
położonej w okolicy Brzozowia. 
Podobno niegdyś pewnej poboż-
nej, ociemniałej Czeszce przyśni-
ło się, że przyszła do niej Matka 

Boska, która kazała jej udać się 
o 6.00 lub 6.30 rano do wspo-
mnianej studni. Tu dziewczyna 
ma znaleźć trzy płonące świe-
ce. Następnego dnia udaje się z 
matką w wyznaczone miejsce, tu 
– znalazłszy wspomniane świece 
– obmywa się wodą studzienną  
i w tym momencie odzyskuje 
wzrok. Tej samej łaski doznać 
miało też kilku mieszkańców 
Słonegolxix.

 
Uwagi końcowe

Z opowiadań ludowych ziemi 
kłodzkiej z motywami maryjny-
mi wyłania się obraz dobrotli-
wej i łaskawej Świętej, z jednej 
strony chętnie uzdrawiającej  
i otaczającej opieką człowieka 
bogobojnego, nie pozwala-
jącej mu wpaść w sidła mocy 
nieczystych, chroniącej przed 
brutalnością współziomków,  
z drugiej natomiast skutecznie 

dbającej o powstawanie miejsc 
kultu religijnego i nie godzącej 
się na niszczenie tych już istnieją-
cych. To wizja Matki Boskiej tyleż 
dobrodusznej wobec wiernych  
i ufających, co bezwzględnej wo-
bec grzesznych i niegodziwych, 
penetrującej ziemię kłodzką  
i zaznaczającej swą obecność 
w różnorodnych zakątkach tej 
krainy: miastach i miasteczkach, 
wsiach i osadach, lasach, górach 
i źródłach. Taki obraz Maryi prze-
chowują badane w niniejszym 
artykule opowiadania, do któ-
rych należą teksty różniące się 
zarówno proweniencją, bo po-
chodzące ze zbiorów polskich 
i niemieckojęzycznych, jak też 
formą, ponieważ znaleźć wśród 
nich można podania czy legendy 
ludowelxx oraz te sprawnie ubrane 
w kostium tekstu przystępnego 
dla współczesnego miłośnika re-
gionu, jedynie wybiórczo czer-
piące z surowej tkanki folkloru.  

O wykorzystaniu w niniejszym 
szkicu i jednych i drugich zadecy-
dował ich jednaki rdzeń, osadzo-
ny głęboko w podłożu literatury 
ludowej. Szkic ten nie wyczerpu-
je tematu, jedynie przybliża jego 
specyfikę, nakreśla główne rysy 
wizerunku maryjnego, postulując 
jednocześnie dalsze badania rzu-
cające światło na manifestującą 
się w analizowanym materiale 
wspólnotę doświadczeń i po-
strzegania otaczającej człowie-
ka rzeczywistości, nie zawsze 
czytelnej, nie zawsze dającej się 
racjonalnie wyjaśnić, wyrastają-
cej z głębokiej wiary w obecność 
nadprzyrodzonych sił będących 
w stanie przywrócić ład i porzą-
dek, uczynić życie łatwiejszym  
i bardziej zrozumiałym.

Tekst pierwotnie zamieszczo-
no  na łamach 14. tomu „Zeszytów 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej” z 2017 
roku
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wieków wielokrotnie zmieniało właścicieli, pozostając jednak „w rękach rodzin szlachec-
kich”, A. Herzig, M. Ruchniewicz, op. cit., s. 38.
XLIV  R. i L. Majewscy, Legendy…, t. 2, s. 74.
XLV Ibidem, s. 27.
XLVI  Ibidem, s.  27.
XLVII  Http://www/bardo.info.pl/legendy.html#ocudach (dostęp: 6.11.2015).
XLVIII  Ibidem.
XLIX Zob. http://www.bardo.info.pl/legendy.html#ocudach (dostęp: 5.11.2015); R. i L. 
Majewscy, Legendy…, t. 2, s. 29: M. Sikorski, Sekrety sanktuarium w Bardzie, Wrocław 
1993, s.14.
L  A. Herzig, M. Ruchniewicz, op. cit., s. 173.
LI  Zob. http://ministranci-lektorzy-bardo.bloog.pl/id,2721634,title,Figurka-Matki-Bozej-
Bardzkiej-Strazniczki-Wiary,index.html?smoybbtticaid=615e39 (dostęp: 6.11.2015).
LII  Zob. A. Herzig, M. Ruchniewicz, op. cit., s. 173.
LIII  Zob. R. Kühnau, Sagen…, 1914, s. 124-125.
LIV  R. i L. Majewscy, Legendy…, t. 2, s. 69.
LV  Ibidem, s. 69.
LVI  Zob. R. Kühnau, Sagen…, 1914, s.75.
LVII  Zob. Kühnau, Sagen…, 1978, s. 160.
LVIII  Zob. R. i L. Majewscy, Legendy…, t. 2, s. 52-56; R. Kühnau, Sagen…, 1978, s. 242-243.
LIX  Zob. http://www.ziemiaklodzka.pl/atrakcje-turystyczne/sanktuaria-kult-religijny/
sanktuaria (dostęp: 4.11.2015).
LX  R. i L. Majewscy, Legendy…, t. 2, s. 56.
LXI  Zob. R. Kühnau, Sagen…, 1978, s. 243.
LXII  R. i L. Majewscy, Legendy…, t. 2, s. 60.
LXIII  Zob. W. Chądzyński, Wędrówki po Dolnym Śląsku i jego stolicy. Fakty, legendy, 
sensacje, Wrocław 2012, s. 282.
LXIV  Zob. ibidem, s. 279.
LXV  Ibidem, s. 380.
LXVI  Ibidem, s. 280.
LXVII  R. i L. Majewscy, Legendy…, t. 1, s. 89.
LXVIII  Ibidem, s. 90.
LXIX  Zob. R. Kühnau, Sagen…, 1978, s. 122.
LXX  W niniejszym artykule często posługuję się terminem ‘opowiadanie ludowe’, nie wy-
rokując, czy w konkretnym przypadku badanego tekstu mamy do czynienia z podaniem 
czy legendą. Bliżej zagadnieniami genologicznymi zajmuję się w mojej książce Od lasu 
po góry, od domu po grób... Polska i niemiecka bajka ludowa ze zbiorów Oskara Kolberga 
i braci Grimm, Warszawa 2005 oraz w znajdującym się obecnie w druku artykule Ziemia 
Kłodzka w opowiadaniach ludowych. 

Przypisy:
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 Leży przede mną niewielka 
książeczka o całkiem po żółkłych 
kartkach. Od chwili jej wydania  
w Zurichu minęło 130 lat. Zawiera 
34 strony wyjątkowo cieka wych 
informac ji na temat historii 
miasta i zdroju, architektury, 
lecznictwa, wypoczynku, rozry-
wek, wy cieczek do pięciu dolin 
otaczających Duszniki. Poleca 
uwadze działalność orkiestry 
zdrojowej, koncertującej trzy 
razy dziennie na promenadzie 
i sali koncertowej za muszlą  
dla gości kuracyjnych oraz tury-
stów. Zachęca do lektury bogato 
zaopatrzonej biblioteki zdrojo wej 
oraz 150 tytułów wielojęzycz-
nych gazet. Poleca miejscowe 
przewodniki turystyczne w ilości  
19 ofert, zdrojowe biuro kąpie-
lowe, gdzie ordynuje jedenastu 
lekarzy, Teatry Zdrojowy i Miej-
ski, dające spektakle pięć dni  
w tygodniu. Dziś możemy tylko 
pozaz drościć takiej działalno-
ści kulturalnej To jeszcze nie 
wszystko. Jest plan najdogod-
niejszych połączeń kolejowych 
ze stolicami miast europejskich, 
ceny bile tów i godziny odjazdu 
pociągów z dworców w Kłodzku 
i Nachodzie, karty dań restauracji 
dworcowych, która swoim zesta-
wem może zadziwić dzisiejszych 
szefów renomowanych restau-
racji w dużych miastach. Całość 
zamyka plan Zdroju z wyszcze-
gólnieniem 72 pozycji, na które 
składają się: pensjonaty, hotele, 
re stauracje, również te koszerne, 
źródła wody mineral nej, zakłady 
fotograficzne, 15 sklepów znaj-
dujących się w Hali Spacerowej 
i Bazarze Fuksa, mieszczącego 
się tuż za ogrodzeniem Parku 
Zdrojowego. Opisane są trasy 
spacerowe wokół Zdroju, liczące 
łącznie 42 kilometry. Znajdziemy 
też wiele innych praktycznych in-
formacji. Tytuł okładki brzmi:  „Eu-
ropeische Wanderbilder NO. 24. 
„Bad Reinerz" Von Paul Dengler 
mit 13 ilustrationen von Johan 
Weber und 2 karte. Verlag von 
Orelli Fusli+Co. Zurich, A. Git-
te, Palais Royal Paris. C. Smith  
+ Son, 63 Charing Cross London". 
Jak wynika z tekstu były jeszcze 
trzy wydania tego prospektu, 
opra cowanego przez ówcze-

snego burmistrza Reinerz Pau-
la Denglera. Na planie Zdroju  
pod pozycją 10 zaznaczono 
pensjonat „Eldorado", a wy żej  
pod 11. widnieje willa „Aust", 
nazwana w latach później-
szych „Cecylia". Oba te obiekty 
powstały na początku lat osiem-
dziesiątych XIX wieku. Posiadały  
po czterdzie ści miejsc noclego-
wych i oba pensjonaty prowa-
dziły siostry zakonne. 

Lista kuracjuszy „Bad Re-
inerz" z przełomu lat 90-tych 
XIX w. wymienia osobę Wikto-
ra von Magnusa, przemysłow-
ca z Warszawy, który miesz kał  
w pensjonacie „Eldorado". Wik-
tor Magnus (18331912) był  
z wykształcenia leśnikiem.  
Po powstaniu stycz niowym osiadł  
w Warszawie, gdzie został dy-
rektorem Stowarzyszenia Spo-
żywców „Merkury" i inicjatorem 
budowy kolejki wilanowskiej. Był 
też melomanem i ak tywnym 
członkiem Warszawskiego To-
warzystwa Muzycznego oraz 
kolekcjonerem obrazów. Wraz 
z rodziną bywał wielokrotnie w 
Dusznikach-Zdroju w latach 1890 
- 1911. Korzystając z dużej przy-
chylności władz miejscowych 
ufundował pomnik Fryderyka 
Chopina, który w obecności 
fundatora w dniu 19 czerwca 
1897 roku odsłonił burmistrz Paul 
Dengler. Opis uroczystości znaj-
duje się w monografii P. Denglera 
„Geschichte des Bades Re inerz”. 
Drut und Verlag von Richard Pohl 
in Reinerz 1903". Pomnik możemy 
oglądać w Parku Zdrojowym tuż 
przy Dworku Chopina.

Przy tej sposobności pra gnę 
przedstawić postać wykonawcy 
pomnika i plakietek Stanisława 
Romana Lewandowskiego. Zna-
my okoliczności powstania po-
mnika, natomiast mało wiemy  
o jego twórcy. Stanisław Lewan-
dowski urodził się w 1859 roku 
w miejscowości Kotliny koło 
Piotr kowa. Zmarł w 1940 roku  
w Warszawie. Początkowo był ak-
torem, studiował też medycynę, 
ostatecznie poświęcił się rzeźbie. 
W latach 1879 1882 uczył się  
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych u prof. Walerego Kundmana 
i Kaspra von Zumbuscha. Po stu-

diach krótko przebywał w Krako-
wie i Lwowie, w latach 1894 1932 
z krótkimi przerwami mieszkał 
w Wiedniu, a w 1932 r. przeniósł 
się na stałe do Warszawy, gdzie 
objął stanowisko konserwatora 
Państwowych Zbiorów Sztuki 
na Zamku Królewskim. Projek-
tował rzeźby monumentalne, 
między innymi nieistniejący 
już pomnik Mickiewicza w Rze-
szowie , Ukrainkę z dzieckiem  
we Lwowie, posągi Kajus Grak-
chus i Sokra tes w gmachu par-
lamentu wiedeńskiego w 1918, 
epita fia, nagrobki, medaliony  
i plakietki oraz medale bite stem-
plem. W 1897 roku zaprojektował 
plakietę po mnikową z podobizną 
Fryderyka Chopina w Duszni kach 
- Zdroju. 

Uważam też za właściwe 
przypomnieć zacną postać 
burmistrza Paula Dengle -
ra, sprawującego swój urząd 
w latach 1867-1903, organizatora 
od 1872 roku „Dni Uzdrowisk Su-
deckich", wybitnie zasłużonego 
dla rozwoju Dusznik Zdroju. Był 
wyjątkowo przyjaźnie nastawio-
ny do Polaków. Zorganizował 
polską bibliote kę w uzdrowisku, 
popierał wydawnictwa rekla-
mowe w języku polskim. Wiele 
ciekawych informacji na temat 
osób zamieszkałych w poszcze-
gólnych obiektach do starczają 
prowadzone przez dusznicki ma-
gistrat listy gości. Pozwala to dziś 
precyzyjnie określić nazwiska  
i pozycję społeczną dawnych go-
ści kuracyjnych i prze bywających 

Ryszard Grzelakowski

DZIEDZICTWO KULTUROWE W DUSZNICKIM ZDROJU
„Kto nie szanuje przeszłości, nie ma przyszłości”. (Kardynał Stefan Wyszyński)

Pomnik Fryderyka Chopina ufundowany przez Wiktora Magnusa.
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w mieście w interesach. Na zwiska 
gości to temat zasługujący  
na specjalne opra cowanie. Wspo-
mnę tylko, że w czasie I wojny 
światowej w pensjonatach „El-
dorado" i „Cecylia" przebywali 
na rekonwalescen cji major Ade-
nauer i kapelan wojskowy ksiądz 
Ber nhard Lichtenberg późniejszy 
proboszcz katedry św. Jadwigi, 
największej świątyni, założonej  
w 1930 roku w diecezji berliń-
skiej, 

Ks.Bernhard Lichtenberg 
urodził się 3 grudnia 1875 roku 
w Oławie na Dol nym Śląsku,  
w zamożnej rodzinie kupieckiej, 
jako syn Augusta i Emilii Rubrioh.

12 marca 1895 roku ukończył 
Królewskie Gimnazjum w Oławie, 
zdając egzamin doj rzałości z wy-
różnieniem. Po maturze studio-
wał teologię, najpierw w Insbruc-
ku, następnie do 3 października 
1898 r. na Uniwersytecie Wro-
cławskim. 21 czerwca 1899 roku 
kar dynał Georg Kopp udzielił mu 
święceń kapłańskich w katedrze 
wrocławskiej. Jako neoprezbiter 
przez pierwszy rok posługiwał 
w parafii św. Jakuba w Nysie.  
W 1931 roku biskup diecezji ber-
lińskiej mianował go kanonikiem 
kapituły katedralnej w berlińskiej 
katedrze Św. Jadwigi Ślą skiej,  
a w 1938 r. proboszczem katedry 
i polecił mu nie sienie pomocy 
Żydom. Po nocy kryształowej 
publicznie modlił się za Żydów 
w czasie nieszporów. Protesto-
wał także przeciw wprowadza-
nej eutanazji. W październiku 
1941 roku został aresztowa-
ny i 22 maja 1942 r. skazany  
na 2 lata więzienia. Uznany  
za osobę „niezdolną do po prawy" 
został wysłany do KL Dachau, ale 
w drodze 5.03.1943 roku zasłabł 
i zmarł w bawarskiej miejscowo-

ści Hof. Jego grób znajduje się 
w krypcie katedry św. Jadwigi 
Śląskiej w Berlinie.

W czasie pobytu w Duszni-
kach - Zdroju ks. Lichtenberg 
odwiedził kościół parafialny  
pw. św. Piotra i Pawła przy 
ul. Kłodzkiej oraz cmentarz 
wojenny z okresu krwawych 
zmagań bitewnych w 1866 r. 
Po wielu latach, w 1955 roku 
te same miejsca odwiedził  
w czasie wakacyjnych wędrówek  
po ziemi kłodz kiej Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II.  
W dniu 23 czerwca 1996 roku  
na stadionie olimpijskim w Berli-
nie Jan Paweł II dokonał beatyfi-
kował ks. Bernharda Lichtenber-
ga. Uczczono Go, nadając imię 
katolickiej szkole podstawowej 
w ber lińskiej dzielnicy Spandau. 
Jedna z ulic berlińskiej dziel nicy 
Charlottenburg nosi także imię 
bł. ks. B. Lichtenberga. W 2004 
roku ks. B. Lichtenberg został po-
śmiertnie uhonorowany tytu łem 
Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata przez izraelski Instytut 
Yad Vashem za pomoc w rato-
waniu prześladowanych Żydów. 
W dzielnicy Berlina Reinickendorf 
uważny turysta znajdzie kościół 
poświęcony jego pamięci, kon-
sekrowany 27 marca 1960 roku. 
Nasuwa się pytanie, kto z dzisiej-
szych mieszkańców Dusznik wie, 
że bywał tu tak zacny człowiek? 

W czasie II wojny światowej 
wymienione pensjonaty, jak 
i pozostałe obiekty zdrojowe 
stały się lazaretami wojsko-
wymi dla rannych i chorych 
żołnierzy. Posiadam relacje  
od dawnej mieszkanki Reinerz, 
która opowiadała, że po klę-
sce Niemiec pod Stalingradem 
władze III Rzeszy in ternowały 
członków rodzin wysokich ofi-

cerów, wziętych do niewoli przez 
Armię Czerwoną. Umieszczano 
ich w pensjonatach. W „Eldora-
do” był syn marszałka polnego 
von Paulsa. „Park Hotel" dziś 
sanatorium „Zimowit" był miej-
scem odosobnienia małżonki 
feldmarszałka księżnej Wilhel-
miny. Późną jesienią 1943 roku  
i na początku 1944 roku wszyst-
kich przeniesiono na teren Cze-
chosłowacji do kurortu w Jeseni-
ku. W czasie oblężenia Wrocławia 
w nie których pensjonatach i ho-
telach w mieście kwaterowały 
oddziały generała Własowa, 
Rosjanina w służbie niemiec kiej.  
W klasztorze ojców Francisz-
kanów stacjonował półszwa-
dron łotewskiej kawalerii, który 
uciekając przed zbliżającą się  
do Dusznik-Zdroju Armią Czer-
woną, 10 maja 1945 roku wysa-
dził w powietrze Salę Spacero-
wą, Brunen Casino i pensjonat 
„Doktor Haus”. Zniszczeniu uległ 

kościół pomocniczy o. francisz-
kanów pw. Najświęt szego Serca 
Pana Jezusa, ujęcie wody mine-
ralnej źródło „Daury” dzisiejsza 
„Pieniawa Chopina", dom dusz-
nickich artystów plastyków,  
w którym prowadzona była 
sprze daż prac artystów. Zginę-
ło trzy osoby, wśród nich córka 
burmistrza miasta Pfiznera. Ofia-
ry w ludziach i straty materialne 
w Zdroju były zupełnie zbędne. 
Kawalerzyści łotewscy nie mie-
li pojęcia, że w Czechach były 
już od działy radzieckie, polskie  
i wojska amerykańskie. Pozo-
stałe oddziały wojskowe, będące  
w służbie niemieckiej w Duszni-
kach Zdroju, zebrano w okolicach 
Homola i tam ich rozstrzelano. 
Mieszkańcom obecnego Zielo-
nego Ludowe go polecono ich 
pogrzebać (relacja sprzed 50 lat. 
J. Urlicha). 

Po zajęciu w dniu 10 maja 
1945 r. Dusznik Zdroju przez 

Popiersie bł. ks. Bernarda Lichtenberga w katedrze berlińskiej.

Pensjonat „Eldorado” w Dusznikach-Zdroju Pensjonat „Cecylia” w Dusznikach-Zdroju
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Armię Czerwoną w obiektach 
pensjonatów „Eldorado” i „Ce-
cylia” umieszczono Wojenną 
Komendanturę miasta. W ho-
telach i sanatoriach zorgani-
zowano szpitale dla woj ska, 
zlikwidowane jesienią 1945 
roku, a jeszcze wcześniej, bo już  
w końcu czerwca Armia Czer-
wona przekazała obiek ty pol-
skim władzom samorządowym.  
W pensjonatach „Eldorado", „Ce-
cylia", „Promenadenhof” i „Belwe-
der" zakwaterowano batalion 
Wojska Polskiego, wyłoniony 
z 27 pułku II Armii Wojska Pol-
skiego którego sztab stacjonował 
w tym czasie w Polanicy Zdroju. 
Batalion ten został na przełamie 
1945/46 przekształcony w Wojska 
Ochrony Pogranicza i przenie-
siony do dawnego obiektu Sądu 
Krajowego przy ul. Zdro jowej. 
Pensjonaty „Eldorado" i „Cecylia" 
na mocy decyzji zapadłej w War-
szawie przekazano Centralnemu 
Związko wi Spółdzielczości Pracy. 
Władze wojskowe definitywnie 
oddały te obiekty na początku 
1947 roku. Nowi gospodarze 
przystąpili do kapitalnego re-
montu i adaptacji na cele sa-
natoryjnowczasowe. Z czasem 
oba domy połączono praktycz-
nym łącznikiem, powstała duża 
kuchnia, jadal nia, pomieszczenia 
gospodarcze, pralnia, świetlica, 
bi blioteka, gabinety lekarskie 
i zabiegowe. Całość obiektów 
funkcjonowała 45 lat jako Sa-
natorium CZSP „Odrodze nie", 
przyjmując w każdym turnusie 
120-130 kuracjuszy. 

W połowie 1993 r. nastąpiła 
reorganizacja systemu zarzą-
dzania. Ośrodek sanatoryjno-
wypoczynkowy „Odrodze nie" 
przejęła spółka z o.o. „Ago"  
z siedzibą w Warszawie. Ośro-
dek ten specjal izował  s ię  
w organizacji pobytów wczasów 
rehabilitacyjnych, rodzinnych  
i indywidualnych. Prowadzano 
kursy, konferencje, zjazdy, szko-
lenia, sympo zja, wypoczynek  

dla dzieci i młodzieży. 
I już na zakoń czenie pragnę 

dodać, że kierownictwo ośrodka, 
któremu przewodził pan Jerzy 
Pytlarz inicjowało szereg dzia-
łań o charakterze kulturalnym. 
Zapraszano na ferie uzdolnioną 
muzycznie młodzież, aby mogła 
w czasie Międzynaro dowego Fe-
stiwalu Chopinowskiego spotkać 
się ze zna komitymi pianistami  
i słuchać wykonywanych utwo-
rów. Młodzieży tej umożliwia-
no koncertowanie w słynnym 
„Dworku Chopina" miejscu, gdzie 
ongiś grali Felix Mendelssohn-
Bartholdy i nasz wielki rodak 
Fryderyk Chopin. Zapraszano 
na spotkania z młodzieżą wy-
bitnych polityków. W ośrodku 
odbyły się dwa spotkania z pre-
zydentem RP Lechem Wałęsą, dy-
plomatami i wieloma ciekawymi 
ludźmi. Ostatnią akcją ośrodka 
była szeroko pojęta profilakty-
ka działań antynikotynowych  
pod ha słem „Uzdrowiska strefą 
wolną od dymu tytoniowego”. 

Pisałem o tych wydarzeniach 
na łamach miesięcznika „Ziemia 
Kłodzka” nr 127 w mar cu 2001 
roku. 

Literatura
1. Tomasz Zagała „Kapłan w świe-
cie bez Boga. Ks. Ber nard Lich-

tenberg z Oławy" (18751943), 
Wrocław.
2. Danuta i Rafał Eysymont „Dusz-
niki Zdrój. Studium historyczno-
urbanistyczne", Wrocław 1992 r.

Sanatorium  „Odrodzenie”  w Dusznikach-Zdroju

Tekst przesłany do redakcji przez Ś. P. Ryszarda Grzelakowskiego nie zdążył ukazać się 
ze względu na Jego odejście do Wieczności w dn. 8.08.2017. 

Tym tekstem w pierwszą rocznicę Jego śmierci chcemy wspomnieć naszego  
Współpracownika i wielkiego miłośnika Dusznik-Zdroju. 

Wszystkich Przyjaciół zapraszamy na mszę świętą za Ś.P. Ryszarda Grzelakowskiego, 
która zostanie odprawiona w kościele św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju  

dnia 19 sierpnia 2018 roku o godz. 8.00.

Ulica Willowa w Dusznikach-Zdroju.
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3 sierpnia (piątek)

20.00 Koncert Inauguracyjny 
poświęcony pamięci Andrzeja 
Merkura – Prezesa Fundacji – 

Wojciech Świtała  

4 sierpnia (sobota)

9.30 Master Class prof. Vanessa 
Latarche
11.00 Koncert promocyjny  
16.00 Recital fortepianowy Luigi 
Carroccia  
20.00 Recital fortepianowy Daniel 
Ciobanu
I Nagroda – Rio de Janeiro 2016
II Nagroda A.Rubinstein – Tel Aviv 
2017  

5 sierpnia (niedziela)
  
9.30 Master Class prof. Vanessa 
Latarche  
11.00 Koncert promocyjny  
16.00 Recital fortepianowy An-
drey Gugnin I Nagroda – Sydney 
2016
20.00 Recital fortepianowy Jo-

nathan Plowright
W 100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości
 

6 sierpnia (poniedziałek)

9.30 Master Class prof Vanessa 
Latarche
16.00 „Promocja Młodych”
Piotr Alexewicz, Tymoteusz Bies

19.00 Koncert muzyki kameralnej 
MULTI TRIO – Ewa Pobłocka z cór-
kami Ewą Leszczyńską – sopran  
i Marią Leszczyńską – wiolonczela

22.00 Recital nadzwyczajny – 
spotkanie z publicznością – Lidia 
Grychtołówna 

7 sierpnia (wtorek)

9.30 Master Class prof. Vanessa 
Latarche  
16.00 Recital fortepianowy Ale-
xander Ullman I Nagroda – F.Liszt, 
Utrecht 2017

19.00 Recital charytatywny 
Uczestników Aktywnych XVII 
Konkursu Mistrzowskiego  
22.00 NOKTURN
Prowadzenie Adam Rozlach 

8 sierpnia (środa)

9.30 Master Class prof. Eugen 
Indjic
 
16.00 Recital fortepianowy Mar-
tin James Bartlett  
20.00 Recital fortepianowy Ra-
chel Cheung
Nagroda Publiczności – Van Cli-
burn 2017
 

9 sierpnia (czwartek)

9.30 Master Class prof. Eugen 
Indjic
 
16.00 Recital Jakub Jakowicz – 
skrzypce
Bartosz Bednarczyk– fortepian
 
20.00 Recital fortepianowy Boris 
Giltburg

10 sierpnia (piątek)

9.30 Master Class prof. Eugen 
Indjic
 
16.00 Recital fortepianowy Rémi 
Geniet II Nagroda Queen Elisa-
beth – Bruksela 2016
 
20.00 Recital fortepianowy Ales-
sio Bax I Nagrody – Leeds & Ha-
mamatsu
z Lucille Chung – Piano Duo

11 sierpnia (sobota)

9.30 Master Class prof. Eugen 
Indjic  
11.00 Koncert promocyjny  
16.00  Recital fortepianowy Eric 
Lu IV Nagroda – Konkurs Chopi-
nowski, Warszawa 2015
 
20.00 Recital finałowy Sergei 
Babayan

73 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI 
W DUSZNIKACH-ZDROJU
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 Dne 6. června t.r. v Broumově 
proběhla polsko-česká konferen-
ce připravená při příležitosti leto-
šního 100. výročí vzniku Polské 
republiky i Československé re-
publiky. Program konference byl 
připraven ve spolupráci polského 
Stowarzyszenia Komitet obywa-
tel Ziemi Klodzkej Nowa Ruda a 
českého spolku Evropa Union 
Broumov. V průběhu příjemného 
jednání byly polskými i českými 
delegáty předneseny zajímavé 
a hodnotné referáty, závěrem 
proběhla i podnětná diskuze. 
Paní Tereza Bazala, šéfredaktorka 
časopisu Zemia Klodzka Nowa 
Ruda přednesla velice zajímavý 
přehled historického vývoje dlo-
uholetých snah o samostatnost 
Poláků i spletité situace samot-
ného vzniku Polska v roce 1918 
a tehdejšího problematického 
řešení polsko-československých 
hranic. Pan Julian Golak, místo-
předseda Sejmiku Województwa 
Dolnośłaskiego pak podrobně 
presentoval již dlouholetou, od 
roku 1990 trvající polsko-českou 
spolupráci organizovanou přede-
vším v rámci Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury. Po dlouhém 
předchozím období totalitních 
režimů v obou našich státech a 
nyní již v nových svobodných a 
demokratických možnostech, 
bylo v rámci těchto aktivit zre-
alizováno velké množství spo-
lečných akcí po obou stranách 
polsko-české hranice. Hojně na-
vštěvované akce proběhly nejen 
ve spolupráci Poláků a Čechů, ale 
i dalších sousedících států, na-
příklad také i Němců. Mottem 
těchto akcí bylo přivedení oby-
vatel v příhraničních oblastech k 
potřebné spolupráci, k vzájem-
nému poznávání a porozumění, 
k vytvoření kladných vztahů na 
podkladě principů demokracie 
a evropské křesťanské kultury. 
Pan Julian Golak je duchovním 
otcem a neúnavným motorem 
těchto společensky významných 
mezinárodních aktivit, následo-
ván množstvím dalších polských i 
českých nadšených místních spo-
luorganizátorů. Je potěšitelné, 
že sousedící města Nowa Ruda a 
Broumov v těchto aktivitách hrají 
významnou roli. Aktivity toho-

to druhu jsou významným a po 
obou stranách hranic veřejností 
kladně přijímaným společenským 
počinem, svým významem důle-
žitým pro současné žití obyvatel 
Česka a Polska.

  Polsko-české kontakty v naší 
příhraniční oblasti však mají mno-
hem delší tradici a pestrou histo-
rii. Byly to kontakty a spolupráce 
méně oficiální na úrovni různých 
zájmových spolků a organizací, 
ale rovněž i spolupráce odbor-
ná. Ale i taková spolupráce byla 
a stále je významným podílem 
ostatních přeshraničních styků. 
Již brzo po skončení 2. světové 
války se v letech 1946-1948 roz-
vinula spolupráce mezi polskými 
harcery a českými skauty a také 
skautské oddíly na Broumovsku 
se zapojily do organizace spo-
lečných prázdninových pobytů. 
Polské a české společné skupiny 
skautů pobývaly na české straně 
ve Stárkově a na polském straně v 
Jedlina-Zdrój. Sám dodnes vzpo-
mínám na jednu z těchto akcí, 
během které jsme společně s 
polskými kamarády chodívali 
na hry a výlety (i na vrch Wielka 
Sowa) navštívili jsme i válkou zce-
la zničenou Wroclaw s vojenským 
letištěm uprostřed městských 
ruin a byli jsme také na návštěvě 
v sídle harcerů ve Walbrzychu. 
Tato úspěšně započatá spolu-
práce polské a české mládeže 
však byla záhy přerušena nejen 
zrušením skautské organizace v 
Československu po převzetí moci 
komunisty, ale i následným uza-
vřením čsl.-polských hranic.

  Až v 70.-80. letech byly s 
určitými problémy započaty or-
ganizované turistické zájezdy z 
Čech do Polska. Také členové Od-
boru turistiky TJ Slovan Broumov 
se vydávali na putování po téměř 
neznámém Polsku, a po získání 
řady zkušeností byl Broumov po 
několik let základnou, odkud byly 
v organizaci místních turistů po-
řádány pěší túry i autokarové 
zájezdy do území sousedícího 
Dolního Slezska. Těchto zájezdů 
se vcelku účastnilo několik stovek 
účastníků z území celé ČR.

  V průběhu 80. let minulého 
století také v blízkém území pro-
bíhal významná polsko-česká 

vědecká a odborná spolupráce 
zaměřená na výzkum a zhodno-
cení přírodního a krajinářského 
prostředí horských masivů Střed-
ních Sudet, především Králic-
kého Sněžníku a Stolových hor. 
Výzkumných a monitorovacích 
prací, garantovaných polskými 
a českými vědeckými ústavy a 
universitami se tehdy po řadu 
let podílela i jeskyňářská skupina 
České speleologické společnosti 
5-03 Beroumov. Podílela se i na 
organizačním zajištění několika 
polsko-českých sympozií s velkou 
mezinárodní účastí konaných na 
téma „Výzkum krasu a pseudokra-
su Sudet“, střídavě konaných po 
obou stranách polsko-čsl. hrani-
ce. Rovněž byla v letech 1982 a 
1985 pověřena organizací 1. a 2. 
mezinárodního sympozia o pseu-
dokrasu. Obě tyto akce proběh-
ly na Janovičkách u Broumova 
s početnou účastí i z Polska a 
některá z dalších od té doby již 
mnoha sympozií na toto odborné 
téma se konalo v terénech Pol-
ska. Karsologická problematika 
pseudokrasu je často řešena 
mezinárodně, i s polsko-českými 
úkoly, mezinárodní Komisi pro 
pseudokras UIS také momentálně 
předsedá dr. Jan Urban z Krako-
va. Osobně rád vzpomínám na 
nezapomenutelnou spolupráci s 
milými polskými odborníky, jako 
byli např. prof. Jahn a prof. Cacoń 
(Wroclaw), profesorská dvojice 
manželů Pulinových (Sosnowiec), 
prof. Glazek (Lodź) a mnoho da-
lších.

  Až po roce 1989 se počaly již 
svobodně rozvíjet polsko-české 
přeshraniční styky v plné šíři spo-
lečenských zájmů a potřeb. Bylo 
tomu tak i na Broumovsku. Turi-
stická organizace v Broumově, 
nyní již opět pod hlavičkou Klubu 
českých turistů, počala intenzi-
vně využívat nových cestovních 
možností k pěším, lyžařským i vo-
dáckým túrám i autokarovému 
poznávání Polska, především v 
lákavých terénech Dolního Slez-
ska. A nezůstalo jen u toho. Ve 
spolupráci s turistickými part-
nery z PTTK Nowa Ruda je nyní 
připravováno budování nových 
přeshraničních turisticky znače-
ných cest, které budou propojo-
vat nejvíce atraktivní turistické 
cíle v sousedícím polsko-českém 
příhraničí. Pro tento účel jsou vy-
užívány současné výhodné pod-
mínky dané evropskými Schen-
genskými smlouvami. Pokud se 
tento společný záměr zdaří, bude 
i to dalším malým příspěvkem do 
současné bohaté mozaiky česko-
-polské spolupráce.

  Po předchozí tragické zkuše-
nosti s totalitními režimy je nutné 
si stále uvědomovat, že současná 
příznivá situace v polsko-českých 
vztazích a mezinárodních stycích 
obecně je vzácným produktem 
demokracie, kterou však je nutné 
pečlivě střežit a pevně chránit, 
abychom o takovéto vymoženo-
sti znovu nepřišli

Jiří Kopecký

POLSKO-ČESKÉ KONTAKTY NA BROUMOVSKU MAJÍ DLOUHOU 
A PESTROU TRADICI

Jiří Kopecký



46  Ziemia Kłodzka nr 285/czerwiec 2018

Dnia 4 czerwca tego roku  
w Broumovie odbyła się Polsko-
-Czeska Konferencja z okazji 
100-lecia Polski i Czech. Program 
konferencji został przygotowany 
wspólnie przez Stowarzyszenie 
Komitet Obywatelski Ziemi 
Klodzkej w Nowej Rudzie oraz 
czeskie Stowarzyszenie Evropa 
Union Broumov. Podczas kon-
ferencji przedstawione zostały 
ciekawe i cenne referaty polskich 
i czeskich referentów, zakończo-
ne ożywioną dyskusją.

Teresa Bazała, redaktor na-
czelna czasopisma „Ziemia Kłodz-
ka“ wygłosiła bardzo ciekawy 
referat o działaniach polskich  
i czeskich polityków na rzecz od-
zyskania niepodległości oraz sto-
sunków pomiędzy naszymi kraja-
mi w pierwszych latach wolności, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu ustalenia granicy pol-
sko-czechosłowackiej.

Następnie Julian Golak, wice-
przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego szcze-
gółowo przedstawił trwającą już  
od 1990 roku współpracę polsko-
-czeską, organizowaną głównie 
w ramch Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Po dłu-
gim okresie panowania reżimu 
komunistycznego w obu naszych 
krajach, już w nowych wolnych  
i demokratycznych czasach, w ra-
mach tej akcji zostało zorgnizow-
nych wiele wspólnych działań  
po obu stronach polsko-czeskiej 
granicy. W wydarzeniach tych 
wzięli udział nie tylko Polacy  
i Czesi, ale także inne narody są-
siednie, np. Niemcy. Celem tych 
działań było wzajemne poznanie 
i zrozumienie naszych narodów 
oraz budowanie pozytywnych 
relacji, opartych na zasadach 
demokracji i kultury chrześci-
jańskiej. Julian Golak jest ojcem 
duchownym i niestrudzonym 
organizatorem tych znaczą-
cych społecznych międzynaro-
dowych działań, inspirowanych 
także przez wielu innych polskich  
i czeskich lokalnych współorga-
nizatorów. Cieszy fakt, że sąsied-
nie miasta Nowa Ruda i Broumov 
odgrywają znaczącą rolę w tych 
działaniach. Działania te są ważne 
i przyjmowane ze społecznym 
uznaniem po obydwu stronach 

granicy. Mają ważne znaczenie 
dla życia obecnych mieszkańców 
Czech i Polski.

Kontakty polsko-czeskie  
w naszym obszarze przygra-
nicznym mają znacznie dłuż-
szą tradycję i bogatą histo-
rię. Mniej formalne kontakty  
i współpraca odbywały się  
na poziomie różnych klubów  
i organizacji, ale była także współ-
praca profesjonalna. Już krótko  
po zkończeniu II wojny światowej 
w latach 1946-1948 rozwijła się 
współpraca pomiędzy polskimi 
harcerzami i czeskimi skautami. 
Grupy skautów z Ziemi Broumo-
vksiej brały udział w organizacji 
obozów wakacyjnych. Polskie i 
czeskie grupy przebywały po 
stronie czeskiej w Stárkovie,  
a po stronie polskiej w Jedlinie-
-Zdroju. Do dzisiaj wspominam 
jedną z tych imprez, podczas 
której wraz z polskimi kolega-
mi chodziliśmy pograć w piłkę  
i na wycieczki na szczyt Wielkiej 
Sowy. Odwiedziliśmy także cał-
kowicie zniszczony przez wojnę 
Wrocław z lotniskiem wojskowym 
pośrod miejskich ruin. Byliśmy 
też z wizytą u harcerzy w Wał-
brzychu. Ta pomyślnie zainicjo-
wana współpraca między polską 
i czeską młodzieżą została szybko 
przerwana przez zlikwidownie 
przez komunistów skautów,  
po przejęciu przez nich władzy 
w Czechosłowacji w 1948 roku 
oraz po późniejszym zamknięciu 
czechosłowacko-polskiej granicy.

Dopiero w latach 1970 -1980 
zaczęto organizować, nie bez 
trudności, wycieczki turystycz-
ne z Czech do Polski. Członko-
wie Organizacji Turystycznej TJ 
Slovan Broumov udali się w po-
dróż po prawie nieznanej Polsce,  
a po zdobyciu wielu doświad-
czeń Broumov był przez kilka lat 
ośrodkiem, gdzie dla turystów 
organizowano wycieczki auto-
karowe na sąsiedni Dolny Śląsk.  
W tych wycieczkach wzięło udział 
kilkuset uczestników z całej Re-
publiki Czeskiej.

W latach 80. ubiegłego 
wieku, w okolicach Broumova 
prowadzono znaczącą polsko-
-czeską współpracę naukową 
i techniczną, koncentrującą się  
na badaniach i ocenie stanu śro-

dowiska naturalnego i krajobrazu 
pasm górskich Sudetów Środko-
wych, zwłaszcza masywu Śnież-
nika i Gór Stołowych. W pracach 
badawczych i monitorujących, 
organizowanych przez polskie  
i czeskie instytuty badawcze 
i uniwersytety przez wiele lat 
uczestniczyła grupa Czeskiego 
Towarzystwa Speleologiczne-
go 5-03 Broumov. Towarzy-
stwo uczestniczyło również 
w organizacji wielu polsko-
-czeskich sympozjów między-
narodowych, które odbywały 
się pod nazwą „Badania krasu  
i pseudo krasu Sudetów”, któ-
re odbywały się na przemian 
po obu stronach polsko-cze-
chosłowack iej  granic y.  W 
1982 i 1985 roku organizo-
wało międzynarodowe sym-
pozja na temat pseudo krasu. 
Oba te wydarzenia odbyły się 
 w Janovičkach koło Broumova, 
z dużym udziałem uczestników  
z Polski i niektórych innych 
pańśtw. W latach następnych 
wiele sympozjów na ten temat 
odbyło się na terenie Polski. 
Problematyka pseudo krasu jest 
badana wspólnie w dalszym cia-
gu przez Międzynarodową Unię 
Speleologiczną, której akualnie 
przewodniczy dr Jan Urban z Kra-
kowa. Mile wspominam niezapo-
mnianą współpracę z wybitnymi 
polskimi ekspertami, takimi jak: 
prof. Jahn, prof. Cacoń (Wrocław), 
profesorskie małżeństwo Pawlina 

z Sosnowca, prof. Głazek z Łodzi 
i wielu innych.

Dopiero po 1989 roku roz-
począł się aktywny rozwój 
polsko-czeskich kontaktów 
transgranicznych w różnych 
dziedzinach życia. Tak było też 
na ziemi Broumovskiej. Organi-
zacja Turystyczna w Broumovie 
intensywne wykorzystuje nowe 
możliwości pieszych wedrówek, 
jazdy na nartach i wycieczek 
autokarowych, organizowa-
nych celem odkrywania Polski, 
zwłaszcza bardzo atrakcyjnych 
terenów Dolnego Śląska. I nie za-
trzymaliśmy się tylko na tym. We 
współpracy z partnerami z PTTK 
w Nowej Rudzie przygotowuje-
my oznakowanie nowych szla-
ków turystycznych, które będą 
łączyć najbardziej atrakcyjne 
turystycznie miejsca na czesko-
-polskim pograniczu. Pomagają 
w tym korzystne warunki, jakie 
stworzył traktat z Schengen. Jeśli 
ten wspólny projekt się powie-
dzie, będzie to kolejny wkład 
w obecną owocną współpracę 
czesko-polską. Pamiętając tra-
giczne doświadczenia z okresu 
komunizmu, musimy doceniać 
to, że obecna korzystna sytuacja 
w polsko-czeskich relacjach,  
a także w stosunkach między-
narodowych, jest skutkiem 
przywrócenia demokracji, którą 
jednak trzeba starannie strzec  
i trwale chronić, abyśmy nie stra-
cili tych udogodnień.

Jiři Kopecký

POLSKO - CZESKIE KONTAKTY NA ZIEMI BROUMOVSKIEJ  
MAJĄ DŁUGĄ TRADYCJĘ

Spotkanie turystów z PTTK w Nowej Rudzie i Klubu Turystów Czeskich z Broumova 
w 2013 roku. Fot. turystaklodzki.pl
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„Każda epoka ma swój wyraz, 
każdy region swój charakter, nie-
powtarzalny klimat, które tworzą 
ludzie urodzeni, tam żyjący, bę-
dący cząstką tego regionu”. Tak 
zaczął Alois Bartsch swój odczyt 
pt. „Joseph Wittig – kronikarz 
Nowej Rudy i poeta Hrabstwa 
Kłodzkiego”. 

Sięgnijmy może do korzeni 
rodziny J. Wittiga. W Słupcu-Doli-
nie pradziadek pisarza nabył zie-
mię i zbudował na niej dom. Jego 
sześciu synów podzieliło potem 
ziemię między siebie. Najmłodszy 
z nich Johann Nepomuk Wittig, 
dziadek poety, także zbudował 
na wąskim skrawku ziemi drew-
niany dom. Utrzymywał swoją 
rodzinę z 6,5 morga ziemi i pra-
cy ciesielskiej. Latem był cieślą, 
zimą tkaczem. Jego syn - Eduard 
wyuczył się także ciesielki i pra-
cował jako cieśla w fabryce sukna  
we Włodowicach (Walditz). Do 
domu wracał tylko w niedzielę. 
Dlatego J. Wittig napisze później, 
że „pożycie małżeńskie moich 
rodziców składało się z samych 
niedziel”. Matką poety była Hanna 
Strangfeld. Pochodziła z wielo-
dzietnej rodziny górniczej z Wę-
glowej Woli (Leppelt). Joseph Wit-
tig urodził się jako szóste dziec-
ko i drugi chłopiec w rodzinie. 
Rodzina była bardzo pracowita 
i pobożna. Kultywowała tradycje 
snycerskie i rzeźbiarskie, przede 
wszystkim rzeźbienie szopek 
bożonarodzeniowych oraz grę  
na skrzypcach i na flecie.

To wszystko: dom rodzinny, 
środowisko, życie w zgodzie  
z naturą kształtowało sposób my-
ślenia i rozbudzało siły twórcze 
u tego chłopca. Zanim poszedł 
do szkoły w 1885 roku umiał już 
czytać, pisać i liczyć. Duży wpływ 
mieli na niego również nauczy-
ciele religii, do których należał 
m.in. ksiądz Heinrich May, który 
przez kilka tygodni zastępował 
chorego proboszcza w Słupcu.

W 1892 roku Wittig posta-
nowił wraz ze swoim kuzynem 
Fritzem Wittigiem (w później-
szym czasie odegrał on ważną 
rolę jako misjonarz w Ameryce) 
pójść do księdza Maya, który  
w międzyczasie otrzymał pa-
rafię w Nowym Gierałtowie 
koło Stronia Śląskiego. Ksiądz 
May znał języki, literaturę, miał 
wiedzę w dziedzinie nauk ści-

słych i dlatego przygotowywał 
utalentowaną młodzież męską  
do gimnazjum. W „Hergottswis-
sen” Wittig napisał: „Gdy miałem 
14 lat, przyjął mnie ten młody 
ksiądz do swojej odległej, po-
łożonej w górach wioski i uczył 
mnie całą zimę łaciny, greki  
i matematyki, żebym na Wiel-
kanoc  1893  roku mógł zdać 
egzamin wstępny do IV klasy 
gimnazjum we Wrocławiu”. 

We Wrocławiu zamieszkał 
Wittig w klasztorze u Sióstr Ja-
dwiżanek, w którym od lat służyły 
jego trzy ciotki. Po zdaniu matu-
ry w 1899 roku zdecydował się  
na studia teologiczne. Jego 
kolegą z ławki, z którym przez 
7 semestrów uczęszczał na wy-
kłady, był Ferdynand Piontek, 
późniejszy kanonik i wikariusz 
kapituły. Wittig był niezwy-
kle uzdolnionym studentem  
i w swym dorosłym życiu zrobił, 
rzec można, karierę. W 1913 r. ob-
jął Katedrę Starożytnej Historii 
Kościoła, a w 1915 r. uzyskał tytuł 
profesora zwyczajnego i ordyna-
riusza starożytnej historii Kościo-
ła, patrologii i sztuki kościelnej.

Jednocześnie zdobywał co-
raz większe uznanie jako pisarz, 
autor opowiadań i książek. Jego 
szkice, opowiadania, sprawoz-
dania, recenzje mają charakter 
religijny, ale pisane są w szcze-
gólny sposób, nazywany w latach 
późniejszych teologią narratyw-
ną, czyli taką, w której jakieś zda-
rzenie czy zjawisko z najbliższego 
otoczenia staje się przyczynkiem 
do snucia rozważań religijnych. 
Niektóre jego utwory, z którymi 
nie mogła zgodzić się ówczesna 
teologia, były bardzo popularne 
wśród młodzieży. W 1922 r. uka-
zał się jego artykuł „Die Erlösten” 
(“Zbawieni / Odkupieni”), który 
wywołał poruszenie i krytykę 
władz kościelnych. W rezulta-
cie konflikt między J. Wittigiem  
i Kościołem doprowadził do jego 
ekskomuniki, co pociągnęło  
za sobą utratę katedry i wszelkich 
zaszczytów. 

We wspomnianym artyku-
le J. Wittig poruszył problem 
spowiedzi, który nie dawał 
mu spokoju od lat młodości  
i nurtował wielu młodych ludzi. 
Według niego miała ona cha-
rakter stresujący i nie przyno-
siła ulgi spowiadającemu się. 

Zarzucił także swoim kolegom,  
że naukę o zbawieniu głoszą tyl-
ko w formie nakazów i zakazów, 
że stawiają ludowi niezliczone 
warunki do zbawienia, które on 
widział w innym aspekcie. W ar-
tykule „Die Erlösten” podał pięć 
tez, które uwalniają od ciężaru 
grzechu:
1. Jeżeli grzesznik naprawdę 
kocha Boga i w Niego wierzy, 
jego błędy są mu natychmiast 
odpuszczone, co nie uwalnia go 
od sakramentu pokuty. J. Wittig 
powołuje się na Chrystusa, który 
po uleczeniu trędowatych rzekł: 
„Pokażcie się kapłanom”.
2. Pocieszającym jest, że nie 
wszystko, co przed ludźmi wy-
gląda na grzech, jest grzechem 
przed Bogiem.
3. Prawdziwa wiara daje zbawie-
nie. Bóg daje człowiekowi łaskę 
dopóty, dopóki człowiek pierw-
szy Go nie opuści.
4. Droga do Boga otwarta jest 
przed każdym, kto ma dobrą 
wolę.
5. Grzech, który dzieli od Boga, 
gdy tylko za niego żałujemy, speł-
nia niejako funkcję zbawienia.

Mówił też, że „wiele dróg 
prowadzi do Boga, jedna także 
przez grzech i ta jest może naj-
krótsza”. Poglądy, które wówczas 
wypowiadał, uznano za zdradę 
Kościoła, a i dzisiaj bez dodatko-
wych wyjaśnień są bardzo kon-
trowersyjne. Podejmowane przez 
jego przyjaciół próby pojedna-
nia Wittiga z Kościołem, jednak  
pod warunkiem opuszczenia 
przez niego żony i rodziny, koń-
czyły się niepowodzeniem. Do-
piero po wojnie, gdy Śląsk stał 
się polski, dzięki zabiegom pol-
skiego kardynała Augusta Hlon-
da z Wittiga zdjęto ekskomunikę  
i przywrócono go Kościołowi. 

W Słupcu-Dolinie żył jako 
wolny pisarz religijny, wystę-
pował z prelekcjami, głównie w 
środowisku protestanckim oraz 
prowadził bardzo rozległą kore-
spondencję na tematy teologicz-
ne. Nade wszystko jednak kochał 
strony rodzinne. Dał temu wyraz 
w zachowanych pismach, szki-
cach i opowiadaniach, w których 
sławił piękno „krainy cudów, kra-
iny Boga”. Swoje najbliższe oto-
czenie tak opisał: „Oto podnoszę 
ten niezwykły kielich ofiarny ku 
niebu. Na jego obrzeżach błę-

kitne góry, na ich szczytach i w 
dolinach pomiędzy nimi zdobne 
diamenty i rubiny sanktuariów 
maryjnych: Barda, Marii Śnieżnej, 
Kralików i Wambierzyc; przy dro-
gach niezliczone krzyże i statuet-
ki ... W samym środku, jak perła 
w muszli, mój dom rodzinny w 
dolinie olch i łąk. (...) Tę czarę wy-
rywam sobie z serca i drżącymi 
rękoma podnoszę ku niebu – tę 
najcięższą ofiarę mojego życia. 
Składam ją Bogu, chyląc czoło 
przed jego świętą wolą”. 1) 

Profesor Wittig zapisał się 
także jako kronikarz. W 1935 r. 
władze miejskie zleciły mu napi-
sanie kroniki Nowej Rudy z oka-
zji jubileuszu 600-lecia miasta. 
Pracował nad nią dwa lata i jest 
to wspaniałe dzieło dokumental-
ne. Jako mieszkaniec Słupca nie 
odmówił też napisania kroniki 
swojej wioski, nad którą pracował 
do 1943 roku. W trudnych latach 
wojennych nie zdążono jej wy-
drukować. Zachowały się jednak 
odbitki ostatniej korekty i przy 
pomocy fotokopii można było 
później odtworzyć tekst. Dziś na-
sze miasto dysponuje dwiema 
kronikami: Nowej Rudy i Słupca.

„Oto podnoszę ten niezwykły 
kielich ofiarny ku niebu: Na jego 
obrzeżach błękitne góry, na ich 
szczytach i w dolinach pomiędzy 
nimi zdobne diamenty i rubiny 
sanktuariów maryjnych: Barda, 
Marii Śnieżnej, Karlików i Wam-
bierzyc; przy drogach niezliczo-
ne krzyże i statuetki... W samym 
środku, jak perła w muszli, mój 
dom rodzinny w dolinie olch  
i łąk. (...) Tę czarę wyrywam sobie 
z serca i drżącymi rękoma pod-
noszę ku niebu – tę najcięższą 
ofiarę mego życia. Składam ją 
Bogu chyląc czoło przed jego 
świętą wolą”. 1

1. J. Wittig, Die Christgeburt 
auf der Straße nach Landeck, 
Leimen-Heiedelberg 1981, s. 100. 

_______________________
 J. Wittig, Die Christgeburt 

auf der Straße nach Landeck, 
Leimen-Heiedelberg 1981, s. 100. 

[tłum. Irena Rogowska]

Irena Rogowska

PONADCZASOWOŚĆ TWÓRCZOŚCI JOSEPHA WITTIGA
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Teraz już nie uważam, że sam 
zaprojektowałem swój dom. 
Dumny, przybiłem tabliczkę  
z oznajmiającym to napisem  
na krokwi na strychu i śmieję się 
z tego, ilekroć idę na górę. Już 
podczas rysowania pierwszego 
projektu były pewne nakazy, któ-
rym nawet w skrytości ducha nie 
odważyłem się sprzeciwić. Kim 
był ten, który mi nakazywał? Nie 
potrafię wyjaśnić tego dziś jed-
nym krótkim słowem, muszę to 
wywnioskować z samych naka-
zów, a wnioski są często mylne. 
Jeden z nakazów brzmiał: „Nie 
buduj sobie miejskiego domu, 
zbuduj dom, który pasowałby 
do Słupca Doliny! Łatwo powie-
dzieć - pomyślałem. Nie żebym 
zaprzeczał, nawet byłem już 
gotów posłuchać tego głosu, 
ale wszystkie budynki w Słupcu 
Dolinie są zabudowaniami go-
spodarskimi z oborą i stodołą. Nie 
mogę wzorować się na żadnym 
z nich. - Wzoruj się na samym 
sobie”- usłyszałem. - Ty jesteś 
dzieckiem tej ziemi. Zbuduj so-
bie dom na podobieństwo swojej 
duszy, wyrastający ze słupieckiej 
ziemi wprost do nieba!

A inny nakaz,  któremu 
nie odważyłem się sprzeciwić 
brzmiał: Zaprojektuj wysoki dach  
ze spiczastym szczytem! Wszyscy 
odradzali mi tak wysoki dach. - To 
przecież zbyt drogie; wszyscy są 
teraz za płaskimi dachami; forma 
sześcianu to dziś jedyna mod-
na forma budowy domu; wiatry  
w Dolinie Olch są zbyt silne, jak 
na taki stromy i wysoko wzno-
szący się dach. Pozostałem przy 
swoim projekcie. Pomyłkowo 
dostarczono mi krokwie jeszcze  
o metr dłuższe. Nie pozwoliłem 
ich skracać i tym samym dach 
stał się jeszcze bardziej stromy. 
Ludzie, którzy przychodzili, mó-
wili: „Dom jest bardzo ładny, ale 
dlaczego zbudował Pan taki stro-
my dach?” Ponieważ nie wiedzia-
łem, co odpowiedzieć, a chciałem 
uchodzić za projektanta, mó-
wiłem: żeby mi nikt tak łatwo, 
jak do tej pory nie mógł wejść  
na dach (przyp. tłum.: czytaj  
- na głowę). Dziwne, ale ta od-
powiedź zadowalała pytających. 
Rozeszło się to po całej okolicy  
i nikt mnie więcej o to nie pytał. 

Ale ja wciąż zadaję sobie py-
tanie: czy istnieje dla mnie jakiś 

ratunek na wysokości, której do-
tyka szczyt mojego dachu? Wi-
chury zerwały w okolicy płaskie 
dachy, jeden taki zerwany dach 
zabił nawet mojego krewnego - 
Lukasa Strangfelda. Mój dach się 
zachował. Śnieg się na nim nie 
trzyma. Zaledwie pokryje jego 
płaszczyznę, jakoby biały papier 
nutowy, już zsuwa się do ogrodu  
i okrywa jeszcze cieplej róże 
przed mrozem.

Ale to chyba nie wszystko. 
Czyżby te polecenia zostały 
przysłane mi przez odległe pola, 
gdyż tylko przy tej wysokości da-
chu widoczny dla nich jest mój 
dom? A może cała piękna okolica 
Słupca była autorem tych naka-
zów? Noemu groźna przyroda 
podpowiedziała, jakie wymiary 
powinna mieć jego arka. Noe 
usłyszał te polecenia jako głos 
Boga. Ludzie śmiali się z jego arki, 
ale on jednak nie skrócił jej ani  
o jeden łokieć. 

Takiego przeczucia i takiego 
posłuszeństwa, jakich pięknym 

przykładem jest arka Noego,  
a głupim mój dach, u dzisiejszej 
ludzkości prawie się już nie spo-
tyka. Gdyby ludzie znów zechcieli 
rozejrzeć się wokół siebie, gdyby 
zaczęli uczyć się nadsłuchiwa-
nia i czucia, gdyby poważniej 
traktowali wewnętrzne głosy, 
upomnienia i ostrzeżenia, mo-
głoby się zdarzyć, że chociaż po 
tysiąckroć się pomylą, otępiały 
zmysł - szósty, siódmy, czy ósmy, 
którym Bóg obdarzył człowieka, 
żeby ten odnalazł drogę do Świę-
tości - miałby szansę się obudzić.

Bóg w niebie, a na ziemi góry 
i doliny, drzewa i krzewy, kwiaty 
i zioła, strumienie i rzeki, potoki 
i potoczki wciąż podpowiadają 
człowiekowi, co ma robić i gdzie 
może znaleźć zagubioną drogę 
do raju. Ale ludzie stracili ten 
zmysł.

Dlatego wolę tysiąc razy się 
pomylić, zwiedziony nakazami, 
które uznałem za stosowne po-
słuchać, niż jeden jedyny raz 
przeoczyć początek tego roz-

poznania. Jeżeli nawet umrę, nie 
znalazłszy początku tej drogi, to 
i tak byłem jednym z tych, którzy 
tym szczęśliwym znalazcom po-
kazali, jak należy szukać, tęsknić 
i czekać.

________________________
 J. Wittig, Wybór opowiadań / 

Ausgewählte Erzählungen, Nowa 
Ruda 1999, str. 143-144, tłum. I. 
Rogowska

Joseph Wittig

TAJEMNICZE NAKAZY

Muzeum prof. Josepha Wittiga

Joseph Wittig
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Dnia 22 czerwca 2018 roku  
w Gminie Mieroszów miało 
miejsce ważne wydarzenie 
– Otwarcie Nowego  Szlaku 
Turystyczno - Pielgrzymkowe-
go. Szlak liczy prawie 1000 km  
i przebiega przez Czechy i Pol-
skę. Cały szlak obejmuje kilka-
dziesiąt stacji, prowadzi z Pragi 
przez Wrocław, Poznań, Gdańsk 

aż do Elbląga. Gospodarz Gmi-
ny Mieroszów był zaszczycony,  
że właśnie nasze miasto znala-
zło się także na mapie szlaku. 
Jest to wyjątkowa możliwość 
dla turystów i pielgrzymów, 
aby poznać polsko - czeskie 
dziedzictwo kulturowe oraz 
historię nie tylko Polski, ale  
i Czech. 

Oficjalne uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą w ko-
ściele p.w. Michała Archanioła 
w Mieroszowie, po czym ze-
brani przeszli do Rynku. Był to 
jednocześnie początek 44 Dni 
Mieroszowa. Odsłonięcia tablicy 
dokonali: burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego Julian Golak 
i profesor Konrad Czaplińsk. 
Obecni byli również zaproszeni 
goście –  radni Rady Miejskiej 
Mieroszowa oraz duchowni.  
Julian Golak nie krył swojego za-
dowolenia  z tego, jak efektywna 
jest współpraca na pograniczu 
polsko - czeskim.

Ewa Jazienicka

OTWARCIE STACJI MIEROSZÓW NA MIĘDZYNARODOWYM 
SZLAKU ŚW. WOJCIECHA

Odsłonięcie tablicy. Od lewej: Marcin Raczyński - burmistrz Mieroszowa, prof. Konrad Czapliński, Julian Golak

Ks. Stanisław Piskorz święci odsłoniętą tablicę. Uczestnicy uroczystości na mieroszowskim Rynku.
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Ziemię Mieroszowską ce-
chuje unikalny mikroklimtat 
Gór Suchych. To miejsce, gdzie 
odnajdziemy ciszę i spokój, ale 
nie trudno tu również o przygodę 
i wyzwania.

Ukształtowanie terenu  
i prądy termiczne występujące 
w Górach Suchych sprzyjają 
uprawianiu sportów lotniczych, 
a w szczególności lotniarstwa  
i paralotniarstwa.

Doświadczeni wspinacze 
jak i amatorzy, w tym dzieci 
mogą skorzystać ze ścianki 
wspinaczkowej zlokalizowanej 
w Hali Sportowej w Mieroszowie  
przy ul. Hożej 4.

 Uwagę przykuwa stara kuź-
nia z narzędziami z 1769 roku 
zlokalizowana w Różanej oraz 

malowniczo położone zabytkowe 
schronisko Andrzejówka.

Tereny oferują liczne trasy  
do uprawiania narciarstwa biego-
wego i zjazdowego. Specyficzny 
klimat górski sprawia, że sprzyja-
jące warunki narciarskie panują 
tu do późnej wiosny.

Ta część Gór Kamiennych po-
siada gęstą sieć oznakowanych 
szlaków turystycznych i kilka 
ścieżek dydaktycznych.

W sezonie letnim jedną  
z największych atrakcji regionu 
są trasy rowerowe.

Bike Arena Parkowa Góra 
jest miejscem szczególnym  
na mapie tras rowerowych Gminy 
Mieroszów, których łączna dłu-
gość wynosi 85 km.

Infrastruktura turystyczna, 

baza gastronomiczna i noclego-
wa przeżywa renesans, wspiera 
go wyjątkowość i atrakcyjność 
tego regionu.

Staromiejski rynek otaczają 
kamienice z różnych okresów. 
Okazały ratusz do 1880 roku peł-
nił funkcje domu handlowego. 
Sąsiaduje z nim przepiękna ba-
rokowa kamienica wybudowana  
w 1737 roku. Nieopodal rynku 
stoi Kościół p.w. św. Michała Ar-
chanioła wzniesiony w 1427 roku 
zachował fragmenty renesanso-
wego wyposażenia.

Malownicza miejscowość 
Sokołowsko to skarbnica zabyt-
kowej zabudowy sanatoryjnej  
z przełomu XIX i XX wieku.

Atrakcje Gminy Mieroszów 
stanowi także drewniany kośció-

łek p.w. św. Jadwigi w Rybnicy 
Leśnej z 1608 roku.

Kolorytu całości dodaje 
niezwykły świat  dzikich zwie-
rząt - Zoo Farma - znajdująca się  
w miejscowości Łączna koło 
Mieroszowa.

W miejscowy pejzaż wpisały 
się liczne gatunki ptaków, któ-
rych jaskrawe barwy i odgłosy 
niosą się po całej dolinie.

Z i e m i a  M i e r o s z o w s k a  
to wspaniałe miejsce, aby ode-
rwać się od codziennych spraw, 
odpocząć i wyciszyć się. Cała oko-
lica to rozległe łąki i lasy, górska 
roślinność, ciekawe formy skalne  
i tajemnicze miejsca.

ZIEMIA MIEROSZOWSKA

Rynek w Mieroszowie Drewniany kościółek pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej

Schronisko „Andrzejówka”.
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W dniach 22-25 sierpnia 
2018 odbędzie się kolejna edy-
cja jednego z najstarszych festi-
wali muzycznych w Polsce, czyli  
56. Festiwal Moniuszkowski  
w Kudowie-Zdroju. Pierwszą edy-
cję Festiwalu zainaugurowano  
15 lipca 1962 roku w dzie-
więćdziesiątą rocznicę śmierci 
patrona imprezy – Stanisława 
Moniuszki. Od 2012 roku dy-
rektorem artystycznym jest 
Stanisław Rybarczyk, wybitny 

dyrygent i animator kultury. 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu jako Instytucja Kul-
tury Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego od lat jest 
Współorganizatorem oraz Part-
nerem i wspiera Festiwal m.in. 
w działaniach merytorycznych. 
Organizowany przez Moniusz-
kowskie Towarzystwo Kulturalne 
Festiwal w ciągu ponad pięćdzie-
sięciu lat działalności stał się jed-
nym z najważniejszych polskich 

wydarzeń muzycznych, prezentu-
jąc twórczość ojca polskiej opery 
narodowej, Stanisława Moniuszki.

W ciągu kilku sierpniowych 
festiwalowych dni w najpięk-
niejszych miejscach Kudowy: 
w Teatrze Zdrojowym, Teatrze 
pod Blachą, Sali Koncertowej  
w Pijalni Wód Mineralnych, Parku 
Zdrojowym, a także w kościołach 
wystąpi kilkudziesięciu śpiewa-
ków i muzyków z Polski i Czech. 
Tegoroczna edycja obfitować 

będzie w kilkanaście wydarzeń 
– koncertów oraz widowisk.

Serdecznie zapraszają:
Burmistrz Kudowy-Zdroju  

Piotr Maziarz
Prezes Moniuszkowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego  

w Kudowie-Zdroju  
Edyta Bubińska

Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
Stanisław Rybarczyk

56. MIĘDZYNARODOWY  FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI 
W KUDOWIE-ZDROJU

22 sierpnia (środa)

12.00, Balkon Teatru Zdrojowego
Hejnał Festiwalowy                                     

12.05, Balkon Sanatorium „Polo-
nia” Recital wokalny
Jędrzej Tomczyk – tenor        
Piotr Łukaszczyk - fortepian 
W programie m. in utwory St. Mo-
niuszki, F. Chopina, G. Verdiego, 
J. Straussa  

15.00, Park Zdrojowy – Muszla 
koncertowa Impreza towarzy-
sząca Zespół „Hejszowina”
Maciej Kieres – kierownictwo 
artystyczne         

16.30, Pijalnia – Sala koncertowa 
Spotkanie ze Sviatleną Niemahaj 
/Bialoruś/ Prowadzi red. Wanda 
Ziembicka

19.00, Teatr Pod Blachą
Koncert Inauguracyjny „Stanisław 
Moniuszko i jemu współcześni”
Soliści z Polski i Białorusi
Chór i Orkiestra Opery Wrocław-
skiej Maciej Nałęcz-Niesiołowski 

– dyrygent Piotr Nędzyński - Pro-
wadzenie koncertu 
W programie utwory m.in. St. 
Moniuszki
                                        

23 sierpnia (czwartek)

12.00, Balkon Teatru Zdrojowego
Hejnał Festiwalowy 

15.00, Muszla koncertowa
Impreza towarzysząca                              
Koncert uczestników Rodzinnego 
Obozu Artystycznego
Kudowa 2017
S z k o ł a  Po d s t awow a  n r  4  
im. J. Brzechwy w Swarzędzu
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Utalentowanych „Galiarda”  
w Poznaniu
W programie m. in. Stanisław 
Moniuszko

16.00, Pijalnia – Sala koncertowa 
Wykład red. Piotra Nędzyńskie-
go – Znane i nieznane opery 
Moniuszki 
      
17.00, Kościół św. Katarzyny,  
ul. Kościelna

Koncert Kameralny Jury Horo-
decki /Białoruś/ - tenor
Sviatlena Niemahaj /Mińsk, Bia-
łoruś/ - organy                  
W programie kompozycje religijne 
St. Moniuszki

20.00, Teatr Pod Blachą
TRZY SOPRANY I TRZEJ TENORZY 
ŚPIEWAJĄ MONIUSZKĘ I NIE TYL-
KO… Joanna Horodko –sopran
Agnieszka Adamczak – sopran
Agnieszka Sokolnicka – sopran
Marek Szymański – tenor
Karol Bochański – tenor
Bartłomiej Szczeszek – tenor
Olena Skrok – fortepian
W programie m. in. kompozycje 
St. Moniuszki

24 sierpnia (piątek)

12.00, Balkon Teatru Zdrojowego
Hejnał Festiwalowy 

15.00, Muszla Koncertowa
Impreza towarzysząca                              
Koncert uczestników Rodzinnego 
Obozu Artystycznego

Kudowa 2017 Szkoła Podsta-
wowa nr 4 im. J. Brzechwy  
w Swarzędzu
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Utalentowanych „Galiarda”  
w Poznaniu
W programie m. in. Stanisław 
Moniuszko

17.00, Kościół św. Bartłomieja, 
ul. Stanisława Moniuszki Kon-
cert Chóralny Chór Sta Allegro 
/Kudowa/
Robert Wajler – dyrygent                   
W programie utwor y m. in.  
Stanisława Moniuszki

20.00, Teatr Pod Blachą
prapremiera wersji urtekstowej
Stanisław Moniuszko
Karmaniol, czyli Francuzi lubią 
Żartować Operetka
Libretto: Oskar Korwin-Milewski
Stanisław Rybarczyk – kierow-
nictwo muzyczne
Roberto Skolmowki – insceniza-
cja i reżyseria
Elżbieta Lejman-Krzysztyniak – 
choreografia Soliści Chór Orkie-
stra Festiwalowa

PROGRAM
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25 sierpnia (sobota)

11.00, Park Zdrojowy – Muszla 
koncertowa
Koncert Promenadowy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Szkoły Artystycznej z Hronova 
/Czechy/
Milos Meier - dyrygent

12.00, Balkon Teatru Zdrojowe-

goHejnał Festiwalowy

12.05, Pijalnia – Sala koncertowa 
Koncert Południowy
Studenci Wydziału Wokalnego
Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu  

15.00 Korowód Moniuszkowski  
z udziałem: Mażoretek z Kudowy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Szkoły Artystycznej z Hronova /
Czechy/Milos Meier - dyrygento-
raz Stanisława Moniuszki
16.30, Teatr Zdrojowy Koncert 
Pieśni Stanisława Moniuszki do 
wierszy m. in. Goethego, Heine-
go, Hugo, Byrona, Scotta  w ory-
ginalnej wersji językowej

Emilian Madey – fortepian, autor 
koncepcji artystycznej, pomysło-

dawca
20.00, Teatr Pod Blachą
Koncert Finałowy
MONIUSZKO & GOSPEL
SPIRITUALS SINGERS BAND 
Koncert w roku jubileuszowym 
40-lecia działalności artystycznej 
zespołu

PATRONAT MEDIALNY

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe 
w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
2. Celem konkursu jest promocja walorów turystycznych 
powiatu kłodzkiego ze szczególnym uwzględnieniem 
jego wielonarodowego dziedzictwa kulturowego oraz 
bieżącej oferty kulturalnej. 
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół pod-
stawowych   ponadpodstawowych, w tym uczniowie 
klas gimnazjalnych oraz ich nauczyciele.
4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu w for-
mie prezentacji multimedialnej lub filmu sprawozdania-
-reportażu z kulturalnej wyprawy. 
5. Wyprawa może mieć charakter wycieczki krajoznawczej 
szlakiem zabytków kultury, udziału w lekcji muzealnej, 
warsztatach artystycznych lub udziału w imprezie arty-
stycznej organizowanej na terenie powiatu kłodzkiego.
6. Wyprawa nie może polegać na wyjściu na seans filmo-
wy lub spektakl teatralny prezentowany dla szkół przez 
teatr objazdowy.
7. Prace konkursowe mogą być przygotowane przez ze-
społy liczące od 1 do 5 uczniów pod opieką 1 nauczyciela.
8. Wielkość prezentacji nie może przekroczyć 40 slajdów, 
a czas trwania filmu 3 minut.
9. Do wykonania prac konkursowych poza utworami 
(fotografiami, grafiką, tekstami, utworami muzycznymi 
itp.) uczestników i opiekunów drużyn konkursowych 
można wykorzystać jedynie utwory dostępne na zasadach 
wolnej licencji zgodnie z jej zakresem.
10. Praca konkursowa powinna zawierać imiona i nazwiska 
jej autorów, opiekuna oraz nazwę szkoły.
11. Filmy i prezentacje można nadsyłać za pośrednictwem 
ogólnodostępnych serwisów hostingujących pliki na adres 
l.ponikowska@powiat.klodzko.pl lub składać osobiście 
w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (ul. Kościusz-

ki 7, Kłodzko, II  piętro, pok. 305) 
na pendrivie lub płycie CD.
12. Oprócz pracy konkursowej do Starostwa Powiato-
wego w Kłodzku należy dostarczyć osobiście lub pocztą 
wypełnioną kartę zgłoszenia.
13. Termin nadsyłania prac upływa 2 października 2018 
r. o godzinie 14.00. 
14. Jury powołane przez organizatora konkursu oceni 
nadesłane prace, biorąc pod uwagę ich walory promo-
cyjne, zawartość merytoryczną, pomysłowość i sposób 
przedstawienia tematu, wykonanie techniczne. Podczas 
oceny prac jury będzie brało pod uwagę wiek autorów 
prac lub w przypadku dużej liczby zgłoszeń oceni prace 
w kategoriach wiekowych.
15. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana 
na adresy e-mail podane w kartach zgłoszeń do dnia 
5 października do godziny 11.00. Dodatkowo laureaci 
konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o otrzy-
maniu nagrody lub wyróżnienia.
16. Jury przyzna 3 nagrody i 3 wyróżnienia dla szkół, 
których drużyny przygotują najwyżej ocenione prace 
konkursowe. Nagrody finansowe w wysokości 500 zł brutto 
oraz wyróżnienia finansowe w wysokości 300 zł brutto 
będą wypłacone na konta zwycięskich szkół.
17. Członkowie i opiekunowie zwycięskich drużyn otrzy-
mają również nagrody rzeczowe w formie materiałów 
promocyjnych powiatu.
18. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 paź-
dziernika 2018 r. podczas Konferencji z okazji Światowego 
Dnia Turystyki. Dokładne miejsce imprezy zostanie podane 
wraz z informacją o wynikach konkursu.
19. Informacji na temat konkursu udziela Wydział 
Rozwoju, Promocji i Kultury, tel. 74 865 7527 lub 
74 865 7583.

 

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO - 
TURYSTYCZNEGO PN. „KULTURALNA WYPRAWA”
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 
EUROPEJSKA PERŁA BA-

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

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

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k výrobě 
dokumentů, pro tisk vědeckých 
spisů, zapisování různých zpráv. 
Budova papírny byla v průběhu 
let rozšiřována a zkrášlována, 
díky čemuž se stala perlou 
průmyslové architektury. 

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

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

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

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

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA

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

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

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

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

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

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

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

In der historischen Mühle 

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

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befindet 

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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Dolnośląskie Centrum Informacji 
Kulturalnej Ośrodka Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe pochodzą od organizatorów.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR BANDEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA 
NA KRESACH WSCHODNICH II RP W LATACH 1939-1947

8 lipca 2018, Legnica

W niedzielę, 8 lipca 2018 r.,  
na Zamku Piastowskim w Legnicy 
będzie obchodzony DZIEŃ PA-
MIĘCI OFIAR BANDEROWSKIEGO 
LUDOBÓJSTWA NA KRESACH 
WSCHODNICH II RP W LATACH 
1939-1947. Obchody rozpocz-
ną się w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Legnicy uroczystą 
Mszą Świętą o godzinie 13:00, 
sprawowaną w intencji ofiar lu-
dobójstwa dokonanego przez 
OUN – UPA, podczas której ho-
milię wygłosi ks. Witold Józef 
Kowalów z Ostroga na Ukrainie. 
Około godziny 14.30 nastąpi 
przemarsz uczestników obcho-
dów oraz pocztów sztandaro-

wych do Zamku Piastowskiego, 
gdzie zaplanowano rozpoczęcie 
części oficjalnej uroczystości.  
W jej ramach odbędą się pre-
lekcje zaproszonych gości, po-
lityków, przedstawicieli władz, 
a także naocznych świadków 
ukraińskich zbrodni. W części 
artystycznej, z okolicznościowym 
programem literacko-muzycz-
nym wystąpią artyści: Aurelia 
Sobczak, Barbara Droździńska, 
Anna Majkut-Polańska, Stanisław 
Górka, Zbigniew Lesień oraz Mar-
cin Rogoziński. Wstęp jest wolny. 
Organizator: Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego, Ośrodek Kultury  

i Sztuki we Wrocławiu Insty-
tucja Kultury Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
Współorganizator: Stowarzy-
szenie Kulturalne „Krajobrazy” 
w Legnicy, Dolnośląski Ośro-
dek Doskonalenia Nauczy-
cieli we Wrocławiu, Parafia  
św. Jana Chrzciciela w Legnicy. 
Patronat nad wydarzeniem objęli: 
Tadeusz Krzakowski – Prezydent 
Miasta Legnicy oraz Janina Mazur 
– Starosta Legnicki.

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

PUNTO Y RAYA. SPOTKANIE INFORMACYJNE
10 lipca 2018, Wrocław

Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Galeria FOTO-GEN  i Centrum 
Technologii Audiowizualnych  
10 lipca o godz. 17:00 zaprasza  
na spotkanie informacyjne do-
tyczące jedynego na świecie fe-
stiwalu filmów abstrakcyjnych 
Punto y Raya. z udziałem orga-
nizatorki Noel Palazzo. Tegorocz-
na edycja festiwalu odbędzie się  
w dniach 25-28.10.2018 we wro-
cławskim CeTA. Podczas spotka-
nia przekażemy informacje doty-
czące programu oraz warunków 
na jakich można zgłaszać jeszcze 
filmy do konkursu (call for en-
tries trwa do 30 lipca). Spotkanie  
w języku angielskim. W paździer-

niku, w Centrum Technologii 
Audiowizualnych we Wrocławiu 
zagości Punto y Raya – jedyny  
na świecie międzynarodowy 
festiwal poświęcony filmom 
abstrakcyjnym. W CeTA odbędą 
się pokazy krótkometrażowych 
produkcji, wykłady masterclass, 
spotkania z twórcami, zajęcia  
dla dzieci oraz live act’y arty-
stów audiowizualnych. Udział 
we wszystkich festiwalowych 
atrakcjach będzie darmowy. 
Punto y Raya (PyR) to unikato-
we w skali światowej wydarzenie 
w całości dedykowane filmowi 
abstrakcyjnemu, który łączy  
w sobie film, sztuki wizualne, 

nowe media, muzykę, dźwięk  
i sztukę eksperymentalną. Celem 
festiwalu jest promocja tych arty-
stycznych filmów, które poprzez 
wykorzystanie uniwersalnych  
i ponadczasowych środków wy-
razu, tworzą wyjątkowy rodzaj 
filmowego języka, przekraczają-
cego bariery międzykulturowe. 
Festiwal zainaugurowany został 
w 2007 r. i od tego czasu odbywał 
się już w Hiszpanii, Niemczech  
i na Islandii, w tak znanych i reno-
mowanych instytucjach kultury 
jak ZKM w Karlsruhe czy Naro-
dowe Centrum Sztuki Królowej 
Zofii w Madrycie. W tym roku 
wydarzenie zawita do Polski. 
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Jego siódma edycja odbędzie 
się w dniach 25-28 paździer-
nika 2018 r. w Centrum Tech-
nologii Audiowizualnych CeTA 
we Wrocławiu, a także w prze-
strzeni Pawilonu Czterech Kopuł 
Muzeum Sztuki Współczesnej, 
oddziale Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Festiwal oferuje 

odbiorcom, zainteresowanym fil-
mem, animacją, muzyką i sztuką 
współczesną, bardzo atrakcyjny 
i zróżnicowany program. Poza 
międzynarodowym konkursem 
filmów krótkometrażowych,  
na który zgłaszane są setki prac, 
przewidziane są m.in. sekcja 
poświęcona polskim twórcom 

„Polish Panorama”, sekcja po-
święcona brytyjskim twórcom 
„British Panorama”, retrospekty-
wy artystów, pokazy dla dzieci, 
pokazy na żywo, warsztaty, 
wykłady Masterclass, instalacje 
multimedialne.

FRAGMENTY GRUZJI. WYSTAWA WSPÓŁCZESNEJ 
FOTOGRAFII GRUZIŃSKIEJ

13 lipca 2018 – 17 sierpnia 2018 
Wernisaż: 13.07.2018, godz. 17.00

Wystawa, zrealizowana  
w ramach Polsko-Gruzińskie-
go Festiwalu Kultury, jest jed-
ną z największych prezentacji 
współczesnej fotografii gru-
zińskiej, jakie zorganizowano 
na terytorium Polski. Gruzja, 
jak wiele europejskich krajów, 
w 2018 roku celebruje stulecie 
niepodległości. To jeden z ele-
mentów wskazujących na fakt, 
że Gruzja poprzez swoją historię 
i wydarzenia napędzane przez 
wspólne zasady demokratycz-
ne, przynależy do europejskiej 
wspólnoty. Aby zrozumieć napię-

cie w gruzińskiej sztuce, bardzo 
ważne jest uchwycenie kontekstu 
kraju umiejscowionego między 
granicami Europy i Azji. Jego po-
łożenie przez wieki przyciągało 
inne kraje i przyczyniło się do ich 
politycznego i ekonomicznego 
zainteresowania Gruzją. Foto-
grafia, pomimo silnych ruchów 
propagandowych, pozostaje naj-
bardziej przekonującym medium 
ilustrującym rzeczywistość i uka-
zującym fakty historyczne. Celem 
wystawy Fragmenty Gruzji jest 
prezentacja ważnych momentów 
historycznych za pomocą gruziń-

skiej fotografii, które pokazują 
wspólnotę tego kraju w trudnych 
czasach. Zaprezentowane prace 
wykonane są przez różnych foto-
grafów dokumentalistów, którym 
udało się uchwycić historię i roz-
wój tego kraju. Ci fotografowie 
reprezentują trzy pokolenia, 
zaczynając od ery sowieckiej  
aż do teraźniejszości.

 
Artyści: Arestakes Shaanyan, Yuri 
Mechitov, Valery (Sasha) Mitia-
shvili, Natela Grigalashvili, Daro 
Sulakauri, Giorgi Nakashidze

Kurator: Irakli Dzneladze

FESTIWAL OFCA 2018
10-12 sierpnia 2018, Oleśnica

OLEŚNICKI FESTIWAL CYRKO-
WO ARTYSTYCZNY OFCA 2018 
czyli piąta edycja wspaniałego 
święta sztuki ulicznej, kuglarstwa, 

highline’u oraz muzyki,odbę-
dzie się jak zawsze w Oleśnicy 
w dniach 10-12.08.18. W tym 
roku kontrolę nad miastem przej-

mie 50 artystów oraz artystek  
z całego świata, którzy w ciągu  
3 dni zagrają dla Was ponad  
30 spektakli i koncertów. Żon-
glerka, clownada czy akrobaty-
ka to tylko niektóre z dziedzin 
sztuki nowego cyrku, jakie królo-
wać będą na ulicach, oleśnickim 
Rynku, a także w Kościele Św. Je-
rzego, na Amfiteatrze, Błoniach  
i Zamku. Prócz zupełnych nowo-
ści i niespodzianek przygotowa-
nych przez organizatorów nie 
zabraknie też stałych punktów 
programu, czyli widowiskowych 
pokazów ognia oraz otwierają-
cej festiwal rozśpiewanej i roz-
tańczonej, kolorowej parady 
prowadzonej w tym roku przez 
kilkudziesięcioosobową orkiestrę 
samby! Oj będzie się działo! 

Więcej: https://okis.pl/festi-
wal-ofca-2018/
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NOVĚ  V  NERATOVĚ 
ČERVEN 2018 www.neratov.cz 

Za Janem k Jordánu přišlo mnoho lidí. Dali se pokřtít a ptali se: Co máme dělat? Jan 
pravil: Kdo má dva oděvy, ať dá jeden tomu, kdo nemá žádný. Kdo má co jíst, ať se 
podělí s hladovým. Celníkům řekl: Neberte víc, než kolik je ustanoveno. A vojákům: 
Nikoho nevydírejte, neutiskujte, buďte spokojeni se svým žoldem.                                    
Mnozí si mysleli, že Jan je Mesiáš, Zachránce.  Ale Jan jim řekl: Já vás křtím vodou. 
Po mně přijde ten, který je mocnější než já. Já nejsem hoden, abych mu rozvázal sandá-
ly. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.                 Z  knihy "Bůh mluví ke svým dětem"  

                                                                             

 

Prožíváme mezidobí – v očekávání slavností Narození sv. Jana Křtitele  

1Výtvarný Nerato  

Neratov navštívil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner  
V posledních květnových dnech uspořádali olomoučtí farníci  
pouť do Neratova a bylo jich tolik, že jeli dvěma autobusy. 
Přijel s nimi také pan arcibiskup Jan Graubner a dva světící 
biskupové Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Před 
polednem sloužil pan arcibiskup mši svatou.  Koncelebrovali 
oba biskupové a tři kněží, včetně našeho pana faráře,  Mons. 
Josefa Suchára. Po mši sv. pan farář Suchár povyprávěl pout-
níkům o historii a současnosti Neratova.  Jako obvykle vy-
zdvihl význam spolupráce Sdružení s hendikepovanými spo-
luobčany a o realizaci jejich integrace do běžného života.  
Poutníci poté přijali pozvání na oběd, který s velkou ochotou a 
milou obsluhou zajistila naše chráněná dílna kuchyň. Zbývají-
cí čas do odjezdu někteří procházeli okolí,  nakupovali  pro-
dukty našeho zahradnictví či využili možnost k prohlídce 
pivovaru. Poutníci odjížděli spokojeni – jejich pouť pokračo-
vala na poutní místo Hora Matky Boží u Králík.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Události, které si církev připomíná slavností Narození Jana Křtitele, nejsou pouze připomínkou historie, ale hrají významnou roli  
v Ježíšově příběhu. Jan předznamenává Kristovo narození a ohlašuje jeho příchod. Jan Křtitel představuje konec Starého zákona a začá-
tek příběhu evangelia.                                                                                                                                                                         Převzato z Víra cz.   

 
 

                                                                             

 

Cesta smíření 

  Text Marie Adámková, foto Jitka Herynková                                    

Podél cesty od hlavní silnice ke kostelu vymýtili lesní dělníci stro-
my – otevřel se tak nový pohled na kostel. Účelem všeho snažení je 
naplnění další vize pana faráře Suchára. Tvoří se „Cesta smíření“. 
Vykáceným prostorem povede cesta až do lesů nad kostelem – 
k zázračnému prameni.  Tok vody od pramene bude sveden uprave-
ným potůčkem, různými okliky, lemován kameny. Bude tak vytvo-
řeno jejich „omývání“ …… Potůček bude sveden až do prostoru 
Náměstí Nanebevzetí před kostelem. Upraveno bude vyústění vody 
zázračného pramene tak, aby jej mohli užívat poutníci. 

 

 

 

Tex, foto: Jiří Herynek                                    



58  Ziemia Kłodzka nr 285/czerwiec 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anežka Kovalová  (1949 v Šumperku) 
 
 
Ve své malířské, kreslířské a grafické tvorbě reflektuje 
poezii krajiny a všedních nenápadných věcí kolem nás.  
Je dcerou sochaře Jiřího Jílka, viz Okénko do umění v 
předešlém čísle NvN. Vystudovala Akademii výtvarných 
umění v Praze a po studiích se vrátila do Sobotína, kde 
spolupracovala s otcem na jeho sochařských realizacích. 
Více než třicet let vyučovala na Základní umělecké škole  
v Šumperku. Se svým manželem Miroslavem Kovalem, 
také výtvarným umělcem, jsou páteří Galerie Jiřího Jílka 
v Šumperku. 
V současné době Anežka vystavuje svá díla do 22. června  
v pardubické Galerii Fons. 
 

Anežka Kovalová: Anděl, 2002, suchá jehla 

Okénko do umění 
Výtvarný Nerato  

V Albertinu nejen plno květů –  
na zahradě i plno radosti a spokojenosti ! 
Výtvarný Nerato  V zahradnictví se jaro rychle probudilo. Naši pracovníci pomohli 
přírodě jak mohli. Pleli, kypřili, seli i sázeli – a kvůli suchu i hodně 
zalévali….. Fotografie bez komentáře jsou dokladem. Nejen záhony 
květin či zeleniny ožívají. Dokončujeme domek ze slámy, nově se 
učíme pěstovat ve sklenících a opravujeme další zahradní stavby – 
zkrátka: Žijeme a pracujeme naplno! Závěrem slova poděkování od 
paní Ing. Martiny Kosové, projektové manažerky našeho sdružení:  
 

„Prosím,  přidejte k článku i VELKÉ poděkování Pardubickému kraji za 
spolufinancování v rámci projektu "Obnova zahradnictví a Albertinu- 
projekt sociálního zemědělství Sdružení Neratov, z. s. "  
V rámci tohoto projektu byl vybudován slaměný domek, skleník a sepa-
rační WC pro zaměstnance“. 
 
 

 

                                                                             

 

„Okénko“ připravila redakce NvN                                                      
ve spolupráci s Pavlem Herynkem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování všem andělům. Dnešní „Okénko“ věnujeme sym-
bolicky všem andělům – dobrovolníkům, kteří  nám pomohli 
v rekordním čase přeměnit „polní drn“ v překrásné zahradnic-
tví. Buďte dále našimi anděly – těšíme se na vás….. 
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Kulturní program
únor 2014

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

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

1. 2. 20:00

SPOLEČENSKÝ PLES 
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
z období 1965 - 1995 |  Autor Miroslav Holča
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň Staré radnice

9. 2. 14:00  

BROUMOVANKA
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila 
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší 
imitátorkou Cher u nás.

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

12. 2.  19:00

MARCEL FLEMR - BLUES
 
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém 
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu - 
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické 
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“ 
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B. King, Albert 
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye, 
Buddy Guye a Otise Granda.

sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

15. 2. 15:00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5, Praha
 
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – 
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního 
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka 
Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Tato čtveřice se vypraví do 
pohádky a zažije tak opět jedno ze svých velkých a neopakovatelných 
dobrodružství. 

Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

15. 2.  20:00

PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee 
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč

17. 2.  19:00

PEKLO V HOTELU 
WESTMINSTER
 
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

Bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není 
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům 
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí, 
je přímo katastrofa. To potom potřebujete spolehlivého osobního 
tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává 
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a 
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč

24. 2. 19:00 

KAREL 
PLÍHAL
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě

26. 2.  19:00 

ŠPORKOVY BAROKNÍ PÍSNĚ
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami. 
Večerem vás provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog 
Univerzity Hradec králové, ale především muzikolog, badatel a 
popularizátor české hudby.

sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

Pavel Bičiště Vám představí zábavnou a netradiční formou kulturu, 
přírodu, historii a zvyky obyvatel dané oblasti.
Konferenční sál IC. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
červenec 2018

1. 5. - 22. 7., denně kromě pondělí     
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Bezděkovský kostelíčku
Výstava věnovaná životu a umělecké tvorbě benediktinského 
kněze Sigismunda Ludvíka Boušky (1867-1942) a doprovázená 
cyklem přednášek.
Výstavní síň Muzea Broumovska. 
Pořádá: Muzeum Broumovska a Petr Bergmann.

1. 6. - 13. 7.  po – pá   9:00 – 17:00
VÝSTAVA prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Broumov za školní rok 2017 – 2018
Srdečně vás zveme na ročníkovou výstavu kreseb, maleb, 
grafiky a keramiky žáků (6 – 18 let) výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Broumov. 
Výstavní síň Staré radnice

13. 6. - 31. 7.   po, st, čt 8:00 – 17:00, út 8:00 – 18:00, 
so 8:30 - 10:30
VÝSTAVA  výtvarných prací ZUŠ 
Broumov – studium pro dospělé
Srdečně vás zveme na ročníkovou výstavu žáků nad 18 let.
Městská knihovna Broumov. 

Středa  4. 7.   19:00

ARTCAFÉ EXTRA – CURCULIO 
ANEB DARMOJED
Římský mladík Romantikus je bezhlavě zamilovaný do dívky 
Errotium, která je ovšem tak trochu otrokyně, a navíc prostitutka. 
Na to, aby ji mladík mohl z otroctví vykoupit, mu bohužel schází 
finanční hotovost ... Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.
cz, tel. 734 443 161. Předprodej on-line nebo osobně v Café 
Dientzenhofer. Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci  
s Ústavem klasických studií FF MU. Vstupné: 150,-/100,- Kč  
(pro členy klubu ArtCafé)

6. 7. a 20. 7.   19:00 a 20:30

NOČNÍ HRANÉ PROHLÍDKY 
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA 
Zažijte neopakovatelnou atmosféru nočního kláštera. Noční 
hraná prohlídka bude tematicky zaměřená na vzdělávání  
v broumovském klášterním gymnáziu. Potkáte mnoho 
zajímavých postav a čeká vás nejedno překvapení. 
Rezervace míst: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 733 739 726
Vstupné: 180,-/120,- Kč (pro děti)

7. 7., 13. 7., 14. 7., 21. 7., 27. 7. a 28. 7. 19:00 a 20:30

NOČNÍ PROHLÍDKY 
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA 
Přijďte okusit jedinečnou atmosféru potemnělého kláštera při 
svitu svíček. Prohlídka tematicky zaměřena na momenty života  
v klášteře. Benediktinský klášter v Broumově. 
Rezervace: prohlidky@broumovsko.cz, tel. 733 739 726. 
Vstupné: 160,-/95,- Kč (pro děti). 

Sobota  7. 7. 
THE PLASTIC PEOPLE  (Brabenec, Janíček 
a spol.) & S. KARÁSEK & SVATOPLUK
Undergroundový klub Eden.

Úterý  10. 7.  21:30
PEPA – Letní kino
Komedie/Drama, ČR, 2018, 90 min
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká 
na to, až začne ten opravdový a šťastný život… Hrají: Michal 
Suchánek, Petra Špalková, Jakub Kohák, Filip Blažek, Alice 
Bendová, Natálie Grossová, Martin Pechlát, Anna Stropnická, 
Kristýna Kociánová, Vlastimil Kaňka, Marek Vašut, Alena 
Doláková, Viktor Antonio, Lukáš Kunz, Stanislav Macháček
Dětské hřiště. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

Středa 11. 7.   19:00
ARTCAFÉ – PETR BENEŠ QUARTET (CZ)
Petr Beneš – piano/Fender Rhodes,  Ondřej Štveráček – 
tenorsaxofon, Tomáš Baroš – kontrabas, Marek Urbánek – 
bicí. Předprodej on-line nebo osobně v Café Dientzenhofer. 
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Sál Kreslírna, Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: 190,-/150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Čtvrtek 12. 7.   16:00  
SCIENCE CAFÉ EXTRA – SIGISMUND 
BOUŠKA A KATOLICKÁ MODERNA
Přednáška o uměleckém okruhu Sigismunda Boušky, 
benediktinského mnicha a kněze, který byl mimo jiné také 
básníkem, spisovatelem, malířem a kritikem umění. 

Na konci 19. století spoluzaložil hnutí reformních kněží Katolická 
moderna a působil v něm jako hlavní integrální prvek. Přednáška 
navazuje na výstavu v Muzeu Broumovska a knihu o S. Bouškovi. 
Sál Jan Anastáz Opasek /vedle vstupu do Muzea Broumovska/
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska. Rezervace: martina.
junkova@broumovsko.cz. Cena: 60,-/30,- Kč (studenti a U3V)

13. 7. - 22. 8.   denně  10:00 – 16:00
RAKETA – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA NEJEN 
ILUSTRACÍ Z BÁJEČNÉHO DĚTSKÉHO ČASOPISU
Vernisáž 12. 7. 2018  18:00 
Výstava je určena dětem i jejich rodičům. Najdete zde unikátní 
časopisy, ilustrace, vtipné básničky, 3D objekty i interaktivní prvky. 
Pořadatel: Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní 
centrum Broumov
Klášterní lapidárium. Před vstupem do lapidária je nutné se 
nahlásit v Galerii Dům.

Sobota  14. 7.    18:00
ZA POKLADY BROUMOVSKA
OLGA ŠROUBKOVÁ, EDUARD ŠÍSTEK
Vítězka Mezinárodní soutěže Pražské jaro obor housle 2017, 
Olga Šroubková a její kolega Eduard Šístek prezentují mladé 
české umělce. V netradiční kombinaci housle violoncello 
představí intimní program. Změna programu vyhrazena. 
Kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov. 
Vstupné dobrovolné – výtěžek putuje na pomoc kostelům

17. 7. a 31. 7.  10:00 a 19. 7.  13:00 
INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY STŘEDOVĚKÉ 
KLÁŠTERNÍ PÍSÁRNY PRO VEŘEJNOST
Přeneste se s námi do středověku a vyzkoušejte si psaní husím 
brkem, broušení pergamenu, výrobu přírodních barev  
či vázání knih v naší unikátní klášterní písárně. Klášter Broumov/ 
Skriptorium, Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz,  
tel. 734 443 165. Pořadatel: Maiwaldova akademie – Vzdělávací  
a kulturní centrum Broumov
Vstupné: 150,- Kč dospělí/80,- Kč senioři a děti od 6 – 12 let/40,- 
Kč děti 3 – 6 let. Děti do 3 let zdarma. Rodinné vstupné 380,- Kč 
(2 dospělí + 2-3 děti)

17. 7. – 22. 7. 

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
festival divadelních představení

Úterý 17. 7.   19:00 
NA SPRÁVNÉ ADRESE ANEB HOLKY 
Z INZERÁTU
Branické divadlo, Praha.
Kabaretní hvězda Stella, klavíristka Julie, malířka Žofie a PR 
manažerka Marie se rozhodnou radikálně změnit život a podají si 
inzerát. Záhy začne kolotoč nečekaných záměn. V hlavní roli se 
představí Uršula Kluková, v roli manažerky Karolína Hlaváčková 
a jako malířka Žofie Patricie Solaříková, hvězda seriálu Ulice. 
Chybět nebude ani ředitel Branického divadla Václav Čížkovský 
nebo Pavel Dytrt.
Vstupné: 220,- Kč

Středa 18. 7.  15:00   
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo SemTamFór, Slavičín.
Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli dort, 
jak si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou.  
Tři klauni povídají příběh Pejska a kočičky netradičním 
způsobem, který dětské publikum nadšeně přijímá. Princip 
divadla na divadle, zejména v pojetí klaunů, je vděčným 
způsobem zpracován pro širokou diváckou obec a umožňuje 
dětem spoluvytvářet příběh, který se před nimi odehrává.
Vstupné: 50,- Kč

Středa  18. 7. 19:00   
JMÉNO
Divadlo SemTamFór, Slavičín.
S příbuznými, partnery a přáteli je to jako s knihami. Mít je doma 
ještě neznamená mít je přečtené. Komedie o tom, jak se jedno 
banální rodinné setkání ohledně jména očekávaného potomka 
pomalu mění v rodinné drama. Vtipná, krutá, dojemná i chytrá 
hra o mužích, ženách a jejich vztazích.
Vstupné: 80,- Kč

Středa  18. 7.  21:00  
TIK ŤAK
Divadlo Broumov. Uskuteční se v divadle!
Pacienti, pronásledovaní svou chorobou a nekontrolovatelnými „tiky“, 
se snaží zahnat nudu, povídají si spolu, navzájem se seznamují, hrají 
monopoly, dokonce se sami pokoušejí o skupinovou terapii. Hrají: 
Josef Palhoun, Renata Kolářová, Petr Hofman, Hana Buchtová, Petra 
Roubalová, Šimon Zahradník, Stanislava Plachá. Nápověda  
a inspice: Věra Gábelová a Irma Horká. Technika: Tomáš Cirkl.
Vstupné: 80,- Kč G
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Pátek 20. 7.  19:00  
NEVĚSTA K POHLEDÁNÍ
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou.
Malíř Charles je manipulován svojí milenkou do výhodné svatby 
s „nevěstou k pohledání“. Pronajme si prostorný byt a očekává 
návštěvu z bohaté rodiny. Dostaví se ale prostá venkovská dívka. 
Svojí bezelstnou povahou začíná otvírat oči svému pánovi. 
Změní on názor na svou milenku a na bohatou nevěstu? Charles 
se postupně dostává do kolotoče bláznivých situací, jak už to  
v komedii bývá...
Vstupné: 80,- Kč

Sobota 21. 7.  15:00   
ČAROVNÝ KVÍTEK
Loutkové divadlo BRUM, Broumov. 
Marionety vás zavedou do královské zahrady, kde se prochází 
princezna. Proč je tam Honza a co chce zlý skřet? Poradí si s tím 
Kašpárek? Autor: Jaroslav Dařbujan. Hrají: Miloslava Benešová, 
Marie Andršová, Renata Kolářová, Hana Buchtová, Zdeněk 
Beneš, Josef Palhoun. Zvuk: Antonín Miewald.
Vstupné: 40,- Kč

Sobota  21. 7.  20:00  
KRÁSNÝ A KRÁSNĚJŠÍ
Umělecká agentura KATO
Stand up comedy s Mirkem Hrabětem a Jardou Benešem  
v hlavní roli. Oba vtipně prezentují své mužské ego v zásadách, 
jak získat ženu. Jardu vyhodila manželka Růžena z domova 
poté, co mu přišla na nevěru. S Mirkem si chce povyrazit a získat 
novou známost. Mužský pohled na věc doplňují dvě dámy …
Vstupné: 160,- Kč

Neděle 22. 7.  16:00 (předpremiéra) a 19:30 (premiéra)
CESTA EMERICHA RATHA
Kde zemřel poslední český indián? – Fiktivní příběh mapuje 
(nejen) poslední dny života všestranného sportovce Emericha 
Ratha, jeho poslední závod s časem a velmi starostlivými 
sestřičkami. Zemřel opravdu v poklidu domova důchodců? Nebo 
zemřel jinde? Jinak? Zemřel vůbec… Autor: T. Verecká, režie 
a dramaturgie: P. Lanta, Hudba: Jan Matásek, Dramaturgie: P. 
Nohýnková, Výprava: P. Vaněk, Produkce: T. Vodňanská, Hrají:  
M. Legerski, G. Pyšná, K. Nohýnek, P. Haken, K. Vejrostová a další
Sál Dřevník. Vstupné: 190,-/150,- Kč pro členy klubu ArtCafé, 
studenty a seniory

22. 7. a 19. 7.    15:00

TVOŘIVÁ PROHLÍDKA BAROKO 
NEJEN NAOKO 
Kde jinde proniknout do tajů barokního slohu než v perle 
baroka – broumovském klášteře? Tvořivá edukační prohlídka 
Baroko nejen naoko nabízí nejen dětem hlubší vhled do barokní 
architektury, sochařství, malířství a umožní jim, stát se při 
přípravě divadelního představení na chvíli barokním umělcem, 
sochařem i architektem. Vhodné pro děti i jejich rodiče.
Rezervace nutná 1 den předem – tel. 603 271 426, 
ma@klasterbroumov.cz. 
Kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov
Cena: 150,- Kč děti i dospělí, kteří se aktivně zapojí. Skupiny nad 
15 dětí, možnost skupinové slevy.

Sobota 21. 7.    18:00
ZA POKLADY BROUMOVSKA/PŘEMYSL 
KŠICA, MIROSLAV SMRČKA varhanní koncert
Změna programu vyhrazena. Kostel sv. Petra a Pavla, Broumov
Vstupné dobrovolné – výtěžek putuje na pomoc kostelů

Sobota  21. 7.
Manželství v kostce
Divadlo Olda Navrátil a Zuzana Kronerová
Undergroundový klub Eden.

Středa 25. 7.   19:00
ARTCAFÉ OPEN AIR – BLUE APPLE
Olomoucká jazz-fusion kapela hrající autorskou tvorbu. Nové 
složení  propojuje moderní jazz s prvky soulu s neotřelou 
rytmikou moderního jazzu.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Prodej vstupenek: Předprodej on-line nebo osobně v Café 
Dientzenhofer. 
Rezervace vstupenek: dana.cernotova@broumovsko.cz, tel. 734 443 161
Klášterní zahrada. Vstupné: 190,-/ 150,- Kč (pro členy klubu 
ArtCafé)

PŘIPRAVUJEME:
17. 8.  

ROCKSTOCK
rockový festival česko-polských kapel

Náš TIP!
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Drewniany kościół w Kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św. 
Michała z  1710 r. We wsi znajduje 
się również kilka chat będących 
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w. 

Holzkirche in Kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

Kamieńczyk - kostel. Dřevěný 
kostel sv. Michala z  roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-Park-Anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-Barockstil. In einem Flügel 
ist ein Hotel eingerichtet. 

Międzylesie - hrad a  zámek. 
Zbytky gotického hradu s Černou 
věží, renesanční dvůr a  barokní 
zámek. Jedno křídlo zámku je ada-
ptováno na hotel.

Zespół zamkowo-pałacowy 
w  Międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

Twierdza Kłodzka i labirynty. 
Najcenniejsze dzieło nowożytnej 
architektury obronnej w  Polsce 
z  XVII-XVIII w. Zobaczyć tu moż-
na ogromne bastiony i  komnaty, 
a  z  przewodnikiem przejść frag-
mentem ciągnących się kilome-
trami podziemnych chodników 
minerskich. Z  tarasu widokowego 
rozciąga się wspaniały widok na 
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. 
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

Die Glatzer Festung und die 
Laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

Kladsko - vojenská pevnost 
a  minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. - 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a  objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z  vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w  środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu świętych. Przy wejściu do 
ratusza widnieje barokowa studnia 
z lwem z dwoma ogonami. 

Der Ring in Kłodzko (Glatz). 
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in 
der Mitte des steil ansteigenden 
Chrobry-Platzes wurde mehrmals 
umgebaut. Daneben wurde 1620 
die Mariensäule errichtet. Am Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

Most gotycki św. Jana na Mły-
nówce w  Kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z  dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

Die gotische Brücktor brücke 
über dem Mühlgraben in Kłodzko 
(Glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen geschmückt.

Kladsko - gotický most sv. 
Jana na kanále Młynówka. Most 
byl postaven v roce 1390 a spojuje 
historickou část města s městskou 
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné 
zábradlí zdobí šest barokních 
soch.

Uzdrowisko Polanica - Zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

Kurort Polanica - Zdrój (Bad 
Altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA / 
JETZT POLEN“ geehrt wurde. 

Polanica - Zdrój - lázně. Ve 
městě a  okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój. 
Uzdrowisko, które swym pobytem 
uświetnił F. Chopin oraz siedziba 
zabytkowej fabryki papieru. 

Kurort Duszniki - Zdrój (Bad 
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Cho-
pin ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je histo-
rická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Kudowa - Zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

Kurort Kudowa - Zdrój (Bad 
Kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Če-
skou republikou, se opírá o využití 
zdejších pěti minerálních pramenů. 

Bazylika Nawiedzenia NMP 
w Wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z  kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

Mariä Heimsuchung - Basili-
ka in Wambierzyce (Albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) - das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
- ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

Wambierzyce - bazilika Navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

Uzdrowisko Lądek - Zdrój. 
Leczenie w  Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte 
jest na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w  którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

Kurort Lądek - Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek 
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten 
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termal-
heilquellen. Seine Hauptattraktion 
bildet die 1678 erbaute Naturheilan-
stalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), 
in der sich heute ein Heilbad und 
eine Trinkhalle 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 na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W  osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z  przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i  stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

Bärenhöhle in Kletno (Klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein Labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jed-
na z  nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

Rezerwat „Wodospad  Wilczki” 
w  Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i  płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny las 
dolnoreglowy rosnący wokół wodo-
spadu objęty jest ochroną i stanowi 
krajobrazowy rezerwat przyrody. 

Naturschutzgebiet „Wodo-
spad Wiczki” w  Międzygórzu 
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze - vodopád na 
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

Kurort Długopole - Zdrój (Bad 
Langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

Długopole - Zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parko-
wy w  Bożkowie. W  centrum wsi 
w  1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w  II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z  pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - Parkanlage in Boż-
ków (Ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe 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 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i  głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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Große Heuscheuer. Indem 
man von Karłów (Karlsberg) aus 
die Stufen hinaufsteigt, gelangt 
man zum höchsten Gipfel der 
Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der 
Besichtigungsrundweg führt zwi-
schen Sandsteinfelsenformen und 
tiefen Klüften (bis 17 m). Von den 
Aussichtspunkten kann man das 
Panorama der Sudeten bewundern. 

Velká Hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z  vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor - Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a  rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

Ratusz w  Nowej Rudzie. Na 
środku rynku już w  XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w  XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W  płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings 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”. 

Befestigungen in Srebrna 
Góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

Srebrna Góra -  pevnost. 
Mohutná pevnost, tyčící se nad 
městečkem Srebrna Góra a  stej-
nojmenným horským sedlem, 
patří k nejzajímavějším objektům 
vojenské architektury na území 
Polska. Později sloužila jako těžké 
vězení a během druhé světové války 
byl v jednom z  jejích fortů zřízen 
zajatecký tábor pro důstojníky 
Oflag VIII B.

Wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie. Sztandarowa wieża wido-
kowa na Dolnym Śląsku - najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego 
typu. Umiejscowiona została 1015 
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę 
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę. 

Aussichtsturm auf der Wielka 
Sowa (Hohen Eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

Rozhledna na Velké Sově. 
Nejznámější rozhledna v Dolním 
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel -
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším 
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie). 
Z rozhledny lze obdivovat panorá-
ma sudetského pohoří od Králic-
kého Sněžníku až po Sněžku.

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był 
w tajemnicy. Do dziś wielu history-
ków spiera się co do przeznaczenia 
tych podziemnych i  naziemnych 
obiektów, które powstały w Górach 
Sowich w czasie II wojny światowej.

Unterirdische Stadt in Osówka 
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

Podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a  nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a  nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

Muzeum prof. J. Wittiga w No-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i  pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i  Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
Nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, 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 be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w  XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Szkolenie dla najlepszych uczestników
XVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”

Zajęcia w Górach Sowich

Ratowanie poszkodowanego w Górach Sowich

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego z ratownictwa w warunkach górskich dla najlepszych uczestników XVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” przed stacją GOPR w Górach Sowich

Ćwiczenia z użyciem wózka alpejskiego, który służy do transportu poszkodowanych osób.

Ćwiczenia z ratownikami Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR

Wykład inauguracyjny prof. dr hab.n.med.Tomasza Kręcickiego 
pt. „Nagłe  przypadki w otolaryngologii”  (pierwszy z prawej)

Sokolec, 23-24.06.2018 r.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

Szkolenie odbyło się dzięki pomocy i zaangażowaniu 
ratowników Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR

Zadanie współfi nansowane ze środków publicznych w ramach 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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PONAD 1700 
ZORGANIZOWANYCH
W Y D A R Z E Ń

Organizujemy:

WWW.DNIKULTURY.EU

VÍCE NEŽ 1700 
USPOŘÁDANÝCH AKCÍ

Międzynarodowe 
Plenery Artystyczne,
koncerty, wystawy, 

konkursy, konferencje,
spotkania integracyjne

Organizujeme:
Mezinárodní umělecké 

plenéry, koncerty, 
výstavy, soutěže, 

konference, 
integrační setkání.
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