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Ośrodek Kultury i Sztuki - Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego jest współwydawcą czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Haus wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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II KONKURS WIEDZY O POLSCE I CZECHACH

Podczas części praktycznej

II Konkurs Wiedzy o Polsce
i Czechach za nami. Do Nowej
Rudy przyjechali uczniowie
z całej Polski oraz m.in. Ostrawy
i Mlada Boleslav.
Wielkie polsko-czeskie święto
zorganizowane było przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej. – Zapraszamy
młodzież z Polski i Czech, aby
zachęcić ją do nauki o historii,
gospodarce, kulturze i społeczeństwie sąsiedniego kraju – mówi
Julian Golak – koordynator projektu. Tym razem do Nowej Rudy
przyjechały 22 drużyny szkolne.
Najlepsze reprezentacje zarówno w kategorii do jak i powyżej 16 roku życia wystawiło
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
z czeskiej Mlada Boleslav. Drugie miejsce zajęli odpowiednio
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Unii Europejsk iej
w Kłodzku oraz Zespołu Szkół
Publicznych im. Jana Pawła II
w Kudowie-Zdroju. Na najniższym podium w kategorii
do 16 roku życia stanęła reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 2 z Bolesławca, a w kategorii
powyżej 16 roku życia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Opolu.
Zwycięzcy wyjadą z opiekunem w nagrodę na weekend

do Warszawy lub Krakowa.
Konkurs odbył się w poniedziałek 8 października 2018 roku
w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie.
Uczestnicy z Polski i Czech
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych (do 16 i powyżej
16 roku życia), w 4-osobowych
grupach szkolnych. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza

Rozwiązywanie testów.

część to test zamknięty, składający się z 40 pytań. W drugiej
części uczestnicy rozwiązywali
zagadnienia części praktycznej.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa

Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Forum PolskoCzeskie 2018.
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Julian Golak ogłasza zwycięską drużynę.

Wręczenie nagród dla najlepszych drużyn.

Przemawia Petr Cirkl obok Arkadiusz Ignasiak - Konsul Honorowy Republiki Czeskiej.

Uczestnicy podczas otwarcia II Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach.

Przemawia burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński
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II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O POLSCE I CZECHACH

Uczestnicy podczas rozwiązywania testu.

W poniedziałek 8. października 2018 roku odbyła się w hali
CTS w Nowej Rudzie – Słupcu już
druga edycja Konkursu Wiedzy
o Polsce i Czechach.
Głównym organizatorem kokursu było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
z Nowej Rudy i Stowarzyszenie
Evropa Union Broumov. Konkurs odbył się dzięki środkom
przekzanym przez Ministerstwo
Spraw Zagrnicznych RP w ramach Forum Polsko-Czeskiego.
Poatronat nad konkursem
objęli: konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu
– Arkadiusz Ignasiak, marszałek
Województwa Dolnośląskiego
– Cezary Przybylski i burmistrz
miasta Nowa Ruda – Tomasz Kiliński. Konkurs prowadził Julian
Golak – wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a tłumaczyła pani
Joanna Golak-Cincio.
W komisji konkursowej zasiedli: dr Ryszard Gładkiewicz –
p re ze s Po l s k o - C ze s k i e g o
Towar z yst wa Naukowego
we Wrocławiu, prof. Andrzej
Małkiewicz z Instytutu Politologii Uniwerystetu w Zielonej Górze, dr hab. Maciej
Sz ymcz yk – dyrektor Mu-

zeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Julian Golak –
główny organizator konkursu,
Grażyna Radzik, Anna Kornikowska i Renata Łomnicka – nauczycielki z Nowej Rudy, a z czeskiej
strony Petr Cirkl członek rady
redakcji czasopisma „Ziemia
Kłodzka Od kladského pomezí
- Glatzer Bergland”.
W konkursie rywalizowało
16 polskich drużyn i 6 drużyn
z Republiki Czeskiej. Z Broumova uczestniczyli uczniowie
z Gimnazjum: Nicole Sidney,
Nicole Házová, Anna Klugová
i Aneta Valentová pod opieką
profesora Milana Kulhánka.
Wszystkie rywlizujące drużyny wykazały się dobrą wiedzą z historii, geografii Polski
i Czech, wiedzą o znaczących
osobistościach obu państw,
a także z podstawowej znajomości języka czeskiego i polskiego.
W kategorii powyżej 16 lat
zwyciężyła drużyna uczniów
z Gimnzjum Dr. Josefa Pekaře
z Mladé Boleslav, którzy uplasowli się przed uczniami z Zespołu Szkół Publicznych im.
Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
i Publicznym Liceum Ogółnokształcącym nr 2 oddziałami
dwujezycznymi w Opolu.

W kategorii do 16 lat zwyciężyli uczniowie Gimnazjum
Dr. Josefa Pekaře z Mladé Boleslav, na drugim miesjcu byli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej
z Kłodzka, trzeci byli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 z Bolesławca.
Nagrody zwycięzcom konkursu wręczali: Konsul Honorowy – Arkadiusz Ignsiak, bur-

mistrz Nowej Rudy. Julian Golak
- główny organizator konkursu
i Petr Cirkl.
Za doskonały przebieg konkursu należą się podziękowania
wszystkim organizaorom, ale
także wszyskim uczestnikom,
którzy do Nowej Rudy przyjechali na tą już drugą edycję
konkursu.
Tłumaczenie: Joanna Golak-Cincio

Arkadiusz Ignasiak - Konkurs Honorowy Republiki Czeskiej
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II. ROČNÍK SOUTĚŽE ZNALOSTÍ O POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE,
KTERÁ PROBĚHLA V NOWÉ RUDĚ

Registrace účastníků soutěže.

V pondělí 8. října 2018 proběhl v hale CTS Nowa Ruda –
Słupiec již druhý ročník Soutěže
znalosti o Polsku a České republice.
Hlavní organizátorem soutěže bylo sdružení Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej s Nowé Rudy a
Spolek Evropa Union Broumv.
Soutěž se konala díky prostředkom předaným Minserstvem
zahraničních věci Polska v rámcí Česko-polského forum.
Patronát nad soutěží převzal
honorní konzul České republiky
ve Wroclawi – Arkadiusz Ignasiak, maršálek vojvodství Dolnoslezkého – Cezary Przybylski a
starosta města Nowá Ruda – Tomasz Kiliński. Celou soutěž řídil
pan Julian Golak, mistopředseda
Sejmiku Dolnoslezkého vojevodství. Průběh celé soutěže
z polštiny do češtiny tlumočila
paní Joanna Golak-Cincio.
Do poroty soutěže zasedl dr
Ryszard Gładkiewicz – přededa
Polsko-českého vědeckého družství ve Wroclví, Andrzej Małkiewicz z Politologickéhu institutu
univerzity ze Zelené Hory, dr
hab. Maciej Szmyczyk - ředitel

Papírenského muzea v Dusznikách-Zdrój, pan Julian Golak
hlavní organizátor soutěže, paní
Gražyna Radzik, Anna Komarnicka a Renata Łomnicka – učitelky
v duchodu s Nowé Rudy a za
českou stranu pan Petr Cirkl člen
redakční rady časopisu „Ziemia
Kłodzka-Od kldského pomezíGlatzer Bergland”.
V soutěží soutěžilo celkem
16 polských družstev a 6 družstev z České republiky. Za
město Broumov soutěžili – studenti kvinty Gymnázia Broumov
- Nicole Sidney, Nicole Házová,
Anna Klugová a Aneta Valentová, pod patronaci profesora
Milana Kulhánka.
Všechna soutěžící družstva
prokázala dobré znalosti z historie Polska a České republiky, ze
znalostí zeměpisu, v poznávání
významných osobností obou
státu, ale také ze základních
znalostí češtiny a polštiny.
Po provedených testech
nakonec z České republiky
zvítězilo družstvo studentů
Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
z Mladé Boleslavi, před studenty Zespółu Szkół Publicznych jménem Jana Pawła II v

Kudowě-Zdroju a Publicznym
Liceum Ogółnokształcącym č.
2 s dvoujazýčnými oddelení v
Opolui v kategorie nad 16 let.
V kategorii do 16 let zvítězili
žáci školy Gymnázium dr. Josefa Pekaře s Mladé Boleslav,
na druhém místě žáci Szkoły Podstawowé č. 6 jménem
Evropské unie s Kladská, třetí
byli žáci Základní školy č. 2 s
Bolesławca.

Na závěr ceny vítězům soutěže předal honorní konzul
– pan Arkadiusz Ignsiak, starosta Nowé Rudy – pan Tomasz
Kiliński, pan Julian Golak - hlavní organizátor soutěže a další
významní hosté.
Za skvělý průběh soutěže
patří dík všem organizátorům,
ale také všem soutěžící, kteří
do Nowé Rudy na tento již II.
ročník přijeli.

Tým, který odpovídá v praktické části před soutěžní komisí složené z:
dr Ryszard Gładkiewicz, Grażyna Radzik, prof. Andrzej Małkiewicz.
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REZOLUCJA SEJMIKU Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w dniu 25.10.2018 roku
we Wrocławiu Radni Sejmiku
jednogłośnie przyjęli Rezolucję
z okazji 100-lecia niepodległości
narodów Europy. Autorami i inicjatorami przyjęcia tej uchwały
było trzech radych sejmiku: Tytus
Czartoryski, Jacek Pilawa i Julian
Golak. Komisje Sejmiku zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, a podczas sesji Sejmik przyjął
tą rezolucję jednogłośnie.
Rezolucja Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego
na 100-lecie uzyskania
niepodległości
przez narody w Europie
W listopadzie 2018 roku mija
sto lat od zakończenia I wojny
światowej. Upadek monarchii
w Austro-Węgrzech, Niemczech
i Rosji sprawił, że liczne narody
europejskie wybijały się na niepodległość. Dla Polaków była to
wielka chwila odzyskania niepodległości po 123 latach rozbiorów,
której rocznicę przeżywamy
w dumie i radości.
W tym szczególnym czasie
świętowania kierujemy nasze
myśli do narodów, które w pamiętnym 1918 roku przeżywały również uniesienie wolności.

Pamiętamy o innych państwach,
z których regionami Województwo Dolnośląskie utrzymuje relacje partnerskie, pamiętamy
o utworzeniu Królestwa Jugosławii i Republiki Czechosłowackiej,
o wysiłkach utworzenia niepodległych Białorusi, Ukrainy i Gruzji.
Szczególnie Ukraina i Gruzja
skupiają obecnie naszą uwagę.
Już po odzyskaniu pełnej niepodległości stały się w ostatnich latach obiektem agresji.
Skutkuje ona ofiarami ludzkimi, zniszczeniami i utratą ziem,
spowolnieniem rozwoju tych
dwóch krajów, które wkroczyły
na drogę reform wewnętrznych
i rozpoczęły proces integracji
ze strukturami euroantlantyckimi.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego apeluje do Prezydenta
RP, Rządu RP oraz społeczności
międzynarodowej o utrzymanie
dotychczasowej polityki i nieustawanie w wysiłkach zmierzających do rozwiązania konfliktów
i zakończenia okupacji ukraińskich i gruzińskich terytoriów.
Województwo Dolnośląskie
od lat realizuje wielostronną
współpracę regionalną z Obwodami Dniepropietrowskim,
Donieckim, Kirowogradzkim,
Lwowskim i Iwanofrankowskim
na Ukrainie, z Autonomiczną
Republiką Adżarii w Gruzji oraz
z Krajami Libereckim, Kralowoh-

Julian Golak - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jako jeden
z inicjatorów rezolucji Julian Golak podczas wystąpienia na ostatniej sesji.

radeckim, Pardubickim, Ołomunieckim i Środkowoczeskim
w Republice Czeskiej, a także
z Republiką Serbską w Bośni
i Hercegowinie.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa narodowi
ukraińskiemu, gruzińskiemu,
czeskiemu oraz serbskiemu

i bośniackiemu, mieszkańcom
zaprzyjaźnionych regionów
wyrazy szacunku i solidarności
oraz zapewnia o dobrej woli rozwijania partnerskiej współpracy
w imię pokoju i budowy wspólnego dobrobytu w całej Europie.

Ewa Jazienicka

HONOROWI KRWIODAWCY ZASŁUŻENI
DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
19 października 2018 roku
w Kłodzku odznaczeni zostali
honorowi krwiodawcy z miasta
i gminy Kłodzko oraz ze Stronia
Śląskiego.
Na uroczystość z okazji 60-lecia powstania Klubu Honorowych
Dawców Krwi w Kłodzku przybyli reprezentanci parlamentu RP,
Sejmiku, powiatu oraz miasta i
gminy Kłodzko: poseł Monika
Wielichowska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego - Julian Golak,
Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń, Burmistrz Kłodzka - Michał

Piszko, Wójt Zbigniew Tur, prezes
kłodzkiego oddział HDK - Kazimierz Drożdż, dyrektor dolnośląskiego oddziału PCK - Wojciech
Dymerski.
Julian Golak jako wiceprzewodniczący Sejmiku odznaczył
Honorową Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” sztandar Klub HDK
„Brylant” w Stroniu Śląskim oraz
trzy najbardziej zasłużone osoby: Władysława Matyszkiewicza,
Antoniego Cygana, Kazimierza
Dąbrowskiego.

W imieniu Sejmiku Julian Golak odznaczył Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant”, działający w Stroniu Śląskim.
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Teresa Bazała

LAUREACI DOLNOŚLĄSKIEJ NAGRODY SILESIA 2018
Sejmik Województwa Dolnośląskiego ustanowił w 2006
roku Dolnośląską Nagrodę Kulturalną „Silesia” dla uhonorowania twórców i instytucji kultury
za dzieło artystyczne, wydarzenie lub projekt kulturalny, które
w sposób szczególny wnosi
wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promuje region
w Polsce i poza granicami naszego kraju, a także przyczynia się
do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. W poprzednich
latach wśród laureatów „Silesii”
byli: Olga Tokarczuk i Tadeusz
Różewicz. Laureatami Nagrody
w 2018 zostali: Danuta Gołdon Legler - reżyser, aktorka i wokalistka Teatru William-Es w Wałbrzychu za działalność teatralną,
Bronisław MJ Kamiński z KudowyZdroju za twórczość pisarską
i prof. Andrzej Bator z Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu
za twórczość plastyczną. Nagrody
zostały wręczone podczas uroczystej Sesji Sejmiku Dolnośląskiego 25 października 2018 r.
Redakcja „Ziemi Kłodzkiej” składa
odznaczonym serdeczne gratulacje.
Kapituła przyznała nagrodę Danucie Marii Gołdon za jej
niezwykle bogaty dorobek artystyczny. Pani Danuta jest reżyserem, aktorką i wokalistką.
Od 2005 roku prowadzi założony
przez siebie prywatny Teatr William-ES w Wałbrzychu. Zatrudnia
dyplomowanych aktorów z całego kraju. Na repertuar teatru
składają się przedstawienia
dla dorosłych i dzieci, recitale
muzyczne, wieczory poezji i mini
spektakle. Kulturę polską propaguje także poza granicami kraju
poprzez wystawianie spektakli
i koncertów w takich krajach jak:
Izrael, Czechy, Niemcy, Białoruś,
Ukraina, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Turcja, Austria. Prowadzi młodzieżowy zespół teatralny „11Teatrum Mundi". Od 7 lat w małych
ośrodkach na terenie Dolnego
Śląska organizuje Letnią Akcję
Kulturalną, gdzie młodzi i dorośli
mieszkańcy, mający ograniczony
dostęp do teatru, mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w spektaklach i koncertach.
Była też organizatorką Majowych
Ogrodów Teatralnych na Zamku

Przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski wręcza nagrodę Bronisławowi Kamińskiemu.

Laureaci tegorocznej nagrody Silesia: Bronisław Kamiński i Danuta Gołdon-Legler.

Książ w Wałbrzychu. Dla dzieci i
młodzieży prowadzi edukację teatralną, a przygotowywane mini
spektakle osiągają wysokie lokaty
na festiwalach i przeglądach. Pani
Danuta wspomaga też wiele kulturalnych inicjatyw społecznych
(festyny, uroczystości, konkursy
recytatorskie) i międzynarodowych w ramach Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Bronisław MJ Kamiński otrzymał nagrodę w uznaniu zasług
w dziedzinie zachowania dziedzictwa kulturowego i upowszechniania historii Dolnego
Śląska. Jest autorem około 600
artykułów, założycielem i redaktorem naczelnym „Pamiętnika
Kudowskiego" i „Almanachu Kudowskiego". Był redaktorem dzie-

ła zbiorowego pt. ,,Kudowa-Zdrój,
miasto i ludzie" (2000 roku). Napisał 4 książki, wśród których
na szczególną uwagę zasługuje trylogia kudowska: ,,Saga kudowska" (2012 r.), ,,Wielość dróg
ku prawdzie" (2016 r.), ,,Kilkoro
z nas" (2018 r.), dokumentująca
proces kształtowania się tożsamości społeczeństwa na Dolnym
Śląsku i ziemi kłodzkiej. Wykonał
(lub był współautorem) 7 tablic
pamiątkowych oraz 3 pomniki
związane z dziejami Kudowy.
Zorganizował Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego
(skansen w Pstrążnej). Stworzył
sieć domowych muzeów w różnych wioskach Dolnego Śląska,
doprowadzając do opieki nad
dziesiątkami tysięcy cennych

zabytków. Sieć ta rozrosła się
do Międzynarodowej Sieci Domowych Muzeów, która obecnie
skupia 119 kolekcji, w tym w Polsce 58 (w większości na Dolnym
Śląsku), a Bronisław Kamiński
jest jej Głównym Koordynatorem. Przepracował ponad 40 lat
na stanowisku dyrektora w służbie zdrowia. Zorganizował dla
dzieci sanatorium w KudowieZdroju oraz Szpital Rehabilitacyjno-Hematologiczny.
Działalność pisarska i praktyczna Bronisława Kamińskiego została uhonorowana m.in.
odznaką „Zasłużony dla Kultury
Polskiej", Medalem „Odwaga
dla Przyszłości" oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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KS. STANISŁAW ORZECHOWSKI LAUREATEM CIVI HONORARIO
Kapituła Tytułu CIVI HONORARIO w dniu 10.09.2018 roku
jednogłośnie podjęła uchwałę
o przyznaniu tego tytułu w 2018
roku ks. Stanisławowi Orzechowskiemu. W dniu 15 października
2018 roku, podczas uroczystej
sesji z okazji Święta Dolnego
Śląska, Sejmik Województwa
Dolnośląskiego przekazał oficjalnie tytuł Honorowego Obywatela
Dolnego Śląska CIVI HONORARIO
Księdzu Prałatowi Stanisławowi
Orzechowskiemu - kapelanowi Solidarności od 1980 roku,
a później założycielow i głównemu przewodnikowi słynnej
pieszej pielgrzymki z Wrocławia
do Częstochowy.
Popularny „Orzech”, do dzisiaj jest znany jako charyzmatyczny duszpasterz młodzieży
akademickiej we Wrocławiu.
Adres kościoła Św. Wawrzyńca
we Wrocławiu przy ul. Bujwida,
był szeroko znany w całej Polsce
już od sierpnia 1980 roku. W stanie wojennym było to miejsce
szkolenia i obrony działaczy
opozycji antykomunistycznej,
ale przede wszystkim miejsce
spotkań ludzi kochających pokój
i mających wiarę, że doczekamy
wolnej, demokratycznej Polski.
Ksiądz Stanisław Orzechowski
organizował wykłady, spotkania
z działaczami opozycji w ramach
swojego duszpasterstwa, wykraczał znacznie poza dopuszczalne przepisy, tworząc pierwsze
duszpasterstwa ludzi pracy oraz
udzielając znaczącej pomocy
dla ofiar stanu wojennego.
Młodego księdza Stanisława
Orzechowskiego poznałem jako
wikariusza w mojej rodzinnej
parafii pw. św. Barbary w Nowej Rudzie, gdzie posługiwał
po zakończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym
we Wro c ł aw i u. Św i ę ce n i a
k apłańsk ie prz yjął w dniu
28 czerwca 1964 roku z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka, który
w tym samym roku zasłynął
w świecie jako autor słynnego „listu do Niemców, w którym przebaczał i prosił o przebaczenie…”.
Po przyjeździe do Nowej
Rudy, skierowano go do górniczej
parafii, gdzie mieszkałem wraz
z rodzicami od urodzenia. Była to
pierwsza parafia ks. Orzechowskiego, w której pracował przez

trzy lata. Najstarsi mieszkańcy
Drogosławia do dzisiaj wspominają niezwykłego i charyzmatycznego księdza, który umiał
rozmawiać z dziećmi , młodzieżą
i ludźmi dorosłymi. Ja również
pamiętam dość dokładnie, bowiem prowadził z dziećmi zajęcia
przygotowujące do pierwszej komunii świętej oraz umiał zainteresować parafian porywającymi
kazaniami.
Kolejne nasze spotkanie
miało miejsce w czasie strajku
w sierpniu 1980 roku w słynnej
zajezdni nr 7 przy ul Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Zorganizowałem wtedy strajk w moim
zakładzie pracy oraz byłem członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W autobusach
urządzono prowizoryczne konfesjonały, gdzie księża spowiadali. W samej zajezdni Ks. Orzechowski dodawał ducha walki
zgromadzonym strajkującym
z terenu Wrocławia i całej okolicy.
Za płotem zajezdni autobusowej
zgromadziło się na przyległym
placu oraz na sąsiednich ulicach
ok. 20 tys. mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, którzy
przyszli na mszę świętą. Odprawił ją ks. Stanisław Orzechowski,
którą On sam oraz jej uczestnicy
wspominają jako wydarzenie historyczne, wręcz przełomowe
w sytuacji, która miała przynieść
zasadnicze zmiany nie tylko
na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce, tzn. powstanie Solidarności.
Po d k o n i e c 1 9 8 0 ro k u
ks. Orzechowski dobrowolnie
przyłączył się do strajku głodowego wrocławskich kolejarzy. To właśnie po tym strajku
stał się twardy i przyjął nadane mu przezwisko „Orzech”.
Ks. kard. H. Gulbinowicz powierzył mu wtedy funkcję diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy.
Od 1980 roku rozpoczął przygotowania do organizacji pieszej pielgrzymki z Wrocławia
do Częstochowy. Na Jasną Górę,
corocznie w sierpniu pielgrzymowało nawet kilkadziesiąt tysięcy osób z terenu Wrocławia
i Dolnego Śląska. Wykłady
i prelekcje w czasie tej 10-dniowej pieszej wędrówki głosiły nie
tylko największe autorytety kościoła, ale także naukowcy, którzy
dobrowolnie i bezinteresownie

Ks. prałat Stanisław Orzechowski - Honorowy Obywatel Dolnego Śląska.

Ks. Stanisław Orzechowski wśród uczestników pieszej pielgrzymki z Wrocławia
do Częstochowy (sierpień, 1987 r.)

Ks. Stanisław Orzechowski wśród uczestników pieszej pielgrzymk z Wrocławia
do Częstochowy (sierpień, 1987 r.)
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Ks. Stanisław Orzechowski ze studentami Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”.

zgłaszali się do ks. Orzechowskiego z różnych uczelni.
W stanie wojennym kościół
przy ul. Bujwida od początku
był miejscem spotkań opozycji,
gdzie odbywała się dystrybucja
podziemnych wydawnictw oraz
planowane były kolejne akcje Solidarności. Tam również organizowane były (w dolnej kaplicy),
w każdy czwartek specjalne msze
św. wieczorne o godz. 20.00
w intencji pozbawionych wolności i uwięzionych działaczy.
Msze nazywane „dwudziestkami”
gromadziły tłumy mieszkańców
Wrocławia.
Ks. Orzechowski wspólnie
ze studentami opiekował się

w stanie wojennym rodzinami
aresztowanych i internowanych
działaczy Solidarności. Jako przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki,
wspierał oficjalnie jego działalność. Po Jego męczeńskiej
śmierci zaopiekował się Rodzicami księdza Jerzego, których
poprzez swoje duszpasterstwo
wspierał nie tylko duchowo,
ale także materialnie. „Rodziny
Katyńskie” również poprosiły
ks. Stanisława Orzechowskiego o opiekę, którą sprawuje
do dnia dzisiejszego. Znajduje
także czas na wykłady w Seminarium duchownym we Wrocławiu oraz w Archidiecezjalnym Studium Teologicznym.

Świadczy również posługę
w Poradni Rodzinnej, która działa przy Duszpasterstwie Rodzin,
popularnie nazywanym „Pod
czwórką”.
„Orzech” bardzo chętnie
przyjmował liczne zaproszenia
do udzielenia porad i wygłoszenia wykładów w różnych
instytucjach działających w
stanie wojennym na prowincji.
Bywał wielokrotnie, np. w Klubie
Inteligencji Katolickiej w Nowej
Rudzie, Kłodzku, Wałbrzychu
oraz głosił swoje słowo także
w innych, małych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska.
Ks. Stanisław Orzechowski
otrzymał liczne nagrody hono-

rowe, między innymi: Nagrodę
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (1997), Nagrodę
przyznaną przez Radę Miejską
Wrocławia „Wratislaviensis Donatus” (2015), Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (2006).
„Orzech”, to wyjątkowy kapłan, który prawie przez całe
swoje dorosłe życie nie tylko
zajmował się duszpasterstwem,
ale odważnie zmierzył się z komunizmem i zapisał się dobrze
w walce o wolną Polskę. To
także oryginalny i wyjątkowy
człowiek, o którym napisano
już kilka książek, powstał także
film dokumentalny.

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

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

KUDOWSKA PISARKA ANNA BERNARD – TWÓRCZOŚĆ POETYCKA
I PAMIĘĆ PRZYJACIÓŁ
„Piękno jest światłością prawdy”.
(Antonio Gaudi, kataloński architekt słynący z wyjątkowych projektów, Sługa Boży Kościoła katolickiego)

W dniu 6 września 2009 r.
w Kudowie (w Teatrze Zdrojowym) odbyła się sesja poświęcona życiu i twórczości wybitnej
kudowskiej pisarki Anny Bernard
(nb. niemieckie leksykony i opracowania odnotowują ją jako niemiecką pisarkę i „Heimatschriftstellerin”. Następnie, w obecności
jej krewnych, siostrzeńca Anny Josefa Fischera-Bernarda i jego
syna Rene, na domu, w którym
żyła i tworzyła, umieszczono
tablicę pamiątkową (aktualnie
znajduje się on przy ul. 1 Maja
46). Anna Bernard z d. Scheer
(* 15 VII 1865 Wrocław † 27 VIII
1938 Kudowa - Zdrój) była jednym z największych, i to nie tylko
kudowskich pisarzy ludowych.
Jej grób oraz imponująca płyta
nagrobna znajduje się z tyłu kościoła parafialnego w Kudowie
Czermnej. Nieliczni kwalifikowani
biografowie do dnia dzisiejszego
podkreślają zarówno jej talent
pisarski, jak też wysoką miarę
człowieczeństwa, patriotyzmu
oraz realizacji misji pisarza.
Anna Bernard dzieciństwo
przeżyła w Nysie. Jej ojciec Karl
Scheer (*1819 †1880 Nysa) był
rzeźbiarzem, z wyznania staro-

katolikiem, a wręcz agnostykiem - ateistą. To tłumaczy fakt,
że dopiero na własne życzenie,
i to wieku 13 lat, przyjęła w kościele protestanckim chrzest.
Anna miała dwie siostry i brata. Po ukończeniu szkoły podstawowej przygotowywała się
do zawodu krawcowej. Po odbyciu wymaganego wówczas stażu
czeladniczego, otrzymała w Nysie
licencję mistrza w zakresie krawiectwa i wspierała owdowiałą
matkę w utrzymaniu rodziny.
Po śmierci ojca ok.1882/83,
Anna jeszcze bardziej zbliżyła się
do Kościoła k atolick iego,
aż wreszcie dojrzała do konwersji i przeszła na katolicyzm. Następnie aktywnie uczestniczyła
w życiu młodzieżowego ruchu
„Quickborn”, w działalności Domu
Misyjnego księży werbistów
pw. Św. Krzyża oraz w funkcjonowaniu „Rodziny Kolpinga”.
Od 1890 r. pod panieńskim
nazwiskiem Anna Scheer, w prasie lokalnej i czasopismach publikowała swoje niewielkie dzieła
literackie (zaczynała od poetyckiej formulacji modlitw). Potem
pojawiły się jej piękne wiersze,
a na koniec dojrzałe i nagradzane

Uczestnicy momentu upamiętnienia twórczości Anny Bernard w Kudowie-Zdroju,
foto: Mikołaj Krzemiński.

Anna Bernard, fotografia; źródło: http://www.fischer-bernard.de/Familie_FB/
AnnaBernard/annabernard.html.

Płyta pamiątkowa na domu rodzinnym Anny i Roberta Bernardów w Kudowie-Zdroju,
foto: ks. T. Fitych.
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powieści historyczne. W 1907 r.
Anna Scheer poślubiła Roberta
Bernarda, mistrza krawieckiego
z Kudowy-Zdroju. Po katolickim
ślubie, zawartym w kościele
św. Bartłomieja Ap w Czermnej
(31 VII 1907 r.), młoda para żyła
najpierw w Nysie, w małym
mieszkaniu wynajętym przez
Annę i utrzymywała się z krawiectwa. W 1908 r. przeniosła się
do Kudowy-Zdroju i zamieszkała
na kolejne trzy dekady w godnym domu, zakupionym przy
wsparciu rodziców Roberta.
Młodzi małżonkowie nadali mu
wymowną nazwę „Heimathaus”
(aktualnie przy ul. 1 Maja nr 49).
Tutaj, za zgodą małżonka, Anna
Bernard poświęciła się głównie
twórczości literackiej. To tutaj zredagowała swoje najważniejsze
utwory.
Po roku 1918 rodzinny dom
Anny i Roberta Bernardów - „Heimathaus”, ze względu na cenioną poetycką twórczość literacką
Anny i jej uczestnictwo w życiu
kulturalnym, był coraz bardziej
odwiedzanym i stał się niemalże
obowiązkową atrakcją kudowskiego kurortu. W roku 1924
Herder - Freiburg im Breisgau,
prestiżowe i zarazem najstarsze
niemieckie wydawnictwo (eryg.
w 1801 r.), nagrodziło i wydało
drukiem najważniejszą powieść
Anny Bernard - „Am Landestor“
(w j. pol. „U bram kraju"), poświęconą nachodzkiemu zamkowi
i husytom, panującym m.in.
w tym regionie. Za tę samą powieść Anna otrzymała nagrodę
także i od rządu czechosłowackiego. Wokół jej domu organizowało się ówczesne kudowskie życie kulturalne i twórcze.

Pozostaje pytaniem otwartym
czy doszło do spotkania z pisarką
i poetką. reprezentującą gwarę
wrocławską Marie Oberdieck
(*7 XII 1867 Wrocław †20 VIII
1954 Beyernaumburg), która
często przebywała w Kudowie.
Z racji 60. i 70. urodzin Poetki, Teatr Zdrojowy w Kudowie
wystawiał jej utwory sceniczne.
Okolicznościowe artykuły pojawiły się m.in. w renomowanym
czasopiśmie „Literatur”. Odnotowały to wydarzenie wielkie
niemieckie dzienniki „Germina”
(Berlin) i „Rheinisch- Westfälische
Zeitung” (Essen), „Schlesische Zeitung”, „Vogtländische Anzeiger
Und Tageblatt” (Plauen).
W latach 1926 -1935 kudowska pisarka miała coraz bardziej
liczne i znaczące odwiedziny,
m.in. wysokich przedstawicieli
zarządu miasta Nysa: znanego
adwokata Roberta Boese (*1887
† 1944 Kłodzko), współzałożyciela w 1917 roku i przewodniczącego Kłodzkiego Stowarzyszenia
Krajoznawczego „Vereins für Glatzer Heimatkunde”, wybitnego
znawcy historii literatury ziemi
kłodzkiej prof. dr Paula Klemenza
z Wrocławia, Friedricha Graebischa - dyrektora kłodzkiego
banku i badacza kłodzkiego
dialektu, Hede Bartsch-Wache
(*1885 Kłodzko †1969 Bonn) regionalnej poetki i współpracowniczki kalendarza „Guda-Obend”.
Natomiast w 1929 roku odwiedził
Autorkę czeski minister Šramek
i w imieniu czeskiego rządu zaprosił do udziału na koszt państwa w milenijnych obchodach
św. Wacława – patrona Czech.
Anna, jak i cała rodzina Bernardów, mieszkająca na Górnej

Górna Kudowa: „Heimathaus” – od 1908 r. dom rodzinny państwa Bernard, stan z 2015 r.,
foto ks. T. Fitych.
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Kudowie, miała nastawienie
antyhitlerowskie. Z tego powodu doznawali szykan ze strony
gestapo i formacji SS. Z tego
też względu brat jej męża Józef
Bernard został osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg-Sachsenhausen. Niezwykle
skromne, ale bardzo dojrzałe
i pełne wyrzeczeń życie Anny
Bernard zgasło 27 sierpnia
1938 roku o godzinie 16-tej,
z powodu ataku serca. Nastąpił on
na widok wlewających się do Kudowy oddziałów wojsk niemieckich, idących na Czechosłowację
w przededniu zajęcia terytoriów
zamieszkałych przez Niemców
sudeckich.
Literacki dorobek życia
ludowej pisarki
Anny Bernard
W jednym, ze swych przyczynków prezentujących pisarską
ikonę Kudowy napisałem: „generalnie rzecz ujmując, należy
zauważyć, że na cenną literacką
spuściznę Anny Bernard obok
korespondencji składają się jej
wspomnienia z dzieciństwa i lat
młodzieńczych, o Nysie z XIX i XX
wieku, drobne wiersze, poezja
okolicznościowa (z racji uroczystych pozdrowień, mszy prymicyjnych, urodzin i jubileuszy, poświęcenia pomników…), opisy,
kulturowo-historyczne, szkice,
opowiadania, krytyki teatralne,
nowele, dwa utwory sceniczne
i sześć powieści.
Siłą napędową jej twórczości
było dobrze zrozumiane i przeżywane chrześcijaństwo („Dam
wam wymowę i mądrość, której
żaden z waszych prześladowców

Okładka najważniejszej powieści
A. Bernard, „Am Landestor”, foto ks. T. Fitych.

nie będzie mógł się oprzeć”,
Łk 21, 15) oraz miłość do Śląska i jej trzech małych ojczyzn,
wreszcie walka o kulturową
tożsamość Ślązaków ze zmodyfikowaną postacią Kulturkampfu
i nazizmem. Na takiej „glebie”
i z takich motywów powstawały jej piękne wiersze, większe
utwory poetyckie, utwory sceniczne oraz powieści historyczne.
W Kudowie - ojczyźnie z wyboru - Anna Bernard przeżyła
30 lat. To w tym miejscu uprawiała t wórczość literack ą
w kluczowym okresie jej dojrzałego i sędziwego życia, tzn.
od 1908 roku aż do śmierci
w 1938 roku. W kudowskiej,
trzeciej małej ojczyźnie powstały najważniejsze utwor y l i te ra c k i e. Z a p ow i e ś ć
„U bram kraju" z 1925 roku
otrzymała nagrodę Herdera,
prestiżowego i najstarszego
w Niemczech wydawnictwa,
powstałego w 1801 r. z siedzibą
we Freiburgu im Breisga oraz
uznanie czechosłowackiego
rządu”.
Wybrane wiersze poetki
Św. Matka Teresa z Kalkuty
powiedziała przepiękne i zarazem bardzo proste – jak to było
w jej stylu – zdanie: „uczyńmy
z naszego życia coś pięknego”.
Wierny przyjaciel państwa Anny
i Roberta Bernardów i przez
20 lat adresat listów pani Anny,
a następnie jej pierwszy biograf
doktor filozofii Karl Schindler syn Hansa Schindlera, burmistrza Kudowy-Zdroju do 1933
roku, w latach 70. XX w. w taki
oto celny i lapidarny sposób
docenił zrealizowany geniusz
kobiety Anny Bernard oraz jej
poetyckie przesłanie. Napisał:
„jako mistrzyni powieści historycznych, jako niestrudzona
twórczyni licznych opowieści
o dziejach i mieszkańcach Hrabstwa Kłodzkiego, jako przenikliwa obserwatorka cierpień,
związanych z wyznawaną religią,
jako pełna empatii orędowniczka
ludzi marginalizowanych i biednych, Anna Bernard nadal będzie
żyć w dziejach śląskiej literatury”.
Już przy pierwszej, nawet
pobieżnej lekturze jej utworów,
odnosi się nieodparte wrażenie,
że jest to poezja prostego i zarazem niewzruszonego wyznania
wiary, wyraz żywej dziecięcej
ufności, przyjaźni i czci Trójjedynego Boga Miłości. Obok
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niezmąconej wiary, że „Pan jest
moim Pasterzem, nie brak mi
niczego” (ps. 23), Anna Bernard
jednoznacznie dostrzega swoje
miejsce w Kościele i w świecie
oraz w trzeciej z kolei małej
ojczyźnie, i konsekwentnie realizuje swoją misję. Przywołana
twórczość Anny Bernard może
po trosze przypominać prostotę
poezji znanej warmińskiej działaczki, nauczycielki i poetki - Marii Zientary-Malewskiej (*1894
†1984), więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Żyła
i posługiwała na Warmii, krainie – podobnie jak ziemia
kłodzka silnie przesyconej sacrum. W konsekwencji, celem
kreowanej przez obie autorki
poezji religijnej było ukazywanie i obrona wartości sacrum
i sanctum.
Twórczość kudowskiej ikony
kultury Anny Bernard ukazuje zarazem głęboką, prostą i piękną
duszę piszącej. W szlachetności
jej czystego i wspaniałomyślnego serca, ukryte jest rzadko
spotykane piękno. Jej twórczość
to poezja metafizyczna, liryka ufności, bezpieczeństwa i zaufania
Bogu Stwórcy, która sprawom
tego świata nadaje zawsze obecny, boski wymiar. Przy lekturze
nawet nielicznych jej wierszy,
odczuwa się odwieczne metafizyczne tchnienie.
Dla teologicznie wykształconych chrześcijan Jezus Chrystus
jest ikoną (obrazem) nie tylko
trynitarnych relacji, dojrzałego
humanizmu (nowego człowieka), ale także i kultury. W historii
i wierze Kościoła oraz w sztuce
sakralnej istnieje obiektywny
obraz (ikona) Jezusa Chrystusa
jedynego Zbawiciela człowieka
i świata( autorzy biblijni używali na Jego określenie ponad
50 nazw), oparty na aktualnej
wiedzy teologicznej. Natomiast
każdy człowiek ma swój osobisty i subiektywny obraz Jezusa
Chrystusa (ikona indywidualna).
Warto w tym miejscu zauważyć, że zwłaszcza od XVII wieku,
pod wpływem rodzących się
prądów umysłowych, wyłonił
się nowy obraz Twórcy chrześcijaństwa. W muzyce, sztuce
i kulturze nowożytnej artyści
kontynuowali wcześniejsze typy
ikonograficzne, ale w poszczególnych okresach zmieniały się ich
motywy chrystologiczne. Jeśli
chodzi chociażby o literaturę polską, to dla piśmiennictwa doby
romantyzmu charakterystyczną

była analogia między losami narodu a życiem Jezusa Chrystusa. Natomiast w pozytywizmie
na obraz Jezusa Chrystusa
w znaczący sposób wpłynął
utwór E. Renana, Vie de Jèsus
(Paris 1863), w którym Jezus jest
jedynie wybitnym i szlachetnym
człowiekiem. Syntetyczne ujęcia
Jezusa Chrystusa w literaturze
młodopolskiej, obok ortodoksyjnych wzorów, często były
niezgodne z katolicką doktryną.
Był on prezentowany, z jednej
strony jako altruista i wędrowiec
skazany na cierpienie, a z drugiej przegrywający z szatanem
i pozbawiony mocy zbawczej.
Dla autorów twórczości literackiej okresu międzywojennego
postać Jezusa stanowiła istotny
motyw poezji religijnej (narracyjnej lub lirycznej, coraz rzadziej
kontynuowane były koncepcje
młodopolskie). Natomiast okres
wojenny obfitował w utwory
o tematyce pasyjnej (miało miejsce uwypuklenie analogii między
ukrzyżowaniem a gigantycznymi
wojennymi cierpieniami całych
narodów).
Na profesjonalne opracowanie pełnej charakterystyki
Kudowskiej Pisarki musimy jeszcze poczekać, bowiem nieliczne
przekazy są jedynie skromnym
rysem ideograficznym i duchowym, a nie biograficznym,
a w tym także niezwykle ważnej tematyki subiektywnego obrazu Jezusa Chrystusa
w twórczości Anny Bernard. Tymczasem skorzystajmy z krótkiej
prezentacji kilku wybranych
wierszy kudowskiej Ikony Kultury. Poniżej, po raz pierwszy
w Po l s ce p u b l i k u j e my,
i to w wersji polskiej, fragmenty
jej twórczości z okresu „jesieni życia”. Ukazuje ją pięć wierszy, spośród sześciu dotychczas odnalezionych. Ich przekładu podjęła
się Pani mgr Arleta Kalinowska
z Żelazna. W wersji niemieckiej,
cztery tego typu wiersze zostały opublikowane w księdze pamiątkowej z okazji 130. rocznicy
urodzin Anny Bernard (Zob. Anna
Bernard: Zum Gedenken an ihren
130. Geburtstag, Leimen/Heidelberg 1995). Są to wiersze: Das
Volkslied, tamże s. 78, Untreu,
s. 94; Am Lindenbaum, s. 166
i Nonnengräber, s. 172).

Robert Boese, fotografia; źródło portal internetowy.

chłopak przyrzeka dziewczynie,
ślubuje jej wierność dozgonną.

Tak samo pieśń chłopca głosi
Maryjo jam Cię tak prosił!

Gdy śpiew dziewczyny z rana
gorzkim nastrojem już tchnie
To pewnym jest, że chłopak,
daleko już odszedł od niej.

Wieczorem, gdy słońca blask
w Maryi oczy zaświeci,
skromna dzieweczka się zbliża
obraz kwiatami uplecie.

Mężczyźni prawdziwie kochanej
nigdy przykrości nie czynią,
gdy miłość tę jednak udają,
wtedy przysięgi składają.

Te róże oraz lilie
czcić Maryję mają jedynie,
lecz niezapominajka,
dziewczęcia nieszczęścia nie kryje.

Czermnieńskie Groby Zakonnic (niem. Nonnengräber)

Ludowa piosenka (niem. Das
Volkslied)
Tak brzmi piosenka cicha i miła
Nikt nie wie skąd ona się wzięła.
Czy przywiał ją wiosenny wiatr
Czy z samotnej altany zatchnęła.

Na Bożych niwach jest pole,
gdzie wzgórz tak wielu wianek,
skupionych rzędem się pcha,
tam cmentarz mały trwa.
Krz yż yki w jednym rodzaju
z prostą imienną tablicą.
Tu nawet w śmierci skrywają
ubogiej świętości lico.
A każde serce, co tu śpi
jednaka sukienka tuliła,
spaliła się w świętej gorączce
własna pieśń, co w niej była.
Bogactwo serc jest cudowne,
co pokrył trawnik tu.
Kiedyś objawi się znowu
gdy wszystkie obudzi Bóg.
Przy lipie (niem. Am Lindenbaum)

Niewierny( niem. Untreu)

Za wsią, u lipowego drzewa
obrazek wisi Maryjny,
do niego co rano świtaniem
młodzieniec idzie i stanie.

Znam taką starą, piosenkę,
o dwojgu co miłością płoną,

I słychać jakby ptak śpiewał,
co utknął w gąszczu drzewa.

I pachną róże i jaśminy
tak nocą pachniały w ten czas,
A każdy, kto śpiewa ten wierzy,
że jest ona dla niego w sam raz.
To samo szczęście i nieszczęście
To jest, co mi się zdarzyło
i był to też róż naszych czas;
Myślałam, że ciemno nas skryło.
Całe me szczęście, cały ból
Nikomu nie powiedziane
Ktoś z serca skradł i teraz
Na cały kraj to śpiewanie.
Doczekało me życie aż po 7 dziesięć! (niem. Nun wahrte mein Leben siebzig Jahr!)
A w psalmach niegdyś czytałam,
że gdy wspaniałym było
Bez trudu i pracy się nie obyło.
Tych dwóch sobie nie oszczędziłam,
Mogłam je cudownie kształtować,
Jednak zbyt wiele o szczęściu marzyłam,
Bym mogła je zrealizować.
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Marzyłam o złotych pałacach,
o wzniosłych, wspaniałych rzeczach,
aby z mym ideałem
trafić do samego nieba.
Już dawno marzenia opadły
posłusznym, pokornym być trzeba.
Więc dusza smutkiem ściśnięta,
Ja zaś cicha, mnie nie ma.
Matowe serce stęsknione,
wreszcie swój spokój znalazło,
„lecz ciebie, nie mogę zapomnieć
o moje rodzinne miasto!”
Rocznice urodzin
Anny Bernard,
upamiętnienia,
wydania dzieł i biografie
W roku 1925, z racji 60 urodzin jak zwykle poetka otrzymywała od swych przyjaciół
i czytelników setki listów i wiązanki kwiatów. W tym dniu miały
miejsce wizyty władz, gratulacje
i wyróżnienia, a Teatr Zdrojowy
wystawiał jeden z jej utworów
scenicznych. Cennymi pozostają do dzisiaj okolicznościowe publikacje. W pierwszym
rzędzie wymienić trzeba re-

gionalnych poetów – piewców
piękna i wielkości małej ojczyzny
i „Krainy Pana Boga i Maryi”.
W tym kręgu był m.in. wspominany już Georg Schmitt
z Kłodzka. Jego staraniem
w „Grofschoafteresch Tonkelstonde. Volstumliche Heimatschrift
fur das Glatzer Land und seine
Grenzgebiete” (Bd 1-2, Glatz
1925-1926 nr 7/1925) ukazał
się tekst pt. „Anna Bernard zum
60. Geburtstage gewidmet
(i z fotografią Anny Bernard,
której autorem był Pavel Georg).
Nie zabrakło daru wdzięcznej
pamięci - w postaci odświętnego utworu - ze strony Roberta
Kargera (*24 VI 1874 Wyszki k/
Bysztrzycy Kł †17 X 1946 Amecke). Jest on uznawany za głównego przedstawiciela twórczości
literackiej w dialekcie kłodzkim
(niem. Glätzisch Mundart). Swój
utwór zatytułowany: „Oowa-Ode.
Der Bernard Anna zum 60. Gebortstoage opublikował także
w „Grofschoafteresch Tonkelstonde“ (zob. tamże Bd 1, 1925,
nr 7, s. 63).
Od ok. 1920 r. wierny przyja-

Górna Kudowa: ok. 350 m od domu A. i R. Bernardów dzwonniczka z poł. XIX w. (element
dawnej ścieżki epidemicznej), foto. ks. T. Fitych.
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ciel Anny i Roberta Bernardów,
wdzięczny i uważny czytelnik
twórczości kudowskiej poetki,
syn burmistrza Kudowy - Karl
Schindler (*1905 †1986; doktor filozofii, nauczyciel i badacz
śląskiej kultury) był nie tylko
jednym z adresatów korespondencji pani Anny, ale wyrastał
na kwalifikowanego znawcę
jej dzieł i pierwszego biografa.
Tymczasem z racji 60. urodzin
opublikował dwa cenne artykuły:
Die Landschaftsschilderung in
den Werken Anna Bernard (zob.
„Grofschoafteresch Tonkelstonde“, Bd 1, 1925, nr 4. s. 45-46)
oraz Anna Bernards religiöse
Entwicklung und die Menschenschöpfung in ihren Werken (zob.
„Grofschoafteresch Tonkelstonde“, Bd 1, 1925, nr 7, s. 74-76).
Co więcej, po wojnie dokonał
wyboru najważniejszych listów
Anny Bernard i opublikował
w czasopiśmie „Oberschlesier”.
Publikacja spotkała się z szerokim i bardzo pozytywnym oddźwiękiem. Znany badacz śląskiej kultury ludowej, profesor
uniwersytetu dr Joseph Klapper
(*1880 Bystrzyca Kł. †1967 Erfurt),
przyznał, że był mile i pozytywnie
zaskoczony zarówno treścią, jak
i szatą językową korespondencji
Anny Bernard.
Z racji 100. rocznicy urodzin kudowskiej poetki, wierny
przyjaciel domu Bernardów Karl
Schindler, przygotował książkę
z jej obszernym biogramem
i omówieniem twórczości pt. Das
Leben der Anna Bernard, 1969 r.
Wydało ją wydawnictwo Leimen
– Heidelberg (s.62), w serii: Grafschaft Glatzer Buchring.
Wcześniej, z racji 90. rocznicy urodzin Anny Bernard Alois
Bartsch (*1902 Ścinawka Średnia †1982 w Brilon, RFN) kolejny
poeta, a zarazem dokumentalista ziemi kłodzkiej i redaktor
rocznika „Grofschoaftersch
Häämtebärnla”, opublikował
jednostronicowy biogram wraz
z przypomnieniem najważniejszej twórczości jubilatki. Swój
tekst zwieńczył wymownymi
zdaniami:
„Die Einfachheit und Bescheidenheit Anna Bernards,
ihre gütige und bescheidene
Art, hat sie gänzlich zu unserer
Anna Bernard gemacht. Sie starb
im August 1938, als sie an der‚
Chronik von Bad Kudowa arbeitete. Heute ruht die einsame in
der Heimaterde auf stillen Friedhof von Tscherbeney, wieder

einsam, aber als Hüterin unserer heiligen Heimaterde“. Alois
Bartsch wespół z Konradem
Goebelem założył regionalne
czasopismo „Grafschafter Bote”
oraz rocznik „Grofschoaftersch
Häämtebärnla”.
W roku 1995, z okazji rocznicy 130. urodzin wydawnictwo Max Verlag z Heidelbergu
uczciło Annę Bernard pozycją
książkową, zatytułowaną: Anna
Bernard. Zum Gedenken an ihren
130. Geburtstag. Pierwszą część
książki stanowi obszerny wybór
twórczości kudowskiej poetki
(s. 5 - 177). W części drugiej
(na s. 178-212) przedrukowano
książkowe opracowanie nieżyjącego już Karla Schindlera († 1986)
Das Leben der Anna Bernard
z 1969 r. W sumie na 215 stronach książkę wzbogacają 34 fotografie ziemi kłodzkiej (w tym
dwie Anny Bernard, a na spodniej
wyklejce okładki mapka „czeskiego zakątka” z 1939 r.
Anna Bernard
we wspomnieniach
przyjaciół i znajomych
Jest prawdą, że skromne
i pełne wyrzeczeń, twórczej pracy
oraz empatii życie Anny Bernard
zgasło, na widok wkraczających
do Kudowy oddziałów wojsk
niemieckich, a zmierzających
do Czechosłowacji – ojczyzny jej
męża. Co więcej, godne uczczenie śmierci wybitnej kudowianki
zakłóciła katastrofalna powódź
na Śląsku. Większość prasy zajęła się dramatyczną sytuacją
mieszkańców ziemi kłodzkiej,
jak to często bywa, z wiadomościami sensacyjnymi. W efekcie,
na temat odejścia wybitnej
poetki panowało milczenie.
Przerwał je dopiero obszerny
nekrolog kłodzkiego poety oraz
pasjonata regionalnych dziejów
i kultury Georga Schmitta (*1892
Szprotawa †1970 Bad Driburg).
Można mieć wrażenie, że został
on opublikowany jako wyraz
przyjaźni, głębokiego szacunku
i determinacji i to na łamach najstarszej oraz najdłużej wydawanej gazety wrocławskiej „Schlesische Zeitung”. która istniała
w l. 1742-1944; od 1881 wydawano ją już trzy razy dziennie,
ale bez niedziel, a wreszcie
13 numerów w sześciodniowym
tygodniu oraz w powiększanym
formacie).
Wspomniany nekrolog pióra
Georga Schmitta pt. „Anna Ber-
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nard – ein Blatt dankbareren
Gedenkens an die Grafschafter
Heimatdichterin” ukazał się cztery dni po śmierci poetki, a dzień
po pogrzebie, tzn. w czwartek
1 września 1938 r. Autor był częstym gościem Państwa Bernardów, ale w swym tekście odwołał się do ostatniego spotkania
w lipcu przy kawie (w pobliskiej ogrodowej kawiarence
brata pana Roberta Bernarda).
Akcentował, że powódź, która
doświadczyła zwłaszcza ziemię
kłodzką, sprawiła, że pogrzeb
śp. Anny był tak bardzo prosty.
Przypomniał datę jej urodzin
i trzy ojczyzny, w których wzrastała. Zwięźle przedstawił jej najważniejsze dzieła, fakt nieskończonej kroniki Kudowy - Zdroju
oraz zasługi pisarki, z celnym
zdaniem na koniec: „Schlicht,
wie sie immer gewesen, war
auch die Beerdigung”. Ów czterostronicowy tekst wraz z wierszem
pt. „Heimat mein” autorstwa regionalnego poety, dokumentalisty i nauczyciela Aloisa Bartscha
(* 1902 Ścinawka Średnia †1982
Brilon, RFN) opublikowany został
także w kłodzkim czasopiśmie
regionalnym „Glatzer „Heimatblätter” na s. 72-75.
Już sama postać autora
pierwszego nekrologu odsłania
nam krąg wybitnych i niezwykle
twórczych osób, które nawiedzały kudowski „Heimathaus” Anny
i Roberta Bernard. Przypomnijmy, że Georg Schmitt, z zawodu inspektor podatkowy, przed
przybyciem na ziemię kłodzką
pracował, badał i publikował
w Wałbrzychu, Świdnicy, Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze
i Nysie. W okresie nyskim był zaangażowany w jednym z centrów
formacyjnych ruchu „Quickborn”.
Schmitt jest autorem ponad 100
wierszy, nawiązujących do najlepszych tradycji poetyckich miasta Nysy (m.in. Josepha Freiherr
von Eichendorffa). W 10-letnim
okresie pobytu w Kłodzku zdobył zaufanie i szacunek wielkiego
dziekana ks. prałata dr Monse.
W sumie Georg Schmitt opublikował imponującą ilość artykułów prasowych i popularnonaukowych, ok. 700 publikacji,
w tym m.in. „Die Gemeinde Bad
Kudowa mi ihrer näheren Umgebung”, w: Monographien deutscher Städte, Bd. XIX, Berlin 1927
(s. 108-113). Po zakończeniu
II wojny światowej angażował
się w RFN w przygotowywanie
wystaw i wieczorów poświęco-

nych Hrabstwu Kłodzkiemu. Pan
Schmitt opublikował także wiele
książek poświęconych szeroko
pojętej kulturze ziemi kłodzkiej,
a m.in.: „Schlesien, wenn ich
dein vergässe“ (1951, ss. 182);
„Kurzgefaßte schlesische Literaturgeschichte” (1958, ss. 48);
„Die Glatzer Dekanatskirche.
Ein Dokument deutscher Kultur
und Geschichte im ostdeutschen
Raum. Mit Abhandlungen von
Franz Albert über die St. Jakobikapelle, die Heilige Selbdritt und
das Kleid der Madonna“ (1956,
ss.144, wyd. II posz. 1992).
Autorem drugiego, nieco
późniejszego tekstu o charakterze wspomnienia – nekrologu pt. „Anna Bernard †24.1938”
(por. „Glatzer Heimatblätter“
1938, s. 107-108) jest mieszkaniec Kłodzka od 1920 roku, znany
i ceniony notariusz i adwokat Robert Boese (*1887 †1944 Kłodzko). Był on dobrym znajomym
Anny Bernard. Mecenas Boese
był zarówno współzałożycielem
w 1917 roku i przewodniczącym
Kłodzkiego Stowarzyszenia Krajoznawczego „Vereins für Glatzer
Heimatkunde” oraz wydawcą regionalnego czasopisma „Glatzer
„Heimatblätter”. Robert Boese
w swoim dwustronicowym nekrologu napisał, że ekspresowy
list Roberta Bernarda otrzymał
dopiero 10 dni po śmierci i tydzień po pogrzebie, i to zaledwie
z bardzo lakoniczną wiadomością. Stąd też bardzo ubolewał,
że w pogrzebie nie mógł wziąć
udziału nikt z Kłodzkiego Stowarzyszenia Krajoznawczego, ani
przyjaciele i wdzięczni czytelnicy
twórczości kudowskiej poetki.
Co więcej, także w jego nekrologu czytamy, że w kłodzkiej
prasie zabrakło zasadniczych
wiadomości o zgonie lokalnej
osobistości życia kulturalnego.
Anna Bernard odeszła do Domu
Ojca cicho i pokornie, taki sam
charakter miał też ostatni etap
jej drogi życia. Prezes Boese pisał
w swym tekście, że jest dłużny
czytelnikom „Glatzer Heimatblätter“ wiadomości o twórczości
kudowskiej poetki, szczegółów
o jej zgonie oraz wyrazów współczucia. Z mocą podkreślał, że „Vereins für Glatzer Heimatkunde”
zawsze ceniło Annę Bernard,
zarówno jako utalentowaną
pisarkę, jak i człowieka wielkiej
kultury i dialogu.
Mecenas Robert Boese przypomniał, że Anna Bernard nie
pochodziła z ziemi kłodzkiej.

Urodziła się 15 lipca 1865 r.
we Wrocławiu. Młodość przeżyła
już w biskupiej i literackiej Nysie,
z którą życzliwe kontakty łączyły
ją do końca życia. Małżeństwo
z Robertem Bernardem sprawiło, że na 30 lat życia przybyła
do Kudowy. Szybko i głęboko
zakorzeniła się na ziemi kłodzkiej,
która stała się jej trzecią, bardzo
umiłowaną ojczyzną. Do końca
życia pozostała jej wierną. Autor zauważył, że codzienne życie
zmarłej poetki naznaczone było
licznymi próbami, wyzwaniami
i troskami o ekonomiczne przetrwanie.
Utalentowana pisarka była
wielokrotnie uznawana i honorowana, m.in. w kalendarzach
(rocznikach) ziemi kłodzkiej –
„Guda Obend” oraz w czasopiśmie „Glatzer Land”. W 1925 roku,
z racji 60. urodzin poetki wysokie
uznanie i wyróżnienie otrzymała
na łamach „Glatzer Land”, gdzie
wraz z jej fotografią opublikowano uroczystą dedykację.
Z całej twórczości Anny Bernard wskazać należy zwłaszcza
jej dwie najważniejsze powieści
historyczne, tzn. wznawianą i na-

grodzoną przez wydawnictwo
Herdera książkę „Am Landestor„
(1924), a także „Die Seinigen nahmen ihn nicht auf” (1912). Ponadto dwa utwory sceniczne :
„Andreas Faulhabers Tod” (1922)
oraz „Im Zeichen des Saturn“
(1925). Były one wielokrotnie
prezentowane na deskach teatrów ziemi kłodzkiej.
Mecenas Boese zauważał,
ze w ostatnich latach Kudowska
Poetka, pomimo rekomendacji,
miała duże trudności z wydaniem swej ostatniej powieści
o protestanck im pastorze
z Pstrążnej („Joseph Ernst Bergmann” z 1935 r.). Na usprawiedliwienie tego stanu rzeczy dodawał, że z jednej strony czasy
były już bardzo niesprzyjające,
a z drugiej, że ten były benedyktyn i ksiądz katolicki, po części
sam tu sobie zawinił. Co istotne, Robert Boese podkreślał,
że w całej tej sytuacji należy
docenić fakt, iż Anna Bernard
jako katoliczka miała tak wiele
zrozumienia, empatii, solidarności i chrześcijańskiej miłości dla
decyzji podjętych przez pastora
Bergmana.
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Kończąc swój tekst, prezes
Boese akcentował ważny fakt.
Otóż pierwsze utwory poetyckie, nagrodzone opowiadania
i powieści opublikowało wydawnictwo „Neisser Zetung”. Ponadto szeroki dostęp do twórczości
Anny Bernard umożliwiło czytelnikom wydawnictwo Walzel
z Międzylesia. W ten sposób jej
sława przekroczyła granice Śląska, czyniąc ją znaną i szanowaną w Niemczech i w Czechach.
Jesteśmy poetce dłużni uznanie
i wdzięczność za wyjątkowy talent narracji, wnikliwą obserwację życia oraz solidne studium
dziejów i pieczołowite opracowanie zwłaszcza powieści historycznych. Jest to i tak niewiele,
bowiem dla nas mieszkańców
Kotliny Kłodzkiej Anna Bernard
znaczy o wiele więcej - napisał
Adwokat Boese.

Anna Bernard swoją twórc zo ś ć z a c zę ł a o d p i s a n i a
modlitw. Jej poetycką pasję
na rzecz opiewania wysokiej kultury, wartości, prawdy i piękna,
obok matki, która na urodziny
podarowała jej wymowny prezent - album poezji, inspirowali
i umacniali wielcy poeci żyjący
na ziemi nyskiej. Należy podkreślić, że uczniem jej ojca Karla był
ceniony śląski poeta Paul Barsch
(*k/Nysy †1931) , wywodzący
się z biednej rzemieślniczej
rodziny. Natomiast na nyskim
cmentarzu (czyli w jej drugiej
ojczyźnie) spoczywa jeden
z najwybitniejszych niemiec-
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kich poetów i pisarzy doby
romantyzmu Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff
(*10 III 1788 zamek Lubowice
k/Raciborza †26 XI 1857 Nysa),
którego Anna Bernard uczciła
i upamiętniła w jednym ze swoich pierwszych wierszy
Twórczość Anny Bernard
(wybór):
Die Seinigen nahmen ihn
nicht auf, Neisse, 1913. Andr as
Faulhabers Tod, Mittelwalde,
1922 [utwór sceniczny]. Am
Landestor, Verlag Herder in Freiburg im Breisgau, 1925 (nagro-

dzona). Im Zeichen des Saturn,
1925 [dramat]. Tränende Herzen,
Erzählungen, Habelschwerdt,
1926. Was mein einst war, 1926
[wspomnienia]. Der Mönch von
Capistrano, Breslau, 1927 Die
Töchter der Soldatenstadt, Roman, Hildesheim, 2005. Joseph
Ernst Bergmann, Roman, 2016.
Liebe Vergangenheit Frau Olgas
Sohn, [ powieść]. Der Hagestolz,
[opowiadania].
Wiersze:
Unsere Heimat; Das Volkslied;
Untreu; Am Lindenbaum; Nonengräber; Jakobowitz.

Wielkość, aktualność
i oryginalność twórczości
Anny Bernard
Anna Bernard należy
do najwybitniejszych literatów
i poetów Śląska (i tak rzadko
w tym kręgu spotykanych kobiet), a zwłaszcza Hrabstwa
Kłodzkiego i ziemi kudowskiej.
Nb. z Lądkiem była związana
nauczycielka i poetka (pisząca w dialekcie) Marie Karker
(*1870 Kłodzko †1949 Drezno),
która swój talent odziedziczyła
po przodkach. Uczyła w Międzylesiu i od 1892 r. w Lądku.
Mieszkała najpierw przy Gruennestrasse nr 8 (Powstańców
Śląskich), później przy obecnej
Zdrojowej 20.

Grób Anny Bernard na cmentarzu w Kudowie-Czermnej
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W AKWIZGRANIE - ZA POMOC I ODWAGĘ
Europa akwizgrańska
W październiku 2018 roku
trzyosobowa delegacja z Dolnego Śląska udała się do Akwizgranu w Niemczech, by odznaczyć
szlachetnych ludzi za pomoc
udzielaną w latach 1988-2014
w budowie i wyposażeniu szpitala dziecięcego w Kudowie-Zdroju
na Bukowinie. Pomogli chorym
polskim dzieciom i wzbogacili
Dolny Śląsk. Niektórzy z nas
mogą mieć trudności z umiejscowieniem na mapie miasta
Akwizgran, ponieważ tej nazwy używano dawniej; obecnie
na mapach pojawia się aktualna
nazwa „Aachen”, na zachodnich
rubieżach Niemiec, pod granicą
z Holandią i Belgią. Gdy rodziła
się Polska za Mieszka I i Bolesława
Chrobrego, to ważnym miejscem
w Europie był Akwizgran – stolica Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Karol Wielki,
po koronacji na cesarza rzymskiego w 800 roku, ustanowił stolicę
cesarstwa w Akwizgranie. Miała
to być kontynuacja Rzymu, wielkiej tradycji, dla której fundamentem są Ateny i Jerozolima. Nauka
i filozofia – to Ateny, a religia
i Biblia, to Jerozolima. Splecione
razem stworzyły kulturę europejską, potem atlantycką, która
stała się jednym z największych
motorów rozwojowych świata
i jest nadal żywa.
Za panowania pierwszego
cesarza rzymskiego Augusta
narodził się w Betlejem Jezus
Chrystus i odtąd zegar historii
liczy naszą erę. Po upadku Rzymu w 476 roku nastał chaos,
i dopiero Karol Wielki wyprowadził Europę zachodnią z zapaści.
W centrum Akwizgranu stoją dwa
imponujące obiekty świadczące
o wielkości tamtych czasów: Ratusz i Katedra. Uwagę przykuwa
Katedra. To w niej koronowani
byli królowie Niemiec, tu znajdują się pamiątki po wielkich
władcach, w tym po znanym
w Polsce Ottonie III. Patronka
Kudowy-Zdroju - Anna Świdnicka była również koronowana
na królową Niemiec w tej Katedrze. Pier wsze wrażenie
ze spojrzenia na wnętrze Katedry
jest takie, jakby się było nie na zachodzie Europy, ale w Bizancjum.
Wielka, piękna, muzeum i miejsce święte zarazem. Naprzeciw

Julian Golak odznacza dr Hansa Gottfierda von Kirchbacha Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

ołtarza, wysoko, jakby na chórze
katedry stał i stoi do dzisiaj tron
Karola Wielkiego, na którym
zasiadał podczas nabożeństw.
Skromny i surowy tron zbudowany z elementów przywiezionych
z Jerozolimy i dokładnie z czasów
Jezusa Chrystusa.
Podczas II wojny światowej,
w alianckim nalocie bombowym
jedna z bomb, spadając na Katedrę, przebiła dach, strop, wpadła
do środka na posadzkę, tuż przy
drzwiach. Odbiła się od posadzki
i tak „skacząc” wyleciała za drzwi
i …dopiero tam eksplodowała. Jeżeli to nie cud, to jak to
nazwać? Akwizgran nawiązuje
do swojej historycznej świetności, przyznając corocznie Order
Karola Wielkiego, największe
polityczne odznaczenie Niemiec
i symboliczne odznaczenie dla
współczesnej Europy. Wśród
odznaczonych do tej pory jest
trzech Polaków: prof. Bronisław
Geremek, Jan Paweł II i Donald
Tusk. Byłem w tej Katedrze
na uroczystym nabożeństwie
z okazji odznaczenia prof. Bronisława Geremka.
W tym pięknym miejscu znalazła się delegacja z Dolnego Ślą-

ska 10 października 2018 r. Przybyli: Julian Golak - Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego,
Jacek Pilawa – Przewodniczący
Komisji Współpracy z Zagranicą Sejmiku Dolnośląskiego i ja,
Bronisław MJ Kamiński, współpracujący przez wiele lat z ważnymi ludźmi w tym mieście, by
w imieniu Sejmiku Dolnośląskiego i szerszej polskiej społeczności
wyrazić wdzięczność i uznanie
za pomoc i współpracę w latach
1988 – 2014. Przez dwadzieścia
parę lat szlachetni mieszkańcy
Akwizgranu jechali do Kudowy Zdroju, by wspomóc budowę
i wyposażenie Szpitala Rehabilitacyjno - Hematologicznego
dla Dzieci „Orlik”. Teraz, Polacy przyjechali do Akwizgranu
z wdzięczną pamięcią i odznaczeniami, by dobre czyny zostały
utrwalone dla dobrej przyszłości.
Dr Hans Gottfried
von Kirchbach
Doktor medycyny Hans Gottfried von Kirchbach, lekarz pulmonolog prowadził w centrum
Akwizgranu gabinet leczenia
chorób płuc. Wybrał się w 1988

roku z córkami Julią i Zofią
do Polski, by mogły zobaczyć
Kraków, Wrocław i inne miejsca
po drodze. Julia i Zofia miały
powody, żeby zobaczyć Kraków.
Od swojej babci Eriki z domu
von Gaisberg dowiedziały się, że
początki rodu sięgają Krakowa
w XII wieku, gdy ich przodek
Gosław syn Gowary był palatynem w Krakowie. Rodzina doszła
do dużego znaczenia za czasów
księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Pieczętowali się herbem
Rawicz. W XIII wieku znaleźli się
we Wrocławiu, a ich historyczny krewny to biskup Tomasz I.
To ten biskup rozpoczął budowę katedry wrocławskiej. Biskup wrocławski Tomasz II był
także skoligacony z tą rodziną.
W tablicy genealogicznej rodu
jeszcze w XIII wieku występują
licznie imiona , takie jak Pribislaus,
Jasko, Zbilud, Jaroslaw, Dirsko,
a w XIV wieku już częściej imiona
Heinrich, Mathias, Agnes, Hedwig.
Arystokratyczne rody niemieckie
nie ukrywają swoich polskich korzeni, tam gdzie one są. Po drodze
dziewczyny zobaczyły także Auschwitz, bowiem ojciec chciał im
pokazać cały obraz świata.
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Po takiej podróży po Polsce,
już w drodze powrotnej zatrzymali się w Kudowie u znajomego
dziennikarza Ryszarda Pollaka,
w jego domu letniskowym
na Bukowinie. Lekarz zainteresował się prowadzoną przeze
mnie budową szpitala dla dzieci na Bukowinie. Poinformowałem doktora, że w Polsce nie ma
do tej pory szpitala rehabilitacyjno - hematologicznego dla dzieci,
a sześć klinik hematologii dziecięcej potrzebuje takiej placówki.
Projekt uruchomienia szpitala
opracowała prof. dr Janina Jaworska - Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej
we Wrocławiu w porozumieniu
z Instytutem Matki i Dziecka.
Lekarz Wojewódzki w Wałbrzychu zatwierdził ten projekt
do realizacji i budowę rozpocząłem w 1985 roku. Zadanie polegało na poddaniu generalnemu
remontowi jednego istniejącego
budynku oraz dobudowaniu
do niego czterech budynków.
W 1988 roku trwał remont budynku głównego, a w trakcie
budowy były dwa budynki niezbędne do rozpoczęcia leczenia;
pozostałe dwa budynki były
jeszcze na papierowych projektach. Prof. Jaworskiej marzyło
się otwarcie szpitala rehabilitacyjnego w 1990 roku. Nadaliśmy szpitalowi nazwę „Orlik”,
od rośliny chronionej, tu żyjącej.
Dr von Kirchbach i jego córki
zastali budowę zaawansowaną,
ale trudno było im uwierzyć,
że za dwa lata będą tu mali
pacjenci. Wyjaśniałem, że rozpocząłem budowę jeszcze
w stanie wojennym i że nadal
są bardzo trudne warunki materialne i finansowe do prowadzenia takich budów. Dzieci,
a zwłaszcza bardzo chore nie
są najmocniejszą siłą lobbingową, nie tylko w Polsce, ale
niemal wszędzie, dlatego idzie
wszystko trochę wolniej, nawet
za wolno. Doktor zrekapitulował
krótko : widzę, że tu potrzebne
są tylko pieniądze, bo zapału
i dobrych projektów wam nie
brakuje. Ten obraz mam stale
przed oczami, gdy obie córki
stojące obok ojca powiedziały:
pomóż jemu. I doktor pomógł.
Nawiązał kontakt z prof. Jaworską, spotkał się z nią we Wrocławiu, rozeznał sprawę od strony
medycznej, zawiązał w Akwizgranie stowarzyszenie, prawnie
zarejestrowane pod nazwą Forderverein für die Nachsorgeklinik

krebskranker Kinder In Bad Kudowa e.v . Wpłynęły najpierw marki,
potem euro, sprzęt medyczny,
a nawet zwykłe wyposażenie.
Szp it al urucho miliśmy
w 1990 roku i żeby oddać hołd
światu za pomoc materialną
i duchową przyjęliśmy jako
pierwszy turnus dzieci z Czarnobyla z Ukrainy. Pobyt ich
ufundował Pax Christi z Danii,
z pomocą z Akwizgranu i naszą
polską pomocą ze wszystkich
stron. Zakupiłem w Czechach
powielacz elektryczny, co było
wtedy prawdziwym rarytasem,
wydrukowałem ponad 8000
listów i rozesłałem po Polsce
z prośbą o pomoc. Najwięcej
darów wpłynęło od zdawałoby
się największych skner, a więc
z Wielkopolski. Rozgłaszałem
to na wszystkie strony, kto naprawdę pomaga. Nasi niemieccy przyjaciele zachwycali nas
systematycznością i stałością.
Obie córki doktora Julia i Zofia
rozwinęły działalność w swojej
szkole w Inda Gimnazjum. Nauczyciele i uczniowie tej szkoły
stali się wielkimi pomocnikami
„Orlika”. Szczególnie poświęcił
się tej pomocy prof. Franz Josef Frohn. Zapamiętaliśmy Leni
Königs. Państwa Trapp, Gorgea
Horrenbrucka i jego małżonkę,
ówczesnego Szefa Izby Przemysłowo - Handlowej Rupperta von
Mangoldta i jego żonę Angelikę –
działaczkę charytatywną kościoła ewangelickiego, lekarzy
niemieckich i nauczycieli, dyrektora fabryki szkła pana Schmitza
i wielu innych.
Kudowa stała się znana
w Akwizgranie nie tylko z otrzymywanej pomocy, ale także
i z naszej wdzięczności, wyrażanej w różnych okolicznościach.
Wybrał się z nami do Akwizgranu
ówczesny burmistrz kudowski
Czesław Kręcichwost, przyjmowany tam bardzo sympatycznie.
Gdyby nie pomoc z Akwizgranu,
budowa tego szpitala trwałaby
kilka lat dłużej. Dla chorych dzieci
te kilka lat mogły być decydujące
dla życia. Wpłynęły z Akwizgranu dary rzeczowe i wyposażenie na wartość około 100.000
euro oraz pomoc finansowa
na ponad 300.000 euro. Wybudowaliśmy wszystkie budynki i tak
powstał na Dolnym Śląsku szpital
rehabilitacyjny dla dzieci z całej Polski. W 2005 r przeszedłem
na emeryturę, a dr Kirchbach
i jego Forder verein działali i pomagali nadal.
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W 2012 roku dr. Kirchbach
przeszedł na emer yturę.
W 2014 roku wybrał się do Kudowy do „Orlika” z żoną Helgą oraz
wiernymi współpracownikami
w Forderverein Angeliką i Ruppertem von Mangoldt, by zobaczyć jak ma się to dzieło i czy
można już zakończyć działalność
Forderverein. Znakomitych gości
przyjęła nowa szefowa „Orlika”
Prezes Zarządu Spółki „Sanatoria
Dolnośląskie” Barbara Grzegorczyk. Zastali obraz, który przekonał ich, że „Orlik” funkcjonuje
dobrze, że dobrze ulokowali swoje wysiłki, swój czas i nadzieje
na pomoc dla chorych. Dr von
Kirchbach i jego przyjaciele, znakomici obywatele Akwizgranu
zakończyli swoją działalność pomocową. Teraz przyszła kolej na
odwdzięczenie się.
Wspólnie z dobrym duchem
Kudowy Julianem Golakiem postanowiliśmy wystąpić do Sejmiku Dolnośląskiego z wnioskiem
o odznaczenie dr von Kirchbacha Złotą Odznaką Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego. Sejmik jednogłośnie uchwalił
to odznaczenie i z tym symbolicznym wyrazem wdzięczności
udaliśmy się do Akwizgranu
trzyosobową delegacją.
W Akwizgranie 10 października 2018 roku Julian Golak powiadomił Urząd Miasta Akwizgranu
o uchwale Sejmiku, nadającej
obywatelowi Akwizgranu Złotą
Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Reakcja ze strony władz niemieckich była bardzo sympatyczna.
Na uroczystą ceremonię udostępniono prestiżową piękną
Białą Salę Ratusza, przybyła Burmistrz Akwizgranu dr Margaret
Schmeer i liczne towarzystwo
związane z Forderverein. Pani
Burmistrz wygłosiła przemówienie powitalne i wyraziła wdzięczność Sejmikowi Dolnośląskiemu
za docenienie tej działalności.
Laudację wygłosił Jacek Pilawa:
mówił po niemiecku, a ponieważ
zna dobrze język niemiecki, więc
od początku wszystko przebiegało w najlepszym porządku. Tekst
laudacji zamieszczamy poniżej.
Dekoracji dokonał Julian Golak.
W przemówieniu swoim dziękował odznaczonemu i wszystkim
szlachetnym obywatelom Akwizgranu za pomoc w budowie
szpitala. Główny nacisk położył
na dalszą współpracę międzynarodową w ramach Szlaku
Świętego Wojciecha, zwracając

się do Pani Burmistrz o włączenie się miasta Akwizgranu
do tego Szlaku, dla ożywienia
ruchu turystycznego i współpracy kulturalnej Dolnego Śląska
z Północną Nadrenią Westfalią.
To w Akwizgranie zaznaczył się
swoją działalnością św. Wojciech.
Główna ulica tego miasta nosi
jego imię, a w jednym z kościołów Akwizgranu są relikwie Św.
Wojciecha. Pani Burmistrz przyjęła tę propozycję i można spodziewać się dalszego współdziałania
na rzecz szlaku.
Po uroczystym odznaczeniu
dr von Kirchbacha zabrałem głos,
by przekazać następne odznaczenie, jakim był społeczny
medal pod nazwą „Odwaga
dla Przyszłości”. Kapituła tego
Medalu pod przewodnictwem
prof. dr hab. Tadeusza Alka-Kowalskiego z Poznania przyznała
ten Medal w trybie pośmiertnym
dla prof. Franza Josefa Frohna,
zasłużonego w pomocy dla szpitala „Orlik”, lecz także za odwagę
cywilną w przełamywaniu barier
etnicznych, kulturowych, religijnych, rasowych i politycznych.
Wygłosiłem laudację. Medal
odebrała bardzo wzruszona
małżonka - wdowa pani Dorota Frohn. Piękna i podniosła
ceremonia została zakończona
toastem szampana, ufundowanym przez panią Burmistrz
oraz urocz ystym obiadem
w restauracji Ratusza. Miłym zaskoczeniem dla naszej delegacji
i dla niemieckich uczestników
była obecność internetowego
„Radia Kudowa”, które ma dwoje swoich dziennikarzy w Akwizgranie. Po obiedzie delegacja
dolnośląska zwiedziła Ratusz
i Katedrę. Następnego dnia,
wczesnym rankiem wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Wdzięczność polska została
zauważona i z pewnością zaowocuje pogłębieniem współpracy.
W Akwizgranie i w okolicach
przebywa znaczna ilość Polaków,
pracujących tu w różnych zawodach i dziedzinach. Wdzięczność
serdecznie i szczerze wyrażana,
jest najlepszym środkiem płatniczym i dobrym budulcem
przyszłości Sejmikowi Dolnośląskiemu i Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Julianowi Golakowi
oraz radnemu Jackowi Pilawie
należą się wielkie słowa uznania
za pokazanie Dolnego Śląska
od najlepszej strony i do tego
w tak znakomitym miejscu Europy, jakim jest Akwizgran.
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Bronisław MJ Kamiński

IN AACHEN - FÜR HILFE UND MUT AACHENER EUROPA
Im Oktober 2018 ist eine dreiköpfige Abordnung aus Niederschlesien nach Aachen aufgebrochen, um edelmütige Menschen
auszuzeichnen, die in den Jahren
1988-2014 geholfenhaben ein
Kinderkrankenhaus in Bad Kudowa zu bauen und auszustatten. Sie haben kranken polnischen Kindern geholfen und
bereicherten somit auch Niederschlesien. Polen möge mitunter
Schwierigkeiten haben, ihr Reiseziel „Akwizgran“ - denn so
heißt Aachen auf Polnisch – auf
der Landkarte zu finden, denn
der polnische Name klingt, obwohl er wie der deutsche auf das
lateinische Aquae Granini zurückgeht, ganz anders als der deutsche Name der Stadt Aachen,
welche auf der Landkarte des
heutigen Deutschlands im äußersten Westen des Landes liegt,
direkt an der Grenze zu den Niederlanden und Belgien. Zu Zeiten, als Polen unter Mieszko I.
und Boleslaw dem Tapferen
(„Chrobry“) erst begann, sich als
Staat herauszubilden, war
Aachen bereits eine wichtige
Stadt in Europa - die Hauptstadt
des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation. Karl der Große hatte nach seiner Krönung
zum römischen Kaiser im Jahre
800 Aachen zur Hauptstadt des
Reiches gemacht. Es sollte die
Fortsetzung Roms sein, einer
großen Tradition, deren Fundamente in Athen und Jerusalem
liegen - Wissenschaft und Philosophie, deren Wiege Athen ist,
sowie Religion und Bibel, die ihre
Wurzeln in Jerusalem haben.
Miteinander verflochten bildeten
sie die europäische und später
die atlantische Kultur, die zu
einem der größten Entwicklungsmotoren der Welt wurde und
bis heute lebendig ist. Unter der
Herrschaft des ersten römischen
Kaisers Augustus wurde Jesus
Christus in Bethlehem geboren
und seit dieser Zeit zeigt die Uhr
der Geschichte eine neue Ära an.
Nach dem Zerfall Roms im Jahre
476 entstand ein Chaos und erst
Karl der Große führte Westeuropa aus der Krise. Zwei imponierende Gebäude im Zentrum
Aachens zeugen von der damaligen Bedeutung: Das Rathaus
und der Dom. Die Aufmerksam-

keit richtet sich aufden Dom. An
diesem Ort wurden die deutschen Kaiser gekrönt, und viele
große Herrscher sind mit ihm
verbunden, darunter der in Polen
wohlbekannte Otto III. Auch die
Schutzpatronin von Bad Kudowa,
Anna von Schweidnitz, wurde
dort zur deutschen Kaiserin gekrönt. Bei Betreten des Doms
meint man, man sei nicht im
Westen Europas, sondern in Byzanz. Riesengroß, schön, ein
Museum und ein Gotteshaus
zugleich. Gegenüber dem Altar,
oben, quasi im Chor des Doms,
stand und steht bis heute der
Thron Karls des Großen, auf dem
er während der Gottesdienste
saß. Ein bescheidener und
schlichter Thron, gebaut aus Elementen, die aus Jerusalem hierher geholt wurden und aus der
Zeit Jesu stammen. Während des
Zweiten Weltkriegs zerschlug bei
einem Bombenangriff der Alliierten eine der Bomben das Dach
und die Decke des Doms, fiel in
das Innere auf den Boden neben
der Tür, prallte vom Fußboden
ab, flog gewissermaßen „hüpfend“ zur Tür hinaus und explodierte draußen. Wenn dies kein
Wunder war, wie sonst sollte man
das nennen? Aachen knüpft an
die geschichtliche Herrlichkeit
an und verleiht jährlich den Karlspreis, die größte politische Auszeichnung Deutschlands und
symbolische Auszeichnung für
das heutige Europa. Unter den
ausgezeichneten gibt es bisher
drei Polen: Prof. Bronisław Geremek. Papst Johannes Paul II. und
Donald Tusk. Ich war anwesend
bei dem feierlichen Gottesdienst,
als Prof. Geremek ausgezeichnet
wurde. An diesen schönen Ort
kam am 10. Oktober 2018 die
Delegation aus Niederschlesien.
Julian Golak, Vizevorsitzender
des Niederschlesischen Regionalparlamentes, Jacek Pilawa,
Vorsitzender der Kommission des
Niederschlesischen Regionalparlamentes für Auslandszusammenarbeit, und ich, Bronisław MJ
Kamiński, der ich an dieser Stelle über die Jahre hinweg mit
vielen wichtigen Menschen zusammengearbeitet habe, sind
gekommen, um im Namen des
Niederschlesischen Regionalparlamentes und der breiteren po-

lnischen Öffentlichkeit Dankbarkeit und Anerkennung für die
Zusammenarbeit in den Jahren
1988-2014 zum Ausdruck zu
bringen. Über zwanzig Jahre
hinweg sind edelmütige Bewohner der Stadt Aachen nach Bad
Kudowa gekommen, um beim
Bau und der Ausstattung des
Hämatologischen Reha-Kinderkrankenhauses „Orlik“ zu helfen.
Nun haben sich Polen auf die
Reise nach Aachen gemacht zum dankbaren Andenken und
mit Auszeichnungen, um der
guten Taten bleibend und für
eine gute Zukunft zu gedenken.
Dr. Hans Gottfried von Kirchbach
Dr. med. Hans Gottfried von
Kirchbach, Lungenfacharzt und
Leiter einer Lungenpraxis im
Zentrum Aachens, machte sich
1988 mit seinen Töchtern Julia
und Sophie auf nach Polen, damit
sie Krakau, Breslau und andere
Orte kennenlernen konnten.
Julia und Sophie hatten ihre
Gründe Krakau zu besuchen. Von
ihrer Großmutter Erika geb. von
Gaisberg erfuhren sie, dass die
Familiengeschichte in Krakau im
12. Jahrhundert begann, und
zwar mit dem Vorfahren Gosław,
Sohn des Gowary, der dort Pfalzgraf war. Die Familie gewann an
Bedeutung unter der Herrschaft
Fürst Kasimirs des Gerechten. Sie
führten das Wappen Rawicz. Im
13. Jh. war die Familie in Breslau
und besondere Bedeutung erlangte eines ihrer Familienmitglieder als Bischof Thomas I.
Dieser Bischof begann den Bau
des Breslauer Doms. Auch der
Breslauer Bischof Thomas II. war
mit der Familie verwandt. In der
Ahnentafel aus dem 13. Jahrhundert gibt es viele polnisch klingende Namen wie Pribislaus,
Jasko, Zbilud, Jaroslaw, Dirsko,
im 14. Jh. schon öfter deutsch
klingende Namen wie Heinrich,
Mathias, Agnes, Hedwig. Aber
deutsche Adelsfamilien verstecken ihre polnischen Wurzeln
nicht. Auf dieser Reise haben die
Mädchen auch Auschwitz besucht, denn ihr Vater wollte ihnen
ein vollständiges Bild der Welt
zeigen. Auf dem Rückweg machten sie Halt in Bad Kudowa bei
dem Journalisten Ryszard Pollak,
der ein Ferienhaus in Bukowine
besaß. Der Arzt interessierte sich

für den von mir geleiteten Bau
des Kinderkrankenhauses in Bukowine. Ich informierte den Arzt,
dass es in Polen bis dato kein
hämatologisches Reha-Krankenhaus für Kinder gab und sechs
Kliniken für Kinderhämatologie
eine derartige Einrichtung
brauchten. Ein Krankenhausprojekt war von Prof. Dr. Janina Jaworska, Leiterin der Klinik für
Kinderhämatologie und onkologie in Breslau im Einvernehmen
mit dem Mutter-und-Kind-Institut erarbeitet worden. Der Woiwodschaftsarzt in Waldenburg
hatte das Projekt zur Realisierung
freigegeben und 1985 hatte ich
mit dem Bau begonnen. Die Aufgabe bestand in der Generalrenovierung eines bestehenden
Gebäudes sowie der Neuerrichtung von vier Gebäuden. 1988
dauerte die Renovierung des
Hauptgebäudes noch an, zwei
Gebäude, die unerlässlich für den
Beginn der Behandlungen waren,
befanden sich noch im Bau, und
weitere zwei existierten bis dahin
nur auf dem Papier. Prof. Jaworska träumte von der Eröffnung
des Reha-Krankenhauses im
Jahre 1990. Das Krankenhaus
wurde „Orlik”-Akeleie getauft,
nach der hier heimischen Pflanze gleichen Namens. Dr. von
Kirchbach und seine Töchter
sahen zwar, dass der Bau im Gange war, aber sie konnten sich
kaum vorstellen, dass es hier in
zwei Jahren kleine Patienten
geben würde. Ich erklärte ihnen,
dass ich den Bau noch während
des Kriegszustandes in Polen
begonnen hatte und die materielle und finanzielle Situation
schwierig für solche Vorhaben
sei. Kinder, vor allem sehr kranke,
haben keine starke Lobby - nicht
nur in Polen, sondern überall auf
der Welt -, deswegen schreitet
die Arbeit sehr langsam voran.
Der deutsche Arzt rekapitulierte
kurz: Ich sehe, dass es hier nur
an Geld fehlt, denn Enthusiasmus
und gute Ideen sind vorhanden.
Ich habe das Bild noch heute vor
Augen, als die beiden Töchter zu
ihrem Vater sagten: Hilf ihm
doch. Und der Arzt half. Er kontaktierte Prof. Jaworska und traf
sich mit ihr in Breslau, holte medizinische Erkundigungen ein
und gründete in Deutschland
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den Förderverein für die Nachsorge krebskranker Kinder in
Bad Kudowa e.V. Zuerst kamen
D-Mark, dann Euro, medizinische
Geräte und sonstige Ausstattung.
Das Krankenhaus eröffneten wir
1990, und um der Welt für die
materielle und geistige Unterstützung zu danken, nahmen wir
als Erstes Kinder aus Tschernobyl
in der Ukraine auf. Deren Aufenthalt finanzierte Pax Christi aus
Dänemark mit Unterstützung aus
Aachen und Polen. Ich habe in
Tschechien einen Kopierer gekauft, was damals eine große
Seltenheit war, und habe 8000
Briefe in Polen verschickt mit der
Bitte um Hilfe. Die meisten Spenden kamen von den angeblich
geizigen Großpolen. Allen berichtete ich, wer wirklich hilft.
Unsere deutschen Freunde begeisterten durch ihre regelmäßige wie auch beständige Hilfe.
Die Töchter des Arztes, Julia und
Sophie, wurden in ihrer Schule,
dem Inda-Gymnasium, aktiv. Die
Lehrer und Schüler dieser Schule wurden zu großen Unterstützern des „Orlik“-Projekts. Besonders engagierte sich Prof. Franz
Josef Frohn. In bester Erinnerung
haben wir Frau Leni Konigs, Familie Trapp, Georg Horrenbruck
und seine Frau, den damaligen
Leiter der Wirtschafts- und Handelskammer, Ruppert von Mangoldt, und seine Frau Angelika,
ehrenamtliche Helferin der Evangelischen Kirche, deutsche Ärzte und Lehrer, den Direktor der
Glashütte, Herrn Schmitz und
viele andere. Bad Kudowa wurde
in Aachen bekannt nicht nur
durch die erhaltene Hilfe, sondern auch durch unsere Dankbarkeit, die wir zu unterschiedlichen Gelegenheiten zum Ausdruck brachten. Auch der damalige Bürgermeister von Bad
Kudowa, Herr Czesław Kręcichwost, wurde in Aachen sehr
freundlich empfangen. Wäre die
Unterstützung aus Aachennicht
gewesen, so hätte der Bau des
Krankenhauses mit Sicherheit
einige Jahre länger gedauert. Für
kranke Kinder waren diese Jahre lebenswichtig. Aus Aachen
kamen Sachspenden und Ausstattungsgegenstände im Wert
von ca. 100.000 Euro sowie über
300.000 Euro finanzielle Unterstützung. Alle Gebäude wurden
fertiggestellt und so entstand in
Niederschlesien ein Reha- Krankenhaus für Kinder aus ganz
Polen. 2005 bin ich in Ruhestand

gegangen, Dr. Kirchbach war mit
seinem Förderverein aber weiter
tätig und half beim weiteren
Aufbau. 2012 ging auch Dr. von
Kirchbach in Ruhestand und
2014 kam er nach Bad Kudowa,
um mit seiner Frau Helga und
treuen Mitarbeitern des Fördervereins Angelika und Ruppert
von Mangoldt zu schauen, wie
es nun um das „Orlik”-Krankenhaus steht und ob man die Tätigkeit des Fördervereins einstellen
kann. Die großartigen Gäste
wurden von der neuen Leiterin
des „Orlik”, der Vorstandsvorsitzendem der Gesellschaft „Sanatoria Dolnośląskie” (Niederschlesische Kuranstalten), Frau Barbara Grzegorczyk, empfangen.
Das, was sie vorfanden überzeugte sie, dass das „Orlik”-Krankenhaus nun gut funktioniert
und sie ihre Mühe, Zeit und Hoffnung auf die Hilfe für Kranke gut
investiert haben. Dr. von Kirchbach und seine Freunde, diese
edelherzigen Bürger Aachens,
beendeten damit ihre Hilfsaktion.
Nun ist es an der Zeit, sich dankbar zu erweisen. Zusammen mit
dem „guten Geist“ von Kudowa,
Herrn Julian Golak, beschlossen
wir, beim Niederschlesischen
Regionalparlament einen Antrag
auf die Verleihung des Goldenen
Verdienstordens der Woiwodschaft Niederschlesiens an Herrn
Dr. von Kirchbach zu stellen.
Einstimmig wurde im Regionalparlament der Auszeichnung
zugestimmt und mit diesem
symbolischen Beweis der Dankbarkeit sind wir mit der dreiköpfigen Delegation nach Aachen
aufgebrochen. In Aachen am 10.
Oktober 2018 Herr Julian Golak
benachrichtigte die Stadt Aachen
über den Beschluss des Regionalparlamentes, einen Aachener
Bürger mit dem Goldenen Verdienstorden der Woiwodschaft
Niederschlesien auszuzeichnen.
Die Reaktion der deutschen Stadtverwaltung war sehr positiv. Für
die feierliche Zeremonie wurde
der berühmte Weiße Saal des
Rathauses zur Verfügung gestellt,
es kamen die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, Frau Dr.
Margaret Schmeer, sowie zahlreiche Gäste aus dem Förderverein. Die Bürgermeisterin sprach
die Begrüßungsworte und bedankte sich beim Niederschlesischen Regionalparlament für
die Wertschätzung des Engagements. Eine Laudatio trug Herr
Jacek Pilawa vor;er sprach
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deutsch, denn er kennt die Sprache gut und so verlief alles in
bester Ordnung. Den Text der
Laudatio fügen wir unten bei.
Die Auszeichnung mit dem Goldenen Orden führte Herr Julian
Golak durch. In seiner Ansprache
bedankte sich Herr Golak bei
dem Ausgezeichneten und allen
edelmütigen Bürgern Aachens
für die Hilfe beim Bau des Krankenhauses. Er betonte die Bedeutung der weiteren internationalen Zusammenarbeit bei
Aufbau und Pflege des St.-Adalbert-Pilgerwegs und wandte sich
an die Bürgermeisterin Frau
Schmeer mit dem Vorschlag, die
Stadt Aachen in diese Route aufzunehmen, zur Belebung des
touristischen Verkehrs und der
kulturellen Zusammenarbeit
zwischen Niederschlesien und
Nordrhein-Westfalen. Hier
in Aachen war der heilige Adalbert tätig, eine Hauptstraße
trägt seinen Namen und eine
der Aachener Kirchen besitzt
sogar Reliquien des Hl. Adalbert.
Die Bürgermeisterin nahm den
Vorschlag an und es kann mit
einer weiteren Mitarbeit beim
Aufbau des Pilgerwegs gerechnet werden. Nach der feierlichen
Verleihung des Ordens an Herrn
Dr. von Kirchbach habe ich das
Wort ergriffen, um eine weitere
Auszeichnung zu übergeben,
nämlich die Medaille mit dem
Titel „Mut für die Zukunft”. Der
Ehrenausschuss dieser Auszeichnung unter der Leitung von Prof.
Dr. hab. Tadeusz Alek-Kowalski
aus Posen hat diese Medaille
posthum an Herrn Prof. Franz
Josef Frohn verliehen, der sich
durch seine großherzige Hilfe für das Krankenhaus „Orlik”,
aber auch durch große Zivil-

courage bei der Überwindung
ethnischer, kultureller, religiöser
, rassischer und politischer Barrieren verdient gemacht hat.
Ich habe eine Laudatio vorgetragen, deren Wortlaut unten
wiedergegeben ist. Den Orden
nahm seine Witwe Frau Dorota
Frohn mit großer Rührung entgegen. Die schöne und erhabene Zeremonie wurde mit einem
Champagnertoast, gespendet
von der Bürgermeisterin, und
einem feierlichen Mittagessen
im Rathausrestaurant beendet.
Eine nette Überraschung war
für unsere Delegation und die
deutschen Teilnehmer die Anwesenheit des Internetradios „Radio
Kudowa”, das seine Journalisten
in Aachen hat.
Nach dem Mittagessen besichtigte die niederschlesische
Delegation das Rathaus und den
Dom. Am nächsten Tag traten
wir in aller Frühe den Rückweg
an. Die polnische Dankbarkeit
wurde wahrgenommen und wird
sicherlich in Form einer weiteren
Vertiefung der Zusammenarbeit
Früchte tragen. In Aachen und
Umgebung wohnen viele Polen,
die hier in verschiedenen Berufen
und Bereichen arbeiten. Herzliche und ehrliche Dankbarkeit ist
das beste Zahlungsmittel und ein
guter Baustoff für die Zukunft.
Dem Niederschlesischen Regionalparlament, seinem Vizevorsitzenden, Herrn Julian Golak, und
dem Ratsmitglied Herrn Jacek
Pilawa gebühren große Worte
der Anerkennung für die Vermittlung eines positiven Bildes
von Niederschlesien in einem so
großartigen europäischen Ort
wie Aachen es ist.
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DR HANS GOTTFRIED VON KIRCHBACH –
ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Szanowna Pani Burmistrz !
Szanowny Panie dr von Kirchbach! Szanowne Panie i Panowie!
W imieniu Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego
dr Pawła Wróblewskiego pragnę
podziękować Panu Nadburmistrzowi Aachen i Pani Burmistrz
za umożliwienie nam spotkania
w sławnym Ratuszu Akwizgrańskim dla uhonorowania działalności i zasług obywateli tego
miasta, w działaniach na rzecz
Dolnego Śląska i dzieci polskich.
Dolny Śląsk, w swojej historii, był wielokulturowy
i współcześnie szanujemy tę
wielokulturowość, także wkład
kultury niemieckiej, traktując
to jako wspólne europejskie
dziedzictwo i pomost do dobrej przyszłości. Dolny Śląsk jest
bogaty w piękne uzdrowiska,
w których ludzie ratują swoje
zdrowie . Coraz więcej dzieci
korzysta z leczenia uzdrowiskowego. Jednym z cenionych
uzdrowisk jest Kudowa – Zdrój.
W 1985 roku Kierownik Kliniki
Hematologii Pediatrycznej
we Wrocławiu prof. dr Janina Bogusławska - Jaworska
opracowała projekt uruchomienia w Kudowie - Zdroju
Szpitala Rehabilitacyjnego
Hematologicznego dla Dzieci,
w najwyższej części Kudowy,
na Bukowinie. Projekt ten poparł Instytut Matki i Dziecka
w Warszawie oraz wszystkie Kliniki Hematologii Pediatrycznej
w Polsce. Niezbędna była rozbudowa obiektów na Bukowinie, z dostosowaniem do tego
programu. Zadanie to przypadło ówczesnemu dyrektorowi
Bronisławowi Kamińskiemu.
Ponieważ był to czas znacznego kryzysu gospodarczego
w Polsce i jeszcze istniejącego
stanu wojennego, to dyrektor
Kamiński pilnie poszukiwał pomocy materialnej i finansowej
do realizacji programu.
Z pomocą przyszedł mu
lekarz niemiecki dr Hans Gottfried von Kirchbach, z córkami
Julią i Zofią, które jako uczennice Inda Gimnasium Aachen
entuzjastycznie pozyskały
do projektu naucz ycieli

i uczniów. Dr Hans Gottfried
von Kirchbach stał się orędownikiem pomocy, założył
fundację w Aachen pod nazwą Forderverein für die Nachsorgeklinik Krebskranker
Kinder In Bad Kudowa. Napłynęła z Aachen pomoc rzeczowa i finansowa dla tej budowy.
W ciągu 24 lat udzielanej pomocy w darach rzeczowych
wpłynęło ponad 100 tys. euro
i finansowych ponad 300 tys.
euro. W Kudowie - Zdroju znany
był nie tylko dr von Kirchbach,
lecz także miasto Aachen i wielu
jego obywatel, w tym Franz Josef Frohn i jego rodzina, Leni Konigs, Państwo Trapp, pan Georg
Herrenbriick, państwo Angelika
i Ruppert von Mangoldt i wielu
innych. Do Aachen wybrał się
z podziękowaniami także ówczesny burmistrz Kudowy Zdroju Czesław Kręcichwost,
radny Sejmiku Dolnośląskiego.
Bieg sponsorowany, jaki wtedy
oglądał w Aachen, wprowadził
potem w Kudowie i jest uprawiany każdego roku do dzisiaj.
Za tę piękną działalność,
dr Hans Gottfried von Kirchbach
zasłużył na wielkie uznanie
i wdzięczność. Zasłużył się
ziemi dolnośląskiej i dzieciom
polskim. Sejmik Województwa
Dolnośląskiego podjął uchwałę
o odznaczeniu dr Hansa Gottfrieda von Kirchbacha Złotą
Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Proszę Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Pana Juliana Golaka
o dokonanie odznaczenia.
Wystąpienie w ratuszu w Aachen
10.X 2018 r.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Phillip,
Sehr geehrter Herr Dr. von
Kirchbach,
Sehr geehrte Damen und Herren,
1. Im Namen von Dr. Paweł Wróblewski, dem Vorsitzenden des
Niederschlesischen Regionalparlaments möchte ich mich bei
Herrn Oberbürgermeister von
Aachen und der Frau Bürgermeisterin dafür bedanken, dass

Sie uns einen Treffen in dem
berühmten Aachener Rathaus
möglich gemacht haben, um
Verdienste und Tätigkeit der
Bürger dieser Stadt dem Neiderschlesien und polnischen
Kindern zugunsten zu ehren.
2. Das Niederschlesien war in
seiner Geschichte multikulturell und heutzutage halten wir
dieses multikulturelle Merkmal
des Landes und den Beitrag der
deutschen Kultur in Ehre und
betrachten das als ein gemeinsames europäisches Erbe und
die Brücke in die gute Zukunft.
3. Niederschlesien ist reich an
schönen Bädern, in denen viele
Menschen ihre Gesundheit retten können. Immer mehr Kinder
nutzen die Kurbad-Behandlung
heute. Eines der besten hochgeschätzten Bäder ist Bad Kudowa,
polnisch Kudowa Zdrój.
4. Im Jahre 1985 erarbeitete
die Leiterin der Klinik für Kinderblutkrankheiten in Wrocław/
Breslau, Frau Prof. Dr. Janina Bogusławska-Jaworska ein Projekt,
ein Reha- Krankenhaus für Kinderblutkrankheiten in Kudowa,
in dem höchsten Teil der Stadt
– in Bukowina, deutsch Tannhübel, zu eröffnen. Das Projekt
wurden von dem Institut für
Mutter und Kind in Warschau
und von allen Kliniken für Kinderblutkrankheiten in Polen
unterstützt. Zu diesem Zweck
war es nötig, Objekte in Bukowina/Tannhübel ausbauen zu
lassen, um sie zu dem Projekt
passend zu machen. Die Aufgabe fiel dem damaligen Direktor,
Herrn Bronisław Kamiński, zu.
Denn es war damals die Zeit
einer grossen Wirtschaftskrise
und des noch bestehenden
Kriegsrechtes, suchte der Direktor Kamiński dringend nach
einer materielle und finanzielle
Unterstützung, um das Program
umzusetzen.
5. Zur Hilfe kam der deutsche
Arzt Dr. Hans Gottfried von
Kirchbach gemeinsam mit
Töchtern Julie und Sophie, die
als Schülerinnen des Inda-Gymnasiums in Aachen Lehrer und
Schüler für dieses Projekt mit
Begeisterung gewannen. Dr.
Hans Gottfried von Kirchbach

wurde Fürsprecher der Hilfe, gründete eine Stiftung in
Aachen mit dem Namen Förderverein für die Nachsorgeklinik Krebskranker Kinder in Bad
Kudowa. Und aus Aachen floss
die materielle und finanzielle
Hilfe für den Ausbau. Im Laufe
von 24 Jahren des Bestehens
dieser aktiven Hilfe flossen mehr
als 100 Tausend Euro in Materialien und mehr als 300 Tausend
Euro in Geld ein. In Kudowa
wurde nicht nur Dr. Hans Gottfried von Kirchbach bekannt,
sondern auch die Stadt Aachen
selbst und mehrere Bürger von
Aachen: darunter Franz Josef
Frohn und seine Familie, Frau
Leni Königs, Familie Trapp, Herr
Georg Herrenbrück, Familie Angelika und Ruppert von Mangoldt und viele andere mehr.
Einst begab sich der damalige
Bürgermeister von Kudowa,
Herr Czesław Kręcichwost, der
jetzige Abgeordnete des Regionalparlaments, nach Aachen,
um hier eine Danksagung für
diese Hilfe auszusprechen. Er
sah in Aachen einen Lauf, und
zwar den sponsorierten Lauf,
führte diesen Lauf ins Kudowa
ein, und bis heute wird der Lauf
jedes Jahr in Kudowa veranstaltet.
6. Dank dieser schönen Tätigkeit hat Dr. Hans Gottfried von
Kirchbach eine grosse Anerkennung und Dankbarkeit verdient.
Er hat sich grosse Verdienste
um das Niederschlesisches
Land und polnische Kinder
erworben. Das Regionalparlament von der Wojewodschaft
Niederschlesien hat einen
Beschluss gefasst, Herrn Dr.
Hans Gottfried von Kirchbach
mit Goldener Medaille für Verdienste um die Wojewodschaft
Niederschlesien auszuzeichnen.
Ich bitte Herrn Julian Golak, den
stellvertretenden Vorsitzenden
des Niederschlesischen Regionalparlaments, das Auszeichnen
durchzuführen.
Stellvertretender Vorsitzender
des Ausschussen für Ausländische Zusammenarbeit im
Regionalparlament der Wojewodschaft Niederschlesien
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Bronisław MJ Kamiński

FRANZ JOSEF FROHN – ODWAGA DLA PRZYSZŁOŚCI
Panie Nadburmistrzu! Pani
Burmistrz! Panie i Panowie!
W XX wieku nastąpiły wielkie przemieszczenia ludności
i trzeba było budować warunki
do życia w pokoju. Pewna polska
społeczność żyjąca w Wicyniu
na Podolu od XIV wieku, rozeszła
się po całym świecie, lecz zachowała poczucie jedności, wypracowane przez prawie 600 lat. Idea,
która umacnia tę społeczność
i nadaje sens życia, ujęta jest
w słowach Pastorellego: „Gdzie
Bóg nas posłał , tam mamy kwitnąć”. Mamy dawać z siebie dar,
gdziekolwiek życie na skierowało.
W tej społeczności wyrastali humaniści, inżynierowie, wojskowi,
pisarze, dziennikarze i duchowni.
Jednym z wielkich ludzi
był ks. dr Józef Zator-Przytocki.
W czasie II wojny światowej
był kapelanem Armii Krajowej
i odważnym żołnierzem. Po wojnie został aresztowany przez
komunistów, skazany na 15 lat
więzienia, z których przesiedział
w ciężkich warunkach 10 lat. Po
zwolnieniu z więzienia wyjechał
do Gdańska, zajął się odbudową zniszczonego w czasie wojny
kościoła, zdołał go odbudować.
Otrzymał najwyższe godności,
został Prałatem Honorowym Papieża Pawła VI. Zmarł w czasie
nabożeństwa i został pochowany
w tym kościele w Gdańsku. Jest
uważany w Polsce za Kapłana
Niezłomnego. Jego rodacy z tej
samej miejscowości na Podolu
utworzyli Światowy Klub Wicy-

nian, który ustanowił Medal im.
Ks. dr Józefa Zatora-Przytockiego - „Odwaga dla Przyszłości”.
Medalem tym nagradzane są
za życia, a także pośmiertnie
osoby wyróżniające się odwagą cywilną w przełamywaniu
barier etnicznych, kulturowych,
politycznych, rasowych na rzecz
budowania otwartego świata
pokoju.
K a p i t u ł a M e d a l u d z i ałająca pod kierownictwem
prof. dr Tadeusza Alka-Kowalskiego w Poznaniu zapoznała
się z działalnością Franza Josefa
Frohna na rzecz Polaków w Niemczech i Polski, z godną największego uznania postawą braterską
wobec muzułmanów, przy osobistej silnej wierze chrześcijańskiej.
Dla nas Polaków był przykładem
otwartości i odwagi ekumenicznej. W kategoriach historycznopolitycznych również prostował
drogi. W Kudowie - Zdroju, w czasie budowy Pomnika Trzech Kultur, symbolizującego pojednanie
Polaków, Czechów i Niemców –
Franz Josef Frohn zaangażował
się całym sercem w to przedsięwzięcie. Przyjeżdżał, doradzał,
był cierpliwy w przełamywaniu
uprzedzeń, uczestniczył w trudnych naradach polsko-czeskoniemieckich. Ze swoimi uczniami z Inda Gimnazium w Aachen
przygotował symboliczny kamień
do tego pomnika. Kamień ten został umieszczony bezpośrednio
pod tablicą w języku niemieckim.
Liczni przechodnie dowiadują się,

Bronisław Kamiński w katedrze akwizgryńskiej

Franz Josef Frohn

że jest to kamień symboliczny
z miasta Akwizgran, stolicy Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, z którego wychodziły
wielkie idee jedności europejskiej. Przy odsłonięciu Pomnika
w 1999 roku Franz Josef Frohn był
ważnym gościem honorowym.
Przemawiali niemieccy dyplomaci, ludzie kultury i polityki
z Czech i z Polski, a prawdziwy
wielki wkład w ten symboliczny pomnik miał skromny i cichy
Franz Josef Frohn.
Kapituła Medalu
im. ks. dr Józefa Zatora - Przytockiego podjęła Uchwałę
15 września 2018 roku o nada-

niu pośmiertnie Medalu „Odwaga
dla Przyszłości” Franzowi Josefowi Frohnowi. Wśród odważnych
i dzielnych Polaków znalazł się
odważny i dzielny Niemiec.
Niech to odznaczenie – większe w części niewidzialnej aniżeli widzialnej – ozdabia pamięć
Franza Josefa, jego rodzinę, krąg
przyjaciół niemieckich i polskich,
Inda Gimnazium i jego uczniów.
Niech będzie jednym ze świateł
świętego miasta Akwizgranu.
Wystąpienie wygłoszone
10.X 2018 roku w Achen podczas
wręczania Medalu

Szpital Rehabilitacyjno-Hematologiczny w Kudowie-Zdroju (Bukowina).

Ziemia Kłodzka nr 288-289/wrzesień-październik 2018

24
Marta Nowicka

OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA MUZEUM PAPIERNICTWA
Okazją do podsumowania
50-lecia działalności Muzeum
Papiernictwa była konferencja
jubileuszowa, zorganizowana
2 października. Składała się
z dwóch części: merytorycznej,
która odbyła się w dusznickim
muzeum oraz artystycznej –
w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina.
Pierwsza z nich rozpoczęła się
odczytaniem okolicznościowych
listów od Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego i szefowej Departamentu Ochrony
Zabytków MKiDN Katarzyny
Zalasińskiej oraz wystąpieniami wicewojewody dolnośląskiego Kamila Zielińskiego i wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Juliana Golaka. Wyrazy uznania
Muzeum Papiernictwa przekazali
również reprezentanci starosty
kłodzkiego: Michał Cisakowski
i Anetta Kościuk oraz burmistrz
Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski. Po tych wystąpieniach
przedstawione zostały najważniejsze osiągnięcia muzeum
w ostatnich 10 latach. W krótkiej
prezentacji wskazał na nie dyrektor Maciej Szymczyk.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia
i dyplomy. Odznakę „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” otrzymało
czworo pracowników Muzeum
Papiernictwa: Jan Bałchan, Beata Dębowska, Marta Nowicka
oraz Dorota Zielińska-Pytlowany. Wręczyli je wicewojewoda
dolnośląski Kamil Zieliński oraz
radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zbigniew Maj.
Odznaki „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” odebrali współpracujący z muzeum
Leszek Goetzendorf-Grabowski,
Andrzej Włodarski (Odznaki Złote) i Andrzej Mazur oraz czworo
pracowników Muzeum: Agata
Daniel, Krzysztof Jankowski,
Dagmara Kacperowska i Józef
Kapica (Odznaki Srebrne). O wręczenie wyróżnień poproszony
został wieloletni przyjaciel i
promotor Muzeum Papiernictwa Julian Golak. Do ceremonii
dekoracji wiceprzewodniczący
Golak zaprosił obecnych na
konferencji radnych, Czesława
Kręcichwosta oraz Tytusa Czartoryskiego.

Osoby wyróżnione odznakami „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Ponadto wszyscy pracownicy
dusznickiego Muzeum otrzymali dyplomy gratulacyjne z okazji
tego wyjątkowego jubileuszu.
Listy podpisał marszałek województwa dolnośląskiego Cezary
Przybylski.
Specjalną Nagrodą Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowani zostali
dyrektor Muzeum Papiernictwa
Maciej Szymczyk oraz jego zastępczyni Joanna Seredyńska.
Nagrody wręczyli Wanda Gołębiowska, dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Julian
Golak.
Równo dziesięć lat temu Muzeum Papiernictwa przyznało
pierwsze tytuły Honorowych
Kustoszów. Otrzymały je osoby
oraz instytucje, tzw. Przyjaciele Muzeum Papiernictwa. Aby
tradycji stało się zadość, przy
okazji tegorocznego jubileuszu
za szczególne zasługi dla Muzeum Papiernictwa przyznane
zostały kolejne wyróżnienia.
Otrzymali je: Maria Diduch –
artystka sztuki papieru, Tytus
Czartoryski – radny województwa dolnośląskiego, Krystyna
Dyrda-Kortyka – artystka sztuki
papieru, prof. dr hab. Rafał Eysymontt z Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego, Julian Golak – wiceprzewodniczący
sejmiku województwa, Grzegorz
Grajewski – kierownik Oddziału
Terenowego Narodowego Insty-

tutu Dziedzictwa we Wrocławiu,
prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek
Motylewski z Mondi Świecie S.A.,
Rainer Sachs z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Czesław Kręcichwost – radny województwa
dolnośląskiego, dr Piotr Pregiel
z Muzeum Politechniki Wrocławskiej, Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego,
prof. dr hab. Bogusław Szmygin
– dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik
Katedry Konserwacji Zabytków
Politechniki Lubelskiej oraz Jan
Szuba – dyrektor wrocławskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Przyznano także
dwa tytuły Przyjaciół Muzeum
Papiernictwa. Pierwszy przypadł Oddziałowi Okręgowemu
Narodowego Banku Polskiego
we Wrocławiu. Drugi – firmie
Mondi Świecie S.A., w imieniu
której wyróżnienie odebrała
Kamilla Bartniak. Przedstawicielka Mondi Świecie wręczyła
także dyrektorowi Szymczykowi pracę artystyczną Agnieszki
Andruszkiewicz, wykonaną
z użyciem papieru z Mondi.
Ważnym punktem programu
konferencji była promocja „Monografii młyna papierniczego
w Dusznikach-Zdroju”, pierwszego tak obszernego wydawnictwa o dziejach młyna papierniczego i działającego w nim
od 50 lat Muzeum Papiernictwa.

Moderatorem tej części była
prof. dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, która, tytułem wstępu,
przedstawiła znaczenie publikacji
dla Muzeum pod kątem starań
o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prelegentami
w tej części byli reprezentujący
zespół autorów: prof. Maciej
Szymczyk oraz prof. Rafał Eysymontt. Pierwszy z nich przedstawił autorów monografii i zespół
redakcyjny, po czym wręczył jeden z pierwszych egzemplarzy
książki Bożenie Schweizer-Makowskiej, kierującej dusznickim
muzeum w latach 1984-2005.
Profesor Eysymontt przedstawił
natomiast najważniejsze wyniki
badań naukowych, które stały się
uzupełnieniem wiedzy na temat
dziejów dusznickiej papierni. Praca kilku zespołów naukowców
pozwoliła datować powstanie
poszczególnych części kompleksu zabudowań młyna, ustalić
szczegóły dotyczące unikatowych malowideł, tzw. polichromii
oraz pozyskać szczegółowe informacje na temat dziejów trzech
rodów dusznickich papierników.
Wszystkie wnioski opublikowane
zostały w monografii.
Kulminacją uroczystości było
otwarcie wystawy „List króla polskiego Władysława IV na papierze z Dusznik”. Dokument został
przywieziony z Biblioteki PAN
w Kórniku. Jest świadectwem
na to, że papiery z dusznickiego młyna wykorzystywano nie
tylko na ziemi kłodzkiej czy na
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Śląsku, ale również w kancelarii
króla Polski w Warszawie. Tło
historyczne tamtego okresu
przybliżył zgromadzonym prof.
zw. dr hab. Jan Rzońca.
Konferencyjni goście zaproszeni zostali do zwiedzania ekspozycji stałych, odbijania dłoni
w papierze oraz na poczęstunek.
Druga część konferencji
rozpoczęła się o godz. 16.00
w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina słowem wstępu
na temat wizyty Fryderyka Chopina w dusznickim młynie papierniczym w 1826 r. Prelekcję
na ten temat wygłosił Jan Bałchan.
Po t ym wprowadzeniu
do wypełnionej po brzegi sali
wszedł prof. Piotr Paleczny, od

25 lat dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. W ostatnich latach maestro
rzadko koncertuje. Na specjalne
zaproszenie dyrektora Macieja
Szymczyka zgodził się jednak zagrać, uświetniając tym samym jubileusz 50-lecia Muzeum. W niezwykle wzruszającym koncercie
usłyszeliśmy utwory Fryderyka
Chopina. Jeden z nich profesor
zadedykował zmarłemu przed
kilkoma miesiącami Andrzejowi
Merkurowi, wieloletniemu prezesowi Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich.
Moderatorem całego jubileuszowego spotkania w tym dniu
był Wojciech Heliński.
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Uroczystość w Muzeum Papiernictwa. Od prawej: Wanda Gołębiewska, dyrektor
departamentu spraw społecznych w UMWD, radny Sejmiku Tytus Czartoryski,
wiceprzewodniczący Sejmiku Julian Golak, dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej
Szymczyk.

Marta Nowicka

OSLAVA 50. VÝROČÍ MUZEA PAPÍRENSTVÍ
Příležitostí shrnout 50. výročí
činnosti Muzea papírenství byla
jubilejní konference pořádaná 2.
října. Skládala se ze dvou částí:
věcnou, která se konala v dusznickém muzeum a uměleckou - v
Lázeňském divadle je. Fryderyka
Chopina.
První z nich začala přečtením
přiležitosných dopisů od předsedy rady ministrů premiéra
Mateusza Morawieckého a vedoucím Odboru ochrany památek
Ministerstva kultury a národnícho
dědictví Ktarzynz Zalasińské, a
také vystopení mistopředsedy
Sejmíku Dolchwonoslezkého
voievodství Julina Golaka.
Komplimenty pro Muzeum papírenství předali také zástupci
starostů okresu Kłodzko Michael Cisakowski a Anetta Kościuk a
starosta Dusznik-Zdroj Piotr Le-

wandowski. Po těchto projevech
byly představeny nejvýznamnější
úspěchy muzea za posledních 10
let. V krátké prezentaci jí představil Maciej Szymczyk.
Během slvnosti byly předany
vyznamenání a diplomy. Medaili
„Za zásluhy o polskou kulturu“
obdrželi čtyři pracovníky Muzea
papírenství: Jan Bałchan, Beata
Dębowska, Marta Nowicka a Dorota Zielińska-Pytlowany. Předal
je náměstek vojevody Dolního
Slezska Kamil Zielińský a poradce ministra kultury a národního
dědictví Zbigniew Maj.
Odznaky "Zasoužilý pro Dolnoslezské vojevodství" obdrželi
spolupracujicí s muzeum Leszek
Goetzendorf-Grabowsý, Andrzej
Włodarski (zlatý odznak) a Andrzej Mazur a čtyři zaměstnanci
muzea Agata Daniel, Krzysztof

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak odznacza osoby
zasłużone dla województwa dolośląskiego.

Jankowský,, Dagmara Kacperowska a Józef Kapica (stříbrný
odznak). O předání vyznamenání
by požádán dlouholetý přítel a
propagátor Muzea papírenství
- Julian Golak. Pro dekoračním
ceremoniálu místopředsedou
Julianem Golakem požádál přitomné na konferenci radních,
Czesława Kręcichwosta a Titusa
Czartoryského.
Kromě toho všichni zaměstnanci dusznického muzeum
obdrželi diplomy s gratulace u
příležitosti tohoto zvláštního
výročí. Dopisy podepsal maršál
Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylský.
Zvláštní cena maršálka Dolnoslezského vojvodství za vynikající výsledky v oblasti kultury byl oceněn ředitel Muzea

papírenství Maciej Szymczyk a
jeho zástupce Joanna Seredyńska. Ceny byly předány Wandou
Gołębiowskou, ředitelkou Odboru sociálních věcí a mistopředsedou Julianem Golakem.
Přesně před deseti lety Muzeum papírenství předalo první
tituly čestných kurátorů. Byly
přijaty soukromými osobami a
institucemi tzv. Přáteli muzea
papírenství. Aby tradice byla
provedena u příležitosti letošního jubilea pro zvláštní zásluhy pro Muzeu papírenství, byla
udělena další ocenění. Obdrželi je: Maria Diduch – umělkyňe
umění papíru, Titus Czartoryský
- radní Sejmiku Dolního slezska,
Krystyna Dyrda-Kortyka - umělkyně umění papíru, prof. dr hab.
Rafał Eysymontt z Ústavu dějin

Zasłużeni dla Dolnego Śląska z radnymi Julianem Golakiem i Czesławem Kręcichowstem.
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umění na univerzitě ve Wroclaví, Julian Golak - místopředseda
Sejmiku vojevodství, Grzegorz
Grajewský - vedoucí regionální
pobočky Národního památkového ústavu ve Wroclawí, prof.
dr hab. Andrzej Koziel z Ústavu
dějin umění na univerzitě ve
Wroclawí, Marek Motylewski s
Mondi Swiecie SA, Rainer Sachs z
Generálního konzulátu Spolkové
republiky Německa ve Wroclawí, Czesław Kręcichwost - radní
Dolnoslezského vojevodství, dr
Piotr Pregiel s Muzea Wroclawské
Politechniky, Cezary Przybylski
- maršlek Dolnoslezského vojevodstvi, prof. dr hab. Bogusław
Szmygin - děkan Fakulty stavební a architektury, vedoucí odboru památkové péče Technické
univerzity v Lublině a Jan Szuba - ředitel woclavské pobočky
Polské národní banky. Dále byly
uděleny dva tituly, přátel Muzea
papírenství. První se zúčastnil
zástupce regionální pobočky
Polské národní banky ve Wroclawi. Druhá - společnosti Mon-

di Świecie S.A., kterou jménem
významenanée odebrala Kamilla
Bartniak. Zástupkyně Mondi také
předala řediteli Szymczykowi
umělecké dílo Agnieszky Andruszkiewicz vyrobené z papíru
od Mondi.
Důležitým bodem konference była propgace „Monografii papírny v Dusznikach-Zdrój,“ jako
první komplexní publikace o
historii papírenského mlýna a
fungujicího v něm po dobu 50
let Muzea papírenství. Moderátorem této části byla prof. dr
hab. Małgorzata Ruchniewicz,
která na začátku představila
význam publikace pro muzeum
v úsilí o zařazení do seznamu
světového kulturního dědictví
UNESCO. Přednášející v této
části byli zástupci týmů autorů:
prof. Maciej Szymczyk a prof.
Rafał Eysymontt. První z nich
představil autory monografii a
redakční tým, pak předal jeden
z prvních výtisků knihy Boženě
Schweizer-Makowské, vedoucí
dusznického muzeum v letech

1984-2005. Profesor Eysymontt
prezentovál ale nejdůležitější
vědecké důsledky, které se staly doplňením znalosti o historii
dusznické papírny. Práce několika
týmů vědců umožnila datovat
vytvoření jednotlivých částí
komplexu budov mlýna, určit
podrobnosti tákjicí se jedinečných obrazů tzv. polychromii
a získat podrobné informace o
historii tří rodin paproch rodů
z Dusznik. Všechny důsledky
byly publikovány v monografii.
Kulminace slavnosti bylo otevření výstavy „Dopisu polského
krále Władysława IV na papíře z
Dusznik.“ Doklad byl přivezen
z Knihovny PAN v Kórniku. Je
svědectvím o tom, že papíry s
dusznicko mlýna používano nejen v Kladsku a Slezsku, ale také
v kanceláři polského krále ve Varšavě. Historické pozadí tohoto
období předstvil shromážděným
prof. zw. dr hab. Jan Rzońca.
Hosté konferenci byli pozváni k
návštěvě stálé expozice, omaku
papíru rukou a na občerstvení.

Druhá čast konference začala v
16.00 v Lazenksém dívadle Friderika Chopina, slotem začatku
o návštěvě Frederika Chopina v
dusznické papírenském mlýnu
v roce 1826. Přednášku na tuto
téma přednesl Jan Bałchan.
Po tomto úvodu k zcela naplněnému sálu přišel prof. Piotr Paleczny, od 25 let umělecký ředitel
Mezinárodního Chopinovského
festivalu v Dusznikach-Zdrój.
V posledních letech maestro
koncertuje. Na zvláštní pozvání
ředitele Macieje Szymczyka,
souhlasil, že zahraje nádherou
skladbu k 50. výročí muzea. V
neobvykle dojemným koncertě
jsme slyšeli díla Fryderyka Chopina. Jeden z nich věnoval profesor zemřelemu, před několika
měsíci, Andrzejovi Merkurowi,
dlouholeímu předsedovi Nadace
mezinárodních Chopinovských
festivalů. Moderátorem celého
výročního setkání v tím dnu byl
Wojciech Heliński.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Marta Nowicka, Maciej Szymczyk

POWSTAŁA MONOGRAFIA MŁYNA PAPIERNICZEGO
W DUSZNIKACH-ZDROJU
Jedyny w Polsce, wciąż czynny młyn papierniczy znajduje się
w Dusznikach-Zdroju. Chociaż
obiekt istnieje od co najmniej
456 lat, dotychczas nie doczekał
się obszerniejszego opracowania monograficznego. Ostatnie
3 lata szczęśliwie przyniosły
wzrost badawczego zainteresowania tym niezwykłym zabytkiem, co przełożyło się na znaczące poszerzenie aktualnego
stanu wiedzy o nim. Bezpośrednią tego przyczyną są starania
o wpisanie papierni na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Przedstawiciele środowiska
akademickiego oraz badacze historii ziemi kłodzkiej, wnikliwie
analizując poszczególne części
kompleksu zabudowań papierni, ustalili nieznane dotychczas
szczegóły dotyczące architektury obiektu. Dodatkowo skupili
się na poszczególnych etapach
rozbudowy młyna, co przełożyło się również na wniknięcie
w dzieje trzech rodów dusznickich papierników. Pod lupę
zostały wzięte także unikatowe
malowidła ścienne, znajdujące

Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju.

się we wnętrzach młyna. Efekty
tych prac zostały opublikowane
w „Monografii młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju”, która ukazała się drukiem
we wrześniu 2018 r. w nakładzie
tysiąca egzemplarzy. Na 409 stronach przedstawiono dzieje młyna papierniczego i działającego
w jego wnętrzach Muzeum Papiernictwa. Tekst został bogato
zilustrowany fotografiami, rysunkami i przerysami.
M o n o gra f i a s k ł a d a s i ę
z 5 rozdziałów i licznych załącz-

ników. W pierwszym rozdziale,
autorstwa Macieja Szymczyka,
omówiony został zarys dziejów
techniki papiernictwa oraz rozwój tej dziedziny wytwórczości
na ziemi kłodzkiej i Śląsku wraz
z analizą czynników sprzyjających papiernictwu. Kolejny
rozdział, opracowany przez Rainera Sachsa, poświęcony został
prywatnym właścicielom młyna
papierniczego. Na tle tego wywodu można prześledzić dzieje
dusznickiej papierni: czasy jej
świetności i gorszej koniunk-

tury, po trudne lata w okresie
międzywojennym. W trzecim
rozdziale prof. Rafał Eysymontt
analizuje poszczególne etapy powstawania i rozbudowy
młyna papierniczego. Czwarta
część, opracowana przez Jana
Bałchana, dotycząca historii
młyna papierniczego od czasów przejęcia go przez miasto
do początków XXI wieku, przedstawia zabezpieczanie papierni
przez niemieckie władze komunalne, starania o utworzenie
w nim muzeum podejmowane
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przez polską administrację oraz
historię działającej od 1968 roku
instytucji. Ostatni rozdział, przygotowany przez Macieja Szymczyka, przedstawia współczesny
obraz Muzeum Papiernictwa.
Oprócz wspomnianych autorów, w opracowanie publikacji
zaangażował się zespół redakcyjny pod kierunkiem Macieja
Szymczyka, w skład którego weszli pracownicy muzeum: Beata
Dębowska, Krzysztof Jankowski,
Marta Nowicka i Marcin Wyszyński. Ich celem było opracowanie
licznych załączników i dodatków
oraz przygotowanie całości
do druku.
W monografii zamieszczono
katalog znaków wodnych młyna papierniczego sprzed 1905
roku oraz zestawienie znaków
wodnych powstałych w czasach
Muzeum Papiernictwa. W uzupeł-

nieniu opracowania znajdziemy
wykaz wszystkich wystaw czasowych, realizowanych przez
dusznickie Muzeum oraz składy
wszystkich Rad Muzealnych i Rad
Muzeum, zestawienie frekwencji
a także spis pracowników muzeum zatrudnionych w dniu
26 lipca 2018 roku (równo 50 lat
od otwarcia muzeum), wraz
z wykonaną na tle papierni
rodzinną fotografią muzealnej
ekipy. Książkę uzupełniają oryginalne opisy, relacje i materiały źródłowe dotyczące młyna
i działającego w nim Muzeum
Papiernictwa. Podsumowanie
z obszernym kalendarium papierni i muzeum zostało zamieszczone w j. polskim, angielski, niemieckim, czeskim,
francuskim i rosyjskim. Książkę
zamyka wkładka z arkuszami
papieru, wyczerpanymi w mu-

27
zealnej czerpalni w 2018 roku.
Każdy z innym znakiem wodnym. Jeden z nich przedstawia
biblijną scenę kuszenia Józefa
przez żonę Putyfara, a motyw
ten został zaczerpnięty z malowidła ściennego, znajdującego się
w „sali Józefa” dusznickiego młyna papierniczego.
Publikacja uzupełnia dotychczasową lukę badawczą, dotyczącą jednej z najciekawszych
budowli poprzemysłowych
w Europie. Mamy nadzieję, że
wniesienie nowego zasobu wiedzy do obecnego stanu badań,
zainicjuje kolejne cenne analizy naukowe, a także wpłynie
na większe zainteresowanie historią i historią sztuki całej ziemi
kłodzkiej.
Wydanie „Monografii młyna
papierniczego w DusznikachZdroju” jest jednym z dziesięciu

przedsięwzięć zrealizowanych
w ramach obchodów 50-lecia
Muzeum Papiernictwa, obchodzonych pod patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Druk książki
został sfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Do końca 2018 roku „Monografia młyna papierniczego
w Dusznikach-Zdroju” będzie dostępna w promocyjnej cenie 70
zł. Zamówienie na książkę można
przesłać na adres: biuro@muzpap.pl lub zakupić ją osobiście
w sklepie muzealnym.

Marta Nowicka, Maciej Szymczyk

VZNIKLA MONOGRAFIE PAPÍRENSKÉHO MLÝNA
V DUSZNIKACH-ZDRÓJ
Jediný papírenský mlýn v
Polsku, který je stále aktivní, se
nachází v Dusznikach-Zdróji. I
když zařízení existuje nejméně
456 let, doposud se nedočkal
monografická studie. Poslední
3 roky šťastně přinesly zvýšení
zájmu o výzkum toho to mimořadného pomníku, který
přispěl výrazně na rozšíření aktuálního stavu poznání o něm.
Přímou příčinou toho je snaha
o vepsání papírenského mlýna
na Seznam světového dědictví
UNESCO. Představitele akademického prostředí a výzkumníci
historie Kladska, pečlivě analyzujíc každou část komplexu
budov papírny, stanovili dosud
neznámé podrobnosti o architektuře objektu. Kromě toho se
soustředili na jednotlivé etapy
rozšiřování mlýna, které se také
přenesly do historie tří rodin papírových farmářů. Pod lupou jsou
brány také jednotlivé nástěnné
malby nalezené uvnitř mlýna.
Účinky těchto prací byly publikovány v „Monografie papírny
v Dusznikach-Zdrój“, která byla
zveřejněna v září 2018 s nákladem tisíc výtisků. Na 409 stránkách prezentuje historii mlýna
a fungujicí ve svých interiérech
muzeum papírenství. Text byl
bohatě ilustrován fotografiemi,
kresbami a nadsázkami.

Monografie se skládá ze
5 kapitol a četných příloh. V
první kapitole, Maciej Szymczyk,
předkládá přehled o historii papírenské technologií a vývoji této
oblasti výroby na Kladsku a ve
Slezsku, spolu s analýzou faktorů
přispívajících papírenství. Další
kapitola, zprácovana Rainerem
Sachsem, byla věnována soukromým majitelům papírenského
mlýna. Na pozadí tohoto tvrzení lze vysledovat stav dusznické
papírny: doby uspěchů a dobách
hospodářského útlumu, po
těžkých letech v meziválečném
období. Ve třetí kapitole prof.
Rafał Eysymontt analyzuje jednotlivé etapy tvorby a rozvoje
papírenského mlýna. Čtvrtá část,
vyvinutá Janem Bałchanem, týkjicí se dějin papírny od převzetí
městem do počátku 21. století
představuje zabezpečení papírny přes německou komunální vladu, úsilí o vytvoření v ním
muzea přes polskou administrativu a historii existujici od roku
1968 instituce. Poslední kapitola,
připravená Maciejem Szymczykem, představuje současný obraz Muzea papírenství. Kromě
zmíněných autorů, ve zprácování
publikace se zúčastnili redakční
tým vedený Maciejem Szymczykem, který se skládal ze zaměstnanců muzea: Beaty Dębowské,

Krzysztofa Jankowského, Marty
Nowické a Martina Wyszyńského.
Jejich cílem byla příprava mnoha
příloh a doplňků a připrava celku
pro tisk.
Monografie obsahuje katalog
vodoznaků papírenského mlýna
před rokem 1905 a seznam vodoznaků vytvořených během
existence muzea papírenství.
V doplnění zpracování nalézeme seznam všech dočasných
výstav realizovaných dusznickým Muzeum a sklady všechn
muzejních rad a správních rad
muzea, prohlášení o účasti, jakož
i seznam muzejní pracovníků zaměstnané na den 26. července
2018. (přesně 50 let od otevření
muzea), společně s vytvořenou
na pozadí papírny, rodinnou fotografií muzejního týmu. Kniha
je doplněna originálními popisy,
relace a výchozí materiály týkající
mlýnu a na fungujicímu v ním
Muzeum papírenství. Shrnutí s
rozsáhlým kalendářem papírny
a muzeum je uveden v polštině,
angličtině, němečině, češtině,
francouzštině a ruštině. Knižku
úzavírá vložka s listem papíru,
získaný v dílně muzea v roce
2018, každý s jiným vodoznakem.
Jeden z nich líčí biblickou scénu
Josefova pokušení Putifarovou
ženou, téma byla pořízena z
nástěnné malby, nacházející se

v „sále Josefa“ dusznicko papírenského mlyna.
Publikace doplňuje současný
výzkumný nedostatek týkající se
jedné z nejzajímavějších postindustriálních budov v Evropě.
Věříme, že přináším nové poznatky znalosti současného stavu
výzkumu, které bude iniciovat
další cenné vědecké analýzy, a
bude také mít vliv na větší zájem
o historie a historie dějin umění
z celého Kladska.
Vydání „Monografií papírny
v Dusznikach-Zdroj“ je jedním
z deseti projektů prováděných v
rámci 50. výročí Muzea papírenství, oslavovaných pod záštitou
ministra kultury a národního
dědictví, maršálka Dolnoslezského vojvodství, předsedy
Polské turistické organizace a
Dolnoslezské turistické organizace. Tisk knížky byl finnsovan z
prostředků sámospravy Dolnoslezského vojvodství.
Do konce roku 2018 bude
Monografie papírenského mlýna
v Dusznikach-Zdrój k dispozici
za propagační cenu 70 zł. Objednávku knihy můžete zaslat
na adresu: biuro@muzpap.pl
nebo si ji můžete koupit osobně
v obchodě muzea.
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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KONCEPCJA WPISANIA NA LISTĘ UNESCO
NAJCENNIEJSZYCH EUROPEJSKICH MŁYNÓW PAPIERNICZYCH
Epoka młynów papierniczych
została zapoczątkowana w Europie w XIII stuleciu. W okresie
trwającym ponad pół tysiąca lat,
powstało około 5 tysięcy papierni, w których ręcznie czerpano
papier. W XIX wieku rzemiosło
oparte na prostych urządzeniach
napędzanych energią wodną
i ręcznym czerpaniu masy papierniczej, zostało wyparte przez
fabryki stosujące maszyny papiernicze.
Do dziś w Europie przetrwało
niespełna 30 dawnych młynów
papierniczych, będących świadkami historycznej technologii
produkcji. Spośród zachowanych obiektów, jednym z najcenniejszych jest młyn papierniczy
w Dusznikach-Zdroju, w którym
od 50 lat działa Muzeum Papiernictwa. W 2011 r. dusznicka papiernia została wpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę Pomników Historii,
dzięki czemu została zaliczona

do najcenniejszych obiektów
dla kultury narodowej.
Od kilku lat dusznickie muzeum buduje koncepcję wpisania
na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO najcenniejszych młynów papierniczych.
Najbliższym nam partnerem jest
papiernia w Velkich Losinach
w Czechach, położona niespełna
100 km od Dusznik. W 2017 r. kolejnym naszym partnerem stał się
młyn papierniczy w Homburgu
w Niemczech. 30 listopada 2017
roku w Dusznikach został podpisany list intencyjny w sprawie
wspólnych starań o wpisanie papierni z Polski, Czech i Niemiec
na listę UNESCO, które parafował
m.in. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Niedawno uzyskaliśmy informację o chęci przystąpienia
do naszej inicjatywy historycznej papierni Richard de Bas w Amber t
we Francji.

Uroczystość podpisania w dniu 30.11.2017 r. listu intencyjnego w sprawie współpracy
pomiędzy muzeami papieru w Niemczech, Polsce i Czechach, od lewej: Johannes Follmer –
Homburg, Maciej Szymczyk – Duszniki-Zdrój, Petr Fouček – Velké Losiny
(fot. K. Jankowski)

Już w 2016 roku Komitet
ds. Światowego Dziedzictwa
w Polsce, który jest organem doradczym ministra kultury, przyjął
uchwałę rekomendującą zgłoszenie dusznickiej papierni jako
kandydata Polski do wpisania
na listę UNESCO. W 2018 r.
stosowna dokumentacja została przygotowana i złożo-

na w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować
Czytelników Ziemi Kłodzkiej
o oficjalnym zgłoszeniu dusznickiej papierni, jako kandydata
naszego kraju do wpisu na listę
UNESCO.

Maciej Szymczyk

KONCEPCE VEPSANÍ DO SEZNAMU UNESCO
NEJCENNĚJŠÍCH EVROPSKÝCH PAPÍRENSKÝCH MLÝNŮ
Epocha papírenských mlýnů
byla zahájena v Evropě ve 13.
století. Během období přes půl
tisíce let bylo vytvořeno asi 5 000
papírenských mlýnů, v nichž byl
papír ručně vyráběn. V 19. století
byla řemeslná výroba založená
na jednoduchých zařízeních poháněných vodní energií a ručním
tažením papírové buničiny, byla
nahrazena továrnami používajícími papírenského stroje.
K dnešnímu dni přetrvalo
v Evropě téměř 30 byvalých
papírenských mlýnů, které
jsou svědky historické výrobní
technologie. Mezi zachované
objekty, jedním s nejcennějších
je papírna v Dusznikach-Zdróji,
kde Muzeum papírenství působí
již 50 let. V roce 2011 byla dusznická papírna zapsána polským
prezidentem na seznam Památkových objektů, díky tomu je zahrnuta do nejcennějších zařizení
pro národní kulturu.

Muzeum v Dusznikach již
několik let vytváří koncept
vepsání nejcennějších papírenských mlýnů na seznam
světového kulturního dědictví
UNESCO. Naším nejbližším partnerem je papírna ve Velkých
Losinách v České republice,
která se nachází necelých 100
km od města Duszniki. V roce
2017 se náším dalším partnerem stal papírenský mlýn v
německém Homburgu. 30.listopadu 2017 v Dusznikach
bylopodepsáno prohlašení o
záměru týkjicí se společných
úsilí uvedení papíren v Polska,
Česku a Německu do seznamu
UNESCO, která byla parafována,
mimo jiné maršálkem Dolního
Slezska Cezarym Przybylským.
Nedávno jsme získali informace
o touze připojit se k historické
iniciativě papírenského mlýna
Richard de Bas ve francouzském
Ambertu.

List intencyjny parafują: Harald Schneider – wicestarosta powiatu Main-Speesart, Cezary
Przybylski – marszałek Województwa Dolnośląskiego, Milan Klimeš – wicehetman Kraju
Ołomunieckiego (fot. K. Jankowski)

Již v roce 2016 výbor pro
Světové dědictví v Polsku, který
je poradním orgánem ministra
kultury, přijal usnesení doporučující aplikace dusznické papírny
jako kandidáta z Polska, na zařazení do seznamu UNESCO. V
roce 2018 byla připravena a předložena příslušná dokumentace

Ministerstvu kultury a národního
dědictví. Doufáme, že brzy budeme moci informovat čtenáře
o oficiální oznámení dusznické
papírny jako kandidáta našeho
státu na zařazení do seznamu
UNESCO.
Preklad: Joanna Golak-Cincio
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Marta Nowicka

LECH CZY ZŁOTY? „WALUTA NIEPODLEGŁEJ”
W MUZEUM PAPIERNICTWA
Gdyby Sejm Ustawodawczy
nie zmienił dekretu Józefa Piłsudskiego, być może do dziś płacilibyśmy „lechami”, a nie złotówkami. O tych i innych ciekawostkach
opowiada najnowsza ekspozycja
Muzeum Papiernictwa „Waluta
Niepodległej”. Wystawa prezentuje pieniądze II Rzeczypospolitej,
od 1918 do 1939 r. W listopadzie
i grudniu, obejrzeć ją można
od wtorku do niedzieli (z wyjątkiem 1 XI i 11 XI oraz Świąt Bożego Narodzenia) w godzinach
od 9.00 do 15.00.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości utrzymano
w obiegu „marki polskie”, jako
pieniądz tymczasowy. Ich szata
graficzna przypominała wcześniejsze emisje niemieckie, co
było spowodowane pilną potrzebą druku polskich pieniędzy
papierowych. Pierwszym banknotem z tej serii było 500 marek
polskich, dostępne na wystawie
w dusznickim Muzeum.
Jednocześnie z ich emisją
trwały dyskusje nad nazwą nowej waluty. 5 lutego 1919 dekretem Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego wprowadzono
tzw. „lecha”. Żywot tej jednostki
monetarnej zakończył się jednak po 23 dniach, kiedy to Sejm
Ustawodawczy uchylił dekret
i wprowadził „złotego”. Lech zaistniał zatem tylko teoretycznie.
Nie wybito z nim ani jednej monety, nie wydrukowano też ani
jednego banknotu o tej nazwie.
A i na pierwsze złotówki trzeba
było poczekać do czasu słynnej
reformy walutowej Władysława
Grabskiego z 1924 r.
Wybrane nominały pierwszych banknotów złotowych
odrodzonej Polski zaprezentowane zostały na wystawie „Waluta Niepodległej”. Na ekspozycji
obejrzeć można także, zdaniem
wielu kolekcjonerów, najpiękniejszy polski banknot,100 złotych
z 1932 r. Pieniądz zaprojektowany został przez Józefa Mehoffera,
wybitnego malarza okresu Młodej Polski. Na jego awersie widnieje podobizna księcia Józefa
Poniatowskiego. Rewers przedstawia dąb, symbol siły i długiego trwania oraz dwie postacie

alegoryczne, Hermesa i Fortunę.
W znaku wodnym odnaleźć można wizerunek królowej Jadwigi.
Wystawa uzupełniona została
o stroje, nawiązujące do epoki
dwudziestolecia międzywojennego oraz archiwalne materiały filmowe, obrazujące życie
codzienne tamtego okresu. Dla
miłośników układanek przygotowane zostały puzzle magnetyczne wybranych banknotów II RP.
Jest wśród nich „mehofferowska
setka”.
Wystawa powstała w oparciu
o zbiory: Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju, Muzeum
w Chorzowie, Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi,
Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Tkactwa
w Kamiennej Górze, Archiwum
Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego,
Muzeum Książąt Lubomirskich
w Zakładzie Narodowym
im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteki Narodowej
w Warszawie.
Ekspozycja zorganizowana
została w ramach obchodów
50-lecia Muzeum Papiernictwa
(1968–2018) pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka
Województwa Dolnośląskiego,
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Sponsorem
wystawy jest Polska Wytwórnia

Plakat do wystawy

Papierów Wartościowych S.A.
Dofinansowana została
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu

Puzzle magnetyczne wybranych banknotów II RP.

Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Wpisuje się w obchody
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
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POWIATOWE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

Jacek Janowski - dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

S t a r o s t w o Po w i a t o w e
w Kłodzku było organizatorem
Konferencji „Promocja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej – metody
i narzędzia cyfrowe”, która odbyła
się 10 października br. w Wambierzycach. To już kolejna edycja
wydarzenia realizowanego w ramach Powiatowych Obchodów
Światowego Dnia Turystyki, nad
którym patronat objął Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski.
Celem spotkania było podkreślenie znaczenia i roli turystyki
we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym,
politycznym i gospodarczym.
Dla regionów turystycznych,
do których zdecydowanie zalicza
się ziemia kłodzka, turystyka to
źródło utrzymania wielu mieszkańców, to szansa na rozwój
i podniesienie poziomu życia
lokalnej społeczności.
W konferencji uczestniczyli:
radny sejmiku województwa dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł,
członkowie Zarządu Powiatu
Kłodzkiego: Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk,
Etatowy Członek Zarządu Piotr
Marchewka, Dyrektor Departamentu Turystyki Krajowej POT Ja-

cek Janowski, wicedyrektor DOT
Jakub Fejga, oraz radni powiatowi, samorządowcy, przedstawiciele urzędów, instytucji kultury,
szkół, informacji turystycznych,
organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy, mieszkańcy.
Konferencja obfitowała
w wiele interesujących wystąpień. Jacek Janowski z POT
podkreślił rolę turystyki w rozwoju gospodarczym kraju oraz
regionów turystycznych. Zaakcentował znaczenie organizacji
lokalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, ważnego
święta dla branży turystycznej.
Współczesne trendy rynku turystycznego przestawił dr Piotra
Gryszel z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę
na współczesnego turystę, świadomego komercjalizacji turystyki
i przekształcania turystycznego
doświadczenia w towar. Mówił
o uwarunkowaniach społecznych
kreujących grupy turystów, m.in.
o tzw. „Złotej generacji”, czyli rosnącej liczbie turystów powyżej
55 roku życia oraz o tendencjach
w popycie na usługi turystyczne.
Nowoczesne narzędzia cyfrowe w działaniach informacyjnopromocyjnych były przedmiotem

wystąpienia Łukasza Jaworskiego
z Agencji LTB z Wrocławia, który zwrócił uwagę na tzw. „digital
marketing” w turystyce i jego
efektywność, uzależnioną od
odpowiedniego zaplanowania
i wdrożenia.
Propozycję Internetowego Planera Podróży dla Ziemi
Kłodzkiej przedstawił Sławomir
Milewski z Netkoncept.com
z Opola. Planer odpowiada on
na potrzeby turystów związane
z możliwością łatwego poznania
gotowych propozycji spędzenia
wolnego czasu w regionie, które
zostały przygotowane przez specjalistów i pasjonatów wycieczek.
Pierwszą część konferencji zakończono prezentacją laureatów
konkursu – „Kulturalna wyprawa”
kierowanego do szkół z terenu
powiatu kłodzkiego. Nagrodzone
prezentacje:
I miejsce „Rajd rowerowy szlakiem zabytków Wambierzyc”,
autorzy Kacper Przybyłek, Patrycja Stach, opiekun Aleksander
Mielniczuk, Szkoła Podstawowa
w Radkowie.
II miejsce „Opowieść o wycieczce do Zamku w Międzylesiu”,
autorzy Jakub Wojtysiak, Adam
Fiszer, Andrzej Fiszer, Michał Pełech, opiekun Karolina Lewan-

dowska-Czech, Samorządowa
Szkoła Podstawowa w Międzylesiu.
III miejsce „Pałac Gorzanów –
nocne zwiedzanie pałacu”, autorzy Antonina Różycka, Filip
Kuba, Dominik Pruss, opiekun
Anna Kuba, Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana Pawła II w Kłodzku.
Równorzędne wyróżnienia:
1. „Pozdrowienia ze Szlaku Wittiga”, autorki Amelia Jakimiuk,
Kamila Molenda, opiekun Teresa
Bazała, Szkoła Podstawowa nr 6
im. płk. Józefa Sokola w Nowej
Rudzie.
2. „Noc Świętojańska w muzeum”,
autorzy Oskar Paździórko, Wojciech Stępień, opiekun Beata
Powolny.
Drugą część konferencji, akcentującą turystykę kulturową,
rozpoczęła Łada Ponikowska, Kierownik Referatu Promocji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
która przedstawiła realizowany
przez Powiat Kłodzki w partnerstwie z Kłodzkiem, Świdnicą
oraz Stowarzyszeniem Branka
z Nachodu polsko-czeski projekt
„Festiwal wrażeń”.
Paweł Pawlik Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w LądkuZdroju przedstawił ofertę kulturalną, stanowiącą stały element
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promocji miejscowości uzdrowiskowej. Zwrócił uwagę na planowanie strategii marketingowych
w oparciu o wcześniej podjęte
działania, mające na celu zbudowanie spójnego obrazu rynku,
do którego kierowana jest oferta,
a którymi są segmentacja, targetowanie oraz pozycjonowanie.
W realizowanych działaniach
reklamowych niezbędne są również dobrej jakości zdjęcia oraz
profesjonalnie przygotowana
szata graficzna.
Członek Zarządu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego
Hrabstwa Kłodzkiego Katarzyna
Hutny mówiła o roli istniejących
na terenie powiatu obiektów

Uczestnicy konferencji

rezydencjonalnych przy współtworzeniu oferty turystycznej
ziemi kłodzkiej. Zwróciła uwagę na olbrzymi wkład pracy
i środki finansowe angażowane
przez właścicieli zabytkowych rezydencji, w celu przywrócenia
obiektom dawnej świetności.
Wśród prelegentów była
Anna Żabska Prezes Zamku
Książ oraz Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, która
przedstawiła strategię promocji obiektu zabytkowego
na przykładzie Zamku Książ
w Wałbrzychu, opartą na tworzeniu i wprowadzaniu nowych
produktów turystycznych oraz
integrację oferty marketingowej
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obiektu z pozostałymi atrakcjami
turystyczno-kulturalnymi miasta.
Niezwykle interesująca była
przedstawiona przez Adrianę
Zalewską-Wąsowicz z Muzeum
Powiatowego w Nysie droga
budowania od podstaw produktu opartego na legendach
i historii miasta. Tym produktem
jest, ciesząca się dużym zainteresowaniem turystów, ekspozycja
poświęcona procesom czarownic, jakie w XVII wieku licznie
odbywały się na obecnym polsko-czeskim pograniczu.
Na koniec konferencji Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki
przedstawił założenia Strategii
Rozwoju Sudety 2030, która sta-

nowi szansą na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społecznogospodarczym południowego
i zachodniego obszaru Dolnego
Śląska. Dokument będzie wykorzystywany w procesie pozyskiwania środków finansowych z UE
w kolejnym okresie programowania po 2020 r.
Spotkanie zostało dobrze
ocenione przez uczestników,
którzy jednogłośnie potwierdzili
potrzebę kontynuacji inicjatywy
w kolejnych latach.

Wyróżniony zespół ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie z władzami powiatu.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

Kłodzko ul. Mariańska 2/4
www.pracownia93.republika.pl
tel. 696 157 407
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Piotr Sroka

WIEŻA WIDOKOWA NA WŁODZICKIEJ GÓRZE
Początki zagospodarowania turystycznego Włodzickiej
Góry, najwyższego wzniesienia
Wzgórz Włodzickich (757 m
n.p.m.), sięgają 1901 roku, kiedy
poniżej szczytu powstało małe
schronisko Spitzbergbaude.
Od 1898 roku istniał szlak turystyczny z Nowej Rudy na Włodzicką Górę (żółto-czerwony),
wytyczony przez noworudzką
sekcję Kłodzkiego Towarzystwa
Górskiego (GGV). W 1905 roku
doprowadzono tam szlak ze stacji kolejowej w Ludwikowicach
Kłodzkich (niebiesko-czerwony), a trzy lata później ze stacji
kolejowej w Świerkach (zielono-czerwony) – oba powstały
staraniem ludwikowickiej sekcji
GGV. Z pomysłem zbudowania
na Włodzickiej Górze wieży
widokowej wystąpił w 1925 r.
August Roderfeld, aptekarz ze
Świerków, wieloletni prezes
tamtejszej sekcji GGV. Początkowo planowano wzniesienie
na szczycie pawilonu widokowego (góra nie była wówczas
zalesiona i drzewa nie zasłaniały
panoramy). W ciągu 1926 roku
pomysł nabrał konkretnego
kształtu, jednak na przeszkodzie rozpoczęciu budowy stał
brak wystarczających funduszy
(pomimo pozyskania dotacji
od Zarządu Głównego GGV oraz
prezydenta rejencji wrocławskiej). Inwestycję uratował noworudzki landrat Emil Schubert,
który za namową dzierżawcy
Spitzbergbaude Alfonsa Weiβa
zgodził się, by powiat noworudzki poniósł lwią część kosztów
budowy na Włodzickiej Górze
wieży widokowej z prawdziwego zdarzenia. Budowla powstała
w ekspresowym tempie. Wykonawcą była firma Baugeschäft
W. Henke u. Co. z Nowej Rudy.
Prace rozpoczęto w sierpniu
1927 roku, a już 16 października
tego roku odbyła się uroczystość
otwarcia wieży.
Tego dnia (była to niedziela)
o godzinie 11:00 w Świerkach
odbyło się okolicznościowe
posiedzenie Rady Powiatu
noworudzkiego. Następnie zaproszeni goście, wśród których
byli przedstawiciele lokalnych
władz, członkowie GGV i okoliczni mieszkańcy, zjedli obiad
w miejscowej karczmie i około

godz. 13:30 wyruszyli na szczyt.
Pół godziny później przy dźwiękach muzyki odbyło się otwarcie
wieży. Autor jej projektu, powiatowy mistrz budowlany Max
Lauterbach, przedstawił pokrótce historię powstania obiektu,
a następnie przekazał klucze
landratowi. Ten wygłosił mowę,
w której nie zabrakło odwołań
do najnowszej historii Niemiec,
po czym oddał klucze prezesowi sekcji GGV ze Świerków,
rzeźnikowi nazwiskiem Scholz.
Ten podziękował i obiecał,
że towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby utrzymać wieżę
w dobrym stanie. Po przemówieniach lokalnych notabli wystąpił
chór męski z Ludwikowic z utworem Unsere Grafschaft Glatz (Nasze Hrabstwo Kłodzkie). Następnie zabrał głos przewodniczący
Zarządu Głównego GGV Franz
Conrads. Podkreślił, że wieża jest
dowodem umiłowania przez
mieszkańców lokalnej ojczyzny,
ale także znakiem niemieckości,
który powinien przekazywać pozdrowienia od kłodzkiego ludu
dla niemieckich braci w Czechosłowacji (tzw. Niemców Sudeckich). Po odśpiewaniu niemieckiego hymnu (Deutschlandslied),
przewodniczący Scholz podziękował landratowi Schubertowi
za jego starania na rzecz wybudowania obiektu. Zostały one
podkreślone w treści wmurowanej w wieżę tablicy pamiątkowej.
Niestety, z powodu złej pogody
odwołać musiano pokaz sztucznych ogni, który pierwotnie miał
uświetnić uroczystość.

Wieża widokowa na Włodzickiej Górze przed II wojną światową (pocztówka z kolekcji
Zenona Sasa).

Nowo otwarta wieża miała
14,6 m wysokości. Wyróżniała
się żółtym kolorem elewacji. Jej
budowniczy byli szczególnie
dumni z nowoczesnej technologii, w jakiej została wzniesiona.
Mianowicie użyto do tego celu
pustaków wykonanych z miejscowego melafiru. Jak miało się
wkrótce okazać, trwałość takiej
konstrukcji pozostawiała wiele
do życzenia. Wieża zbudowana
została na planie sześciokąta,
a na krytą platformę widokową
prowadziło pięćdziesiąt schodów. Wejście do wieży prowadziło przez również sześciokątną
galeryjkę, otaczającą parter budowli. Nad portalem znalazła się
inskrypcja:
Nicht Gletscherwand, nicht Alpenhöh’n
Kannst Du von diesem Thurme
sehen

Nowa wieża widokowa na Włodzckiej Górze w dniu uroczystego otwarcia 19 października
2018 r. (fot. Piotr Sroka).

Doch siehst Du manch idyllisch Tal,
Viel Wälder, Berge ohne Zahl.
Auch Dörfer, Halden allerwegen,
Der Landmanns Flieβ, des Bergmanns Segen.
(Ani ścian lodowców, ani alpejskich
szczytów
Dostrzec z tej wieży nie zdołasz.
Ujrzysz za to niejedną idylliczną
dolinę,
Lasy, góry niezliczone.
Także wsie, liczne hałdy
Pilność rolników, dobrodziejstwo
górników.)
Oprócz tego w elewację
wmurowano brązową tablicę
z napisem o następującej treści:
Gewidmet unserem Ehrenmitgliede, Herrn Landrat Schubert,
dem Hauptförderer des Thurmbaues. Königswalde, den 16.
Oktober 1927. Ortsgruppe
Königswalde des G.G.V. (Ku czci

Zrujnowana wieża widokowa na Wodzickiej
Górze w 2017 r. (fot. Piotr Sroka).
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naszego członka honorowego,
landrata Schuberta, głównego
mecenasa budowy wieży. Świerki, 16 października 1927 r. Sekcja GGV Świerki). Pod dachem
platformy widokowej znajdowało
się jeszcze malowidło ufundowane przez A. Roderfelda. Z tejże
platformy roztaczał się wspaniały
widok na Góry Sowie, Bardzkie,
Masyw Śnieżnika, Góry Orlickie,
Bystrzyckie, Stołowe, Karkonosze
i Góry Wałbrzyskie.
Na łamach noworudzkiej
prasy przewidywano, że budowa wieży powinna przyczynić się
do zwiększenia liczby turystów,
a w konsekwencji - do poprawy
sytuacji gospodarczej w niezamożnej przecież okolicy. Niestety, ciemne chmury towarzyszące uroczystości otwarcia wieży,
okazały się proroczym znakiem.
Dwa lata później świat ogarnął
Wielki Kryzys. Boleśnie dotknął
on przemysłowy powiat noworudzki, który w 1932 r. został zlikwidowany. Pozostawiona bez
formalnego gospodarza wieża
widokowa na Włodzickiej Górze,
mocno podupadła. Wcześniej
powiat noworudzki próbował
jeszcze przekazać obiekt na własność Zarządowi Głównemi GGV,
ale ten nie przystał na takie rozwiązanie, w obawie przed ponoszeniem dodatkowych kosztów
i tak już w niełatwych czasach.
Po przejęciu władzy przez nazistów sytuacja gospodarcza, także
w Hrabstwie Kłodzkim, zaczęła
ulegać poprawie. Ponownie
zainteresowano się niszczejącą
na szczycie Włodzickiej Góry wieżą widokową, która otrzymała
swoje drugie życie.

Inicjatywa wyremontowania
obiektu należała do landrata powiatu kłodzkiego Georga Horstmanna. Dokonano niezbędnych napraw, a elewację wieży
pokryto tym razem białą farbą.
Uroczystość ponownego otwarcia wieży odbyła się we wtorek,
2 października 1934 r. o godz.
15:45. Na Włodzickiej Górze znów
zawitali lokalni notable, a wśród
nich m.in.: landrat Horstmann,
burmistrzowie: Kłodzka – Konrad Göbel i Nowej Rudy – Alois
Krömer, działacze GGV i rzecz
jasna miejscowa ludność. Najważniejsza część uroczystości
wiązała się z nadaniem budowli patrona, którym został zmarły
dokładnie dwa miesiące wcześniej prezydent Niemiec Paul
von Hindenburg. Noworudzki
artysta August Wittig wykonał podobiznę feldmarszałka
na dębowej tablicy o wymiarach
80 na 130 cm, którą zamocowano na zachodniej elewacji wieży.
Wizerunkowi towarzyszyła inskrypcja: Paul von Hindenburg
zum Gedächtnis. Die Grafschaft
Glatz (Paulowi von Hindenburg
na pamiątkę. Hrabstwo Kłodzkie).
Podczas ponownego otwarcia
wieży mowę wygłosił landrat
Horstmann, który podkreślił, że
losy wieży mogą być alegorią
niemieckiej historii ostatnich
dziesięciu lat – w wyniku kryzysu budowla podupadła, by teraz, dzięki nazistowskiej władzy,
powrócić do swojej świetności.
Następnie głos zabrał burmistrz
Göbel, dziękując landratowi
za wsparcie przy odnowieniu
wieży i wspominając krótko
osobę jej nowego patrona. Po-

Uczestnicy uroczystego otwarcia na Włodzkickiej Górze 19 października 2018 roku.
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nownie przekazano obiekt pod
opiekę GGV. Na zakończenie
na szczycie Włodzickiej Góry
zabrzmiało potrójne Sieg Heil!,
a potem dźwięki Deutschlandslied oraz Horst Wessel-Lied.
Trudno odtworzyć dalsze losy
wieży widokowej na Włodzickiej
Górze. Wiadomo, że w 1940 roku
budowla otrzymała piorunochron. Po II wojnie światowej, pozbawiona opieki wieża, ponownie podupadła. Mimo to wciąż
służyła okolicznym mieszkańcom
i nielicznym zabłąkanym wśród
Wzgórz Włodzickich turystom
do podziwiania niezmiennie
pięknej i rozległej panoramy. Wśród nich był Mieczysław Orłowicz, który dotarł
na Włodzicką Górę w czasie
swojej sierpniowej wędrówki przez Sudety w 1949 roku.
Wielce urzekło go to miejsce,
o którym tak pisał: „Po Trójmorskim Wierchu jest to druga w kolejności bardzo interesująca góra,
odkryta w okresie tegorocznej
tury. Jest to malowniczy skalisty
stożkowaty wierzchołek, dominujący od południa nad tzw.
Doliną Trzech Wód, ozdobiony
wieżą widokową, skąd rozciąga
się wspaniały widok, szczególnie na Góry Sowie i Wałbrzyskie”. Według relacji okolicznych
mieszkańców wieża była jeszcze
cała w latach sześćdziesiątych.
Niestety, brak konserwacji i remontów doprowadził do zawalenia się górnej części budowli.
Jej odbudowa stała się możliwa
w ramach projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część
wschodnia” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Góry Sowie. Masyw Ślęży. Wieże i punkty
widokowe na dawnych pocztówkach
i zdjęciach. Historia słowem i obrazem
pisana, pod red. Tomasza Przerwy
i Jacka Grużlewskiego, Studio ERGIEBE,
Dzierżoniów 2016). Jest to album
z reprodukcjami przedwojennych
widokówek i innych archiwalnych
fotografii, ale zawiera także opisy
historyczne poszczególnych wież
w Górach Sowich, na Wzgórzach
Włodzickich i w Masywie Ślęży. Książka
jest jeszcze do kupienia w księgarni
internetowej na portalu Nasze Sudety:
http://www.ksiegarnia.naszesudety.pl/

W 2018 r. kosztem ponad 500 tys.
złotych (z czego 85% pochodziło
ze środków unijnych, a pozostała
część - z budżetu gminy Nowa
Ruda), wzniesiono nową wieżę.
Jej uroczyste otwarcie odbyło
się w piątek 19 października
2018 r. o godz. 12:30, z udziałem osób zaangażowanych
w to przedsięwzięcie, na czele
z wójt gminy Nowa Ruda Adrianną Mierzejewską oraz mieszkańców okolicznych miejscowości
i turystów. Nowy obiekt powstał
na wzór poprzedniego – ma taką
samą wysokość (14,6 m), a żeby
dostać się na platformę widokową trzeba pokonać pięćdziesiąt
schodów. Ponieważ po II wojnie
światowej szczyt Włodzickiej
Góry porósł lasem, konieczna jest
wycinka drzew przewyższających
nowo zbudowaną wieżę. Gdy to
nastąpi, turyści odzyskają jeden
z najlepszych punktów widokowych w Sudetach Środkowych.
Artykuł jest uzupełnioną
wersją tekstu, który ukazał się
w książce Góry Sowie. Masyw
Ślęży. Wieże i punkty widokowe
na dawnych pocztówkach i zdjęciach. Historia słowem i obrazem
pisana, pod red. Tomasza Przerwy
i Jacka Grużlewskiego, Studio ERGIEBE, Dzierżoniów 2016.
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ZBRODNICZA DZIAŁALNOŚĆ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW
WOBEC DUCHOWIEŃSTWA NA TERENIE ARCHIDIECEZJI
LWOWSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W LATACH 1939-1945
Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel,
zniósłbym to z pewnością;
gdybyż przeciw mnie powstawał
ten, który mnie nienawidzi,
ukryłbym się przed nim.
Lecz to jesteś ty, równy mi,
przyjaciel, mój zaufany,
z którym byłem w słodkiej zażyłości,
chodziliśmy po domu Bożym
w orszaku świątecznym1.
Psalm 55, 13-15 o skardze na wrogów

Powyższy Psalm oddaje
obraz sytuacji, jaka panowała
pomiędzy Polakami, a Ukraińcami. Wydaje się on bardzo przygnębiający, gdy człowiek, który
uczestniczył w podobnej pielgrzymce do domu Bożego, wyznając tego samego Boga, mógł
zdradzić swego współwyznawcę
za cenę kolaboracji z Niemcami,
w imię „wolnej” Ukrainy, hańbiąc
się krwią swych braci i sióstr.
Nacjonaliści ukraińscy znakomicie wykorzystali sytuację
wybuchu wojny niemieckosowieckiej, tworząc na terenie
okupowanym własną policję.
Ukraińscy nacjonaliści wykorzystywali swoje uprawnienia,
aby obciążyć Polaków wszelakimi świadczeniami względem
Niemców. Mimo panującego
głodu, rodziny były zmuszane do świadczeń w ramach
kontyngentu. Wielu młodych
musiało uciekać do innych
miejscowości. Nacjonaliści ukraińscy w eksterminacji społeczności Małopolski Wschodniej
współpracowali z gestapo. Ta
współpraca była skierowana
przeciwko ludności polskiej, a
nawet Ukraińcom, którzy wykazywali się lojalnością względem
Polaków (obecnie IPN nazywa
ich Sprawiedliwymi). Należy
podkreślić, iż Polacy nigdy nie
byli agresorami wobec Ukraińców i nie prowadzili polityki
prześladowań i gwałtów, co
potwierdziła jeszcze przed
II wojną światową Liga Narodów, a Ukraińcy sami przynosili
szkodę państwu polskiemu poprzez swoją akcję rewolucyjną2.

Do eksterminacji ludności
polskiej przez ukraińskich szowinistów z UPA i OUN doszło
podczas II wojny światowej.
Na samym terenie powiatu złoczowskiego na przełomie lat
1943-1944 zginęło z rąk bojówek
banderowskich około 2000 osób3.
Niesprzyjającą atmosferę
w okresie wojny przyjęli niektórzy duchowni grekokatoliccy,
a szczególnie sam metropolita
Andrzej Szeptycki, który wykazywał przychylność do okupanta niemieckiego. Jednakże
w sierpniu 1942 roku wysłał
list do Stolicy Apostolskiej,
w którym prosił o wybaczenie
z powodu okazywania sympatii
do Niemców - co później okazało
się dyplomatycznym zagraniem.
Fragment tego listu był następującej treści: Dziś cały kraj
zgodny jest do tego, że władza
niemiecka jest prawie diabelska
w swym złu i w stopniu chyba
jeszcze wyższym niż bolszewicka.
Metropolita szybko zmienił zdanie, co do wyrażonego w liście,
po apelu władz okupacyjnych
o wzmożenie prac agrarnych,
w celu uzyskaniu lepszych zbiorów płodów rolnych. Metropolita
dał także dyspensę dla pracujących w niedziele i święta „z uwagi
na potrzeby państwa”, oczywiście
państwa niemieckiego, czego dowodem jest fakt podziękowania
w oficjalnych komunikatach prasowych i radiowych Ukraińcom
za zwiększeniem dostawy zbóż,
co przyniosło wzrost aż o 60%
w porównaniu z rokiem 19414.
Wobec ratowania swych
diecezjan przed ukraińską eksterminacją, współpracującą
z SS „Galizien”, przy całkowitym
milczeniu greckokatolickiego
metropolity Szeptyckiego, metropolita rzymskokatolicki Bolesław Twardowski podjął kolejną
inicjatywę i w marcu 1944 roku
zwrócił się z prośbą do metropolity krakowskiego arcybiskupa
Adama Sapiehy o interwencję
u generalnego gubernatora
Hansa Franka. W memoriale
abp Sapieha w imieniu metropolity lwowskiego przedstawił

listę 24 kapłanów archidiecezji
lwowskiej obrządku łacińskiego,
zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, jak również
wykaz 70 zakatowanych parafii
rzymskokatolickich i dane statystyczne ludobójstwa z ponad 30
miejscowości5.
W liście do przyjaciół z Krakowa ks. kanonik Ignacy Chwirut
tak opisuje sytuację we Lwowie:
Piszę, bo już nie mogę wytrzymać. Nie wiem, czy macie
wiadomości o tym, co tu się dzieje… Podam Wam nieco szczegółów, a Wy krzyczcie na wszystkie
strony, bo nasze głosy nie znajdują echa. Radzi się, paktuje, zwleka, by „nie zadrażniać sytuacji”,
a tymczasem już nie rodziny, ale
całe osady polskie idą z dymem,
a do ludzi strzela się i systematycznie wycina(…). Poczta przynosi codziennie nowe, straszne
wiadomości, tak że nie ma się nawet sił płakać. Ostatnio morduje
się przede wszystkim mężczyzn.
Z tego terroru przechodzą nasi
parafianie w niektórych miejscowościach na obrządek grecki.
Od tygodnia ginie we Lwowie
codziennie 20 do 40 mężczyzn
w sile wieku, głównie w godzinach wieczornych. Katedra oblepiona klepsydrami: „zmarł po
krótkich, a ciężkich cierpieniach”.
Obrona z polskiej strony trudna,
bo nie ma broni, podczas gdy
strona przeciwna dysponuje nią
w obfitości przez milicję. Gdzie
tylko Polacy stawili choć słaby
opór(np. Żydatycze, a częściowo w Hanaczowie), skutek był
dobry. Mówi się, że władze niemieckie mają pozwolić na broń
w niektórych miejscowościach.
Ks. Arcypasterz zwrócił się
do pana Gubernatora z przedstawieniem okropnej sytuacji
Polaków… Komitet opiekuńczy
robi, co może, ale są to wszystko tylko półśrodki, które ratują
uciekinierów, ale nie naprawiają
położenia. Do Ks. Arcybiskupa
Szeptyckiego nie ma co pisać,
bo stoi na stanowisku, że tego
nie robią Ukraińcy, tylko bolszewickie bandy. Jest to oczywiście
chowanie głowy w piasek, żeby

nie widzieć prawdy. (Technika
napadów jest taka, że miejscowi Ukraińcy są przewodnikami,
a mordują sąsiedzi (…)Mówcie
o tych sprawach wszystkim, przy
każdej okazji, prostujcie błędne
informacje, które rozsiewają tam
uciekinierzy ukraińscy i wołajcie
o pomoc przynajmniej opinii publicznej... do tych, którzy paktują,
ma społeczeństwo polskie głęboki żal i pogardę. Tą drogą wygubi się resztę polskiego żywiołu,
a nic się nie zyska, bo tam brak
dobrej woli i szczerości. Przykro
mi, że Wam zakrwawił serca. My
tu już nie płaczemy, bo łez nie
staje. Będzie nam lżej, gdy się
dowiemy, że ktoś ze środkowej
Polski zainteresował się naszą
niedolą6.
W latach 1943-1944 nie było
na terenie archidiecezji lwowskiej tygodnia, w którym OUN,
UPA, SKW nie dokonały mordów
na bezbronnej ludności,
a w kalendarzu nie było dnia,
w którym nie mordowali w tysiącach. Głównym celem było
wypędzenie ludności polskiej
z terenów traktowanych przez
banderowców jako tereny etnicznie ukraińskie. Celem było
po prostu fizyczne wyniszczenie
jakiejkolwiek obecności polskiej,
by nigdy już więcej nie powróciła. Największe masowe czystki
miały miejsce w lipcu 1943 r. Po
tej rzezi nie było komu chować
zmasakrowanych ciał, które leżały
w miejscu stracenia po lasach,
domach, zagrodach i kościołach.
Dzieci były ponabijane na palach,
ciała powrzucane do studni. Trupi
odór rozlegał się w miesiącach
letnich na Kresach.
Najwięcej mordów dokonano wśród duchowieństwa diecezjalnego od drugiego kwartału
1943 roku do drugiego kwartału
1944 roku. Było to apogeum nacjonalizmu i przewagi zwycięstw
na frontach III Rzeszy. W tym czasie, kak podaje ks. W. Jackiewicz,
zginęło 26 kapłanów. To tylko
świadczy o tym, kto kolaborował
z Niemcami i popełniał te mordy7.
Nowa rzeczywistość pozwoliła
na wykorzystanie religii dla celów
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nacjonalistycznych, decydujący
stał się także obrządek grekokatolicki jako przymiot narodowościowy. Przyczyny tego mają
początek w zawartej w 1863 roku
zgodzie, Concordii. W tej rzeczywistości interesom nacjonalizmu
odpowiadało przeprowadzenie
narodowości na swój obrządek.
Zaś zgodę z 1863 r. na tym gruncie zwano „przeżytkiem, resztką
marzeń religijnych”8.
Jak podaje ks. Kazimierz Śmigielny, na terenie archidiecezji
lwowskiej w marcu 1944 roku
nacjonaliści ukraińscy zabili
21 duchownych, a 93 musiało
uciekać na skutek niemieckoukraińskiego terroru9.
Zygmunt Abramowsk i,
mieszkaniec Chrynowa, przekazał opis tragedii, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku,
w niedzielę, zwaną najkrwawszą
niedzielą banderowską, kiedy
nacjonaliści ukraińscy dokonali
ludobójstwa na polskich wyznawcach Jezusa Chrystusa:
W kaplicy było 200 osób,
przeważnie kobiety i dzieci.
Po podniesieniu, zauważyłem
stojąc obok drzwi, podejrzany
ruch. Zobaczyłem, że kilku banderowców ustawiło rzeczny karabin maszynowy. Zaczęli strzelać
seriami i z ręcznych karabinów,
rzucili również dwa granaty, które nie wybuchły. Schowałem się
z kolegą za grube drzwi kaplicy. W świątyni wybuchł popłoch
i krzyk rannych. Ludzie zaczęli
uciekać. Kaplica otoczona była
szczelnie i bez przerwy rozlegały się strzały. W świątyni, gęsto
ostrzeliwanej z broni pojedynczej, trwał krzyk i rozdzierający
uszy pisk dzieci. Zamordowano
około 150 osób i ks. Józefa Aleksandrowicza10.
Jak podaje ks. Wacław Szetelnicki, odwołując się do autentycznych dokumentów ks. bp.
Eugeniusza Baziaka, do końca
wojny przez nacjonalistów ukraińskich zostało zamordowanych
44 kapłanów11.
Całe wsie opustoszały – spalono ich setki, zostały zniszczone tysiące gospodarstw, szereg
kościołów, kaplic i plebanii.
Ludność, ratując życie, chroniła się do miast i miasteczek.
Na Podolu i Wołyniu zginęło
82 duchownych rzymskokatolickich. W Małopolsce Wschodniej
do marca 1944 roku oddziały UPA
zamordowały 33 proboszczów,
a spora część duchowieństwa
musiała się ewakuować z tere-

nów zagrożonych eksterminacją12.
Na terenie dekanatu w Bełzie grasowały bandy UPA, które
dokonywały masowych mordów
na ludności polskiej i grabiły
niszczycielsko mienie również
kościelne. 20 marca 1944 roku
bandy UPA zamordowały gwardiana klasztoru bernardynów
w Sokalu, o. Stanisława Muchę,
a 7 kwietnia tegoż roku spaliły kościoły parafialne w Bełzie
i Tarnoszynie13. Tragizm losów
Polaków w Tarnoszynie był
przerażający. W latach 1939-1945
zginęło 144 Polaków: 125 z rąk
UPA, a tylko 19 z rąk sowietów
i hitlerowców. Ten bilans,
na przykładzie małej miejscowości, pokazuje ludobójstwo
nacjonalistów ukraińskich, którzy
nie byli okupantami, a okupowanymi, tak jak Polacy, tylko że
mordowali tych, z którymi razem
dzielili wspólny los wojny14.
Niektórzy pozostali, pomimo
grożących im niebezpieczeństw.
Należeli do nich między innymi
o. Jerzy Bielecki z Krystynopola, który niósł posługę duszpasterską wiernym. Pod koniec
września 1944 r. otrzymał on
od ks. arcybiskupa Eugeniusza
Baziaka władzę administrowania
wszystkich opuszczonych przez
zarządców okolicznych placówek
duszpasterskich. Od tej chwili
z posługą, dojeżdżał do kościołów w Bełzie, Siebieczowie, Sokalu i tak aż do kwietnia 1945
roku, kiedy to na parafie zaczęli
wracać dawni duszpasterze, bądź
skierowani nowi15.
Warunki pracy duchowieństwa na terenie lubaczowskim
były utrudnione ze względu
na operowanie na nim oddziałów
UPA. Z tego powodu dużo księży przebywało poza terytorium
swoich parafii. W dekanacie bełskim na przełomie lat 1944/1945
był tyko jeden kapłan – bernardyn, o. Stanisław Mucha, administrator parafii Sokal-Zabuże
i duszpasterz w sąsiednich parafiach. Niestety, został on zamordowany z rąk UPA 5 marca
1945 roku, a jego następcą został
o. Klemens Drabicki16.
Wśród ofiar znajdowali się
też prawosławni kapłani, którzy
sprzeciwiali się ludobójcom spod
znaku UPA i OUN17. Banderowcy
zamordowali dwóch biskupów
prawosławnych, którzy sprzeciwiali się działalności zbrodniczonacjonalistycznej Ukraińców18.
Banderowcy przestrzegali przed
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lojalną postawą wobec podziemnego państwa polskiego. Jednakże „ojczyzna banderowców”
zbyt mocno została splamiona
niewinną krwią, a przyszłość
w niej okazywała się niebezpieczna, stąd wielu nie zachowywało
wierności banderowskim zasadom i pomagało braciom Polakom, skazując siebie na ciągłą
ucieczkę.
Rażący nacjonalizm ukraiński,
zmierzający do bratobójczych
walk, zaczęto „uświęcać”: Ile razy
święte imiona Boga, wiary, religii,
wywołały w tej walce politycznej
narzędzie dla szerzenia bratobójczej nienawiści. To, co w religii
stanowi formę, ile razy podnoszono do znaczenia dogmatu,
aby tylko dzielić i jątrzyć przeciw
sobie… religię wbrew istocie, ileż
razy czyniono religię nienawiści,
a Ciebie, o Chryste, któryś jest
Bogiem miłości, ileż razy rozpinano ponownie na krzyżu,
czyniąc Twe święte Imię hasłem
do mordów i rzezi, jak gdyby
Twoja Boska natura usprawiedliwiała okrzyki bojowe19.
Jak podają naoczni świadkowie, sprawcy zbrodni stosowali
wyszukane tortury, np. przybijanie gwoźdźmi do ściany, wiązanie drutem wraz z kobietą
i wrzucanie do rzeki, podpalanie
w ornatach, rąbanie siekierą. Nienawiść i zbrodniczy instynkt UPA
i OUN, wyzwolony przez hitlerowskiego okupanta, przekraczał
ludzką wyobraźnię. Nikt z Polaków nie był pewien, czy przeżyje
następny dzień. Mordercy czynili
napady w chwilach najmniej spodziewanych, często pod osłoną
nocy lub w czasie nabożeństw
w kościele, podczas wesel, itp.
Po dokonanych mordach zwłoki
profanowano. Nasilenie ludobójstwa na tym terenie przypadło na drugie półrocze 1943
roku i na pierwsze 1944 roku
i trwało aż do 1947 r.
Wybuch wojny polsko-niemieckiej spowodował powrót
nadziei OUN na budowę państwa ukraińskiego. Przy pomocy
III Rzeszy łączono je z przygotowaniami przez niemieckich
członków OUN do wojny przeciwko Polsce, o czym wspomniano powyżej. Negatywny stosunek społeczeństwa polskiego
do nacjonalistów ukraińskich
i Ukraińców spowodował powitanie kwiatami, chlebem
i solą wojsk niemieckich i traktowanie ich jako wyzwolicieli
z niewoli polskiej. Przyczyną tego

stosunku ludności ukraińskiej
do wkraczających do Polski wojsk
niemieckich była prowadzona
przez OUN propaganda przed
wybuchem wojny. Głosiła ona,
że III Rzesza umożliwi utworzenie
niepodległego państwa ukraińskiego na wyłączonym z państwa
polskiego obszarze południowowschodnim, uważanym przez
nacjonalistów ukraińskich
za ich etniczny teren20.
Według spisu ludności Generalnego Gubernatorstwa
z 1 marca 1943 roku, a więc już
po włączeniu dystryktu krakowskiego z czerwca 1941roku, który znajdował się pod okupacją
radziecką, zwiększyła się liczba
Ukraińców aż o 160 tysięcy,
głównie pod naciskiem ukraińskich nacjonalistów na rodziny
mieszane i czysto polskie, aby
zmieniły wyznanie z rzymskokatolickiego na greckokatolickie
lub prawosławne i deklarowały
narodowość ukraińską21.
Nacjonalizm ukraiński przejawiał się wśród większości księży
greckokatolickich. Odnosili się
oni do okupanta niemieckiego
przychylnie, a wrogo do ludności polskiej. Niemała liczba
księży grekokatolickich była
sympatykami, a nawet członkami OUN i uważała Niemców
za wyzwolicieli Ukraińców spod
polskiej okupacji. Jak twierdzi
ks. W. Piętkowski, tylko w powiatach dystryktu krakowskiego
działało 35 duchownych greckokatolickich, wrogich wobec
Polaków. W okresie okupacji
niemieckiej księża greckokatoliccy organizowali wznoszenie
symbolicznych mogił Państwa
Polskiego, zakopując w nich godło, flagi i inne symbole Polski.
Mogiły tego typu powstawały
w wielu wsiach, a we wskazaniach do wiernych księża greckokatoliccy wypowiadali słowa
zachęcające do współpracy
z Niemcami, podkreślając,
iż dzięki III Rzeszy mogą utworzyć własne państwo. Kazania
nawiązywały do walki przeciwko
Polakom, co przedstawia kazanie
ks. W. Smolka, proboszcza greckokatolickiego w Manasterze.
Oto znamienny fragment tego
kazania: …kiedyś św. Piotr zapyta
ciebie o dobre uczynki, ileś wyplenił polskiego Kąkolu. I co ty
na to, skoro tak bezczynnie czekasz, aż inni za ciebie to zrobią22.
Zachowanie Ukraińców
wobec Polaków w okresie wojny świadczy wymownie o ich
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wrogości, za czym przemawiają
fakty, iż zarówno duchowieństwo
greckokatolickie, inteligencja, jak

i lud odnosili się z nienawiścią
do Polaków. Świadczą o tym
wszystkie klasy społeczeństwa

„ukraińskiego”, które dążyły
do osiągnięcia jednego celu,
jakim były mordy dokonane

w Małopolsce Wschodniej.

Przypisy:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Ps 55,13-15.
2. Wytrwać i przetrwać, jak Bóg daje…, dz. cyt., s. 22-25.
3. Tamże.
4. R.J. Czarkowski, Lwów. Okupacja niemiecka, dz. cyt., s. 102-103,
5. Tamże, s. 124-125.
6. Tamże, s. 125-126.
7. W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa ..., dz. cyt., s. 124.
8. W. Osadczy, Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863, Lublin 2005, s. 196-197.
9. Historia Kościoła w Polsce, t. II, cz. 2, dz. cyt., s. 161.
10. F. Budzisz, Z myślą o 70. rocznicy najkrwawszej niedzieli, „Cracovia Leopolis” 2013,
nr 3, s. 3.
11. W. Szetelnicki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak, …dz. cyt, s. 68.
12. A. Kubusik, Kształtowanie się świadomości ukraińskiego duchowieństwa …, art.
cyt., s. 107-110.

13. M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego …, dz. cyt., s. 20.
14. J. Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego …,dz. cyt., s.29-51.
15. Tamże, s.488-489.
16. H.E. Wyczawski, Bernardyni polscy, t. 3, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 422.
17. E. Prus, UPA – armia powstańcza czy kurenie rizunów, dz. cyt., s. 99.
18. W. Poliszczuk, Gorzka prawda. Zbrodniczość OUP-UPA, Toronto 1995, s. 328-329.
19. W. Osadczy, Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze, dz. cyt., s. 198.
20. M. Siwicki, Dzieje konfliktu polsko-ukraińskiego, t. II, Warszawa 1992, s. 74.
21. G. Hryciuk, J. Stecki, Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy,
Lublin 2000, s. 36-37.
22. Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918
-1947, Wrocław 2006, s.43-45.

Teresa Bazała

WSPOMNIENIE O ZMARŁYCH POLAKACH I CZECHACH

Wspomnienia o zmarłych Polakach i Czechach. Spotkanie z uczniami szkół w Mieroszowie.

Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim.
Możemy ocalić pamięć o tych,
którzy odeszli i zachować ich
w sercach i umysłach potomnych. Dlatego zdecydowałem się
pisać wspomnienia o ludziach,
których znałem i z którymi
współpracowałem w ostatnich
trzydziestu latach swojego życia

– mówił Julian Golak na spotkaniach autorskich z czytelnikami
w Mieroszowie i w Nowej Rudzie.
Zostały one wydane w książce
pt. „Wspomnienia o ludziach,
którzy już odeszli”.
Książka jest profesjonalnie
opracowaną publikacją wspomnień o Polakach i Czechach,
z którymi autor spotykał się,

współpracował i organizował
różne przedsięwzięcia, wzbogaconą dokumentacją w postaci zdjęć, korespondencji,
artykułów i przeżyć, jakich doświadczał w kontaktach z nimi.
.Promocja książki odbyła się na
spotkaniach, zorganizowanych
w Mieroszowie i w Bibliotece Miejskiej w Nowej Rudzie.

Na spotkaniu w Mieroszowie Autor przybliżył uczniom sylwetkę
wybitnego artysty Stanisława
Olszamowskiego, zamieszkałego i tworzącego w Sokołowsku. Czytelnicy w Nowej Rudzie
byli zainteresowani najbardziej
postaciami z ich najbliższego
otoczenia.
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Anna Sosialuk

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI
W odniesieniu do ośmiu błogosławieństw wybrzmiała homilia ks. biskupa Adama Bałabucha,
który przewodniczył liturgii mszy
świętej w kościele św. Barbary
w Starym Lesieńcu 5 X 2018 roku,
z okazji 15. rocznicy wprowadzenia relikwii św. Siostry Faustyny
Kowalskiej, 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę oraz XXIX Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Wspólnie z ks. Biskupem mszę
św. koncelebrowali: ks. Proboszcz
Andrzej Bajak, ks. Sławomir Augustynowicz, ks. Bogumił Wermiński oraz przybyli z Czech
ks. Franciszek z Šonova i brat Rudolf Gereon z klasztoru Ojców
Premonstratensów w Broumovie.
Człowiek miłosierny to ten,
który daje siebie innym, cieszymy się, że są z nami bracia Czesi,
b o p r ze c i e ż Po l s k a p r z y j ę ł a c h r ze s t o d C ze c h ów

- powiedział w swej homilii
ks. Biskup. W odniesieniu
do 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
przytoczył cytat z Dzienniczka
św. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli
będzie posłuszna Woli Bożej,
wywyższę ją w świętości i potędze.” To prorockie słowa Jezusa
do św. Faustyny dotyczące Polski.
Posłuszeństwo woli Bożej to wypełnienie 10 przykazań Bożych.
Jezus w Eucharystii ukazuje nam
potrzebę kroczenia drogą Błogosławieństw.
W kościele św. Barbary zebrało się ok. 150 wiernych, którzy
wzięli udział w uroczystej mszy
św. z oddaniem czci relikwiom
św. Siostry Faustyny. W dalszej
części spotkania odbył się koncert pieśni patriotyczno-religijnych w wykonaniu świdnickiej
katedralnej scholi „Cantorum

Exultet”. Po występie scholi mogliśmy podziwiać spektakl w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru
„William Es” pt.„ Wambierzycka
Maryja”. Następnie wszyscy przenieśli się na salę Akcji Katolickiej,
gdzie odbyła się wspólna agapa.
W uroczystościach brały udział
władze miasta: zastępca Burmistrza Paweł Sosialuk, Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia
Dąbrowska oraz Sekretarz Irena
Dzilińska. Na ręce przedstawicieli
władz zostały wręczone podziękowania dla Burmistrza Waldemara Kujawy za zaangażowanie
i pomoc na rzecz parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej przy
parafii św. Trójcy w Boguszowie
Gorcach, szczególnie za przekazanie sali i wsparcie w przystosowaniu jej do użytku przez
stowarzyszenie. Podziękowanie
wręczyły obecne na uroczystości
prezes Diecezjalnego Instytutu

Msza święta pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Adama Bałabucha w kościele św. Barbary.

Aktorzy Teatru William Es. podczas spektaklu.

Schola „Cantorum Exultet”

Wspólna agapa

Akcji Katolickiej Magdalena Jarosz oraz Monika Rejman - poprzednia prezes. Na uroczystości
byli obecni członkowie komitetu
organizacyjnego Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej: Julian Golak, Teresa Bazała i Henryk
Koch z Małżonką, a także siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek z Wałbrzycha oraz goście
z odległych miejsc Polski i Czech.
W imieniu Organizatorów
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej i Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy modlitwą,
ofiarą i pracą przyczynili się
do zorganizowania tego spotkania. Szczególne podziękowanie
za wsparcie finansowe kierujemy do władz miasta Boguszów
- Gorce.
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WAMBIERZYCKA MARYJA
Na uroczystość 800-lecia
wambierzyckiego sanktuarium
wałbrzyski teatr WIlliam-Es.
przygotował specjalny spektakl
pt. „Wambierzycka Maryja”. Sztukę napisała na podstawie zapisanych cudów i wyreżyserowała
Danuta Gołdon-Legler - dyrektor teatru, a oprawę muzyczną
przygotował Marek Banaszczyk.
W przedstawieniu wzięli udział
aktorzy: Danuta Gołdon – Legler, Aleksandra Bisaga, Kamila
Różyńska, Marek Jędrzejczyk,
Artur Bisaga.
Atorzy prezentowali spektakl
w kościołach na Dolnym Śląsku
w ramach XXIX Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
21 października spektakl miał
miejsce w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej
Rudzie-Słupcu.
Jestem pod ogromnym wrażeniem tego spektaklu, świetnie
przemyślanej reżyserii, bardzo
dobrej gry aktorskiej. Całość dopełniała atmosfera przepięknego
kościoła św. Katarzyny.
Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Iwaniszynowi, Julianowi Golakowi
– Przewodniczącemu Komitetu
Organizacyjnego XXIX Polsko–
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, reżyser i aktorom za chwile wzruszeń. Dziękuję za to, że
dzięki tego rodzaju wydarzeniom
mamy szansę wznieść się ponad
przeciętność.
To też daje nam nadzieję
na lepsze jutro i nie pozwala
na utonięcie w morzu zwyczajności, a także zmusza do zadumy
i przemyśleń. Spektakl był niezwykły, pouczający i okraszony
nadzieją, że modlitwa i wiara
czynią cuda.
Szkoda, że tak niewiele osób
mogło w nim uczestniczyć, ale
Ci, którzy byli w kościele, wyszli
poruszeni i radośni, że mogli to
przeżyć.
Karolina Popiel
Spektakl wałbrzyskiego teatru „Wiliam - Es” pt. „Wambierzycka Maryja” przedstawia losy
różnych ludzi, którzy dotknięci
chorobami, zwracają się z prośbą
w modlitwie do wambierzyckiej
Maryi o cud uzdrowienia. Bohaterami są m.in. ojciec ze swoją

córką niemową, który przychodzi
z nią do kościoła, klęcząc przed
figurką modli się o łaskę mowy
dla niej. Ranny żołnierz, który
porusza się o dwóch kulach,
zwraca się do Maryi i zostaje
uzdrowiony, zostawiając kule
w kościele. Kolejną osobą jest
opętana młoda dziewczyna,
która po wejściu do świątyni
i spojrzeniu na figurkę Maryi,
wpada w szał: krzycząc, wyjąc
i zwijając się w konwulsjach,
pada na kamienną posadzkę.
Osoby przebywające w kościele
podejmują się modlitwy wstawienniczej. Po dłuższej chwili
dziewczyna podnosi się jakby
z letargu, jest zaskoczona całą tą
sytuacją, nie wiedząc co wcześniej się z nią działo. Jest opanowana i wyciszona, a jednocześnie
bardzo zmęczona, co wskazuje
na wypędzenie demona. Kobieta,
modli się z mężem o poczęcie
dziecka.
Przedstawiona jest również
groza, strach, płacz i przerażenie
ludzi przed nadchodzącą zarazą.
Gorliwie modląc się przed figurką wambierzyckiej Królowej, nie
zostają dotknięci chorobą, omija
ona tą miejscowość. Odchodząc,
każdy z nich mówi: „Modliłem/am
się i zostałem/am wysłuchany/
na" lub „uzdrowiona/ny".
Widz ma wrażenie, że poszczególne historie dzieją się
w pewnym odstępie czasu, ponieważ aktorzy przechodząc
do następnych scen, mają
za każdym razem strój z innej
epoki.
Spektakl skłania do własnych
przemyśleń na temat wartości
modlitwy i jej mocy. W swojej bezsilności wobec sytuacji,
w której ci ludzie się znaleźli,
czują potrzebę zwrócenia się
do Maryi. Głęboka wiara, pokora,
a jednocześnie nadzieja, która im
towarzyszy, pozwala doświadczyć Bożego cudu przez wstawiennictwo Królowej Pokoju.
Gesty aktorów odgrywających poszczególne sceny: ból,
rozpacz, chwilami wypowiadana
głośno modlitwa lub panująca
głęboka cisza, a później - radość
z uzyskania łaski uzdrowienia,
dzielenia się z osobami napotkanymi w drodze powrotnej,
wprowadzają widza w głębię
przeżyć tych ludzi, którzy tego

Plakat teatralny

doświadczają.
Reżyseria tego spektaklu została bardzo dokładnie przemyślana i opracowana. Ukazuje tylko
niektóre wybrane z zapisanych
w księdze uzdrowień przypadki.
Skłania odbiorcę do zastanowienia się nad sensem życia, cierpienia i gdzie ma szukać pomocy
w sytuacjach beznadziejnych.
My, jako ludzie wierzący
mamy nie tylko w sytuacjach

trudnych, bolesnych zwracać
się do Maryi, ale również niech
Ona będzie obecna w naszej codzienności.
Mam nadzieję, że to nie
pierwszy i ostatni spektakl, który
miał miejsce w naszym Kościele
p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu,
gdyż liczymy na więcej.

Aktorzy po spektaklu w kościele św. Mikołaja w Świerkach.

Grażyna Józefów
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Jerzy Stasiewicz

ANTOLOGIA POKOJU – POMOST MIĘDZY NARODAMI
Ciekawym przedsięwzięciem
jakże potrzebnym w dzisiejszych
czasach w skonfliktowanym gospodarczo, religijnie i etnicznie
świecie jest „Antologia pokoju”,
w której udział biorą trzy kobiety, matki i poetki. Polka Monika
Maciejczyk (twórczyni w Polanicy-Zdroju przy ul. Kamiennej
7 Saloniku Literackiego Różany
Dwór, gdzie spotykają się pisarze
z różnych stron Europy, prezentując swoją twórczość w pomieszczeniach staropolskiego dworu.
Tam igłę wbić trudno. Wiem, bo
kiedyś promowałem swoją książkę. Publiczność, której zabrakło
krzeseł, siedziała na schodach,
dywanie, parapetach. Czeszka
Věra Kopecká (organizatorka
od lat Dni Poezji w Broumovie,
kreująca świat literatury w pięknych salonach benedyktyńskiego
klasztoru. Przekładająca poezję
słowiańską na język czeski. Wydająca antologie). Niemka Monika
Taubitz, budująca twórczością
i działaniem mosty pomiędzy
dawną ojczyzną – Dolnym Śląskiem, a nową w Meersburgu,
leżącym nad Jeziorem Bodeńskim. Łączy te poetki umiłowanie
wolności, pokoju, przywiązanie
do ziemi ojców.
W przedsięwzięcie zaangażowali się profesorowie Edward
Białek i Karol Czejarek, poeta
i pisarz Antoni Matuszkiewicz.
Konsultowali teksty niemieckie
Erhard Brodner – poeta niemiecki i Helga Walter. Księgę wsparło
środkami finansowymi grono
ludzi dobrej woli. Czujący przesłanie tej wzniosłej publikacji.
Monika Maciejczyk w słowie
wstępnym podaje własną definicję POKOJU:
„Pokój rodzi się tam, gdzie
pachnący chlebem dom. Dlaczego wstydzimy się ciepła,
zwykłych słów, prostoty uczuć.
Bycia blisko. Ty obok mnie.” I proces powstawania saloniku: „Przez
wiele lat, dzień po dniu, rok
po roku rodziła się koncepcja
Salonu Literackiego we dworze
pobielonym, wśród róż kwitnących w ogrodzie. Tam, gdzie
kot śpi na zapiecku, pies u nóg
przy biurku drzemie o północy.
Tam, gdzie w jesienne wieczory świerszcz gra za kominem
swoją senną, spokojną muzykę.
Tam, gdzie powiedzenie – Gość

w dom, Bóg w dom – prawdziwe.
Dzień po dniu powstawała idea
w sposób nieuświadomiony . Według jakiegoś tajemnego scenariusza zapisanego w przestrzeni.
I nagle, nie wiadomo którego
dnia, koncepcja rozpoczęła realizować się w sposób świadomy. A jedno wynikało z drugiego
tak logicznie i prosto, jak z ziarna
rozwija się roślina, by zakwitnąć
i wydać owoc.”
Ludzie swoim działaniem są
w stanie tworzyć nowy, dobry
świat. Ale czy my tego chcemy?
Dlaczego do głosu dochodzi ta
mała cząstka zła, która tkwi w nas
głęboko. I nie możemy wyrzucić
jej ze swojej świadomości i nie
pozwolić działać? Pytanie zadawane od wieków. Biblijne oko
za oko. Wciąż bez odpowiedzi.
Monika Taubitz ma własną
odpowiedź wynikającą z balastu doświadczenia życiowego.
Pokój bierze się
z uczciwości naszych czynów,
z otwartego spojrzenia,
jakim obejmujemy ludzi
i wyciągamy do nich nasze dłonie.
i dopowiada
Życie
pomiędzy szynami
chce pozostać
niezauważone.
Ten straszliwy ból wygnania.
Exodus, który i dzisiaj kaleczy
miliony ludzi opuszczających
gniazda w straszliwym pośpiechu. Przez całe życie myślących
o powrocie.
Zbuduj mi most
w nieznane,
ja zbuduję tobie.
Przez wartki nurt
pod nami
przeprawimy się
jeśli myśli nasze
staną niczym filary.
Ale jest pełna wiary.
Gołębiowi,
gałązce oliwnej,
rzuć kotwicę.
Věra Kopecká z innym bagażem doświadczeń. Urodzona w 1951 roku w Czechach.
Nie okaleczona cierniem wojny.

Autorki „Antologii Pokoju”. Od lewej: Monika Taubitz, Monika Maciejczyk i Věra Kopecká.

Ale rozumiejąca bolesną przeszłość pisze.
Kamienie nagrobne
już ukryły winę
odeszła z martwymi
do ziemi do gliny
Nie ma tu owijania w bawełnę.
Odsłaniamy przeszłość
łupina za łupiną
aż do łez w oczach.
Bo Pokój to przede wszystkim
przebaczenie na podwalinach,
którego budujemy relacje dobrosąsiedzkie. Pamiętamy apel
polskich biskupów. Nie jest łatwo skrzywdzonemu jako pierwszemu wyciągnąć dłoń. Ale tak
trzeba. Historia to potwierdza. Bo
zatoczymy błędne koło.
Wciąż
po tylu świętych wojnach
w imię tego czy innego Boga
które na cmentarze wiodły
Z pól skrwawionych
wyrastają brzozy
Białe chustki matek
kochanek i żon
Krzyże Krzyże Krzyże
i groby

Inne, ale jakże ważne przesłanie Pokoju niesie nam Monika
Maciejczyk. Urodzona w Warszawie, której żyć i tworzyć przyszło
na tzw. ziemiach odzyskanych
w Polanicy-Zdroju. Poetka gruntownie wykształcona. Angażująca
się w działalność polityczną i charytatywną. Już w latach osiemdziesiątych inicjowała spotkania
rodzin przesiedlonych za Odrę
i Nysę Łużycką z zamieszkującymi
ich domostwa polskimi lokatorami. Przełamać wzajemną nieufność było niezwykle trudno.
A jednak… Były łzy i gościna.
A w czasach kryzysu paczki słane
z zachodu.
a ja chciałabym być niewidzialna
i matczynymi dłońmi
głowy synków tulić
po tej
i po tamtej stronie
Bo gdy umiera dziecko
to cicho szepcze
Mamo
Czytając Antologię Pokoju
może nasiąkniemy uniwersalnym
przesłaniem. I choć okruszynę
staniemy się lepsi. Nie tylko
dla drugiego człowieka.
Ale dla samych siebie.
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POLSKO – CZESKIE PEJZAŻE NA FOTOGRAFIACH VĚRY KOPECKIEJ
W dniu 12.09.2018 roku
w Galerii Art. - Inkubatora
w Bielawie miała miejsce wystawa prac fotograficznych pod
nazwą: „Polsko – Czeska przyroda na fotografii”. Wszystkie fotografie, z wielką pasją, wykonała
znana czeska artystka Vera Kopecka z Broumova, która oprócz
pięknej przyrody prezentowała
swoje wiersze, powstałe na bielawskich plenerach.
Wystawa zorganizowana została w ramach XXIX
PolskoCzeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, które odbywają się pod patronatem
Burmistr za M iasta Piotra
Łyżwy oraz przy współpracy
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki, wszystkich bielawskich
Parafii, Cechu Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości oraz
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
Gości obecnych na wernisażu powitała Ewa Glura. Wśród
nich oprócz autorki byli: Wiceburmistrz Miasta Bielawa
Jadwiga Horanin, Wiceprezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Barbara Olejnik, Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej Urszula Ubych, Członek
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Halina Bzdeń,
Kierownik Biblioteki w SP nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi Ewa Wojciechowska wraz
z uczniami, Krystyna Świerczyńska ze SP nr 10 z Oddziałami
Sportowymi, również z uczniami, pedagodzy bielawskich
szkół, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Swoją obecnością zaszczycili nas

Otwarcie wystawy w Galerii Art. Inkubatora w Bielawie.

także goście z Křinic w osobie
wicestarostki Marie Steinerowej
z mężem.
Wernisaż uświetniły swoim
występem uczennice Wiktoria
i Tatiana z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7. Autorkę
przedstawiła Ewa Glura – Honorowy Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy. Powiedziała, że Věra Kopecká jest znaną
osobą w Bielawie, gdyż od kilku
lat jest uczestniczką bielawskich
plenerów malarskich, spotyka
się z dziećmi w szkołach, podczas których deklamuje swoje
wiersze. Wydała wiele tomików
poezji, które podarowała bibliotekom szkolnym.

Na wystawie zaprezentowała bardzo dużo fotografii
o tematyce związanej z przyrodą na pograniczu Polski i Czech.
Wszystkie prace eksponowane
na wystawie są wykonane z niezwykłą starannością i precyzją.
Na wykonanie tych prac pani
Věra Kopecká poświęciła mnóstwo czasu, ale to się opłaciło.
W efekcie powstało wiele wspaniałych fotografii, które cieszą
oko wszystkich zwiedzających.
Wiceburmistrz Jadwiga
Horanin podziękowała autorce
za udostępnienie wszystkich
prac, za możliwość poznania
różnych miejsc na pograniczu poprzez jej fotografie. Wspomniała

o zdjęciach rzek, potoków, Gór
Stołowych, Broumowa, Bielawy
i wielu innych okolicznych zakątków przygranicznych. Věra
Kopecká odczytała kilka swoich
wierszy z wydanych tomików
poezji. Wszyscy zebrani słuchali z zainteresowaniem pięknych
wierszy i byli zauroczeni pięknem
przyrody utrwalonym na fotografiach. Kilka tomików swoich
wierszy przekazała do bibliotek.
Organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskie w Bielawie zapraszają
do zwiedzania wystawy w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Bielawie.
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Věra Kopecká

19. DNY POEZIE V BROUMOVĚ
19. Dny poezie se uskutečnily ve dnech 19. - 21. 10. 2018 v
Broumově a Křinicích za podpory Královéhradeckého kraje,
města Broumov, Vzdělávacího
a kulturního centra Klášter Broumov a obce Křinice. Z důvodů
konání voleb se oproti původnímu plánu nekonal pořad
v Polsku a tedy v tomto roce ani
polská strana s námi nespolupracovala.
Fyzicky se 19. Dnů poezie
zúčastnilo 48 autorů - 24 z Čech,
17 z Polska, 5 ze Slovenska, 1
autorka z Litvy a 1 z Řecka. Ve
sborníku přihlášených autorů bylo
zastoupeno 70 básníků, někteří
se omluvili ze zdravotních či rodinných důvodů, polští autoři z
důvodu probíhajících voleb.
Besedy v knihovnách
a školách
Před vlastním oficiálním zahájením festivalu 19. 10. se ve
dnech 17. - 19. 10. uskutečnily
besedy v knihovnách a ve školách,
kterých se zúčastnily ti nejlepší a
nejvýznamnější básníci - hosté
festivalu. 17. 10. od 17 hodin proběhla beseda s ukázkami z tvorby
a vernisáží mé výstavy fotografií
v knihovně v Broumově, které se
zúčastnili autoři Birute Jonuškaite,
Marie Mistrioti, Miroslav Kapusta
a já. Přítomna byla vedoucí knihovny paní Mgr. Marta Lelková,
knihovník Miloš Hromádka a
několik čtenářů. Následující den
si autoři - Marie Mistrioti, Birute
Jonuškaite, Miroslav Kapusta a
Kazimierz Burnat z Wroclawi prohlédli Polici nad Metují a Nové

Spotkanie w klasztorze w Broumovie.

Uczestnicy Dni Poezji

Město nad Metují a v 15 hodin
jsem je představila v Přelouči na
setkání Střediska východočeských
spisovatelů a v 17 hodin jsme se
společně představili na autorském
večeru ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 19. 10.
jsme měli dvě souběžné besedy
se studenty vyššího gymnázia v
Broumově (sestava autorů byla
rozšířena o Vladimíra Petroviče
a Beatu Kuracinovou-Vargovou
ze Slovenska a polského autora
Antoni Matuszkiewicze. Od 10
hodin jsme uspořádali setkání s
dětmi 5. tříd na ZŠ hradební, jehož se zúčastnili slovenští básníci,
autoři poezie pro děti Kuracinová,
Kapusta) spolu se mnou a od 11
hodin ve Frezkovém sále kláštera
jsem představila všechny již výše
jmenované básníky žákům 9. tříd
ZŠ Masarykova, ZŠ Hradevbní a
nížšího gymnázia. Setkání se žáky
a studenty se již stala tradicí a jsou
dobře přijímána jak učiteli, tak
studenty a žáky škol.

Vlastní festival
Od 13. hodiny 19. 10. začali
přijíždět autoři, probíhala prezence, při níž každý účastník obdržel
sborník a knihu Birute Jonuškaite
vydanou polsko-česky, účastníci
z Čech a Slovenska a případní polští zájemci také sbírku Marie Mistrioti vydanou česky. V klášteře,
kromě hlavního sálu, je menší vedlejší sál, kde si mohli autoři odložit, posadit se a při občerstvení
pohovořit, navázat první kontakt,
zakoupit knížky. Do 17 hodin měli
také čas na prohlídku kláštera,
návštěvu města a knihovny. V
17 hodin začal hlavní pořad, v
němž se všichni přítomní básníci
prezentovali jednou básní. Pořad byl přístupný veřejnosti.
Po ukončení pořadu jsme se
přesunuli do Křinic, kde se po
ubytování účastníků a večeři konaly v přednáškovém sále tvůrčí
dílny. Cílem první bylo navázání
kontaktů s novými lidmi při práci
s cizím textem. Druhá se věnovala tvorbě básně inspirované
fotografií - každý z účastníků si
vybral jednu z fotografií stromů
a napsal báseň touto fotografií
inspirovanou.
20. 10. od 9 hodin byla přednáška Dušana Spáčila z Obce spisovatelů na téma mezijazyky a
mezislovjanština. Na ni navázaly
ukázky překladů a v další části
krátká ukázka tvorby D. Spáčila
- poezie z cest a další tvůrčí dílna s názvem Poezie na cestách, s
možností rozmanité interpretace
tohoto názvu. Po obědě a krátké
procházce po okolí se představili autoři, kteří nebyli přítomni
na zahájení, následující blok byl
věnován prezentaci zahraniční

hostů festivalu - účastníků besed na školách a také představení
nových knih přítomných autorů.
Účastníky odpoledního programu přišla pozdravit starostka
obce Křinice Libuše Rosová. Po
večeři měli zúčastnění autoři
příležitost pohovořit o akcích,
které sami organizují. Po deváté
hodině následovala neformální
zábava.
21. 10. v 10 hodin byl festival zakončen. Autoři byli vyzváni,
aby do konce roku zaslali práce z
dílen s příslibem vytvoření další
společné antologie.
Hodnocení festivalu:
Na přípravě a průběhu 19.
Dnů poezie se podíleli především autoři z Broumovska, ale i
někteří další přátelé. K realizaci
a naplnění programu přispěla
velkou měrou dotace Královéhradeckého kraje, města Broumov,
Vzdělávací centrum klášter Broumov, svou vstřícností vedení
obce Křinice a svým aktivním
přístupem všichni autoři.
19. Dny poezie splnily
plánovaný program, zejména v
působnosti na mládež mají stále
větší význam a úspěch. Dalším
důležitým prvkem letošních Dnů
poezie byla větší účast nováčků
a mladších autorů, kteří se velice dobře včlenili do kolektivu
básníků, kteří přijíždějí na Broumovsko pravidelně. Daří se
překonávat jazykové bariery,
rozvíjet kulturu psaného i mluveného projevu, úroveň básní a
vzájemnou spolupráci.
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POLSKI CHÓR CANZONA WYSTĄPIŁ
W MIEJSKIM TEATRZE W BROUMOVIE
We wtorek 18. września 2018
roku w Miejskim Teatrze w Broumovie wystąpił polski chór
CANZONA pod przewodnictwem
dyrygentki Pauliny Pycke.
Koncert rozpoczął się o godz.
18:00 i trwał około godziny.
Szkoda tylko, że uczestnictwo
mieszkanców Broumova na tym
koncercie było tak małe. Żeński
czterogłosowy chór z gminy
Oleszna zaprezentował pieśni
ludowe, sakralne i narodowe.
Chór wykonał także czeską
pieśń „Tancuj, tancuj, vykrůcaj“.
O informacje o chórze poprosiłem szefową chóru panią
Paulinę:
Czy może Pani powiedzieć coś
o chórze? Gdzie już śpiewaliście?
- Trwa to już ponad 25 lat,
od kiedy istnieje nasz chór
i śpiewa nie tylko w Polsce,
ale także u Was w Republice
Czeskiej, następnie w Bułgarii
i we Włoszech. Polska telewizja nagrywała nasz koncert
na Bukowinie, gdzie osiągnęliśmy duży sukces. Naszą patronką
jest pani Izabela Beno, dyrektorka klubu Gokbiz w Łagiewnikach.
Przyjechała również z nami
do Broumova.

Foto: Šárka Krausová

Jak pracuje się pani z dziewczętami z chóru?
- Czasami jest to trochę
skomplikowane – 24 śpiewaczki mają różne problemy, ale ich
zadaniem jest rozwijanie się
i trzeba poświęcić dużo czasu
na próby i ćwiczenie nowych
utworów do naszych występów
- i jakoś nam to idzie.
Na początku Państwa koncertu
było kilka pieśni sakralnych.

Czy oznacza to, że często śpiewacie przy okazji uroczystości
kościelnych?
- M a Pan rację, ale
nasz reper tuar to trochę
mix wszystkiego – pie śni kościelnych, ludowych
i narodowych. Zaczęliśmy też
śpiewać pieśni czeskie. Ćwiczymy je dlatego, że często występujemy na polsko-czeskim pograniczu. Tak jak np. dziś – tutaj
w Broumovie.

Cieszę się, że poświęciła mi
pani swój czas na rozmowę.
Chcę pani podziękować i życzę
sukcesów w pracy, a także zapraszam, abyście jeszcze kiedyś odwiedzili nasze miasto.
Koncert odbył się w ramach
imprezy „Kulturalni razem!“.
Tłumaczenie: Joanna Golak-Cincio

Petr Cirkl

POLSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONA VYSTPUPIL
V MĚSTSKÉM DIVADLE V BROUMOVĚ
V úterý 18. září vystoupil
v Městském divadle v Broumově
polský pěvecký sbor CANZONA
pod vedením dirigentky paní
Pauliny Pycké.
Koncert začal v 18 hodin a
trval skoro hodiny. Škoda jen,
že účast Broumováků na tomto
skvělém koncertu byla tak malá.
Dámský čtyřhlasový pěvecký
sbor z obce Oleszna se představil lidovými písněmi, sakrálními
a národními polskými písněmi.
Soubor také pro tento koncert
nacvičil českou písničku „Tancuj,
tancuj, vykrůcaj“.

O informace o souboru jsme
požádali vedoucí souboru paní
Paulinu:
Můžete mám říci něco o souboru? Kde všude jste s vaším
sborem zpívali?
„Již je to přes 25 let, kdy náš
soubor existuje jsme zpívali nejen
v Polsku, ale také u Vás, v České
republice, dále v Bulharsku a
v Italii. Polská televize s námi natáčela na Bukovině, kde jsme měli
velký úspěch. Naší patronkou se
stala pani Izalela Beno, ředitelka
klubu Gokbiz v Lagiewnikach.
Přijela k s námi i do Broumova“.

Jak se Vám pracuje s děvčaty
z Vašeho souboru:
„Je to někdy trochu složité
– 24 zpěvaček má někdy různé
problémy, ale jejich snaha je se
rozvíjet a to znamená mnoho
času věnovat zkouškám a nacvičování nových skladeb pro naše
vystoupení, a to se nám daří“.
Na začátku vystoupení vašeho sboru bylo několik sakrálních písní. Znamená to, že často
zpíváte i při církevních akcích?
„Máte pravdu, ale náš repertoár je tak trochu mix všeho –
církevních písní, lidových písní a

národních písní. Tak trochu jsme
také začali s českými písničkami.
Ty české cvičíme proto, že často
vystupujeme i v polsko-českém
příhraničí.. Zrovna jako dnes –
zde v Broumově“.
Jsem rád, že jste mě věnoval
váš čas na tento rozhovor. Chtěl
bych Vám poděkovat a popřát,
aby se Vám vaše práce dařila a
abyste náš město opět někdy
navštívili.
Koncert se pod v rámci
akcí „Společně kulturní!“, reg. č.
CZ.11.4.120/-0./15-006/0000058.
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Małgorzata Iwanowska-Ludwińska

KŁODZKO MIASTO TWIERDZY
Agata czuje, jak wirują wokół niej regały pełne książek.
W dodatku, ta Przesieka, że też
ta Marta z Tomkiem pojechali
jak w środek tarczy, właśnie tam!
Dlatego tylko, że Agata naopowiadała im o walońskiej skale.
Coś ich tam wiodło, jakiś magnes,
wywołujący najwidoczniej ciągłe
de ja vu…
- Agata słyszy za plecami
głosy. Nie ma już nawet tyle
siły, żeby się obejrzeć. Chory
kręgosłup znowu ostro daje jej
o sobie znać. Nie dość, że boli,
zsyła też zawroty głowy. Za dużo
tu chodziła, teraz tkwiła przy
komputerze stanowczo za długo.
Słyszy, jak Lena z kimś rozmawia.
Nie widzi jej wcale. Rozwija się
rozmowa o lekturach. O jakiejś
książce, jakżeby inaczej, gdy
jest Lena. I nagle cichy okrzyk
– O, tam, tam! – śmiechy,
szybkie kroki. Ktoś kładzie
rękę na zdrętwiałych plecach
Agi, zagląda z boku w pusty, wygaszony już monitor.
– Agata?! Jak się dobrze składa!
Lena taksuje Agę swym badawczym, choć życzliwym wzrokiem.
– Odkryłaś, widzę, naszą bibliotekę… No, wstawaj, wstawaj! Los
tak chciał, że właśnie zostałam
zaproszona na urocze garden
party. Idziesz z nami! Tu przedstawiła Agatę stojącą obok kobiecie
o otwartej, miłej twarzy i szczerym spojrzeniu. Szczęściara
z Leny – myśli odruchowo Agata.
Jacy kochani ludzie ją tu otaczają. Pan Eustachy, a teraz ta pani,
czuwająca – jak się okazało – nad
zbiorami biblioteki.
Wspomniane garden party
miało się jednak odbyć dopiero
po zmierzchu, gdy letni upał cokolwiek zelżeje, a słońce skryje
się za górą. To aksamitna pora,
w której gama barw przesuwa się
powoli w kierunku błękitów. Agata przepadała za tą porą. Wszystko, co białe w dzień, przechodzi
wówczas w fosforyzujący błękit.
Czerwienie gasną we fioletach,
korony drzew pokrywa laserunek ultramaryn i szmaragdów.
W rzece drżą gwiazdy, a reflektor
aut pędzących w stronę Czech
smagają asfalt żółtym blaskiem.
O takiej właśnie porze Agata
wyruszyła na spotkanie z Leną,
bez której nie trafiłaby na miejsce. Szły pod górę wzdłuż ciem-

nego parku. Mijały stare drzewa
o wyniosłych pniach. Jakieś ławeczki zatopione w zmierzchu,
jak w bursztynie, gąszcze wysokich krzewów, splątane pędy malin albo jeżyn. Szły krawężnikiem
szosy, wdrapując się wysoko, ponad odległe dachy miasta twierdzy. Gorący powiew lata niósł od
szafirowych gór zapachy lasu.
Szosa do Czech została dawno
w dole, z lewej strony.
W końcu Lena energicznie pchnęła jakąś furtkę. Były
na miejscu. W nocnym ogrodzie,
w którym stał w trawach biały
stół, skąpany w blasku świec,
a szczerooka gospodyni przygotowała im wykwintną ucztę.
Agata jadła, piła i słuchała
Leny, z arystokratycznym wdziękiem snującej swoje opowieści,
Agata określiła je sobie w myślach w taki, a nie inny sposób,
ponieważ wszystko, co mówiła
Lena, nosiło piętno wysokiego
lotu, delikatności i mądrości.
Słuchało się jej z przyjemnością,
bez względu na to, czy wywód
jej dotyczył przygód obu pań, jadących rowerami w góry, czy też
subtelnej analizy przeczytanej
przez Lenę książki.
W końcu niebo nad ogrodowym stołem przyozdobionym
płomykami świec, zmieniło
barwę z granatowej na aksamitnie czarną i Agata pożegnała się opuszczając garden party
i udając się samotnie w stronę
miasta – w dół, wzdłuż mrocznego parku z baśni braci Grimm.
Szła szybko, niemal biegła w dół,
dreptała stromiznami kolejnych
alejek, schodków i chodników.
Sprawiało jej zmysłową radość, że
tak pędzi ciemną nocą, że przeskakuje niemal niewidoczne kamienie i korzenie starych drzew.
Niosły ją różnice wysokości i wyborny alkohol, jako że
urocza gospodyni serwowała
im eleganckie wino. Niby nic,
ale Agata od ośmiu długich
lat nie piła ani kropli alkoholu.
Wycieńczona psychicznie żałobą, chorobami urojonymi oraz
prawdziwymi, własną egzaltacją
…Była jak nadczuły i rozdygotany instrument, reagujący burzą
na najmniejszy impuls.
Wpadła zdyszana do domu
szaf, ryglując za sobą skwapliwie

zamek, dzieło pana Eustachego.
Rzuciła się na łóżko, nie zapalając
nawet światła. Słuchała swego
pulsu, tętniącego w uszach,
w absolutnej ciszy tego niezwykłego pokoju.
Nie wiedziała już, czy słucha
tego rytmu na jawie jeszcze,
czy już śpiąc. Na tło mrocznych
konturów pianina i szafy nakładały się jej bowiem inne, nowe
rzeczy. Chyba więc śniła, skoro
tak? Widziała, na przykład porozrzucane przed sobą w nieładzie
pożółkłe kartki, a każda z nich
miała w swojej środkowej części
wklęśnięcie w kształcie prostokąta, jakże charakterystyczne
dla dobrze odciśniętych odbitek
graficznych. Ręce Agaty same wyciągały się ku owym arkuszom,
odruchowo je porządkując. Odkładając je starannie na drugą
stronę, niejako „twarzami widza”.
Były to misternie ryte akwaforty w kolorze sepii. Odwracała
je ostrożnie, a one natychmiast
wciągały ją w swój niezwykły klimat. Jedna po drugiej, mówiły
o krainie dawnych gór, wiosek
i maleńkich miasteczek – tak, jak
je widział przed blisko stu laty
ich autor.
Na jednej z nich – ukośne
słońce poranka złoci szczyty
na pół wiejskich domostw. Drogą wędruje jakiś starszy człowiek
w długim płaszczu, uchylający
właśnie kapelusza przed mijaną figurą Matki Boskiej Śnieżnej.
Figura zaś stoi na kamiennej
kolumnie i otoczona jest drewnianym płotkiem, pod którym
przycupnęła czytająca książkę
dziewczynka. Obok, stara kobieta w śląskiej chuście rozmawia
leniwie z kimś, kto niesie w obu
dłoniach dwa srebrzyste dzbany
wody z pobliskiej pompy ulicznej.
I data: 1927.
Leżąca obok, mniejsza nieco
grafika przedstawia taki sam słoneczny poranek prostych ludzi,
ale jakby od środka, od wnętrza
starej karczmy z drewnianymi
filarami, podtrzymującymi jej
rozległy strop. Na stołach stoją
jeszcze od wczoraj niedopite kufle i rzeźbione szklanice, a sprzątająca tą salę kobieta, schyla się
w blasku wschodzącego słońca,
wymiatając na szuflę pył. Blask
zza okna rozświetla mroczne
wnętrze karczmy.

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska

Kolejna rycina, to wizerunek
kamiennej rzeźby świętego Jana
Nepomucena wśród prastarych
lip rynku; figura stoi u szczytu
porosłych traw, kamiennych
schodów, a za nią widać skryte
gdzieś w głębokim mroku – łuki
i arkady barokowych kamieniczek.
Jeszcze inna praca – to widok
na kościół w śląskiej Lubawce.
Wierni idą wąskim zaułkiem
pod górę, ku jego bramie. Bliżej
– podcienia maleńkiego rynku,
dzieci w białych fartuszkach i kobieta z niemowlęciem na ręku.
Ogląda to wszystko przez okno
starzec z długą, porcelanową
fajką. Bezwładne nogi ułożono
mu troskliwie na taborecie. Patrzy za okno, pośród pelargonii
i haftów firanki.
Kolejne dzieło: nocny strażnik powoli wędrujący w księżycowym blasku, wąską uliczką,
pośród bruków miasteczka.
Domy tkaczy śląskich, z archaicznymi podcieniami z drewna. Kobieta w chuście, nabierająca z pompy wodę, przed jednym
z tych domów.
Dwór i zabudowania folwarczne magnackiej rezydencji,
z krzątaniną chłopów dźwigających w koszach i worach towary
na wiejski targ.
Uliczka w Lądku, prowadząca
stromo ku rozświetlonemu słońcem placowi ratuszowemu. Widać, że to jakieś święto, bo nad
wąskim zaułkiem przerzucono
girlandy ze świerkowych gałązek,
a z okien kamienic wiszą długie
flagi. Z cienia wyłania się stara
kobieta w czarnej sukni do ziemi, idzie zapewne z porannego
nabożeństwa z kościoła.
Następna grafika: choinka
w blasku świeczek, stojąca
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na stole ubogiej izby jakiegoś młodego leśnika. Chłopak
przystanął przed nią, odwrócony do nas plecami. Gra na
skrzypcach. Obok siedzi jego
młoda żona z małym dzieckiem.
Za oknem widać śnieżne góry
i nieliczne, nocne światełka
w odległych domostwach.
Górski cmentarzyk, zapadły w wysokie trawy. Otaczają go wyniosłe świerki, tuje
i modrzewie. Kamienne krzyże, ukryte pod mchem. Z trudem je dostrzegamy pośród
bluszczu, któr ym porosły
w ciągu wieków.
Dalej jest oczywiście kobieta z lornetką w dłoni, dźwigana

w lektyce przez dwójkę krzepkich
drwali, czy górskich pasterzy. Idą
w górę, wysoką, stromą ścieżką
pośród skał.
Są również szklarze muzealni, wydmuchujący z całą mocą
płuc swe unikalne dzbany,
banie i karafy. I zielarz zwany
laborantem, włóczykij górski,
wciągający z lubością w nozdrza zapach roztartej w dłoni
macierzanki.
Są wszyscy, o których już
od bardzo dawna świat zapomniał. Przepadła pamięć o nich
w tych kotlinach, w których byli
przez stulecia solą ziemi. To ci,
których ocalił od niebytu rylec
artysty, wędrującego pieszo po

tych górach, prawie przed stu
laty...
- Ostatnia z akwafort przedstawia cienisty, zalesiony przełom górskiego strumyka w
dzisiejszej Przesiece. Centralną część kompozycji wypełnia
poziomo spłaszczony głaz,
z dwóch stron obejmowany
przez rozdzielający się w tym
miejscu nurt potoku. Na głazie przykucnęła kobieta, która
właśnie wyciąga z podróżnego worka skromne smakołyki
i układa je na tym omszałym
blacie kamiennego stołu, ukrytego przed ludźmi w samym
środku lasu.

Jej szczupłe dłonie przytrzymują ostrożnie jakieś śliwki
i jabłuszka, chroniąc je przed
stoczeniem się do wody,
a wzrok błądzi w górze, wśród
urwistych skał. – Tomek! – woła
kobieta energicznie. – Zejdź
stamtąd, w tej chwili!
Młody wędrowiec zwany
Tomkiem siedzi tymczasem
okrakiem na najwyższym z okolicznych głazów, w zachwycie
obserwując żółtą, górską pliszkę, wywijającą swym długim
ogonkiem na korzeniu świerka, tuż nad rwącym nurtem
strumyka.

Julian Golak

SPOTKANIE Z KONSULEM W UTW W NOWEJ RUDZIE
W dniu 8 października 2018
roku Konsul Arkadiusz Ignasiak spotkał się z członkami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nowej Rudzie, podczas którego opowiadał o swojej pracy
Konsula Honorowego Republiki
Czeskiej we Wrocławiu. Wskazał
na duże ożywienie w kontaktach
polsko-czeskich, jakie w ostatnich kilkunastu latach nastąpiło
dzięki różnorodnym inicjatywom
organizowanym na pograniczu
polsko-czeskim. Konsul szczególnie wyróżnił Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”, jako wzorcową akcję
organizowaną już od 29 lat , która
znacznie przyczyniła się do poprawy relacji polsko-czeskich
i likwidacji narosłych przez lata
złych stereotypów.
Ponadto powiedział, że chętnie przyjeżdża do Nowej Rudy,
bo w tym mieście, już od ponad
25 lat mieści się główna siedziba
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej i mieszkają tutaj ludzie
tworzący najwięcej istotnych
i udanych wydarzeń społecznokulturalnych na pograniczu.
Jednocześnie wskazał, że od

Konsul Honorowy Republiki Czeskiej Arkadiuszz Ignasiak na spotkaniu z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie.

dwóch lat objął także patronat
honorowy nad kolejnym wydarzeniem, jakim jest Konkurs
Wiedzy o Polsce i Czechach. Ta
nowa inicjatywa jest adresowana dla czteroosobowych drużyn
szkolnych z Polski i Czech. Kon-

kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej. Drużyny rozwiązują najpierw test pisemny,
a następnie biorą udział w zajęciach praktycznych, w których
wykazują się wiedzą na temat

współpracy społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Chętnie
będzie w dalszym ciągu patronował tym cennym inicjatywom
na pograniczu polsko-czeskim.

Małgorzata Bednarek
Przewodniczka sudecka, po Pradze czeskiej, pilotaż wycieczek.
www.latarniczka.wordpress.com
e-mail: ladek.bednarek@gmail.com
tel. +48 881 410 979
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Teresa Bazała

KONKURS „CO WIESZ O POGRANICZU POLSKO-CZESKIM?

Wspólne zdjęcie uczestników Konkursów i opiekunów. Foto: R. Bergman.

Finał międzynarodowy konkursu „Co wiesz o pograniczu
polsko-czeskim? Ziemia Kłodzka i Nachodska” odbył się w tym
roku 18 października w Szkole
Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie. Celem konkursu jest stałe
pogłębianie wiedzy uczniów
ze szkół podstawowych po obydwu stronach granicy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym
Ziemi Kłodzkiej i Ziemi Nachodskiej oraz o współpracy przygranicznej w Euroregionie Glacensis.
Finał międzynarodowy odbywa
się na przemian w jednym roku
w Nowej Rudzie, w następnym
w Červenym Kostelcu w Republice Czeskiej. Uczniowie rozwiązują
zadania konkursowe w druży-

nach dwuosobowych, złożonych
z Polaka i Czecha, dobieranych
przez losowanie. W konkursie wykazują się znajomością geografii,
historii, atrakcji turystycznych
pogranicza polsko-czeskiego,
podstawowego słownictwa
polskiego i czeskiego, wiedzą
o Euroregionie Glacensis.
W tym roku w finale wzięli
udział uczniowie ze szkół podstawowych w Nowej Rudzie:
SP nr 6 i SP nr 7 oraz ze Szkoły
Podstawowej z Jugowa. Stronę
czeską reprezentowali uczniowie
ze szkół w Machowie, Policach
nad Metują i Červenym Kostelcu. Konkurs przebiegał w miłej
atmosferze, uczniowie musieli
porozumiewać się ze sobą, po-

Zwycięska drużyna z Komisją Konkursową. Foto: Richard Berman

znając język sąsiada, korzystali
też ze znajomości języka angielskiego. Konkurs nadzorowała komisja w składzie: Teresa Bazała wiceprzewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”, Dariusz Chojecki Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie, Richard
Bergman - wicestarosta miasta
Červený Kostelec, Jan Nawrat nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Machowie.
I miejsce zdobyła w Konkursie
drużyna w składzie: Kamila Molenda (SP NR 6 W Nowej Rudzie)
i Vendula Kubečková (SP Machov), II - Dariusz Redlicki
(SP NR 7 Nowa Ruda) i Car-

Drużyny przy pracy. Foto: Richard Berman

men Arribasova (SP Machov),
III - Mieszko Małodobry
(SP w Jugowie) i Eliška Jirmanova (SP W Machowie) Konkurs zakończył się wręczeniem nagród,
zrobieniem wspólnego zdjęcia
i poczęstunkiem. Fundatorami
nagród byli: Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego, Powiat Kłodzki
i Gmina Miejska Nowa Ruda.
Informacja o wszystkich sponsorach podana została ustnie
oraz umieszczona na dyplomach
dla wszystkich uczestników i podziękowaniach dla opiekunów.
Konkurs znacząco przyczynił się
do poszerzenia wiedzy uczniów
o współpracy transgranicznej
i Dolnym Śląsku.
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WYSTAWA: WYDOBYLI PIĘKNO ZATRZYMALI CZAS
7-21 listopad 2018
Sala Wójtowska / Stary Ratusz
Muzeum Miejskie Wrocławia
Wernisaż: 7 listopada 2018 / godz. 17.00
Wystawa ta to wyjątkowe
przedsięwzięcie kulturalnoartystyczno-konserwatorskie.
Przedstawia obiekty zabytkowe oraz prace konserwatorów
z różnych dziedzin, działających
w Sekcji Konserwatorów Dzieł
Sztuki przy Okręgu Wrocławskim ZPAP oraz pracujących
na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Plansze o tematyce
z zakresu konserwacji malarstwa,
kamienia, architektury, papieru,

skóry, tkaniny, metalu i ceramiki,
przedstawiać będą etapy procesu
konserwatorskiego. Nasze prace
obok artystów, rzemieślników
i architektów stanowią dużą część
Dziedzictwa Polski, jak i Europy,
tak często i chętnie odwiedzanego i podziwianego przez miliony turystów we Wrocławiu
i na Dolnym Śląsku. Na Wernisażu zbędzie można zapoznać się
z historią i działaniami Sekcji, wyświetlona zostanie prezentacja

oraz film o Zenonie Bradke. Doceniając dotychczasowe działania
członków Sekcji na polu kultury
i konserwacji – dziewięciu z nich
zostanie odznaczonych przez
MKiDN odznakami: ,,Za opiekę
nad Zabytkami”, ,,Zasłużony dla
Kultury Polskiej” oraz ,,Gloria
Artis”.
Bez wątpliwości możemy powiedzieć: Wydobyliśmy piękno,
zatrzymaliśmy czas!

WACŁAW SZPAKOWSKI (1883-1973). LINIE RYTMICZNE
8-29 listopada 2018, Budapeszt
PLATÁN GALÉRIA
1061 Budapest, Andrássy út 32.
Wernisaż: 8.11.2018 / 18.00
HYBRIDART SPACE
1052 Budapest, Galamb utca 6.
Wernisaż: 8.11.2018 / 19.30
Wystawa w Galerii Platan
Instytutu Polskiego oraz towarzyszący jej pokaz w Galerii Hybridart Space zaprezentuje twórczość Wacława Szpakowskiego,
polskiego artysty, tworzącego
w pierwszej połowie XX wieku –
jednego z prekursorów abstrakcji
geometrycznej w sztuce światowej. Wystawy są wyborem prac

Materiały prasowe pochodzą od organizatorów.

z monograficznej prezentacji
dzieł Szpakowskiego, przygotowanej przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu w 2016
roku. Linie rytmiczne to powstałe
w latach 1900-1951, budowane
z jednej nieprzerwanej linii –
piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy o charakterze
wizualno-czasowym. Wacław
Szpakowski – urodzony w Warszawie (1883), zmarł we Wrocławiu (1973), gdzie mieszkał
od 1945 roku. Pierwsza prezentacja jego prac odbyła się już po
śmierci artysty, w Muzeum Sztuki
w Łodzi w 1978, a pierwsza wystawa monograficzna – w 1992
roku w Brukseli (galeria Atelier

340 i Muzeum Narodowe w Warszawie). Dzieła Szpakowskiego
brały udział w ważnych wystawach polskiej sztuki za granicą
(Presences Polonaises, Centrum
Pompidou, Paryż 1983; Europa,
Europa, Bonn 1994; Abstrakce.pl,
Ołomuniec 2018). Pokazane również były w Museum of Modern
Art w Nowym Jorku, 2012/2013,
na wystawie Inventing Abstraction 1910–1925, podsumowującej początki nurtu sztuki abstrakcyjnej na świecie.
Wacław Szpakowski wprowadził oryginalną koncepcję
obrazu – jego dzieła można
określić jako swoiste „obrazy czasowe”. Dla widza stykającego się

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
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po raz pierwszy z tymi rysunkami
niezwykle atrakcyjne może być
odkrywanie ich rytmu, rozpoznanie i prześledzenie ich wizualnoczasowej struktury. Zaskakująca
jest ich ponadczasowa aktualność, nowoczesna graficzna
świeżość. Autor budował Linie
rytmiczne odnosząc się do obserwacji natury, muzyki i psychiki
ludzkiej, a więc wartości nieznających ograniczeń czasowych
i przestrzennych. Dwie uzupeł-
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niające się wystawy w Budapeszcie pokazują oryginalne rysunki
oraz przybliżają współczesnemu
odbiorcy ich sens przy użyciu nowoczesnych technologii. Galeria
Platan, należąca do Instytutu Polskiego w Budapeszcie, będzie
miejscem spotkania z wybranymi oryginalnymi rysunkami
oraz szkicami i notatkami artysty.
Jako współczesny aneks przedstawiona zostanie animacja wybranych rysunków, pozwalająca

na poznanie sposobu budowania
obrazu przez Szpakowskiego.
W galerii Hybridart widz będzie
miał okazję wejść w świat wybranej Linii rytmicznej na mocno
powiększonej reprodukcji wypełniającej całe pomieszczenie
i prowokującej do spojrzenia
na koncepcję autora z różnych
perspektyw. Galeria będzie też
miejscem działań performatywnych i dźwiękowych, bazujących
na Liniach rytmicznych.

WYSTAWA POPLENEROWA DOLNOŚLĄSKICH
WARSZTATÓW SZKŁA ARTYSTYCZNEGO. EKSPERYMENT
16 listopada – 20 grudnia 2018
Wernisaż: 16 listopada 2018, godz. 16.00,
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28
e-Glass Festival 2018

Artyści: Kalina Bańka, Katarzyna
Harasym, ILLOLA (Patrik Illo, Aleksandra Stencel), Mariusz Łabiński,
Ryszard Więckowski, Igor Wójcik,
Magdalena Wodarczyk
Studenci: Joanna Bujak, Klaudia
Dobek, Dominika Łaska, Emilia
Marcjasz, Katarzyna Pilic, Aneta
Kilińska
Kurator wystawy: Mariusz Łabiński
Prace prezentowane na wystawie zrealizowane zostały podczas Dolnośląskich Warsztatów
Szkła Artystycznego. EKSPERYMENT w dniach 15-25 sierpnia
2018 roku, zorganizowanych
przez Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu. Jest to kontynuacja tradycji festiwali e-Glass
odbywających się od 2008 roku,
unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie
sztuki i wzornictwa szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie
starych, często zapomnianych,
technik formowania szk ła

na gorąco, edukacja artystyczna, twórcze podejście do materii
szkła oraz jego popularyzacja.
W ramach projektu odbyły się
otwarte dla publiczności pokazy i warsztaty wykonywania witrażu, formowania szkła
na palniku gazowym i hutniczego formowania szkła na gorąco,
warsztaty projektowania szkła
dla studentów, działania plenerowe oraz sympozjum poświęcone
szkłu artystycznemu i użytkowemu w kontekście współczesności
i historii. Większość wydarzeń
odbyła się na południu Dolnego Śląska, w uznanym od wieków ośrodku hutnictwa szkła,
na pograniczu Karkonoszy i Gór
Izerskich. Projekt realizowano:
w Leśnej Hucie (Szklarska Poręba), w Hucie Julia (Piechowice),
w Hucie Szkła Martin Štefánek
w Desnej (Czechy) oraz na terenie dawnej Huty Karlsthal,
obecnie Stacji Turystycznej ORLE
(Szklarska Poręba-Jakuszyce).
W artystyczno-edukacyjnym
przedsięwzięciu udział wzię-

li artyści, studenci, historycy
sztuki, hutnicy i technologowie
szkła. Swoje projekty realizowali
studenci z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu: Joanna Bujak,
Klaudia Dobek, Dominika Łaska, Emilia Marcjasz, Katarzyna
Pilic oraz Akademii Sztuk Pięknych Warszawie: Aneta Kilińska
i dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem artyści: Kalina Bańka, ILLOLA (Patrik Illo, Aleksandra
Stencel), dr Mariusz Łabiński,
prof. Ryszard Więckowski, Igor
Wójcik, Magdalena Wodarczyk
(gość specjalny) oraz prowadzący
warsztaty plenerowe: Katarzyna Harasym i Jakub Kwarciński.
Wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu, nowe inspiracje, eksperymenty, zaowocowały znakomitymi dziełami sztuki
i wzornictwa szkła, które można
zobaczyć na wystawie.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
oraz Budżetu Województwa
Dolnośląskiego.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Współorganizator:
Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, My.Aktivity
o.p.s.
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WYSTAWA „POWRÓT ‘68” JAN BORTKIEWICZ
13-30 listopada 2018, ul. Oławska, Wrocław
21 sierpnia 1968, wczesny
poranek, na bezchmurnym wrocławskim niebie sznur czterosilnikowych samolotów lecących
w kierunku południowo-zachodnim. Oficjalne pełne triumfu
komunikaty „wojenne” konfrontowane były z informacjami zachodnich komentatorów, prezentowanymi na falach Radia Wolna
Europa. To z nich dowiedzieliśmy
się o inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.
Rozpoczęła się operacja „Dunaj”
Wojsku Polskiemu przypadł
w udziale „szturm” na niebronione Hradec Králové, po zdobyciu
którego Wojciech Jaruzelski uzyskał zaszczytny tytuł Zdobywcy
Hradca. Czesi i Słowacy nie przejawiali entuzjazmu z powodu
tej „bratniej pomocy przeciwko
planowanemu atakowi Imperialistów”, w Pradze spalono kilka
czołgów. 7 września 1968 pijany polski żołnierz Stefan Dorna
zastrzelił dwóch czeskich mieszkańców Jičina. Armia Radziecka
straciła 12 żołnierzy, a 25 zostało
rannych. W katastrofie helikoptera w pobliżu miasta Teplice zginęło dwóch radzieckich reporterów.

Wojska bułgarskie straciły dwóch
żołnierzy, a 2 Armia Wojska Polskiego dziesięciu. Bilans operacji
„Dunaj” to 108 zabitych i blisko
500 rannych obywateli Czechosłowacji. Z kraju wyemigrowało
również ok. 370 tysięcy Czechów
i Słowaków.
Oficjalnie odtrąbiono wielki
sukces, działania reformatorskie
pod przywództwem Pierwszego
Sekretarza Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Czechosłowacji Aleksandra Dubčeka zostały
cofnięte. Rzeczywisty cel operacji
„Dunaj” został osiągnięty. Utworzona z wprowadzonych na terytorium Czechosłowacji Centralna
Grupa Wojsk Armii Radzieckiej,
pozostała tam do 1991 roku.
Formalna okupacja skończyła
się już jesienią 1968 roku. Zimne
noce i nocowanie pod namiotami w oczywisty sposób wpłynęło
na morale niedoświadczonych
żołnierzy Układu Warszawskiego
i ich stan fizyczny. Wielu z nich
uczestnictwo w tej „wycieczce”
okupiło utratą zdrowia. Oczywiście prasa i telewizja o tym nie
wspominały, zamieniając rzetelną informację na pełne triumfu

relacje o wielkiej wdzięczności
Czechów i Słowaków za udzielenie „bratniej pomocy”.
Powracające do kraju Wojsko
Polskie nie doczekało się także
wdzięczności od polskiego
społeczeństwa, którego ogół
był zdecydowanie przeciwny
stłumieniu „praskiej wiosny”. Powszechnie wyrażano solidarność
z Czechosłowacją i ubolewano, że
doświadczona napaściami Polska
stała się teraz agresorem. Uroczyste powitanie zhańbionego
Wojska Polskiego we Wrocławiu
było zainscenizowanym przedstawieniem, na które pod przymusem zagoniono pracowników
zakładów pracy. Napisy na transparentach, wychwalające wojsko,
nie oddawały prawdziwego nastroju mieszkańców Wrocławia –
świadomych komunistycznej
propagandy. Prezentowane
przy ul. Oławskiej we Wrocławiu
czarno-białe zdjęcia, autorstwa
Jana Bortkiewicza, przedstawiają historyczny moment: sceny
z powitania na wrocławskim
placu Wolności „zwycięskiego”
Wojska Polskiego…

BASS & BEAT FESTIVAL 2018
7-8 grudnia, Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław
7-8 grudnia 2018 odbędzie
się kolejna edycja Bass & Beat
Festival. Tegoroczna edycja Festiwalu to dwa dni wypełnione
koncertami, a także warsztaty,
szkolenia i spotkania z artystami. Całość wydarzeń muzycznych odbędzie się w oprawie
wizualizacji Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu.
W ciągu dwóch festiwalowych
dni na scenach Impartu usłyszymy łącznie 8 zespołów,
3 premiery, ponad 60 artystów z Polski, Francji, Norwegii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
W piątek, 7 grudnia o godzinie
19:00 premierę będzie miał międzynarodowy projekt muzyczny
pod nazwą #PaderevskyOrche-

stra. Muzyczne przedsięwzięcie
tworzone przez artystów z Polski,
Norwegii, Rumunii oraz Francji,
łączy elementy muzyki klasycznej, jazzowej i elektronicznej.
6-osobowy zespół zagra z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej uczniów dolnośląskich
szkół muzycznych O godzinie
21:00 zagra zespół Spirit Fingers.
Jazzowa supergrupa utworzona w Stanach Zjednoczonych,
prowadzona jest przez pianistę
Grega Spero. Zespół tworzą
Dario Chiazzolino – gitara elektryczna, Hadrien Feraud – gitara basowa oraz Mike Mitchell –
perkusja. Muzyka tej formacji
łączy nowoczesne brzmienie,
mocne popowe melodie, wirtuozerię i wymagające improwizacje, przypominające grupy

takie jak GoGo Penguin i E.S.T.
W sobotę, 8 grudnia wystąpi
zespół MOA oraz brytyjska wokalistka Yazmin Lacey, której
muzyka łączy w sobie wrażliwość
i szczerość przekazu z brzmieniem muzyki soul i witalnością
jazzu. Yazmin śpiewa z bezpośredniością i emocjonalną klarownością, śpiewa prosto, otwarcie i dojmująco. Jej album Black
Moon wywołał spore zamieszanie
na Wyspach. Występ na BBF będzie jedynym koncertem Lacey
w Polsce.
MOA – wielk i w ygrany
Opolskich Debiutów 2017, polski przedstawiciel muzycznego storytelling’u. Zespół MOA
to britpopowy projekt, który liczy
pięć osób, a na jego czele stoi
obdarzona bardzo delikatnym
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i ciepłym głosem Marta Fitowska – odpowiedzialna również
za teksty piosenek. Na scenie
kameralnej zagrają finaliści
plebiscytu Bass & Beat Festival.
Plebiscyt wciąż trwa – czekamy
na wyniki, kogo wybierze publiczność. Festiwalowi towarzyszy wystawa Pracowni Fotograficznych Technik Obrazowania,
stworzona przez z wrocławską
Akademię Sztuk Pięknych. Ko-
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lejnym wydarzeniem towarzyszącym będzie pokaz filmów
„Artyści Razem – wrocławskie
środowisko twórcze w kadrze
filmowym”.
W przerwach między wydarzeniami festiwalowymi zapraszamy na Gastro Meeting.
Na dziedzińcu Impartu czekają
na Was naprawdę najlepsze food
trucki w mieście.
Bass & Beat Festival to czas

i przestrzeń do twórczych rozmów o tym, co w życiu ważne.
Bądźcie z nami 7 i 8 grudnia!
Bilety:
30/50 zł: przedsprzedaż
45/65 zł: w dniu koncertu
Więcej informacji na:
Facebook:
https://www.facebook.com/
BassBeatFestival/
www.bassandbeat.pl

TOMASZ DOMAŃSKI. POMNIKI CZASU / PREMIERA KSIĄŻKI
listopad/grudzień 2018
Premiera – listopad / grudzień 2018
Wydawca: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Monografia Tomasza Domańskiego, artysty działającego
w obrębie sztuki akcji, sztuki efemerycznej i dekonstrujących ją
procesów.
Publikacja jest retrospektywą
działań artystycznych Domańskiego, które rozpoczęły się we
Wrocławiu na początku lat dziewięćdziesiątych i są realizowane
do dziś. Zawiera unikalny materiał ikonograficzny dokumentujący prace artysty. Obok tekstów
autorskich, opisujących osobiste
zaangażowanie i motywacje,
książka zawiera komentarze,
recenzje, teksty krytyczne objaśniające rozumienie Pomników
Czasu jako monumentu relatywnego w kategorii współczesnej
rzeźby. Znaczną część monografii stanowi „Życiorys ilustrowany” napisany przez Tomasza
Domańskiego, ukazujący wiele
faktów z jego artystycznej biografii i kulisy powstawania poszczególnych realizacji. Artysta
o Pomnikach Czasu pisze, że są
„realizacją obiektów tworzonych

z zamysłem obserwowania działania czasu w materii”. Nie jest
tutaj istotne skończone dzieło
sztuki, ważny jest proces jego
powstawania, cykl życia dzieła,
którego częścią są także destrukcja i dematerializacja. Poczucie
tymczasowości i przemijania
zostały immanentnie wpisane w tę twórczość. Domański
w swoich pracach odwołuje się
do skrajnych kategorii, łącząc je
w nierozerwalne pary: życie –
śmierć, natura – kultura fizyczność – metafizyka, życie – sztuka, a właściwie w tym przypadku
należałoby napisać życiosztuka.
„Pomnik i C zasu potrafią zatrzymać ludzi, zachęcić
do partycypacji w niełatwej
sztuce koncepcyjnej, a zwłaszcza
w jej efemerycznej odsłonie. Wydaje mi się, że ten fenomen karmi
się naszym strachem; witkacowskim bólem istnienia i tajemnicą bytu, nostalgią przemijania,
«smutkiem szczęścia» Leopolda
Staffa, a w końcu atawistycznym
lękiem przed śmiercią. Pomniki
Czasu w sposób metaforyczny
przetransponowały te obawy
i zahibernowały je w lodową bryłę tymczasowego przetrwania.
W tak zaaranżowanej narracji
przemijania odnalazłem swój
język do opisania czasu w sztuce,
a ponieważ ten wątek mechaniki
świata dotyczy nas wszystkich,
staje się uniwersalny. We wspólnym odczuwaniu upływu czasu
tkwi siła oddziaływania tego cyklu. Używam abstrakcyjnej formuły do przedstawienia swoich
przemyśleń i przeczuć, by po
chwili poprowadzić odbiorcę
do sedna i istoty mojej intencji.
Gdy publiczność je odkrywa, staje się odrobinę silniejsza w swojej prywatnej bitwie z czasem.”
(T. Domański, Życiorys ilustrowa-

ny, w: Tomasz Domański. Pomniki
Czasu, Wrocław 2018)
Tomasz Domański
Urodzony w 1962 roku
w Giżycku. Artysta multimedialny, zajmuje się sztuką efemeryczną. Pracuje przeważnie
z naturalnymi materiałami: wodą,
lodem, ogniem, drewnem, słomą, popiołem, metalem, wykorzystując właściwe im procesy.
Sięga po nowe media – wideo
i techniki cyfrowe – tworząc filmy
i animacje jako integralne elementy wielu swoich realizacji.
W 1993 roku ukończył Akademię
Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
a w 2003 uzyskał tytuł doktora.
W 1995 przebywał na rocznym
stypendium w Indiach na uniwersytecie w Varanasi (Banaras
Hindu University). Był pięciokrotnym stypendystą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz wielu fundacji, m.in. Pollock-Krasner z Nowego Jorku,
Laurenz Foundation z Bazylei,
Elizabeth Montag z Bonn, UNESCO-Aschberg z Paryża, Adolpha i
Esthery Gottlieb z Nowego Jorku.
W 1997 roku reprezentował Polskę na IX Triennale Sztuki Współczesnej w New Delhi. W latach
2000–2004 pełnił funkcję członka Rady Programowej Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku. Był
nominowany do Paszportu „Polityki”. Brał udział w pięćdziesięciu wystawach indywidualnych
i ponad stu zbiorowych.
Od 2002 roku we wsi Komorowice
na Dolnym Śląsku realizuje projekt symbiotycznego ogrodu
rzeźb – WIEŻOGRÓD / TowerTopia.
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Kulturní program
Kulturní
září 2018program
Sobota 1. 9. 18:00

únor 2014

MĚSTO BROUMOV
ZÁVĚREČNÝ
KONCERT

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov, Kateřina
Kněžíková
soprán, Milan Al-Ashab – housle, Zdeněk
1. 2. –20:00
Klauda – dirigent, L´Armonia Terrena – orchestr
Pořádá: Za poklady Broumovska o.p.s.
Vstupné dobrovolné – výtěžek putuje na pomoc kostelům

odborného učiliště včelařského v Nasavrkách, dále je
majitelkou včelí farmy. Rezervace:
martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
Vstupné: 60,- Kč/30,- Kč (děti, studenti a U3V)

Sobota 15. 9.

15. 2. 20:00

8:30 - 13:00

IP!
Náš T

Pátek 28. 9.

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
8:30

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE

PODZIMNÍ
TRH PLES
V KLÁŠTEŘE
Kostel A
sv. Václava
PODNIKATELŮ
ŽIVNOSTNÍKŮ
SPOLEČENSKÝ
PLES
Nenechte si ujít tradiční podzimní trh v areálu

Ples pořádaný pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

9:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
s historickými kolotoči
K tanci hraje Swing Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
produktů a občerstvení.
Mírové náměstí
Zájemci o stánek se mohou hlásit
na emailu:
A.Davison,
Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
dana.cernotova@broumovsko.cz
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
9:30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
Nádvoří broumovského kláštera
zahrada Pořádá: Podnikatelský
KDaStřelnice.
klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Sv. Václav se svou družinou započne svou
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
cestu na Mírovém náměstí u kostela
Vstup zdarma.
sv. Václava v Broumově

benediktinského kláštera. Chybět
hudební
skupina
v Podkrkonoší
3. – Hraje
28. 9. po
– pá 8:30
– 16:30Geny – Rtyně broumovského
nebude bohatá nabídka kvalitních regionálních
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč

Den fotografie v Broumově

Vernisáž vítězných fotografií a vyhlášení výsledků
mezinárodní soutěže „47. ročníku Ratibořického
3. 2. okruhu“se
– 21. 2. uskuteční
8:00 – 16:00
mapového
1. 9. ve 13: 30.
Následovat bude setkání se Stanislavem Voksou na
téma „Co fotí Stanislav Voksa“. Poutavé vyprávění
o cestě k fotografii a vydaným knihám.
17. 2. 19:00
z období
1965
- 1995
| Autor Miroslav
Holča
Neděle
16. 9. 14:00
Výstavní
síň na Staré
radnici
v Broumově.
Vernisáž
sobotu 1.2.2014
v 16.00
hodin. Výstavní síň Staré radnice
Pořádá:
Město vBroumov,
Sekce fotografů
regionu
Náchod, Městský klub v Novém Městě nad Metují,
Taneční odpoledne.
Fotoklub Broumov. Vstupné dobrovolné.
KD Střelnice. Pořádá Senior klub Broumovanka, z. s.

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

PEKLO V HOTELU

BROUMOVANKA

9. 2. 14:00

Pátek 7. 9. 21:00

POBROUMOVANKA
STRNIŠTI
BOS
– letníPořádá:
kinoKlub seniorů Broumov
Taneční
odpoledne.
KD Střelnice.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu
Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je
rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy
12. 2.
19:00
na venkov
k příbuzným.
Městečko, kde chlapec dosud
trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem…
Areál Dětského hřiště.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

Úterý 18. 9. 18:00

10:00

Náš
MICHAL TUČNÝ revival

TIP!

Nejslavnější písně Michala Tučného
v původním aranžmá a tóninách

WESTMINSTER
12:00

SVATOVÁCLAVSKÝ
Divadelní
soubor J. K.
KONCERT – Chór
Canzona

HAŠLERKA

Zazní písně z pera Karla Hašlera (Po starých
zámeckých schodech, Strahováček,
je Praha? Naše!)
Tyl,ČíMeziměstí

Dámský čtyřhlasý pěvecký
sbor z polské obce Oleszna.
š TIP!
13:00
BONSAI
č. 3vlády, není
Bláznivá komedie o tom, že
ani když
jste členem
Městské divadlo
NáBroumov.
Pořádá: Město Broumov.
folková
kapela, která
slaví si
20.k výročí
jednoduché si něco začít s vdanou
sekretářkou.
A vybrat
záletům
Vstupné zdarma.
hotel, kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí,
POHÁDKA
PRO DĚTI
14.30
je přímo katastrofa. To potom
potřebujete
spolehlivého
osobního
Čtvrtek 20. 9. 19:00 tajemníka, který vám dokáže vyrobit
Divadlo
Kapsa,
Andělská
Hora. zůstává
Mírové náměstí.
takové
alibi,
nad kterým

TRAVESTI SHOW

TECHTLE
MECHLE
Sobota
8. 9. 13:00

KLÁŠTERNÍ
BURČÁKOBRANÍ PŮJČKA
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila

rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a
ZA OPLÁTKU

Pořádá:
Město Broumov,
ZUŠ Broumov
a Římskopodváděný manžel, je jasné,
že v hotelu
musí vypuknout
peklo...
NOvoměstská DIVadelní SEbranka, Nové Město nad
katolická farnost Broumov.
Tradiční ochutnávka burčáku od moravských vinařů
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která
je nejlepší
Metují.
Jaká práva má vládce a jaká poddaný?
Vstupné: zdarma
a vinoték za doprovodu živé hudby. Přijďte na
imitátorkou
Cher upříjemnou
nás.
Má člověk vůbec právo ovládatMěstské
a soudit divadlo
druhého Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
skleničku
za každoroční
atmosférou
člověka a jaké jsou potom jeho povinnosti k sobě,
do benediktinského kláštera.
k druhým, k státu? Shakespearova „krutá pohádka”
Městské
divadlo Broumov.
Klášter
Broumov.
Neděle 30. 9. 14:00
sebevědomí
24.
2. 19:00
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska
z. s. na místě.otřásá samými základy našeho
Vstupné:
220,-Kč
předprodej
/ 240,-Kč
DEN ARCHITEKTURY
individuálního i společenského. Podrobuje nemilosrdné
Vstup zdarma.
zkoušce všechny naše míry i víry. A přece nakonec
V BROUMOVĚ
utvrzuje základní lidské i společenské hodnoty. Utvrzuje
Neděle
9. 9.
a pondělí 10. 9. 19:00
12. 2.
19:00
Téma komentované procházky: Broumov –
sílu i moc laskavosti, pochopení, velkorysé milosti.
rekonstrukce/novostavby. Broumov se zdárně
Městské divadlo Broumov.
stavebně vyvíjel zejména ve druhé polovině 19. století
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,- Kč
a počátkem 20. století a ještě v období první republiky
zde vzniklo několik pozoruhodných staveb.
Osobitý
pražský
ve svém
Klášter
Broumov/
Sál bluesový
Dřevník kytarista v současné době
22. –hraje
23. 9.
Místo setkání: u morového sloupu na Mírovém
bandu
Marcel
Flemr Trio.
Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu Původní
divadelní
představení
o česko-německém
náměstí, Broumov
sportovci
a
broumovském
hrdinovi...Kde
zemřel
kořenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován mistry elektrické
Rezervace a více informací:
poslední
český
indián?
FiktivníWalker,
příběh mapuje
kytary
jako
je T-Bone
Lowell život
Fulson, Clarence „Gatemouth“
pavla.semerakova@broumovsko.cz
a poslední
dnyEarl
všestranného
sportovce
a olympionika
divadlo
Broumov.Pořádá:
Pořádá:
Město
Brown,
Hooker, Hubert
Sumlin,
Magic Sam,Seminář
B. B. King,
Albert
vedený
odborníky, jeMěstské
vhodný pro
začátečníky
Kruh,
DenBroumov.
architektury ve spolupráci
Emericha Ratha, jeho poslední závod s časem a velmi
Vstupné:
160,-Kč
v
předprodeji
na IC Broumov,
Collins,
ale
i
současnějším
přístupem
Roberta
Craye,
i pokročilé výtvarníky všech věkových kategorií,
s Maiwaldovou
akademií200,-Kč
– VKCBna místě
starostlivými sestřičkami. Když hrdinové zestárnou
Buddy
Guye
a
Otise
Granda.
kteří
mají
kladný
vztah
k
přírodě,
milují
moderní
Procházka je ZDARMA
a vypráví o svých činech, přecházíme to často
a umělecké směry. Tvoříme za každého počasí!
mávnutím ruky, jako by šlo o pouhé výplody stařecké
26. 2.oblečení
19:00 i do
sál Ale
Kreslírna,
benediktinský
v Broumově. Proto doporučujeme vzít si vhodné
fantazie.
i ve starých
lidech kdysiklášter
hořel oheň
Do 15. 10.
nepříznivého počasí.
– a některé
z nich
vypálil zevnitř
do tvrdosti
keramické
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska
Přihlášky:
Martina
Junková,
tel.
734
443
165,
sošky.Vstupné:
Zemřel opravdu
Emerich
v poklidu
190,-Kč
/ 150,-Rath
Kč (pro
členydomova
klubu ArtCafé)
Email: martina.junkova@broumovsko.cz
Poutavé vyprávění okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
důchodců? Nebo zemřel jinde? Jinak? Zemřel vůbec...
Klášter Broumov, klášterní zahrada.
Cena:
Kč PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Večerem
vás1000,provede
Autor: Tereza Verecká, Pavla Nohýnková a kol.
Interaktivní
výstava
nejen ilustrací
z báječného
Režie a dramaturgie: Petr Lanta
Univerzity
Hradec
králové,
ale především
muzikolog,
badatel
a
2. 15:00
Středa 26. 9. 19:00 popularizátor české hudby.dětského časopisu Raketa z nakladatelství Labyrint,
Hrají:15.
Martin
Legerski, Gabriela Pyšná, Kryštof
která je určena dětem i jejich rodičům.
Nohýnek, Petr Haken, Kateřina Vejrostová aj.
KONCERT ARTCAFÉ – STANISŁAW
Najdete zde unikátní časopisy bez jediné reklamy,
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (senioři, studenti, členové
sál Kreslírna,
benediktinskýilustrace,
klášter vtipné
v Broumově.
SŁOWIŃSKI QUINTET
(PL)
básničky, 3D objekty i interaktivní
Divadlo D5, Praha
ArtCafé)
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska
Stanisław Słowiński hraje na housle již od pěti let,
prvky.
Předprodej: na pokladně prohlídkového okruhu nebo
studia
absolvoval
na
krakovské
AMU.
Při
svých
Vstupné:
120,-Kč
/
90,-Kč
(pro
členy
klubu
ArtCafé)
Klášter
Broumov
/ Lapidárium
onlineNení
na www.smsticket.cz
snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
experimentálních výpravách do improvizačních vod
V případě nepřítomnosti lektorů si zájemci
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem
geniálního
spoluobjevil dnes již můžeme říci
žánr: akustroniku. o prohlédnutí výstavy mohou vyzvednout klíč od
28.nový
2. 18:00
Čtvrtek
13. 9.Myšpulína,
18:00 mnohdy ustrašeného, ale oddaného
vynálezce
Słowiński sevtipálka
obklopil neméně talentovanými hudebníky:
Lapidária v Muzeu Broumovska, které sídlí v klášteře
DIALOG
– ZEsiláka
ŽIVOTA
Pinďu a CAFÉ
nemotorného
Bobíka.VČEL
Tato čtveřice
vypraví
na se
trumpetu
sedo
představí Zbyszek Szwajdych, svou hrou Broumov.
Na přednášce
dozvítetak
zajímavosti
o životě
a práci
pohádky se
a zažije
opět jedno
ze svých
velkýchvás
a neopakovatelných
uchvátí pianistka Kasia Pietrzko.
Otevřeno: denně od 10:00 – 16:00 (polední pauza
Cestopisná přednáška
včel. dobrodružství.
Jak vzniká med a proč jsou včely tolik přírodě
Prodej vstupenek: Předprodej on-line na www.
12 – 13 hod.)
prospěšné. Přednáška je vhodná i pro děti.
smsticket.cz nebo na pokladně prohlídkového okruhu
Každé
pondělíasinetradiční
je možné zakoupit
v lapidáriu
Pavel
Bičiště
Vám
představí
zábavnou
formou kulturu,
Přednášející
Adamcová
je jmenovaná
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
časopisy a knihy RAKETA.
MěstskéSimona
divadlo
Broumov.
přírodu,
a zvyky obyvatel
dané oblasti.
přednášejícím odborníkem ČSV na téma Ošetřování
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro
členyhistorii
klubu ArtCafé)
Spolupořadatel:
Maiwaldova
akademie
– Vzdělávací
Pořádá:
Město
Vstupné:
40,-Kč
Konferenční sál IC. Pořádá:
Město Broumov.
Vstupné:
40,-Kč
včelstev
během
roku aBroumov.
absolventkou
Středního
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
a kulturní
centrum Klášter
Broumov

CESTA
EMERICHA
MARCEL
FLEMR - BLUES
RATHA/ REPRÍZY

KAREL

Náš

TIP!

PLÍHAL

INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVA
ŠPORKOVY BAROKNÍ
PÍSNĚ

RAKETA

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ

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

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

LAND ART AND STONE
BALANCING
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Kulturní
program
Kulturní program
únor
říjen2014
2018

1. 2. 20:00
Do 15. 10.

Úterý 9. 10. 18:00

15. 2. 20:00

Pátek 26. 10. start 17:00 – 18:30

JANPLES
PALACH – KINO
PLES PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
STRAŠIDELNÁ
ALEJKA
SPOLEČENSKÝ

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA RAKETA

Klášter Broumov / Lapidárium
Drama / Životopisný / Historický, Česko / Slovensko, 2018
Přijďte
se bát
do parku
Alejka, vystraší
vás bludný
mnich,
Plesživota
pořádaný
pod záštitou
firmy
Prikner
- tepelné
zpracování
kovů,
s.r.o.
Interaktivní výstava nejen ilustrací z báječného dětského
Film pozoruje posledních několik měsíců
Jana Palacha.
ježibaba, krvežíznivý upír... Spousta zábavy a úkolů nejen pro
časopisu Raketa z nakladatelství Labyrint, která je určena
Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a
děti.
Pro
hodné
děti
připravena
odměna.
dětem i jejich
rodičům. Najdete
zde unikátní
časopisy bezVstupné:
jediné
KD Střelnice.
Pořádá:
ČSŽ Broumov.
80,-Kčpřemýšlí, co tomu mladému muži
zároveň
táhlo
hlavou.
Jan
K tanci hraje Swing Sextet
Náchod
a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
Park
Alejka Broumov.
reklamy, ilustrace, vtipné básničky, 3D objekty i interaktivní prvky. Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí
dopředu neřekl. Ani
Pořádá: Zajištěna
Město Broumov.
A.Davison,
je bohatá tombola.
V případě nepřítomnosti lektorů si zájemci o prohlédnutí výstavy
nenaznačil, že by byl něčeho takového
schopen. Pavlína Rudolfová.
Vstupné: 20,- Kč
mohou vyzvednout klíč od Lapidária v Muzeu Broumovska, které
Konferenční sál IC.
Předprodej vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
sídlí v klášteře
3. 2.Broumov.
– 21. 2. 8:00 – 16:00
Pořádá: Město Broumov.
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský
klub
Broumov.
Sobota 27.10.,
neděle
28.10.Vstupné:
14:00 80,-Kč
Otevřeno: denně od 10 - 16 hod. (polední pauza 12 - 13 hod.)
Vstupné: 100,- Kč
Spolupořadatel: Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní
centrum Klášter Broumov
Čtvrtek 11. 10. 18:30
Přijďte s námi oslavit 70 let založení loutkového divadla
17. 2. 19:00
říjen – listopad
v Broumově!
TIP!
Vernisáž v sobotu 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní
Staré
radnice
Náš
Tomášsíň
Pfeiffer
– unikátní
parabolická projekce
KD Střelnice.
Vstupné: 130,- Kč dospělí/ 90,- Kč studenti, důchodci
Vernisáž 9.
se uskuteční
13. října v 18:00
2.
14:00
Sobota 13. 10. 15:00
Připravena je „Dílnička“ ve 2. patře klubu ROK, kde si děti budou
Klub ROK, Broumov.
od 14 hodin vyrábět jednoduché loutky. Poté cca od 15.30 hodin
zahrajeme divákům dvě kratší představení.
Středa 3. 10. 2018 19:00
Klub ROK Broumov /2. patro
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Pořádá: Divadélko BRUM Broumov.
Divadelní společnost Julie Jurištové. V Půlnočním království
Vstupné: zdarma
žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne ruku krále
Miroslava, ten se za ní vydá do jejího království v přestrojení za
12.
2.
19:00
!
Pondělí 29. 10. 16:00
IP
T květinu
zahradníka. Vypěstuje
zpívající
a najde sikomedie
cestu k srdci
Roberto Magris, František Uhlíř a Jaromír Helešic. Aneb
Bláznivá
o tom, že ani když jste členem vlády, není
Náš
pyšné princezny. Jejich lásku chce překazit rádce, který Půlnoční
vynikající italsko-americký pianista, Paganini kontrabasu
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
království ovládá.
a bubenická legenda. The MUH Trio vydalo letos pod americkým
Městské divadlo Broumov.
hotel, kde je i vaše manželka
a čínská
obsluha
vám
moc nerozumí,
labelem JMood Records desku „Prague After Dark“. Kromě
Animovaný
/ Hudební
/ Fantasy
/ Mysteriózní
/ Dobrodružný /
Pořádá: Město Broumov.
jazzových klasik či vybroušených vyhrávek se můžete těšit
Komediepotřebujete
/ Rodinný
je přímo katastrofa. To potom
spolehlivého osobního
Vstupné: 50,- Kč
i na autorská díla všech tří protagonistů.
USA, 2017
tajemníka, který vám dokáže
vyrobit
takové alibi,
nad zákazu
kterýmmuziky
zůstává
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz, 734 443 161
Navzdory
prazvláštnímu
rodinnému
se Miguel
rozum stát. A pokud se do
všeho
připlete puritánská
poslankyně
Předprodej: on-line přes smsticket nebo v Café Dientzenhofer
touží
stát uznávaným
hudebníkem jako
je jeho idol,a Ernesto
Neděle 14. 10. 14:00
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
de
la
Cruz.
V
touze
dokázat
svůj
talent
se
Miguel
souhrou
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši
hvězda
pražského
kabaretu
slečna Stacey, která
je odpoledne.
nejlepší
Vstupné:a190,Kč / 150,Kč (pro členy
klubu ArtCafé)
mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora
Taneční
a společně
se Město
vypraví na
strhující cestu
odhalit 60,-Kč
skutečný
Městské divadlo Broumov.
Pořádá:
Broumov.
Vstupné:
KD Střelnice.
imitátorkou Cher u nás.
příběh Miguelovy rodiny.
Pořádá Senior klub Broumovanka, z. s.
Čtvrtek 4. 10.
17:00 – 18:30
Konferenční sál IC.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
Středa 17. 10. 19:00
Vstupné: 50,- Kč
24. 2. 19:00
Vstupné: 220,-Kč předprodej / 240,-Kč na místě.

Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE

z období 1965 - 1995 | Autor Miroslav
Holča
KONCERT
SPOLEČNÁ VĚC
VĚČNOST – výstava fotografií
Jitky Smolíkové

LOUTKÁŘI SLAVÍ 70 LET

PEKLO V LOUTKOVÉ
HOTELUODPOLEDNE
PRO DĚTI A RODIČE

BROUMOVANKA

KONCERT ARTCAFÉ

MUH TRIO (CZ/IT)

WESTMINSTER

PYŠNÁ PRINCEZNA
pohádkový muzikál
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí

COCO – KINO

TRAVESTI SHOW

TECHTLE MECHLE

BROUMOVANKA

Lager Broumov / Braunau
1915-1918

KONCERT ARTCAFÉ
TRYLOBITY POWER–JAZZ
GROUP (PL)
MARCEL FLEMR - BLUES

KAREL

TIP!
Náš
CESTOPISNÁ BESEDA

Představení knihy Petra Bergmanna o zajateckém táboře
Úterý 30. 10. 18:00
v Martínkovicích
Autor představí svou publikaci sestavenou z fotografií
12.
2.
19:00
táborového lékaře dr. Georga Langera. Textová část knihy je
Chorvatsko a Bosna trochu jinak
sestavena z dobových vzpomínek pamětníků, zejména ze
Excelentní energické power-jazz trio v Broumovském klášteře!
Ctibor Košťál přibližuje svůj nový pořad několika informacemi:
samizdatu broumovského obchodníka Augusta Welzenberga.
Trio založil saxofonista Slawek Dudar, jeho alt saxofon doplňuje
„V roce 2017 vtiskla smysl cestě snaha v Chorvatsku dohledat
Představovanou publikaci bude možné na akci zakoupit.
baryton a tenor Janusze Brycha (Jorgi Quartet, Piotr Wojtasik
starousedlíky, které tam začal fotografovat v roce 1996, tedy
Pořádá: Městská
knihovna
v
Broumově.
Quintet)
a
rytmiku
tvoří
pouze
bubeník
Mateusz
Maniak
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné době hraje ve svém
rok po ukončení jugoslávského konfliktu. Zavede Vás (díky
Vstupné: zdarma
(přední osobnost vroclawské jazzové scény, nimo jiné také člen
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu
stále užívanější autostrádě) do trochu opomíjeného vnitrozemí,
Filharmonieodkazu
Kaliska). a to nejen do míst známých z filmů indiánských májovek.
elektrického
blues. so
Jeho
rukopis
je inspirován
mistry elektrické
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz,
734 443 161.
5. 10. –kořenům
31. 10. po
- pá 8:30 – 16:30,
8:00
– 11:00
Nevynecháme atraktivní pobřeží Jadranského moře, poloostrov
Předprodej:
on-line
přes
smsticket
nebo
osobně
v
Café
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
Pelešjac, Dubrovník. U bosenské hranice navštívíme krasová
Dientzenhofer.
Městské
divadlo
Broumov.
Pořádá:
Město stropů
Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam,
B.
B.
King,
Albert
jezera
vzniklá zřícením
jeskyní s hloubkou až 350 metrů.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Přijďte s Collins,
námi oslavit
70
let
založení
loutkového
divadla
Poslední část
cesty
nás zavede200,-Kč
do válkouna
stále
poznamenané
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji
na IC
Broumov,
místě
ale i současnějším přístupem Roberta Pořádá:
Craye,Agentura pro rozvoj Broumovska.
v Broumově!
a
nábožensky
roztříštěné
Bosny
a Hercegoviny.
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Otise
Granda.
Zahájení Buddy
výstavy vGuye
pátek 5.a10.
v 18 hodin
v Café Herzog /LokArt.
Konferenční sál IC.
Do konce října si můžete prohlédnout loutky, kulisy, rekvizity
IP! Pořádá: Město Broumov.
Náš T
Čtvrtek 18. 10. 19:00
a vystaveny budou také staré kroniky.
Vstupné: 50,- Kč
26. 2. 19:00
sál Kreslírna, benediktinský klášter v Broumově.
Výstavní síň LokArt .
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska
Pořádá: Město
Broumov
ve spolupráci
s Divadélkem
BRUM.
Středa 31. 10. 19:00

E CONVERSO (CZ)

Večerem
provede PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
GP Art a divadlo Kolowrat uvádějí hru
Jakuba vás
Zindulky.
Hrají: Vilém Udatný, Vladimír Kratina, Univerzity
Jitka Ježková,Hradec
Martina králové, ale především muzikolog, badatel a
V kapele E Converso, jež vznikla v roce 2011, spojili síly čtyři
Hudečková. Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na odbornici!
popularizátor české hudby.
talentovaní hudebníci nastupující generace.
Zkuste sexcoaching!
Stella je ve svých šedesáti letech skutečnou odbornicí na oživení Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz, 734 443 161
Předprodej: on-line přes smsticket nebo osobně v Café
intimních manželských hrátek. Proto se
na
ni
obrátí
stárnoucí
sál Kreslírna, benediktinský
klášter v Broumově.
Dientzenhofer.
Norbert, který není spokojen s intimním soužitím se svou
Pořádá:
Agentura
pro rozvoj
Broumovska
Sál Kreslírna,
Klášter Broumov.
mladší
manželkou
Hedvikou.
Norbert
a
Stella
si
jsou
evidentně
geoparku Broumovsko, kterou představuje členitý vyvřelý hřbet
Pořádá:
pro rozvoj
Broumovska.
Vstupné:
120,-Kč
členy klubu
ArtCafé)
sympatičtí.kamarádů
Stellin o deset
Robert,
značně / 90,-Kč (pro Agentura
Javořích Není
hor, jeden
z nejvýraznějších
geomorfologických
útvarů
snad
nikdo, kdo by
neznal čtveřici
nerozlučných
– let mladší manžel
Vstupné: 190,- Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
unavený
neustálými
experimenty
své
partnerky,
si
najde
někoho
Broumovské
vrchoviny. Cestou
dozvíte, jakFifinku,
různoroděroztržitého
si
dobrosrdečnou
a se
důvtipnou
ovšem
geniálního
mladšího. Jeho milenka Hedvika je ovšem shodou okolností
mohutné vulkány soptily a jak získaly dnešní podobu.
28. 2.
18:00
Norberta.
A tak se terapeutická
sezení
poněkud
vynálezce
Myšpulína,
mnohdy
alemanželkou
oddaného
vtipálka
Co jsou to
lávy, jak vznikají
sopečné tufy,
co je toustrašeného,
stratovulkán.
vymykají
Sraz v 8.00
hod. na
autobusovém nádraží
v Broumově
PŘIPRAVUJEME:
Pinďu
a nemotorného
siláka
Bobíka. Tato čtveřice
se kontrole.
vypraví do
Městské
divadlo
Broumov.
(stanoviště
č. 3, odjezd
linkovýmtak
autobusem
v 8.15ze
do svých
Šonova)velkých
–
pohádky
a zažije
opět jedno
a neopakovatelných
Pořádá:
Město Broumov.
Cestopisná přednáška
jízdenka zahrnuta v ceně exkurze. O trase: středně náročná, cca
Vstupné: 180,- Kč
dobrodružství.
12 km, převýšení
370 m..
Kapely Imodium a Portless vyrazí na společné podzimní
Rezervace: Sarka.Vavrova@broumovsko.cz. Exkurzi podpořil
No Man
Tour 2018.aNa
společném formou
turné, které
obsahuje hned
Pavel Bičiště Vám představí
zábavnou
netradiční
kulturu,
Sobota
20.
10.
Královéhradecký
kraj
v
rámci
projektu
Broumovsko
udržitelně
2018.
devět zastávek napříč Českou republikou zazní premiérově
Městské divadlo Broumov.
přírodu, historii a zvyky obyvatel
oblasti.
Pořádá: Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní centrum
i nový singldané
No man
v koncertním provedení obou kapel.
Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
BroumovPořádá:
o.p.s..
KD Střelnice.
Konferenční sál IC. Pořádá:
Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
Cena: 90,- Kč dospělí / 50,- Kč dítě
Undergroundový klub Eden.
Vstupné: 170,- Kč v předprodeji na IC Broumov.

TERÉNNÍ EXKURZE:
15. 2. 15:00 ZA PRVOHORNÍMI
S GEOLOGEM
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
SOPKAMI
JAVOŘÍCH
HOR
Komentovaná
terénní exkurze
pro veřejnost zaměřená na
Divadlo
D5, Praha
geologické zajímavosti severovýchodní části Národního

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ

3. 11. No Man Tour

UŽ JSME DOMA, ECHT!

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

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

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

KŘÍŽEM KRÁŽEM
aneb BAROKNÍ PÍSNĚ
ŠPORKOVY
Poutavé
obrazem a živými
hudebními ukázkami.
SEXEM KE ŠTĚSTÍvyprávění okořeněné
KONCERT
ARTCAFÉ

Vstupné: 190,-Kč / 150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Sobota 6. 10. 8:00 – 14:00

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

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki - Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek - Zdrój.
Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.
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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 diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou republikou, se opírá o využití
zdejších pěti minerálních pramenů.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny las
dolnoreglowy rosnący wokół wodospadu objęty jest ochroną i stanowi
krajobrazowy rezerwat przyrody.
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Kurort Lądek - Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion
bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt„Wojciech“(früher„Marienbad“),
in der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.

Ziemia Kłodzka nr 288-289/wrzesień-październik 2018

54
Große Heuscheuer. Indem
man von Karłów (Karlsberg) aus
die Stufen hinaufsteigt, gelangt
man zum höchsten Gipfel der
Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der
Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und
tiefen Klüften (bis 17 m). Von den
Aussichtspunkten kann man das
Panorama der Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

II Konkurs Wiedzy
o Polsce i Czechach

Nowa Ruda, 08.10.2018 r.

Szkolenie specjalistyczne
dla najlepszych uczestników
XV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Szkolenie dla liderów

Szkolenie z zakresu nauki i udzielania zasad pierwszej
pomocy dla opiekunów drużyn szkolnych, nauczycieli,
aktywistów oraz grup nieformalnych.

Sokolec, 23-24.09.2018 r.

Sokolec (15-16.07.2017 r.)

Główny organizator:

Współpraca:
Grupa WałbrzyskoKłodzka GOPR

