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Dolnośląska Szkoła Jesienno-Zimowa 
i Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne

Iwona Matuszkiewicz odczytuje fragment z epopei Stanisława Vincenza „Na 
wysokiej połoninie” fragment „Powrót kolędy”.

Vladimirs Resetovs z Łotwy recytuje swoje wiersze w języku polskim i łotewskim. 
Pierwszy z prawej Ivan Malińsky z Ukrainy i w środku prof. Konrad Czapliński 
z Zielonej Góry.

Henryk Hnatiuk przedstawia uczestników pleneru artystycznego.

Dr Adam Domanasiewicz urodzony we Lwowie rozmawia z Ireną Jazienicką urodzoną w Stanisławowie.

Tytus Czartoryski - przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pogratulował organizatorom Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” i wyraził nadzieję, że ta akcja będzie także kontynuowana w latach następnych.

Ksiądz doktor Marek Zołoteńki błogosławi opłatki wigilijne.

Sokolec, 15-22.12.2018 r.

Goście z Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie podczas wspólnego koncertu 
kolęd polskich i ukraińskich z Danutą Gołdon-Legler.

Prof. Konrad Czapliński jako historyk sztuki ocenia powstałe prace.
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AKCJA Katolicka
Diecezji Świdnickiej

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
Partner:

www.umwd.pl



Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Dla najlepszych uczestników Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy „Pierwsza Pomoc” 
wspólnie z ratownikami GOPR, zorganizowaliśmy szkolenia z ratownictwa 
w warunkach górskich. 

Podczas szkolenia z podstaw księgowości oraz prawa w organizacjach pozarządowych.

W maju zorganizowaliśmy XVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

II Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

XXIX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

w w w. s koz k . e u

Nasze działania w 2018 r.

Szkoła letnia dla polskiej młodzieży z Białorusi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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XXIX Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej trwały  
od kwietnia do grudnia 2018 
roku. Inauguracja Polsko-Cze-
skich Dni miała miejsce w dniu 
29 kwietnia w Dzierżoniowie, 
podczas której odbyła się 
msza święta w intencji dobrej 
współpracy polsko - czeskiej i 
otwarcie stacji Dzierżoniów na 
Międzynarodowym Szlaku św. 
Wojciecha oraz międzynarodowe 
spotkanie kulturalno – eduka-
cyjne, połączone z koncertem 
zespołu „Janicki” . W uroczystej 
inauguracji wziął udział Ambasa-
dor Republiki Czeskiej w Polsce 
JE Ivan Jestřáb, który w swoim 
wystąpieniu podkreślił znacze-
nie współpracy polsko-czeskiej 
organizowanej od 29 lat.

 Honorowy Patronat nad 
Dniami objęli: J.E. Ivan Jestřáb  – 
Ambasador Republiki Czeskiej 
i Cezary Przybylski - Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
Patronat medialny nad dniami 
sprawowało czasopismo: „Ziemia 
Kłodzka”.

Dni odbywały się w 32 miej-
scowościach po stronie polskiej  
i 6 po czeskiej oraz w 3 ośrodkach 
na Ukrainie. Najaktywniejsze 
ośrodki to: Bielawa, Krzeszów, 
Mieroszów, Nowa Ruda, Pie-
szyce, Sokołowsko, Broumov, 
Neratov. W sumie odbyło się 
120 różnego rodzaju imprez  
z udziałem Polaków i Czechów. 
Jak co roku najwięcej było spo-
tkań edukacyjno-kulturalnych 
różnych grup zawodowych  
i towarzyskich, organizowanych 
z okazji uroczystości kościelnych 
i świąt, między innymi: Spotka-
nie polsko-czesko-niemieckie  
na szlaku bł. ks. Gerharda Hirsch-
feldera Patrona Trzech Narodów, 
Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Nowej Rudzie(15.09.2018), 
Dzień św. Wacława w Broumovie 
(29.09.2018) , „Miłosierdzie isto-
tą chrześcijańskiej doskonałości 
w Boguszowie - Starym Lesień-
cu (5.10 2018), 19. Dni Poezji  
w Broumovie (19-21.10.2018), 
Międzynarodowe Spotkanie 
Wigilijne w Sokolcu (21.12. 2018).

Podczas dni obchodzono też 
przypadające w tym roku rocz-
nice: 100-lecie Niepodległości 
Polski i Czech, 800-lecie Wam-

bierzyc, 35-lecie Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej. Rocz-
nice te uczczono wystawieniem  
5 spektakli „Wambierzycka 
Maryja” w wykonaniu Ogól-
nopolskiego Teatru William-Es  
w Boguszowie - Gorcach Starym 
Lesieńcu, Świebodzicach, Nowej 
Rudzie(2), Świerkach. Organi-
zatorzy Dni uczcili też Patrona 
trzech narodów bł. Ks .Gerhar-
da Hirschfeldera wspólną z Cze-
chami i Niemcami uroczystością  
w Kudowie-Zdroju Czermnej, 
gdzie znajduje się Jego sanktu-
arium (17.09.) Dniom towarzy-
szyło też otwarcie nowych stacji 
na Międzynarodowym Szlaku  
św.  Wojciecha w Dzierżo-
niowie, Mieroszowie, Nowej 
Rudzie,  Wołowie,  M i l iczu  
i Rybnicy Leśnej, które były 
połączone z wystawieniem 
spektaklu „Wojciechowe Ślady”  
w wykonaniu artystów Ogól-
nopolskiego Teatru William-Es. 
Podczas XXIX Dni odbyło się  
16 spektakli i 14 koncertów, 
podczas których prezentowali 
się artyści i zespoły z pogranicza 
polsko-czeskiego, a wśród nich 
chóry Stěnavan z Broumova, 
Polsko-Czeski Chór „Amicitia”  
z Nowej Rudy. Tegoroczny Mię-
dzynarodowy Przegląd Chó-
rów w Pieszycach w dn.15.10. 
zgromadził 9 chórów z blisko 
200 uczestnikami. Pokazał, że 
uczestniczące w nim od lat chóry 
śpiewają coraz lepiej, a towarzy-
szy im atmosfera podniosłości  
i braterstwa muzycznego.

W czasie Dni zorganizo-
wano 3 plenery artystyczne: 

„Architektura i przyroda zie-
mi broumovskiej w Křinicach 
(13-21.05.), Międzynarodowy 
Plener Malarski w Bielawie, 
Interdyscyplinarny Międzyna-
rodowy Plener w Sokolcu oraz  
10 wernisaży twórców pogra-
nicza. W Dzierżoniowie, Bie-
lawie, Mieroszowie i Nowej 
Rudzie prezentowano również 
wystawę „Szlak do wolności” 
oraz wystawę „Polsko-Czeskie 
Dni Kultury Chrześcijańskiej” 
na Zamku Brandys nad Labou 
Stara Boleslav. Otwarciu wy-
staw i wernisaży towarzyszyły 
wykłady Juliana Golaka: „Hi-
storia Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej „Wspomnienia  
o zmarłych Polakach i Czechach”,  
prof. Konrada Czaplińskiego 
„Szlak św. Wojciecha”

Odbyły się też konkursy  
dla dzieci i młodzieży. Finał 
międzynarodowy Konkursu „Co 
wiesz o pograniczu polsko-cze-
skim?” odbył siew Nowej Rudzie 

(18.10), a Konkurs Recytatorski 
Poezji Religijnej 15.11. w Nowej 
Rudzie. Był to final dolnośląski, 
który odbywał się w aż siedmiu 
kategoriach.

Podczas Dni zorganizowano 
kilka wydarzeń edukacyjnych: 
„Czeskie enklawy narodowo-
ściowe na ziemiach polskich”  
w Strzelinie(24-26.05.2018), 
„100-lecie Niepodległości Polski  
i Czech w Broumovie (4.06.2018), 
„Rok 1918: Polska-Czechy-Słowa-
cja.100 lat potem. Dialog kultur  
i społeczeństwa wobec przyszło-
ści” w Cieszynie (8.11.2018).

Idea „Bądźmy Rodziną” zosta-
ła też przeniesiona na Ukrainę, 
gdzie organizatorzy uczestniczyli 
w tamtych wydarzeniach eduka-
cyjno-kulturalnych w Dunajowie, 
Żytomierzu i Dowbyszu. 

W 2018 roku wzajemne bra-
tanie się narodów w myśl hasła 
„Bądźmy Rodziną” przyniosło 
kolejne dobre rezultaty.

Julian Golak

XXIX POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
„BĄDŹMY RODZINĄ”. POLSKO-CZESKI ROK KULTURALNY 2018

Chór Stěnavan z Broumova na Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego w kościele św. Antoniego  
w Pieszycach 14.10.2018 roku. Laureat Nagrody Publiczności.

Organizatorzy Dni z uczestnikami Międzynarodowego Przeglądu Chórów Pogranicza 
Polsko-Czeskiego w Pieszycach 14.10.2018 r. podczas wspólnego śpiewu „Barki”.
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Spektakl „Wambierzycka Maryja” w kościele św. Barbary w Boguszowie-Gorcach Starym 
Lesieńcu, 05.10.2018 r.

Organizatorzy Dni wspólnie z wszystkimi uczestnikami na zakończenie przeglądu 
zaśpiewali Barkę.

Organizatorzy Dni wspólnie z wszystkimi uczestnikami na zakończenie przeglądu 
zaśpiewali Barkę.

Występ chóru katedralnego Schola „Cantorum Exultet” ze Świdnicy w kościele  
św. Barbary w Boguszowie-Gorcach - Starym Lesieńcu.

Wernisaż wystawy prac Ewy Glury pod tytułem „Mój magiczny świat” 3.10.2018 r.  
w Bielawie.

Wernisaż wystawy „Szlak do wolności” w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie - 
11.12.2018 r.

Otwarcie konferencji „100-lecie niepodległości Polski i Czech”w Broumovie 4.06.2018 r.

Uczestnicy tegorocznego Finału Międzynarodowego Konkursu „Co wiesz o pograniczu 
polsko-czeskim?” w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie, 18.10.2018 r.

Otwarcie Stacji Rybnica Leśna na Szlaku św Wojciecha. PIerwszy z lewej Andrzej Lipiński - 
burmistrz Mieroszowa. W środku ks. Romuald Brudnowski - kapelan Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej.

Ivan Jestřáb - ambasador Republiki Czeskiej przemawia podczas Inauguracji XXIX Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO

XXVIII POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

„Bądźmy Rodziną”

GODZ. 11.00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBREJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
W 2017 ROKU
Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).
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SZLAKU ŚW. WOJCIECHA”
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GODZ. 12.20  PRZEJŚCIE DO NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY (RYNEK).
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•  Koncert okolicznościowy i występ zespołu tanecznego „Joanki”
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Stan powietrza nad Nową 
Rudą jest znany nie tylko  
na Dolnym Śląsku, ale i w Euro-
pie. Według raportów przygoto-
wywanych przez WIOŚ we Wro-
cławiu od wielu lat wielokrotnie 
przekraczane jest średnioroczne 
stężenie pyłu PM10. Według ra-
portu opublikowanego przez 
Europejską Agencję Ochrony Śro-
dowiska w 2016 roku Nowa Ruda 
była na pierwszym miejscu w Eu-
ropie pod względem zawartości 
w powietrzu benzoapirenu, naj-
bardziej toksycznego składnika 
smogu. Jego poziom przekraczał 
18-krotnie dopuszczalne normy. 
Nowa Ruda jest też na drugim 
miejscu w Polsce w przekracza-
niu norm pyłu zawieszonego.  
W okresie grzewczym odczu-
wamy skutki tego zjawiska  
na własnych organizmach. 

Organizatorzy VIII Semina-
rium Uczniowskiego, na którym 
omawia się problemy ochrony 
środowiska ziemi noworudz-
kiej, zaproponowali młodzieży 
szkół podstawowych i ponad-
gimnazjalnych przedstawienie 
sposobów złagodzenia tego nie-
bezpiecznego zjawiska w formie 
popularnonaukowej, dostępnej 
dla wszystkich mieszkańców.

Pierwszego dnia seminarium, 
20 listopada 2018 roku w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Nowej 
Rudzie spotkali się zaproszeni go-
ście i młodzież, która referowała 
wyniki swoich badań i obserwa-

cji, przedstawione na posterach 
pt. ,,Co z tym powietrzem?”. Se-
minarium otworzyła Marzena 
Wolińska - wiceburmistrz Nowej 
Rudy, która omówiła działania 
władz miasta na rzecz ochrony 
powietrza. Powołana komisja, 
przybyli goście i młodzież mogli 
wysłuchać ciekawych, konkret-
nych, świadczących o znajomości 
problemu wypowiedzi młodych 
mieszkańców ziemi kłodzkiej, 

gdyż do uczestników dołączyli 
po raz pierwszy uczniowie szkół 
z Kłodzka i Wojborza. Członkowie 
komisji oceniającej mieli niemały 
problem w wyborze najlepszych 
prac, gdyż wszystkie były przy-
gotowane profesjonalnie, co 
w podsumowaniu podkreślili: 
Julian Golak - Prezes Koła Pol-
skiego Klubu Ekologicznego  
w Nowej Rudzie oraz Tomasz 
Krawiec - Dyrektor Poznańskie-

go Obszaru Sprzedaży w PGNiG. 
W tej kategorii pierwsze miejsce 
zajęły Łucja Stadnik i Kornelia 
Waligóra ze Szkoły Podstawowej  
w Wojborzu, drugie: Zuzan-
na Kozłowska i Alicja Sanko  
ze SP we Włodowicach, a trzecie 
Weronika Nowicka i Marta Jasiń-
ska ze SP nr 2 w Nowej Rudzie.

Organizatorzy zaprosili rów-
nież do udziału w Seminarium 
przedszkolaków i uczniów klas 

Teresa Fereżyńska

CZYSTE POWIETRZE NAD NOWĄ RUDĄ

Plakat Seminarium

Osoby nagrodzone w sesji posterowej. Fot. Józef Redlicki
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1-3 szkół podstawowych, którym 
zaproponowali udział w konkur-
sie plastycznym ,,Zieleń to życie”. 
Mali przyrodnicy tworzyli projek-
ty skweru lub zielonego podwór-
ka. Dwadzieścia pięć zgłoszonych 
prac w formie rysunków i makiet 
oceniały studentki Noworudz-
kiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Najmłodszy nagrodzony 
uczestnik miał 2 lata. Wszystkie 
dzieci otrzymały drobne upo-
minki i słodycze. Prace oceniały 
i podziwiały także przedszkola-
ki z Miejskiego Przedszkola nr 1 
w Nowej Rudzie, które wraz  
z wychowawczyniami odwiedziły 
wystawę.

Drugi dzień seminarium tra-
dycyjnie odbywał się przy udzia-
le większej grupy publiczności  
na sali kinowej i był podsumo-
waniem wszystkich wydarzeń 
XXIII Noworudzkiej Jesieni Eko-
logicznej. Sesję referatowo - fil-
mową otworzyli Tomasz Kiliński 
Burmistrz Miasta Nowa Ruda  
i Gabriel Grobelny, zastępca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Jugów. 
Dzieci z klas I c i III a ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 przedstawi-
ły piękny program artystyczny. 
Trzyosobowe drużyny uczniów 
przygotowały 9 wystąpień w po-
staci referatów z pokazem multi-
medialnym lub filmem na temat 
„Jak chronić powietrze nad Nowa 
Rudą?” W kategorii szkoły pod-
stawowe I miejsce zdobyła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej nr 7  
w składzie: Sonia Świtaj, Dariusz 
Redlicki, Przemysław Schmidt,  
II miejsce przyznano prezenta-
cji przygotowanej przez Dorotę 
Kowalską, Jagodę Lasotę i Lau-
rę Tylkę ze Szkoły Podstawowej  
nr 6 w Nowej Rudzie, trzecie 
uczennicom Szkoły Podstawo-
wej nr 2: Martynie Augustyn  
i Zuzannie Pietras. 

 Wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowej Rudzie: 
Wiktoria Iwanowska, Przemysław 
Mitura, Weronika Trzebuniak, 
drugie: Maciej Oremus, Emil 
Bartnicki, Patryk Mrozicki z No-

worudzkiej Szkoły Technicznej, 
trzecie: Dominika Konarzycka, 
Kornelia Hankus, Jakub Pisarczyk 
z Zespołu Szkół Alternatywnych 
w Kłodzku. Poziom wystąpień 
świadczył o rzetelnym przygo-
towaniu uczestników, dużym 
zasobie ich wiedzy na temat 
ochrony środowiska i zaangażo-
waniu w działania na rzecz jego 
ochrony. Takich wystąpień nie 
powstydziliby się nawet najlepsi 
studenci, a publiczność mogła 
poszerzyć swoje wiadomości  
o najnowsze propozycje rozwią-
zań antysmogowych i zrozumieć 
jak wiele zależy od nas samych. 
Dlatego publiczność nagradzała 
prezentacje gromkimi brawa-
mi. Prezes Koła PKE zakończył  
VIII Seminarium Uczniowskie pro-
pozycją, a nawet prośbą o umoż-
liwienie młodzieży podzielenia 
się swoją wiedzą z rodzicami  
i społecznością uczniowską. Ho-
norowy Patronat nad seminarium 
sprawowali i ufundowali na-
grody: Maciej Awiżeń - Starosta 
Kłodzki, Adrianna Mierzejewska - 
Wójt Gminy Nowa Ruda, Tomasz 
Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa 
Ruda, Jan Lenart - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Jugów oraz Julian 
Golak - Przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego Polsko - 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej. Nagrody przekazała 
też firma PGNiG-e. Noworudz-
kie Stowarzyszenie Pro Publi-
co Bono zorganizowało dla 
laureatów, współpracujących  
z Zieloną Pracownią wycieczkę  
do Hydropolis we Wrocławiu. Jest 
to unikatowe centrum wiedzy, 
poświęcone wodzie, które łączy 
walory edukacyjne z nowoczesną 
formą wystawienniczą.

Podczas XXIII Noworudzkiej 
Jesieni Ekologicznej aktywny 
udział w konkursach wzięło 
udział 70 uczniów, wspoma-
ganych przez 15 nauczycieli.  
Do szkół noworudzkich dołą-
czyły: Zespół Szkół Alternatyw-
nych w Kłodzku, Zespół Szkół 
Agrotechnicznych w Bożkowie, 
Szkoły Podstawowe z Wojborza 
i Włodowic. Młodzież wzięła też 

udział w dwóch zlotach tury-
stycznych „Spotkajmy się przy 
wieży” na Kalenicy w Jugowie  
i Górze Włodzickiej w Świerkach, 
gdzie pogłębiała swoją wiedzę 
na temat dziedzictwa kulturo-

wego i przyrodniczego. Dzieci 
spotkały się natomiast przy wieży 
na Górze Wszystkich Świętych  
w Nowej Rudzie.

Nauczyciele wspierający uczniów. Fot. Józef Redlicki

Sesja posterowa. Uczestnicy interpretują przed komisją i pozostałymi uczestnikami 
problemy związane z zanieczyszczeniami powietrza. Fot. Józef Redlicki

Laueaci konkursu plastycznego. Fot. Józef Redlicki

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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16.10.2018 roku została za-
prezentowana po raz pierwszy 
w zamku Brandys nad Łabą  
w Stara Boleslav, wystawa o hi-
storii Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej.

Wernisaż poprzedził pięk-
ny koncert  muzyczny uczniów  
ze szkoły artystycznej w Brandys 
nad Labą oraz przywitanie przez 
burmistrza miasta. Następnie  
o zabranie głosu został popro-
szony Julian Golak, przewodni-
czący Komitetu Organizacyjne-
go Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, który w swoim 
przemówieniu w języku czeskim 
przedstawił historię przebiegu 
tej wyjątkowej akcji społeczno- 
kulturalnej, organizowanej  
na pograniczu corocznie już od 

29 lat. Do tej pory zorganizowano 
już ponad 1800 różnorodnych 
wydarzeń, np. koncertów, wy-
staw, konkursów dla dzieci  
i młodzieży, konferencji, spotkań 
integracyjnych i innych wydarzeń  
kulturalno-edukacyjnych.

W kraju środkowo-czeskim, 
ta obecnie największa polsko- 
czeska akcja społeczno-kultu-
ralna, zagościła po raz pierwszy.   
W uroczystym otwarciu wystawy 
wzięli udział mieszkańcy miasta,  
ale także przedstawiciele kraj-
skiego urzędu: Zdeněk Štefek 
oraz Tomáš Procházka. Wystawa 
będzie prezentowana na zamku 
Brandys do końca marca 2019 
roku.

 
Tłumaczenie: Joanna Golak-Cincio

Ewa Jazienicka

OTWARCIE WYSTAWY „BĄDŹMY RODZINĄ” W ZAMKU BRANDYS

Otwarcie wystawy na Zamku Brandys.

Dne 16.10. 2018 byla poprvé 
na zámku Brandýs nad Labem 
ve Staré Boleslavi představena 
výstava o historii Polsko-českých 
dnů křesťanské kultury.

Vernisáži předcházel krásný 
koncert studentů umělecké školy 
v Brandýse nad Labem a přivítání 
starosty města. Následně byl o 

proslov požádán Julian Golak, 
předseda organizačního výboru 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury, který ve svém projevu (v 
češtině) představil historii půso-
bení této jedinečné společensko-
-kulturní akce, pořádané v po-
hraničí každoročně již 29 let. K 
dnešnímu dni bylo organizováno 

již více než 1800 různých akcí, 
např. koncertů, výstav, soutěží 
pro děti a mládež, konferencí, 
integračních setkání a jiných 
kulturní a vzdělávacích akcí.

Ve Středočeském kraji se (v 
současnosti největší polsko-če-
ská společensko-kulturní akce) 
objevila poprvé. Slavnostního 

zahájení výstavy se zúčastnili 
obyvatelé města, ale také zástup-
ci krajského úřadu: Zdeněk Štefek 
a Tomáš Procházka. Výstava bude 
prezentována na zámku Brandýs 
až do konce března 2019.

Ewa Jazienicka

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ZŮSTAŇME RODINOU” NA HRADĚ BRANDÝS

Jedna z výstavních tabuli. Koncert studentů umělecké školy v Brandýse.
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W poniedziałek 8.10.2018 
roku, jako przedstawiciele Gim-
nazjum Dr. Josefa Pekaře, Wzię-
liśmy udział w Konkursie Wiedzy 
o Polsce i Czechach w Nowej Ru-
dzie. Nasza szkoła wysłała dwie 
bardzo mocne drużyny, jedną 
w młodszej kategorii i drugą  
w starszej. Największą nadzieję 
pokładaliśmy w starszej drużynie, 
w której była uczennica urodzona 
w Polsce.

B a r d z o  d ł u g ą  p o d r ó ż  
w autobusie skróciliśmy, ucząc 
się historii Polski i ciekawostek  
o Polsce, które mogłyby pojawić 
sę w teście. Kiedy przyjechali-
śmy na miejsce, to nasza pew-
ność siebie zmalała, ponieważ 
była tam ogromna ilość drużyn 
z Polski i nie werzyliśmy w to, 
że moglibyśmy je pokonać.  
Po krótkim przywitaniu i otrzy-
maniu identyfikatorów mogliśmy 
zacząć pisemną część konkursu. 
Wybraliśmy stół pośrodku hali  
i odpowiadaliśmy na pytania. Test 
nie sprawił nam większych pro-
blemów, więc oddaliśmy go chy-
ba w połowie czasu przeznaczo-
nego na odpowiedzi. Pytania nie 
były łatwe, ale ze względu na to,  
że naprawdę czegoś się nauczyli-
śmy o Polsce, daliśmy radę.

Zaraz po tym nastąpiła część 
praktyczna. Z moją koleżanką 
Tereską miałyśmy już wcześniej 
wyuczone jakieś proste zwroty. 
Tereska zajęła się mówieniem, 
ja ją uzupełniałam krótkimi 
zdaniami, i na koniec jakoś to 
zaliczyłyśmy. Następnie mie-
liśmy rozpoznać osobistości  
na fotografiach, kóre wylosowa-
liśmy. Rozpoznałyśmy wszystkie 
osobistości i powiedziałśmy  
o nich kilka informacji. Następ-
nym zadaniem było zaprosze-
nie do trzech ciekawych miejsc 
w Polsce. To przygotowałyśmy 
już wcześniej, więc było to  
dla nas jedno z najprostszych 
zadań. 

Przedostatnim zadaniem 
było rozpoznanie zabytków  
na fotografiach, które wylo-
sowałyśmy. Tym razem los 
nie był tak szczęśliwy, ale 
ostatecznie o zabytkach coś 
powiedziałyśmy. Ostatnim za-
daniem było obejrzenie filmu  
i nazwanie wydarzenia, który 

prezentował. Udało się nam 
wylosować film o Aksamitnej 
Rewolucji tak, że znów miałyśmy 
szczęście. Potem nastąpiło długie 
oczekiwanie na ogłoszenie wy-
ników. Czas oczekiwania skrócił 
bardzo dobry obiad. Myślę, że to 
był kurczak na śmietanie z koper-
kiem, co nas mocno zaskoczyło. 
W międzyczasie zakończyła się 
konferencja, w której uczestni-
czyła nasza pani profesor, pod-
czas gdy my braliśmy udział  
w konkursie. Z napięciem czeka-
liśmy, kiedy nas już zawołają do 
hali sportowej, gdze miało być 
ogłoszenie wyników.

Nareszcie przyszły wyni-
ki. Usiedliśmy na trybunach  
i z niecierpliwością czekaliśmy. 
Nie liczyliśmy, że wygramy, ale 
byliśmy ciekawi, jak nam poszło. 
Najpierw były wyniki w młodszej 
kategorii. Na trzecim i drugim 
miejscu uplasowały się polskie 
szkoły, już nie mieliśmy nadziei, 
że nasze imiona wybrzmią. 
Chwila napięcia i usłyszeliśmy 
nazwę naszej szkoły. Ogarnęła 
nas radość i biegliśmy po puchar, 
dyplom i kilka nagród książko-
wych. Stanęliśmy na podium 
zwycięzców i byliśmy szczęśliwi. 
Gdy nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków w starszej kategorii, znów  
na pierwszym miejscu wybrzmia-
ła nazwa naszej szkoły. Osiągnęli-
śmy niesamowity sukces, najlep-
sze było to, że wygraliśmy week-
endową wycieczkę do Warszawy. 
Szczęśliwi wróciliśmy do domu. 
Pan dyrektor był z nas dumny.

 Niecałe dwa miesiące póź-
niej czekała nas już wspomniana 
wycieczka do Warszawy. W pią-
tek wieczorem wyruszyliśmy do 
Warszawy. Droga była napraw-
dę długa, trwała prawie dziesięć 
godzin. W Warszawie czekało  
na nas gorące przywitanie córki 
organizatora Joanny i jej męża. 
Przemieściliśmy się do Europej-
skiego Domu Spotkań, gdzie 
mieliśmy być zakwaterowani. 
Wszystko tam wyglądało bar-
dzo ładnie, a nasz pokój bardzo 
nam się podobał. Zostawiliśmy 
tylko bagaże i wyruszyliśmy  
do Muzeum Żydów Polskich. Tam 
dołączył do nas organizator Pan 
Golak i jego druga córka. Już sam 
budynek muzeum był architek-

toniczną perłą. Tutaj zjedliśmy 
pyszne śniadanie i chwilę odpo-
częliśmy. Po śniadaniu nareszcie 
mogliśmy się cieszyć pięknem 
muzeum. Mówiąc szczerze, tak 
pięknego i dobrze zaprojekto-
wanego muzeum nigdy jeszcze 
nie widziałam. Zwiedzanie trwało 
ponad dwie godziny, a następnie 
mogliśmy pojechać do centrum 
Warszawy. Miasto przerosło moje 
wyobrażenia, naprawdę byłam 
zachwycona Warszawą. Kilka go-
dzin chodziliśmy po Warszawie,  
po czym zjedliśmy obiadokolację 
w restauracji Literatka. Dostali-
śmy ogromny kotlet z ziemnia-
kami, a Joanna podpowiedziała, 
że jest to typowy polski obiad. 
Skosztowaliśmy też przepysz-
nego tradycyjnego polskiego 
deseru. Wieczorem czekała nas 
wycieczka do centrum handlo-
wego, które nas równie jak inne 
rzeczy, zachwyciło swoją archi-
tekturą. Kupiliśmy sobie polskie 
słodycze i inne rzeczy, które będą 
nam przypominać tę wycieczkę. 
Na Warszawę nocą patrzyliśmy  
z godnej podziwu wysokości Pa-
łacu Kultury. Zmęczeni i zmar-
znięci wyruszyliśmy w drogę  
do miejsca zakwaterowania, ale 
ze względu na to, że chcieliśmy 
ten czas wykorzystać maksy-
malnie, razem z panią profesor 
poszliśmy do centrum popatrzeć 
na jarmark bożonarodzeniowy. 

Chyba około jedenastej padliśmy 
zmęczeni do łóżek.

W niedzielę mieliśmy wy-
stawne śniadanie, ponownie 
w restauracji Literatka, a nasz 
program kończ yła  wiz yta  
w Muzeum Mickiewicza, gdzie 
mieliśmy bardzo dobrego prze-
wodnika. Później czekał na nas 
już tylko obiad w formie zupy  
i mogliśmy wyruszyć na autobus 
do Katowic, gdzie mieliśmy prze-
siadkę. Rozstaliśmy się z naszymi 
nowymi polskimi przyjaciółmi 
i powiedzieliśmy „Do widze-
nia Warszawo!". Mam nadzieję,  
że kiedyś tam wrócimy.

Za wszystkie te piękne prze-
życia jesteśmy wdzięczni orga-
nizatorom Konkursui Wiedzy 
o Polsce i Czechach. Mnie ten 
projekt bardzo zainteresował  
i jestem bardzo szczęśliwa,  
że mogliśmy wziąć udział i repre-
zentować naszą szkołę. Zdoby-
liśmy wiele nowych informacji  
o Polsce, poznaliśmy wielu cieka-
wych ludzi, zyskaliśmy ciekawe 
przeżycia i piękne wspomnie-
nia. Wszystkim polecam udział 
w kolejnej edycji tego konkursu. 
Naprawdę warto. A ja? Ja już się 
zgłaszam do następnej edycji, 
a wy? Zobaczę się z Wami w przy-
szłym roku?

 
Tłumaczenie: Joanna Golak-Cincio

Johana Vondráková

KONKURS WIEDZY O POLSCE I CZECHACH
OCZAMI DRUŻYNY Z MLADE BOLESLAV

Zwycięska drużyna z Mlada Boleslav w kategorii powyżej 16 lat
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v pondělí 8.10.2018 jsme se 
jako škola Gymnázium Dr. Josefa 
Pekaře měli šanci zúčastnit vědo-
mostní soutěže o Polsku a Česku 
v Nowe Rudě. Naše škola vyslala 
dva velmi silné týmy jeden do 
mladší kategorie a druhý do té 
starší. Největší naděje se vkláda-
ly do staršího týmu, ve kterém 
byla studentka, co se narodila 
v Polsku. 

Velmi dlouhou cestu v au-
tobuse jsme si zkrátili studiem 
historie Polska a nějakých za-
jímavostí o Polsku, které by se 
mohly objevit v testu. Když jsme 
přijeli na místo, tak naše sebe-
jistota klesla, protože tam byla 
spousta týmů z Polska a nevěřili 
jsme tomu, že bychom je mohli 
porazit. Po krátkém přivítaní 
a převzetí visaček jsme mohli 
začít s písemnou částí soutěže. 
Vybrali jsme si stůl uprostřed haly 
a mohli jsme se pustit do psaní. 

Test nám nedělal větší pro-
blémy a odevzdali jsme ho asi 
v  polovině časového limitu. 
Otázky nebyly jednoduché, ale 
vzhledem k tomu, že jsme si o 
Polsku opravdu něco nastudovali, 
tak jsme to zvládli.

 Hned poté následovala prak-
tická část soutěže. Nejdříve jsme 
si měli objednat tradiční polské 
jídlo samozřejmě v  polštině. 
S mojí kamarádkou Terkou jsme 
měly předem nastudované něja-
ké jednoduché fráze. Terka se 
ujala mluvení, já jsme jí doplnila 
krátkou větou, a nakonec jsme to 
jakžtakž zvládly. Dále jsme měli 
uhodnout osobnosti na obrázku, 
které jsme si vylosovali. Náš los 
byl relativně šťastný, a tak jsme 
všechny osobnosti uhádli a řekli 
k nim pár informací. Následující 
disciplína bylo pozvání na tři 
zajímavá místa v Čechách a na 
tři zajímavá místa v Polsku. Ta 
jsme měla předem připravena, 
tak že to byl jeden z jednodušších 
úkolů. Terka se zase ujala mluvení 
a zvládla to na jedničku. Před-
poslední úkol byl rozpoznávání 
památek na obrázcích, které jsme 
si vylosovali. Tentokrát los nebyl 
zas tak šťastný, ale nakonec jsme 
aspoň něco o památkách řekli. 
Posledním úkolem bylo sledování 
videa a následné určení události, 
o které video bylo. Podařilo se 

nám vylosovat video o Sametové 
revoluci, tak že jsme měli opět 
štěstí. Tak jsme ukončili naše sna-
žení a následovalo dlouhé čekaní 
na vyhlášení výsledků. 

Čas jsme si zkrátili velice 
dobrým obědem. Myslím, že to 
bylo kuře na smetaně s koprem, 
což nás dost překvapilo. Mezitím 
skončila přednáška, na které byla 
naše paní profesorka, když jsme 
soutěžili. S napětím jsme čekali, 
kdy už nás zavolají do tělocvičny, 
kde mělo být vyhlášení.

Konečně přišlo vyhlášení. 
Posadili jsme se na tribunu a 
s nervozitou čekali na výsledky. 
Nečekali jsme, že bychom vyhráli, 
ale stejně jsme byli moc zvěda-
ví, jak to dopadlo. Nejdříve bylo 
vyhlášení té naší mladší katego-
rie. Na třetím a druhém místě se 
umístily polské školy, tak že už 
jsme ani nedoufali, že by naše 
jména zazněla. Chvilka napětí 
a pak jsme jen uslyšeli jméno 
naší školy. Zaplavila nás radost 
a utíkali jsme si přebrat pohár, 
diplom a pár knižních cen. Po-
stavili jsme se na stupně vítězů 
a užili jsme si chvíle slávy. Násle-
dovalo vyhlášení starší kategorii, 
kde opět na první pozici zaznělo 
jméno naší školy. 

Dosáhli  jsme úžasného 
úspěchu a nejlepší na tom bylo, 
že jsme vyhráli víkendový zájezd 
do Varšavy. Šťastní jsme se vrátili 
domů. Pan ředitel na nás byl moc 
pyšný.

O necelé dva měsíce poté 
nás čekal již zmíněný výlet do 
Varšavy. V pátek večer jsme vyra-
zili autobusem vstříc dobrodru-
žství. Cesta byla opravdu dlouhá, 
trvala necelých deset hodin. Ve 
Varšavě nás čekalo vřelé přivítání 
od dcery organizátora Joanny a 
jejího manžela. Přemístili jsme se 
do Evropského domu setkání, 
kde jsme měli být ubytováni. 
Vypadalo to tam velice pěkně 
a náš pokoj se nám moc líbilo. 
Jen jsme si odložili věci a vydali 
jsme se do Muzea polských židů. 
Přidal se k nám organizátor so-
utěže pan Golak a jeho druhá 
dcera. Už jen budova muzea byla 
architektonická perla. Zde jsme si 
dali výbornou snídani a na chvíli 
poseděli. Po snídani jsme si ko-
nečně mohli užít krásy muzea. 

Abych pravdu řekla, tak krásné a 
propracované muzeum jsem asi 
ještě nikdy neviděla. Prohlídka 
trvala něco přes dvě hodiny a 
následně jsme se mohli vydat do 
centra Varšavy. Celkově město 
předčilo má očekávání, opravdu 
jsem byla z Varšavy unešená. 
Několik hodin jsme se procházeli 
a pak jsme zamířili na takzvanou 
obědo-večeři v restauraci Literat-
ka. Dostali jsme obrovský řízek 
s bramborem a Joanna podotkla, 
že je to normální polský oběd. 
I výteční tradiční polský dezert 
jsme si vychutnali. Večer nás če-
kal výlet do obchodního centra, 
které nás, jak jinak taky ohromilo 
hlavně svou architekturou. Na-
koupily jsme polské sladkosti a 
nějaké věci, co nám tento výlet 
budou připomínat. Na noční 
Varšavu jsme se podívali z úc-
tyhodné výšky paláce kultury. 
Unavení a promrzlí jsme vyrazili 
směr ubytování, ale vzhledem 
k tomu, že jsme si to chtěli užít 
naplno, tak jsme ještě s paní pro-
fesorkou zašli do centra podívat 
se na vánoční stánky. Asi kolem 
jedenácté jsme unavení padli do 
postelí. 

V neděli jsme měli vydatnou 
snídani opět v restauraci Literat-
ka a náš program byl ukončen 
návštěvou Mickiewiczova muzea, 
kde jsme měli skvělého průvod-
ce. Pak už nás čekal jen oběd ve 
formě polévky a mohli jsme 
vyrazit na autobus do Katovic, 
kde jsme přestupovali. Rozloučili 
jsme se s našimi novými polskými 
přáteli a řekli: „Na shledanou, Va-
ršavo!“. Doufám, že se tam někdy 
vrátíme. 

Za všechny tyhle úžasné 
zážitky vděčíme soutěži znalo-
stí o Polsku a Čechách. Celkově 
mě tento projekt opravdu zaujal 
a jsem moc ráda, že jsme s moh-
li zúčastnit a reprezentovat naši 
školu. Získali jsme mnoho nových 
vědomostí nejen o Polsku, po-
znali spoustu nových lidí, a hla-
vně získali zajímavé zkušenosti 
a skvělé zážitky. Všem, co mohou, 
doporučuji se zúčastnit dalšího 
ročníků této soutěže. Opravdu to 
stojí za to. A já? Já už se hlásím 
do dalšího ročníku hned teď a co 
vy? Uvidím se s vámi příští rok? 

Johana Vondráková, 
členka týmu z Mladé Boleslavi

Johana Vondráková

SOUTĚŽ ZNALOSTÍ O POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE, OČIMA TÝMU 
Z MLADÉ BOLESLAVI

Vítězný tým z Mladé Boleslavi v kategorii do 16 let.
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Szkoła z Mlada Boleslav 
z kraju środkowo-czeskiego  
w Republice Czeskiej wygrała 
w 2018 roku w dwóch katego-
riach drugą edycję Konkursu 
Wiedzy o Polsce i Czechach. 
Regulamin tego prestiżowe-
go konkursu organizowanego  
w Nowej Rudzie przewiduje,  
że w przypadku zwycięstwa 
drużyny polskiej, nagrodą jest 
dwudniowe zwiedzanie stolicy 
Czech – Pragi, a gdy wygrywa 
drużyna czeska - zwiedzanie War-
szawy. W ubiegłym roku wygrała 
szkoła ponadgimnazjalna z Opola  
i z organizacją tego wyjazdu edu-
kacyjnego do Republiki Czeskiej 
nie było żadnych problemów.

 W 2018 roku organizatorzy  
konkursu stanęli przed dużym 
wyzwaniem logistycznym, trze-
ba bowiem było przygotować 
daleki wyjazd z Mlada Boleslav  
aż do Warszawy. Wycieczka edu-
kacyjna przewidywała długą 
jazdę autobusem do Warszawy, 
co zajęło aż 13 godzin. Pomimo 
zmęczenia, uczniowie szkoły 
średniej z Mlada Boleslav w cią-
gu dwóch dni poznali stolicę 
Polski. Wszyscy byli tam po raz 
pierwszy. Poznali Warszawę, która 
wywarła na nich duże wrażenie. 
W pierwszym dniu zapoznali się 
z bohaterską postawą uczestni-
ków Powstania Warszawskiego, 
zobaczyli także pomnik poświę-
cony bohaterom Armii Krajowej. 
Następnie zwiedzali przez trzy 
godziny Muzeum Żydów Pol-

skich POLIN - nową atrakcję tu-
rystyczną Warszawy. Znakomicie 
zaprojektowana i świetnie urzą-
dzona ekspozycja zrobiła wielkie 
wrażenie na naszych gościach  
z Republiki Czeskiej. Jak na tą 
porę roku niespodzianką była 
dobra pogoda i sympatyczny 
klimat w Warszawie. W czasie 
tych dwóch dni, które na pewno  
na długo zapadną w pamięci 
młodym ludziom oraz opieku-
nowi grupy pani Michaeli Šla-
pakovej – nauczycielce historii 
i języka niemieckiego. 

Zwiedzanie Warszawy to 
także poznanie Zamku Królew-
skiego, gdzie była eksponowana 
wystawa pn. „Znaki Wolności”, 
przejście Krakowskim Przedmie-
ściem, aż do Grobu Nieznanego 
Żołnierza, gdzie niespodziewanie 

polscy żołnierze poczęstowali na-
szych gości gorącą herbatą. Zdję-
cia fotograficzne pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego, w związku 
z listopadowym Świętem Nie-
podległości, które jest ważne 
zarówno dla Polaków jaki Cze-
chów, upamiętniły to spotkanie 
integracyjne. Gościom z Czech 
pokazano również Uniwersytet 
Warszawski i Dom Wspólnoty 
Polskiej. Obserwatorem i jedno-
cześnie aktywnym uczestnikiem 
tego wydarzenia edukacyjnego 
była Bożena Worono z Białorusi, 
która obecnie studiuje filologię 
polską na Uniwersytecie War-
szawskim. 

 Niezwykłe wrażenie na mło-
dych turystach z dalekich Czech 
wywarło zwiedzanie Archikate-
dry Warszawskiej, w szczególno-

ści dłuższy pobyt w podziemiach 
katedry i zapoznanie się z histo-
rią pochowanych tam wielkich 
Polaków. Ostatnim punktem 
była Starówka i zwiedzanie Mu-
zeum Adama Mickiewicza, które 
znajduje się przy Starym Rynku. 
Naszych gości osobiście oprowa-
dzał i bardzo ciekawie opowiadał  
o życiu Adama Mickiewicza 
kustosz tego muzeum. Wielu 
uczestników tego spotkania 
podziękowało za przygotowa-
ną wycieczkę i zapowiadało,  
że jeszcze kiedyś będą chcieli 
powróci do stolicy Polski. Wy-
jazd edukacyjny do Warszawy  
na pewno pozostanie we 
wdzięcznej pamięci uczniów 
czeskiej szkoły z Mlada Boleslav. 

Julian Golak

WYCIECZKA DO WARSZAWY W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO  
W KONKURSIE WIEDZY O POLSCE I CZECHACH

W Muzeum Żydów Polskich

W Muzeum Adama Mickiewicza w WarszawiePrzed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
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Škola z Mladé Boleslavi, která 
se nachází ve Středočeském kra-
ji v České republice, vyhrála (ve 
dvou kategoriích) druhou edici 
Soutěže znalostí o Polsku a České 
republice v roce 2018. Pravidla 
této prestižní soutěže organizo-
vané v Nowé Rudě předvídají, že 
v případě vítězství polské školy 
je cena dvoudenní prohlídka 
hlavního města Prahy. Tak tomu 
bylo v loňském roce, když vyhrála 
střední škola z Opole. Nebyly teh-
dy žádné problémy s organizací 
této vzdělávací cesty do České 
republiky.

V roce 2018 se organizátoři 
druhé soutěže potýkali s velkou 
logistickou výzvou, protože mu-
seli naplánovat dlouhou cestu 
z Mladé Boleslavi do Varšavy. 
Vzdělávací výlet předpokládal 
dlouhou cestu autobusem do Va-
ršavy, která trvala skoro 13 hodin. 
Navzdory únavě se středoškoláci 
z Mladé Boleslavi během dvou 
dnů seznámili s hlavním městem 
Polska. Všichni tam byli poprvé. 
Poznali Varšavu, která na ně 
udělala velký dojem. První den se 
seznámili s hrdinským postojem 
účastníků Varšavského povstání, 
ale také viděli památník věnova-
ný hrdinům národní armády. Poté 
strávili tři hodiny v nové turistické 
atrakci - ve varšavském Muzeu 
polských Židů POLIN. Krásně 
navržená a dobře připravená 
výstava udělala na naše hosty  
z České republiky velký dojem.  

V tomto ročním období bylo pře-
kvapením dobré počasí a příjem-
ná atmosféra ve Varšavě. Během 
těchto dvou dnů, na které jistě 
budou dlouho vzpomínat mladí 
lidé, ale i doprovod skupiny, paní 
Michaela Šlapáková - učitelka 
dějepisu a němčiny.

Návštěva Varšavy to byl také 
výlet do Královského hradu, 
kde se konala výstava s názvem 
"Známky svobody", procházka 
Krakovským předměstím až ke 
hrobu neznámého vojína, kde 
nečekaně polští vojáci nabídli 
našim hostům horký čaj.

 Fotografie u památníku Jó-
zefa Piłsudského, v souvislosti s 
listopadovým svátkem nezávi-

slosti, který je stejně důležitý pro 
Poláky jako i pro Čechy, budou 
připomínat toto integrační set-
kání. Hostům z České republi-
ky byla představená Varšavská 
univerzita a Polský obecní dům. 
Pozorovatelkou a aktivním účast-
níkem této vzdělávací akce byla 
Bożena Woronová z Běloruska, 
která v současné době studuje 
polskou filologii na Varšavské 
univerzitě.

Neobvyklý dojem na mladých 
turistech z daleké České republi-
ky udělala návštěva varšavské ar-
cikatedrály, a zejména delší pobyt 
v podzemí katedrály a seznámení 
se s historií významných polských 
občanů, kteří zde byli pohřbeni.

Posledním bodem proh-
lídky města bylo staré město a 
návštěva muzea Adama Mickie-
wicze, které se nachází na Starém 
náměstí. Osobně provedl naše 
hosty a mluvil velmi zajímavě o 
životě Adama Mickiewicze ku-
rátora tohoto muzea.

Mnozí účastníci tohoto set-
kání poděkovali za připravený 
výlet a oznámili, že se budou 
chtít v budoucnu do polského 
hlavního města vrátit.

Vzdělávací výlet do Varšavy 
jistě zůstane v paměti studentů 
české školy v Mladé Boleslavi.

Preklad: Joanna Golak-Cincio

Julian Golak

VÝLET DO VARŠAVY JAKO CENA ZA VÝHRU V SOUTĚŽI ZNALOSTÍ 
O POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE

Před královským hradem ve Varšavě.

Během prohlídky výstavy "Podwójnie wolne" v Krakowskym Przedmiesciu.Před Varšavskou univerzitou.
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W niedzielę 16 grudnia,  
w sali Infocentrum w Broumovie 
odbył się koncert adwentowy 
grupy "6NaChodniku!. Artyści 
zaprezentowali sie publiczności  
w  B r o u m o v i e  p o n o w n i e  
po trzech latach. Zespół działa 
na scenie muzycznej już od 10 

lat.Wśród pieśniarzy była Lucia 
Peterkova, która jest bardzo do-
brze znana z wydarzeń charyta-
tywnych, organizowanych przez 
Orkiestrę Symfoniczną Police, 
jako moderatorka. To było rado-
sne spotkanie. Pierwsze utwory 
tego wieczoru nawiązywały do 

minonego lata, ale szybko zespół 
wprowadził nas w czas Adwen-
tu i pojawiły się między innymi 
piosenki takie jak: „ Pastýři míří 
k nám“ (Pasterze zmierzający do 
nas) , „Lodičky z ořechů“ (Łódecz-
ki z orzechów) i inne.Wykonaw-
cy zostali nagrodzeni gromkimi 

brawami za świetny występ. Ci, 
którzy przyszli na ten koncert, 
z pewnością nie żałują. Koncert 
odbywał sie w ramach czesko-
-polskiego projektu „Razem kul-
turalnie!".

Petr Cirkl

ADWENTOWY KONCERT GRUPY 6NACHODNIKU W BROUMOVIE

Zespół 6NaChodniku

V neděli 16. prosince na sále 
Infocentra v Broumově se konal 
adventní koncert se seskupením 
„6NaChodníku“. Posluchačům se 
představilo šansonové seskupe-
ní, které v Broumově vystoupilo 
opět po třech letech. Soubor již 

působí na hudební scéně přes 
10 let.

S charismatickou šansoniér-
kou – Lucii Peterkovou, která je 
také velmi dobře známá z chari-
tativních akcí pořádaných Police 
Syphony Orchestra jako mode-

rátorka, to bylo radostné setkání.
První písně večera sice po-

pisovaly letní období, ale záhy 
nás skupina zavedla do časů 
adventního a zazněly zde písně 
jako „Pastýři míří k nám“, „Lodičky 
z ořechů“ a další.

Účinkující byli za svůj skvělý 
výkon oceněni bouřlivým potle-
skem. Kdo přišel na tento kon-
cert, určitě neprohloupil.

Koncert byl zařazen do če-
sko-polského projektu „Společně 
kulturní!“.

Petr Cirkl

ADVENTNÍ  KONCERT SESKUPENÍ 6NACHODNÍKU V BROUMOVĚ

Zpívá Lucie PeterkovaPetr Cirkl
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Anna Bernard – chluba, 
ozdoba i „sól” ziemi 
kudowskiej
 
15 VII 1865 - WROCŁAW: uro-

dzona w rodzinie zróżnicowanej 
wyznaniowo: matka Johanna 
(z domu Runge) protestant-
ka, 46- letni ojciec Karl Scheer 
(*1819 †1880 Nysa) starokato-
lik, a właściwie ateista (z zawodu 
rzeźbiarz), urodziny córki Anny; 
(nb. na świat przyjdą jeszcze dwie 
córki i syn);
1870 -  NYSA:  ze względu  
na starokatolicyzm ojca rodzina 
zdecydowała o nowym miejscu 
zamieszkania; tutaj Anna ukoń-
czyła jedynie szkołę podstawową;
1878 - Nysa: po licznych proś-
bach, 13-letnia już Anna zosta-
ła ochrzczona w kościele prote-
stanckim
1880 - Nysa: śmierć ojca Karla 
(61); na pogrzeb przybył z Wro-
cławia starokatolicki biskup  
ks. prof. dr Theodor Weber,  
w latach 1896–1906 drugi z kolei 
hierarcha tego Kościoła w Niem-
czech;
Nysa: zdobyła zawód krawcowej 
i wspierała matkę w utrzyma-
niu rodziny; będąc mistrzynią 
krawiectwa otwarła w Nysie 
prywatny zakład krawiecki, z 
odzieżą damską (wkrótce został 
doszczętnie okradziony);
ok. 1882/3  - Nysa: po śmierci 
ojca Anna jeszcze bardziej zbli-
żyła się do Kościoła katolickiego,  
aż wreszcie dojrzała do konwersji 
i przeszła na katolicyzm; uczestni-
czyła aktywnie w życiu młodzie-

żowego ruchu „Quickborn” jak  
i w działalności Domu Misyjnego 
księży werbistów pw. Św. Krzyża;
po 1900 - Nysa: Anna w coraz 
większym stopniu poświęcała 
się twórczości literackiej. Była 
to m.in. poezja religijna, wy-
korzystywana podczas liturgii. 
Odkryto jej talent, swoje prace 
publikowała pod panieńskim na-
zwiskiem - Anna Scheer w miej-
scowej „Gazecie Nyskiej” (niem. 
„Neisser Zeitung”, związanej  
z katolicką partią Zentrum). 
ok. 1904 - Nysa: pasjonujący 
się literaturą niemiecką Robert 
Bernard podczas spotkania miej-
scowych krawców, członków 
chrześcijańskiego Stowarzysze-
nia Rodziny Kolpinga, poznaje 
pannę Annę Scheer, mistrzynię 
krawcową i utalentowaną poetkę; 
rodzi się przyjaźń; wyjeżdżające-
mu do Kudowy Robertowi Anna 
wypożyczyła książkę niemieckie-
go poety Oskara Freiherr von Re-
dwitz (* 28 VI 1823 † 6 VII 1891); 
trwa wymiana korespondencji, 
dochodzi do zaproszenia Anny 
do Kudowy i przedstawienia jej 
rodzicom, a wreszcie do zaręczyn 
w Nysie;
31 VII 1907 - CZERMNA: kościół 
par. Św. Bartłomieja Ap. ślub 
Anny lat 42 z. Robertem Ber-
nardem (* 8 V 1875 Kudowa, 
lat 31) mistrzem krawieckim  
z Górnej Kudowy); małżeństwo 
pobłogosławił ks. Max Wache, 
26-letni wikariusz Czermnej  
w latach 1905-1910;
1907 -1908 - Nysa: młode mał-
żeństwo żyje w małym miesz-

kaniu wynajętym przez Annę  
i utrzymuje się z krawiectwa;  
1908 - GÓRNA KUDOWA: przy 
wsparciu materialnym rodziców 
i rodzeństwa Anna i Robert osie-
dlają się w zakupionym domu  
i nadają mu nazwę „Heimathaus” 
(aktualnie przy ul. 1 Maja nr 49); 
Robert zdecydował, że będzie 
pracował na utrzymanie, a Anna 
ma prowadzić dom i rozwijać 
twórczość poetycką;
1912 - Nysa: tutejsze wydawnic-
two wydało pierwszą powieść  
A. Bernard, Die Seinigen nahmen 
ihn nicht auf; dotyczy codzienne-
go życia wioski biednych tkaczy 
w Górach Orlickich, honorarium 
200 DM; drugie wydanie w 1913 r. 
(„Neisser Zeitung“), a trzecie  
w 1925 w Międzylesiu (Mittel-
walde A. Walzel);
1914 -1918 - Kudowa: z racji  
I wojny światowej Robert został 
powołany do pruskiej armii, a An-
nie lokalne władze powierzyły 
stanowisko kierowniczki gminnej 
biblioteki;
po 1918 - GÓRNA KUDOWA: ro-
dziny dom Bernardów „Heima-
thaus”, ze względu na poetycką 
twórczość Anny i uczestnictwo 
w życiu kulturalnym, jest coraz 
bardziej odwiedzanym i sta-
je się niemalże obowiązkową  
miejscową atrakcją;
1924 - Freiburg im Breisgau: Her-
der - prestiżowe niemieckie wy-
dawnictwo nagrodziło i wydało 
drukiem najważniejszą powieść 
Anny Bernard - „Am Landestor“ 
(ss. 250, poświęconą nachodz-
kiemu zamkowi i husytom pa-

nującym m.in. w tym regionie);
1925 - Kudowa: 60. urodziny 
Anny Bernard; Władze Kudo-
wy wyraziły nie tylko uznanie  
i wdzięczność za jej twórczość 
nt. ziemi kudowskiej, ale wsparły 
Autorkę finansowo (nb. były to  
lata nadchodzącego kryzysu 
finansowego 1928-35!); Teatr 
Zdrojowy wystawił z tej okazji 
sztukę A. Bernard, Im Zeichen 
des Saturn;
1926 - WROCŁAW, po kilkuletnich 
bardzo poważnych problemach 
zdrowotnych, latem Anna prze-
szła udaną operację i po pięciu 
tygodniach rehabilitacji wróciła 
do Kudowy oraz do twórczości;
1930 - Anna Bernard udała się 
na przedstawienia pasyjne  
do Oberamergau (Bawaria);  
w sumie rzadko podróżowała 
(zaledwie kilka razy do Nysy, 
m.in. na grób ojca i matki oraz 
raz do Pragi); 
1926 - 1935 - GÓRNA KUDOWA: 
poetka miała coraz bardziej licz-
ne odwiedziny, m.in. wysokich 
przedstawicieli zarządu miasta 
Nysa; znanego adwokata Rober-
ta Boese (*1887 †1944 Kłodzko), 
współzałożyciela (w 1917 r.)  
i przewodniczącego Kłodzkiego 
Stowarzyszenia Krajoznawcze-
go „Vereins für Glatzer Heimat-
kunde”; wybitnego znawcy hi-
storii literatury ziemi kłodzkiej  
prof. dr Paula Klemenza z Wro-
cławia; Friedricha Graebischa – 
dyrektora kłodzkiego banku  
i badacza kłodzkiego dialektu; 
Hede Bartsch-Wache (*1885 
Kłodzko †1969 w Bonn) regio-

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

WYBITNA KUDOWSKA PISARKA ANNA BERNARD
A KS. GERHARD HIRSCHFELDER

„Czym jest kultura? 
Kultura jest wyrazem człowieka.
 Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. 
Człowiek ją tworzy – 
i człowiek przez nią tworzy siebie. 
Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: 
myśli, woli, serca. 
I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie 
z innymi.
Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, 
współmyślenia i współdziałania ludzi. 
Powstaje ona na służbie wspólnego dobra –
i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot”

(Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca 1979).

Anna Bernard, fotografia; źródło: http://www.fischer-bernard.de/Familie_FB/
AnnaBernard/annabernard.html.
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nalnej poetki i współpracow-
niczki kalendarza „Guda-Obend”; 
Roberta Kargera, badacza życia 
motyli w Górach Stołowych;  
w 1929 r. odwiedził Autorkę 
czeski minister Šramek (w su-
mie dwukrotnie) i w imieniu cze-
skiego rządu zaprosił do udziału  
(na koszt państwa) w milenij-
nych obchodach św. Wacława – 
patrona Czech (święto litur-
giczne 28 września). Uprzed-
nio pozostawała w kontakcie  
z wybitnym czeskim pisarzem 
i dramaturgiem, m.in. autorem 
powieści historycznych Alois’em 
Jiráskiem (*23 VIII1851 Hronov 
†12 III 1930 Praga);
26 VII 1933 - GÓRNA KUDOWA: 
mąż Robert i jego brat Józef 
(†1969, był więźniem KL Dachau) 
z powodu prześladowań ze stro-
ny nazistów musieli na dziewięć 
miesięcy wyemigrować do Zbra-
sława k/Pragi;
1933/4 - GÓRNA KUDOWA: Anna 
Bernard wraz z mężem, pomimo 
trudnej sytuacji gospodarczo- 
politycznej pracuje nad kroniką 
Kudowy - Zdroju;
1933-35 - KUDOWA, Anna Ber-
nard była bardzo popularna 
wśród kudowskiej młodzieży, 
z którą do 1933 roku miała bli-
skie i częste kontakty; niestety 
ze względu na rozwój kultu Hi-
tlera i formację młodzieży w HJ  
i BDM stopniowo je ogranicza-
no; w 1935 r. była już w zasadzie 
personą non grata, a wielu kudo-

wian unikało z nią kontaktu, gdyż 
nawet ze strony miejscowych 
nauczycieli pojawiały się nega-
tywne oceny jej osoby, mające 
genezę w opresyjnej ideologii 
nazistowskiej;
1935 - KUDOWA, Anna Bernard 
pod presją nazistów była zmu-
szona zapisać się do stowarzysze-
nia niemieckich literatów i tytu-
łem dwuletniego członkowstwa 
zapłacić horrendalną, jak na jej 
możliwości finansowe, sumę. 
Z racji 70 urodzin Anny Bernard: 
Teatr Zdrojowy wystawił sztukę 
A. Bernard - Andreas Faulhabers 
Tod; poczta dostarczyła ponad 
100 listów gratulacyjnych, bur-
mistrz Kudowy przyniósł jej kosz 
kwiatów, z gratulacjami przyby-
li: zarząd kudowskiego kurortu 
dyrektor „Neisser Zeitung”; pan 
Futter radny d/s zdrowia miasta 
Bystrzyca Kłodzka, członkowie 
Kłodzkiego Stowarzyszenia Kra-
joznawczego. Pocztą do jubilatki 
dotarło ponad 100 listownych 
gratulacji (nb. jednym z autorów 
był ks. prof. J. Wittig). Na temat 
dzieł Jubilatki, wystawianych  
na kudowskiej scenie, okoliczno-
ściowe artykuły pojawiły się m.in. 
w renomowanym czasopiśmie 
„Literatur”. Ponadto odnotowały 
je wielkie niemieckie dzienniki 
„Germina” (Berlin) i „Rheinisch- 
Westfälische Zeitung” (Essen), 
„Schlesische Zeitung”, „Vogtlän-
dische Anzeiger Und Tageblatt” 
(Plauen);

27 VIII 1938 - GÓRNA KUDOWA 
- „Heimathaus”: godzina 16.00, 
śmierć Anny Bernard z powodu 
niewydolności serca. 

Anna Bernard – literacki 
wizerunek Kudowy - Zdroju 
i nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia 

W sobotę - 27 sierpnia 1938 r. 
Robert Bernard, jak zwykle, szył 
coś w kuchni. Natomiast jego 
małżonka - poetka Anna siedziała 
przed domem i z bojaźnią oraz 
pogłębiającym się lękiem pa-
trzyła w kierunku pobliskiego 
ratusza, widząc niekończący 
się przemarsz niemieckich od-
działów. Z prasy wiedziała już  
o rozruchach sudeckich Niem-
ców i planowanym traktacie 
monachijskim. Ona, „córka” gar-
nizonowego miasta Nysa, była 
przerażona liczebnością armii 
i taką potężną demonstracją 
siły. Wspominając wezwanie 
męża do wojska podczas I woj-
ny światowej, czy też w latach 
1933-1934 jego dziewięciomie-
sięczną ucieczkę przed gestapo 
do Pragi i Zbrasławia, z niepo-
kojem przeczuwała, co może się 
teraz wydarzyć. Tym bardziej, że 
zasmuceni przechodnie mówili 
tylko o wojnie.

Po południu pani Anna 
niespodziewanie zbladła ,  
a na jej twarzy pojawiło się du-
chowe zmęczenie. Wstała i poszła  
do swojej sypialni z myślą  
o krótkiej drzemce. Nie była już 
w stanie utrzymać się na nogach. 
Powiedziała jeszcze do męża: 
„Na Boga! Robercie, to znowu 
oznacza wojnę światową, bar-
dzo źle się czuję”. I położyła się 
do łóżka. Podobnie uczynił i Ro-
bert. Po pewnym czasie zajrzał 
za ścianę do żony, a ta była już 
trupio blada, a na czole pojawiły 

się kropelki zimnego potu. 
Robert, z myślą o szuka-

niu pomocy, pobiegł najpierw  
do oddalonej zaledwie o ok. 50 
metrów ogrodowej kawiarni swe-
go brata Józefa „Im Schönsten 
Wiesengrunde” (przy dawnej 
ulicy Wiessenweg, a obecnie St. 
Okrzei nr 9; dom ten widnieje już 
na mapie Kudowy z 1914 r. i jest 
opisany nazwiskiem „Bernard”). 
Zastaną tam wnuczkę Luzi po-
prosił, aby pozostała przy nie-
dysponowanej małżonce Annie.  
Po czym sam starał się odnaleźć 
i wezwać ich lekarza domowe-
go dr Smolnego. Mieszkał on  
w odległości ok. 850 m (willę 
dokumentuje m.in. mapa Ku-
dowy z 1929 r., powstała po 
1914 r., i jest opisana na mapie 
jako: „Dr Smolny”, znajdowała się  
na rogu dawnej Parkstr. i Mit-
telstr., czyli w miejscu dzisiejszej 
przychodni zdrowia „Esculap” – 
róg ul. Słonecznej F. Chopina). 
Doktor Smolny był nieosiągalny, 
bowiem pracował w sanatorium. 
Na szczęście, dyspozycyjnym 
okazał się być inny kudowski 
lekarz. 

War to tu zauważ yć,  że  
w 1904 roku w Kudowie, która 
była samodzielną gminą, miesz-
kały 792 osoby. W związku z po-
wstaniem uzdrowiskowej spółki 
akcyjnej i otwarciem w 1905 roku 
linii kolejowej, znacznie wzrosła 
liczba kuracjuszy. Już w 1907 
roku odpoczywało tu 12.187 
gości, w tym 8.214 kuracjuszy  
i 4.973 letników. Przy czym rosła 
zarówno atrakcyjność Kudowy- 
Zdroju (nazwa od 1920 r.), jak 
i liczba przybywających tu  
po zdrowie i na odpoczynek.

W związku z tym w uzdro-
wisku posługiwało grono aż 
szesnastu doktorów medycyny 
(w tym czternastu niemieckich 
i dwóch żydowskich oraz jeden 

Archiwum parafii św. Bartłomieja w Kudowie, Czermnej: reprodukcje metrykalnej 
adnotacji ślubu A. i R. Bernard z 31 VII 1907 r., toto ks. T. Fitych.

Cmentarz par.  Kudowie Czermnej: odrestaurowana w 2018 roku płyta grobu  
Anny Bernard;  foto: ks. T. Bazała.
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dentysta. W niemieckim infor-
matorze z 1937 r. czytamy m.in.: 
„Mitglieder des deutsch-arischen 
Ärztevereins: San.-Rat Dr. Herr-
mann, Sanatorium; San.-Rat Dr. 
Witte; Dr. Schnabel; Dr. Wiese; 
Dr. Smolny; Dr. Bratke; Dr. Georg 
Herrmann; Dr. Siegen; Dr. Becker; 
Dr. Hempe; Dr. Kura; Dr. Schmidt; 
Dr. Hinrichs - Facharzt für innere 
Krankheiten. Zahnarzt Dr. med. 
dent. Loew, Dr. Moral - Facharzt 
für innere Krankheiten; Jüdische 
Ärzte: Dr. Marcuse; Dr. Charlotte 
Ziegler-Wolpe vormals Cohn –
Wolpe“.

73. letnia Anna Bernard, 
miała już bardzo nadwyrężone 
zdrowie. Przez kilka lat cierpiała  
z powodu wrzodu na podbrzuszu 
i miała trudności z oddychaniem. 
Od tych dolegliwości uwolniła 
ją udana operacja przeprowa-
dzona w 1926 r. we Wrocławiu 
oraz pięciotygodniowa rekon-

walescencja. Z powodu stre-
sów związanych z nazistami 
(naciskano, aby zapisała się  
do związku niemieckich litera-
tów) wnosząc ogromną opłatę) 
oraz inwigilacji przez gestapo  
i prześladowania męża Roberta,  
miała już znacznie osłabione 
serce. Na radykalne pogorsze-
nie stanu zdrowia, z pewnością 
wpłynęła także naocznie ogląda-
na hitlerowska demonstracja siły.

Celem tak ostentacyjnego 
przemarszu i rozmieszczenia sił 
Wehrmachtu w pobliżu grani-
cy z Czechosłowacją (i to jesz-
cze bez oficjalnej mocy układu 
monachijskiego) było zajęcie tzw. 
Kraju Sudeckiego. Był to obszar 
czeskiego i morawskiego pogra-
nicza, ciągnący się wzdłuż granic 
z Niemcami i Austrią. W 85% był 
on zamieszkany przez ludność 
niemiecką (konkretnie 2.819 000 
Niemców i 727 000 Czechów; 

równocześnie Kraj ten stanowił 
40% potencjału ekonomicznego 
Czechosłowacji). Ruchy hitlerow-
skich wojsk uprzedzały więc tzw. 
układ monachijski, który powstał 
na konferencji w Monachium  
w dniach 29–30 września 1938 r. 
Dotyczył przyłączenia części 
terytoriów Czechosłowacji  
do Rzeszy Niemieckiej. Co więcej, 
porozumienie zostało zawarte 
pomiędzy Niemcami, Włocha-
mi, Wielką Brytanią i Francją, ale 
przy nieobecności Czechosłowa-
cji (pomimo, że jej terytorium  
i suwerenność były przedmiotem 
konferencji), a była związana so-
juszem z Francją i ZSRR. Niestety 
Wódz III Rzeszy był zdecydowany 
najechać Czechosłowację. Ode-
rwanie obszarów zdominowa-
nych przez Niemców sudeckich 
od Czechosłowacji rozłożono  
na okres od 1 do 10 października 
1938 r. 

Prezydent Czechosłowacji 
dr Edward Benesz nie zamie-
rzał przyznawać Niemcom au-
tonomii, bo słusznie się obawiał,  
że w granicach demokratycz-
nego państwa powstanie nazi-
stowski mini-reżim, przyczółek 
III Rzeszy. Jesienią 1938 roku, 
na skutek żądań niemieckich, 
aprobowanych na konferencji 
monachijskiej, Czechosłowa-
cja została pozbawiona przez 
Niemcy granicznych Sudetów. 
Następnie przez Węgry - Ukra-
iny Zakarpackiej, a przez Polskę - 
Zaolzia. 15 marca 1939 roku,  
po usamodzielnieniu się Słowacji, 
14 marca Niemcy zajęły resztę 
kraju, tworząc Protektorat Czech 
i Moraw.

Anna Bernard pisarka cenio-
na także i poza ziemią kłodzką, 
była jej chlubą, dumą i ozdobą. 
Możemy więc twierdzić, że ta 
osoba wrażliwa na transcen-
dentne wartości, prawdę, dobro 
i piękno, a przy tym zatroskana 
o położenie czeskich krewnych, 
umiłowanego męża (a także 
złożone dzieje życia dawnego 
benedyktyna a obecnie prote-
stanckiego – pastora w pobliskiej 
Pstrążnej), pomimo ograniczeń 
z powodu zawansowanego 
wieku i mieszkania od 30 lat  
w renomowanym uzdrowisku 
(nb. korzystnym dla chorób serca 
i układu krążenia), najprawdo-
podobniej stała się jedną z ofiar 
stresu, wywołanego perspekty-
wą inwazji Hitlera. Krótko po jej 
śmierci Adolf Hitler zajął czeskie 
pogranicze, w tym Sudety i Śląsk 
opawski.

Czermna – ks. Gerhard 
Hirschfelder przewodniczył 
liturgii pogrzebowej Anny 
Bernard 

Rekonstruując relacje ks. Ger-
harda Hirschfeldera z wybitnymi 
osobami duchownymi i świec-
kimi ziemi kłodzkiej, otwartym 
pozostaje pytanie o kontakty  
z liderami życia kulturalnego 
na terenie parafii, w których 
posługiwał. Wiele wspólnych 
płaszczyzn: wartości chrześci-
jańskie, formacja w ruchu „Quick-
born”, bliskie relacje z „Rodziną 
Kolpinga”, twórczość literacka  
i teatr, pielęgnowanie kultury 
i tożsamości małej ojczyzny, 
mogło go łączyć m.in. z ikoną 
kudowskiej kultury – ludową 
pisarką Anną Bernard. Jest nato-
miast faktem niepodważalnym, 
że ulubiony przez ks. proboszcza 
Augustina Hauffena (*03 VI 1885 
†11 IX 1939 Czermna) oraz jego 
parafian - dorosłych, młodzież  
i dzieci, wikariusz z 6-letnim sta-
żem w rzymsko-katolickiej para-
fii św. Bartłomieja w Czermnej,  
k s .  G e r h a rd  H i r s c h fe l d e r  
(*17 II 1907 Kłodzko †1 VIII 
1942 KL Dachau) we wtorek  
30 sierpnia 1938 roku, w stru-
gach ulewnego deszczu, prze-
wodniczył skromnym uroczysto-
ściom pogrzebowym, znanej i 
cenionej, i to nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ludowej pisarki i poetki 
Anny Bernard (zob. Księga zmar-
łych Parafii Czermna 01.01.1902 
– 31.12. 1947, str. 358, nr 42; nb. 
K. Schindler błędnie przytacza 
tu, i to już w roli proboszcza oso-
bę ks. J. Tokarza!). Ta 73-letnia,  
z zawodu mistrzyni krawiecka,  
a z powołania i misji utalentowa-
na, pracowita i wybitna literatka, 
z pochodzenia Niemka i Ślązacz-
ka, była małżonką tutejszego 
mistrza krawieckiego Roberta 
Bernarda, z pochodzenia Czecha. 

Zmarła 27 sierpnia o godzi-
nie 16-ej w domu noszącym 
nazwę „Heimathaus” (aktualnie 
przy ul. 1 Maja nr 49), z powodu 
niewydolności serca. O godzi-
nie 15-ej została zaopatrzona 
sakramentami przez o. Man-
freda OFM (kapelana miejsco-
wego szpitala, który mieszkał 
w klasztorze sióstr Elżbieta-
nek, tzw. „Marienheim”, odda-
lonym o ok. 1 km, a w pobliżu 
ich lekarza domowego dokto-
ra Smolnickiego). Po ludzku, 
nie było już dla niej ratunku.  
Na czole pojawił się intensywny 
zimny pot, a po godzinie zmarła. 

Górna Kudowa, od 1908 r. rodzinny dom państwa A. i R. Bernard – „Heimathaus”,  
stan z 2015 r., foto: ks. T. Fitych.

Robert Bernard jako 85-letni mężczyzna; źródło: archiwum ks. T. Fitycha.
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Bardzo prosty i skromny po-
grzeb pani Anny Bernard odbył 
się na jedynym i wspólnym dla 
Czermnej i Kudowy - Zdroju 
cmentarzu parafialnym. Prze-
biegał w strumieniach ulew-
nego deszczu z powodu klęski 
powodzi. Nie było warunków, 
aby kudowską pisarkę należycie  
i godnie uczcić oraz uhonorować. 
Celebrans pogrzebowej liturgii 
powiedział zaledwie kilka słów, 
a parafialny chór mieszany za-
śpiewał hymn z 1819 r.: „Über 
den Sternen wird es einst tagen” 
(tekst: Ida von Hahn-Hahn, 1803-
1878, muzyka: Franz Wilhelm 
Abt, 1819-1885). 

W tym czasie, z powodu 
ulewnych deszczy i błyskawicz-
nych kilkudniowych powodzi,  
w wielu regionach Dolnego Ślą-
ska zapanował stan klęski żywio-
łowej, m.in. w Nysie (a więc i jej 
druga ojczyzna także była pod 
wodą!), na ziemi kłodzkiej (nb. 
w Wambierzycach woda sięga-
ła do okien domów położonych 
na tamtejszym rynku), ale i w 
samej Kudowie, gdzie zniszcze-
niu uległa nie tylko kawiarnia 
Józefa Bernarda „Im Schönsten 
Wiesengrunde“). Na skutek dłu-
gotrwałych deszczów, przypo-
minających oberwania chmury, 
wystąpiły dwie fale powodziowe:  
25 sierpnia i 1 września. W okre-
sie od 22-31 sierpnia spadło  
w Hrabstwie Kłodzkim 441 mm 
deszczu, z tego 139,6 mm jedne-
go dnia, tj. 31 sierpnia (nb. roczne 
opady wynosiły w tym czasie 800 
mm). W tej sytuacji, nie tylko że 
wiadomość o pogrzebie nie do-
tarła do wielu zainteresowanych, 
ale praktycznie zerwane zostały 
połączenia komunikacyjne. 

Grób pisarki początkowo 
znajdował się przy południowo- 
zachodniej granicy cmentarza 
(od strony Kaplicy Czaszek).  

W pierwszych latach wojny  
o godną płytę nagrobną zadbali 
dwaj dyrektorzy „Neisser Drucke-
rei”. O koncepcję godnego na-
grobka śp. Anny Bernard zwrócili 
się do przyjaciela Rodziny Ber-
nard – Karla Schindlera. Pierw-
sza wersja napisu nagrobnego 
była znacznie obszerniejsza, ale 
ze względu na wysokie koszty 
wykonania, decyzją nyskiego 
burmistrza D. Schaffarczyka  
i adwokata dr Theisinnga została 
skrócona. Monumentalna płyta 
nagrobna ufundowana została 
przez wdzięcznych Ślązaków 
związanych z nyską drukarnią  
i tamtejszą katolicką partią Zen-
trum, rozwiązaną w 1933 r. decy-
zją Hitlera. Skupiali się oni wokół 
„Gazety Nyskiej”, której redakto-
rzy odkryli talent poetycki mło-
dej wówczas mieszkanki Nysy.

W latach 60. XX w. samą 
okazałą płytę grobu Anny Ber-
nard przeniesiono w kierunku 
wschodnim, tzn. w pobliże pre-
zbiterium kościoła (gdzie po-
zostaje do dnia dzisiejszego).  
Na wykonanej z piaskowca pły-
cie nagrobnej widnieje wypukły 
napis: „Anna Bernard *15.7.1865 
†27.8.1938// Begnadet mit der 
Stimme der// Dichterin forschte 
sie in den// Schriften vergange-
ner Zeiten// las in den Zügen 
ihrer Heimat:// Stadt Neisse, 
des schlesischen// Landes und 
seiner Menschen.// Gott vergelte 
ihr den Lobpreis ihrer Werke!// 
R.I.P. Gewidmet von der Neisser 
Druckerei// (früher Neisser Ze-
itung).

 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie” (St. Kard. 
Wyszyński Prymas Tysiąclecia). 
Jest więc zrozumiałym, że ten 
pomnik cmentarny ma znacz-
nie większą wymowę niż tylko 
zwykły nagrobek. Znajduje się 
na cichym czermnieńskim cmen-

tarzu, w pobliżu Gór Stołowych, 
niedaleko od polsko-czeskiej gra-
nicy, w pobliżu przełęczy Polskie 
Wrota, do której Anna Bernard 
po części nawiązywała tytułem 
swej najważniejszej książki „Am 
Landestor” i stanowi dla niej sa-
mej bramę do Domu Ojca Nie-
bieskiego.

Po bez mała 20 latach, jej 
umiłowany małżonek Robert Ber-
nard w dniu 18 września 1959 r. 
mógł wreszcie odwiedzić to miej-
sce, a swemu przyjacielowi dok-
torowi filozofii Karlowi Schindle-
rowi (*1905 †1986; nauczycielowi 
oraz badaczowi śląskiej kultury 
i autorowi ok. 677 książek i pu-
blikacji) zakomunikował cenne 
i wymowne zdania: „War wieder 
einmal in der alten Heimat. Kam 
vor Tagen erst wieder zurück. In 
Tscherbeney [pol. Czermna] war 
große Mission. Vierzehn Tage 
Lang. Früh und Abends in der 
Kirche gepredigt. Polnisch und 
Deutsch. Franziskaner. Deutsche 
bis aus Oberschlesien waren ge-
kommen. Es war die Erste große 
Mission. Anna Bernards Grab war 
immer festlich geschmückt. Vie-
le Fremde schrieben die schöne 
Widmung vom Stein, von Ihnen 
verfaßt, ab und verweilten im 
stillen Gedenken“.

Cztery lata Robert Bernard 
żył jako wdowiec. W między-
czasie, po raz kolejny, był do-
tkliwie prześladowany przez 
nazistowskie władze. W 1942 r. 
poślubił nauczycielkę muzyki 
 i języka niemieckiego z Kudowy - 
Marię Morawa. Po kilku latach 
udał się w jej rodzinne strony, 
tzn. do czeskiego miasta Hostin-
né k/ Trutnowa (niem. Arnau;  
w kraju kralovohradeckim, 4.249 
mieszkańców w 1961 r.). W tym 
związku miał jedną córkę, która 
przed 1969 r. wyszła za mąż i do-
czekała się potomstwa. Robert 

został więc dziadkiem i szczę-
śliwie świętował 95. urodziny. 
Nb. w 1945 Kudowa miała jed-
nocześnie trzech burmistrzów: 
niemieckiego, polskiego i cze-
skiego. Tym ostatnim był Josef 
Bernard (*1885 †1969), znany  
i ceniony kłodzki działacz w la-
tach 1945 - 1947. Stał na czele 
ruchu zmierzającego do przyłą-
czenia ziemi kłodzkiej do Cze-
chosłowacji.

 
Zamiast zakończenia

Generalnie rzecz ujmując, 
należy zauważyć, że na cenną 
literacką spuściznę Anny Bernard, 
obok korespondencji składają 
się jej wspomnienia z dzieciń-
stwa i lat młodzieńczych o Ny-
sie z XIX/XX w., drobne wiersze, 
poezja okolicznościowa (z racji 
uroczystych pozdrowień, mszy 
prymicyjnych, urodzin i jubile-
uszy, poświęcenia pomników…), 
opisy, kulturowo-historyczne 
szkice, opowiadania, krytyki 
teatralne, nowele, dwa utwory 
sceniczne i sześć powieści. 

Siłą napędową jej twórczości 
było dobrze zrozumiane i prze-
żywane chrześcijaństwo („Dam 
wam wymowę i mądrość, której 
żaden z waszych prześladowców 
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 nazi-
zmem. Na takiej „glebie” i z ta-
kich motywów powstawały jej 
piękne wiersze, większe utwory 
poetyckie, utwory sceniczne oraz 
powieści historyczne. W Kudo-
wie – ojczyźnie z wyboru - Anna 
Bernard przeżyła 30 lat. To w tym 
miejscu uprawiała twórczość li-
teracką w kluczowym okresie jej 
dojrzałego i sędziwego życia, tzn. 

Archiwalna widokówka, ukazuje uzdrowisko i poetkę jako „kulturalne logo Kudowy 
Zdroju;” źródło: dolnyslask.org.pl.

Archiwalna widokówka - kompleks luksusowego hotelu „Fürstenhof” z 1910 r., z teatrem 
zdrojowym; po prawej stronie; źródło: wikipedia.org.
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od 1908 r. aż do śmierci w 1938 r. 
W kudowskiej - trzeciej ojczyźnie 
powstały najważniejsze utwory 
literackie. Za powieść „U bram 
kraju" (z 1925 r., o husytach) 
otrzymała nagrodę Herdera 
(prestiżowego i najstarszego  
w Niemczech wydawnictwa - 
eryg. w 1801 r. z siedzibą Freiburg 
im Breisgau) i uznanie czecho-
słowackiego rządu. 

Na tyle jesteśmy mocni  
i „tyle wiemy o sobie, na ile nas 
sprawdzono” (W. Szymborska). 
Studiując biogram Anny Ber-
nard dokładniej, mamy wraże-
nie prawdziwości tezy, że „kogo 
Bóg kocha, tego doświadcza 
i oczyszcza" (czego biblijnym 
przykładem jest m.in. cierpią-
cy, niewinny Hiob – Hi 42,7). 
Co więcej, dla wielu dopiero  
w doświadczeniu cierpienia Bóg 
zaczyna się bardziej liczyć (zob. 
m.in. Hi 22, 4-3). Życie kudow-
skiej poetki obfitowało w wiele 
prób życiowych oraz częstych 
dramatycznych zgonów rodzeń-
stwa i krewnych (w kilku przy-
padkach śmierć nastąpiła, krótko 
po ślubie, dlatego zaszokowana 
Anna już w wieku 30 lat była zde-
cydowana pozostać bezżenną!). 
Nie brakowało Annie Bernard co-
dziennych wyzwań i zatroskania 
o przetrwanie, także i w wyma-
rzonym domu „Heimathaus”  
w Górnej Kudowie. Doświadczał 
ją Bóg, tak jak tylko On traktu-
je swych przyjaciół, oczyszcza 
ich jak przysłowiowe złoto  
w „tyglu ognia”. Nie można żyjąc, 
nie cierpieć, skoro prawdziwa, 
autentyczna, odpowiedzialna 
miłość łączy się nierozdzielnie 
z cierpieniem. „Miłość i cierpienie 

to jedno i to samo" (amerykański 
powieściopisarz, laureat nagrody 
Nobla z 1949 r. William Faulkner 
*1897 †1962).

Dzięki duchowości ruchów 
„Quickborn” i „Rodzina Kolpinga” 
Anna Bernard wcześnie zrozu-
miała, że w perspektywie chrze-
ścijańskiej jedyną drogą do rado-
ści jest czynienie tego, co warto-
ściowe, a nie tego, co przyjemne. 
Radość jest zarezerwowana dla 
tych ludzi, którzy kierują się mi-
łością i odpowiedzialnością, czyli 
którzy zapominają o sobie po to, 
by stać się darem dla innych. Je-
dynym bowiem źródłem radości 
jest miłość i to „Miłość Ukrzyżo-
wana”. W konsekwencji, krzyż jest 
kręgosłupem chrześcijanina, a jak 
wyznają liczni święci – zrealizo-
wani chrześcijanie, prawdziwa 
radość, to radość „wydestylowa-
na” z przyjętego cierpienia. Nic 
więc dziwnego, że największą  
i nieprzemijającą radość przeży-
wają tylko ci, którzy najbardziej 
kochają. Autentyczna radość 
pojawia się nie wtedy, gdy jej 
szukamy, lecz wtedy, gdy szu-
kamy Boga, który kocha i który 
uczy kochać. Chrześcijaństwo 
nie obiecuje nam radości ła-
twej („Jeśli kto chce iść za mną, 
niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje” - Łk 9, 23), lecz 
radość prawdziwą. Właśnie dlate-
go autentyczne chrześcijaństwo 
jest nie tylko realizacją Jezuso-
wego testamentu – modlitwy  
o trynitarną jedność uczniów 
(J 17,21), ale jest religią radości, 
a autentyczna radość jest jego 
wiarygodnym logo.

Nic więc dziwnego, że Anna 

Bernard to osoba emanująca 
niewyuczoną przed lustrem ra-
dością, prostotą i normalnością 
oraz naturalnym ciepłem, sa-
piencjalnym światłem i pokojem 
ducha. Była kobietą o pięknych 
rysach twarzy i zielonych oczach.  
To, jak sama wyznawała po la-
tach, przeciętna uczennica ny-
skiej szkoły podstawowej, która 
po ojcu odziedziczyła benedyk-
tyńską pracowitość, zamiłowanie  
do literatury i talent poetycki.  
To ktoś uważnie odczytujący 
znaki i ducha czasów. To prosta, 
skromnie i uczciwie żyjąca oso-
ba, pełna duchowej i poetyckiej 
pasji, bardzo świadoma swojej 
godności i misji społecznej oraz 
skromnego warsztatu zawodo-
wego. Lojalnie przywiązana  
do świata, w którym się urodziła,  
a zwłaszcza wychowała, i który 
świadomie wybrała na swoją 
trzecią małą ojczyznę. To kobieta 
w dosłownym tego słowa zna-
czeniu – osoba wielkiej kultury, 
która kocha i ceni tradycję, ale 
kultywuje ją z pasją - na swój 
własny, tzn. artystyczny sposób, 
poszukując nowych «epifanii» 
piękna. Dzięki temu na różny 
sposób wyznaje i głosi: „A Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). 
Bowiem jak głosił prof. Antoni 
Ignacy Tadeusz Kępiński (*16 lX 
1918 † 8 VI 1972) „kreatywność to 
przelewanie porządku wewnętrz-
nego na świat zewnętrzny”.

Usiłując chociażby pokrótce 
scharakteryzować metodę i cel 
poetyckiej twórczości kudow-
skiej pisarki, najpierw odniosę 
się do nowatorskiej metody naj-
wybitniejszego poety Hrabstwa 

Kłodzkiego tej doby. Bez wątpie-
nia był nim ks. prof. Joseph Wit-
tig (nb. do 1925 r. także prezes 
Kongregacji Maryjnej w diecezji 
wrocławskiej). Do końca swego 
życia niezwykle przywiązany 
do małej ojczyzny „Krainy Pana 
Boga i Maryi”, w której się urodził. 
Kochał ją ze wzajemnością, opi-
sywał ewangeliczny katolicyzm 
Śląska i cenił ludową tradycję ma-
lowniczej ziemi kłodzkiej. Kulty-
wował ją jednak na swój własny 
subtelny i mistyczny sposób. Czy-
nił to z odwagą i dziecięcą pro-
stotą poprzez pryzmat przyjaźni 
chrześcijanina, zainicjowanej  
z Jezusem Zmartwychwstałym 
na chrzcie św. Dla prof. Wittiga 
życie było konsekwencją tajem-
nicy Wcielenia - ustawicznym ro-
dzeniem się nowego człowieka 
(zob. opowiadanie „Jezus urodził 
się w drodze do Lądka - Zdroju”)  
i konsekwentnym, wspólno-
towym pielgrzymowaniem  
do Domu Ojca, ze świadomo-
ścią, że „Ojczyzna jest daleko 
nade mną”.

Na obecnym etapie badań,  
o literackim przesłaniu i me-
todzie Anny Bernard (jednego  
z ponad 30 piewców piękna re-
gionalnej ojczyzny i pierwszej 
oraz najwybitniejszej, z czterech 
kobiet przynależnych do tego 
grona) nie można powiedzieć aż 
tak jednoznacznie i tak wyrazi-
ście. Nie mniej, świadomie przez 
nią przyjęte sakramenty inicjacji 
chrześcijańskiej oraz napotka-
na m.in. eklezjalno-liturgiczna 
duchowość młodzieżowego ru-
chu „Quickborn”, uczyniły z niej 
świadomą swej tożsamości i misji 
chrześcijankę. W konsekwencji  

Fragment strony tytułowej miesięcznego dodatku do „Neisser Zeitung  1(1925) nr 1 – 
styczeń); źródło: witryna internetowa.

Ks. Bernhard Strehler (*1872 †1945), założyciel nyskiego ruchu młodzieżowego w 1913 
roku, w 1920 r. – 8.000 członków.; źródło archiwum ks. T. Fitycha.
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w osobowy i żywy sposób prze-
żywa relacje z Trójjedynym Bo-
giem, w tym z Duchem Świętym, 
Duchem Prawdy. To On jest duszą 
Kościoła i duszą autentycznej kul-
tury. Uczy człowieka jak dobrze 
zagospodarowywać wolność 
ducha otrzymaną na chrzcie św. 
Jeśli w życiu indywidualnym, jak 
i społecznym zabraknie prawdy 
wypartej przez ideologie, to inne 
wartości po prostu „kuleją”, a ży-
cie ulega degradacji. Dlatego 
św. Jan Paweł II ostrzegał z mocą, 
że „demokracja bez wartości, sta-
je się jawnym lub zakamuflowa-
nym totalitaryzmem”. 

Stąd to Duch Św. ciągle  
na nowo wydobywa niezbędne 
prawdy. Uświęca nas w prawdzie, 
transcenduje – inspiruje i uno-
si ku temu, co w górze, co jest  
na miarę godności człowieka.  
To On umacnia w człowieku 
nie tylko wymiar poznawczy,  
ale i sferę wolitywną, czyli dąże-
nie do tego, aby dobrze chcieć  
i dobrze wybierać – aby wybierać 
dobro, które rozpoznaje rozum. 
W konsekwencji, największym 
wyznacznikiem tożsamości 
autentycznego chrześcijanina 
jest miłość Boga i człowieka, 
co w praktyce oznacza bycie 
darem poprzez otrzymane ta-
lenty, uwagę, empatie, towa-
rzyszenie, solidarność, czas… 
Nic więc dziwnego, że to także 
Duch Święty – uosobiona miłość 
wzajemna Trójcy Św., uczy nas, że 
„więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu" (Dz 20,35). Dar 
ubogaca najpierw dającego, bo-
wiem bezinteresownie dając, sta-
jemy się radośniejsi i szczęśliwsi.  
Św. Jan od Krzyża, odwołując 
się do swych ewangelicznych 
doświadczeń, napisał: „Gdzie 
nie ma miłości, połóż miłość,  
a zdobędziesz Miłość”. Auten-
tyczny chrześcijanin powinien 
podarowywać przede wszystkim 
świadectwo swojej przyjaźni z Je-
zusem Chrystusem, głosić o tym, 
Kim jest Kościół i wnosić w spo-
łeczeństwo ewangeliczny „kwas 
chlebowy”. Bowiem „komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą” 
(Łk 12, 48.

Co więcej, to również Duch 
Święty uczy nas łączyć miłość 
Boga ze zdrową miłością do oj-
czyzny (tę relację, nazizm zde-
formował w sposób szatański, 
a zarazem lansował niezwykle 
toksyczne hasło: „swastyka  
na piersi, krzyż w sercu”). Trzeba 

tu dodać, że właśnie sprzężone 
ze sobą relacje miłości Boga  
i miłości ojczyzny wraz z jano-
wym „wzięciem Maryi do domu”  
i wiernością chrztu świętego, 
wyrażającą się także w pełnym 
zaufaniu Kościołowi katolickie-
mu i jego biskupom, a wreszcie  
w pielęgnowaniu komunii  
ze świętymi patronami, stanowią 
jeden z podstawowych kompo-
nentów etosu i tożsamości tak 
Śląska (w tym ziemi kłodzkiej), 
jak i Polski. 

Anna Bernard - wierna obiet-
nicom chrztu św. jest więc au-
tentycznym świadkiem ewange-
licznego katolicyzmu i żywego 
Kościoła oraz kustoszem etosu  
i tożsamości ziemi kłodzkiej (tak 
eklezjalnej, jak i ojczyźnianej). 
Jest utalentowaną regionalną 
poetką, która pomnaża kulturę 
swej małej ojczyzny, ucząc za-
równo zachwytu wobec pięk-
na, wyjątkowo w tym regionie 
malowniczej przyrody, jak i bo-
gactwa jego dziejów - ukazując 
m.in. herosów ducha i najwięk-
sze epokowe próby. Powstanie 
swej najważniejszej i nagrodzo-
nej powieści o husytach z 1925 
roku poprzedziła wnikliwym 
studium syntez i dokumentów, 
trwającym aż cztery lata. W swej 
cennej posłudze artyzmu i my-
ślenia ukazuje symbiozę rozumu 
i wiary, ale w maryjny, nacecho-
wany dyplomacją miłości i roz-
tropności sposób, nie wkracza 
wprost na forum obrony prawdy 
o człowieku, w walce nazizmu 
z religią i Kościołem katolickim, 
czy też z przedstawicielami na-
rodów „podludzi”, skazanych 
na masową eksterminację. Nie 
mniej, jeśli przywołany krakowski 
mistrz krawiecki Jan Tyranowski 
„uzbroił” przyszłego Jana Pawła II 
w mistykę, to mistrzyni kra-
wiecka i utalentowana poetka 
Anna Bernard swoją twórczością 
umacniała nowego człowieka 
ziemi kłodzkiej i ratowała kulturę 
tego regionu, aby pomimo złych 
wyborów z 1933 roku, mógł on 
trwać i rozwijać się jako „Kraina 
Pana Boga i Maryi”. Po raz kolejny 
znalazły potwierdzenie prorocze 
słowa wybitnego niemieckiego 
teologa, Karla Rahnera SJ, który 
powiedział, że chrześcijanie XXI 
wieku albo będą mistykami, albo 
ich wcale nie będzie. 

W tym miejscu warto pod-
kreślić, że w bardzo pozytywny 
sposób świadectwo tej choru-
jącej przez całe ćwierćwiecze 
kobiety, różni się od życiowej 

postawy i przesłania twórczo-
ści, niemalże jej rówieśnika  
(ale niestety uległego popraw-
ności politycznej). Mamy tu  
na uwadze konformistycznego 
nauczyciela i pisarza Hermanna 
Stehra (*16 II 1864 Bystrzyca Kł. 
†11 IX 1940 Szklarska Poręba). 
Cieszył się wielkim uznaniem  
i poparciem nazistowskich władz. 
W konsekwencji żył w prestiżo-
wych dla Śląska miejscach i ab-
solutnie nie miał problemów 
finansowych, ani trudności wy-
dawniczych. Wręcz przeciwnie, 
robił świetlaną karierę i niemalże 
w każdym roku zdobywał presti-
żowe członkostwa oraz wyróżnie-
nia: 1932 - Goethe-Medaille für 
Kunst und Wissenschaft; 1933 - 
Goethepreis der Stadt Frankfurt; 
1934 - Adlerschild des Deutschen 
Reiches; 1934 Ehrendoktor der 
Universität Breslau. Nic więc 
dziwnego, że musiał płacić  
za to wysoką cenę, oddając swój 
talent na służbę propagandy  
i kultu Wodza Rzeszy, uwikłane-
go w okultyzm. W 1935 r. Stehr 
został przyjęty do senatu Rze-
szy d/s kultury, a sam Goebbels 
osobiście mu pogratulował.  
W 1938 r. w taki oto sposób pisał 
na temat konieczności udzielenia 
poparcia Adolfowi Hitlerowi: „Uns 
sollen die Zähne ausfallen und 
die Zunge im Munde verdorren, 
wenn wir am 10. April nicht dem 
Führer und seinen Taten ein be-
geistertes Ja zurufen“.

Z racji  prz ypadających  
w 1934 roku 70.  urodzin 
Stehrsa, ks. prof. Joseph Wit-
tig opublikował na łamach 
kłodzkiego kalendarza regio-
nalnego „Guda-Obend” z 1935 
roku (którego był współpra-
cownikiem) okolicznościowe 
upamiętnienie pt. „Hermann 
Stehrs Siebziger Geburtstag”,  
w którym na całej stronie ka-

lendarza umieszczono jedynie 
duże zdjęcie pisarza z jego au-
tografem. 

Św. Jan Paweł II napisał: 
„Nie wszyscy są powołani, aby 
być artystami w ścisłym sensie 
tego słowa. Jednak według Księgi 
Rodzaju, zadaniem każdego czło-
wieka jest być twórcą własnego 
życia: człowiek ma uczynić z nie-
go arcydzieło sztuki” (Watykan, 
4 kwietnia 1999 r.). Wierny przy-
jaciel państwa Anny i Roberta 
Bernardów i przez 20 lat adresat 
listów pani Anny Bernard, a póź-
niej jej pierwszy biograf - doktor 
filozofii Karl Schindler (nb. także 
syn ówczesnego burmistrza Ku-
dowy - Zdroju), w latach 70. XX w. 
w taki oto celny i lapidarny spo-
sób, opisał i docenił zrealizowany 
geniusz kobiety Anny Bernard 
oraz przesłanie jej twórczości po-
etyckiej: „jako mistrzyni powieści 
historycznych, jako niestrudzo-
na twórczyni licznych opowieści  
o dziejach i mieszkańcach Hrab-
stwa Kłodzkiego, jako przeni-
kliwa obserwatorka cierpień, 
związanych z wyznawaną religią, 
jako pełna empatii orędowniczka 
ludzi marginalizowanych i bied-
nych, Anna Bernard nadal będzie 
żyć w dziejach śląskiej literatury”. 

Za tak wspaniale rozwinięty 
i wykorzystany talent literacki, 
za świetlaną realizację życio-
wej misji, za chrześcijańskie 
świadectwo życia: żyję wiarą  
w Syna Bożego, „Który mnie 
umiłował i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2,20) i ofiarną służbę 
w roli strażnika sacrum, prawdy, 
piękna i kultury ziemi kłodzkiej 
oraz za postawę godną wielkiego 
człowieka, naznaczoną „wysoką 
miarą życia codziennego”, Anna 
Bernard powinna znaleźć trwałe 
miejsce we wdzięcznej pamięci 
mieszkańców Kudowy - Zdroju 
i w świadomie propagowanym 

Kącik Pana Boga w rodzinnym domu czeskiego pisarza A. Jiraška; foto: ks. T. Fitych.
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dziedzictwie kulturowym miasta 
oraz Kotliny Kłodzkiej.

Twórczość Anny Bernard 
(wybór):

Die Seinigen nahmen ihn nicht 
auf, Neisse 1912;1913; Mittelwal-
de [1925; powieść].
 Andreas Faulhabers Tod, Mittel-
walde, 1922 [utwór sceniczny, wy-
stawiony w Kudowie z okazji 70. 
urodzin AB, w lipcu 1935].
 Am Landestor, Verlag Herder in 
Freiburg im Breisgau, 1925 (na-
grodzona).
 Im Zeichen des Saturn, 1925 
[dramat, wystawiony w Kudowie 
z okazji 60. urodzin AB, w lipcu 
1925].
 Tränende Herzen, Erzählungen, 
Habelschwerdt, 1926 [nowele]. 
 Was mein einst war, 1926; 1994 
[wspomnienia z Nysy].
 Der Mönch von Capistrano, Bre-
slau, 1927
 Die Töchter der Soldatenstadt, 
[powieść 1927 [dodatek do „Ne-
isser Zeitung„; Hildesheim 2005.
 Joseph Ernst Bergmann, Roman, 
2016.
 Liebe Vergangenheit
 Frau Olgas Sohn, Verl. der "Ne-
isser Zeitung". Neisse 1931 [po-
wieść].
 Der Hagestolz, [opowiadania].

Niewielkie utwory poetyckie, 
wiersze okolicznościowe, opisy 
wsi i miejscowości, opowiadania, 
szkice kulturowe, : Wie Großmut-
ter in die Stadt kam; Die Breslau-

er Straße; Die liebe Armut; Aus 
alten Neisser Winkeln; Blumen; 
Bewegte Tage; Die Weberstraße; 
Die Bischofstraße; Vor den Toren; 
Unter den Rochus-Linden; Gro-
ßvaterzeit; Mein Besuch in Neis-
se-Neuland; Die Kramerstraße; 
Alte Winkel und Gewölbe; Von 
meinem Vater; Die Geschichte 
eines Dreiers ; Freundschaft; 
Frühlingserwachen; Wieder da-
heim; Neisser Tauben, Gedicht; 
Sterbeglocke; Karfreitag; Heimat; 
Aus meinen Tagen; Klatsch; Der 
busfertige Kajetan; Der Hagestolz; 
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Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
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W „Ziemi Kłodzk iej” nr 
288/289 ukazał się bardzo inte-
resujący obszerny tekst ks.prof. 
Tadeusza Fitycha o Annie Ber-
nard. Chciałbym dodać parę 
informacji dla czytelników, za-
interesowanych pamięcią o tej 
pięknej postaci i jej rodzinie. Oko-
ło 1990 roku zainteresowałem 
się życiem i twórczością Anny 
Bernard, wtedy nieznanej spo-
łeczeństwu kudowskiemu. Moje 
zainteresowanie zauważyli dawni 
niemieccy mieszkańcy Kudowy- 
Zdroju. Odwiedził mnie świet-
ny badacz dziejów niemieckich  
i czeskich pan Bartonitschek, 
który wtedy mieszkał w Niem-
czech w Stolbergu. Gdy prze-
czytałem kilka jej rzeczy i zo-
rientowałem się jaka to piękna 
postać i wybitna pisarka, wy-
stąpiłem w 2008 roku z pro-
jektem umieszczenia tablicy 
pamiątkowej na domu przy  
ul. 1 Maja, w którym mieszkała  
i pisała swoje utwory. Zaprosi-
łem do Kudowy ich krewnego 
Józefa Fischera-Bernarda (miesz-
kającego w Niemczech) i zapo-
znałem go z projektem tekstu 
tablicy pamiątkowej. Poprosiłem  
o wyrażenie zgody - w imieniu 
rodziny - na umieszczenie jej  
na zewnętrznej ścianie tego bu-
dynku. Zgodę wyraził, lecz prosił, 
by była wykonana w języku nie-
mieckim. Powiedziałem, że za-
pytam mieszkańców domu oraz 
biuro wspólnoty czy taką zgodę 
wyrażą. Rozmawiałem ze wszyst-
kimi mieszkańcami tego domu 
i z biurem wspólnoty. Wszyscy 
wyrazili zgodę na zainstalowanie 
tablicy, ale w języku polskim. Ro-

dzina Anny i Roberta Bernardów 
pogodziła się z tym. Po uzyska-
niu zgody burmistrza Czesława 
Kręcichwosta, Rady Miejskiej i po 
uzyskaniu pozwolenia z powia-
towego Wydziału Budownictwa i 
Architektury, tablicę tę uroczyście 
zainstalowaliśmy w 2009 roku, 
w obecności ks. Jana Myjaka, 
który dokonał jej poświęcenia. 
Obecnych było wielu ludzi oraz 
Józef Fischer - Bernard z synem. 
Finansowo koszty wykonania  
i zainstalowania tablicy podzie-
lili między siebie po połowie 
Muzeum Skansen na Pstrążnej 
i Józef Fischer-Bernard, a tablicę 
wykonał inż. Krzysztof Smyk ze 
Strzegomia.

Przy tej okazji badałem dzieje 
rodziny Bernardów. W czeskich 
publikacjach znalazłem informa-
cję, że Józef Bernard został uwię-
ziony w obozie koncentracyjnym 
Oranienburg - Sachsenhausen.  
W publikacjach polskich - zarów-
no ks. prof. Fitycha, jak i moich, 
taką informację można spotkać. 
Tymczasem niedawno - w paź-
dzierniku 2018 roku - spotkałem 
się z wnuczką Józefa Bernarda, 
panią Lisolette Pokorny, która po-
informowała mnie, że jej dziadek 
Józef Bernard został uwięziony  
w obozie koncentracyjnym w Da-
chau. Jest tego pewna, ponieważ 
mówił jej o tym, odwiedzała go 
w Niemczech w Lemgo, gdzie 
mieszkał i tam zmarł w 1969 r. 
Być może było tak, że Józef Ber-
nard został uwięziony najpierw 
w Oranienburg-Sachsenhausen, 
a potem przeniesiony został  
do Dachau. W czeskich pu-
blikacjach czytałem, że zmarł  

w Münster. Pani Pokorny twier-
dzi, że zmarł w Lemgo niedaleko  
od Münster i była na jego po-
grzebie. 

Anna Bernard zasłużyła  
na wdzięczną pamięć także nas, 
Polaków, była bowiem człowie-
kiem odważnym i wraz mężem 
Robertem Bernardem oraz 
szwagrem Józefem Bernardem 
sprzeciwiali się hitleryzmowi, byli  
za to prześladowani, o czym 
Ksiądz Profesor Fitych obszer-
nie i szczegółowo pisze. Tabli-
ca pamiątkowa na domu przy  

ul. 1 Maja, zgoda wszystkich 
mieszkańców tego domu na jej 
zainstalowanie w miejscu bar-
dzo widocznym i piękne artykuły 
Księdza Profesora Fitycha wysta-
wiają nam Polakom dobre świa-
dectwo, za to, że potrafimy doce-
nić działalność i twórczość ludzi 
dobrych, odważnych i prawych , 
niezależnie od ich pochodzenia 
narodowego. Można by jeszcze 
poprosić wspólnotę mieszkanio-
wą, by znalazła sposób na po-
prawienie bardzo uszkodzonej 
elewacji tego domu. 

Bronisław MJ Kamiński

ANNA BERNARD

Anna Bernard
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Listopad - w każdym roku 
jest  mies iącem,  w któr ym  
w sposób szczególny wspomina-
my ludzi zmarłych.

W 2018 roku, listopad jest 
miesiącem, w którym obchodzi-
liśmy 100-rocznicę odzyskania 
niepodległości w Polsce, po 123 
latach niewoli. Czechosłowacja 
również odzyskała niepodle-
głość w 1918 roku, a oba sąsied-
nie kraje powróciły na mapę 
Europy. Dlatego warto pomyśleć 
o ponadczasowym przesłaniu  
T.G. Masaryka: „Jestem przekonany, 
że Polacy i Czesi muszą pracować  
wspólnie - nasza historia uczy nas, 
że bez wolnej Polski nie będzie 
wolnych Czech, a bez wolnych 
Czech nie będzie wolnej Polski”.

W jubileuszowym - 2018 
roku należy także pamiętać  
o ludziach, którzy przyczynili się 
do odzyskania wolności swoimi 
odważnymi działaniami w latach 
80-tych i 90-tych XX wieku.  
To tutaj, na pograniczu pol-
sko- czeskim, w sposób szcze-
gólny komunistyczne władze 
pilnowały granicy, aby ziarno 
wolności nie przedostało się  
z Polski do sąsiedniej Czecho-
słowacji.

Na szczęście  powstała  
w 1980 roku SOLIDARNOŚĆ,  
a w 1981 roku Solidarność Polsko- 
Czesko-Słowacka , której działa-
cze od razu podjęli się trudnego  
i odważnego zadania, tzn. prze-
noszenia wolnego słowa przez 

pilnie strzeżoną granicę, a także 
organizowały pierwsze między-
narodowe spotkania graniczne.

Po latach akcje SPCz-S 
zostały rozszerzone również  
na inne działania integracyjne 
na pograniczu, np. Polsko-Cze-
skie Dni Kultury Chrześcijańskiej 
„Bądźmy rodziną” na Dolnym Ślą-
sku, oddolną budowę struktur 
euroregionalnych na terenach 
przygranicznych oraz organizo-
wanie festiwali filmowych i te-
atralnych na pograniczu ziemi 
cieszyńskiej.

Granica państwowa dzięki ta-
kim inicjatywom zmieniała swoją 
funkcję, tzn. z bariery oddziela-
jącej i izolującej narody, stała 
się mostem łączącym sąsiednie 

społeczeństwa oraz miejscem 
integrującym szczególnie spo-
łeczności lokalne.

W listopadzie 2018 roku 
chciałbym przypomnieć Ludzi, 
którzy już odeszli, ale swoim 
życiem i odważnymi działa-
niami znacznie przyczynili się 
do odzyskania wolności. Są to 
zarówno Osoby znane w skali 
kraju, jak również zasłużone 
dla wpółpracy na pograniczu, 
które swoje życie poświęciły  
w dużej części na działania  
na rzecz solidarności i niepodle-
głości. Pamiętajmy także o Nich 
podczas rozważań o odzyskanej 
wolności.

Julian Golak

POSTACIE 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I CZECH
„Jestem przekonany, że Polacy i Czesi muszą pracować  wspólnie - nasza historia uczy nas, 
że bez wolnej Polski, nie będzie wolnych Czech, a bez wolnych Czech nie będzie wolnej Polski.”

(Tomáš Garrigue Masaryk)

Listopad je - každým rokem 
- měsícem, ve kterém zvláštním 
způsobem vzpomínáme na ze-
snulé.

V roce 2018 byl listopad 
měsícem, v němž jsme slavili 100. 
výročí získání nezávislosti Polska 
po 123 letech otroctví. Také Če-
skoslovensko, v roce 1918, získalo 
svou svrchovanost a obě soused-
ní země se vrátily zpět na mapu 
Evropy. Proto stojí za to zamyslet 
se nad nadčasovým prohlášením 
T.G. Masaryka „Jsem přesvědčen, 
že Poláci a Češi nyní musí praco-
vat v úzké jednotě – naše dějiny 
nás učí, že bez svobodného Pol-
ska nebudou svobodné Čechy a 

bez svobodných Čech nebude 
svobodné Polsko.“  

V jubilejním roce 2018 by-
chom si měli vzpomenout na 
lidi, kteří přispěli k znovuzískání 
svobody svými odvážnými činy 
v 80. a 90. letech 20. století. Bylo 
to právě zde, na česko-polském 
pomezí, kde komunistická vláda 
hlídala hranice, aby se zrno svo-
body nepřeneslo z Polska do so-
usedního Československa.

Naštěstí v roce 1980 vznikla 
„Solidarność” (Solidarita), a v 
roce 1981 „Solidarność Polsko-
-Czechosłowacka” (Polsko-če-
skoslovenská Solidarita), jejíž 

aktivisté se okamžitě ujali náro-
čného a odvážného úkolu, tzn. 
přenosu svobodného slova přes 
dobře střežené hranice, a také 
uspořádali první mezinárodní 
setkání v pohraničí.

Po letech byly akce SPCz-S 
rozšířeny o další integrační ak-
tivity v pohraničí, např. Polsko-
-české dny křesťanské kultury 
„Zůstaňme Rodinou“ na Dolním 
Slezsku, zdola iniciované obno-
vení euroregionálních struktur v 
příhraničních oblastech a orga-
nizaci filmových a divadelních 
festivalů na Těšínsku.

Státní hranice prostřednic-
tvím takových iniciativ změnila 

svou funkci, z bariéry oddělující a 
izolující národy se stala mostem 
integrujícím sousední společen-
ství a místem integrace zejména 
místních komunit.

V listopadu 2018 bych rád 
připomněl lidi (viz níže), kteří 
již zemřeli, ale svými životy a 
odvážnými aktivitami významně 
přispěli k získání svobody.  Jsou 
to známe osobnosti, ale také 
několik významných lidí, kteří 
žili na pohraničí a svůj život do 
značné míry zasvětili úsilí o soli-
daritu a nezávislost. Vzpomeňme 
si na ně také během rozjímaní o 
znovu získané svobodě.

Julian Golak

100. VÝROČÍ NEZÁVISLOSTI POLSKA A ČESKA. POKUS O SHRNUTÍ 
JUBILEJNÍHO ROČNÍKU NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ

„Sem přesvědčen, že Poláci a Češi nyní musí pracovat v úzké jednotě – naše dějiny nás učí, 
že bez svobodného Polska nebudou svobodné Čechy a bez svobodných Čech nebude svobodné Polsko.”

(Tomáš Garrigue Masaryk)
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Niezwykły wiejski proboszcz, 
którego wszyscy kochali za 
to, że chętnie organizował 
pomoc dla ludzi będących  
w potrzebie.

Księdza Stefana Witczaka, 
„Kruszynkę”, znałem dwadzieścia 
pięć lat. Był niezwykłym człowie-
kiem, bardzo czułym na ludzką 
krzywdę. Chętnie pomagał cho-
rym, szczególnie niepełnospraw-
nym dzieciom. Troską ogarniał 
także ludzi spoza granic swojej 
parafii. Między innymi niósł po-
sługę duszpasterską Sybirakom, 
ludziom starym, a także braciom 
Czechom za granicą państwo-
wą. Kochał dzieci i młodzież,  
dla których chętnie organizował 
wyjazdy na obozy i zajęcia spor-
towe. Nie dbał o własne wygody. 
Z braku plebanii przez wiele lat 
mieszkał w kościele w Nowym 
Gierałtowie.

Ksiądz Stefan Witczak uro-
dził się 10 września 1948 roku 
w miejscowości Żdżary. Był sy-
nem Antoniego i Wandy z domu 
Krzemińskiej. W 1968 roku został 
alumnem Wyższego Semi na rium 
Duchownego we Wrocławiu. 
Jednocześnie został wcielo-
ny do Ludowego Wojska Pol-
skiego dla odbycia dwuletniej 
zasadniczej służby wojskowej  
w latach 1968-1970. Od 1970  
do 1976 roku kontynuował studia 
filozoficzno-teologiczne w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu i na Papieskim Fa-
kultecie Teologicznym. 

Po święceniach kapłańskich 
ks. Stefan Witczak pełnił funkcję 
wikariusza i kapelana Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
(tzw. górniczego) w Wałbrzychu. 
Posługi wanie duszpasterskie  
w szpitalu wymagało zorgani-
zowania kaplicy, na co Służba 
Bezpieczeństwa (SB) nie wyra-
żała zgody. Naciski na dyrekcję 
szpitala miały doprowadzić  
do usunięcia Księdza z pełnio-
nej funkcji. Służba Bezpieczeń-
stwa stosowała wobec księdza 
Witczaka represje, polegające  
na wielokrotnych przesłucha-
niach w tej sprawie. Ostatecznie 
doprowadzono do zaniechania 
podjętej inicjatywy, niezbędnej 
dla prawidłowego posługiwania 
chorym górnikom. 

24 czer wca 1979 roku  
ks. Stefan Witczak przybył do pa-
rafii Stronie Śląskie i objął tam 

funkcję wikariusza i katechety 
wraz z posługiwaniem duszpa-
sterskim w Wojewódzkim Szpi-
talu dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Stroniu Śląskim.  
SB w sposób szczególny objęło 
„opieką” Księdza, pełniącego 
swą posługę na nowym terenie.  
W konsekwencji doprowadziło 
to do współpracy księdza Witcza-
ka z ludźmi rodzącej się opozycji 
demokratycznej. Rozpoczęła się 
jego ścisła współpraca z ruchem 
solidarnościowym na rzecz bu-
dowania nowej, wolnej Polski, 
wyrażająca się między innymi 
poprzez:
– przygotowanie i organizowanie 
I Pielgrzymki Jana Pawła II do Oj-
czyzny: szycie flag, dekorowanie 
kościołów, 
– propagowanie idei wolnościo-
wych wśród młodzieży i braci ro-
botniczej w lokalnych zakładach 
przemysłowych oraz podczas 
nabożeństw i organizowanych 
spotkań, 
– budzenie przekonania o ko-
nieczności zmian ustrojowych 
wśród rodaków oraz braci Cze-
chów i Słowaków (organizacja 
i uczestnictwo w spotkaniach 
wraz z przewozem konspiracyj-
nych materiałów przez zieloną 
granicę), 
– budowanie mostów łączą-
cych Polaków i Niemców dro-
gą organizowania wspólnych 
nabożeństw i młodzieżowych 
sympozjów. 

Tę ostatnią aktywność szcze-
gólnie upodobało sobie SB jako 
przyczynek do drwin i oszczerstw 
na łamach prasy ogólnopolskiej 
(„Słowo Polskie”, „Trybuna Ludu” 
i inne). 

Potrzeby duszpasterskie 
spowodowały wyodrębnienie  
z parafii w Stroniu Śląskim zupeł-
nie nowej – w Nowym Gierałto-
wie – i Duszpasterstwa Kościoła 
Rektoralnego w Bolesła wowie. 
Księdza Stefana Witczaka mia-
nowano proboszczem ww. no-
wych duszpasterstw. Od tego 
czasu rozpoczęła się głębsza 
współpraca Księdza z ruchem 
solidarnościowym, wyrażająca 
się zaktywizowaniem działań 
podziemnych na rzecz wolnej 
Polski.

Zamieszkiwanie ks. Stefana 
Witczaka w rejonie przygranicz-
nym oraz prowadzona przez nie-
go działalność wzmogły działa-
nia represyjne SB, co osiągnęło 

apogeum w stanie wojennym. 
W trybie natychmiastowym usu-
nięto Księdza z funkcji katechety, 
nauczającego w internacie Szkoły 
Zawodowej Huty Szkła Kryszta-
łowego „Violetta”.

Naczelnik Miasta i Gminy  
w Stroniu Śląskim, pod naciskiem 
dyrektora Wydziału ds. Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego, zatrzy-
mał wszystkie przydziały na za-
kup materiałów budowlanych, 
przeznaczanych na remont walą-
cych się kościołów, znajdujących 
się pod opieką duszpasterską 
księdza Stefana. Nasilono tak-
że inwigilację bliskich przyja-
ciół Księdza, zamieszkujących  
na pograniczu. Pod pretekstem 
włamań okolicznych rabusiów 
rewidowano Księdza mieszka-
nie i zabierano z niego wszelkie 
materiały, które mogłyby słu-
żyć jako dowody działalności 
przeciwko socjalistycznemu 
państwu polskiemu. Wielokrot-
nie wystawiano wielogodzinne 
patrole milicyjno-wojskowe  
pod salką katechetyczną w ko-
ściele w Starym Gierałtowie oraz 
pod mieszkaniem znajdującym 
się w kościele w Nowym Gierał-
towie, mające na celu kontrolę 
Księdza oraz swoistego rodzaju 
oddziaływanie psychologiczne. 

Ksiądz Stefan Witczak przez 
prawie dwadzieścia lat mieszkał 
kątem w kościele pw. św. Jana  
w Nowym Gierałtowie. Nie uskar-
żał się na brak plebanii i mieszkał 
w warunkach prowizorycznych. 
Na budowę plebanii nie było pie-
niędzy.

Dyrektor ds. Wyznań Urzędu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu – 
w czasach, gdy paliwo było  
na kartki – cofnął należny Księ-
dzu przydział paliwa na obsługę 
kościołów, będących pod jego 

opieką duszpasterską. Innym 
razem SB z Wałbrzycha zarekwi-
rowało na okres trzech lat pry-
watny samochód Księdza – Fiata 
126p – jako rzekome narzędzie 
„zbrodni politycznej”, służące  
do rozwożenia ulotek skierowa-
nych przeciwko władzy socjali-
stycznej. Sądowa sprawa o zwrot 
samochodu trwała przeszło trzy 
lata i zaangażowany był w nią 
osobiście między innymi ks. kard. 
Henryk Gulbinowicz, arcybiskup 
metropolita wrocławski.

W takich to i wielu innych, 
świadczących o represjonowaniu 
okolicznościach, ksiądz Stefan 
prowadził działalność konspi-
racyjną, pomagając wielu po-
szkodowanym przez SB osobom, 
znajdującym się na terenie pa-
rafii, a w szczególności leśnikom  
i robotnikom leśnym, organizują-
cym spotkania solidarnościowe  
z bracią po drugiej stronie gra-
nicy Polski. 

Podane pow yżej  fakt y  
z życia Księdza świadczą o jego 
głębokim poczuciu obowiązku 
wobec Ojczyzny, odziedziczonym  
po ojcu, dziadku i pradziadku, 
którzy angażowali się podob-
nie – od powstania styczniowego  
po pierwszą i drugą wojnę świa-
tową. 

Dzieła księdza Witczaka to 
także: prowadzenie dwóch dusz-
pasterstw od 1980 do 1997 roku 
(od 1997 roku – jednego dusz-
pasterstwa w Nowym Gierałto-
wie), remonty kapitalne czterech 
świątyń na terenie Nowego Gie-
rałtowa, Starego Gierałtowa, 
w Bielicach i w Bolesławowie, 
remonty kilkunastu kapliczek 
przydrożnych i śródpolnych, 
odbudowa sanktuarium Matki 
Bożej od Zagubionych w Kar-
powie, budowa nowej plebanii 

KSIĄDZ STEFAN WITCZAK – „KRUSZYNKA” (1948–2006)

Śp. ks. kan. Stefan Witczak był także kapelanem Straży Pożarnej.
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(przez ponad dwadzieścia lat)  
w Nowym Gierałtowie – pełniącej 
funkcje Ośrodka Spotkań „Przy-
jazny Dom”, Ośrodka Wsparcia 
dla Niepełnosprawnych, świetlicy 
środowiskowej i ośrodka reko-
lekcyjnego dla małych wspól-
not katolickich – uczestnictwo 
w życiu społecznym poprzez 
pełnienie kilkunastu ważnych 
funkcji, m.in. asystenta kościelne-
go (kapelan Solidarności Polsko- 
Czesko-Słowackiej), gminnego, 
powiatowego i diecezjalnego 

kapelana ochotniczych straży 
pożarnych, diecezjalnego kape-
lana myśliwych, współuczestni-
ka i organizatora ważnych świąt  
i uroczystości wiejskich, kie-
rownika Grupy Charytatywnej 
Maltańskiej Służby Medycznej 
Oddział Nowa Ruda, łącznie  
z organizacją i prowadzeniem 
wypożyczalni sprzętu rehabi-
litacyjnego w Stroniu Śląskim. 
Pomimo ciężkiej choroby no-
wotworowej i propozycji zmia-
ny miejsca posługi na znacznie 

dogodniejsze, trwał na bardzo 
małej (410 wiernych), typowo 
misyjnej placówce, obejmują-
cej kościoły w Starym i Nowym 
Gierałtowie oraz w Bielicach – 
miejscowościach położonych 
w dolinie Białej Lądeckiej. 

W osobie Księdza „Kruszyn-
ki” straciliśmy wspaniałego 
człowieka. Pozostanie w naszej 
pamięci jako kapłan wielkiego 
serca, który nigdy nie odmawiał 
pomocy ludziom będącym  
w potrzebie. 

W 2017 roku (w październi-
ku) obchodziliśmy 11 rocznicę 
śmierci ks. kan. Stefana Witczaka, 
legendarnego kapelana SPCzS.  
W tym roku Joanna Golak, autor-
ka książki pt. „Kruszynka”, poda-
rowała swoją pracę wszystkim 
radnym Rady Miejskiej Lądka- 
Zdroju, aby potwierdzić jego 
zasługi dla tej gminy. Pomimo 
tego, radni odrzucili wniosek  
o upamiętnienie Księdza przez 
nadanie jego nazwiska jednej 
z ulic.

Nezvyklý venkovský farář, 
kterého všichni milovali za 
to, že ochotně organizoval 
pomoc lidem v nouzi

Kněze Stefana Witczaka 
„Kruszynku“ (Drobečka) jsem 
znal 25 let. Byl to pozoruhod-
ný člověk, velmi citlivý k lidské 
nespravedlnosti. Rád pomahal 
nemocným, zejména postiženým 
dětem. Pečoval také o lidi za hra-
nicemi své farnosti. Poskytoval 
své pastorační služby „sibiřanům“ 
(vězňům, kteří byli odsouzeni k 
nuceným pracem na Sybiři), 
starším lidem, ale také bratrům 
Čechům za státní hranicí. Miloval 
děti a mládež, pro které rád orga-
nizoval tábory a sportovní akce. 
Nestaral se o své vlastní pohodlí. 
Po mnoho let žil přímo v kostele 
v Novém Gierałtowě, protože zde 
nebyla fara. 

Kněz Stefan Witczak se na-
rodil 10. září 1948 roku v obci 
Żdżary. Byl syn Antoniho a Wandy 
za svobodna Krzemińské. V roce 
1968 se stal Stefan Witczak ab-
solventem vyššího duchovního 
semináře ve Wroclavi. Ve stejné 
době byl povolán do Polské 
lidové armády na dva roky po-
vinné vojenské služby v letech 
1968–1970. V letech 1970 až 1976 
pokračoval ve studiu filozofie a 
teologie na Vyšším duchovním 
semináři ve Wroclavi a na Pape-
žské teologické fakultě. 

Po kněžských svěceních 
sloužil kněz Stefan Witczak jako 
farář a kaplan ve Specializované 
vojvodské nemocnici (tzv. hor-
nické) ve Wałbrzychu. Pastorační 
služby v nemocnici vyžadovaly 
organizaci kaple, pro kterou 
bezpečnostní služby nedaly 
svolení a působily na ředitele 
nemocnice, aby kněze ze své 
funkce v nemocnici propustil. 

Bezpečnostní služba kněze neu-
stále utiskovala, mnohokrát byl 
kvůli tomu vyslýchán. Nakonec 
to dovedlo, až k zanechání této 
iniciativy, která byla nezbytná pro 
pomoc nemocným horníkům. 

24. června 1979 přišel kněz 
Stefan Witczak do farnosti Stronie 
Śląské a převzal funkci vikáře a 
katechety spolu s poskytováním 
pastorační služby ve Vojvodské 
nemocnici pro duševně a nervo-
vě nemocné v Stroniu Śląském. 
Státní bezpečnost věnovala 
knězi, který plnil svou službu na 
novém místě, výjimečnou „péči“. 
Což v důsledku přivedlo kněze 
ke spolupráci s lidmi z rodící se 
demokratické opozice. Začala tak 
úzká spolupráce kněze s hnutím 
Solidarity, které usilovalo o vy-
budování nového, svobodného 
Polska, projevující se mimo jiné 
v těchto oblastech:

– příprava a organizace první 
pouti Jana Pavla II do vlasti: šití 
vlajek, zdobení kostelů,

– šíření ideálů svobody mezi 
mladými lidmi a dělníky v míst-
ních továrnách a také během 
bohoslužeb a organizovaných 
setkání,

– povzbuzování přesvědčení 
o nutnosti nastolení politických 
změn mezi krajany a bratry Če-
chy a Slováky (organizace a účast 
na schůzkách a přeprava konspi-
račních materiálu přes „zelenou 
hranici“), 

– budování mostů spojujících 
Poláky a Němce díky organizo-
vání společných bohoslužeb a 
setkání mládeže.

Zvláště toho posledního vy-
užívaly bezpečnostní služby jako 
záminky k výsměchu a pomlu-
vám v celostátním tisku („Słowo 
Polskie“, „Trybuna Ludu“ a další). 

Pastorační potřeby vedly 
k oddělení z farnosti v Stroniu 
Śląském zcela nové v Nowém 
Gierałtowě a další farní služby v 
Bolesławowě. Kněz Stefan Wit-
czak byl jmenován farářem ve 
výše uvedených nových farno-
stech. Od té doby začala hlubší 
spolupráce kněze s hnutím So-
lidarity, která se projevila v ak-
tivnější činnosti v podzemí pro 
svobodné Polsko. 

Bydliště kněze v pohraniční 
oblasti, stejně jako i jeho akti-
vity, zesílily represivní opatření 

ze strany bezpečnostní služby, 
což vyvrcholilo v období výji-
mečného stavu. S okamžitou 
platností byl kněz odvolán ze 
své pozice učitele náboženství 
v internátní odborné škole HSK 
„Violetta“.

Starosta města a obce Stro-
nie Śląskie, pod nátlakem ředitele 
Odboru pro náboženské záleži-
tosti Vojvodské úřadu, zastavil 
příděl všech prostředků na nákup 
stavebních materiálů určených k 
opravě rozpadajících se kostelů, 
které se nacházely ve farnosti 
Witczaka. Byl také zvýšen dohled 
nad jeho blízkými přáteli, kteří 
žili v pohraničí. Pod záminkou 
údajného vniknutí zlodějů z oko-
lí, prohledali byt kněze a odvezli 
s sebou všechny materiály, které 
mohly sloužit jako důkaz činnosti 
proti polskému socialistickému 
státu. Opakovaně stály, po dobu 
několika hodin, policejně-vojen-
ské hlídky u katechetického sálu 
v kostele v Starém Gierałtowě a 
u Witczakova bytu, který se na-
cházel v kostele v Novém Gierał-
towě, s cílem kontrolovat kněze 
a „svým způsobem“ ho zastrašit. 

Kněz Stefan Witczak žil 

KNĚZ STEFAN WITCZAK – „DROBEČEK” (1948–2006)

Na pohřeb Fr. „Kruszynky” přijelo přes 4 tisíce lidí.
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skromně v kostele svatého Jana 
v Nowém Gierałtowě téměř 20 
let. Nestěžoval si však na to, že 
nemá faru a žije v provizorních 
podmínkách. Na stavbu fary ne-
byly peníze.

Ředitel Odboru pro nábo-
ženské záležitosti Vojvodského 
úřadu ve Wałbrzychu, v době, 
kdy palivo bylo na příděl, ode-
bral knězi příděl paliva, který byl 
určen pro provoz kostelů v jeho 
péči. Jindy zase bezpečnostní slu-
žba z Wałbrzychu zabavila na 3 
roky soukromný vůz kněze, Fiat 
126p, jako údajný nástroj využitý 
při trestném činu, sloužící k di-
stribuci letáků proti socialistické 
vládě. Soudní řízení na vrácení 
vozu trvalo více než tři roky a 
podílel se na něm osobně mimo 
jiné i kněz kardinál Henryk Gul-
binowicz, arcibiskup wroclavský.

Za těchto a mnoha dalších 

okolností, svědčících o repre-
sích, kněz Stefan provozoval 
konspirační činnost a pomáhal 
mnoha lidem pronásledovaných 
bezpečnostními složkami, kteří 
se nacházeli na území jeho far-
nosti, zejména lesníkům a lesním 
dělníkům, organizujicím setkání 
Solidarity s bratry na druhé stra-
ně polské hranice. 

Výše uvedené skutečnosti ze 
života kněze svědčí o jeho hlu-
boké oddanosti k vlasti, zděděné 
po jeho otci, dědovi a pradědovi, 
kteří se podobným způsobem 
zapojovali – od lednového po-
vstání po první a druhou světo-
vou válku. 

Dílem kněze Witczaka jsou 
také: vedení dvou farností od 
roku 1980 do roku 1997 (od roku 
1997 – jedné farnosti v Novém 
Gierałtowě), generální opravy 
čtyř kostelů v Novém Gierałto-

wě, Starém Gierałtowě, v Bieli-
cích a Bolesławově, rekonstrukce 
několika kapliček při cestách a 
na polích, rekonstrukce svatyně 
Panny Marie Ztracených v Kar-
powě, výstavba nové fary (která 
trvala více než 20 let) v Novém 
Gierałtowě, „Přátelský dům“ plnící 
funkci střediska pro setkávání, 
Centrum podpory pro osoby se 
zdravotním postižením, místní 
komunitní centrum a středisko 
pro setkávání malých katolických 
skupin. Podílel se na společen-
ském životě tím, že vykonával 
několik důležitých funkcí, včet-
ně duchovního asistenta (ka-
plan Polsko-česko-slovenské 
Solidarity), obecního, krajského 
a diecézního kaplana dobrovol-
ných hasičů, diecézního kaplana 
myslivců, spoluúčastníka a orga-
nizátora významných festivalů 
a venkovských slavností, vedo-

ucího skupiny pobočky Nowa 
Ruda Charitativní Maltézské 
lékařské služby, včetně organi-
zování a vedení půjčovny reha-
bilitačních pomůcek v Stroniu 
Śląském. I přes těžkou rakovinu a 
navrhovanou změnu místa práce 
na mnohem pohodlnější, zůstal 
na velmi malé (410 věrných) ty-
pické misijní farnosti, zahrnujicí 
kostely ve Starém a Novém Gie-
rałtowě a Bielicích, městečcích 
nacházejících se v údolí Białé 
Lądecké. 

V osobě kněze „Kruszynki” 
(Drobečka) jsme ztratili velkého 
člověka. Zůstane v našich vzpo-
mínkách jako kněz velkého srd-
ce, který nikdy neodmítl pomoci 
lidem v nouzi. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Dziennikarz i polityk,
pierwszy niekomunistyczny 
minister spraw 
zagranicznych 
Czechosłowacji.

Jiří Dienstbier zmarł 8 stycz-
nia 2011 roku, Był pierwszym 
niekomunistycznym ministrem 
spraw zagranicznych Czecho-
słowacji (1989–1992). W latach 
sześćdziesiątych XX wieku pro-
wadził odważną działalność  
na rzecz przemian demokratycz-
nych w Czechosłowacji. W 1968 
roku pracował jako dziennikarz, 
brał udział w audycjach radio-
wych, krytykujących Związek Ra-
dziecki. Został zwolniony z radia  
i pozbawiony paszportu, a także 
możliwości pracy dziennikarskiej 
w Czechosłowacji. W 1976 roku 
został sygnatariuszem Karty 
77. Był założycielem nielegal-
nej organizacji VONS (Výbor  
na obranu nespravedlivě stíha-
ných – Komitetu Obrony Nie-
sprawiedliwie Prześladowanych). 
Władze komunistyczne uwięziły 
go, a następnie skazały na upo-
karzające prace fizyczne. Był wię-
ziony między innymi w Ostrawie 
oraz Pilźnie. Po wyjściu na wol-
ność zawsze wracał do działal-
ności publicystycznej. Wydawał 
między innymi czasopismo „Ko-
mentaře”.

W 1988 roku został prze-
wodniczącym rady redakcyj-
nej gazety „Lidové noviny”. Był 

członkiem Solidarności Polsko- 
Czechosłowackiej oraz Forum 
Obywatelskiego (Občanské Fo-
rum). Po zwycięstwie aksamit-
nej rewolucji objął stanowisko 
ministra spraw zagranicznych. 
Był osobą z bardzo dużym au-
torytetem, zaufanym współ-
pracownikiem prez ydenta 
Václava Havla. W latach 1994–
1997 pracował jako radny Rady 
Miejskiej w Pradze. Natomiast  
w latach 1997–1999 wykładał  
na dwóch uniwersytetach w USA. 
Napisał kilka książek i scenariuszy 
sztuk teatralnych. Kochał życie  
i miał poczucie humoru.

Uczestniczył w akcjach So-
lidarności Polsko-Czechosło-
wackiej. Wielokrotnie odwie-
dzał pogranicze ziemi kłodzkiej.  
W 2000 roku był w Wójtowicach. 
W 2009 roku przyjechał do No-
wej Rudy, gdzie od kilkunastu lat 
mieści się główna siedziba Soli-
darności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej. Uczestniczył w premierze 
filmu Jacka Głomba pt. Operacja 
Dunaj, a następnego dnia wziął 
udział w debacie o wydarzeniach 
1968 roku w Czechosłowacji. 
Wypowiadał się wtedy na temat 
mało znanych epizodów z 1968 
roku oraz mówił o dramatycz-
nych wydarzeniach praskiej wio-
sny. To właśnie w Nowej Rudzie 
Jiří Dienstbier opowiadał o oso-
bistych przeżyciach związanych 
z tamtym okresem.

Jiří Dienstbier był jednym 

z najbardziej zasłużonych oby-
wateli czeskich, który walnie 
przyczynił się do odzyskania 
niepodległości oraz walczył 
niezłomnie o wolność słowa, 
prawa człowieka i obywatela. 

Utraciliśmy wielkiego przyjaciela 
Polski i Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej.

JIŘÍ DIENSTBIER (1937–2011)

Śp. Jiří Dienstbier podczas konferencji w Nowej Rudzie.
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Novinář a politik, první ne-
komunistický ministr zahraničí 
Československa

8. ledna 2011 zemřel Jiří Dien-
stbier (nar. 20. dubna 1937), který 
byl prvním nekomunistickým mi-
nistrem zahraničí Českosloven-
ska (1989–1992). V šedesátých 
letech 20. století vedl odvážnou 
činnost ve prospěch demokratic-
kých změn v Československu. V 
roce 1968 pracoval jako novinář 
a účastnil se rozhlasových disku-
zí ve kterých kritizoval Sovětský 
svaz. Přišel o práci v rádiu, o pas, 
a také o možnost pracovat jako 
novinář v Československu. V roce 
1976 byl signatářem „Charty 77”. 

Byl jedním ze zakládajících členů 
ilegální organizace VONS. Ko-
munistická vlada ho uvěznila a 
posléze odsoudila k ponižující fy-
zické práci. Byl vězněn mimo jiné 
v Ostravě a Plzni. Po propuštění z 
vězení se vždy vrátil k novinářské 
činnosti, včetně vydávání Časo-
pisu Komentáře. 

V roce 1988 se stal předsedou 
redakční rady Lidových novin. Byl 
členem Polsko-československé 
solidarity a Občanského fóra. 
Po vítězství Sametové revoluce 
byl jmenován ministrem za-
hraničních věcí. Byl člověkem s 
velmi velkou autoritou. Byl také 
důvěryhodným zástupcem pre-
zidenta Václava Havla. V letech 

1994–1997 působil jako zastupi-
tel městé rady v Praze. V letech 
1997–1999 naopak učil na dvou 
univerzitách v USA. Napsal něko-
lik knih a divadelních scénářů. 
Miloval život a měl smysl pro 
humor.

Podílel se na činnosti Polsko-
-československé solidarity. Často 
navštěvoval kladské pohraničí. V 
roce 2000 byl ve Wójtowicích. V 
roce 2000 přijel do Nové Rudy, 
kde se již více než deset let na-
chází sídlo Polsko-česko-sloven-
ské solidarity. Podílel se na premi-
éře filmu Jacka Głomba „Operace 
Dunaj”, a druhý den se zúčastnil 
debaty o událostech roku 1968 
v Československu. Hovořil o ne-

příliš známých epizodách z roku 
1968 a dramatických událostech 
Pražského jara. Právě v Nové 
Rudě Jiří Dienstbier vyprávěl 
o osobní zážitcích spojených s 
tímto obdobím.

Jiří Dienstbier byl jedním z 
nejvýznamnějších českých obča-
nů, který se zasloužil o znovu-
získání nezávislosti a neochvějně 
bojoval za svobodu projevu, lid-
ská a občanská práva. V zesnu-
lém jsme ztratili velkého přítele 
Polska a Polsko--česko-slovenské 
solidarity.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

JIŘÍ DIENSTBIER (1937–2011)

Ordynariusz diecezji Hra-
dec Králové, skromny, dobry, 
mądry, odważny i niezłomny. 
Przez osiem lat więziony przez 
władze komunistyczne, przy-
jaciel Jana Pawła II

Odszedł do Domu Ojca 23 
maja 2011 roku. Karel Otče našek 
urodził się 13 kwietnia 1920 roku 
w Českým Meziřičí. 17 marca 
1945 roku przyjął w Rzymie 
święcenia kapłańskie. 30 kwiet-
nia 1950 roku w Hradcu Králové 
został potajemnie wyświęcony  
na biskupa. Był prześladowany 
przez władze komunistycznej 
Czechosłowacji i często upoka-
rzany fizyczną pracą przymuso-
wą. Pracował na przykład w ko-
tłowni jako palacz lub w myjni 
butelek. Nigdy jednak się nie 
poddawał. W latach 1954–1962 
był więziony, ale ciągle był wolny 
duchem i odważnie odmawiał 
współpracy z władzami komu-
nistycznymi. Po zwycięstwie 
Aksamitnej Rewolucji w Cze-
chosłowacji, 21 grudnia 1989 
roku papież Jan Paweł II usta-
nowił go 23 biskupem diecezji 
Hradec Králové.

Miałem zaszczyt współpra-
cować z tym wspaniałym czło-
wiekiem po odzyskaniu niepod-
ległości. Od 1990 roku włączył 
się w polsko-czeską współpracę, 
między innymi w organizację 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej na pograni-

czu. Wielokrotnie uczestniczył  
we wspólnych akcjach w Bro-
umovie, Nachodzie i w innych 
miejscowościach.

Był przyjacielem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Jego starania 
doprowadziły do wizyty Papieża 
w Hradcu Králové w 1997 roku. 
Arcybiskup Karel Otčenašek 
był także inicjatorem i orędow-
nikiem powstania pierwszego 
u naszych południowych sąsia-
dów pomnika Jana Pawła II, który 
można podziwiać na dziedziń-
cu pałacu biskupiego w Hradcu 
Králové. Jest to odlana z brązu 
postać papieża zamyślonego  
i zatroskanego. Uczestniczyłem 
w uroczystości odsłonięcia tego 
jedynego w Czechach pomnika 
Jana Pawła II. 

Zmarły był człowiekiem 
niezwykle skromnym i ciepłym, 
w rozmowach z ludźmi zawsze 
otwartym i serdecznym. Ostat-
nią rozmowę przeprowadziłem 
ze śp. arcybiskupem Karlem 
Otčenaškiem we wrześniu 2009 
roku w Hradcu Králové podczas 
przygotowań do uroczystości 
zakończenia XX Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej „Bądźmy Rodziną”. Zawsze 
z wielkim oddaniem wspierał te 
wydarzenia oraz spotkania Pola-
ków i Czechów na pograniczu.  
3 czerwca po raz ostatni mogłem 
pokłonić się złożonym w trumnie 
doczesnym szczątkom wielkiego 
człowieka, niezłomnego pomimo 

wieloletnich prześladowań.
W jego ostatniej drodze w ka-

tedrze Ducha Świętego w Hradcu 
Králové towarzyszyły mu rzesze 
wiernych, ale także liczni goście: 
legat papieski, prymas Dominik 
Duka, minister finansów Repu-
bliki Czeskiej oraz kilkunastu 
biskupów z Republiki Czeskiej 

i Polski. Diecezję świdnicką re-
prezentował osobiście ks. biskup 
Ignacy Dec. Prezydent Republiki 
Czeskiej Václav Klaus wystosował 
specjalny list, w którym podkre-
ślił zasługi wielkiego arcybiskupa 
Karla Otčenaška.

ARCYBISKUP KAREL OTČENAŠEK (1920–2011)

Arcybiskup Karel Otčenašek
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Biskup Královéhradecké 
diecéze, skromný, dobrý, mo-
udrý, statečný a neochvějný, 
po dobu osmi let vězněný ko-
munistickým režimem, přítel 
Jana Pavla II

Dne 23. května 2011 nás 
navždy opustil dobrý, moudrý 
a statečný člověk. Karel Otče-
nášek se narodil 13. dubna 1920 
v Českém Meziříčí. 17. 3. 1945 
byl v Římě vysvěcen na kněze. 
30. 4. 1950 byl v Hradci Králové 
tajně vysvěcen na biskupa. Byl 
pronásledován komunistickou 
vládou Československa, často byl 
ponižován nucenými fyzickými 
pracemi, např. v kotelně jako 
topič nebo jako dělník umýval 
lahve, ale nikdy se nevzdával. V 
letech 1954–1962 byl uvězněn, 
ale stále svobodný alespoň du-
chem, odvážně odmítal spolu-
práci s komunistickými úřady. 
Po vítězství „sametové revoluce“ 
v Československu, 21. 12. 1989 
ho papež Jan Pavel II jmenoval 
23. biskupem královéhradecké 
diecéze.

Po získání nezávislosti jsem 
měl tu čest pracovat s tímto úža-
sným člověkem. Od roku 1990 se 
zapojil do polsko-české spolu-
práce, mimo jiné při organizování 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury v pohraničí. Mnohokrát 
se účastnil společných akcí v 
Broumově, Náchodě a na dalších 
místech. 

Byl přítelem Svatého Otce 
Jana Pavla II a díky jeho úsilí 

došlo v roce 1997 k návštěvě 
papeže v Hradci Králové. Arci-
biskup Karel Otčenášek byl také 
iniciátorem a zastáncem vytvo-
ření prvního pomníku Jana Pa-
vla II u našich jižních sousedů. 
Tento pomník odlitý z bronzu 
můžete obdivovat na nádvoří 
biskupského paláce v Hradci 
Králové. Je to postava papeže 
zamyšleného a starostlivého. 
Podílel jsem se na odhalení to-
hoto, v České republice jediného, 
pomníku Jana Pavla II.

Zesnulý byl nezvykle skrom-
ným a vřelým člověkem, v roz-

ho vorech s lidmi vždy velmi 
otevřeným a vstřícným. Poslední 
rozhovor jsem s arcibiskupem 
Karlem Otčenáškem vedl v září 
roku 2009 v Hradci Králové 
během příprav slavnostního 
zakončení XX. Polsko-českých 
dnů křesťanské kultury „Buďme 
rodinou“. Vždy s velkým nasaze-
ním podporoval tyto události a 
setkání Poláků a Čechů na po-
hraničí. Dne 3. června jsem se 
mohl naposledy poklonit v rakvi 
složeným tělesným ostatkům vel-
kého muže, nezlomného i přes 
mnohaleté pronásledování. 

Na jeho poslední cestě v ka-
tedrále svatého Ducha v Hradci 
Králové ho doprovázely zástupy 
věřících, ale také mnoho návštěv: 
papežský legát, primas Dominik 
Duka, ministr finan cí České re-
publiky a několik biskupů z Če-
ské republiky a Polska. Diecézi 
svídnickou reprezentoval osobně 
biskup Ignacy Dec. Prezident Če-
ské republiky Václav Klaus zaslal 
speciální dopis, v němž zdůraznil 
zásluhy velkého arcibiskupa Karla 
Otčenáška. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

ARCYBISKUP KAREL OTČENAŠEK (1920–2011)

Sygnatariuszka Karty 77,
ambasador Czechosłowacji
w Polsce

Markéta Fialková – pierw-
szy ambasador Czechosłowa-
cji w Polsce po upadku komu-
nizmu – zmarła w wieku 55 
lat. Gdy miała 21 lat, została 
sygnatariuszką Karty 77, za co 
została usunięta ze studiów 
przez władze Czechosłowacji. 
Współpracowała z Komitetem 
Obrony Niesprawiedliwie Prze-
śladowanych (VONS – Výbor 
na obranu nespravedlivě stíha-
ných). W latach osiemdziesiątych  
XX wieku została działaczką Soli-
darności Polsko-Czechosłowac-
kiej, za co była wielokrotnie za-

trzymywana i aresztowana przez 
władze komunistyczne. 

F u n k c j ę  a m b a s a d o r a  
w Warszawie pełniła w latach 
1990–1994. Po powrocie do 
Pragi była najbliższym współ-
pracownikiem Václava Havla  
i  sek retarzem prez ydenta  
w latach 1995–1997. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Wałęsa odznaczył ją w 1994 roku 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Reprezentowała Organiza-
cję Bezpie czeń stwa i Współ pracy  
w Europie (OBWE) oraz monitoro-
wała przebieg wyborów w Bośni, 
Hercegowinie, Koso wie, Gruzji 
(od 1995 do 2006 roku). W 2007 
roku ukończyła studia prawnicze 

na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Czech Zachodnich w Pilznie.

Markéta Fialková, jako 
ambasador Czech w Warsza-
wie wielokrotnie przyjeżdżała  
na Dolny Śląsk. Była mię-
dzy innymi w Nowej Rudzie, 
gdzie wspierała działaczy 
Solidarności Polsko-Czesko-
-Słowackiej oraz Komitet Or-
ganizycyjny Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w działaniach na rzecz otwie-
rania nowych przejść gra-
nicznych oraz organizowania 
współpracy na pograniczu.  
Z uznaniem wypowiadała się 
o akcjach SPCzS-u, a także  
o współpracy obywatelskiej  
na pograniczu polsko-czeskim.

Zmarła nagle, pełniąc funkcję 
ambasadora Republiki Czeskiej 
w Albanii. 

MARKÉTA FIALKOVÁ (1956–2011)

Śp. Markéta Fialková

Polce nad Metuji 14. října 1995 - arcibiskup Karl Otčenašek doprovázen knězem prálatem Josefem Sochou se účastní v slavnosti 
Polsko-českych dnu křesťanské kultury. 
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Odważny i niezłomny dzia-
łacz opozycji antykomunistycznej 
w Czechosłowacji, współtwórca 
Karty 77. W więzieniach komu-
nistycznych spędził ponad pięć 
lat, współtwórca Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej,  
do końca potrafił być normalnym 
człowiekiem

Zmarł w niedzielę rano  
18 grudnia 2011 roku w Hrade-
čku, w swoim wiejskim domku  
w Karkonoszach. Był ostatnim 
prezydentem Czechosłowacji  
(w latach 1989–1992) i pierw-
szym prezydentem odrodzonej 
Republiki Czeskiej (w  latach 
1993–2003). Vác lav Havel był 
odważnym i niezłomnym dzia-
łaczem opozycji antykomuni-
stycznej, współtworzył między 
innymi tak zwaną Kartę 77. 

Był wielokrotnie zatrzymy-
wany, inwigilowany i więziony.  
Za swoje odważne wypowie-
dzi i niewygodną dla władzy 
twórczość literacką przesiedział 
w więzieniach komunistycznych 
ponad pięć lat. Nigdy nie dał się 
złamać. 

Václav Havel trzykrotnie prze-
bywał nielegalnie na terenie zie-
mi kłodzkiej. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w 1987 roku na Borów-
kowej Górze, drugie w 1988 roku  
w rejonie Masywu Śnieżnika, 
trzecie w 1988 roku w okolicach 
przełęczy Černy Kout. Te histo-
ryczne spotkania upamiętnia 
szlak turystyczny Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej.  
W górach Václav Havel zawsze 
czuł się wolny i przy każdej okazji 
przyjeżdżał do swojego domku 
w Kar ko no szach.

Gdy ponownie zamyka-
no go w więzieniu, pisał listy  

do swojej żony Olgi. Po odebra-
niu doktoratu honorowego Uni-
wersytetu Wrocławskiego w 1992 
roku, podarował mi książkę  Listy  
do Olgi, w której wpisał osobistą 
dedykację i domalował… małe 
serduszko. Nigdy nie zapominał 
o przyjaciołach z Soli dar ności 
Polsko-Czesko-Słowackiej i za-
wsze znalazł czas na spotkanie 
przy piwie. Często podczas wizyt 
(także tych oficjalnych) mówił, 
że jest „szeregowym członkiem” 
Solidarności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej.

Václav Havel bardzo cenił 
zaproszenia, które przychodziły 
z Wrocławia i Warszawy. Otrzymał 
tytuły Honorowego Obywatela 
tych miast. Ostatni raz przyjechał 
do Wrocławia w 2009 roku, aby 
odebrać w Zakładzie Narodowym 
Ossolińskich Nagrodę im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Ostatnie 
nasze spotkanie miało miejsce  
w pałacu arcybiskupów praskich 
podczas uroczystego ingresu 
nowego prymasa czeskiego  
ks. arcybiskupa Dominika Duki. 

Zaledwie kilka tygodni przed 
jego śmiercią wysłałem do Vác-
lava Havla życzenia z okazji 75. 
rocznicy urodzin. Miałem nadzie-
ję na nasze spotkanie 15 grudnia 
2011 roku we Wrocławiu, bowiem 
w tym dniu Andrzej Jagodziński 
organizował promocję najnow-
szej książki Václava Havla pt. ‚Siła 
bezsilnych i inne eseje”. Spotka-
nie odbyło się jednak bez jego 
obecności, bowiem stan zdrowia 
Václava Havla znacznie się pogor-
szył. W drugiej części spotkania 
mieliśmy okazję zobaczyć nie-
zwykły film pt. „Obywatel Havel”. 
Nikt z uczestników tego spotka-
nia nie sądził, że już za trzy dni 

Václava Havla nie będzie wśród 
żywych. Utraciliśmy jednego  
z największych mężów stanu.  

Do końca potrafił być normalnym 
i dobrym człowiekiem. 

Signatářka Charty 77, česko-
slovenská velvyslankyně v Polsku

Markéta Fialková – první 
velvyslankyně Československa 
v Polsku po pádu komunismu – 
zemřela ve věku 55 let. Ve věku 
21 let byla signatářkou Charty 
77, za což jí tehdejší vláda Če-
skoslovenska zakázala studovat. 
Spolupracovala s Výborem na 
obranu nespravedlivě stíhaných 
(VONS). V 80. letech dvacátého 
století byla aktivistkou Polsko-
-československé Solidarity, za 

což byla opakovaně zadržena a 
zatčena komunistickou vládou. 

Funkci velvyslankyně ve Va-
ršavě plnila v letech 1990–1994. 
Po návratu do Prahy byla nejbližší 
spolupracovnicí Václava Havla 
a tajemnicí prezidenta v letech 
1995–1997. Prezident Lech Wałę-
sa jí v roce 1994 udělil Velitelský 
kříž Řádu za zásluhy (Krzyż Ko-
mandorski Orderu Zasługi Rze-
czypospolitej Polskiej). Reprezen-
tovala organizaci pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (OBSE), mo-

nitorovala průběh voleb v Bosně 
a Hercegovině, Kosovu a Gruzii 
(1995 až 2006). V roce 2007 do-
studovala Právnickou fakultu na 
Západočeské univerzitě v Plzni. 

Markéta Fialková jako ve-
lvyslankyně České republiky ve 
Varšavě mnohokrát navštívila 
Dolní Slezsko. Byla mimo jiné v 
Nowé Rudě, kde podporovala ak-
tivisty Polsko-česko-slovenské 
solidarity a organizačního výboru 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury v úsilí o otevření nových 

hraničních přechodů a organi-
zaci spolupráce na pohraničí. S 
uznáním komentovala aktivity 
Polsko-česko-slovenské solidarity 
a také občanské spolupráce na 
polsko-českém pohraničí.

Zemřela náhle ve funkci 
velvyslankyně České republiky 
v Albánii. Ztrácíme velice štědrou 
osobu, která zasvětila svůj život 
boji za lidská a občanská práva.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

MARKÉTA FIALKOVÁ (1956–2011)

VÁCLAV HAVEL (1936–2011)

W dniu 23.12.2011 roku w katedrze św. Wita w Pradze odbyły się uroczystości 
pogrzebowe.

Spotkanie z Vaclavem Havlem we Wrocławiu w grudniu 1992 roku.
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Statečný a vytrvalý aktivista 
protikomunistické  opozice v 
Československu, spoluzaklada-
tel Charty 77, v  komunistických 
věznicích strávil více než pět let, 
spoluzakladatel Polsko-česko-
-slovenského solidarity, který do 
konce svého života dokázal být 
normálním člověkem

V neděli ráno, 18. prosince 
2011, v Hrádečku ve svém ven-
kovském domě v Krkonoších, 
zemřel Václav Havel, posled-
ní prezident Československa 
(1989–1992) a první prezident 
obrozené České republiky 
(1993–2003). Václav Havel byl 
statečným a neoblomným aktivi-
stou protikomunistické opozice, 
spoluzakladatelem mimo jiné i 
tzv. Charty 77.

Byl opakovaně zatýkán, sle-
dován a vězněn. Za své odvážné 
projevy a pro komunistické or-
gány nepohodlná literární díla 
strávil v komunistických vězeních 
více než 5 let. Nikdy se nenechal 
zlomit.

Václav Havel byl třikrát (ne-
legálně) na území Kladska. Bylo 
to v roce 1987. První setkání 
se konalo na Borówkové hoře, 
druhé v oblasti Masivu Králic-
kého Sněžníku, třetí v blízkosti 
průsmyku Černý Kout. Tyto histo-
rická setkání připomíná turistická 
stezka Polsko-česko-slovenské 
solidarity. V horách se Václav Ha-
vel vždy cítil volný a při každé 
příležitosti jezdil do svého domku 
v Krkonoších.

Když byl opětovně zavírán do 
vězení, psal dopisy své ženě Olze. 
Po obdržení čestného doktorátu 
na Univerzitě ve Wroclavi v roce 
1992, mi daroval knihu „Dopisy 
Olze“, do které napsal osobní 
věnování a domaloval… malin-
ké srdíčko. Nikdy nezapomněl na 
přátele z Polsko-česko-slovenské 
solidarity, vždy si našel čas na set-
kání u piva. Často během návštěv 
(včetně těch oficiálních), říkal, že 
je jen „řadovým členem“ Polsko-
-česko-slovenské solidarity. 

Václav Havel si velmi cenil 
pozvání, která přicházela z Wroc-
lavi a Varšavy. Tam obdržel titul 
čestného občana. Naposledy 
přijel do Wroclavi před něko-
lika lety převzít si v Národním 
ústavu Ossolińských (Zakład 
Narodowy Ossolińskich) cenu 
Jana Nowaka Jeziorańského. 
Naše poslední setkání se kona-
lo v pražském Arcibiskupském 
paláci při slavnostní inauguraci 
nového primase České republiky, 
arcibiskupa Dominika Duky. 

Jen několik týdnů před jeho 
smrtí jsem poslal Václavu Havlo-
vi přání u příležitosti 75. výročí 
jeho narození. Doufal jsem, že 
se setkáme 15. prosince 2011 ve 
Wroclawi, toho dne totiž Andrzej 
Jagodzińský organizoval propa-
gaci nejnovější knihy Václava 
Havla „Moc bezmocných a jiné 
eseje“. Setkání se konalo, ale bez 
jeho přítomnosti, protože jeho 
zdravotní stav se zhoršil. V druhé 
části setkání jsme měli možnost 

shlédnout neobvyklý film „Občan 
Havel“. Žádný z účastníků tohoto 
setkání si však nemyslel, že již za 
tři dny Václav Havel nebude mezi 
živými. 

Ztratili jsme jednoho z ne-
jvětších státníků. Až do konce byl 
obyčejným a dobrým člověkem. 

Překlad: Joanna Golak-Cincio

VÁCLAV HAVEL (1936–2011)

Dobrze czuł się w podziemiu 
i w górach. Bardzo  odważny 
człowiek. W latach 1987–1989 
ponad trzydzieści razy osobiście 
dokonał przerzutu zakazanych 
materiałów przez zieloną granicę 
z Polski do Czech

Zdzisław Dumański – uro-
dzony 1 stycznia 1946 roku 
w Wejhe rowie, zmarł 29 stycz-
nia 2012 roku w Lądku-Zdroju. 
Już od dziecka był dla władz PRL 
niewygodnym obywatelem: jako 
dziesięciolatek został wyrzucony 
z szeregów ZHP, a odbyło się to 
na specjalnie zorganizowanym 
apelu. W 1970 roku został zatrzy-
many przez Służbę Bezpieczeń-
stwa PRL w czasie manifestacji 

społecznej, na której potępiono 
tak zwane wypadki grudniowe 
w 1970 roku na wybrzeżu.

Już w 1976 roku nawiązał 
kontakty z opozycją czechosło-
wacką, między innymi z Vladimi-
rem Panošem. Jego liczne spo-
tkania z czeskimi dysydentami 
pod pretekstem badania jaskiń 
i ochrony przyrody w górach 
pogranicza zaowocowały po-
wołaniem tak zwanej Republiki 
Kralický Śnieżnik. Była to prze-
strzeń górska poza zasięgiem ko-
munistycznego reżimu. Zdzisław 
Dumański posiadał legitymację 
Strażnika Ochrony Przyrody  
i znakarza górskich szlaków tu-
rystycznych.

Po powstaniu Soli dar ności  
w 1980 roku zintensyfikował 
swoją działalność polityczną  
po drugiej stronie granicy. 
Od 1981 roku był pod szcze-
gólną obserwacją czechosło-
wackiej służby bezpieczeń-
stwa STB. Pracując na kolei, 
od 1983 roku jeździł pocią-
giem relacji Moskwa – Praga 
i przekazywał materiały opozy-
cyjne na teren Czechosłowacji.  
W 1987 roku został kurierem So-
lidarności Polsko-Czechosłowac-
kiej i kontynuował działalność 
przerzutową przez tak zwaną 
zieloną granicę. Współorgani-
zował także spotkania polskiej 
i czeskiej opozycji w kilku miej-

scach na granicy. Jest między 
innymi jednym z organizatorów 
spotkań w takich miejscach jak 
Śnieżnik Kłodzki i Kobyla Kopa. 
W drugiej połowie 1989 roku 
wsławił się przeprowadzeniem 
przez zieloną granicę do Polski 
ukrywającego się czeskiego opo-
zycjonisty Standy Devatego. Był 
aktywnym członkiem Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej.

W 2010 roku wyznakował  
w Górach Złotych historyczny 
Szlak Kurierów Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej, w 2011 
roku przyczynił się do powstania 
na ziemi kłodzkiej szlaku tury-
stycznego Błogosławionego 
Księdza Gerharda Hirschfeldera.

ZDZISŁAW DUMAŃSKI (1946–2012)

Obálka knihy „Siła bezsilnych i inne eseje”.  (Síla bezmocných a jiné eseje). 
Nákladatelatvi Agora S.A. Varšava 2011, výběr textů provedl Andrzej S. Jagodziński.
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Dobře se cítil v podzemí a 
na horách. Velmi statečný muž. 
V letech 1987–1989 více než tři-
cetkrát osobně propašoval za-
kázané materiály přes hranice z 
Polska do České republiky. 

Narodil se 1.1.1946 ve Wejhe-
rowě, zemřel 29.1.2012 v Lądku-
-Zdrój. Už jako dítě byl pro vládu 
komunistické PRL nevhodným 
občanem, protože už ve věku 
deseti let, byl vyloučen z řad 
polského skautského sdružení 
(ZHP). Stalo se tak na speciálně 
svolaném setkání. V roce 1970 
byl zadržen bezpečnostní slu-
žbou během veřejných manife-
stací, na kterých byly odsouzeny 

tzv. prosincové události na po-
břeží v roce 1970.

Již v roce 1976 navázal kon-
takty s opozicí v Českosloven-
sku, mezi jinými s Vladimírem 
Panošem. Jeho častá setkání s 
českými disidenty pod zámin-
kou průzkumu jeskyní a ochra-
ny přírody v horách v pohraničí 
přinesly vznik tzv. Republiky 
Králický Sněžník. Byl to jakýsi 
pomyslný prostor v pohrani-
čním horském pásmu, který byl 
mimo dosah komunistického re-
žimu. Zdzisław Dumańský měl 
průkaz ochránce přírody a osoby 
s oprávněním označovat horské 
stezky.

Po vypuknutí Solidarity v 
roce 1980, zesílil své politické 
aktivity na druhé straně hranice. 
Od roku 1980 byl pod zvláštním 
dozorem československé bezpe-
čnostní služby STB. Od roku 1983 
pracoval na železnici a převážel 
vlakem opoziční materiály na 
trase Moskva – Praha na území 
Československa. V roce 1987 se 
stal kurýrem Polsko-českoslo-
venské solidarity, pokračoval 
ve svých aktivitách přepravování 
materiálů přes „zelenou hranici“ 
a spoluorganizoval setkání pol-
ské a české opozice na několika 
místech na hranici. Byl mimo jiné 
jedním z organizátorů setkání v 

místech jako Králický Sněžník a 
Kobyla Kopa. Ve druhé polovině 
roku 1989 proslul tím, že převedl 
přes „zelenou hranici“ do Polska 
skrývajícího se českého disidenta 
Standu Devátého. Byl aktivním 
členem Polsko-česko-slovenské 
solidarity.

V roce 2010 označil v Zlatých 
Horách historickou Stezku kurýrů 
Polsko-československé solidarity, 
v roce 2011 se podílel na vzniku 
turistické stezky blahoslaveného 
kněze Gerharda Hirschfeldera na 
Kladsku.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

ZDZISŁAW DUMAŃSKI (1946–2012)

Pierwszy niekomunistyczny  
starosta Broumova.  

Jedyny Czech, który po pol-
sku zaśpiewał cały polski hymn 
państwowy. Współtwórca Polsko- 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej w 1990 roku.

Tomaš Kočička był jednym  
z obywateli czeskich najbardziej 
zasłużonych dla budowy demo-
kracji i prawdziwej solidarności 
polsko-czeskiej na pograniczu. 
Poznałem go w 1990 roku pod-
czas spotkań dotyczących pla-
nowania przyszłej współpracy 
Nowej Rudy i Broumova. Wspól-
nie podpisywaliśmy deklarację  
o konieczności otwarcia przejścia 
granicznego Tłumaczów – Otovi-
ce. Był współtwórcą i współorga-
nizatorem I Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną“. Od 1990 roku przez 

kilka lat wspólnie przewodni-
czyliśmy pracom Komitetu Or-
ganizacyjnego.

Tomaš Kočička wielokrotnie 
koncertował wspólnie z chórem 
„Stěnavan”. Przemawiał i śpiewał 
w językach: czeskim, polskim  
i niemieckim. Jako jedyny zna-
ny mi obywatel Czech zaśpiewał 
cały polski hymn narodowy w ję-
zyku polskim.

Był  członk iem redakcj i 
polsko-czesko-niemieckiego 
miesięcznika „Ziemia Kłodzka – 
Od Kladského pomezí – Glatzer 
Bergland“. Wspólnie podpisali-
śmy pierwszą (wzorcową) umowę  
o współpracy miast Nowa Ruda 
i Broumov. 

Zapamiętam go jako niezwy-
kle szlachetnego człowieka, który 
budował prawdziwą solidarność 
polsko-czeską.

TOMÁŠ KOČIČKA (1932 – 2012)

Przejście graniczne Tłumaczów-Otovice. Wrzesień1992 roku śp. Tomaš Kočička  
przemawia w języku polskim.

Düsseldorf 2001 r. - Wspólna wizyta w Instytucie Polskim. W towarzystwie Ireny 
Rogowskiej i Juliana Golaka.

Uroczystość w bazylice w Krzeszowie, drugi z prawej śp. Tomaš Kočička.
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První nekomunistický staro-
sta Broumova. Jedinečný Čech, 
který zazpíval polsky celou 
polskou státní hymnu. Spolu-
zakladatel Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury v roce 1990

Tomaš Kočička byl jedným 
s nejvíce zásloužených českých 
obyvatelů pro stavbu demokrace 
a pravdivé polsko-české solidarity 
na pohraniči. Potkal jsem Ho w 
roce 1990 během setkání týka-

jicích se planování spolupráci v 
budoucnosti Nowe Rudy a Bro-
umova. Společně jsme podepiso-
vali deklarace o nutnosti otevření 
přeshranáčného přechodu Tłu-
ma czów – Otovice. Byl spolo-
tvůrcou a spoluorganizatorem 
I Polsko-Českých Křestanských 
Dnů Kultury Zůstanme Rodinou. 
Od roku 1990 společně jsme vedli 
přes několik let páci Organiza-
čního Výboru.

Tomaš Kočička mnohokrat 
koncertoval spolu se skupinou 
Stěnavan. Velmí rád promlo-
uval a spíval v českém, polském 
a německém jázyku. Byl jedýne-
čním znamým mi obywatelem 
Čech, který zaspival celou pol-
skou narodní hymnu v polštine.

Byl redakčním členem pol-
sko-česko-německého měse-
čníka „Ziemia Kłodzka – Od 
Kladského pomezí – Glatzer 

Bergland“. Společně jsme po-
depsali I (vzorečnou) smlouvu 
o spolupráci měst Nowa Ruda 
a Broumov.

Budu ho pámatovat jako neo-
bvzklé šlachetného člověka, který 
stavěl pravdívou polsko-českou 
solidaritu.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

TOMÁŠ KOČIČKA (1932 – 2012)

 Pieśń to o Polakach
 na cmentarzach Świata
 Tych mogiłach nieszczęsnych
 i tych co w ziemię wrośli tam
 gdzie serce ustało
 
 Mówią . . . do Apelu stańcie
 Nie . . . to ja pójdę do Was
 z tym światełkiem w dłoni
 co nie lęka się Prawdy
 głosem światła płonie

 Ziemio co otulasz jak Matka prawdziwa
 w łono swe przyjmujesz
 ciało i krew polskich dzieci
 
 Ziemio co 
 Koisz , spokojem bez pytań
 głowy do Snu wiecznego złożone
 Ty jak Matka kołyszesz
 ciała drobne
 bezwładne 
 bielą śmierci wydane
 wolno wrastasz w Ciszę

 Ziemio co skrywasz śmiertelną Tajemnicę
 To co pozostało po tych dawnych chłopcach
 Tych co na straży daleko
 Tam Ojczyzny bronią
 Wieczną strażą
 na rubieżach Świata

 w lasach i stepach 
 skwarze pustyni co słońcem kości bieli
 w morzach i oceanach
 interiorach słońcem spalonych
 wiecznym lodem skutych 

 Tam , niech Pamięć Twoja
 światełko zapali w ciemności
 Tam , niech Pamięć Twoja pomniki postawi
 jak Kamienie Milowe
 co Drogi do Domu znaczą …
 Pamięcią wieczną śladów stóp

 Mówią . . . do Apelu stańcie
 Nie . . . to ja pójdę do Was
 z tym światełkiem w dłoni
 co nie lęka się Prawdy
 głosem światła płonie

 /  /

Różany dwór Polanica 21 października 2018 roku

Monika Maciejczyk

 PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 

W Hołdzie Polakom
I wędrowcom szlakami martyrologii polskiej
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Kiedy nie można być poetą / 
poeta zamiata podłogę…

 
Życie jest przewrotne i ... 

plecie nam swoimi emocjami 
niczym deszcz i szaruga. Przecież 
spotykamy w swoim życiu tych, 
których mamy spotkać, wyda-
rza nam się to, co miało nam się 
wydarzyć, a samo pojęcie przy-
padku wykracza poza sferę naszej 
ułomnej świadomości. No, nieste-
ty, ja w to utopijnie wierzę, choć 
wielu powie w tym momencie  
o mojej dużej dozie naiwności.  
A niech tam, przełknę i tę pigułkę 
i nie nadąsam się.

Wczoraj (dziś 14 września 
2018) byliśmy we Wrocławiu 
na pięknym wieczorze czytania 
wierszy niedawno zmarłego 
dolnośląskiego Homera, czyli 
nieodżałowanego Andrzeja Bar-
tyńskiego. I tamże, niejako przez 
ów śmiertelny przypadek, wpadł 
mi w dłonie świeżo wydany tom 
od dawna mi już jednak znanej 
(i rzecz jasna cenionej poetki) 
Elżbiety Gargały. Znałem jej 
poezję, lecz jakoś nigdy moja 
świadomość nie zaiskrzyła taki-
mi emocjami, by powstał tekst, 
moja świadomość nie potrafiła 
się tak zadurzyć w tych słowach 
czy choćby im ponieść przesła-
niem, metaforyką czy treścią.  
Do wczoraj. 

Wczoraj sięgnąłem (kolejny 
już raz w tak krótkim ...czasie) 
po ten tom – tom zatytułowa-
ny „Woda pragnień”, wydany  
w bieżącym, 2018 roku, wyda-
ny dwujęzycznie (po polsku i po 
czesku), w dobrym przekładzie 
naszej (że się tak wyrażę) Věry Ko-
peckiej. (ach, któż w polskim śro-
dowisku literackim nie zna Věry 
Kopeckiej? – pytanie retoryczne  
i ... jakże względne, uwzględnia-
jąc kryteria pozamerytoryczne)…

Napiszę (teraz)... tu i teraz, 
napiszę szczerze i bez zbytniej 
przesady – zachwyciła mnie po-
ezja Elżbiety Gargały zapisana  
w tym tomie. Wyciszona, lapidar-
na, rzeczowa… a rzecz jest o stra-
cie, o niepokoju, o przemijaniu, 
o naszym życiu i naszym świe-
cie. Elżbieta, i tu postaram się  
o szczyptę brawury, pobudzona 
dramatem (jaki ją spotkał), po-
budzona stratą, tragedią, tym 
jakże ważnym w jej życiu, bycie 
i świadomości – pożegnaniem, 

pożegnaniem dojmującym  
i wyjątkowym, jedynym, otóż ta 
właśnie heroina Elżbieta wydała 
z siebie dźwięk czysty, dziewiczy, 
nad wyraz głęboki i bardzo, ale 
to bardzo ważny. 

Te wiersze można czytać 
wielokrotnie, zanurzać się  
w nie, powracać i czytać wciąż  
od nowa. Słowa użyte: bez pa-
tosu, bez niezdrowych ambicji, 
bez potrzeby udowadniania cze-
gokolwiek światu, słowa, pisane 
z: trzewi, z głębi, z najgłębszych  
i najbardziej ukrytych pokładów 
swego przymusowego stoicyzmu 
wywołanego stratą, bólem, po-
wolnym, z czasem, godzeniem 
się z tym, z czym przecież pogo-
dzić się nie sposób. 

Źródło wody pragnień wy-
biło w najbardziej właściwym 
momencie,  w naj lepsz ym  
do powiedzenia czasie, w swo-
istym prime time życia, we wła-
ściwej formie, w idealnym rytmie,  
w esencji odradzania się.. .  
do nowego życia…

„Mojemu Synkowi, Michałowi 
Adamowi…”

***
śmierć zamraża krew
i nie można się rozgrzać
ten wstrząsający chłód
przebija się igłami na powierzch-
nię skóry
a oddech dławi z pośpiechu
zimny i pusty

czytamy na kartach „Wody 
pragnień” i jakby wracamy  
do każdej naszej straty… do każ-
dej naszej śmierci, którą musieli-
śmy w niedoli obłaskawić czasem 
i uleczyć cząstką własnej śmierci, 
która nadeszła z ową stratą oso-
by bliskiej. I każdy tu dysponuje 
własną listą tych bliskich, których 
ciała i prochy użyźniły ziemię. Tę 
ziemię, naszą ziemię, ziemię nam 
najbliższą… I powinniśmy wciąż 
sobie powtarzać te słowa – niech 
zstąpi duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi…

I każda chwila wymaga tego 
ducha, i każda ziemia i każda 
śmierć, i każda z nich dopomi-
na się o ducha naszego i chyba 
jedynym celem tego życia jest 
zrozumienie tego jak najprędzej 
i ukształtowanie w taki sposób 
swojej egzystencji, aby odszu-

kiwać siebie w harmonii świata 
wciąż na nowo, przyjmując te 
wszystkie traumy łagodnie i ła-
skawie, z właściwą świadomością 
mędrca, który przecież wie, że 
kiedyś wszyscy się znów… Tam… 
spotkamy…

Tom Eli jednak jest ogrom-
niejszy niż życie i śmierć. Jest 
szerszy, bardziej pojemny ideowo 
i treściowo, jest obszerniejszy  
i zaspokoi najbardziej wyma-
gających i to chyba dobrze, że 
właśnie ten tom trafi do naszych 
braci Czechów, z którymi wyroki 
losu plączą nasze dzieje. To do-
prawdy znakomity kawał dobrej 
poezji. Oto przykład króciutkiego 
wiersza, który idealnie oddaje na-
sze czasy, rolę poety we współ-
czesnym świecie, naszą dolę,  
a w zasadzie… niedolę.

***

kiedy nie można być poetą
myśl skoncentrować trzeba  
na piasku na podłodze
na plamie na spodniach
kotwicę pleść skoro jeszcze tu 
być
bo myśl spuszczona z łańcucha
nie daje uzasadnienia by się 
upierać

kiedy nie można być poetą
poeta zamiata podłogę

Kiedy nie można być poetą, 
poeta podąża pod prąd, poeta 
schodzi do piekieł, nie żyje ży-
jąc, umiera stojąc, żyje w jakimś 
koszmarnym śnie, który powinien 
się skończyć, ale się nie kończy  
i trwa pomimo bólu i zaskorupia 
trwale poetę w jego muszli nad 
wyraz mocnej, coraz trwalszej  
i wytrzymałej na wciąż nowe 
ciosy i doznania. 

Świat umiera, świat kończy 
się i pędzi w nieznane, świat, 
coraz bardziej brutalny, coraz 
bardziej obcy, coraz krwawszy  
i coraz bardziej nie do wytrzy-
mania. Niektórzy poeci poddają 
mu się, inni piją wódkę (czaro-
dziejka gorzałka tańczyła w nas – 
Jolka, pamiętasz?...), a jeszcze 
inni rozpychają się kolanami  
i łokciami na rynku cudzych bło-
gosławieństw i udają... wielbłą-
dy… Jakkolwiek by nie patrzeć… 
kiedy nie można być poetą… 
może nie warto już żyć. 

 A może jednak warto…?

Wiele wierszy Elżbiety jest 
bardzo mocnych, bardzo szarpią-

Andrzej Walter

KIEDY NIE MOŻNA BYĆ POETĄ

Elżbieta Gargała podpisuje swój tomik wierszy na spotkaniu autorskim w Wałbrzychu. 
Fot. T. Bazała



33 Ziemia Kłodzka nr 290-291/listopad-grudzień 2018

cych nasze ego, rozdzierających 
nasze emocje i nasze wzruszenia. 
Wiele wierszy szepcze krzycząc 
i krzyczy szeptem. Te wiersze są 
jak kieliszek mocnego, dobrego 
trunku, który wypity gwałtow-
nie rozchodzi się przyjemnie 
we krwi, rozgrzewa całe nasze 
ciało, duszę i jaźń, wdziera się  
do naszej świadomości i … boli, 
tak bardzo boli – metaforą, tre-
ścią, częściowo obłaskawioną 
goryczą… Potem przyjdzie nam 
leczyć nasze głowy z tego bólu 
egzystencji – ech, jakże bliskie 
są nam te wiersze...

Owszem, są trochę ...nieprzy-
siadalne, nieopierzone, czasem 
skowyczą aż nadto, aż po kres 
wytrzymałości, czasem z kolei 
koją: refleksją, przemyśleniem  
i kontekstem, który jest z kolei aż 
nadto pełny i jakby dopełniają-
cy nasze poplątane ścieżki. Bra-
wo Elu. Potrzebowaliśmy tego 
wstrząsu, potrzebowaliśmy tej 
...wspólnoty, potrzebowaliśmy, 
że podzieliłaś się z nami tym swo-
im: bólem, cierpieniem i sobie 
właściwymi terapiami, które i tak 
już nigdy nie przywrócą stanu 
„z przed”…

Tylko „Woda pragnień”  
da nam nowe życie i przywróci 
nas do stanu używalności po cza-
sie, kiedy nie można być poetą…

Wczoraj we Wrocławiu, 
weszliśmy z Żoną do sklepu  
z ciuchami. Jadwiga wypatrzyła 
elegancką sukienkę. Po przymiar-
kach, debatach i podjęciu decy-
zji rzuciłem pół żartem – Może  
od razu ją ubierzesz… Ekspe-
dientka (sprzedawczyni) spoj-
rzała z zainteresowaniem i rze-
kła zachęcająco i z niekłamanym 
entuzjazmem 

– Ależ tak, proszę się przebrać, 
jakaż to okoliczność, szanowni 
Państwo?...
- Literacki wieczór autorski, droga 
Pani…

Szok. Jakaś taka pogarda  
w oczach. Rozczarowanie i nie-
chęć było, nie było eleganckiej 
sprzedawczyni w jakże eleganc-
kim butiku (dla współczesnych 
elit) na ulicy Świdnickiej, nieomal 
na samym Rynku Głównym… 
Europejskiej Stolicy Kultury… 
sięgnęła zenitu... Po krótkim 
wstrząsie droga pani sprzedaw-
czyni odzyskała rezon i powie-
działa cicho:

- Eeeeee tam, cóż tam taki… 
wieczór…. To chyba nie warto… 

Kochani. Zdążyliśmy już przy-
wyknąć. I do sztuki, i do kultu-
ry, i do tego, że kiedy spotyka 
się taką sztukę, to niby ciężko 
zachować kulturę. My jednak, 
przeszliśmy nad tą sytuacją  
do porządku dziennego. Zacho-
waliśmy sztukę, kulturę, dobre 
samopoczucie i jak zbity piesek, 
ciesząc się na miskę codziennej 
strawy, pomaszerowaliśmy…  
do Klubu Muzyki i Literatury 
czytać wiersze Andrzeja Bar-
tyńskiego… Kiedy nie można 
być poetą…

 Można jeszcze tylko poku-
sić się o refleksję, jaka jest dziś 
społeczna rola poety, pisarza, 
literata, książek, księgarń i czy-
telnictwa. Nijaka. Zerowa, żadna. 
Zeszliśmy na dno hierarchii spo-
łecznej. Postrzega się nas gorzej 
niż donosicieli, meneli, żulików 
wszelakich, gorzej niż wyrzutki  
i ludzi, którzy daremnie obciążają 
społeczeństwo i jego system po-
datkowo - rozdzielczy. Poetów, 
pisarzy – wraz z całą otoczką,  

a zwłaszcza książkami na stos… 
skąd my to znamy? 

Kiedy nie można być po-
etą, można, być może, jeszcze 
wynieść śmieci na śmietnik  
i posprzątać po własnej śmierci. 
Niech nam ziemia lekką będzie… 
Ta ziemia, którą obłaskawia  
i uwzniośla ... woda pragnień.

Elżbieta Gargała
Urodzona w Zgierzu. Absol-

wentka polonistyki na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, jest znaną 
dziennikarką regionalną, zwią-
zaną przede wszystkim z „Tygo-
dnikiem Wałbrzyskim”, którego 

była redaktorem naczelnym. 
Związana również z pismami 
kulturalnymi i Internetem. Jest 
laureatką międzynarodowej na-
grody dziennikarzy. 

Uczestniczka międzynarodo-
wych festiwali literackich i ple-
nerów artystycznych, aktywna 
animatorka działań literackich 
i happeningów kulturalnych. 
Wielok rotnie  nagradzana  
na konkursach poetyckich. Jest 
współautorką tomiku „Kareta 
dam”. Publikuje wiersze w prasie  
i w antologiach, również cze-
skich. Należy do Stowarzyszenia 
Autorów Polskich.

Elżbieta GargałaAutorzy zdjęć użytych w filmie i wystawy fotograficznej o Andrzeju Bartyńskim: Andrzej 
Dębkowski (z lewej) i Andrzej Walter (z prawej) w towarzystwie prezesa  
Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Kazimierza Burnata. Fot. Jadwiga Walter

Elżbieta Gargała „Woda pragnień”. Wydawnictwo Věra Kopeckiej, Broumov 2018. Stron 
98, ISBN 978-80-88040-32-3 / Řeka touženi, Broumov 2018.
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XV Międzynarodowy Festi-
wal Poezji „Poeci bez granic” 
w Polanicy - Zdroju uważam 
za otwarty zakomunikował  
15 listopada na scenie Teatru 
Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej 
burmistrz elekt Mateusz Jellin w 
towarzystwie prezesa Dolnoślą-
skiego Oddziału Związku Litera-
tów Polskich Kazimierza Burnata.

Od 14 do 18 listopada 2018 
roku trwał Międzynarodowy 
Festiwal Poezji „Poeci bez gra-
nic” w Polanicy-Zdroju. Festiwal 
odbywa się pod patronatem Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jubileuszowa XV 
edycja była wyjątkowa - odtąd 
festiwal nosi imię jego twórcy, 
który zmarł w tym roku, poety 
Andrzeja Bartyńskiego. Uroczy-
ste nadanie festiwalowi imienia 
jego pomysłodawcy odbyło się 
podczas gali otwarcia w Teatrze 
Zdrojowym. Zaprezentowany 
został uczestnikom festiwalu  
i publiczności poruszający film 
wspomnieniowy o patronie, 
zawierający zdjęcia autorstwa 
Andrzeja Waltera z Krakowskie-
go Oddziału Związku Literatów 
Polskich oraz Andrzeja Dębkow-
skiego z Warszawskiego Oddziału 
ZLP, zdjęcia z archiwum rodziny 
oraz nagrania występów wokal-
nych Andrzeja Bartyńskiego.  
W foyer Teatru Zdrojowego eks-
ponowana była wystawa zdjęć 
Andrzeja Waltera i Andrzeja Dęb-
kowskiego, których głównym bo-
haterem był Andrzej Bartyński. 
Zmarłego poetę reprezentowała 
żona, Krystyna Bartyńska, zawsze 
bardzo zaangażowana w działa-
nia festiwalowe.

Podczas tej uroczystości 
prezes Dolnośląskiego Oddzia-
łu Związku Literatów Polskich 
Kazimierz Burnat, jako główny 
organizator tego święta poezji, 
dziękował i wręczył statuetki  
za wsparcie i udział w organizacji 
miejscowym władzom. Statuetki 
ZLP otrzymali: Zbigniew Puch-
niak, który z Andrzejem Bar-
tyńskim współtworzył festiwal, 
Jerzy Terlecki – były burmistrz 
Polanicy – Zdroju i Roman Szy-
mański – były przewodniczący 
Rady Miejskiej, którzy wspierali 
jego realizację, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Polanicy 
Edward Wojciechowski i dyrek-
tor Teatru Zdrojowego Justyna 

Kuban, dla których festiwal jest 
niewątpliwym elementem kul-
tury polanickiej.

Kazimierz Burnat został uho-
norowany Polanickim Niedźwie-
dziem – nagrodą za działania  
na rzecz miasta. Za promocję 
miasta poza granicami kraju 
medalami wyróżniono poetów 
przybyłych z Czech i Ukrainy. 
Szczeciński Oddział ZLP przyznał 
Kazimierzowi Burnatowi medal 
Gloria Kultura, który wręczył 
podczas uroczystości w Teatrze 
Zdrojowym prezes oddziału Le-
szek Dembek.

Prezes Zarządu Głównego 
ZLP Marek Wawrzkiewicz zapro-
ponował władzom umieszcze-
nie w rejonie teatru tablic, upa-
miętniających pobyt w mieście 
wybitnych poetów. Propozycja 
spotkała się z aprobatą.

Podczas festiwalu twórcy 
odbyli lekcje poetyckie w przed-
szkolach i szkołach w Polanicy, 
Kłodzku i Nowej Rudzie. Podczas 
tych spotkań rodzą się pomysły, 
a dzieci i młodzież otwierają się 
na poezję i literaturę w ogóle, 
czego efektem są lokalne kon-
kursy literackie i artystyczny 
udział uczniów w festiwalowej 
gali. Dokonania uczniów i doro-
słych uczestników II Konkursu 
Literackiego Szkół Ponadgim-
nazjalnych powiatu kłodzkiego 
oraz VII Konkursu Polanickich 
Poetów najpierw oceniane są 
przez profesjonalne jury, potem 
prezentowane uczestnikom fe-

stiwalu. Towarzyszą temu wy-
dawnictwa pokonkursowe.

Podczas imprezy członkowie 
Związku Literatów Polskich i 
goście przedstawiają kolegom 
referaty na interesujące tema-
ty, zapraszając ich do dyskusji.  
W czasie tej wymiany myśli 
konfrontują się różne punk-
ty widzenia, różne doświad-
czenia twórcze, zawsze ideą 
nadrzędną pozostaje troska 
o stan obecny oraz prz y-
szłość literatury i czytelnictwa
w naszym kraju.

Podczas Nocy Poetów auto-
rzy prezentują wiersze zawarte 
w towarzyszącej festiwalowi 
antologii „Poeci bez granic”,  
w tym roku wyszła pod tytu-
łem „Piętnastopad”. Poetycki 
Hyde Park kawiarni Bohema 
w pijalni wód mineralnych jest 
kolejną prezentacją twórczości. 
Ta i inne imprezy festiwalowe 
otwarta jest dla publiczności i 
daje możliwość zetknięcia się z 
żywą literaturą. Poeci przybyli 
z zagranicy mają swój wieczór. 
Wiersze czytane są w orygi-
nale i w tłumaczeniu na język 
polski. Tym razem szerszej 
prezentacji poddana została 
książka ukraińskiej autorki Swie-
tłany Bresławskiej, przełożona  
na język polski przez Kazimierza 
Burnata oraz ostatnia książka 
poetycka Andrzeja Bartyńskie-
go „Uczta motyla”, przełożona  
na język ukraiński przez Swie-
tłanę Bresławską.

Biesiada Artystyczna – ostat-
nia poetycka prezentacja ma 
charakter bardziej zabawowy, co 
odzwierciedla się w czytanych 
tekstach, nie brakuje żartów li-
terackich i scenek rodzajowych.

- Festiwal „Poeci bez granic” 
jest ważną imprezą w skali kraju, 
również z powodu przychylności 
władz polanickich. W Warszawie 
nie doświadczamy tego. Doce-
niamy tę przychylność i dzięku-
jemy za zapewnienie, że festiwal 
będzie kontynuowany – mówił 
podczas podsumowania, dzię-
kując Kazimierzowi Burnatowi 
za sprawną organizację i konty-
nuację dzieła Andrzeja Bartyń-
skiego, prezes ZG ZLP Marek 
Wawrzkiewicz.

Elżbieta Gargała

UCZTA MOTYLA, CZYLI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI

Uczestnicy XV Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez granic” w Polanicy-Zdroju. Fot. Jadwiga Walter

Kazimierz Burnat 
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XV. Mezinárodní festival po-
ezie „Básníci bez hranic”v Polanici 
Zdroj vyhlašuji za zahájený– pro-
nesl 15. listopadu na scéně Láze-
ňského divadla M. Ćwiklińské 
nový starosta Mateusz Jellin za 
přítomnosti předsedy Dolnoslez-
ského oddělení Svazu polských 
spisovatelů Kazimierze Burnata. 

Mezinárodní festival poezie 
„Básníci bez hranic” probíhal od 
14. do 18. listopadu v Polanici
Zdroj. Festival se konal pod pa-
tronátem Ministerstva Kultury
a národního dědictví. Jubilejní
XV. ročník byl výjimečný – od
nynějška nese festival jméno
jeho zakladatele, který v tomto
roce zemřel, básníka Andrzeje
Bartyńskieho. Slavnostní poj-
menování festivalu jménem
jeho zakladatele se uskutečnilo 
během zahajovacího galapro-
gramu v Lázeňském divadle.
Účastníkům festivalu i veřej-
nosti byl představen vzrušující
vzpomínkový film o patrononovi 
festivalu, obsahující fotografie
pořízené Andrzejem Waltrem
z Krakovského oddělení Svazu
polských spisovatelů(ZLP) a An-
drzejem Dębkowským z Varša-
vského oddělení ZLP, fotografie 
z rodinného archivu a nahrávky 
vokálních vystoupení Andrzeje
Bartyńského. Ve foye Lázeňského 
divadla byla instalována výstava 
fotografií Andrzeje Waltera a An-
drzeje Dębkowského, jejíž hlavní 
postavou je Andrzej Bartyńský.
Zemřelého básníka reprezento-
vala jeho žena, Krystyna Bartyń-
ská, vždy velice zaangažovaná v 
organizaci festivalu.

V průběhu slavnostního za-
hájení předseda Dolnoslezského 
oddělení Kazimierz Burnat, jako 
hlavní organizátor tohoto svát-
ku poezie, poděkoval a předal 
představitelům vedení města 
sošky za podporu a pomoc při 
organizaci festivalu. Sošky ZLP 
obdrželi: Zbigniew Puchniak, 
který s Andrzejem Bartyńským 
spoluutvářel festival, Jerzy Terlec-
ký, bývalý starosta Polanice Zdroj, 
a Roman Szymański, bývalý ve-
doucí městské rady, kteří pod-
porovali jeho realizaci, předseda 
Sdružení přátel Polanice Edward 
Wojciechowský a ředitelka Láze-
ňského divadla Justyna Kuban, 
pro něž je festival nedílnou so-

učástí polanické kultury.
Kazimierz Burnat byl vyzna-

menaný Polanickým medvědem 
– cenou za činnost ve prospěch 
města. Za propagaci města za
hranicemi byli odměněni meda-
ilemi básníci z Čech a Ukrajiny.
Štětínské oddělení ZLP udělilo
Kazimierzu Burnatovi medaili
Gloria Kultura, kterou mu předal 
předseda Štětínského oddělení 
Leszek Dembek.

Předseda ústředního výboru 
ZLP Marek Wawrzkiewicz navrhl 
vedení města umístit v okolí 
divadla tabule připomínající 
významné básníky pobývající v 
Polanici. Návrh se setkal s přízni-
vým ohlasem.

V době festivalu se autoři 
zúčastnili setkání s dětmi ve škol-
kách a se žáky a studenty škol v 
Polanici, Kladsku a Nové Rudě. 
Tato setkání jsou inspirující a děti 
a mládež se otvírají poezii a lite-
ratuře, což se odráží v recitačních 
a literárních soutěžích a také ve 
vystoupeních dětí a mládeže na 
slavnostním zahajovacím pro-
gramu festivalu.

Práce žáků i dospělých účast-
níků II.ročníku Literární soutěže 
pogymnaziálních škol Kladské 
oblasti a VII. ročníku Soutěže po-
lanických básníků jsou nejprve 
hodnoceny odbornou porotou, 
potom jsou představené účast-
níkům festivalu spolu s vydanými 
sborníky.

Po dobu festivalu členové 
ZLP i hosté přednášejí kolegům 
referáty na zajímavá témata a vy-
zývají je k diskusi. Při výměně 

názorů se tak ukazují různé po-
hledy na věc, různé tvůrčí zku-
šenosti, ale stále zůstává hlavní 
myšlenkou starost o současný a 
budoucí stav literatury a čtenářů.

Během Noci básníků autoři 
prezentují verše obsažené ve 
festivalové antologii, která vyšla 
v tomto roce s názvem "Piętna-
stopad”. Poetický Hyde Park v 
kavárně Bohema u hlavního 
zřídla minerální vody je další 
prezentací autorů. Hyde Park 
i jiné festivalové pořady jsou 
otevřené pro veřejnost a dávají 
možnost setkat se s živou lite-
raturou. Zahraniční básníci mají 
své podvečerní vystoupení. Jejich 
verše jsou prezentované v origi-
nále a v překladu do polského 
jazyka. Tentokrát byla rozsáhleji 
představena knížka ukrajinské 
autorky Světlany Breslavské pře-
ložená do polštiny Kazimierzem 
Burnatem a poslední básnická 

sbírka Andrzeje Bartyńského 
„Uczta motyla”( Hostina motýla) 
přeložená Světlanou Breslavskou 
do jazyka ukrajinského. 

Umělecká beseda, poslední 
poetická prezentace, má charak-
ter spíše zábavný, což se odráží 
ve výběru přednesených textů, 
nechybí literární žerty a scénky 

Festival "Básníci bez hranic" 
je důležitou událostí v měřítku 
Polska také díky podpoře vede-
ní města. Ve Varšavě ji nepoci-
ťujeme. Ceníme si té přízně! A 
děkujeme za ubezbečení, že 
festival bude pokračovat, jak 
řekl v závěrečném hodnocení a 
poděkování za vzornou organiza-
ci a pokračování v díle Andrzeje 
Bartyńskieho Kazimíru Burnato-
vi předseda ústředí ZLP Marek 
Wawrzkiewicz.

Překlad Věra Kopecká

Účastníci 15. Mezinárodního festivalu poezie básníci bez hranic v Polanice-Zdrój. Foto Jadwiga Walter

Elżbieta Gargała

HOSTINA MOTÝLA, NEBOLI MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POEZIE

Básníci při prezentaci básní zvané Hyde Park
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Coraz ciekawszy kształt 
przybiera mocno zakorzeniona  
na naszym pograniczu twórczość 
historyczna i edytorska Petra 
Bergmanna, przybysza z Pragi, 
zadomowionego w Starostínie. 
Zaczęło się od pracy zbiorowej  
(z Martinem Burianem i Janą 
Jeřábkovą) pt. „Broumovsko”  
w roku 2000, która ujmowała 
historię (w tym również gospo-
darczą) i przyrodę tej ziemi, jej 
kulturę, zabytki wielkiej i małej 
architektury oraz rys turystycz-
ny wraz z mapami. Nastąpiły 
potem dwa wielkoformato-
we opasłe tomy, poświęcone 
odbiciu sudeckiej topografii  
w grafice: „Broumovsko na hi-
storických zobrazeních” (2013) 
i „Krkonoše. Karkonosze. Rie-
sengebirge.”  (2017). Równo-
legle powstawała publikacja 
„Bezděkovský kostelíčku” (2018) -  
o fascynującym artyście, pisarzu 
i tłumaczu, również kolekcjone-
rze, Sigismundzie Boušce (1867–
1942), który benedyktyńskie po-
wołanie zakonne (stąd związek 
z Broumovem i duszpasterski 
pobyt w Bezděkovie) łączył  
z udziałem w ogólnoczeskim 
życiu kulturalnym i przyjaźnią  
z wieloma znaczącymi osobami, 
np. z Otokarem Březiną, Josefem 
Váchalem, Františkiem Bílkiem  
i innymi. 

W tym roku ukazała się praca 
innego rodzaju, poświęcona stu-
leciu zakończenia Wielkiej Wojny. 
Jest to pieczołowicie wydany, 
wysmakowany pod względem 
koncepcji graficznej, album 
amatorskich zdjęć, wykonanych  
w istniejącym w latach 1915-
1918 obozie jenieckim przez 
zatrudnionego tam lekarza, 
Georga Langera, uzupełniony 
przez Petra Bergmanna wstępem 
historycznym, ówczesną prasą, 
dokumentami i wspomnienia-
mi – „Lager Broumov / Braunau, 
1915-1918”.

Obóz – liczący kilkaset obiek-
tów – znajdował się na nieza-
budowanym dzisiaj obszarze 
między Broumovem, a Martín-
kovicami (część jego dawnej 
powierzchni zajmuje lotnisko 
sportowe). Podczas swojego 
istnienia przyjął ok. 35 tysięcy 
mężczyzn różnej narodowości – 
w ogromnej większości Ser-
bów, także Rosjan, Włochów, 
Rumunów, Bułgarów. Trafiali 

tu również – poprzez wcielenie  
do armii carskiej – Polacy, Litwini, 
Mongołowie i inni. Jego trwałą 
pozostałością jest jedynie po-
mnik na obozowym cmentarzu, 
na wzgórzu naprzeciwko martín-
kovickiego kościoła (pochówki 
ekshumowano jeszcze przed  
II wojną światową). Jeńcy, prócz 
bieżącego utrzymywania samego 
miasteczka obozowego, zatrud-
niani byli przymusowo w okolicy. 
Starano się zapewnić w miarę 
przyzwoite warunki bytowe  
i dbano o humanitarny stosunek 
do uwięzionych. Akweduktem 
doprowadzono do hydrantów 
wodę ze źródeł w Broumowskich 
Ścianach, własna sieć kanaliza-
cyjna liczyła 12 kilometrów.  
Od stacji w Broumovie poprowa-
dzono wąskotorową bocznicę, 
którą jeńcy przetaczali wagoniki 
z zaopatrzeniem. 

Ponieważ razem z żołnie-
rzami i oficerami trafiali tu-
taj serbscy chłopcy w wieku  
od 8 lat, w znacznej większości 
analfabeci, została zorganizowa-
na szkoła. Otwarto ją na początku 
1916 roku dla ok. 600 uczniów 
(dowieziono ich z tej okazji także 
z innych obozów). Uczono reli-
gii, serbskiego i niemieckiego, 
rachunków, geografii i historii, 
kaligrafii, sztuki, śpiewu, gim-
nastyki oraz higieny. Na końcu 
roku 1916/17 analfabetów już nie 
było. Powołano też szkołę mu-
zyczną i z jej 48 uczniów utwo-
rzono orkiestrę. Dla chętnych 
zorganizowano kurs rolniczy, 
wydzielając jego uczestnikom 
własne poletka. Istniały kursy 
higieniczne i handlowe, dla tych, 
który jeszcze na wolności zdążyli 
dostać się do gimnazjum, a także 
kursy rzemiosł różnego rodzaju. 
Młodzież przyuczała się również, 
pomagając w obozowych warsz-
tatach. Prócz wspomnianej orkie-
stry działał młodzieżowy teatr, 
korzystano z seansów filmowych, 
gier i biblioteki. Prawie na samym 
początku postawiono kościół  
(z pomocą amerykańskiej orga-
nizacji YMCA, która wraz z Czer-
wonym Krzyżem organizowała 
kontrolę w obozach jenieckich). 
Miejscowy szpital składał się  
z 23 baraków (po 64 łóżka). Nie-
stety, śmiertelność była znaczna – 
ogółem zmarło prawie 3 tysiące 
uwięzionych i 400 strażników – 
przede wszystkim za sprawą epi-

demii tyfusu plamistego, którą 
jednak opanowano na tyle, iż nie 
objęła miejscowej ludności. Nie 
można też zapominać, że wielu  
z przybyszów odniosło wcześniej 
rany na froncie, miało nieleczo-
ną gruźlicę i psychikę dotkniętą 
wizjami koszmarów.

Wsz ystk ie wymienione 
uprzednio dziedziny życia zna-
lazły odbicie w kadrach utalen-
towanego fotografa. Pozostały 
dzięki niemu przede wszystkim 
portrety wielu ludzi, po których 
prawdopodobnie zaginął wszelki 
inny ślad. Oglądającego przejmu-
ją szczególnie migawkowe ujęcia 
z dnia powszedniego, kiedy to 
spoza obrazu zdaje się ukazy-
wać kondycja ludzkiego życia, 

kiedy śledzimy pojedynczych 
jeńców, wybranych spośród 
tych najuboższych, poddających 
się kontroli zdrowotnej, jedzą-
cych byle co, byle gdzie, albo 
usiłujących choć trochę popra-
wić odzienie, doszywając łatę  
na łatę na swoich łachmanach. 
To właśnie za sprawą tych zdjęć 
łatwiej zrozumieć podejmowane 
próby ucieczek stąd i prowadzą-
cej niektórych do samobójstwa 
depresji. I innych fotografii,  
na których widać malowniczego 
w swoich gałganach grabarza, 
i trumny – niesione, składane, 
omadlane. Broumovska gazeta 
pisze w styczniu 1916 roku: Kto 
widział zaniedbanych, wygło-
dzonych i niemal złamanych 

Antoni Matuszkiewicz

DLA BEZIMIENNYCH

Okładka książki „Obóz Broumov 1915-1918” Lager Broumov / Braunau, 1915-1918 
Publikace k výročí 100 let od konce I. světové války, věnovaná památce zajatců 
zadržovaných w letech 1915-1918 v zajateckém táboře rakousko-uherské armády mezi 
Broumovem a Martínkovicemi. Sepsal a sestavil Petr Bergmann 2018. 

Obóz na obrazie przedstawiającym Broumov z 1916 roku
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wojennymi utrapieniami Ser-
bów, spostrzegał w ich szere-
gach prawdziwych kandydatów 
śmierci. Od przybycia do obozu 
zmarło ich już wielu. Dnia 2. tego 
miesiąca zostało pochowanych 
na obozowym cmentarzu dal-
szych dziewięciu.

Wszyscy są tutaj anonimo-
wi, nawet obozowa elita złożona  
z oficerów (kilku Rosjan trafiło  
do niewoli wraz ze swoimi służą-
cymi). I to im właśnie, bezimien-
nym, dedykowana jest przez 
autora ta książka. Nazwiska po-
siadają w albumie tylko zwierzch-
nicy austriackiego kierownictwa 
placówki i arystokraci pojawiają-
cy się podczas inspekcji. Na wła-
sne imię zasłużyła sobie również, 
niezwykła w swojej determina-
cji niesienia pomocy rodakom, 
serbska sanitariuszka Draga… 
Edytor, dla historycznej ścisłości, 
pozostawił oryginalne podpisy 
Langera, usiłujące, gdzie tylko się 
dało, za pomocą humorystycznej 
interpretacji uczynić wymowę 
całości przedsięwzięcia nieco 
znośniejszą, w kilku wypadkach 

rażące jednak nieco tonem wyż-
szości wobec fotografowanych. 
Petr Bergmann jest dobrym me-
nedżerem, umie rozpropagować 
swoje prace, z reguły pojawianiu 

się jego książek towarzyszą wy-
stawy w muzeach regionalnych. 
Jeśli chodzi o tę ostatnią pracę, to 
wystawę zorganizowano in situ, 
w plenerze. Ustawione co kawa-

łek, na długości ponad dwóch 
kilometrów, plansze prowadziły 
na obozowy cmentarz, gdzie cze-
scy popi odśpiewali panichidę…

Naprawa rozpadającej się odzieży.Jeniec pisze list do matki

Pierwsi ranni żołnierze na broumovskim Rynku

Gra w karty
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Josef Štefan Kubín (1864-
1965)1, czeski folklorysta, dia-
lektyk, dziennikarz literacki, jak 
też ceniony pisarz, uznawany 
za najwybitniejszego czeskiego 
zbieracza ludowej prozy, jak wy-
nika z moich obserwacji, znany 
jest dziś na ziemi kłodzkiej sto-
sunkowo niewielkiej grupie osób. 
Tymczasem jego długie (101 lat), 
interesujące życie i bogata dzia-
łalność, także na Kłodzczyźnie, 
warte są uwagi. Tym bardziej, 
że w regionie kłodzkim zebrał 
on, i tym samym ocalił od za-
pomnienia, dużą liczbę pieśni 
ludowych i utworów pisanych 
prozą, opisał nieistniejący już 
kłodzki dialekt języka czeskiego, 
pozostawił interesujący obraz ży-
cia mieszkańców południowo- 
zachodniej części Kłodzczyzny 
sprzed drugiej wojny światowej. 
I o tym wątku z życia czeskiego 
folklorysty krótko w niniejszym 
materiale. 

Kubín prowadził swoje bada-
nia na ziemi kłodzkiej w latach 
1901-1908, zwróciwszy uwagę  
na tzw. czeski kątek (Český ko-
utek, Böhmische Winkel), nie-
wielki obszar położony w oko-
licy Kudowy-Zdroju, pomiędzy 
Lewinem a czeskim Nachodem. 
Jak podkreślają badacze: „...aż  
do końca wieku XIX germaniza-
cja czyniła na obszarze „zakątka 
czeskiego” niewielkie postępy. 
Według relacji z 1874 roku  
w Czermnej kobiety nie znały nie-
mieckiego, a mężczyźni uczyli się 
go w wojsku. […] Aż do wieku 
XVII cały za górami, zachodni 
rejon Ziemi Kłodzkiej zachował 
język czeski […], a: „…wsie po-
łożone [...] tuż koło granicy, za-
silane przez emigrację z Czech, 
nie uległy wynarodowieniu aż 
do wieku XX” 2. 

Kubín był zaskoczony tym,  
co odkrył w okolicach Kudowy. 
Nie sądził bowiem, że spotka tu 
takie bogactwo czeskiego folk-
loru i tylu gawędziarzy, którzy 
mówili dialektem języka cze-
skiego, choć nie pozbawionym 
niemieckich elementów języko-
wych. Właśnie ten język, zwyczaje  
i obrzędy jego mieszkańców 
badał czeski etnograf. Jego 
wizyty we wsiach położonych  
w tym rejonie - Słone, Brzozowie, 

Czermna, Zakrze, Błażejów, Ja-
kubowice, Pstrążna, Bukowina, 
Krzyżanów, Żyznów, Ostra Góra - 
i pozyskanie bogatego materiału 
badawczego zaowocowało licz-
nymi opracowaniami. Począwszy 
od 1908 r. na łamach czeskich 
czasopism i periodyków (m.in. 
„Český Lid”, „Právo Lidu”, „Časopis 
turistů”, „Kladský sborník”) po-
jawiały się artykuły autorstwa 
Kubína, poświęcone folklorowi 
tej części Kłodzczyzny, a potem 
również publikacje. Ukazujące się  
w odcinkach w latach 1908-1914,  
a później w całości Povídky klad-
ské zawierały, zebrane przez Ku-
bína, opowiadania ludowe: bajki 
fantastyczne, legendy, facecje  
i anegdoty. Jak podkreślał Ja-
romír Jech (1918-1992), uczeń, 
przyjaciel i kontynuator badań 
Kubína, opowiadania kłodz-
kie mają szczególną wartość  
dla folk lor ystów czeskich, 
już chociażby dlatego, że:  
„na całym czeskim obszarze 
etnicznym nie ma terenów tak 
bogatych pod względem folkloru 
czeskiego”3. 

W 1913 r. wydana została ko-
lejna, poświęcona Kłodzczyźnie, 
praca pt. Lidomluva Čechů klad-
ských. (Příspěvek k české dialek-
tologii), będąca opracowaniem 
dialektu kłodzkich Czechów, 
specyficznego języka będącego 
mieszaniną czeskiego, niemiec-
kiego i częściowo polskiego,  
w której co charakterystyczne, 
występowały również słowa 
nieużywane już w Czechach  
w czasach Kubína. 

Kolejna, interesująca praca 
czeskiego etnografa ukazała się 
w Pradze w 1925 roku, w ramach 
serii „Český Čtenář”. Była to publi-
kacja pt. Kladské písničky, gdzie 
poza obszernym wstępem au-
tora, w którym napisał on m.in., 
że: „Přijde-li Čech mezí Kladské, 
cítí se tu pomalu jako doma” […]. 
Ano, jsi mezi svými!”4 (Przyjeż-
dżający w Kłodzkie Czech czuje 
się jak w domu […]. Oczywiście, 
jest przecież między swymi (tłum. 
I.K.), znajdziemy ponad 70 pie-
śni, jak również obszerne ich 
omówienie, autorstwa innego, 
wybitnego czeskiego folklory-
sty - Jiří Horáka. Zebrane przez 
Kubína i zamieszczone w zbio-

rze utwory to przede wszystkim 
pieśni miłosne, jak czytamy  
we wstępie, takie, które mło-
dzieńcy układają dla swo-
ich dziewcząt, a dziewczęta  
dla swoich ukochanych, a więc 
powstałe z tęsknoty i marzeń. 
Są też, jak podkreśla Kubín: „… 
kratičké popěvy, jež líčí čtverácky 
vtipné posměšky, někdy i porno-
graficky podložené” 5 (króciutkie, 
dowcipne, wręcz szelmowskie 
przyśpiewki, niekiedy o porno-
graficznym podłożu). Za szcze-
gólnie cenne uważał Kubín ewan-
gelickie pieśni religijne, które 
śpiewała mu jedna z mieszkanek 

Bukowiny – Vincenta Mesnaro-
vá. Po latach zapisał: „Jako dnes 
vidím tu její světničku čistou… 
Sedla si proti mně, z brejlemi  
na očích, a převrací v Kancionále 
z r. 1815, hledajíc kde kterou 
píseň by dovedla”6 (Jak dziś wi-
dzę jej schludny pokoik… Sie-
dzi naprzeciw mnie, z okularami  
na oczach, przewraca kartki  
w Kancjonale z 1815 r. wyszuku-
jąc, która pieśń byłaby dogodna). 
Kubín pisał o pieśni kłodzkiej 
wzruszony, że ta: „neumřela 
dosud, neutuchla!” 7 (nie umarła 
dotąd, nie przycichła!). Co waż-
ne, badacz nie retuszował, nie 

Irena Klimaszewska

„KLADSKO JE PŮVABNÝ KRAJ…” KILKA SŁÓW O JOSEFIE 
ŠTEFANIE KUBÍNIE I JEGO ZWIĄZKACH Z ZIEMIĄ KŁODZKĄ 

Josef Štefan Kubín, źródło: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Štefan_Kubín

Mapa [Český koutek w Kladsku] zamieszczona w  książce J. Št. Kubína, České 
Kladsko, Praha 1926
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modyfikował zebranych pieśni, 
za to wiernie je dokumentował. 
Ochronił w ten sposób barwny, 
często rubaszny język ludowy  
i, w pewnym sensie, świat, któ-
rego już nie ma.

W 1926 r. ukazała się publi-
kacja, nad którą Kubín pracował  
od wielu lat. Obszerna, licząca 
234 strony praca zatytułowana 
České Kladsko. Nástin lidopisný, 
zawierająca opis życia mieszkań-
ców „czeskiego kątka”, wydana 
została w ramach serii „Náro-
dopis lidu českoslovanského” 
(Etnografia Ludu Czechosło-
wackiego). Autor podkreśla we 
wstępie książki, że spisując zwy-
czaje mieszkańców tego obsza-
ru, chciał w ten sposób uchronić 
od zapomnienia to, co jest, jak 
to ujął, podstawą głowy, serca 
i żywota kłodzkiego Czecha, 
a jest to: „především jeho dia-
lekt, povídku a píseň” (przede 

wszystkim jego dialekt, opowia-
danie i pieśń)8. Podkreślał przy 
tym, jak bardzo jest to istotne 
akurat teraz: „…kdy zklamala 
poslední naděje, že by se nám 
tato pruská haluz mohla kdy 
obrodit…” (kiedy rozczarowa-
ni straciliśmy ostatnią nadzieję  
na to, że nam pruska dynastia da 
się odrodzić), w związku z czym: 
„skrovnější památka na ni bude 
nám časem jen vzácnější”9 (te na-
sze skromne pamiątki z biegiem 
czasu będą szczególnie cenne). 
I nie pomylił się, bowiem publi-
kacja przechowała obraz bo-
gactwa życia ludności czeskiej, 
tu na ziemi kłodzkiej, choć, jak 
z żalem przyznawał: „Tot vše, 
co dodnes zbylo z někdejšího 
valného osídlení našich na Kla-
dště”10 (To wszystko, co pozostało  
do dzisiaj z naszego byłego, 
wielkiego osadnictwa na Kłodz-
czyźnie). 

Kubín opisał w publika-
cji okoliczności osiedlenia się 
Czechów na ziemi kłodzkiej, 
poruszył sprawy wyznaniowe, 
podkreślając pobożność miesz-
kańców Kłodzczyzny, opowie-
dział o codziennych zajęciach, 
o kobietach i prowadzonych 
przez nich gospodarstwach do-
mowych, dziecięcych zabawach, 
sposobie ubierania się, choro-
bach, wierzeniach, przesądach 
i zwyczajach. Spisał przepisy 
kulinarne: a to jak prawidłowo 
ugotować kaszę, przygotować 
wyborne knedliki, czy pożywną 
zupę, dobrze ubić masło i zrobić 
pyszny twaróg.

Spisał przysłowia i porady 
ludowe na różne okoliczności 
życiowe, podał stosowane tu 
„od zawsze” receptury na nęka-
jące ludzi dolegliwości. Dodał 
też rozdziały poświęcone cze-
skiej pieśni w Kłodzku, wszyst-

ko wzbogacając ciekawym 
materiałem ikonograficznym  
i na każdym kroku podkreślając, 
że: „Kladsko je půvabný kraj…”11 
(Kłodzczyzna to piękny region) 
oraz konkludując, że: „Národy 
nehynou, dokud jazyk žije”12 
(Narody nie zginą, dopóki żyje 
język). 

Dzięki swojej pasji i praco-
witości „Kubín wszedł do grona 
najwybitniejszych światowych 
zbieraczy literatury ludowej  
ze względu na liczbę zebranych 
opowiadań, wierność zapisów 
oraz metodę pracy terenowej”13  
i na szczęście dla obecnych  
i przyszłych mieszkańców Kłodz-
czyzny (a także mieszkańców in-
nych rejonów, które badał) pozo-
stawił nam nieoceniony spadek 
- obraz minionego dziedzictwa 
kulturowego części regionu 
kłodzkiego.14

1. Josef Štefan Kubín, urodził się w Jičínie, w północnych Czechach. Tam ukończył szkołę 
średnią, po czym rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze, jednak 
po pewnym czasie przeniósł się na wydział filozoficzny. Po skończeniu studiów pracował 
jako nauczyciel w szkole średniej w Pradze, w Kutnej Horze, Czeskich Budziejowicach, 
Jicinie, Mlade Boleslavi. Dużo podróżował. Na emeryturę przeszedł w 1925 r. Beletrystyką 
zainteresował się będąc w zaawansowanym  wieku. W 1941 r. wydaje pierwszy tom 
swoich pięciotomowych „jivínských rapsodií”.  Obok książek dla młodzieży  publikuje 
zbiory opowiadań. Za swoje zasługi zostaje w 1946 r. członkiem Czeskiej Akademii Nauk, 
w 1958 członkiem honorowym Towarzystwa Vilagge, a w 1962 pierwszym członkiem 
honorowym International Society for Folk Narrative Research. W stulecie  urodzin (1964)  
przyznano Mu miano Artysty Narodowego, https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Šte-
fan_Kubín (dostęp: 3.12.2018). 
2. M. Goliński, Pstrążna. Z przeszłości „zakątka czeskiego” Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Ziemi 
Kłodzkiej” 1994, nr 5, s.6, 20. 
3. J. Jech, Józef Stefan Kubin zbieracz śląskiej prozy ludowej, „Literatura Ludowa” R.2: 
1958, nr 1, s.13.

4. J. S. Kubín, Kladské písničky, Praha 1925, s.7.
5. Tamże, s.19.
6. Tamże.
7. Tamże, s.23.
8. J. S. Kubín, České Kladsko. Nástin lidopsný, Praha 1926, s.3.
9. Tamże.
10. Tamże, s.23.
11. Tamże, s.133.
12. Tamże, s.35.
13. J. Jech, Józef Stefan Kubin …, s.19. Warto dodać, że choć badania Kubina były wyso-
ko cenione, to spotykały się też z krytyką, a ta w pewnym okresie zniechęciła badacza  
do kontynuowania działalności folklorystycznej. Stąd też znaczną część swojego długiego 
życia  poświęcił Kubín pisarstwu i na tym polu osiągając duże sukcesy.  Zaintereso-
wanych osobą J. Kubína odsyłam do licznych, poświęconych mu czeskich opracowań,  
np. J. Všetička, Josef Štefan Kubín, (1980).
14. Część opracowań Kubína znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.  

Przypisy:

Publikacja w zbiorach Muzeum Ziemi KłodzkiejPublikacja w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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Międzynarodowa  wieczerza  
wigilijna. Prezentacja zwyczajów 
świąt bożego narodzenia w 
różnych krajach europejskich. 
Uroczyste podsumowanie XXIX 
Polsko- Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w 2018 roku.

Spotkanie kulturalno-edu-
kacyjne w dniu 21.12. 2018 r.   
w ramach XXIX Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
"Bądźmy Rodziną", zgromadziło 
60 osób z 5 krajów europejskich; 
Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi 
i Łotwy. Zebrani goście przed-
stawili pokrótce różne zwyczaje 
świąt Bożego Narodzenia w swo-
ich krajach. Wszyscy uczestnicy 
zebrani przy tradycyjnej polskiej 
wieczerzy wigilijnej śpiewali ko-
lędy polskie i inne np. te, które 
powstały na terenie obecnej 
Ukrainy, np. „Bóg się rodzi moc 
truchleje”. Program artystyczny 

składający się z kolęd i pastorałek 
zaprezentowała Danuta Gołdon 
- Legler, znana aktorka, wokalist-
ka i reżyser. W 2018 roku pani 
Danuta Gołdon została laureat-
ką nagrody kulturalnej SILESIA, 
przyznanej przez Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Swój 
występ artystyczny zaprezento-
wała również grupa młodzieży 
z Iwano-Frankiwska (Ukraina), 
oraz Vladimirs Resetovs z Łotwy.

Swoje nastrojowe wier-
sze, przy zapalonych świecach 
odczytali także  Vera Kopecka  
z Republiki Czeskiej oraz Antoni 
Matuszkiewicz.

Spotkanie kulturalno-eduka-
cyjne w Sokolcu, w Górach So-
wich, w dniu 21.122018 roku było 
uroczystym podsumowaniem  
XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodzi-
ną". Spotkanie rozpoczął Julian 
Golak, przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego, który poinfor-
mował o patronacie honorowym 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Cezarego Przybylskiego 
i wsparciu tego wydarzenia ze 
środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. W 2018 roku zor-
ganizowano 120 różnorodnych 
wydarzeń społeczno- kultural-
nych w 39 miejscowościach  
w Polsce, Czechach i na Ukrainie, 
gdzie już od kilku lat jest prze-
noszona idea „Bądźmy Rodziną”. 

Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego reprezentował 
radny Sejmiku Tytus Czartoryski, 
który pełni funkcję przewodni-
czącego Komisji Kultury, Nauki  
i Edukacji Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

W programie "Bądźmy Ro-
dziną" w 2018 roku nie mogło 
zabraknąć  tradycyjnej „Wieczerzy 
wigilijnej” i prezentacji różnych 
zwyczajów świąt bożego naro-

dzenia, jako ważnego elementu 
kultury chrześcijańskiej. Stół wi-
gilijny pobłogosławił ks. Marek 
Zołoteńki z Wałbrzycha. Na za-
kończenie prezentacji zwyczajów 
świąt Bożego Narodzenia zabrał 
głos Tytus Czartoryski, który po-
dziękował za zaproszenie oraz 
wysoko ocenił organizację wy-
darzenia. Podkreślił także zna-
czenie  kultury chrześcijańskiej 
oraz potrzebę dalszego rozwi-
jania ważnego zadania  jakim 
są Polsko- Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną”. Po trzech 
godzinach podsumowano wy-
darzenie  kulturalno-edukacyjne 
oraz zapowiedziano starania o 
zorganizowanie w 2019 roku ju-
bileuszowych XXX Polsko- Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
„Bądźmy Rodziną”.

Teresa Bazała

MIĘDZYNARODOWA  WIECZERZA  WIGILIJNA

Goście z Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie podczas wspólnego koncertu kolęd polskich i ukraińskich z Danutą Gołdon-Legler.

Wspólny śpiew kolęd. Od prawej Vladimirs Resetovs z Łotwy, ks. dr Marek Zołoteńki, 
Julian Golak, Tytus Czartoryski - przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego.

Vladimirs Resetovs z Łotwy recytuje swoje wiersze w języku polskim i łotewskim. 
Pierwszy z prawej Ivan Malińsky z Ukrainy i w środku prof. Konrad Czapliński z Zielonej 
Góry.
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Vĕra Kopecka i Antoni Matuszkiewicz czytają swoje wiersze w języku polskim i czeskim. 

Ksiądz doktor Marek Zołoteńki błogosławi opłatki wigilijne.

Dr Adam Domanasiewicz urodzony we Lwowie rozmawia z Ireną Jazienicką urodzoną  
w Stanisławowie.

Iwona Matuszkiewicz odczytuje fragment z epopei Stanisława Vincenza „Na wysokiej 
połoninie” fragment „Powrót kolędy”.

Tytus Czartoryski - przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego pogratulował organizatorom Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” i wyraził nadzieję, że ta akcja będzie także 
kontynuowana w latach następnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO

XXVIII POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

„Bądźmy Rodziną”

GODZ. 11.00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBREJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
W 2017 ROKU
Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.10 OTWARCIE „STACJI NIEMCZA NA MIĘDZYNARODOWYM 
SZLAKU ŚW. WOJCIECHA”
Miejsce: 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.20  PRZEJŚCIE DO NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY (RYNEK).

• Wystąpienie Juliana Golaka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego.

• Wystąpienie Grzegorza Kosowskiego, burmistrza Niemczy.
•  Okolicznościowy wykład - prof. Rafał  Eysymontt

•  Koncert okolicznościowy i występ zespołu tanecznego „Joanki”

Niedziela, 18.06.2017 r. NIEMCZA, pl. Mieszka I

ORGANIZATORZY

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

W W W. D N I K U LT U RY. E U
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Diecezji Świdnickiej

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
Partner:

www.umwd.pl
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19. Dni Poezji miały miejsce 
w dniach 19-21.10.2018 roku 
w Broumovie i Křinicach dzięki 
wsparciu Kraju Kralovohradec-
kiego, miasta Broumov, Centrum 
Edukacyjnego i Kulturalnego 
Klasztor Broumov i gminy Kři-
nice.  Z powodu odbywających 
się wyborów, mimo pierwotnych 
planów, nie odbył się program w 
Polsce, ani nie współpracowała z 
nami w tym roku strona polska.   
19. Dniach Poezji  udział wzięło 
48 autorów – 24 z Czech, 17 z 
Polski, 5 ze Słowacji, 1 autorka 
z Litwy i 1 z Grecji. Zgłosiło się 
70-poetów, jednak część nie 
wzięła  udziału z  powodów  
zdrowotnych,   rodzinnych,  czy 
też z racji odbywających się w 
Polsce wyborów. 

Przed oficjalnym rozpoczę-
ciem Festiwalu. w dniach 17-
18.10. miały miejsce biesiady w 
bibliotekach i szkołach, w których 
udział wzięli  najlepsi i najważ-
niejsi poeci . 17.10 od godziny 
17.00 trwa,lo spotkanie z pre-
zentacją  twórczości i wernisaż 
mojej wystawy fotograficznej w 
bibliotece w Broumovie, w której 
udział wzięli Birute Jonuškaite, 
Marie Mistrioti, Mirosław Ka-
pusta.  Obecna była dyrektorka 
biblioteki  mgr Marta Lelková, 
bibliotekarz Miloš Hromádka  
i wielu czytelników. Następne-
go dnia autorzy - Marie Mistrio-
ti, Birute Jonuškaite, Mirosław 
Kapusta i Kazimierz Burnat z 
Wrocławia odwiedzili Police nad 
Metují i Nové Město nad Metují, 
a  o godzinie 15.00 przedstawi-
łam ich w Přelouči na spotkaniu  
Pisarzy Wschodnio –Czeskich.   
O godzinie 17 wspólnie przed-

stawiliśmy się na wieczorze au-
torskim w Bibliotece studyjnej 
i naukowej w Hradec Králové. 
19 października odbyły się 
dwa równoczesne spotkania z 
uczniami gimnazjum w Broumo-
vie (zespół autorów był rozsze-
rzony o Vladimíra Petroviča i 
Beatę Kuracinovą-Vargovą ze 
Słowacji oraz polskiego autora 
Antoniego Matuszkiewicza. Od 
godziny 10.00 prowadziliśmy 
spotkanie z dziećmi  z klasy 5. 
Szkoły podstawowej Hradební, 
w którym udział wzięli ze mną 
słowaccy poeci, autorzy poezji 
dla dzieci Kuracinová, Kapusta) , 
a  od godziny 11 w Sali freskowej 
broumovskiego klasztoru przed-
stawili się wczesniej wymienie-
ni poeci uczniom klasy 9 Szkoły 
podstawowej im. Masaryka,  
szkoły  podstawowej Hradevbni  
i niższego gimnazjum. Spotkania 
z uczniami i studentami stały się 
już tradycją i są dobrze przyjmo-
wane,  zarówno przez nauczycieli, 
jak i uczniów i studentów. 

19 października od godziny 

13.00 zaczęli przyjeżdżać auto-
rzy i trwała prezentacja, podczas 
której każdy uczestnik otrzymał 
tomik poezji  i książkę Birute 
Jonuškaite, wydaną po polsku 
i czesku. Uczestników  z Czech , 
Słowacji i Polski  zainteresował 
także zbiór Marie Mistrioti , wyda-
ny po czesku.  Poeci mogli sobie 
odpocząć, usiąść i porozmawiać 
przy poczęstunku, nawiązać 
pierwsze kontakty, zakupić książ-
ki.  Do godziny 17.00 mieli także 
czas na zwiedzenie klasztoru, 
odwiedzenie miasta i bibliote-
ki. O godzinie 17.00 rozpoczęła 
się prezentacja, podczas której 
wszyscy obecni poeci przeczyta-
li jeden swój wiersz.  Spotkanie 
było otwarte  dla publiczności. 
Po zakończeniu przenieśliśmy się 
do Křinic, gdzie po zkwaterowniu 
uczestników i kolacji, odbywały 
się w sali wykładowej warszta-
ty twórcze. Program warszta-
tów przewidywał  nawiązanie 
kontaktów  przy pracy z obcym 
tekstem oraz  tworzenie wierszy 
inspirowanych fotografią - każ-
dy z uczestników wybierał sobie 
jedną z fotografii drzew i napisał 
wiersz inspirowany tą fotografią. 

20 października  od godzi-
ny 9.00 miał miejsce wykład 
Dušana Spáčila z Gminy Pisa-
rzy na temat między-języków 
i między-słowiańszczyzny. Do 
nich nawiązywały przykłady 
tłumaczeń i w dalszej części 
krótki przykład twórczości D. 
Spáčila – poezja z podróży  i 
kolejne warsztaty twórcze pod 
tytułem Poezja w podróżach, z 
możliwością rozmaitych inter-
pretacji  tej nazwy. Po obiedzie 
i krótkim spacerze po okolicy 
przedstawiali się autorzy, którzy 

nie byli obecni na rozpoczęciu. 
Następny panel był poświęcony 
prezentacji zagranicznych gości 
festiwalu – uczestników spotkań 
w szkołach, a także przedstawie-
niu nowych książek obecnych 
autorów. Uczestników dopołu-
dniowego programu przyszła 
powitać starostka gminy Křinice 
Libuše Rosová.  Po kolacji obecni  
mieli możliwość porozmawiać 
o wydarzeniach, które sami or-
ganizują. Po godzinie dziewią-
tej trwała nieformalna zabawa.  
 Festiwal zakończył się 21 paź-
dziernika o godz10.00. Auto-
rzy zostali  poproszeni, aby do 
końca roku przesłali swoje  prace  
z warsztatów do planowanej  
kolejnej wspólnej antologii. 

19. Dni Poezji organizowali 
głównie poeci z Broumova, ale 
też i niektórzy inni przyjaciele. Do 
tak bogatego programu  w wiel-
kiej mierze przyczyniła się do-
tacje kraju Kralovohradeckiego,  
miasta Broumov, Centrum Eduka-
cyjnego Klasztoru Broumov oraz  
gmina Křinice. Program został  
w pełni zrealizowany,  szcze-
gólnie w działania skierowane 
do młodzieży, które z każdym 
rokiem  mają coraz większe 
znaczenie i cieszą się powo-
dzeniem. Kolejnym ważnym 
elementem tegorocznych Dni 
Poezji był większy udział no-
wicjuszy i młodszych autorów, 
którzy brdzo dobrze weszli  
w środowisko poetów,  przyjeż-
dżających  regularnie na ziemię 
broumovską. Udaje się pokony-
wać bariery językowe, rozwijać 
kulturę przekazu pisanego i mó-
wionego, podwyższać  poziom 
wierszy i wzajemną współpracę.

Věra Kopecká

19. DNI POEZJI W BROUMOVIE

Uczestnicy 19. Dni Poezji

Spotkanie w Klasztorze w Broumovie.
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Na ziemi kłodzkiej żyjemy  
w stałym kontakcie z czeską hi-
storią i z Czechami. Mając moż-
liwość porównania dróg dzie-
jowych Polski i Czech i znając 
Czechów na co dzień, możemy 
przez takie odniesienie - lepiej 
dostrzec samych siebie. Wśród 
Polaków, zwłaszcza licznych ku-
racjuszy i turystów, spotykamy 
się z pytaniami czy Czesi także 
mieli rozbiory, a jeśli nie mieli, 
to jak wyglądało państwo cze-
skie wtedy, gdy Polska była pod 
zaborami.

Porównując dzieje nowo-
żytne i najnowsze Polski i Czech 
widzimy, że Czechy mimo utraty 
suwerenności w państwie habs-
burskim po wojnie 30 - letniej 
(1618-1648), nie zaznały jednak 
doświadczenia zaborów takich, 
jak to było w historii Polski. 
Czechy były nadal jednolitym 
obszarem narodowym, w któ-
rym funkcjonował jeden system 
prawno-państwowy monarchii 
austro-węgierskiej, z pewnymi 
ramami autonomii, zatem ko-
lejne pokolenia kształtowały 
się we wspólnocie zdolnej do 
wewnętrznego współdziałania  
po odzyskaniu pełnej suwe-
renności.Czechy były więc le-
piej przygotowane do spraw-
niejszego samorządzenia się 
w przyszłości po odzyskaniu 
pełnej niepodległości. W woj-
nie 30-letniej czeska szlach-
ta poniosła wielk ie straty  
i na czoło wysunęło się miesz-
czaństwo. W tych uwarunkowa-
niach społecznych priorytetem 
były sprawy gospodarcze, roz-
wój przemysłu i szkolnictwa,  
a w kulturze mieszczańskiej spra-
wy etniczne, różnice religijne  
i emocjonalna świadomość naro-
dowo-historyczna. Dominowało 
współdziałanie w interesach, za-
sada nasz klient - nasz pan i pew-
na ogólna ogłada zwyczajowa. 

Polska a Rzeczpospolita 
Obojga Narodów - to nie 
to samo

Zu p e ł n i e  i n a c ze j  by ł o  
w Polsce. Rzeczpospolita Obojga 
Narodów była państwem szla-
checkim w każdym wymiarze, 
z konserwatywną gospodarką 

folwarczno-pańszczyźnianą,  
z dominacją wiejskiego katoli-
cyzmu i postępującą oligarchi-
zacją magnacką. Od schyłku  
XV wieku, przez cały wiek XVI  
aż do początku wieku XVII Rzecz-
pospolita była jeszcze państwem 
wielkim i silnym. Prof. Andrzej 
Romanowski w swojej książce 
zatytułowanej „Wschodnim po-
graniczem literatury polskiej”, 
wydanej w 2018 roku pisze, że 
u początków tej wielkiej Rzeczy-
pospolitej władcą był Litwin, król 
Władysław Jagiełło, którego języ-
kiem ojczystym był bardziej język 
ruski, aniżeli litewski lub polski. 
Pojęciem „Ruś” i „ruski” określano 
obszar kulturowy Białorusi, Ukra-
iny i Rosji, podobnie jak pojęciem 
„łacińskie” określano obszar Euro-
py Zachodniej. Korona i Wielkie 
Księstwo Litewskie stanowiły 
dwa człony Unii z codziennością 
kultury ukraińskiej i białoruskiej,  
a spychanie tej kultury do roli 
niemowy musiało przynieść 
skutki negatywne, nie tylko  
w tamtych czasach, lecz także po-
tem w walkach o niepodległość,  
i dzisiaj także. Nadmierny polo-
nocentryzm szkodził temu unij-
nemu państwu. Prof. Romanow-
ski zauważa, że Ukraińcy, Białoru-
sini i Litwini są na ogół bardziej 
niż Polacy skłonni do używania 
terminu „Rzeczpospolita, bo-
wiem dla nich Rzeczpospolita 
brzmi bardziej neutralnie, bez 
jednoznacznego utożsamia-
nia z Polską. Ukraińcy używają 
nawet słowa „riczpospolitnyj”  
na określenie obywatela takiego 
państwa, co po polsku trudne 
jest nawet do wyobrażenia, bo-
wiem brzmiałoby „rzeczpospo-
litak”. W 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości pojawia się świa-
domość, że dorobkiem kultury 
materialnej, duchowej, prawnej, 
literackiej i politycznej wielkiej 
wspólnej Rzeczpospolitej trze-
ba się podzielić z tymi narodami,  
z którymi się ją tworzyło.

Polonocentryczne stanowi-
sko nie odpowiada prawdzie 
historycznej i utrudnia nam 
zrozumienie naszego miejsca  
i roli innych narodów w funkcjo-
nowaniu ówczesnego wielkiego 
państwa. Uznanie wspólnoty 
dziedzictwa i dzielenie się nim 

wyzwala szacunek do kultury  
i tożsamości innych narodów, bu-
dzi zaufanie do współdziałania  
i dobrze prognozuje na przy-
szłość. Być może brak pogłę-
bionej refleksji nad partnerską 
rolą innych narodów w Rzeczypo-
spolitej spowodował, że w spo-
łeczeństwie polskim początków 
XXI wieku istnieją środowiska, 
którym trudno jest zaakceptować 
zasady partnerstwa we wspólno-
cie Unii Europejskiej. 

Niepodległość -
co to dzisiaj oznacza?

W 100. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości oddajemy hołd 
naszym bohaterskim przodkom 
za to, co zrobili dla nas. Dla dzi-
siejszej młodzieży zapatrzonej  
w komputery, komórki i smart-
fony, tatuażującej swoje ciała 
symbolami całego świata, prio-
rytetem jest praktyczna strona 
życia. W świecie względnego 
dobrobytu, a przynamniej nie-
odczuwania głodu i nędzy - 
niepodległość nie jest czymś 
tęsknionym, ani nawet mocniej 
uświadamianym. Ale historia - 
 jako dynamizm polityczny - nie 
kończy się, mimo sugestywnego 
neoliberalnego przekonywania 
Francisa Fukujamy (Koniec hi-
storii, 1989 r.). To, co obecnie 
budujemy jako wspólnotę mię-
dzynarodową - Unię Europejską -  
w czym uczestniczymy, to wspól-
nota ludzi, idei, prawa, kapitału, 
środków do życia i ratowania 
ekologii Ziemi. Atrakcyjnych idei 
dla wszelkich odkrywców, wy-
zwolicieli, a także wywrotowców 
zapewne nigdy nie zabraknie. 
Świat niewidzialny - jak mówił 
Skoworoda , a przed nim Platon - 
jest nieogarniony i jest zapewne 
znacznie większy od świata wi-
dzialnego; jest wiele do odkrycia 
i do stwarzania. Przyszłość może 
być fascynująca w świecie po-
ezji, sztuki i filozofii. Jednakże, 
święte księgi ludzkości i zwykłe 
doświadczenie mówią nam, że 
dla istot żywych najważniejsze 
jest życie. Chodzi więc głównie  
o to, by w interesie życia nie 
dawać zgody na zło i wspie-
rać wszędzie ducha osobowej, 
jednostkowej niepodległości 

i godności człowieka, bowiem 
niepodległość osoby ludzkiej  
to rdzeń wszelkiej niepodległości. 
Rezygnacja z części suwerenności 
narodowej na rzecz dobrowolnej 
wspólnoty nie jest równoznacz-
na z rezygnacją ludzi z niepod-
ległości; może nawet taką nie-
podległość osobową umacniać, 
zwłaszcza wtedy, gdy w jakiejś 
części wspólnoty międzynaro-
dowej przejściowo zwycięstwo 
parlamentarne osiągnąć może 
siła społeczna, populistyczna  
i wsteczna. Wtedy prawo całej 
wspólnoty może ją powstrzymać 
od błędnych działań. Także potęż-
na siła niszcząca dzisiejszych bro-
ni nuklearnych zmusza ludzkość 
do ograniczenia suwerenności 
państwowych przez zwiększa-
nie rzeczywistej kontroli zbrojeń 
każdego państwa świata. Nara-
stające wyczerpywanie bogactw 
naturalnych, w tym wody pitnej 
rodzić może zagrożenia bezpie-
czeństwa międzynarodowego  
i wzgląd na te zagrożenia, także 
uzasadnia ograniczanie suweren-
ności państwowych. 

Czy to ma oznaczać, że walka 
naszych przodków o niepodle-
głość i suwerenność państwo-
wą przed stu laty, a także nie 
tak dawno była czymś anachro-
nicznym? Odpowiedź nasza jest 
oczywista: tym którzy rozumieli 
doniosłość instytucji suwerenne-
go państwa i prawa oraz w tym 
kierunku działali, ponosząc trudy 
i ofiary - należy oddać najwyższy 
szacunek.

Świętowanie 100. Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości 
staje się równocześnie wielkim 
studium o przeszłości i teraź-
niejszości, także o ewolucji 
fundamentalnych pojęć, takich 
jak na przykład „niepodległość”. 
Porównanie dróg polskich  
i czeskich może wzbogacić na-
szą wiedzę o sąsiednim kraju  
i dostrzegać czeskie racjonal-
ne wybory kierunków działa-
nia. Vaclav Havel wypowiadał 
się w różnych okolicznościach  
na temat suwerenności ideowej 
i moralnej człowieka, przestrze-
gał przed rozpowszechniającym 
się pseudożyciem w kłamstwie, 
przed płynięciem w stadnej bez-
trosce, w anonimowej masie.

Bronisław MJ Kamiński

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
POLSKIE I CZESKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 
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100. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości państwowej 
przez Polskę i Czechy – mimo 
wyraźnego nawiąz ywania  
do 1918 roku - pozwala nam  

na głębszą refleksję nad życiem, 
bogatszym od niepodległości 
politycznej państwa. Niepod-
ległość narodowa i państwowa  
w procesie rozwoju historyczne-

go jest warunkiem sine qua non 
dotarcia do wyższego piętra, czyli 
do niepodległości i godności jed-
nostki ludzkiej. Pojawia się więc 
problem: jak we współczesnym 

świecie chronić niepodległość 
jednostki ludzkiej, aby jej nie 
niszczyło niepodległe państwo? 

Otrzymałem kilka pytań do-
tyczących ks. Michała Kruczka, 
który był proboszczem w Ku-
dowie Czermnej i został usu-
nięty przez parafian w 1972 r.  
O d  o d e j ś c i a  k s .  K r u c z k a  
z Czermnej minęło już ponad  
45 lat, tamte wydarzenia przeszły  
do historii, wyrośli nowi ludzie. 
Przypominam, że o. Micha-
le Kruczku pisał ks. Jan Myjak  
w „Drogach życia” (2011r.), pi-
sałem także o nim w książce 
pt „Saga Kudowska „ ( 2012 r.) 
Przypomnijmy więc, że Michał 
Kruczek urodzony w 1914 roku 
Jodłowniku koło Wodzisławia,  
z wykształcenia filolog klasyczny 
po Uniwersytecie Jagiellońskim, 
był znany ze swojej patriotycznej 
postawy, został przez hitlerow-
ców uwięziony i przewiezio-
ny w pierwszym transporcie  
do obozu w Auschwitz, miał 
obozowy nr 218 i przebywał w 
podobozie Golleschau. Po woj-
nie był świadkiem w procesie 
hitlerowskiej załogi Auschwitz. 
Już po naszych publikacjach,  
w 2015 roku Paweł Stanieczek 
opublikował książkę pt. „Arbeit-
slager Golleschau – dzieje podo-
bozu”, w której pisze o Michale 
Kruczku. Znajdujemy w niej wy-
znanie Michała Kruczka, że gdy 

przeżyje obóz oświęcimski, 
to pójdzie do seminarium du-
chownego, by zostać księdzem. 
I tak się stało, księdzem został 
w 1955 r. Autor, znający dobrze 
realia tego obozu i więźniów, 
ciepło pisze o Michale Kruczku. 
W zamieszczonym w tej książce 
liście żydowskiego współwięź-
nia Dowa Lovy postać Michała 
Kruczka jest zarysowana sym-
patycznie. Stanieczek wspomi-
na, że mieszkańcy Goleszowa 
jadąc na wycieczkę w Góry Sto-
łowe, zajeżdżali do ks. Michała  
w Czermnej. 

Dlaczego ks. Michał podpadł 
czermniakom? W latach 60-tych 
i na początku lat 70-tych przy-
jazdy niemieckich ziomków do 
Kudowy i na cały Dolny Śląsk 
były traktowane podejrzliwie 
i z wielką niechęcią. Jeszcze 
była silna pamięć cierpień  
z II wojny światowej, a ks. Michał 
odprawiał dla Niemców msze  
i do tego mówił po niemiecku. 
Na procesie frankfurckim został 
powołany jako świadek obrony 
owego Breitweisera i esesma-
na uniewinniono. Tego było  
za wiele jak na atmosferę tam-
tych czasów. Czermniacy za-
mknęli ks. Michałowi drzwi 
kościoła. Wyjechał, osiedlił się 

w Głuszynie koło Namysłowa, 
był tam proboszczem. Zmarł  

w 1990 roku i został pochowany 
w Głuszynie. 

Bronisław MJ Kamiński

JESZCZE O KS. MICHALE KRUCZKU  Z CZERMNEJ

Ksiądz Michał Kruczek na zdjęciu z dziećmi pierwszokomunijnymi.

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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W dniach 24-27 listopada 
2018 roku Teatr William-Es gościł 
ze spektaklem pt. ,,Pastuszkowie 
Matki Bożej” na Ukrainie. Sztukę 
napisała i wyreżyserowała Da-
nuta Gołdon-Legler, a muzykę 
skomponował francuski kompo-
zytor George Gondard. Aktorzy 
pojechali tam, aby przybliżyć 
widzom Ukrainy przesłanie  
z Fatimy, które jest tak bardzo 
aktualne we współczesnych 
czasach oraz ponieść ideę „Bądź-
my Rodziną”, jaka towarzyszy  
od 29 lat współpracy polsko-cze-
skiej, w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Przedstawienia odbyły się  
w parafii pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Dowbyszu, w kościele  
pw. Św. Jozafata w Jabłonce  
i w kościele pw. Św. Wacława 
w Żytomierzu. Wszystkie spek-
takle były oglądane zarówno 
przez Polaków, zamieszku-
jących tamte tereny, jak też 
przez ludność ukraińską. Łzy 
wzruszenia w oczach i oklaski  
na stojąco potwierdziły sens 
naszego teatralnego przedsię-
wzięcia. Przesłanie z Fatimy mó-
wiące o modlitwie różańcowej 
i pokucie, które mogą uchronić 
świat od wojny i klęsk, jest nadal 
ważne i aktualne. 

Dzisiejsza Ukraina pogrążo-
na w wojnie, biedzie i chaosie 

bardzo potrzebuje modlitwy. 
Mieliśmy okazję zobaczyć, jak 
wygląda życie mieszkańców 
Ukrainy, żyjących bardzo skrom-
nie i biednie, ale mimo tego, 
nie tracących nadziei. Kościoły 
pełne wiernych modlących się  
i ufających Opatrzności Bożej.  
W kościele w Jabłonce podczas 
naszego występu zaraz na po-
czątku spektaklu zgasły światła. 
Ksiądz pozapalał wszystkie świe-
ce, a wierni latarki w komórkach  
i przy tak niesamowitym oświe-
tleniu graliśmy nasze przedsta-
wienie. Było to głębokie prze-
życie zarówno dla nas, jak i dla 
widzów. Nie mogliśmy tam nie 
zagrać. Pokonaliśmy ciemność. 
Widzowie dziękowali nam, na-
gradzając brawami.

Zagraliśmy też nasze wido-
wisko w Żytomierzu, gdzie jest 
mniejszość czeska. Kościół pod 
wezwaniem św. Wacława, gdzie 
wcześniej były zakłady mięsne, 
został przepięknie odnowiony  
i przywrócony wiernym jako dom 
modlitwy. Tam również podo-
bało się nasze przedstawienie.  
Po spektaklu podeszła do nas 
Pani mówiąca po polsku, wyjęła 
zwitek z pieniążkami i powiedzia-
ła ze łzami w oczach: weźcie to 
na drogę. Oczywiście o braniu 
pieniędzy nie było mowy, po-
prosiliśmy o modlitwę za akto-

rów i teatr. Ten gest był bardzo 
spontaniczny i wzruszający, ale 
takich gestów było więcej. Któ-
regoś dnia na kolację dostaliśmy 
placki ziemniaczane, racuchy  
i pierogi ruskie i przepraszano 
nas, że tylko to, bo nie mają nic 
więcej. Poczęstowali nas tym, co 
mieli, podzielili się swoją biedą. 
Ludzie mają tam otwarte serca. 
Za to też im dziękowaliśmy. Po-
winniśmy dziękować Bogu za to, 
że mamy tak dużo i powinniśmy 
się tym dzielić z innymi. Nasz wy-
jazd był także takim dzieleniem 
się sztuką teatralną z innymi. 

Serdecznie dziękujemy księ-
dzu proboszczowi Waldemarowi 

Pawelcowi za gościnę w Dziecię-
cym Centrum „Pięć Talentów”  
w Dowbyszu, gdzie dzieci mogą 
rozwijać swoje zainteresowania 
w pięciu kierunkach: taniec, 
muzyka, sztuka, sport i języki 
obce. Centrum prowadzą pol-
scy księża pallotyni przy Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej. 
Centrum otwarte jest też na 
inne wspólnoty chrześcijańskie. 
Więcej o tej działalności moż-
na się dowiedzieć, wchodząc 
na stronę parafii. Dziękujemy  
za ponowne zaproszenie nas  
na ukraińską ziemię. 

Po spektaklu w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu. Od lewej: 
wikariusz Walery Dubyna, Danuta Gołdon-Legler, Dawid Pluta, Aleksandra Bisaga, 
Kamila Różyńska, Artur Bisaga.

Danuta Gołdon - Legler

WYSTĘPY TEATRU WILLIAM-ES NA UKRAINIE

Wspólna fotografia z uczestnikami spektaklu w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu.
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To książka Manfreda Spa-
ty, która ukazała się w tym 
roku w Bonn. Autor urodził się  
w Kłodzku w 1944 roku. Ukończył 
studia geodezyjne na Uniwer-
sytecie Bońskim. Od 1979 roku 
mieszka w Bonn. Jest autorem 
licznych publikacji z historii 
i kartografii dawnego Hrab-
stwa Kłodzkiego oraz wystaw 
historycznych map śląskich  
w muzeach regionalnych, między 
innymi „…matką wszystkich map 
śląskich – Marcina Helwiga mapa 
Śląska z 1561 roku”. Informacje 
na temat kultu św. Jana Nepo-
mucena autor zbierał podczas 
licznych podróży edukacyjnych 
po ziemi kłodzkiej oraz korzystał 
z opracowań głównie niemiec-
kich badaczy tego regionu.

W pierwszych pięciu roz-
działach na 35 stronach Autor 
przedstawił życie i męczeństwo 
Świętego oraz wczesny kult  
w Pradze i kanonizację w Rzy-
mie. Następne rozdziały po-
święcił kultowi Św. Jana Ne-
pomucena na ziemi kłodzkiej, 
opisując istniejące tu kaplice 
pod Jego wezwaniem, ołtarze, 
pomniki i inne przedstawie-
nia w sztuce. Książka napisana  
w języku polskim i niemieckim, 
bogato ilustrowana fotografiami 
wykonanymi przez Autora. Za-
wiera także pieśni poświęcone 
Świętemu. 

We wprowadzeniu do książki 
Autor pisze: „Chyba żaden inny 
święty Kościoła rzymsko-ka-

tolickiego nie ma w sobie tyle 
ludowości, co milczący patron 
mostów św. Jan Nepomucen. 
Jego imię i jego kult są do dzisiaj 
wspólnym dobrem całego świata 
katolickiego, bez względu na kraj 
czy język. Ten czeski święty był 
prezbiterem, doktorem prawa 
kanonicznego i wikariuszem 
generalnym arcybiskupa pra-
skiego. Na rozkaz króla Czech 
Wacława IV został w 1393 roku 
pojmany, torturowany i utopiony 
w Wełtawie. W roku 1729 został 
kanonizowany. Dzięki patrona-
tami nad kaplicami, ołtarzami i 
przydrożnymi kapliczkami postać 
św. Jana Nepomucena jest od 
ok.1700 roku do dzisiaj obecna 
w Hrabstwie Kłodzkim”. 

Ks. prałat Fanz Jung, Wiel-
k i  Dziek an K łodzk i ,  eme -
r ytowany wiz ytator  wier-
nych Hrabstwa Kłodzkiego  
w przedmowie do książki na-
pisał: „Jan Nepomucen to pa-
tron prawa i sprawiedliwości,  
a nie ofiara tajemnicy spowiedzi.

Gdy przed kilkoma laty byłem 
z Kłodzkim Chórem w Pradze, 
to przewodniczka przedstawiła 
nam patrona mostów św. Jana 
Nepomucena (1350 -1393), jako 
męczennika za sprawę tajemnicy 
spowiedzi. Czeski król Wacław IV 
był skorumpowany, rozpustny, 
porywczy. Generalny wikariusz 
archidiecezji praskiej, ks. kano-
nik Jan Nepomucen czynił mu 
na polecenie arcybiskupa ostre 
wyrzuty. Dlatego król nakazał go 
torturować, a nawet przyglądał 
się torturom.. Prawdopodob-
nie tortury były tak ciężkie, że 
generalny wikariusz już nie żył, 
gdy został zrzucony z mostu  
na Wełtawie. Nie był on też ofi-
cjalnym spowiednikiem małżonki 
króla, tak że wersja, jakoby był 
on ofiarą tajemnicy spowiedzi, 
musi być poddana w wątpliwość. 
Jan Nepomucen był czczony  
w arcybiskupstwie praskim, 
szczególnie w Hrabstwie Kłodz-
kim i w cesarstwie Habsburgów 
aż po Nadrenię.

Św. Jan Nepomucen jest 
obok Matki Boskiej jedynym 
świętym z gwiaździstą aure-
olą. Według legendy, w czasie 
pielgrzymki do Stara Boleslav, 

Matka Boska rzuciła mu pięć 
gwiazd ze swojej aureoli. Inna 
legenda utrzymuje, że podczas 
jego upadku do Wełtawy, zabły-
sło pięć gwiazd.

Jego figura na Moście Karola 
w Pradze cieszy się największym 
powodzeniem wśród zwiedza-
jących. Św. Jan przedstawiany 
jest jako wzór i orędownik prawa  
i sprawiedliwości, patron do-
brej reputacji, chroniący przed 
zniesławieniem, patron honoru 
i godności ludzkiej. Jako pa-
tron budowniczych mostów 
jest orędownikiem tych, którzy 
łączą ludzi , ale i tych, którzy się 
zwalczają. 

Św. Jan Nepomucen może 
także dziś łączyć narody w Eu-
ropie. Jako męczennik głosi, że 
każdy człowiek ma nadaną mu 
przez Boga godność, która nie 
może być naruszona. Ludzie 
którzy mówią prawdę i zwraca-
ją bliźnim uwagę na ich niewła-
ściwe postępowanie, są także 
dzisiaj atakowani i poddawani 

przemocy. Tak oto Jan jest po-
nadczasowym, wszechobecnym 
i wielkim orędownikiem w wielu 
sprawach ludzkiego życia.

Hrabstwo Kłodzkie należało 
przez wiele wieków do królestwa 
Czech i arcybiskupstwa praskie-
go. Dlatego kult św. Jana Nepo-
mucena stał się tak powszechny 
we wszystkich miejscowościach 
ziemi kłodzkiej. Świadczą o tym 
do dzisiaj jego patrocynia, ołta-
rze oraz mnóstwo przydrożnych 
pomników i kapliczek. Wyrażam 
wielką wdzięczność Autorowi, 
że w swojej dwujęzycznej pra-
cy przybliża byłym niemieckim 
i obecnym polskim mieszkańcom 
ziemi kłodzkiej historię lokalne-
go Kościoła i świętych, związaną  
z postacią męczennika św. Jana 
Nepomucena. Niechaj to dzieło 
przyczyni się do lepszego pozna-
nia przez czytelników historii 
Kościoła oraz będzie impulsem  
do pogłębionych studiów”.

Teresa Bazała

„JAN NEPOMUCEN. KULT ŚWIĘTEGO CZESKIEGO  
W HRABSTWIE KŁODZKIM”

Kaplica św. Jana Nepomuceana  
w Sarnach koło Nowej Rudy.
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Kult św. Jana Nepomucena 
rozprzestrzenił się przy wsparciu 
Domu Habsburgów i jezuitów 
w całym katolickim cesarstwie 
w XVII i XVIII wieku.38 Także  
i w czeskim Hrabstwie Kłodzkim 
nowy święty szybko spotkał się 
z aprobatą. Wielokrotnie opisy-
wano to w literaturze poświęco-
nej temu regionowi, m.in. Artur 
Heinke (1941/1998), Jörg Marx 
(1972), Roland Gröger, Marek 
Sikorski (1994), Walter Gro-
ßpietsch (1997), Elisabeth Pohl 
(2005) i Johannes Güttler (2008). 
W roczniku Hrabstwa Kłodzkiego 
z 1957 roku Alois Bartsch opi-
suje i ilustruje zdjęciami posągi  
św. Jana w Bożkowie, Nowej 
Rudzie i Domaszkowie (powiat 
Bystrzyca Kłodzka) oraz w kaplicy 
św. Jana Nepomu cena w Lewinie 
Kłodzkim.

Pisarz Hugo Hartung (1902-
1972) w swoich pamiętnikach 
z 1944 roku bardzo dokładnie 
opisuje obecność patrona mo-
stów w Hrabstwie Kłodzkim: 
Nad strumieniem biegnie łukiem 
kamienny most [w Kłodzku],  
a na moście, prawie trochę  
za duży, stoi święty Jan Nepomu-
cen. Ten sam święty Nepomucen, 
co na praskim Moście Karola, któ-
ry tam sprawia wrażenie małe-
go w porównaniu z potężnymi 
domami i wieżami Malej Strany,  
z wznoszącymi się nad nią Hrad-
czanami. O ile piękne Kłodzko 
często nazywano „Małą Pragą", 
to wioski w jego górach są po-
mniejszonym odbi ciem Kłodzka. 
Pewnego razu całe regimenty Ne-
pomucenów muszą potajemnie 
wyruszyć z Pragi, aby zająć pozy-
cje na ziemi kłodzkiej.39

Młodemu prymicjantowi 
Josephowi Wittigowi patron 
mostów był znany, gdy w lipcu 
1903 roku odwiedził na Mo-
rawach swoją „ciotkę Nepo-
mucenę”, która nosiła niebie-
ski welon sióstr jadwiżanek.40  
W życzeniach imieninowych  
do przyjaciela Hansa Franke cytu-
je Wittig w 1944 roku starą pieśń 
kościelną: Janie z Nepomuku / 
mostu praskiego ozdobo / który 
musiałeś /zapłacić swoim życiem 
/ w rzece Wełtawie; i wyjaśnia da-
lej: Także mój dziadek nazywał 
się Jan z Nepomuku (właściwie 
z ,Pomuku', bo ,Ne Pomuk' już 
oznacza ,z Pomuku'). Nasz syn ma 

również na imię Jan, skłania się 
jednak bardziej ku temu, aby jako 
patrona swojego imienia czcić  
(o ile dzisiejsza młodzież w ogó-
le jeszcze czci!) Jana Chrzciciela 
(Baptystę).41

Opisy kaplic, ołtarzy i po-
sągów św. Jana Nepomucena 
opierają się na tych źródłach oraz 
na własnych ustaleniach, poczy-
nionych podczas wielu podróży 
edukacyjnych po ziemi kłodzkiej. 
Mimo wszelkiej staranności i tru-
du, autor nie rości sobie pretensji 
do pełnego zestawienia , bowiem 
syste matyczna rejestracja wszyst-
kich przedstawień Jana Nepo-
mucena wymaga wiele czasu 
spędzonego na miejscu, co jest 
raczej zadaniem dla miejscowych 
history ków, zajmujących się ba-
daniami.

Św. Jana Nepomucena 
patrocynia kaplic

Hrabstwo Kłodzkie lub wika-
riat generalny Kłodzko archidie-
cezji praskiej liczył w 1945 roku 
łącznie 64 parafie katolickie  
i 9 kuracji oraz wiele kościołów 
filialnych z ok. 140 księżmi.42 
Według tego spisu żaden ko-
ściół parafialny nie był pod pa-
tronatem św. Jana Nepomucena. 
Potwierdzić można jedynie sześć 
kaplic, a wśród nich kaplicę po-
grzebową w Janowej Górze43  
(po 1946 roku ruina), leśną ka-
plicę w Lewinie Kłodzkim44 oraz 
kaplicę w Lutyni.45 Powodem bra-
ku patronatu Jana Nepomuce-

na nad kościołami parafialnymi 
jest z pewnością to, że w okresie  
po roku 1700, gdy kult świętego 
przybrał na sile, budowa kościo-
łów w Hrabstwie Kłodzkim była 
praktycznie zakończona i tym 
samym nie zachodziła potrze-
ba nowego patronatu. Ponadto 
zmiana istniejącego już patrona-
tu kościoła na „nowego" świętego 
była praktycznie niemożliwa.

Jeżeli nawet w Hrabstwie 
Kłodzkim nie istniał patronat 
Jana Nepomucena nad parafiami, 
to jednak jego kult przejawiał się 
w formie nabożeństw majowych. 
Spis probostw (1940 r.) wymienia 
siedem parafii, w których nabo-
żeństwo ku czci Nepomucena  
w okresie ośmiu kolejnych dni  
po święcie Jana Nepomucena 
było odprawiane, a mianowicie 
w: Ludwikowicach Kłodzkich, 
Nowym Waliszowie, Długopolu 
Górnym, Szalejowie Górnym, 
Piszkowicach, Ołdrzychowicach 
Kłodzkich i Woliborzu.46 Georg 
Schmidt wspomina, że w Kłodzku 
(1992 r.): majowe nabożeństwo 
ku czci św. Jana Nepomucena  
z piękną litanią w połączeniu  
ze wspaniałymi nabożeństwami 
majowymi cieszyły się w rozświe-
tlonej kolegiacie Najświętszej 
Marii Panny szczególnym po-
wodzeniem.47 Oprócz tego były 
za pewne i inne nabożeństwa 
ku czci św. Jana Nepomucena,  
o których jednak brak wzmianki 
w ówczesnych sprawozdaniach 
parafialnych. Głęboki kult świę-
tego potwierdzają także liczne 
modlitwy i pieśni w śląskich 
śpiewnikach. I tak w „Śpiewniku 
kłodzkim” Franza Augusta Pom-
pejusa (Kłodzko 1833) znajduje 
się Medytacja o świętym Janie 
Nepomucenie (Meditation über 
den heiligen Johannes von Ne-
pomuk). Starszemu pokoleniu 
powinna być jeszcze znana pieśń 
„Z niepokonanym żarem miło-
ści” (Mit unbesiegter Liebesglut)  
z Katolickiego śpiewnika i modli-
tewnika dla Hrabstwa Kłodzkie-
go (Katholisches Gesang - und 
Gebetsbuch für die Grafschaft 
Glatz), wydanego w 1878 roku 
w Bystrzycy Kłodzkiej. Wielozw-
rotkową modlitwę do pa trona 
mostów opublikował Robert Kar-
ger w swoim kalendarzu „Guda 
Obend" (dialekt śląski - „Dobry 
wieczór"), ilustrowanym małym 

rysunkiem autorstwa A. Klügela 
z Nysy, a przedstawiającym Jana 
Nepomucena i wydanym w 1913 
roku w Międzylesiu.

 
Ołtarze 
św. Jana Nepomucena

Spośród 17 ołtarzy św. Jana 
Nepomucena wyróżniają się dwa 
ołtarze główne w kaplicach w Le-
winie Kłodzkim i Lutyni. Lutyński 
rokokowy obraz ołtarzowy przed-
stawia rzadki wizerunek św. Jana 
przed Najświętszą Marią Panną 
ze Stara Boleslav, która miała mu 
podarować aureolę z gwiazda-
mi. Inny godny uwagi obraz oł-
tarzowy znajduje się w kościele 
para fialnym w Lądku - Zdroju. 
Olejny obraz w ozdobnej ramie 

Manfred Spata

ŚW. JAN NEPOMUCEN KULT CZESKIEGO ŚWIĘTEGO W HRABSTWIE KŁODZKIM

Figura św. Jana na moście w Kłodzku.

Kamienny pomnik św. Jana przed 
kościołem pw. NMP w Kłodzku.

Ołtarz Trzech Janów w kościele  
o.o. franciszkanów w Kłodzku
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barokowej, wiszący nad lewym 
ołtarzem bocznym, został wyko-
nany w 1901 roku przez lądec-
kiego rzeźbiarza Aloisa Schmidta 
(1855-1939).48 Ten również rzadki 
wizerunek przedstawia Go jako 
praskiego duszpasterza ubogich 
we wczesnym okresie przed jego 
studiami.

Najbardziej imponujące 
przedstawienie św. Jana Nepo-
mucena znajduje się w kościele 
parafialnym w Dusznikach - Zdro-
ju. Z lewej strony kościoła wisi 
przypominająca ambonę rzeźba 
Michaela Kösslera49 z 1718 roku, 
pomyślana jako architektonicz-
ne przeciwieństwo ambony  
w kształcie wieloryba. Polichro-
mowana rzeźba z drewna jest da-
rem rady miejskiej i proboszcza 
Johanna Franza Heinela. Przed-
stawia zrzucenie Jana z mostu 
do Wełtawy.50

Artystycznie niewyszukana, 
lecz ikonograficznie typowa fi-
gura stoi na ołtarzu bocznym 
kościoła franciszkanów w Kłodz-
ku. Naturalnej wielkości figurę  
św. Jana Nepomucena flanku-
ją dwaj „imiennicy” - po lewej  
św. Jan Ewan gelista, a po pra-
wej św. Jan Chrzciciel. W swojej 
prostocie rzeźby te odpowiadają 
bliskiej ludowi pobożności fran-
ciszkańskiej. Joseph Wittig pisał  
o ołtarzu w 1949 roku do Han-
sa Franke z okazji jego imie-
nin: Znasz chyba tych trzech: 
Chrzcicie la, Bieżyciela (apostoła 
lub tego, który biegł przed Pio-
trem do gro bu Zmartwychsta-
łego) i właśnie Utopiciela (który 
został utopiony w Wełtawie).51

Imponujący ołtarz św. Jana 
Nepomu cena z rzadkim moty-
wem stoi w północnej nawie 

bocznej kościoła pielgrzymko-
wego na Górze Matki Boskiej  
w Kralikach. Polichromowa ny 
obraz reliefowy w ołtarzu przed-
stawia św. Jana stojącego w We-
łtawie przed mostem i współgra 
z mo tywem języka w oknie wi-
trażowym powyżej ołtarza.

Na ziemi kłodzkiej można 
spotkać dwie rzadkie relikwie oł-
tarzowe. Pierwsza z nich znajduje 
się od 1757 roku w ołtarzu kapli-

cy św. Floriana w Bystrzycy Kłodz-
kiej. Jest to dar jezuity i kapelana 
na dworze drezdeńskim Micha-
ela Grubera, który urodził się  
w Bystrzycy Kłodzkiej. Druga jest 
własnością kościoła parafialnego 
św. Katarzyny w Nowej Rudzie-
Słupcu. Gdy w 1895 roku arcybi-
skup praski kardynał Franz hra-
bia von Schönborn (1844-1899) 
przybył do Słupca na konsekrację 
zbudowanego w 1887 kościoła, 
umieszczono w ołtarzu głównym 
relikwie czeskiego świętego Jana 
Nepomucena i polskiej świętej 
Benigny.52

Pomniki 
św. Jana Nepomucena

Chociaż w Hrabstwie Kłodz-
kim istnieje niewiele kaplic  
i ołtarzy, patronem których jest 
św. Jan Nepomucen, to na wielu 
mostach, placach, przy drogach  
i na cmentarzach stoją pomniki 
mu poświęcone. Można je tam 
spotkać jeszcze dzisiaj i dbają  
o nie polscy mieszkańcy. W Hrab-
stwie Kłodzkim i w jego okolicach 
znajduje się ponad 60 pomników 
św. Jana Nepomucena. Najstar sze 
kapliczki i ich fundatorzy zostaną 
tu bliżej przedstawieni. Gdyby 

zadać pytanie o dający się udo-
wodnić wiek tych figur, to trzeba 
powiedzieć, że wszystkie one po-
chodzą z czasów po roku 1700, 
przy czym sześć figur powstało 
w latach 1703 -1711. Prawdopo-
dobnie najstarsza figura stała  
na moście zamkowym przy Bra-
mie Polnej w Twierdzy Kłodzkiej. 
Jej fundatorem był komendant 
twierdzy Georg Wilhelm von 
Venediger, który w ten sposób 
spełnił swoje śluby, złożone  
po uwolnieniu z czteroletniej 
niewoli tureckiej w Konstantyno-
polu. Podczas przebudowy ob-
warowań figura została w 1773 
roku przeniesiona do donżonu. 
Według Köglera król Fryderyk II 
nakazał tak ustawić posąg, aby 
wzrok świętego skierowany był 
na Czechy.53 Figura była wielo-
krotnie przedstawiana w litera-
turze jako rysunek lub zdjęcie . 
Regionalny poeta Victor Teuber 
napisał o tym wiersz pt.„Sankt 
Johann auf der Feste /„Świę-
ty Jan na twierdzy".54 Zgodnie  
z ustną informacją, udzieloną  
w 2004 roku przez dyrektor Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej Krystynę 
Toczyńską-Rudysz, w lipcu 1945 
roku huragan zniszczył figurę,  
a zatem została ona utracona.55

Prawdopodobnie druga 
najstarsza figura Świętego stoi 
na gotyckim moście św. Jana  
w Kłodzku. O ile dokładna data 
postawienia posągu nie jest zna-
na, to według Köglera (tom II, 
1813/1993) na jego cokole 
znajduje się herb fundatora, 
zmarłego w 1707 roku hrabie-
go Rzeszy Johanna Ernsta von 
Götzena (1667-1707), pana  
na Bożkowie, a także jego drugiej 
małżonki, poślubionej w 1702 
roku hrabiny Cecylii von Lichten-

stein.56 Stąd też za datę ufundo-
wania figury należy przyjąć czas 
przed rokiem 1707. W później-
szym okresie na postu mencie 
pojawiła się inskrypcja: WZNIE-
SIONY W ROKU 1766 (ERRICHTET 
IM JAHRE 1766), która ok. 2010 
roku została odnowiona przez 
polskich restauratorów. Gdyby 
przyjąć tę datę, to kamienną 
figurę na moście wystawił do-
piero wnuk fundatora, Johann 
Joseph Leonhard von Götzen 
(1727-1771).

Dalsze realizacje pomników 
św. Jana Nepomucena są czaso-
wo jednoznacznie zdefi niowane, 
a mianowicie przez chronostych 
z 1704 na Placu Szpitalnym  
w Bystrzycy Kłodzkiej57, przez 
datę 1706 przy moście nad 
Włodzicą w Nowej Rudzie58, 
chronostych z 1709 na moście 
św. Jana w Lądku-Zdroju59 oraz 
datę 1711 przy Ka miennym 
Potoku w Szczytnej.60 Według 
informacji Johannesa Güttlera  
z roku 2009, lądecki chronostych 
1709 dotyczy tylko kamiennego 
cokołu; dzisiejsza, druga figura 
św. Jana Nepomucena została 
postawiona dopiero w 1789 roku.

Tylko bardzo niewielu funda-
torów pomników św. Jana Nepo-
mucena jest znanych z nazwiska. 
Byli to szlachcice, mieszczanie  
i duchowni. Dwie pierwsze 
fundacje zostały zrealizowane 
w stolicy regionu - Kłodzku,  
a mianowicie ( jak już wspo-
mniano) w 1703 roku na Wzgó-
rzu Zamkowym przez oficera 
twierdzy Georga Wilhelma von 
Venedigera oraz w roku 1707 
przez hrabiego Rzeszy Johanna 
Ernsta von Götzena i jego żonę 
Cecylię. W 1711 zbudowano  
w Szczytnej pomnik ufundowany 
przez barona Christopha Caje-
tana von Hartiga, którego herb 
został wyryty na coko le. Do tej 
grupy fundatorów należy rów-
nież czeski namiestnik w Kłodz-
ku Maksymi lian LB. (Liber Baro 
= baron) Mitrowski z Mitrowic, 
który przed rokiem 1714 naka-
zał wznieść ogromny kamienny 
pomnik przed zachodnim por-
talem kościoła parafial nego 
w Kłodzku61, w którym został  
w 1714 roku pochowany.

Bogata kompozycja tego ka-
miennego pomnika jest porów-
nywalna z pomnikami w Lewinie 
Kłodzkim oraz św. Franciszka 
Ksawerego w Bolesławowie.  
W k ronice gminy Słupiec 
(1943/83) Wittiga potwierdzo-
ne zostało ufundowa nie w roku 

Rzeźba z motywem zrzucenia św. Jana 
Nepomucena do Wełtawy w kościele 
św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju

Figura św. Jana na Placu Szpitalnym  
w Bystrzycy Kłodzkiej

Pomnik św. Jana na moście  
w Nowej Rudzie.
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1715 kapliczki św. Jana Nepo-
mucena przez barona Josepha 
Antona Pilati (1659-1733). Stała 
ona przy kuźni, na moście pro-
wadzącym do pałacu. Po 1862 
roku Wittig umiejscawia pomnik 
w pobliżu starego mostu w parku 
pałacowym z łacińską inskryp-
cją w niemieckim tłumaczeniu: 
AUS FROMMEN GELÖBNIS HAT 
IM JAHR 1715 HERR JOSEPH 
ANTON FREIHERR PILATI VON 
THASSUL, VOLLBETITELTER 
ERBHERR DIESES HEILIGE BILD-
NIS ZU ERRICHTEN BEFOHLEN 
(Z POBOŻNEGO ŚLUBOWANIA 
PAN ANTON BARON PILATI VON 
THASSUL, DZIEDZIC WSZYST-
KICH T Y TUŁÓW, NAKAZAŁ 
W ROKU 1715 WZNIEŚĆ TEN 
ŚWIĘTY POMNIK).62 Dzisiaj fi gura  
św. Jana znalazła nowe miej-
sce na kamiennym cokole,  
na wschód od kościoła pa-
rafialnego św. Katarzyny, przed 
murem kościelnym na skraju 
drogi Cokół ten nosi od strony 
czołowej inskrypcję „IHS", pierw-
sze greckie litery imienia Jezus, a 
po prawej łaciński napis: ERECTA 

HAEC COLUMNA COLLEGIO GLA-
CENSI SOC. IESU 1680 (Kolum-
na ta została wzniesiona przez 
Kłodzkie Towarzystwo Je zusowe 
w 1680 roku). Według Köglera 
(1815/2003) w owym czasie do 
kłodzkich jezuitów należała poło-
wa patronatu parafialnego i wsi 
Słupiec, druga zaś połowa do ka-
mery królewskiej.63 Chodzi zatem  
o pozostałość „kolumny je-
zuickiej” lub „kolumny morowej”, 
jakie w czasie panowania dżumy 
w roku 1680 były wznoszone 
przez jezuitów w różnych miej-
scach ziemi kłodzkiej dla ochrony 
przed grożącą zarazą. Według 
Wittiga, stała w kolonii Zagórze 
w Słupcu na końcu Alei Jezuitów, 
w kierunku Kłodzka.64 Rozpo-
wszechniany obecnie przez 
polskich re stauratorów pogląd, 
że figurę św. Jana wznieśli jezu-
ici już w roku 1680, a zatem trzy 
lata przed pomnikiem na praskim 
Moście Karola, jest nieprawdziwy.

Duchowieństwo Hrabstwa 
Kłodzkiego było w specjalny 
sposób oddane świętemu Ja-
nowi Nepo mucenowi, ponie-

waż był on jego wyjątkowym 
patronem. Trzy fundacje kleru są 
szczególnie godne wyróżnienia. 
Proboszcz Anton Joseph Leng-
feld z Roztok zatroszczył się aż 
o trzy przedstawienia św. Jana 
w swojej parafii. W roku 1729 
nakazał umieścić na południo-
wej, zewnętrznej ścianie kościoła 
figurę w niszy. Łaciński chrono-
stych nawiązuje do kanonizacji 
dokonanej przez papieża Bene-
dykta XIII. W tym samym 1729 
roku zlecił Michałowi Klahrowi 
Starszemu budowę ołtarza  
św. Jana Nepomucena. W roku 
1738 nakazał wznieść figurę 
obok potoku Bielica. Na cokole 
jest umieszczona żeliwna płyta 
z motywem zrzucenia św. Jana  
z mostu do Wełtawy. Figura  
i ogrodzenie z żelazną kratą za-
chowały się do dzisiaj.

Gdy proboszcz Andreas 
Franz Kaintz z Międzylesia został 
w roku 1725 mianowa ny dzie-
kanem, nakazał jeszcze w tym 
samym roku wznieść pomnik 
św. Jana Nepomucena na mo-
ście nad dopływem Nysy. Pole 
kartusza na cokole przedstawia 
zrzucenie z mostu do Wełtawy 
oraz datę 1725. Kapłan Heinrich 
Joseph Wolf z Bolesławowa po-
starał się o dwa przedstawienia 
Świętego. W roku 1727 zlecił Mi-
chałowi Klahrowi budowę bocz-
nego ołtarza w swoim kościele 
parafialnym. Oprócz św. Jana Ne-
pomucena umieszczone zosta-
ły figury św. Józefa, św. Barbary  
i św. Katarzyny. Gdy rok później 
kapłan Wolf został mianowany 
proboszczem, nakazał wznieść 
przy głównej ulicy Bolesławowa 
kamienny pomnik świętego,  
na którego cokole widnieje łaciń-
ski chronostych oraz data 1728.

Potwierdzone są też dwie 
mieszczańskie fundacje pomni-
ków św. Jana w Nowej Rudzie i 
Bożkowie. Figura przy moście na 

rzece Włodzicy w Nowej Rudzie 
została postawiona w 1706 roku 
przez małżeństwo Wincklerów.65 
Niemiecka inskrypcja brzmi: 
KU WIEL KIEJ CHWALE / BOGA 
ZOSTAŁ TEN / POMNIK JANA 
NEPOMUCENA / PRZEZ FRY-
DERYKA FRANCISZKA / FERDY-
NANDA WINCKELRA / I ANNĘ 
MARIĘ MAGDALENĘ WINCKLER/ 
ANNO 1706 DNIA 1 WRZEŚNIA 
/ POSTAWIONY (Zu Grosser Ehr 
/ Got tes ist diesser / Johannes 
von Nepo / Muck aufgericht / 
worden durch / Fridrich Frantz 
/ ferdinand winckler / v anna 
maria Mag / dalena wincklerin 
/ anno 1706 d. 1. Sepp.). Figura 
stojąca wśród pól w Bożkowie  
w 1726 roku była własnością 
rolnika Tobiasa Jaschke. Na od-
wrocie postumentu widnieje 
inskrypcja:„zbudował Tobias 
Jaschke anno 1726 / odnowił Carl 
Jaschke anno 1870 / Clemens Ja-
schke anno 1877 / Carl Jaschke 
1907" ("erbaut Tobias Jaschke  
A. 1726 / Renoviert Carl Jaschke 
A. 1870 / Clemens Jaschke 1877 
/ Carl Jaschke 1907").66

Artykuł stanowi rozdział książ-
ki Manfreda Spaty pt. „Jan Nepo-
mucen. Kult czeskiego świętego  
w  H r a b s t w i e  K ł o d z k i m ”,  
wyd. w Bonn w 2018 r.

Pomnik św. Jana Nepomucena  
w Nowej Rudzie-Słupcu.

Kamienna figura św. Jana Nepomucena 
w Starym Wielisławiu Kaplica św. Jana Nepomucena w Lutyni

38. O rekatolizacji p. Herzig, 1996 i 2000; Matsche, str. 45; Jung, str. 79-87; Herzig / Ruch-
niewicz, str. 177.
39. Hartung, str. 11; cyt. za Bartsch, 1967, str. 120.
40. Wolf, str. 23.
41. Pieśń nr 669, II wersja, [w:] Amft, Volkslieder, 1911, str. 487; List do Hansa Franke  
z 12.5.1944,Wittig, 1993, nr 365, str. 395.
42. Generavikariat Glatz, 1940; Fogger, str. 34; Bernatzky, 1988, str. 124.
43. Kögler, t. 1, 1992, tamże: Von der Begrabniskapelle zu Johannesberg, str. 193 i 199; 
Bach, t. 3, str. 431; Fogger, str. 34.
44. Kögler, 1.1,1992, tamże: Von der St-Johannes-Kapelle vor der Stadt, str. 63-64; Hof-
fmann, str. 69-71.
45. Bach, t. 3, str. 414.
46. Generalvikariat Glatz (wyd.), Verzeichnis der Pfarreien (Spis parafii), str. 32, 33, 43, 
50, 54 i 56.
47.  Schmitt, str. 134.
48.  Alois Schmidt (1855-1939), rzeźbiarz w Lądku-Zdroju, Bernatzky, 1984, str. 240; Hauck, 
1973, str. 76 i 109.
49.  Michael Kössler, rzeźbiarz ze Szwabii, w latach 1705-1728 działał w Hrabstwie Kłodz-
kim, Thieme / Becker, t. 21, str. 189; Patzak, str.. 115-116.
50.  Gröger / Sikorski, str. 172-178; Grzelakowski, str. 8; Schittny, str. 16.
51. List do Hansa Franke z 11.5.1949, Wittig, 1993, nr 465, str. 477.

52.  Wittig, 1943/83, str. 619-621 i 634. Święta Benigna, polska cysterka w Trzebnicy, zm. 
ok 1241 roku we Wrocławiu, Ökumenisches Heiligenlexikon. (www.heiligenlexikon.de/
BiographienB/Benigna.html, 11.11.2014).
53.  Bach, t. 3, str. 362, przypis 5; Volkmer, 1881/82, str. 191; NN: Wie der Heilige Nepomuk 
auf die Glatzer Festung kam, [w:]: Die Grafschaft Glatz, 30 (1935), str. 11, także Marx, 
1972, str. 20-21.
54.  P. czasopismo „Die Grafschaft Glatz", 16 (1921), str. 42; Marx, 1972, str. 20.
55.  Marx, 2009, str. 140.
56. Kögler, t. 2,1813/1993, str. 175 i t. 3,1798/1998, str. 93; p. Veit, 2001, str. 64/65 z 1 il., 
Grafschaf-ter Bote, 2008, str. 15-17 z 2 il.; Wdowiak, str. 160 i 163.
57. Taubitz, str. 84/85 z 1 il.; Fischer, 2002, str. 6 z 1 il.; Wdowiak, str. 163.
58. Wdowiak, str. 163.
59. Marx, 1972, tamże: Most św. Jana w Lądku-Zdroju, str. 277 z 1 il.; Wdowiak, str. 164.
60. Jaschke, str. 182; Tatuś, str. 8.
61. Wdowiak, str. 164.
62. Wittig, 1943/83, str. 230 i 649.
63. Kögler, t. 5, tamże: Von der Pfarrkirche zu Schlegel (O kościele parafialnym w Słupcu), 
str. 284; 
64. Wittig, 1943/83, str. 220-221; E. Pohl, str. 108.
65. Wdowiak, str. 163.
66. Kuschel, str. 6 

Przypisy:
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Życie człowieka składa się  
z miar czasu… dziesięcioleci, lat, 
miesięcy, tygodni, dni i godzin.  
A przestrzeń i czas wypełnione 
są naszą pracą i staraniem. Za-
bieganiem i trudem codziennym. 
Jednak zawsze nadchodzi dzień, 
o którym możemy powiedzieć, 
że jest wyjątkowy. Dzień granicy, 
wieńczący dzieło pracy wielu lat. 
Dzień zbierania owoców, które 
dojrzały, pomimo czasu wichrów 
i niepogody. 

Ostatnie dwa lata, to czas 
walki o księgę. Mojej walki, nie 

tylko z przeciwnościami, lecz 
walki z samą sobą. Walki z wła-
sną słabością, powolnej utraty 
wzroku i postępującego niedo-
widzenia. Czasu, gdy nocami nie 
widząc klawiatury komputera,  
po kilka razy musiałam prze-
pisywać jedno zdanie. Wolno  
i sumiennie, zdanie po zdaniu, 
słowo po słowie.

I oto jest księga. Narodziła 
się Antologia Pokoju. A ja, wy-
grałam walkę ze swoją słabością. 
Już, gdy księga została złożona 
u wydawcy, przeszłam operację 

oczu. Widzę i mogę cieszyć się 
naszym wspólnym dziełem.

I takim to szczęśliwym dniem 
był w Różanym Dworze 13 maja 
2018 roku - dzień promocji An-
tologii Pokoju pod moją redak-
cją. Księgi zawierającej wiersze 
i prozę trzech poetek trojga 
narodów – Polaków, Niemców 
i Czechów. Wielki, wspólny apel 
o Pokój trzech kobiet – Moniki 
Taubitz, Věry Kopeckiej i Moniki 
Maciejczyk pod hasłem LITERACI 
WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE 
SIĘ DLA POKOJU.

Antologia Pokoju, to owoc 
wieloletniej wspólnej pracy  
i wielu miesięcy mojej pracy re-
dakcyjnej. 

Wiersze i proza, przetłuma-
czone zostały na trzy języki – 
niemiecki, czeski i polski przez 
wybitnych tłumaczy, takich jak 
prof. zw. dr hab. Edward Białek 
kierownik Zakładu Dydaktyki 
Literatury w Instytucie Filolo-
gii Germańskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego z zespołem tłu-
maczy; prof. nadzw. Akademii 
Humanistycznej im. Aleksan-

Monika Maciejczyk

ROK 2018 W SALONIKU LITERACKIM RÓŻANY DWÓR

Promocja Antologii Pokoju w siedzibie NIemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku. Od lewej: Horst Ulbrich, Věra Kopecka, Monika Maciejczyk,  
Jerzy Żelaszkiewicz, Monika Taubitz, Heinz-Peter Keuten.

Laureatki Konkursu o Laur RóżyŁańcuszek Pokoju - z Marinką Radez z Chorwacji.
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dra Gieysztora dr Karol Czejarek 
wraz z zespołem konsultantów 
niemieckich – poety Erharda 
Broednera i Helgi Walter. Teksty 
literackie tłumaczył też pisarz 
i poeta Antoni Matuszkiewicz, 
poetka czeska Věra Kopecka 
oraz tłumacz przysięgły Irena 
Rogowska.

Księga ilustrowana jest barw-
nymi fotografiami, pochodzący-
mi z Archiwum Różanego Dworu. 
To księga rozpoczynająca serię 
wydawniczą – W Imię Pokoju. 
To nasze literackie POSPOLITE 
RUSZENIE, wsparte przez znamie-
nitych sponsorów – Prorektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. zw. dr Jana Burdukiewi-
cza, Bogdana Micka - Prezesa 
Piwnicy pod Baranami w Kra-
kowie, poetkę i pisarkę polską 
Jadwigę Siwińską – Pacak, poetę  
z Warszawy Prezesa Andrzeja 
Rodysa i wielu innych. Naszą 
inicjatywę wsparły też organi-
zacje działające na terenie zie-
mi kłodzkiej. Autorki serdecznie 
dziękują wszystkim Państwu, 
zaangażowanym w powstanie 
i późniejsze promocje tej księgi.

Okrągły Stół w Saloniku Lite-
rackim Różanego Dworu to miej-
sce szczególne, gdzie od lat wielu 
wspólnie zasiadamy, by mówić 
nie tylko o literaturze w Polsce  
i na świecie, ale też o przyjaźni  
i pokoju pomiędzy naszymi naro-
dami. Dobre są owoce wspólnej 
pracy.

W dniu 13 maja 2018 roku 
w Saloniku Literackim Różany 
Dwór miałam zaszczyt przed-
stawić Państwu po raz pierwszy 
Antologię Pokoju. Uczestnikami 
pierwszej promocji polskiej byli: 
Monika Taubitz, Věra Kopecka, 
Monika Maciejczyk, Antoni 
Matuszkiewicz, Iwona Mesjasz- 
Matuszkiewicz,Anne Wachter, 
Henryk Grzybowski, Małgorzata 
Żerkowska, Bogusława Petrecka, 
Dorota Strug, oraz reżyserzy na-
grań video Iwona i Roman Kasz-
telanowie.

Promocja niemiecka książki 
odbyła się w dniu 14 maja 2018 
roku w Kłodzku w siedzibie Nie-
mieckiego Towarzystwa Społecz-
no - Kulturalnego. Członkowie  
i sympatycy przyjęli poetki trzech 
narodów z ogromną gościnno-
ścią i serdecznością, chwaląc ideę 
powstania księgi.

Promocja czeska Antologii 
Pokoju odbyła się 15 maja 2018 
roku w czeskich Křinicach, pod-
czas pleneru artystyczno-literac-
kiego, organizowanego przez 

Věrę Kopecką. Czesi i Słowacy,  
a także licznie zgromadzeni 
twórcy z Polski powitali księ-
gę owacjami. Bowiem wszyscy 
mamy świadomość, że prawdzi-
wy Pokój rodzi się między Nami  
w pachnących chlebem domach, 
przy wspólnych stołach, w pracy 
i trudzie. Tam, gdzie nie można 
powiedzieć, że to MY i ONI. 

To jesteśmy MY i Nasza pięk-
na, dobra idea, którą pragniemy 
nieść ludziom.

  Ta wyjątkowa w swym prze-
słaniu księga, rozpoczęła tutaj 
na naszej ziemi kłodzkiej swoją 
wędrówkę przez czasy trudne  
i pełne niepokoju. To podróż, 
która nie będzie samotna, po-
nieważ księgę poniosą w świat 
ludzie dobrej woli.

To jak kręgi na wodzie, co-
raz dalej i dalej, szerzej i szerzej 
poniosą …

LITERACI WSZYSTKICH KRA-
JÓW ŁĄCZCIE SIĘ DLA POKOJU

Lato w Różanym Dworze …

A w Różanym Dworze lato 
gorące, upalne i pracowite. Za-
gościli członkowie Stowarzysze-
nia Autorów Polskich z Warszawy 
pod przewodem Prezes Wandy 
Dusi – Stańczak. Rozświetlił się 
Różany Dwór i rozśpiewał. Oj, 
działo się, działo. Pisarze, poeci, 
tancerze, satyrycy wzięli czynny 
udział w przygotowanych plene-
rach literackich POLANICA 2018. 
Bardzo wiele radości ze wspól-
nych chwil w scenerii niemalże 
bajkowej. Dwa pracowite i bar-
dzo szczęśliwe tygodnie. Dwa 
konkursy literackie, warsztaty 
poetyckie, występy sceniczne, 
wywiady i promocje nowych 
książek.

 My wszyscy pragniemy 
najserdeczniej podziękować  
za wsparcie merytoryczne plene-
rów literackich POLANICA 2018 
i naszej tutaj pracy – Zarządowi 
Uzdrowisk Kłodzkich S.A.- Gru-
pa PGU, oraz Państwu pracow-
nikom – Małgorzacie Aniskiewicz, 
Beacie Makowskiej, Justynie 
Ziółkowskiej, Monice Sicińskiej, 
Zbigniewowi Kołodziejczykowi, 
Jakubowi Drzewoszewskiemu  
i wielu innym życzliwym ludziom 
za okazaną pomoc i współpracę. 
To dzięki Państwu rozśpiewały  
i roztańczyły się sceny uzdrowisk 
Ziemi Kłodzkiej. To dzięki Waszej 
pomocy kuracjusze i mieszkańcy 
naszych uzdrowisk mogli cie-
szyć się występami tańczących 
artystów i satyryków. Myślę, że 

członkowie grupy literackiej Sto-
warzyszenia Autorów Polskich  
z Warszawy sławić będą naszą tu-
taj w Polanicy-Zdroju gościnność. 
My literaci mamy świadomość, 
że zrozumienie wagi kultury 
manifestuje się taką pomocą 
i współpracą. Bardzo, bardzo 
dziękujemy!

Występy sceniczne były 
jedną z części programu prac 
plenerowych. W Saloniku Lite-
rackim Różany Dwór odbyły się 
dwa konkursy poetyckie. Jeden 
o Laur Róży, w którym pierwsze 
miejsce przyznano poetce Boże-
nie Kansy. Laureatką Konkursu 
MALOWANY PTAK została Olga 
Skomorowska. Dnie spędzali-
śmy na zwiedzaniu naszej ziemi 
kłodzkiej, a popołudnia na pra-
cach merytorycznych w ramach 
warsztatów poetyckich. Członko-
wie SAP promowali swoje nowo 
wydane książki poetyckie.

Miałam zaszczyt przeprowa-
dzić długi wywiad z uczestniczką 

plenerów – pisarką i psycholo-
giem dr Ewą Danutą Białek.

Jednym z bardzo ważnych fi-
larów tegorocznego pleneru lite-
rackiego była pierwsza promocja 
międzynarodowej ANTOLOGII 
PRZEMOCY pt. PĘTLA. To zbiór 
opowiadań, którego jestem jed-
ną ze współautorek. Opowieści 
o tym, że przemoc… niejedno 
ma imię. Być może uda się je-
sienią wydrukować na naszych 
łamach kilka takich opowiadań. 
Gdy oglądam zdjęcia z plenerów, 
patrząc na radosne twarze ludzi 
twórczych i tych, którzy mogli 
spotkać się z nimi i czerpać tyle 
doznań artystycznych i emocji, to 
myślę że jest w tej wielomiesięcz-
nej pracy organizacyjnej ukryty 
wielki sens. To budowanie kultu-
ry naszej ziemi, a każdą cegiełkę 
należy kłaść z uwagą i należytą 
starannością. Bowiem każda ce-
giełka w przestrzeni kultury jest 
na wagę złota.

Promocja międzynarodowej ANTOLOGII PRZEMOCY - PĘTLA

Nagroda Imię Róży dla Profesora Frantiśka Všetički z Czech
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Jesień w Różanym Dworze

A w Różanym Dworze Go-
ście znamienici – pisarze i po-
eci. I znów rozświetlił się Salon 
Literacki w jesienne wieczory 
światłem lamp i tym światłem 
szczególnym … Ludzi, którzy-
świecą w ciemności. Bo jakże ten 
Świat ciemny i jak bardzo spra-
gniony światła. Czeka na tych, 
co w ciemnościach pochodnie 
poniosą ku lepszej przyszłości. 

Tak wielu z nas lekceważy 
kulturę, myśląc że to dobro to-
warzyszące sprawom i rzeczom 
ważniejszym. A po prawdzie, 
to kultura nowe drogi człowie-
kowi wyznacza kształtuje go i 
zmienia. A ja jestem wiecznym 
wędrowcem, poszukującym 
na pustyniach ludzkich tych 
szczególnych Kwiatów Pusty-
ni, które tam właśnie się rodzą 
i mają swój dom. Największym 
wyróżnieniem Saloniku Literac-

kiego Różany Dwór jest nagroda 
– Imię Róży. To róża kamienna, 
wyrzeźbiona przez wiatr z pia-
sków pustyni pod słońcem 
Afryki. Róża ta scalona jest z 
postumentem, na którym znaj-
duje się inskrypcja.  To znak, że 
człowiek ten – laureat jest takim 
kwiatem odnalezionym, a tak 
bardzo ważnym dla ludzkości. 
Zasłużonym poprzez pracę swo-
ją i kreację, poprzez osobowość  
i talent. To laudacja i hołd.

Tej jesieni w Saloniku Lite-
rackim Różany Dwór miałam 
zaszczyt wręczyć Nagrodę Imie-
nia Róży – Prezesowi Związku 
Literatów Polskich Markowi 
Wawrzkiewiczowi,

Redaktorowi Naczelnemu 
Gazety Kulturalnej Andrzejo-
wi Dębkowskiemu, Jadwidze  
i Andrzejowi Walterom, wielkiej 
poetce polskiej Agnieszce Tom-
czyszyn – Harasymowicz, poetce 
bułgarskiej Dr Dimanie Ivanov, 

oraz Profesorowi Frantiśkovi 
Všetički z Czech.

A za oknem śnieży i mrozi,  
a i wróży długą zimę ze świersz-
czem za kominem. I na szczęście 

czas na pracę nad ukończeniem 
rękopisów kilku powieści, czeka-
jącychw głębokich szufladach 
mojego biurka . Pełen pracy zi-
mowy czas.

Imię Róży dla Prezesa ZLP Marka Wawrzkiewicza

Prezes Tadeusz Hołubowicz wręcza Monice Maciejczyk dyplom za zajęcie III miejsca 
w konkursie literackim

Imię Róży dla Agnieszki Tomczyszyn - Harasymowicz

Redaktor Naczelny Gazety Kulturalnej Andrzej Dębkowski w Różanym Dworze

Spotkanie - finał konkursu recytatorskiego dla młodzieży
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W Sokolcu w Górach Sowich 
w dniach od 15 do 22 grudnia 
2018 roku miało miejsce wyda-
rzenie artystyczne pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną” zorganizo-
wany w ramach XXIX Polsko-
-Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej.

Organizatorami pleneru byli: 
Stowarzyszenie Komitet Obywa-
telski Ziemi Kłodzkiej, Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Samorząd Województwa Dol-
nośląskiego, Mieroszowskie 
Centrum Kultury w Mieroszowie  
i Polsko-Czeski Klub Artystycz-
ny „Art. Studio” w Mieroszowie. 
Kuratorem pleneru był Henryk 
Hnatiuk założyciel Klubu.

W plenerze uczestniczyli: 
Věra Kopecká z Broumova – ar-

tystka-fotografik i poetka,Iwo-
na i Antoni Matuszkiewiczowie 
z Martinkovic – poeci, Krzysztof 
Jędrzejec z Wałbrzycha – arty-
sta malarz, rzeźbiarze – Jarosław 
Radomski z Kłodzka, Grzegorz 
Hadziński ze Świdnicy koło Zie-
lonej Góry, Tadeusz Bardelas 
ze Świebodzina, Jerzy Kopeć 
z Przytocznej, Bogusław Higiel  
ze Sławna i Tomasz Bohdanowicz 
ze Szczytnej, Lucyna Wierzbic-
ka, Konrad Czapliński z Zielonej 
Góry – historyk sztuki i Danuta 
Gołdon-Legler – dyrektor Teatru 
William Es.z Wałbrzycha. 

To co się udało przez dwa-
dzieścia osiem lat zrobić w sto-
sunkach polsko-czeskich może 
być inspiracją i wzorcem do na-
śladowania także dla Ukraińców, 

Białorusinów, Litwinów, czy Łoty-
szów.To moralny obowiązek or-
ganizatorów Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną”, aby podzielić się do-
brymi doświadczeniami także  
z naszymi sąsiadami na Wscho-
dzie i spróbować rozszerzyć 
odważnie naszą akcję.Stąd za-
proszenie do udziału w plenerze  
dla artystów malarzy: Iryny i Iva-
na Malińskich z Ukrainy (miejsco-
wość Burdiakowce - wojewódz-
two tarnopolskie) i Włodzimierza 
Reszetowa z Rygi na Łotwie.

Program pleneru obejmo-
wał integrację poprzez kulturę, 
zwiedzanie Broumowa, Nowej 
Rudy, Walimia, Zagórza Śląskich 
i Świdnicy, wypoczynek i warsz-
taty artystyczne dla uczestników 

Dolnośląskiej Szkoły Jesiennej  
z Ivana-Frankivska (Stanisławo-
wa) na Ukrainie. Plener zakoń-
czył się wystawą poplenerową  
w dniu 21 grudnia , wspólną 
Wigilią z udziałem m.in. osób 
zaanażowanych w tworzenie 
inicjatyw polsko-czeskich, takich 
jak Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, a także samo-
rządowców na czele z Przewod-
niczącym Komisji Kultury, Nauki  
i Edukacji Sejmiku Dolnośląskie-
go Panem Tytusem Czartoryskm. 
Natomiast grupa młodzieży 
z Ivano-Frankivska, podczas 
warsztatów artystycznych pod 
kierownictwem Pani Danuty 
Gołdon-Legler przygotowała  
i zaprezentowała polsko-ukraiń-
skie kolędy. 

Henryk Hnatiuk

POLSKO-CZESKI INTERDYSCYPLINARNY PLENER ARTYSTYCZNY

Prof. Konrad Czapliński jako historyk sztuki ocenia powstałe prace.

Figury zwierząt do szopki wykonane przez artystów rzeźbiarzy na plenerze. Wernisaż prac Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Sokolcu. Przemawia Tytus 
Czartoryski, obok malarka Lucyna Wierzbicka.

Henryk Hnatiuk przedstawia uczestników pleneru artystycznego.
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Z okazji 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę 
i Czechosłowację w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Nowej Ru-
dzie została otwarta wystawa 
pod nazwą „Szlak do wolności”.

Otwarcie wystawy odby-
ło się 11 grudnia 2018 roku  
w obecności Polaków i Czechów. 
Wystawa na kilkunastu planszach 
przedstawiają archiwalne doku-
menty i zdjęcia prezentujące nie-
legalną działalność członków So-
lidarności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej w latach siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych XX-wieku.

Julian Golak, który od ponad 
dwudziestu lat jest szefem Sto-
warzyszenia Solidarność Polsko- 
Czesko-Słowacka opowiadał  
o ludziach i  wydarzeniach  
z tego okresu, które są wciąż 
mało znane.

„W 1981 r. w Gdańsku I zjazd 
NSZZ „Solidarność” uchwala 
„Posłanie do ludzi pracy Euro-
py Wschodniej” wzywające ro-
botników innych krajów, żeby 
poszli śladem „Solidarności”. 
We Wrocławiu rodzi się pomysł, 
by eksportować „Solidarność” 
do Czechosłowacji. Aleksander 
Gleigchewicht jedzie do Pragi. 
W mieszkaniu Anny Szabatovej 
i Petra Uhla opowiada o tym, co 

dzieje się w Polsce. Ustalają, że 
trzeba się spotykać, wymieniać 
informacjami. Anna Szabatova 
wymyśla nazwę „Solidarność Pol-
sko-Czechosłowacka”. Wkrótce 
w Polsce wprowadzony zostaje 
przez gen. Jaruzelskiego Stan 
Wojenny, który bardzo utrudnił 

kontakty i wyjazdy zagranicę.  
Po pewnym czasie Mirosław 
Jasiński, Jarosław Broda i Mie-
czysław Piotrowski z Wrocławia 
przygotowują przerzuty przez 
„zieloną granicę”.

Odważni kurierzy przenosili 
przez granicę zakazane wydaw-

nictwa oraz inne materiały...”
W otwarciu wystawy w No-

wej Rudzie uczestniczył między 
innymi Tytus Czartoryski, prze-
wodniczący Komisji Kultury, 
Nauki i Edukacji Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Ewa Jazienicka

OTWARCIE WYSTAWY SZLAK DO WOLNOŚCI W NOWEJ RUDZIE

Wykład Juliana Golaka o Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej podczas otwarcia wystawy w dniu 11.12.2018 roku.

Tytus Czartoryski - przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji z zainteresowaniem 
wysłuchał wykładu Juliana Golaka oraz zapoznał się z ciekawą wystawą.
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Dzieje Zamku Grodno to 
ponad 700 lat historii, zaczyna-
jąc od czasów Piastów Śląskich, 
poprzez Koronę Czeską, Święte 
Cesarstwo Rzymskie, Królestwo 
Prus, skończywszy na okresie  
II wojny światowej i pierwszych 
lat powojennych.

Od 2008 r. właścicielem Zam-
ku Grodno jest Gmina Walim, 
która powierzyła zarządzanie 
obiektem Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu. Jako zarządca 
w swojej działalności staramy się 
promować zamek poprzez orga-
nizację różnego rodzaju imprez 
kulturalnych i turystycznych. 
Zamek Grodno jest do Państwa 
dyspozycji przez cały rok.

Zamek Grodno (niem. Kyns-
burg, Königsberg) wybudowany 
został na szczycie góry Choina 
(ok. 450 m n.p.m.), na styku Gór 
Wałbrzyskich i Sowich. Warownia 
wznosi się nad doliną rzeki By-
strzycy Świdnickiej, dawniej zwa-
ną Śląską Doliną (niem. Schle-
siertal). Jest jednym z najbar-
dziej malowniczo położonych 
zamków na Śląsku. Na wzgórzu 
znajduje się rezerwat przyrody 
„Góra Choina” o powierzchni  
ok. 19,13 ha. Dzieje zamku się-
gają zamierzchłych czasów. 
Jedna z legend podaje, że już  
w 800 roku pewien angielski ry-
cerz (sic!) założył w tym miejscu 
czworoboczną drewnianą straż-
nicę. Dalszą rozbudową obiektu 
miał się zająć książę Bolesław Wy-
soki, syn Władysława Wygnań-
ca. Informacje te jednak nie są 
poparte żadnymi dokumentami 
i tylko nadają zamkowi pewnej 
tajemniczości. Pierwszy zacho-
wany dokument świadczący  
o istnieniu zamku pochodzi  
z 1315 roku, wymieniony jest  
w nim zamek o nazwie Kinsberg 
i burgrabia Kilian von Haugwitz. 
W tym czasie, podobnie jak duża 
część południowego Dolnego 
Śląska, teren ten stanowił część 
księstwa świdnicko-jaworskiego. 
Jako główną przyczynę budowy 
warowni podaje się zabezpiecze-
nie szlaku handlowego, który 
biegł poniżej zamku, w dolinie 
rzeki Bystrzycy. Powszechnie 
budowę murowanego zamku 
przypisuje się Piastowi Śląskie-
mu księciu Bolkowi I Surowemu. 
W I połowie XIV w., za pano-
wania księcia Bolka II Małego, 
rozbudowany został zamek 
górny, który wtedy składał się 

już z wieży obronnej, dwóch 
kamiennych budynków stano-
wiących pomieszczenia załogi, 
wieży bramnej, drewnianych za-
budowań gospodarczych oraz 
dużego dziedzińca. Wszystko to 
otoczone było grubym murem 
obronnym. 

W 1392 r. Zamek Grodno 
wraz z całym księstwem świd-
nicko-jaworskim został wchło-
nięty do Korony Czeskiej. Obiekt, 
podobnie jak i inne piastowskie 
warownie, stał się wprost własno-
ścią dworu królewskiego i mógł 
być oddawany (przekazywany) 
na różnorodnych prawach. W XV 
wieku stał się siedzibą rycerzy-
-rozbójników, którzy wraz ze 
swoimi drużynami trudnili się 
w okolicy rozbojami i grabieżą. 
Takim rozbójnikiem na zamku 
był w latach 1443–1450 Jerzy 
Mühlheim zwany Puschke.  
Od 1465 r. Zamek stał się wła-
snością rodu Czettritzów. W 1553 
roku zamek nabył Krzysztof I von 
Hochberg z Książa, a w 1545 roku 
na zlecenie cesarza Ferdynanda 
I warownia przeszła na własność 
Macieja von Logau. 

Za sprawą Macieja von 
Logau zaniedbany zamek zo-

stał przebudowany w nowym 
renesansowym stylu. Prace te 
kontynuował do 1587 r. jego 
syn – Jerzy von Logau. W ra-
mach przebudowy powstał 
dolny dziedziniec otoczony 
murem obronnym z pięcioma 
bastejami, bramą wejściową  
z budynkiem mieszkalnym, 
piekarnią, łaźnią i budynkami 
gospodarczymi. Z tego okresu 
przebudowy pochodzą również 
interesujące detale rzeźbiarskie 
i architektoniczne, zwłaszcza 
portale z szarego piaskowca  
w pomieszczeniach zamku 
górnego oraz zaliczany do naj-
piękniejszych na Śląsku portal 
budynku przedbramia. Pod ko-
niec XVI w., na skutek kłopotów 
finansowych, wdowa po Jerzym 
von Logau została zmuszona zre-
zygnować z posiadłości i wraz  
z dziećmi opuściła zamek  
na zawsze. 

W trakcie trwania wojny trzy-
dziestoletniej zamek został zdo-
byty przez Szwedów i częściowo 
zniszczony. W 1680 r. wybuchł tu 
krwawo stłumiony bunt chłopów 
przeciwko ówczesnemu właści-
cielowi baronowi Jerzemu von 
Ebenowi. W 1689 r. w wyniku 

uderzenia pioruna spłonęła wie-
ża zamkowa. Od 1774 r. zamek 
przestał już być rezydencją ma-
gnacką, zamieszkiwała w nim już 
tylko służba. Budowla popadła  
w ruinę, w 1789 r. zawaliła 
się część okalających murów,  
a potem południowa ściana go-
tyckiego dziedzińca i w końcu 
zachodnie skrzydło mieszkalne. 
W 1823 roku okoliczni chłopi 
nabyli zamek na licytacji, celem 
rozebrania go i pozyskania tanim 
kosztem materiałów budowla-
nych. Ich planom zapobiegł 
prof. Johann Gustav Büsching  
z Wrocławia, któremu sąd po pro-
testach przyznał Zamek Grodno 
w dożywotnie użytkowanie. Dzię-
ki działaniom prof. Büschinga za-
mek został zabezpieczony przed 
dalszym niszczeniem i uchronio-
ny przed rozbiórką. Następcy 
profesora, hrabia Fryderyk von 
Burghaus w latach 1840–1855 
oraz baron Maksymilian von 
Zedlitz w latach 1860–1907, 
przeprowadzili wiele prac ada-
ptacyjnych, zmieniając oblicze 
zamku i przystosowując go  
do celów turystycznych (powsta-
ła m.in. restauracja i muzeum). 
Do zakończenia II wojny świa-

HISTORIA ZAMKU GRODNO
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towej Zamek Grodno był w po-
siadaniu rodziny von Zedlitzów. 

Zwiedzanie Zamku Grodno

Obiekt czynny jest codzien-
nie:

W mies iącach od paź-
dziernika do kwietnia: od po-
niedziałku do piątku od 9:00  
do 17:00, ostatnie wejście o 16:00, 
w soboty, niedziele i święta  
od 9:00 do 18:00, ostatnie wejście 
o 17:00.

W  miesiącach od maja  
do września: od poniedziałku  
do piątku od 9:00 do 18:00, 

ostatnie wejście o 17:00, w so-
boty, niedziele i święta od 9:00  
do 19:00, ostatnie wejście  
o 18:00.

Obiekt jest nieczynny w Nie-
dzielę Wielkanocną, 1 XI i 24-25 
XII.

Wejścia z przewodnikiem od-
bywają się o pełnych godzinach 
od godziny 10:00. Zwiedzanie  
z przewodnikiem odbywa się, je-
żeli zebrała się grupa minimum 
4 osób.

Zamek można również zwie-
dzać samodzielnie w godzinach 
otwarcia.

Trasa Zwiedzania

Zwiedzanie zamku z prze-
wodnikiem trwa około 1 h.

Zamek Grodno można zwie-
dzać samodzielnie, w towarzy-
stwie przewodnika lub z wypo-
życzonym audioprzewodnikiem. 
Tradycyjny przewodnik wliczony 
jest już w cenę biletu. Wejścia od-
bywają się o pełnych godzinach 
od godziny 10:00. Zwiedzanie  
z przewodnikiem odbywa się, 
jeżeli zebrała się grupa minimum  
4 osób. Wypożyczenie audio-
przewodnika jest dodatkowo 
płatne.

Na trasie zamku znajdują się 
m.in.: budynek bramny, budynek 
kaplicy z renesansowym porta-
lem, sień zamkowa, sala tortur, 
krypta grobowa von Zedlitzów, 
krzyże pokutne, loch księżniczki 
Małgorzaty, dziedziniec górny, 
sala rycerska, sala myśliwska, 
sale książęce i sala mokra. Bardzo 
często na trasie można spotkać 
również czasowe dodatkowe wy-
stawy. Na sam koniec zwiedza-
nia Zamku Grodno można wejść  
na wieżę zamkową, z której roz-
ciągają się przepiękne widoki  
na Góry Wałbrzyskie, Sowie  
i dolinę Bystrzycy.

Hrad Grodno se nachází  
v Slezském Zahoří (Zagórze Ślą-
skie) na vrcholu hory Choina ve 
výšce 450 m n. m.

Hrad Grodno je středověká 
pevnost, která byla postavena 
v době slezských Piastovců.  
V pozdějším období hrad byl pře-
stavěn na renesanční rezidenci. 
Hrad je částečně zříceninou. Zde 
můžete spatřit nejen příklady 
středověkých hradeb, ale také re-
novované knížecí komnaty. Hrad 
Grodno je otevřen po celý rok.

Projděte bránou hradu Pia-
stovců a seznamte se se způso-
bem dávného života.

Na hradě můžete vidět i na 
kostru v okovech, která je spoje-
ná s pověstí o slezské princezně 
Markétě.

Tajuplné podzemní chodby 
skrývají i mučírnu pro vězně sva-
té inkvizice.

Vystoupíte-li na hradební věž, 
otevře se před vámi s vyhlídko-
vé terasy nádherný panoramat 
okolních přírodních krás.

Výjimečná lokalita a obklopu-
jící hrad Grodno krajina působí 
jako pohádková scenérie. V roce 
1957 vznikla zde Přírodní reze-
rvace hory Choina, která má za 
účel chránit místní přírodu.

Zámeckou hlídku vede Bratr-
stvo hradu Grodno. Stateční ry-
tíře se ujmou obrany i slabších. 
Jejich odvahu můžete obdivovat 
během Středověkého jarmarku, 
který se koná každý rok v květnu.

Prohlídky Hradu Grodno

Hrad Grodno se nachází na 
hoře Choina (450 metrů nad 

mořem) nedaleko malé obce 
Zagórze Śląskie.

Osoby, které nerozumí pol-
sky, mohou zapůjčit u nás audio-
průvodce v češtině, angličtině 
nebo němčině.

Otevírací doba

V období říjen až duben: 
pondělí  až pátek od 9.  až 

1 7 .  h o d. ,  p o s l e d n í  p ro h -
l í d k a  z a č í n á  v  1 6 .  h o d . , 
soboty, neděle a svátky od 9.00 
až 18. hod., poslední prohlídka 
začíná v 17. hod.

V období květen až září: pon-
dělí až pátek od 9. až 18. hod., po-
slední prohlídka začíná v 17. hod., 
soboty, neděle a svátky od 9.00 
až 19. hod., poslední prohlídka 
začíná v 18. hod.

Objekt je uzavřen ve dnech: 
svátek velikonoční neděle, 1. 11. 
a 24. – 25. 12.

Kontaktní údaje pro turisty
Tel. :   +48 74 84 57 230 

E-mail: biuro@ckit.walim.pl
Správce objektu:  Cen-

t r u m  K u l t u r y  i  Tu r y s t y k i  
w Walimiu ul. Kościuszki 2 
58-320 Walim

 

HRAD GRODNO
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Die Kynsburg liegt nor-
döstlich des Dorfes Zagórze Ślą-
skie ehemals Kynau, gehört zum 
Kreis Wałbrzych (Waldenburg) in 
der Wojewodschaft Dolny Śląsk 
(Niederschlesien) in Polen.

Die Kynsburg – Burg Grod-
no ist eine mittelalterliche Burg, 
deren Geschichte bis zu den An-
fangszeiten der Schlesischen Pia-
sten zurückreicht. Die Kynsburg 
wurde Ende des 13. Jahrhunderts 
von Bolko I. zur Sicherung der 
Grenze zu Böhmen errichtet. 
Später wurde die Burg in eine 
Renaissance Residenz umgebaut. 
Die Burg ist heute zum Teil eine 
Ruine, aber sehr viele Teile kön-
nen besichtigt werden, wie die 
mittelalterlichen Fragmente der 
Burgmauern, sowie der restau-
rierte Rittersaal. Bewundernswert 
ist das Burgportal mit seinem 
einzigartigen Sgraffiti (Putz- 
und Kratztechnik). Die Burg ist 
ganzjährig zur Besichtigung 
geöffnet.

Gehen Sie durch das Tor die 
Piasten – Burg hinein und lernen 
Sie ein Stück dieser einzigartigen 
Welt kennen…

Das in Handschellen gefes-
selte Skelett kann man in der 
Burg besichtigen. Es knüpft an 
die Sage von der schlesischen 
Prinzessin Margarete an.

Finstere, unterirdische Gänge 
der Burg führen zum Foltersaal 
als dem Ort, welcher die mitte-
lalterliche Inquisition darstellt.

Trotz des schönen Ausblicks 
von der Aussichtsterrasse, lohnt 
es sich aber auch, den Burgturm 
zu besteigen. Die Natur um die 

Burg herum hat man im Jahre 
1957 als sehens- und erhalten-
swert erachtet, so dass hier das 
Naturschutzgebiet “Choina-Berg” 
gegründet wurde.

Die Wache auf der Festung 
halten die Ritterbrüder der 
Kynsburg. Tapfere Ritter neh-
men jeden in Schutz. Um ihren 
Mut kennenzulernen, laden wir 
Sie im Mai zum mittelalterlichen 
Jahrmarkt auf der Burg ein.

Besichtigung der Kynsburg 
– Burg Grodno

Die Kynsburg liegt nor-
döstlich des Dorfes Zagórze Ślą-
skie ehemals Kynau, gehört zum 

Kreis Wałbrzych (Waldenburg) in 
der Wojewodschaft Dolny Śląsk 
(Niederschlesien) in Polen.

Sie liegt auf einer schma-
len Fläche auf einem Felsvor-
sprung  in 450 m ü.d. Meeresspie-
gel auf dem Kiensberg und ist 
in Süd und Ost von einer tiefen 
Schlucht der Weistritz (Bystrzyca) 
umgeben.

Für fremdsprachige Besucher 
der Stollenbauten besteht die 
Möglichkeit, Kopfhörer mit einer 
Führung in Deutsch, Englisch 
und Tschechisch auszuleihen.

Öffnungszeiten der Burg
Von Oktober bis  Apri l : 

Von Mo. bis Fr. 9 – 17 Uhr (letz-
te Besichtigung um 16 Uhr) 

Sa., So. u. Feiertage von 9 – 18 
Uhr (letzte Besichtigung  um 
17 Uhr)

Von Mai bis September: 
Von Mo. bis Fr. 9 – 18 Uhr (letz-
te Besichtigung um 17 Uhr) 
Sa., So. u. Feiertage 9 – 19 Uhr 
(letzte Besichtigung um 18 Uhr)

An Ostersonntag, sowie am 
1.11. und am 24. und 25.12. ist 
die Burg geschlossen.

Besucherkontakt

Tel.:   0048 74 84 57 230 
E-Mail: biuro@ckit.walim.pl

O b j e k t b e t r e i b e r : 
Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu ul. Kościuszki 2 
58-320 Walim

DIE KYNSBURG – BURG GRODNO
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Dolnośląskie Centrum Informacji 
Kulturalnej Ośrodka Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

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

Materiały prasowe pochodzą od organizatorów.

POSTAĆ DNIA NA XVI WAŁBRZYSKICH 
FANABERIACH TEATRALNYCH

XVI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne Nostalgia. Koniec.  
2-7 grudnia 2018 

Pokaz spektaklu POSTAĆ DNIA: 
7 grudnia, godz. 18:00

Spektakl POSTAĆ DNIA 
Teatru Polskiego – w podzie-
miu w reżyserii Sebastiana 
Majewskiego, którego pro-
ducentem jest OKiS, bierze 
udział w XVI wałbrzyskich 
Fanaberiach Teatralnych No-
stalgia. Koniec. Tegoroczna 
edycja FANABERII dotyczyć 
będzie kruchości i tymcza-
sowości Teatru. Teatru jako 
miejsca skupiającego ludzi, 
ale też Teatru jako zjawiska 
artystycznego. W jubileuszo-
wym 55. sezonie pragniemy 
powrócić do spektakli sprzed 
lat,  zaprosić na powrót  

do nas ludzi, których z róż-
nych powodów z nami już nie 
ma. Teatr generuje NOSTAL-
GIĘ, można powiedzieć, że 
leży ona nie w naturze rzeczy, 
a w zapamiętywaniu, liczą się 
głównie uczucia związane  
z doświadczeniem przeszło-
ści.

POSTAĆ DNIA to spektakl 
o legendzie wrocławskiego 
teatru, wybitnym aktorze 
Igorze Przegrodzkim. Po-
ruszające przedstawienie  
o bezkompromisowym ar-
tyście w sytuacji zagroże-
nia. Wielki aktor traci dom, 

którym jest teatr. Miejsce, 
gdzie dzielił się swoją twór-
czością, a więc życiem, gdzie 
powstały najważniejsze  
dla niego i dla widzów spek-
takle: Życie snem, Sprawa 
Dantonaczy Ślub, Aktorzy 
Teatru Polskiego – w podzie-
miu  grają przypowieść o Igo-
rze Przegrodzkim, ale także 
o sobie samych. O bezdom-
ności. O stracie. O nadziei. 
POSTAĆ DNIA  to spektakl  
o kruchości pamięci teatralnej 
i o tym, jak łatwo zaprzepaścić 
dorobek kulturalny pokoleń.

GRUDNIOWE WARSZTATY DRAMATOPISARSKIE 
CREATIVE DRAMA

10.12.2018 (poniedziałek), godz. 16.30-19.30 (Sala Teatru Laboratorium) 
11.12.2018 (wtorek), godz. 16.30-19.30 (Sala Teatru Laboratorium) 

Miejsce warsztatów: 
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, Rynek-Ratusz 27 (Przejście Żelaźnicze)

Ośrodek Kultury i Sztu-
k i  we Wrocławiu zaprasza  
na warsztaty z dramatopisarką 
Marzeną Sadochą.

Cykl dwudniowych warszta-
tów to szansa na zapoznanie się  
z formami prowadzenia narracji 

na przykładach dramatów pol-
skich i niemieckojęzycznych 
autorów. Uczestnicy, zwra-
cając uwagę na formę, język 
i rodzaj postaci, będą mogli 
podjąć próbę stworzenia wła-
snej metody pisarskiej. Zajęcia 

zakładają analizę fragmentów 
przygotowanych monologów 
i strukturę planowanych dra-
matów z uwzględnieniem spe-
cyfiki środków współczesnego 
teatru i indywidualnego stylu 
autorów. Zgłoszenia do udziału  
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KONCERTY ZESPOŁU BATUMI NA DOLNYM ŚLĄSKU
Wrocław: 5 grudnia 2018, godz. 18:00,  
Sala Wielka Ratusza, Rynek, wstęp wolny 

 
Szczawno-Zdrój: 6 grudnia 2018, godz. 19:00,  

Teatr Zdrojowy, ul. Kościuszki 19, wstęp wolny 
 

Bystrzyca Kłodzka: 7 grudnia 2018, godz. 19:00,  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, wstęp wolny 

 
Kudowa-Zdrój: 8 grudnia 2018, godz. 19:00,  

Teatr Zdrojowy, ul. Moniuszki 2, bilety 15 zł 
do nabycia w Punkcie Informacji Turystycznej w Kudowie, ul. Zdrojowa 44 oraz godzinę 

przed koncertem w Teatrze Zdrojowym

W grudniu zapraszamy 
Państwa do Szczawna-Zdroju, 
Bystrzycy Kłodzkiej i Kudowy- 
Zdroju na koncerty narodowego 
chóru Adżarii – Batumi (Gruzja). 
Zespół z dużym powodzeniem 
gościł już na dolnośląskich sce-
nach w 2017 roku. Koncerty 
odbędą się w ramach Polsko- 

Gruzińskiego Festiwalu Kultury.  
O zespole: W 1991 r. – z inicjatywy 
znanego gruzińskiego mistrza  
i animatora życia kulturalnego  
N. Surmanidze, władze miasta 
Batumi powołały do życia zespół 
wokalny i taneczny. Zespół ten 
otrzymał nazwę BATUMI, powstał 
z inspiracji burmistrza tego mia-
sta. Dyrektorem artystycznym 
został wspaniały mistrz gruziń-
skiej pieśni – Temur Dolidze. 
Współcześnie trzynastoosobowy 
zespół BATUMI jest najlepszym  
w Gruzji wykonawcą tradycyj-
nych gruzińskich pieśni ludowych 
(i nie tylko). Artystyczna praca ze-
społu została doceniona przez 
takich wielkich mistrzów jak:  
A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. 
Zespół z sukcesami brał udział 
w festiwalach w Turcji, Rosji, 
Szwecji, Niemczech, Włoszech, 
Hiszpanii, Francji, Łotwie, Polsce, 
Austrii, Grecji, Bułgarii, Azerbej-
dżanie, Iranie, Izraelu i Chinach. 
Repertuar zespołu obejmuje 

ponad 100 pieśni ze wszystkich 
regionów Gruzji i jest bogaty  
w gruzińskie pieśni ludowe, ko-
ścielne hymny, romanse, współ-
czesne piosenki popowe, a także 
w utwory reprezentujące muzykę 
klasyczną. Grupa zrekonstruowa-
ła wiele dawnych, oryginalnych  
i zapomnianych pieśni ludowych 
Gruzji. Pieśni te odzwierciedlały 
gruzińskie radości i smutki. Były 
także błogosławieniem i balsa-
mem na gruzińskie rany; wy-
razem gruzińskiej myśli, uczuć 
i marzeń. Unikalna polifonia 
gruzińskich śpiewów w 2001 r. 
została uznana przez UNESCO  
za arcydzieło niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Utwo-
ry wykonywane są na perfekcyj-
nym poziomie, jaki prezentują 
zarówno poszczególni soliści jak i 
cały zespół.  Swoją pierwszą płytę 
CD zespół opublikował w 2005 
roku. Składa się na nią 21 gruziń-
skich pieśni ludowych.

w zajęciach należy przesłać dro-
gą mailową do 4 grudnia 2018. 
Liczba miejsc ograniczona.

Marzena Sadocha –  drama-
topisarka, była  dramaturżka Te-
atru Polskiego we Wrocławiu, 
wykładowczyni i doktorantka 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
we Wrocławiu. Dramaturżka 
przedstawień Agnieszki Olsten 
(LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Sza-
fa 2007) i Moniki Pęcikiewicz 
(Hamlet Williama Shakespeare’a, 
2008). Autorka dramatów: Małe 
dziecko (sztuka zakwalifikowa-
na do finału IV edycji Konkursu 
poświęconego polskiej drama-

turgii współczesnej Metafory 
Rzeczywistości 2011 w Poznaniu,  
Za chwilę spadnie bomba (tekst 
zakwalifikowany do półfinału  
IV edycji Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej, 2011; wyróż-
nienie w V edycji Konkursu po-
święconego polskiej dramaturgii 
współczesnej) Metafory Rzeczy-
wistości 2012 w Poznaniu; Media 
Medea (premiera w reż. M. Libe-
ra 2015)  i SZUKAM NA TWOIM 
CIELE. Snapchat (czytanie: reż. 
E. Marciniak, 2014) oraz europo-
ematu PTAKI KTÓRE JEM (czyta-
nie: reż. M. Liber, 2014). Reżyserka 
i autorka tekstów: Tu mówi Elek-

tra (2017), przygotowała perfor-
manse Roma movie (2012), Mów  
do mnie głębiej (2017), Nieunk-
nione (2018), Dosłownie fizyczny 
skurcz serca (2018). Dwukrotna 
Stypendystka Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w dziedzinie teatru. Autorka 
programu warsztatów drama-
topisarskich prowadzonych  
w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
i na specjalności creative writing 
na dziennikarstwie UWr. Jej dra-
maty drukował „Dialog”, „Notatnik 
Teatralny” i „Opcje”.
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SPOTKANIE PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ: 
„TOMASZ DOMAŃSKI. POMNIKI CZASU”

12 grudnia 2018 (środa), godz. 18.30, OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław, Salon Herz, 
5. piętro, Wstęp wolny!

Monografia Tomasza Domań-
skiego, artysty działającego w 
obrębie sztuki akcji, sztuki efe-
merycznej i dekonstrujących ją 
procesów.

Publikacja jest retrospektywą 
działań artystycznych Domań-
skiego, które rozpoczęły się we 
Wrocławiu na początku lat dzie-
więćdziesiątych i są realizowane 
do dziś. Zawiera unikalny mate-
riał ikonograficzny dokumentu-
jący prace artysty. Obok tekstów 
autorskich, opisujących osobiste 
zaangażowanie i motywacje, 
książka zawiera komentarze, 
recenzje, teksty krytyczne obja-
śniające rozumienie Pomników 
Czasu jako monumentu relatyw-
nego w kategorii współczesnej 
rzeźby. Znaczną część mono-
grafii stanowi „Życiorys ilustro-
wany” napisany przez Tomasza 
Domańskiego, ukazujący wiele 
faktów z jego artystycznej bio-
grafii i kulisy powstawania po-
szczególnych realizacji. Artysta 
o Pomnikach Czasu pisze, że są 
„realizacją obiektów tworzonych 
z zamysłem obserwowania dzia-
łania czasu w materii”. Nie jest 
tutaj istotne skończone dzieło 
sztuki, ważny jest proces jego 
powstawania, cykl życia dzieła, 
którego częścią są także destruk-
cja i dematerializacja. Poczucie 
tymczasowości i przemijania 
zostały immanentnie wpisa-
ne w tę twórczość. Domański  
w swoich pracach odwołuje 
się do skrajnych kategorii, łą-
cząc je w nierozerwalne pary: 

życie – śmierć, natura – kultura 
fizyczność – metafizyka, życie – 
sztuka, a właściwie w tym przy-
padku należałoby napisać ży-
ciosztuka.

„Pomniki Czasu potra-
fią zatrzymać ludzi, zachęcić  
do par tyc ypacj i  w nieła-
twej sztuce koncepcyjnej,  
a zwłaszcza w jej efemerycz-
nej odsłonie. Wydaje mi się, że 
ten fenomen karmi się naszym 
strachem; witkacowskim bólem 
istnienia i tajemnicą bytu, no-
stalgią przemijania, «smutkiem 
szczęścia» Leopolda Staffa,  
a w końcu atawistycznym lę-
kiem przed śmiercią. Pomniki 
Czasu w sposób metaforyczny 
przetransponowały te obawy 
i zahibernowały je w lodową 
bryłę tymczasowego prze-
trwania. W tak zaaranżowanej 
narracji przemijania odnala-
złem 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 formu-
ły do przedstawienia swoich 
przemyśleń i przeczuć, by po 
chwili poprowadzić odbiorcę 
do sedna i istoty mojej inten-
cji. Gdy publiczność je odkry-
wa, staje się odrobinę silniejsza  
w swojej prywatnej bitwie z cza-
sem.” (T. Domański, Życiorys ilu-
strowany, w: Tomasz Domański. 
Pomniki Czasu, Wrocław 2018)

Tomasz Domański
Urodzony w 1962 roku  

w Giżycku. Artysta multime-
dialny, zajmuje się sztuką efe-
meryczną. Pracuje przeważnie  
z naturalnymi materiałami: wodą, 
lodem, ogniem, drewnem, słomą, 
popiołem, metalem, wykorzystu-
jąc właściwe im procesy. Sięga po 
nowe media – wideo i techniki 
cyfrowe – tworząc filmy i ani-
macje 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 stypen-
dium w Indiach na uniwersytecie 
w Varanasi (Banaras Hindu Uni-
versity). Był pięciokrotnym sty-
pendystą Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz wielu 
fundacji, m.in. Pollock-Krasner z 
Nowego Jorku, Laurenz Founda-
tion z Bazylei, Elizabeth Montag 
z Bonn, UNESCO - Aschberg z Pa-
ryża, Adolpha i Esthery Gottlieb  
z  N owe g o  J o r k u.  W  1 9 9 7 
roku reprezentował Polskę  
na IX Triennale Sztuki Współ-
czesnej w New Delhi. W la-
tach 2000–2004 pełnił funk-
cję członka Rady Programo-
wej Centrum Rzeźby Polskiej  
w Orońsku. Był nominowany do 
Paszportu „Polityki”. Brał udział w 
pięćdziesięciu wystawach indywi-
dualnych i ponad stu zbiorowych.  
Od 2002 roku we wsi Komorowice 
na Dolnym Śląsku realizuje projekt 
symbiotycznego ogrodu rzeźb – 
WIEŻOGRÓD / TowerTopia.

WYSTAWA FOTOGRAFII TOMASZA MNIAMOSA
6 grudnia 2018 - 12 stycznia 2019, 

otwarcie wystawy: 6 grudnia 2018 roku, godz. 16.00 
Galeria Pijalni Wód Mineralnych, ul. Kościuszki 23, Szczawno Zdrój

Tomasz Mniamos – fotograf, 
operator filmowy, muzyk, street 
artysta, założyciel formacji SAD 
(Stowarzyszenie Antydebilne 
Disco) i Acid TV

Mniamos od lat 80. jest czę-
ścią wrocławskiej sceny muzycz-
nej. To nie tylko DJ, ale także gra-
fik, VJ, artysta, fotograf. Od dzie-

siątek lat związany z wrocławską 
sceną Acid Techno i Goa Trance, a 
przez kilka lat działający także w 
Tokio i japońskich klubach mu-
zycznych. Mniamos to artysta 
poszukujący i stale poszerzający 
swój warsztat, twórca penetru-
jący aktualną rzeczywistość. Nie 
boi się eksperymentować z no-

wymi mediami, takim jak grafika 
3D, która to doskonale uzupełnia 
i wypełnia fotograficzne kadry, 
tworząc zupełnie nową jakość. 
W prezentowanych na wystawie 
fotografiach dokumentalne kadry 
przenikają się z pracami, w któ-
rych artysta kreuje hipnotyczną 
przestrzeń rejestrując na długiej 
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PIOTR KŁOSEK. REALIZM MAGICZNY. WYSTAWA
7 grudnia 2018 – 4 stycznia 2019, Wernisaż: 07.12.2018, godz. 18.00 

GALERIA FOTO-GEN, Wrocław

Z wielką przyjemnością mam 
zaszczyt przedstawić Państwu 
wystawę kolaży Realizm magicz-
ny artysty fotografika Piotra Kło-
ska. Piotr Kłosek jest twórcą, który 
działa na wielu przestrzeniach w 
dziedzinie fotografii: fotoreporta-
żu, architektury i portretu, ale zaj-
muje się także projektowaniem 
okładek płyt (ponad 150 projek-
tów). Współpracował z wieloma 
wydawnictwami i jest autorem 
ilustracji do wielu artykułów,  
szczególnie tych związanych z 
muzyką współczesną i jazzem. 
Jego prace były prezentowane 
na licznych wystawach indywi-
dualnych w Warszawie, Paryżu 
i Inglostadt w Niemczech. Piotr 
Kłosek kolaże realizował od ok. 
1993 roku, popularną wtedy me-
todą wycinania i klejenia, którą 
wykorzystywał do projektowania 
okładek płyt. Ok. 15 lat temu za-
kupił pierwszy komputer i zaczął 
tworzyć kolaże techniką cyfro-
wą. Opracowywał je wtedy bez 
konkretnego zamówienia, na 
własne potrzeby; były to próby 
uchwycenia osobistych wypo-
wiedzi, rozterek i myśli i często 
miały charakter autobiograficzny. 
Kiedy przez zbieg okoliczności w 
2012 roku zaczął czytać Sto lat 
samotności Marqueza podjął 
próbę zilustrowania powieści. I 
tak powstała wystawa Realizm 
magiczny w formie cyfrowych 
kolaży, z których każdy ma swoje 
odniesienie do powieści,  postaci, 
a nawet podpisy poszczególnych 
kolaży odnoszą się do treści. W 

koncepcji stworzonej rękami 
Piotra elementy, składające się 
na kolaże, są nasycone nową 
energią. Są w swoim ułożeniu i 
dobraniu zachwycające i głęboko 
wielowarstwowe. Wystawa ta jest 
hołdem dla Marqueza. Kurator 
wystawy: Andrzej Rutyna ZPAF 
Autor fotografii rozszyfrowuje, 
interpretuje i przekłada język Ga-
briela Garcíi Márqueza na język 
wizualny, starając się dotrzeć 
do istoty dzieła, odkryć sposób 
jego powstawania i kwintesen-
cję realizmu magicznego. Polski 
fotografik czuje pokrewieństwo 
z kolumbijskim literatem nie tyl-
ko na polu wyobraźni, podsuwa 
nam tropy dziennikarskiego 
warsztatu (zajmuje się też foto-
grafią prasową), upartego dą-
żenia do zawodowej perfekcji, 
niebywałego poszanowania dla 
realistycznych szczegółów, które 
dzięki dotknięciu twórcy nabie-
rają zgoła nadrealnych cech. Cykl 
kolaży ilustrujących – czy wręcz 
na nowo opowiadających innym 
(uniwersalnym i niewymagają-
cym tłumacza) językiem – Sto 
lat samotności nosi konstytu-
tywne dla literackiego realizmu 
magicznego znamiona głębokiej 
intensywności, przejaskrawienia, 
groteski, możliwej niemożliwości. 
Piotr Kłosek jest fotografikiem o 
wyjątkowo szerokim spektrum 
zainteresowań i działań artystycz-
no-zawodowych. Karierę zawo-
dową rozpoczął pod koniec lat 
70. od wieloletniej współpracy z 
magazynem „Jazz Forum-Inter-

national”. Zaprojektował i zreali-
zował ponad 150 okładek płyt 
wydanych przez takie wytwórnie 
jak Poljazz czy Pomaton. Jako 
konsultant odpowiedzialny za 
fotografię w Polskich Nagraniach 
jest autorem kilkudziesięciu 
okładek płyt z muzyką jazzową, 
klasyczną i rozrywkową. Wiele 
z jego kultowych realizacji na 
stałe wpisanych zostało w iko-
nograficzną historię polskiej fo-
nografii. Wydany w 1999 roku, 
wielokrotnie nagradzany album 
„Ukrzyżowany” z przejmującymi 
fotografiami krucyfiksów z kolek-
cji Galerii Obrazów we Lwowie, 
uznany został za wydawnictwo 
nowatorskie i przełomowe. Jego 
fotografie zostały wykorzysta-
ne w wielu katalogach wystaw, 
między innymi ikon Jerzego 
Nowosielskiego i witraży Ada-
ma Stalony-Dobrzańskiego. W 
2010 r. ukazały się dwa albumy z 
jego zdjęciami: „Wawel” i „Zamek 
w Pszczynie”. Indywidualizm fo-
tografii oraz charyzma samego 
autora zaowocowały współpra-
cą z licznymi agencjami rekla-
mowymi oraz wydawnictwami 
prasowymi. Ma za sobą wiele 
wystaw indywidualnych, między 
innymi w Warszawskim w KMPiK 
Ściana Wschodnia, Galerii SARP, 
na Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie oraz w Galerii Studio 
PKiN, także w Paryżu na Salon 
European du Jazz i w niemiec-
kim Ingolstadt w Bawarii.

ekspozycji działania ze światłem 
i nakładając wiele warstw obra-
zu. Oferuje nam zdecydowanie 
szerszy ogląd rzeczywistości. 
Jest to rzeczywistość widziana 
oczami duszy i tymi też oczami 
– albo lepiej, umysłem duszy – 
penetrować możemy jej ewolu-
cję. Innym słowy, to oglądający 
wytwarza tę rzeczywistość. Jest 
to jednak wytwarzanie inten-
cjonalne (znaczeniowe), a nie 
substancjalne. Żadne elemen-
ty zmysłowo postrzeganej przez 
niego rzeczywistości nie kłócą 
się z kontemplacyjnym, mistycz-
nym charakterem jego sztuki. 
Kwestia źródłowego doświad-

czenia przestrzeni, a także me-
taforyka przestrzenna, grają 
istotną rolę w myśleniu artysty. 
Z jednej strony przestrzenność 
zostaje związana ze sposobem 
bycia człowieka, z drugiej zaś, 
w jego pracach, określenia 
przestrzenne nabierają siły eks-
plikacyjnej w analizach sensu 
bycia. U Mniamosa stale prze-
platają się dwie płaszczyzny: 
egzystencjalna tematyzacja 
przestrzeni i przestrzenna te-
matyzacja bycia. Nie pozosta-
ją one jednak w sprzeczności, 
lecz uzupełniają się wzajemnie. 
W najnowszych pracach arty-
sta dąży do poznania wielkich 

zjawisk kosmicznych. Nawet 
najdrobniejsze fakty mogą być 
zrozumiałe dopiero wówczas, 
gdy się w nich rozpozna odbi-
cie wielkich procesów kosmicz-
nych. Jeżeli chce się zrozumieć 
to, co obserwuje świadomość 
nadzmysłowa między narodzi-
nami i śmiercią i od śmierci do 
nowych narodzin, trzeba posiąść 
hipnotyczną zdolność odczyty-
wania przestrzeni kosmicznych. 
Zdolność ta dostarcza klucza do 
zrozumienia ludzkiego życia. Dla-
tego z punktu widzenia artysty 
obserwacja makrokosmosu jest 
jednocześnie obserwacją czło-
wieka w jego micro- i macroskali.
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78. ANTYKABARET NA BIEGUNACH –
DOBRY WIECZÓR WE WROCŁAWIU

13 grudnia 2018, godz. 19:30 
Vertigo Jazz Club&Restaurant, ul. Oławska 13, Wrocław 

Bilety w cenie 30 złotych można kupić online oraz w klubie Vertigo.
bo Antykabaret od zawsze
 łączy odległe dyscypliny 

sztuki;
bo po wesołej piosence na-

stępuje refleksyjny monolog – 
bywa i odwrotnie;

bo zimą najprzyjemniej jest  
w bujanym fotelu  – a my chce-
my, żeby nasze spotkania nie były 
koniecznie śmieszne – chcemy, 
żeby były przede wszystkim 
przyjemne;

bo artyści to takie duże dzieci 
i podobnie, jak dzieci uwielbiają 
konie na biegunach – z tego bu-
jania rodzą się rozmaite dzieła – 
rozbujane;

bo spodziewamy się, że  
za tak piękne lato, przyjdzie nam 

zapłacić srogą zimą – możliwe, że 
zaatakuje nas biegun zimna, jed-
nak my damy mu gorący odpór;

Jest jeszcze cała masa in-
nych powodów, dla których 
warto przyjść na Antykabaret. 
Z uwagi na historię Polski, to 
nie jest najszczęśliwszy dzień 
dla tych, którzy mają skłonność 
do robienia sobie żartów. Jeśli 
jednak uświadomimy sobie, 
że to dzień Świętej Łucji, kiedy 
wszystkie dzieci w Skandynawii 
mają prawo być niegrzeczne i le-
galnie pić wino – bądźmy jak te 
szczęśliwe dzieci. Pamiętajmy też 
o samej Łucji – portretowana jest 
zwykle z dodatkową parą oczu, 
leżących na tacy. Antykabaret, to 

właśnie takie dodatkowe spojrze-
nie, z nieco innej perspektywy 
na to, co nas otacza. Aha – to 
także ostatnie spotkanie przed 
Świętami Bożego Narodzenia  
i Nowym Rokiem. Doskonała oka-
zja do robienia innym prezentów. 
Zapraszamy! Producentem Anty-
kabaretu jest Fundacja Ośrodek, 
przy wsparciu Gminy Wrocław 
i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
Współproducentem jest Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

Zachęcamy do rezerwacji 
miejsc w klubie: emenago.com/i/
vertigojazz

WYSTAWA MALARSTWA WITOLDA LISZKOWSKIEGO
 „MOJE STRUKTURY”

Otwarcie wystawy i spotkanie z artystą 14 grudnia 2018 roku, godz. 18:00 
Wystawa trwa od 14 do 23 grudnia 2018 

Centrum Kultury Zamek, plac Świętojański 1, 54-076 Wrocław
Zapraszamy na wystawę ma-

larstwa Witolda Liszkowskiego 
„Moje Struktury”. W ramach 
wystawy zaprezentujemy ma-
larstwo artysty, charakteryzują-
ce się szczególnym ułożeniem 
czarnych, białych i szarych ele-
mentów. Są one uporządkowane, 
czasami powtarzalne a ich uło-
żenie jest tym, co nadaje całości 
malarstwa jedność, jest stałym 
elementem zorganizowanej 
całości. Struktury Liszkowskie-
go przybierają formy rozrastają-
cych się kręgów, kopców, figur 
geometrycznych, oraz struktur 
otwartych – rozrastających się 
transformacyjnych modułów 
przypominających kształty or-
ganiczne i roślinne. Obrazy te 
stanowią lustra, odbicia emocji 
artysty, są abstrakcyjne i uniwer-
salne. Wernisaż wystawy będzie 
miał charakter spotkania z uczest-
nikami, na którym artysta przed-
stawi kolejne etapy swojej twór-
czości: od cyklu „Pytania i Sztuka 
osobista” z lat siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych poprzedniego 
wieku, poprzez cykle „Struktu-
ry osobiste” i „Multistruktury”,  
aż do działań mających na celu 
twórczą integrację mieszkań-
ców na dwóch przeciwległych 
podwórkach przy ul. Roosevelta 
we Wrocławiu. Spotkanie odbę-
dzie się w sali, której ściany w ca-
łości pokryte są namalowanymi 
strukturami artysty. Witold Lisz-
kowski – ur. w 1954r. we Wrocła-
wiu, absolwent (1979) Wydziału 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP 
we Wrocławiu. Jest autorem 
ponad osiemdziesięciu indy-
widualnych wystaw i pokazów 
multimedialnych, uczestniczył  
w wielu seminariach i festiwalach 
artystycznych, Artysta znany  
od lat siedemdziesiątych z licz-
nych akcji ulicznych, happenin-
gów i performance (działania  
na ulicy Świdnickiej, przed Mu-
zeum Narodowym i ACK Pałacyk 
we Wrocławiu, akcji Bukowice, 
działania w ramach Między-
narodowego Festiwalu Sztuki 

Otwartej i wrocławskiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej). Witold 
Liszkowski jest nierozerwalnie 
kojarzony z paraplastycznymi 
działaniami społecznymi. Prezen-
tuje nurt sztuki eksperymentalnej 
i interdyscyplinarnej, a aktywność 
artystyczną łączy z refleksją teo-
retyczną i estetyczną. W latach 
1997-2006 prowadził autorskie 
wykłady w Wyższym Studium 
Fotografii AFA we Wrocławiu,  
od 2006 do 2009 w ASP Wrocław. 
Od 2004 członek Zarządu Okrę-
gu ZPAP we Wrocławiu. Od 2013 
wiceprezes Fundacji OK, ART, 
pracuje w Ośrodku Kulturalnej 
Animacji Podwórkowej i Teatrze 
Polskim we Wrocławiu. W 1997 
otrzymał stypendium Ministra 
Kultury i Sztuki, w 2008 stypen-
dium Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, w 2013 nagro-
dę w dziedzinie kultury i sztuki 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego, w 2014 złotą odznakę 
ZPAP.
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Předprodej a rezervace vstupenek*: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.
* Pouze na akce pořádané městem Broumov.

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

1. 2. 20:00

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

3. 2.  – 21. 2.  8:00 – 16:00

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

9. 2. 14:00  

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

12. 2. 19:00

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHLE

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

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

12. 2.  19:00

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

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

15. 2. 15:00

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

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

15. 2.  20:00

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

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

17. 2.  19:00

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

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

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

24. 2. 19:00 

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

26. 2.  19:00 

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

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

28. 2. 18:00

POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
Cestopisná přednáška

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

Náš TIP!

Náš TIP!

Náš TIP!

Kulturní program
prosinec 2018

2. 11. 2018 – 31. 1. 2019

ŽENY V DISENTU
Výstava plakátů Ženy v disentu představuje 21 žen, které  
se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech, 
připomíná, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí 
Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých 
městech i na venkově. 
Klášter Broumov / Lapidárium
Spolupořadatel: Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní 
centrum Klášter Broumov
Vstup volný.

5. 11. – 15. 12.  po – pá 8:30 – 16:30, so 8:00 – 11:00

VÝSTAVA OBRAZŮ 
DUCHOVNÍCH KRAJIN
Prodejní výstava malířky Kateřiny Pfeiferové.
Výstavní síň Lokart. 
Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: zdarma.

Sobota 1. 12.   18:00

Jiří Flegr 
Neznámé Broumovsko a jeho mikrosvět
Pozvání na vernisáž výstavy fotografií.
Galerie Ulita, klub ROK
Pořádá: DDM Ulita Broumov. 
Vstupné: dobrovolné.

2. 12., 9. 12., 16. 12. a 23. 12.            
10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00
Adventní prohlídky 
broumovského kláštera
Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat adventní 
atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu.  
Při adventních prohlídkách se pokocháte vánočně vyzdobeným 
klášterem, prohlídnete si nejkrásnější historické interéry  
a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích.
Vstupné: Dospělí 120,- Kč/Děti 60,- Kč
Rezervace: prohlidky@broumovsko.cz

Neděle 2. 12.  14:00

BROUMOVANKA
předvánoční setkání
Rada města Broumov zve všechny příznivce dobré hudby 
a tance k předvánočnímu posezení a poslechu oblíbené 
Broumovanky, spojenému s vystoupením žáků ZUŠ Broumov. 
KD Střelnice: 
Pořádá: Senior klub Broumovanka, z. s. (finančně podpořila RM 
Města Broumov) Vstupné a drobné pohoštění zdarma.

Neděle 2. 12. 

1. ADVENTNÍ NEDĚLE
16:30  Pohádka Jak Káča připravila Vánoce
17:30  Rozsvícení vánočního stromu
18:00  Benjamings clan. Mírové náměstí.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné zdarma.

Čtvrtek 6. 12.  19:00

ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí: Marián Vojtko, Natálka Grossová, Ivana Jirešová.
Konferenční sál IC Broumov. 
Vstupné: 250,- Kč (předprodej vstupenek v IC)

Pátek 7. 12.   20:00

SORROW & THE SEA
Zbrusu nový vedlejší projekt Marka Steinera, amerického 
hudebníka žijícího převážně v norském Oslu, s Monikou Roise 
(zpěvačka The Violets) a s houslistou Pavlem Cinglem. 
Undergroundový klub Eden. 
Pořádá: Music & Theatre S. G. Pitaš, z. s. (tel. 603 158 927)

Sobota 8. 12.  15:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
s diskotékou
Pro hodné děti připravena odměna. 
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.

Sobota 8. a 15. 12.    10:00 – 11:00

ADVENTNÍ INTERAKTIVNÍ 
PROHLÍDKY SKRIPTORIA
Přeneste se s námi do středověku a vyzkoušejte si psaní husím 
brkem, broušení pergamenu, výrobu přírodních barev či vázání 
knih v naší unikátní klášterní písárně. 
Klášter Broumov / Skriptorium
Vstupné: 150 Kč,- dospělí/ 80,- Kč senioři a děti od 6-12 let/40,- 
Kč děti od 3-6 let. Děti do 3 let zdarma. 
Rodinné vstupné 380,- Kč (2 dospělí + 2-3 děti).
Rezervace: ma@klasterbroumov.cz, tel. 734 443 165

Neděle 9. 12. 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE
  9:00  Adventní trh – Mírové náměstí
19:00  Adventní koncert Stěnavan – Klášterní kostel  
  sv. Vojtěcha, vstupné dobrovolné.

Úterý 11. 12.  17:00

Beseda a promítání 20 let 
zájezdů Helpy a 6 let zájezdů 
do polského příhraničí
Konferenční sál IC Broumov. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Komisí pro zahraniční 
spolupráci. Vstupné zdarma.

Úterý 11. 12.  17:30

LITERÁRNÍ CAFÉ:  
IVETA MERGLOVÁ,  
ANNA MARKOWITZ
Beseda, autorské čtení: svá díla představí ilustrátorka a autorka 
knihy Ema se má Iveta Merglová a básnířka a prozaička Anna 
Markowitz (Než spadnou jeřabiny, Poslední závoj ne, Salomé!, 
Místo, které zvoní aneb Mánek a jiné povídky).  
Městská knihovna Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci  
s Českým literárním centrem a Městskou knihovnou v Broumově.
Vstupné zdarma.

Středa 12. 12.   19:00

KONCERT ARTCAFÉ
TÖRÖK-SLAVÍK-
KŘIŠŤAN TRIO
Trumpetista a zpěvák Oskar Török (kapela Vertigo), kontrabasista 
a skladatel Jiří Slavík a klavírista a skladatel Vít Křišťan (česko-
polské kvinteto „Inner Spaces“) společně (bez bicích) přinášejí 
vlastní hravé, lyrické i energické skladby.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Předprodej on-line nebo osobně v Café Dientzenhofer
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Čtvrtek 13. 12.    18:00

SCIENCECAFÉ:  
POČÁTEK KNIHTISKU
Osvětlí historické souvislosti zavedení knihtisku do Čech  
i podobu a obsah nejstarších tisků. Představí i dosud neznámý 
tisk, který se v minulém roce podařilo objevit.
Přednášející: PhDr. Kamil Boldan pracuje v odboru Historických 
a hudebních fondů Národní knihovny ČR.
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Vstupné: 60,- Kč/30,- Kč (studenti a U3V)
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Pátek 15. 12.  19:00 

SMART KVÍZ – ČESKÝ PUB 
QUIZ, KTERÝ SI ZAMILUJETE
Celovečerní zábavně vědomostní klání 4-8členných týmů ve více 
než 50 otázkách z 10 tematických okruhů. 
Aktuality, filmy, hudba, sport a další desítky témat – každý měsíc! 
Vítězové se mohou těšit na parádní ceny, s prázdnou ale nikdy 
neodejdou ani poražení. 
Svůj tým můžete přihlásit na tel. 775 537 373.
Restaurace U Tří růží G
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Neděle 16. 12. 

3. ADVENTNÍ NEDĚLE
8:30 – 13:00 Adventní trh – nádvoří kláštera:ukázky 
   řemesel, bohaté občerstvení, hudební    
   doprovod, prodej regionálních produktů. 
10:00 – 12:00  tiskařská dílna v klášterním Skriptoriu. 
   Vstup zdarma.
18:00   Adventní koncert 6 Na chodníku. 
   Konferenční sál IC Broumov.
   Vstupné zdarma.

Čtvrtek 20. 12.  19:00

RYBOVA ČESKÁ  
MŠE VÁNOČNÍ
Kostel sv. Petra a Pavla. 
Pořádá: ZUŠ Broumov.

Pátek 21. 12. 18:00

GALAVEČER BOXU
8. ročník předvánoční 
boxerské show
Konferenční sál IC. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Boxing clubem Broumov.

24. 12. a 26. 12.   11:00 a 13:00

Vánoční prohlídky 
broumovského kláštera
Přijďte o vánočních svátcích na jedinečnou prohlídku 
broumovského kláštera. 
Vstupné: Dospělí 120,- Kč/Děti 60,- Kč
Rezervace: prohlidky@broumovsko.cz

Pátek 28.12. 18:00

ZIMNÍ BIGBOŠ
Eliška Buociková + band 
NVT Music
Stinka
Kluci
Doctor Lawyer
Doprovodný program: Kóči ze Sudet, Jiří Rambousek 
Ukázka z filmu Stíny Kraje +zákulisní záběry 
KD Střelnice, Broumov. 
Pořádá: Bigboš, z. s. + Kluci
Vstupné na místě do 18:15 - 90,- Kč + předprodej smsticket.cz 
Vstupné na místě po 18:15 - 150,- Kč

Pondělí 31. 12.    11:00 a 13:00
Silvestrovské prohlídky 
broumovského kláštera
I poslední den v roce se konají prohlídky broumovského kláštera. 
Přijďte a poslechněte si povídání o životě v něm. 
Vstupné: Dospělí 120,- Kč/Děti 60,- Kč
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz

PŘIPRAVUJEME:
15. 1. 2019  19:00 

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života 
jejich mladým. Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová,  
Anna Kulovaná a Martin Kraus.
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov
Vstupné: 250,- Kč

Sobota 19. 1. 2019  20:00

PLES MĚSTA BROUMOVA
Celým večerem provází hudební skupina Prima jazz band.
KD Střelnice. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 90,- Kč

Náš TIP!
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurort Lądek - Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek 
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten 
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termal-
heilquellen. Seine Hauptattraktion 
bildet die 1678 erbaute Naturheilan-
stalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), 
in der sich heute ein Heilbad und 
eine Trinkhalle befinden.

Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v 
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schloss - Parkanlage in Boż-
ków (Ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

Bożków - zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

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

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

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

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

Nowa Ruda - radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

Fortyfikacje w Srebrnej Górze. 
Potężna twierdza wznosząca się 
nad miejscowością i przełęczą jest 
jednym z najciekawszych obiektów 
architektury militarnej w  Polsce. 
Wykorzystywano ją jako ciężkie 
więzienie. Podczas ostatniej wojny 
urządzono tu jeniecki obóz karny 
„Oflag VIII B”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
Nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

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

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

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Dla najlepszych uczestników Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy „Pierwsza Pomoc” 
wspólnie z ratownikami GOPR, zorganizowaliśmy szkolenia z ratownictwa 
w warunkach górskich. 

Podczas szkolenia z podstaw księgowości oraz prawa w organizacjach pozarządowych.

W maju zorganizowaliśmy XVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

II Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

XXIX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

w w w. s koz k . e u

Nasze działania w 2018 r.

Szkoła letnia dla polskiej młodzieży z Białorusi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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Dolnośląska Szkoła Jesienno-Zimowa 
i Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne

Iwona Matuszkiewicz odczytuje fragment z epopei Stanisława Vincenza „Na 
wysokiej połoninie” fragment „Powrót kolędy”.

Vladimirs Resetovs z Łotwy recytuje swoje wiersze w języku polskim i łotewskim. 
Pierwszy z prawej Ivan Malińsky z Ukrainy i w środku prof. Konrad Czapliński 
z Zielonej Góry.

Henryk Hnatiuk przedstawia uczestników pleneru artystycznego.

Dr Adam Domanasiewicz urodzony we Lwowie rozmawia z Ireną Jazienicką urodzoną w Stanisławowie.

Tytus Czartoryski - przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pogratulował organizatorom Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” i wyraził nadzieję, że ta akcja będzie także kontynuowana w latach następnych.

Ksiądz doktor Marek Zołoteńki błogosławi opłatki wigilijne.

Sokolec, 15-22.12.2018 r.

Goście z Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie podczas wspólnego koncertu 
kolęd polskich i ukraińskich z Danutą Gołdon-Legler.

Prof. Konrad Czapliński jako historyk sztuki ocenia powstałe prace.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO

XXVIII POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

„Bądźmy Rodziną”

GODZ. 11.00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBREJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
W 2017 ROKU
Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.10 OTWARCIE „STACJI NIEMCZA NA MIĘDZYNARODOWYM 
SZLAKU ŚW. WOJCIECHA”
Miejsce: 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.20  PRZEJŚCIE DO NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY (RYNEK).

• Wystąpienie Juliana Golaka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego.

• Wystąpienie Grzegorza Kosowskiego, burmistrza Niemczy.
•  Okolicznościowy wykład - prof. Rafał  Eysymontt

•  Koncert okolicznościowy i występ zespołu tanecznego „Joanki”

Niedziela, 18.06.2017 r. NIEMCZA, pl. Mieszka I

ORGANIZATORZY

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

W W W. D N I K U LT U RY. E U

IPCzDK_2017_.indd   1 2017-05-25   22:18:54

Patronat honorowy: JULIAN GOLAK, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

XXVIII POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

U R O C Z Y S TA  I N A U G U R A C J A

„Bądźmy Rodziną”

GODZ. 11.00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBREJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
W 2017 ROKU
Miejsce: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.10 OTWARCIE „STACJI NIEMCZA NA MIĘDZYNARODOWYM 
SZLAKU ŚW. WOJCIECHA”
Miejsce: 58-230 Niemcza, pl. Mieszka I (Rynek).

GODZ. 12.20  PRZEJŚCIE DO NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY (RYNEK).
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www.facebook.com/Ogolnopolski.Teatr.William.Es
tel. 697 634 978

XXVIII Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej “Bądźmy Rodziną”
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AKCJA Katolicka
Diecezji Świdnickiej

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
Partner:

www.umwd.pl
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